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 Μπροστινή πλευρά συσκευής / χειρολαβή / ποδοδιακόπτης  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
Μπροστινή πλευρά 
συσκευής 

 1 Συσκευή ελέγχου λειτουργίας 
 2 Οθόνη 
 3 Μετρητής κρουστικών κυµάτων / φορά µέτρησης 
 4 Πλήκτρο για προεπιλογή του αριθµού κρούσεων 
 5 Πλήκτρο για την επαναφορά του αριθµού κρούσεων 
 6 Ένδειξη συχνότητα 
 7 Πλήκτρο για τη ρύθµιση της συχνότητας 
 8 Ένδειξη βαθµίδες ενέργειας 
 9 Πλήκτρο για τη ρύθµιση των βαθµίδων ενέργειας 

  

Χειρολαβή  10 Χειρολαβή µε κεφαλή εφαρµογέα 25 mm 
 11 Οπές εξαερισµού µπροστά 
 12 Οπές εξαερισµού µε ανεµιστήρα πίσω 

  

Ποδοδιακόπτης  18 Ποδοδιακόπτης 
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 Εικόνες  
   
 Πίσω πλευρά συσκευής / πρόσθετα εξαρτήµατα  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Πίσω πλευρά 
συσκευής 

 19 Κεντρικός διακόπτης 
 20 Ηλεκτρική ασφάλεια 
 21 Υποδοχή για ηλεκτρικό καλώδιο 
 22 Υποδοχή για ποδοδιακόπτη 
 23 Υποδοχή για χειρολαβή 
 24 Πινακίδα σειράς και τεχνικών χαρακτηριστικών 
 

Πρόσθετα 
εξαρτήµατα 

 

 

 
 
 
 
16 Προστατευτικό καπάκι  
 σιλικόνης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Κεφαλή εφαρµογέα 25 mm 
14 Κεφαλή εφαρµογέα 15 mm 
15 Κεφαλή εφαρµογέα 6 mm 
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   Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν συστατικό στοιχείο της συσκευής. Η ακριβής τήρηση 
   αποτελεί προϋπόθεση για την κανονική χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό και για το σωστό 
   χειρισµό της συσκευής καθώς επίσης για την εξαρτώµενη από αυτό ασφάλεια του ασθενή και 
   του χρήστη.  
 
   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 περιέχουν γενικές υποδείξεις ασφαλείας, χειρισµού, συντήρησης και  
   φροντίδας για τον ιδιοκτήτη και χρήστη της συσκευής θεραπείας κρουστικών κυµάτων enPuls. 
 

Η επικαιρότητα αυτών των οδηγιών χρήσης αντιστοιχεί στο χρονικό σηµείο της εκτύπωσης. 
  Οι απαιτήσεις στο προϊόν και στη θεραπευτική τεχνική υπόκεινται σε µια συνεχή αλλαγή, για 
  το λόγο αυτό επιφυλασσόµεθα για τεχνικές και κατασκευαστικές αλλαγές. 
 

   Για να µπορέσετε να εξασφαλίσετε µια ασφαλή και επιτυχή λειτουργία παρακαλείσθε να 
   τηρείτε όλες τις υποδείξεις και πληροφορίες αυτών των οδηγιών χρήσης. 
 

Ως φορέας εκµετάλλευσης πρέπει να τηρείτε όλες τις τρέχουσες υποδείξεις και τα 
 προστατευτικά µέτρα για ηλεκτρικές ακτινικές (βαλλιστικές)  συσκευές θεραπείας κρουστικών 
 κυµάτων. 
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 enPuls 
εν συντοµία 
 
 

1. 

   
Τι είναι η enPuls; Μια υπερσύγχρονη καινοτόµος συσκευή θεραπείας κρουστικών κυµάτων. 

 
   
Θεραπεία 
κρουστικών κυµάτων 

Η ακτινική, βαλλιστική θεραπεία κρουστικών κυµάτων είναι µια µέθοδος µε 
πολλαπλές εφαρµογές για επιφανειακά ορθοπεδικά προβλήµατα µέχρι και τη 
θεραπεία µυοπεριτονιακών σηµείων πυροδότησης πόνου. 
 

   
Τι κάνει η  
enPuls; 

Η παραγωγή κρουστικών κυµάτων µέσω µιας εργονοµικής χειρολαβής καθώς 
επίσης η µεταφορά στο σώµα των κρουστικών κυµάτων µέσω των ειδικών 
εφαρµογέων. 
Με την enPuls µπορεί να επιτευχθεί ένα µέγιστο βάθος διείσδυσης των περ. 
35 mm στον ανθρώπινο ιστό. 

   
Πως 
πραγµατοποιείται η 
παραγωγή 
κρουστικών κυµάτων 
στην enPuls; 

Μέσω ενός πηνίου δηµιουργείται στο πίσω άκρο της χειρολαβής ένα 
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο.  
Μέσω του πεδίου επιταχύνεται ένα βλήµα, το οποίο συγκρούεται µπροστά 
επάνω στην κεφαλή εφαρµογέα και παράγει κρουστικά κύµατα, τα οποία 
διαδίδονται ακτινικά στον ιστό. 
 

   
Ποια είναι τα 
πλεονεκτήµατα της 
enPuls; 

Μια µεγάλη οθόνη µε την απεικόνιση όλων των σχετικών µε τη θεραπεία 
παραµέτρων καθώς επίσης µια σαφής, απλή οδήγηση στο µενού παρέχουν 
µεγάλη άνεση χειρισµού για το χρήστη. 
 
∆ιάφορες συχνότητες και διάφοροι εφαρµογείς καθιστούν εφικτή µια 
εξατοµικευµένη θεραπεία, προσαρµοσµένη στην εκάστοτε κατάσταση του 
ασθενή. 
 
Η ελαφριά, συµπαγής κατασκευαστική της δοµή παρέχει τη δυνατότητα 
χρήσης σε µικρό χώρο. 
 

   
Υπόδειξη: Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται µόνο σε άτοµα, τα οποία ασκούν ιατρικά 

επαγγέλµατα (π. χ. γιατρούς, θεραπευτές, βοηθητικό προσωπικό 
παραϊατρικών επαγγελµάτων). 
 
