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 Az enPuls V.2.0 készülékre érvényes. 

Jelen útmutató a készülék szerves részét képezi.  
Az útmutatót a készülékkel együtt, a készülék használatára felhatalmazott személyek számára 
mindig hozzáférhetı helyen kell tárolni. 
Jelen útmutató 2010. március 1-tıl érvényes. 
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Mi az az enPuls? Egy rendkívül modern, innovatív lökéshullám terápiás készülék. 
  
Lökéshullám terápia A radiális, ballisztikus lökéshullám terápia egy sokféleképpen 

alkalmazható eljárás a felszín közeli ortopédiai problémáktól egészen a 
miofaszciális triggerpont-kezelésekig. 

  
Mit nyújt az  
enPuls? 

Lökéshullámok generálását egy ergonomikus kialakítású kézi egységgel, 
valamint a lökéshullámok speciális applikátorokkal történı leadását. 
Az enPuls-zal az emberi szövetbe kb. maximum 35 mm-es behatolási 
mélység érhetı el. 

  
Hogyan  
történik  
a lökéshullámok  
generálása az enPuls-
zal? 

A kézi egység hátsó végén található tekercs elektromágneses mezıt hoz 
létre.   
A mezı felgyorsít egy golyót, amely elöl, a kézi egységen az 
applikátorfejhez ütközik és lökéshullámokat hoz létre, amelyek 
sugárirányban szétterjednek a szövetben. 

  
Mi  
szól az 
enPulsmellett ? 

Az innovatív technológia olyan kompakt kialakítást tesz lehetıvé, mely 
nem igényel kompresszort. 
A kezelés szempontjából valamennyi lényeges paramétert megjelenítı 
éles és modern színes kijelzıvel és a korszerő érintıvezérléssel 
kellemes és kényelmes a kezelés lefolytatása.  
Az egyedi programindítási konfiguráció, az átlátható és egyszerő 
menünavigáció egyszerő és kényelmes használatot biztosít.   
 
A különbözı frekvenciák és applikátorok egyéni, a beteg mindenkori 
állapotához igazodó terápiát tesznek lehetıvé. 
 
A kismérető készülék helytakarékos használatot tesz lehetıvé a 
gyakorlatban, és kiválóan alkalmas házi látogatások keretében történı 
alkalmazásra.  

  
Megjegyzés: A készüléket kizárólag egészségügyi szakemberek 

(pl. orvosok, terapeuták és egészségügyi kiegészítı szakmában 
dolgozók) használhatják. 
 
Az enPuls kizárólag emberi és állati felület ortopédiai problémáinak 
kezelésére készült, és csak erre a célra használható. 
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Megjegyzés: Az alábbi leírások mindegyike a gyári beállításokat veszi figyelembe.. 

 
Megjegyzés: Valamennyi gombot, menüt és almenüt közvetlenül a képernyın lehet 

aktiválni érintéssel vagy érintıceruzával. 
 

Programindítás 
 

 
 
A "Start" gomb megnyomásával nyissa meg a kezelési képernyıt a 
programhoz P 02. 

 
 

Kezelési képernyı 

 
 
Applikátor   
 
 
Kézi egység / applikátor 
felhelyezése 

 
Válassza ki az elvégezni kívánt kezeléshez megfelelı applikátorfejet, 
majd csavarozza rá a kézi egységre. 
 
Helyezze a kézi egységet a kiválasztott kezelési pontra / területre. A bır 
kidörzsölıdésének elkerülése érdekében elızetesen enPuls síkosítót 
lehet felvinni a kezelési területre. 
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Figyelem! 
Síkosító anyag használata esetén az applikátorfejet a védıkupak 
ráhúzásával kell védeni. 

 
 

 

Lökésenergia  
beállítása 

A bal oldali szabályozóval állítsa be a lökéshullám energiáját. 

 
 

 

Kezelés megkezdése A kezelés megkezdéséhez nyomja le a lábkapcsolót. 
A képernyın az alsó állapotsáv a �Kész’ állásból �Aktív’ állásra vált. 
 

Megjegyzés: Csak akkor aktiválja a lábkapcsolóval a lökéshullámot, ha a kézi 
egységet már felhelyezte a betegre. 

  
 

Kezelés vége A lábkapcsoló kikapcsolásával megszakítja vagy befejezi a kezelést. A 
képernyın az alsó állapotsáv az �Aktív’ állásból �Kész’ állásra vált. 

 
 

 

Megjegyzés: A kezelés közben alaposan meg kell figyelni a beteget, és a kezelést 
adott esetben hozzá kell igazítani vagy le kell állítani, ha problémák 
lépnek fel. 
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Kezelés megkezdése Az enPuls mechanikus energiával mőködik.  

 

Az energia továbbítása a betegre egy olyan kézi egységen keresztül 
történik, amelyet a felhasználó általában egyik kezével tart. 
 
Ehhez a kézi egységet az applikátorfejjel a kezelt területre vagy a 
kezelési pontra merılegesen kell ráhelyezni. 
 

Amíg a lökéshullám aktiválva van, a kezelést egy ponton stacionáriusan 
vagy egy területen dinamikusan is lehet végezni. 
A bır súrlódásának csökkentésére ajánlatos használni a tartozékok 
között található enPuls síkosítót. 
 

A kézi egység súlya által normál esetben nem szükséges az egységet 
rányomni a kezelt területre/kezelési pontra. 
A kézi egységet fel kell helyezni a kezelt területre/kezelési pontra, és 
laza tartásban, egy kézzel pozícióban kell tartani. 
Szükség esetén nyomást gyakorolhat a szövet irányában, és 
változtathatja a ráhelyezés szögét. 
 