Η enPuls έχει σχεδιαστεί και προορίζεται αποκλειστικά για τη θεραπεία 
επιφανειακών ορθοπεδικών προβληµάτων σε ανθρώπους και ζώα. 
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 Εξήγηση των εικονοσυµβόλων 
και συµβόλων 
 
 

2. 

   
Κίνδυνος / 
προειδοποίηση 
 

 

Στις οδηγίες χειρισµού το σύµβολο αυτό σηµαίνει  
κίνδυνος / προειδοποίηση. 
 

 

   
   
Προσοχή 
 

! 

Στις οδηγίες χειρισµού το σύµβολο αυτό σηµαίνει  
“Προσοχή“ από πιθανές υλικές ζηµιές. 

 

   

 

 
Υποδοχή σύνδεσης χειρολαβής. 

 

   

 

 
Υποδοχή σύνδεσης ποδοδιακόπτη. 
 

 

   

 

 
Προσέχετε τις οδηγίες χρήσης. 

 

   

 
 

 
Βαθµός προστασίας από ηλεκτροπληξία-Συσκευή τύπου B. 

   
 Αξία των ασφαλειών προσβάσιµες 
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 Σύντοµες οδηγίες για την έναρξη 
λειτουργίας του συστήµατος 
 
 

3. 

   
Υπόδειξη: 
 

Προσέχετε, ο κεντρικός διακόπτης στη συσκευή να βρίσκεται στο “0“. 
 

   
Συναρµολόγηση 
ηλεκτρικού καλωδίου 

Συνδέετε το ηλεκτρικό καλώδιο στην προβλεπόµενη για το σκοπό αυτό 
υποδοχή στη συσκευή και συνδέετε το καλώδιο στην ηλεκτρική τροφοδοσία. 
 

   
Συναρµολόγηση 
χειρολαβής 

Συνδέετε τη χειρολαβή στην προβλεπόµενη για το σκοπό αυτό υποδοχή στη 
συσκευή. 

   
Συναρµολόγηση 
ποδοδιακόπτη 

Συνδέετε τον ποδοδιακόπτη στην προβλεπόµενη για το σκοπό αυτό υποδοχή 
στη συσκευή. 

   
Ενεργοποιείτε 
συσκευή 

Ενεργοποιείτε τη συσκευή µε το διακόπτη-πλήκτρο (I).  

   
Ρυθµίζετε 
παραµέτρους 
θεραπείας 

Ρύθµιση της επιθυµητής συχνότητας, βαθµίδας ενέργειας και κατάστασης 
µετρητή σύµφωνα µε τους θεραπευτικούς στόχους. 
 

   
Τοποθετείτε 
χειρολαβή / 
εφαρµογέα 

Τοποθετείτε τη χειρολαβή επάνω στο επιλεγµένο σηµείο/πεδίο θεραπείας. Για 
την αποφυγή της τριβής επάνω στο δέρµα, µπορεί κατά περίπτωση να 
εφαρµοστεί προηγουµένως στην περιοχή θεραπείας λοσιόν enPuls. 

   
Υπόδειξη: Σε περίπτωση χρήσης λοσιόν enPuls πρέπει να τοποθετηθεί στην κεφαλή εφαρµογέα 

προστατευτικό καπάκι σιλικόνης. 
 

   
Έναρξη θεραπείας Η έναρξη της θεραπείας πραγµατοποιείται µέσω της ενεργοποίησης του 

ποδοδιακόπτη.  
   
Υπόδειξη: Η ενεργοποίηση του κρουστικού κύµατος µέσω του ποδοδιακόπτη οφείλει να 

πραγµατοποιηθεί αφού πρώτα εφαρµοστεί η  χειρολαβή στον ασθενή. 
 

   
Τέλος θεραπείας Μέσω της απενεργοποίησης του ποδοδιακόπτη διακόπτεται ή ολοκληρώνεται 

η θεραπεία. 
   
Υπόδειξη: Κατά τη διάρκεια της θεραπείας παρατηρείτε προσεκτικά τον ασθενή και κατά 

περίπτωση προσαρµόζετε ή διακόπτετε τη θεραπεία εάν παρουσιαστούν 
προβλήµατα. 
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 Έναρξη λειτουργίας 
Τεστ λειτουργίας 
 
 

4. 

   
 Έναρξη λειτουργίας  
   
Υπόδειξη 
 

 

Για την έναρξη λειτουργίας αφαιρείτε τη συσκευή από τη βαλίτσα µεταφοράς 
και την τοποθετείτε επάνω σε µια κατάλληλη, σταθερή βάση. ∆εν προβλέπεται 
η λειτουργία µε τη συσκευή µέσα στη βαλίτσα. 
 

   

 

Εξασφαλίζετε, ο κεντρικός διακόπτης στη συσκευή να βρίσκεται στο “0”. 

   
Υπόδειξη Πριν από τη σύνδεση του ηλεκτρικού καλωδίου ελέγχετε, εάν είναι διαθέσιµη 

µια κατάλληλη, αντίστοιχη των διατάξεων πρίζα και εάν υπάρχει η σωστή τάση 
στο ηλεκτρικό δίκτυο. Μετά τη συναρµολόγηση από έναν ειδικό ενός πιθανά 
απαραίτητου ηλεκτρικού φις ή ενός προσαρµογέα, συνδέετε το ηλεκτρικό 
καλώδιο µε την πρίζα. 

 
   
Συναρµολόγηση 
ηλεκτρικού καλωδίου 

Συνδέετε το ηλεκτρικό καλώδιο στην προβλεπόµενη για το σκοπό αυτό 
υποδοχή (21) στη συσκευή και συνδέετε το καλώδιο στην ηλεκτρική 
τροφοδοσία. 

   
Συναρµολόγηση 
χειρολαβής 

Συνδέετε τη χειρολαβή στην προβλεπόµενη για το σκοπό αυτό υποδοχή (23) 
στη συσκευή. 
Αποθέτετε τη χειρολαβή. 

   
Συναρµολόγηση 
ποδοδιακόπτη 

Συνδέετε τον ποδοδιακόπτη στην προβλεπόµενη για το σκοπό αυτό υποδοχή 
(22) στη συσκευή.  
Τοποθετείτε τον ποδοδιακόπτη επάνω στο δάπεδο. 

   
Υπόδειξη Το βύσµα του ποδοδιακόπτη και της χειρολαβής φέρουν έκαστο µια σήµανση 

µε βέλος. Αυτή πρέπει κατά την τοποθέτηση να δείχνει ακριβώς προς τα 
επάνω. Σε σωστή ευθυγράµµιση το βύσµα µπορεί να τοποθετηθεί µε ευκολία 
στην υποδοχή, κατά περίπτωση στρέφετε το βύσµα τόσο, µέχρι να µπορεί να 
τοποθετηθεί µε ευκολία. Σε καµιά περίπτωση το βύσµα δεν µπορεί να 
τοποθετηθεί µε τη βία σε µια διαφορετική θέση στην υποδοχή. 
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 Έναρξη λειτουργίας 
Τεστ λειτουργίας 
 
 

4. 

   
Υπόδειξη: Προσέχετε, ώστε στη χειρολαβή να είναι τοποθετηµένη µια κεφαλή εφαρµογέα 

και αυτή να είναι σωστά και πλήρως βιδωµένη.  

 
   
Ενεργοποιείτε 
συσκευή 

Ενεργοποιείτε την enPuls από το διακόπτη-πλήκτρο (I).  

   
∆οκιµή συστήµατος Μετά την ενεργοποίηση η enPuls εκτελεί µια δοκιµή του συστήµατος και µετά 

την επιτυχή ολοκλήρωση είναι έτοιµη να χρησιµοποιηθεί. 
  

 
 

 Τεστ λειτουργίας  
   
Πραγµατοποίηση 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 3. 
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 Περιγραφή των λειτουργιών 
 
 
 

5. 

   
 
Μετρητής 
κρουστικών κυµάτων 
 

 

 
 
 
 
 
  
  
 
Ο κεντρικός µετρητής (3) επάνω στην οθόνη µετράει στη βασική ρύθµιση και 
µετά από µια επαναφορά (5) θετικά τις εφαρµοσµένες κρούσεις µέχρι το µέγ. 
9999 και αρχίζει στη συνέχεια πάλι από το µηδέν. Η µέτρηση είναι 
αθροιστική, ο µετρητής µετρά αυξητικά για όσο διάστηµα το κρουστικό κύµα 
είναι ενεργοποιηµένο µέσω του ποδοδιακόπτη (18) και σταµατά, όταν φεύγει 
το πόδι από το διακόπτη. Σε περίπτωση νέας ενεργοποίησης η µέτρηση 
συνεχίζεται µε αφετηρία την υπάρχουσα ένδειξη του µετρητή. 
 
Με το πλήκτρο (5) µπορείτε εάν το επιθυµείτε να µηδενίσετε την ένδειξη του 
µετρητή 
 
Με το πλήκτρο (4) µπορεί να αλλαχθεί η φορά µέτρησης και να ρυθµιστεί µια 
προεπιλογή, κάθε φορά σε βήµατα των 100. Κάθε πάτηµα του πλήκτρου 
αυξάνει την προεπιλογή κατά 100 κρούσεις. Κατά την ενεργοποίηση µέσω του 
ποδοδιακόπτη (18) η µέτρηση εκτελείται αρνητικά µέχρι ο µετρητής να φτάσει 
στο µηδέν. Το σύστηµα σταµατά τότε και πρέπει να ενεργοποιηθεί εκ νέου. 
 

   
Επιλογή συχνότητας  

 
 
 
 
 
Μέσω του πλήκτρου (7) µπορεί να ρυθµιστεί η συχνότητα του κρουστικού 
κύµατος. Η λειτουργία είναι τότε µόνο διαθέσιµη, όταν δεν είναι 
ενεργοποιηµένο το κρουστικό κύµα. Για επιλογή βρίσκεται ένα πρόγραµµα 
ριπών µε 9 παλµούς καθώς επίσης 4 πρόσθετα προγράµµατα µε τις 
συχνότητες 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz και 16 Hz. Κάθε πάτηµα του πλήκτρου 
µεταφέρει το σύστηµα σε µια ψηλότερη βαθµίδα. ∆εν είναι εφικτή µια 
αδιαβάθµητη ρύθµιση. 
Η πιθανή επιλογή συχνότητας εξαρτάται από την επιλεγµένη βαθµίδα 
ενέργειας. Η συχνότητα των 16 Hz είναι εφικτή µόνο στις τρεις πρώτες 
βαθµίδες ενέργειας. Στην υψηλότερη βαθµίδα ενέργειας η µέγιστη εφικτή 
ρύθµιση συχνότητας είναι τα 10 Hz.  
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 Περιγραφή των λειτουργιών 
 
 
 

5. 

   
Βαθµίδες ενέργειας 
 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
Η βαθµίδα ενέργειας, δηλαδή η σκληρότητα κρούσης της γεννήτριας 
κρουστικών κυµάτων στη χειρολαβή µπορεί να ρυθµιστεί σε 4 σταθερές 
βαθµίδες µε τη βοήθεια του πλήκτρου (9). Η λειτουργία είναι τότε µόνο 
διαθέσιµη, όταν δεν είναι ενεργοποιηµένο το κρουστικό κύµα. Η αποδιδόµενη 
ποσότητα ενέργειας, η οποία µεταφέρεται επάνω στην κεφαλή εφαρµογέα σε 
κάθε κρούση είναι: 
 
Βαθµίδα 1 :     60 mJ 
Βαθµίδα 2 :     90 mJ 
Βαθµίδα 3 : 120 mJ 
Βαθµίδα 4 : 185 mJ 

 
   
 Υπόδειξη: Η ρυθµισµένη βαθµίδα προσδιορίζει πάντα τη σκληρότητα της κρούσης από 

τη γεννήτρια κρουστικών κυµάτων, η οποία στη συνέχεια µεταφέρεται επάνω 
στις κεφαλές εφαρµογέα.  
 

Επειδή στην πλευρά του ασθενή έχουµε διαφορετικού µεγέθους επιφάνειες 
επαφής, η ποσότητα ενέργειας κατανέµεται αντίστοιχα λιγότερο ή 
περισσότερο. Αυτό επηρεάζει τη δράση της θεραπείας και πρέπει για το λόγο 
αυτό να λαµβάνεται υπόψη. 
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 Γενικές υποδείξεις χειρισµού 
 
 
 

6. 

   
Για το χρήστη 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
Η enPuls λειτουργεί µε µηχανική ενέργεια.  
 

Η ενέργεια µεταφέρεται επάνω στον ασθενή µέσω µιας χειρολαβής, η οποία 
κρατείται από το χρήστη κατά κανόνα µε το ένα χέρι. 
 
Για το σκοπό αυτό η χειρολαβή µε την κεφαλή εφαρµογέα τοποθετείται κάθετα 
επάνω στην περιοχή ή το σηµείο της θεραπείας. 
 

Κατά τα τη διάρκεια που είναι ενεργοποιηµένο το κρουστικό κύµα, η θεραπεία 
µπορεί να εκτελεστεί σταθερά σ’ ένα σηµείο ή δυναµικά πάνω σε µια περιοχή. 
Για τη µείωση της τριβής επάνω στο δέρµα συνιστούµε τη χρήση της 
εµπεριεχόµενης στα πρόσθετα εξαρτήµατα λοσιόν enPuls. 
 

Λόγω του βάρους της χειρολαβής κατά κανόνα δεν είναι απαραίτητη 
πρόσθετη πίεση επάνω στην περιοχή/στο σηµείο θεραπείας. 
Η χειρολαβή τοποθετείται επάνω στο σηµείο και κρατείται µε το χέρι σε άνετη 
στάση. 
Εάν χρειάζεται µπορεί να ασκηθεί πρόσθετη πίεση στην κατεύθυνση του 
ιστού και να υπάρξει διακύµανση της γωνίας εφαρµογής. 

 
Υπόδειξη: 

! 
Σε περίπτωση χρήσης λοσιόν enPuls πρέπει να τοποθετηθεί στην κεφαλή 
εφαρµογέα προστατευτικό καπάκι σιλικόνης. 

   
Υπόδειξη Παρά την ιδιοαπόσβεση λόγω του βάρους και του κατασκευαστικού τύπου της 

χειρολαβής, µπορούν να προκληθούν κραδασµοί µε συνοδή επιβάρυνση του 
χεριού του χρήστη.  
 
Συνιστώµενα προστατευτικά µέτρα: 
- Περιορισµός της διάρκειας επιβάρυνσης 
- Παθητική στήριξη 
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 Γενικές υποδείξεις χειρισµού 
 
 
 

6. 

   
Χειρολαβή Η χειρολαβή (10) περιέχει τη γεννήτρια κρουστικών κυµάτων, έναν 

ανεµιστήρα για την απαγωγή της θερµότητας και την υποδοχή για διάφορες 
κεφαλές εφαρµογέα. Αυτή είναι συνδεδεµένη µε τη συσκευή ελέγχου 
λειτουργίας (1) µέσω ενός καλωδίου σπιράλ µεταβλητού µήκους. 

   

Υπόδειξη ! 
Η γεννήτρια κρουστικών κυµάτων στη χειρολαβή είναι ένα εξάρτηµα, το οποίο 
υπόκειται στη φθορά και πρέπει να αντικατασταθεί µετά από µια ορισµένη 
διάρκεια χρήσης, διότι µειώνεται η λειτουργική του ικανότητα. 
 
Η εταιρία Zimmer MedizinSysteme GmbH εγγυάται µια χρήση χωρίς 
περιορισµούς για τουλάχιστον 2 εκατοµµύρια κρούσεις για τη γεννήτρια 
κρουστικών κυµάτων. 
 
Η φθορά της γεννήτριας κρουστικών κυµάτων µπορεί να διαφέρει. Σε 
εξάρτηση από την ισχύ και τη συχνότητα µπορούν εν µέρει να παραχθούν 
πολύ περισσότερες από 2 εκατοµµύρια κρούσεις. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για την αναγκαιότητα της αντικατάστασης της 
γεννήτριας κρουστικών κυµάτων περιγράφονται στο κεφάλαιο 7. 

   

 

Για την εργασία µε τη χειρολαβή σ' έναν ασθενή πρέπει µια από τις κεφαλές 
εφαρµογέα να βιδωθεί οπωσδήποτε σταθερά και πλήρως στη χειρολαβή. 
 
Το σπιράλ καλώδιο δεν επιτρέπεται να ανοιχτεί στο µέγιστο µήκος του και 
πρέπει να προστατεύεται από ενσφήνωση ή άλλες µηχανικές ζηµιές. 
 
Για την αποφυγή της συσσώρευσης θερµότητας στη χειρολαβή πρέπει 
οπωσδήποτε να προσέχετε, ώστε τα ανοίγµατα αερισµού στο επάνω και 
ιδιαίτερα στο κάτω µέρος της χειρολαβής να µην µπλοκάρονται από το χέρι 
που κρατά τη χειρολαβή  ή µε άλλον τρόπο. 

   
Standby συσκευή /  
χειρολαβή 

Ο ανεµιστήρας στη χειρολαβή ξεκινά µε την ενεργοποίηση µέσω του 
ποδοδιακόπτη και σταµατά αυτόµατα 3 λεπτά µετά το τέλος της 
ενεργοποίησης. 
 
Η συσκευή ελέγχου λειτουργίας εισέρχεται αυτόµατα 10 λεπτά µετά την 
τελευταία ενεργοποίηση στη λειτουργία Standby (αναµονής). Ταυτόχρονα 
απενεργοποιείται επίσης και η οθόνη. Μια νέα ενεργοποίηση επιτυγχάνεται µε 
το πάτηµα επάνω σ’ ένα από τα τέσσερα πλήκτρα (οποιοδήποτε) στην επάνω 
πλευρά της συσκευής. 
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 Γενικές υποδείξεις χειρισµού 
 
 
 

6. 

   
Κεφαλές εφαρµογέα Για τη θεραπεία υπάρχουν διαθέσιµες 3 διαφορετικές κεφαλές εφαρµογέα. 

 
   
Αλλαγή των κεφαλών 
εφαρµογέα 

Για την αλλαγή των διαφόρων κεφαλών εφαρµογέα, κρατάτε τη χειρολαβή 
σταθερά µε το ένα χέρι και µε το άλλο χέρι ξεβιδώνετε την κεφαλή εφαρµογέα 
στρέφοντας προς τα αριστερά. Βιδώνετε στη συνέχεια την επιθυµητή κεφαλή 
σταθερά στη χειρολαβή στρέφοντας προς τα δεξιά, µέχρις ότου ο µαύρος 
εξωτερικός δακτύλιος της κεφαλής εφαρµογέα να εφαρµόζει επάνω στη 
χειρολαβή (δεν επιτρέπεται να είναι ορατό κανένα σπείρωµα). 

 
   
Υπόδειξη ! 
 
 
Φθορά  
κεφαλής εφαρµογέα 

Οι κεφαλές εφαρµογέα είναι φθειρόµενα εξαρτήµατα και πρέπει να 
αντικατασταθούν µετά από µια ορισµένη διάρκεια χρήσης. 
 
Μια παραµόρφωση ή βράχυνση  της πίσω µύτης  πρόσκρουσης σε µικρή 
κλίµακα δεν έχει επίδραση στη λειτουργικότητα. 
 

Σε µεγαλύτερη παραµόρφωση της µύτης πρόσκρουσης ή σε µεγαλύτερη 
βράχυνση πρέπει να αντικατασταθεί η κεφαλή εφαρµογέα. 
 

Μαζί µε τη συσκευή προµηθεύεται ένας οδηγός ελέγχου, µε τη βοήθεια του 
οποίου µπορεί να ελεγχθεί η επίτευξη του ορίου φθοράς 
(βλέπε εικόνα). 

 
   

 

 

 
Οδηγός ελέγχου 

∆ιάκενο αέρα, εφαρµογέας εντάξει 

Οδηγός ελέγχου 

Οδηγός ελέγχου αγγίζει διάκενο, επιτεύχθηκε όριο φθοράς 
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 Γενικές υποδείξεις χειρισµού 
 
 
 

6. 

   
Ποδοδιακόπτης Επιλέγετε τη θέση του ποδοδιακόπτη κατά τέτοιον τρόπο, ώστε κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας να µπορείτε να το χρησιµοποιείτε άνετα. Το στοιχείο 
χειρισµού του διακόπτη είναι ανεξάρτητο από την κατεύθυνση, έτσι ώστε να 
µην απαιτείται η ακριβής ευθυγράµµιση του ποδοδιακόπτη. 
 
Για την αποφυγή ζηµιών προσέχετε, ότι επάνω στο διακόπτη είναι αναγκαία ή 
οφείλει/πρέπει να ασκηθεί µόνο ελαφρά πίεση. Ο χειρισµός εκτελείται µε το 
µπροστινό µέρος του ποδιού, όχι µε τη φτέρνα. 
 
Ο διακόπτης δεν διαθέτει ασφάλιση, δηλαδή η ενεργοποίηση παραµένει για 
τόσο διάστηµα, όσο ασκείται πίεση επάνω στο διακόπτη. 
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 Σφάλµατα 
Αποκατάσταση σφαλµάτων 
 
 

7. 

   
∆ιακοπή λειτουργίας 
/ 
βλάβη λειτουργίας 
χειρολαβή 

Ελέγχετε τη σωστή σύνδεση του βύσµατος της χειρολαβής στη συσκευή.  
Αυτό πρέπει να έχει ασφαλίσει πλήρως. 
 
Ελέγχετε το σπιράλ καλώδιο της χειρολαβής για µηχανική ζηµιά. 
 

   
Ακανόνιστη 
παραγωγή 
κρουστικών κυµάτων 
/ υπερβολική 
ανάπτυξη 
θερµοκρασίας στη 
χειρολαβή 

Πιθανή αιτία 1: Φθορά της γεννήτριας κρουστικών κυµάτων 
 
Η γεννήτρια κρουστικών κυµάτων είναι ένα φθειρόµενο εξάρτηµα και οφείλει 
να αντικατασταθεί µετά από 2 εκατοµµύρια κρούσεις. 
 
Ελέγχετε το συνολικό αριθµό κρούσεων της συσκευής.  
 
Για τον έλεγχο του συνολικού αριθµού κρούσεων πατάτε πρώτα το πλήκτρο 5 
και το κρατάτε πατηµένο, στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο 7. Πάνω από την 
περιοχή του µετρητή κρούσεων (3) απεικονίζεται τώρα ο συνολικός 
παραγόµενος από τη συσκευή αριθµός κρούσεων. 

 
Αποκατάσταση  
αιτία 1 

Εάν ο συνολικός αριθµός κρούσεων έχει φτάσει ή έχει ξεπεράσει τα 2 
εκατοµµύρια, πρέπει να αντικατασταθεί η γεννήτρια κρουστικών κυµάτων. 
 
Για την αντικατάσταση της γεννήτριας κρουστικών κυµάτων παρακαλείσθε να 
απευθυνθείτε στον αρµόδιο αντιπρόσωπο πωλήσεων ή στα κεντρικά µας 
γραφεία στο Neu-Ulm. 
 

   
 Πιθανή αιτία 2: Φθορά της κεφαλής εφαρµογέα/δυσκολία κίνησης από 

απόξεση 
 
Οι κεφαλές εφαρµογέα είναι φθειρόµενα εξαρτήµατα και πρέπει να 
αντικατασταθούν µετά από έναν ορισµένο αριθµό κρούσεων. 
 

Αποκατάσταση  
αιτία 2 

Αφαίρεση των φθειρόµενων εξαρτηµάτων. 
Αφαιρείτε την κεφαλή εφαρµογέα από τη χειρολαβή και καθαρίζετε καλά την 
πίσω µύτη. Στη συνέχεια κρατάτε τη χειρολαβή χωρίς την κεφαλή εφαρµογέα 
µε το άνοιγµα προς τα κάτω και µε µια συχνότητα 2 ή 5 Hz στη χαµηλότερη 
βαθµίδα ενέργειας παράγετε µερικές κρούσεις (µέγιστο 10). Στη συνέχεια 
τοποθετείτε πάλι την κεφαλή εφαρµογέα. 
 
Εάν το σφάλµα συνεχίζει να εµφανίζεται πρέπει να αντικατασταθεί η κεφαλή 
εφαρµογέα. 

gebraucht neu 
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 Σφάλµατα 
Αποκατάσταση σφαλµάτων 
 
 

7. 

   
Καµιά αντίδραση στο 
άνοιγµα διακόπτη, 
οθόνη παραµένει 
σκοτεινή 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προσοχή: 

                      ! 

Ελέγχετε εάν το φις του ηλεκτρικού καλωδίου είναι σωστά τοποθετηµένο στην 
πρίζα και το φις της συσκευής είναι σωστά τοποθετηµένο στην υποδοχή της 
συσκευής. 
 
Ελέγχετε το ηλεκτρικό καλώδιο για πιθανές ζηµιές. 
Ελέγχετε το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας και την πρίζα. 
 
Πάνω από την υποδοχή σύνδεσης του ηλεκτρικού καλωδίου βρίσκονται 
ασφάλειες ακριβείας, οι οποίες αποσυνδέουν την ηλεκτρική τάση στην 
περίπτωση ενός ηλεκτρικού προβλήµατος. Ανοίγετε το κάλυµµα και ελέγχετε 
τις ασφάλειες. Κατά περίπτωση αντικαθιστάτε τη χαλασµένη ασφάλεια. 
 
Αντικαθιστάτε την ασφάλεια µόνο µε µια άλλη του ιδίου ονόµατος και 
ισοδύναµη ασφάλεια. Προηγουµένως ελέγχετε πλήρως την τροφοδοσία 
ρεύµατος για πιθανά σφάλµατα.  
 
Εάν το σφάλµα εµφανιστεί εκ νέου, ενηµερώνετε οπωσδήποτε το 
σέρβις/τεχνική υποστήριξη πελατών. 

   
Χειρολαβή σταµατά 
να λειτουργεί, 
συσκευή σε κανονική 
λειτουργία 

Η γεννήτρια κρουστικών κυµάτων στη χειρολαβή είναι εξοπλισµένη µ' ένα 
θερµοδιακόπτη, ο οποίος διακόπτει αυτόµατα τη λειτουργία σε κίνδυνο µιας 
υπερθέρµανσης. 
 
Αυτό µπορεί για παράδειγµα να συµβεί σε εφαρµογές µε περισσότερες από 
8.000 κρούσεις µε υψηλή συχνότητα και την υψηλότερη βαθµίδα ενέργειας.  
 
Η χειρολαβή ψύχεται µε τον ενσωµατωµένο ανεµιστήρα στην κανονική 
θερµοκρασία, στη συνέχεια είναι πάλι εφικτή η κανονική λειτουργία. 

   
Οθόνη σε λειτουργία, 
καµιά αντίδραση 
στον ποδοδιακόπτη 

Ελέγχετε τη σωστή σύνδεση στη συσκευή, το βύσµα πρέπει να ασφαλίζει 
πλήρως στην υποδοχή. 
Ελέγχετε το καλώδιο του ποδοδιακόπτη για πιθανές ζηµιές ή σηµεία τσάκισης. 
Ελέγχετε εάν µετακινείται ο θόλος ενεργοποίησης του ποδοδιακόπτη ή εάν 
είναι µπλοκαρισµένος. 

   
Συσκευή ξεκινά µ’ 
ένα µήνυµα 
σφάλµατος στην 
οθόνη 

Κατά κανόνα η κανονική λειτουργία ακολουθεί µετά το πάτηµα ενός 
οποιουδήποτε πλήκτρου στην επάνω πλευρά της συσκευής.  
Η συχνότερη αιτία είναι η αποσύνδεση πρόσθετων εξαρτηµάτων και 
ηλεκτρικού καλωδίου κατά τη διάρκεια που η συσκευή βρίσκεται σε 
λειτουργία. Αυτό µπορεί να συµβεί ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία Standby, διότι 
η απενεργοποιηµένη οθόνη ερµηνεύεται συχνά ως απενεργοποιηµένη 
συσκευή.  
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 Συντήρηση 
Καθαρισµός / Απολύµανση 
Απορριµµατική διαχείριση 
 

8. 

   
Συντήρηση Πριν από την έναρξη εργασιών συντήρησης και καθαρισµού πρέπει κατά 

κανόνα η συσκευή να απενεργοποιηθεί µε τον κεντρικό διακόπτη και να 
αφαιρεθεί το φις από την πρίζα. 
 
Μια ιδιαίτερη συντήρηση δεν είναι απαραίτητη για το προϊόν αυτό. Ελέγχετε 
όµως σε τακτικά διαστήµατα (τουλάχιστον κάθε 6 µήνες) την enPuls (συσκευή 
/ χειρολαβή / ποδοδιακόπτη και όλα τα καλώδια) ως προς τη µηχανική τους 
ακεραιότητα.  
 
Ελέγχετε επίσης τις µύτες των εφαρµογέων για πιθανή φθορά όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 6. 

   
Υπόδειξη 

! 
Σε περίπτωση χρήσης της λοσιόν enPuls πρέπει οπωσδήποτε για την 
αποφυγή της ρύπανσης να τοποθετηθεί οπωσδήποτε προστατευτικό καπάκι 
σιλικόνης πάνω από την κεφαλή εφαρµογέα. 
Εάν η εργασία γίνεται χωρίς το προστατευτικό καπάκι, η λοσιόν µπορεί να 
εισέλθει στο εσωτερικό της κεφαλής εφαρµογέα και της χειρολαβής, πράγµα 
που µπορεί να οδηγήσει σε µόνιµη ρύπανση και σε λειτουργικές βλάβες. 

   
Καθαρισµός / 
απολύµανση 
 

Καθαρίζετε τη συσκευή και τη χειρολαβή απλά µ’ ένα υγρό πανί. Για το σκοπό 
αυτό συνιστούµε ιδιαίτερα τη χρήση ενός πανιού µικροϊνών του εµπορίου.  
Αφαιρείτε τις δύσκολες βροµιές απλά µε την προσθήκη ενός ήπιου 
καθαριστικού.  
 
Πρέπει να προσέξετε: 
 
Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µόνο υγρά σαπούνια ή προϊόντα 
καθαρισµού/απολύµανσης χωρίς αλκοόλ και χωρίς διαλύτες. 
 
Παρακαλείσθε να µη χρησιµοποιείτε διαλύτες, χλωρίδια, στιλβωτικά υλικά, 
συνθετικά υλικά καθαρισµού, υλικά καθαρισµού-στίλβωσης ή σπρέι 
αερολυµάτων. 

   
Υπόδειξη Κατά τον καθαρισµό θα πρέπει να προσέξετε οπωσδήποτε ώστε να µην 

εισέλθει υγρασία στο σύστηµα. 
   
Απορριµµατική 
διαχείριση 

Η συσκευή και η συσκευασία δεν επιτρέπεται να πεταχτούν στα οικιακά 
απορρίµµατα. Η εταιρία Zimmer Medizinsysteme GmbH αναλαµβάνει την 
απορριµµατική διαχείριση εξαρτηµάτων που δεν είναι πλέον επισκευάσιµα. 
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 Υποδείξεις προειδοποίησης 
 
 
 

9. 

   
 � Οι χρήστες της συσκευής θεραπείας κρουστικών κυµάτων enPuls πρέπει 

να είναι εκπαιδευµένοι στη σωστή χρήση του συστήµατος και να 
διαθέτουν τις σχετικές γνώσεις.  

 
� Οδηγίες θεραπείας για το σηµείο της θεραπείας, τη διάρκεια και την ισχύ 

της θεραπείας απαιτούν ιατρικές γνώσεις και επιτρέπεται να δοθούν µόνο 
από γιατρούς µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος, θεραπευτές και 
προσωπικό παραϊατρικών επαγγελµάτων. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να 
τηρούνται οπωσδήποτε. 

 
� Μια θεραπεία πρέπει να εκτελείται πάντα κάτω από ιατρική επίβλεψη. 
 
 
� Προσοχή: 

Πρόσωπα, τα οποία εκτελούν µια ταυτόχρονη θεραπεία µε µείωση και/ή  
µεταβολή της πήξης του αίµατος ή µια παράταση της διάρκειας της πήξης 
του αίµατος (π. χ.  ακετυλοσαλικυλικό οξύ), οφείλουν να συµβουλευτούν 
τους θεραπευτές τους για την πιθανή αναστολή αυτής της θεραπείας, διότι 
κατά την εφαρµογή των βαλλιστικών κρουστικών κυµάτων στους ασθενείς 
αυτούς µπορούν να προκληθούν σοβαρές ή ελαφριές αιµορραγίες και 
αιµατώµατα. 

 
 
� Κρουστικά κύµατα σε περιοχές που περιέχουν αέρα διασκορπίζονται 

πολύ και δηµιουργούν ανακλάσεις, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν 
αρνητικές επιδράσεις. Για το λόγο αυτό µην εκτελείτε θεραπείες απευθείας 
επάνω στους πνεύµονες (µεσοπλεύριοι χώροι) και στην περιοχή του 
στοµάχου και εντέρου. 
 

 
� ∆εν επιτρέπεται η χρήση στους χώρους υγιεινής και αυτό µπορεί σε 

περίπτωση µη τήρησης να οδηγήσει σε σηµαντικές ζηµιές και σε κίνδυνο 
τόσο τον ασθενή όσο και το χρήστη. 

 
Οι συσκευές επιτρέπεται να τεθούν σε λειτουργία µόνο µε το εµπεριεχόµενο 
ηλεκτρικό καλώδιο. Προστατεύετε το ηλεκτρικό καλώδιο από µηχανική 
καταπόνηση. 
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 Ενδείξες 
Αντενδείξεις 
 
 

10. 

   
Ενδείξεις Η enPuls έχει σχεδιαστεί για τη θεραπεία επιφανειακών ορθοπεδικών και 

νευρολογικών προβληµάτων όπως : 
 

τενοντίτιδα 
θυλακίτιδα 
τενοντοπάθειες 
άκανθα της πτέρνας 
µυοπεριτονιακά σηµεία πυροδότησης πόνου µεταξύ άλλων. 

 
   
Αντενδείξεις - αγγειακές παθήσεις στην περιοχή θεραπείας ή κοντά σε αυτήν 

- τοπικές λοιµώξεις στην περιοχή θεραπείας 
- στην περιοχή όγκων κακοήθη / καλοήθη τύπου 
- απευθείας επάνω σε χόνδρινες επιφάνειες ή στην περιοχή των µικρών 

µεσοσπονδυλίων αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης 
- απευθείας επάνω σε εµφυτευµένες ηλεκτρονικές συσκευές, π. χ. 

βηµατοδότης, αντλία πόνου κτλ. 
- σε περιοχές, στις οποίες µηχανική ενέργεια µε τη µορφή κραδασµών 

οδηγεί στη βλάβη του ιστού, π. χ. σε µεταλλικά εµφυτεύµατα µετά από 
κάταγµα 
 

 
 
Γενικά οφείλουν να µην εκτελούνται θεραπείες 
- σε διαταραχές πήξης  αίµατος ή θεραπείες, οι οποίες έχουν ως 

αποτέλεσµα τη µεταβολή της πήξης του αίµατος 
- στην εγκυµοσύνη 
- σε νευρολογικές ασθένειες µε βλάβη της αγγειοκινητικότητας στην περιοχή 

θεραπείας 
- σε περιοχές που περιέχουν αέρα, π. χ. µια θεραπεία της θωρακικής 

µοίρας της σπονδυλικής στήλης κτλ. 
- σε παιδιά, ιδιαίτερα στην περιοχή της επιφυσιακής πλάκας 

 
 
Προσοχή απαιτείται σε πρόσωπα 
- τα οποία εµφανίζουν διαταραχές ευαισθησίας 
- τα οποία εµφανίζουν ισχυρές νευροφυτικές διαταραχές 
- τα οποία βρίσκονται κάτω από την επιρροή ναρκωτικών και/ή αλκοόλ, 
 
διότι δεν µπορούν να αποκλειστούν η υψηλή επιβάρυνση του κυκλοφορικού 
και µη αρµόζουσες αντιδράσεις στη θεραπεία. 
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 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
 
 

11. 

 

enPuls:  
Θεραπευτικό σύστηµα ηλεκτροµαγνητικής παραγωγής/εφαρµογής βαλλιστικών κρουστικών κυµάτων 
στην ορθοπεδική/φυσιοθεραπεία 

Μήκος 330 mm 
Πλάτος 250 mm 
Ύψος 185 mm 
Βάρος 5,4 kg 
Τροφοδοσία ρεύµατος 230 VAC / 50/60 Hz, 2,5 A 
Ασφάλεια 2,5 AT 
Συµµόρφωση Κατηγορία προστασίας I / κατηγορία εφαρµογής B 

Λειτουργίες:  
4 επιλέξιµες συχνότητες 2 / 5 / 10 / 16 Hz 
1 λειτουργία ριπής 9 παλµοί µε 16 Hz (0,5 s) 
Βαθµίδες ενέργειας:  
4 επιλέξιµες σταθερές ρυθµίσεις 60 / 90 / 120 / 185 mJ (στον εφαρµογέα) 

στα 16 Hz µέγ. 120 mJ 

Ακρίβεια: ± 20% 
  
Χειρολαβή κρουστικών 
κυµάτων: 

 

Εργονοµικό µοντέλο µε ανοδιωµένο περίβληµα αλουµινίου και ψύξη ανεµιστήρα 

  
∆ιαστάσεις: 230 mm µήκος, διάµετρος 50 mm 

Βάρος: 0,94 kg (µε καλώδιο) 
  
∆ιάρκεια ζωής: 2.000.000 κρούσεις (τουλάχιστον) 
  
 
Ανταλλάξιµες χωρίς εργαλείο κεφαλές εφαρµογέα µε διάµετρο 6 / 15 / 25 mm 

 
Προµηθευόµενος εξοπλισµός: Βαλίτσα µε συσκευή, χειρολαβή, κεφαλές εφαρµογέα 6 / 15 / 25 mm, 

προστατευτικά καπάκια, ποδοδιακόπτη, ηλεκτρικό καλώδιο 

∆ιαστάσεις: (Π / Β / Υ ) 600 mm / 400 mm / 230 mm 
Βάρος: 11,5 kg (συνολικά) 
Συνθήκες περιβάλλοντος:  
Λειτουργία : 10 µέχρι 35 °C (50 µέχρι 95 °F) 
 Μέχρι 2400 m NMH / 20 µέχρι 80% σχετ. υγρασία, µη συµπυκνωµένη 

Αποθήκευση/µεταφορά:   
Βραχυπρόθεσµα: -10 µέχρι 55 °C (14 µέχρι 131 °F) 
Μακροπρόθεσµα: 0 µέχρι 40 °C (32 µέχρι 104 °F) 
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 Προµηθευόµενος εξοπλισµός / 
Πρόσθετα εξαρτήµατα 
 
 

12. 

 

Προµηθευόµενος 
εξοπλισµός  

1     Συσκευή ελέγχου λειτουργίας enPuls 

1     Χειρολαβή πλήρης 

1     Κεφαλή εφαρµογέα 6 mm 

2     Κεφαλή εφαρµογέα 15 mm 

1     Κεφαλή εφαρµογέα 25 mm 

20    Προστατευτικό καπάκι σιλικόνης 

1     Λοσιόν enPuls  

1   Ποδοδιακόπτης 

1   Ηλεκτρικό καλώδιο 

1   Οδηγίες χρήσης 

1   Οδηγός 

1   Βαλίτσα µεταφοράς 

 
Πρόσθετα 
εξαρτήµατα 

  

 5402   Χειρολαβή πλήρης χωρίς κεφαλές εφαρµογέα 

 50 500 016  Βάση για Χειρολαβή 

 50 500 003  Κεφαλή εφαρµογέα 6 mm  
 50 500 004  Κεφαλή εφαρµογέα 15 mm  
 50 500 005  Κεφαλή εφαρµογέα 25 mm  
 50 500 017  Προστατευτικό καπάκι σιλικόνης  
 50 500 018  Λοσιόν enPuls  
 50 500 008  Ποδοδιακόπτης  
 118   Ηλεκτρικό καλώδιο  

 50 500 009  Βαλίτσα µεταφοράς µε αφρώδη εσωτερική επένδυση 
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 ∆ήλωση κατασκευαστή ΗΜΣ 
 
 
 

13. 

 

 
Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές, όπως π. χ. η enPuls, 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 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 προορίζεται για λειτουργία σ’ ένα ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον όπως αναφέρεται παρακάτω. Ο πελάτης ή 
ο χρήστης της enPuls 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 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 Η συσκευή enPuls 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. 

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 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 προορίζεται για λειτουργία σ’ ένα ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον όπως αναφέρεται παρακάτω. Ο πελάτης 
ή ο χρήστης της συσκευής enPuls 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 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 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 προορίζεται για λειτουργία σ’ ένα ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον όπως αναφέρεται παρακάτω. Ο 
πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής enPuls 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 
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. 
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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, υπερβαίνει 
το παραπάνω ανεφερόµενο επίπεδο συµµόρφωσης, οφείλει να παρακολουθείται η συσκευή enPuls, 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. 
 
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 

Η συσκευή enPuls προορίζεται για λειτουργία σ’ ένα ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον, στο οποίο οι παρεµβολές HF είναι 
ελεγχόµενες. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής enPuls 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 – σε εξάρτηση από την ισχύ εξόδου της συσκευής τηλεπικοινωνίας, όπως αναφέρεται 
παρακάτω. 

 

Ονοµαστική ισχύς του ποµπού 
W 

Απόσταση ασφαλείας σε εξάρτηση από τη συχνότητα της εκποµπής 
m 

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. 

 



23 

 

 ∆ήλωση συµµόρφωσης 
Νοµικές υποδείξεις 
 
 

14. 

   
∆ήλωση 
συµµόρφωσης Το προϊόν αυτό φέρει τη σήµανση CE  0123 σύµφωνα µε 

την οδηγία της ΕΕ για ιατρικά προϊόντα 93/42/ΕΟΚ και πληροί 
τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήµατος I αυτής της οδηγίας. 
 
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και ελεγχθεί 
εφαρµόζοντας το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά το DIN 
EN ISO 13485. 
 
Το προϊόν ταξινοµείται στην κατηγορία Ilb σύµφωνα µε το 
παράρτηµα IX της Οδηγίας. 

 

   
 
 

 

  

Νοµικές   
υποδείξεις 

Για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτής της θεραπευτικής 
συσκευής πρέπει να τηρούνται οι σχετικοί νόµοι και οι σχετικές 
διατάξεις της χώρας. Στη Γερµανία σύµφωνα µε το MPBetreibV 
(∆ιάταγµα για φορείς εκµετάλλευσης ιατρικών προϊόντων) στην 
τρέχουσα έκδοση καθώς επίσης το BGV A3. 
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Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstrasse 9
D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 731. 97 61-291
Fax +49 731. 97 61-299
export@zimmer.de
www.zimmer.de

Οδηγίες χρήσης