Figyelem! 
Az enPuls vagy egyéb síkosító anyag használata esetén az 
applikátorfejet a védıkupak ráhúzásával kell védeni. 

 
 

 

Megjegyzés: A kézi egység súlyából adódó öncsillapítás és az egység kialakítása 
ellenére a vibrációk által terhelés érheti a felhasználó kezét.   
 
Ajánlott védıintézkedés: 
 - Terhelési idıtartam korlátozása 
  

  
Megjegyzés: Kezelés során biztosítani kell a beteg gondos felügyeletét. 
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 A kézi egység (7) tartalmazza a lökéshullám-generátort, egy, a 

hıelvezetésre szolgáló ventillátort és a különbözı applikátorfejekhez 
szolgáló nyílást. A vezérlıegységre (1) van  
csatlakoztatva. 

   
Megjegyzés: A kézi egységben található lökéshullám-generátor kopóalkatrész, és 

bizonyos használati idı után ki kell cserélni, mivel mőködıképessége 
idıvel csökken. 

  
 A Zimmer MedizinSysteme GmbH lökéshullám-generátoronként legalább 

2 millió lökésnyi korlátlan használatot garantál. 
 
A lökéshullám-generátor elhasználódása eltérı lehet. A teljesítménytıl és 
a frekvenciától függıen esetenként 2 milliót messze meghaladó lökés 
adható le. 
 
A lökéshullám-generátor cseréjének szükségességére vonatkozó 
információk a 11 fejezetben találhatók. 

  

 

A betegek kézi egységgel történı kezeléséhez elengedhetetlen, hogy az 
applikátorfejek egyikét szorosan, ütközésig becsavarja a kézi egységbe. 
 

  
 A kábelt nem szabad maximális hosszán túl kinyújtani, és védeni kell 

becsípıdés vagy más mechanikus sérülések ellen. 
 
A kézi egységben fellépı hıtorlódás elkerüléséhez feltétlenül ügyelni kell 
arra, hogy a szellızınyílásokat felül és fıként a kézi egység alján ne 
takarják le a tartó kézzel vagy más módon. 

  
Készülék és kézi egység  
készenléti üzemmódja 

A kézi egységben található ventillátor a lábkapcsoló lenyomásával indul 
el, és egy adott hımérséklet elérése után önmőködıen kikapcsol. 
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 A kezeléshez 3 különbözı applikátorfej áll rendelkezésre. 
  
Applikátorfejek  
cseréje 

A különbözı applikátorfejek cseréjéhez tartsa meg egy kézzel a kézi 
egységet, és a másik kézzel csavarja ki az applikátorfejet a kézi 
egységbıl az óramutató járásával ellentétes irányban. Ezután csavarja be 
a kívánt applikátorfejet szorosan a kézi egységbe (az óramutató járásával 
megegyezı irányban), amíg az applikátorfej fekete külsı győrője fel nem 
fekszik a kézi egységen (már nem szabad látható menetnek lenni). 
 

Megjegyzés: Az applikátorfejek kopóalkatrészek és bizonyos használati idı után ki kell 
cserélni ıket. 

  

 A hátsó ütközıkúp csekély mértékő eldeformálódása, ill. rövidülése nincs 
befolyással a mőködıképességre. 
 

Az ütközıkúp nagyobb mértékő eldeformálódása vagy erıteljes 
rövidülése esetén ki kell cserélni az applikátorfejet. 
 
A készülékhez mellékelve van egy vizsgálósablon, amely alapján 
ellenırizhetı a kopási határ elérése 
(lásd az ábrát). 

 

 
 

 
 

Légrés � applikátor rendben van 

Vizsgálósablon 

Vizsgálósablon 

Sablon érintkezik vagy légrés a hegyen � Kopási határ elérve 
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 A készülékhez tartozó lábkapcsolót úgy kell elhelyezni, hogy a kezelés 

alatt egyszerően elérhetı legyen. A kapcsoló kezelıegysége 
irányfüggetlen, ezért a lábkapcsoló pontos beállítása nem szükséges. 
 
A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy csak enyhe nyomást 
gyakoroljon a kapcsolóra. A lábkapcsolót a láb elülsı részével, nem 
pedig sarokkal kell mőködtetni. 
 
A kapcsolónak nincs reteszelése, tehát csak a nyomás fenntartásáig 
mőködik. 
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 14 
 

 

 
 
Megjegyzés: 
 

 

A rendszer beüzemelése elıtt vegye ki az enPuls készüléket a 
szállítódobozból. Ne üzemeltesse a szállítódobozban tartott készüléket. 
Gyızıdjön meg róla, hogy stabil felületre helyezte az enPuls készüléket. 

  
Megjegyzés: 
 

Ellenırizze, hogy a készüléken található fıkapcsoló “0“ állásban van. 

  
Hálózati kábel 
csatlakoztatása 

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt az arra a célra kialakított 
aljzatra (17) a készüléken, majd kösse a kábelt a hálózati feszültségre. 

  
Kézi egység 
csatlakoztatása 

Csatlakoztassa a kézi egységet a készülék megfelelı aljzatára (19), és 
tegye le az asztalra. 

  
Megjegyzés: Gyızıdjön meg róla, hogy az applikátorfej a kézi egységre van illesztve, 

és ütközésig rá lett csavarva. 
  
Lábkacsoló 
csatlakoztatása 

Csatlakoztassa a lábkapcsolót a készülék megfelelı aljzatára (18), és 
tegye le a földre. 

 
 

 

A készülék bekapcsolása A fıkapcsolóval (15) kapcsolja be a készüléket. 
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Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítások módosítása csak a nyitóképernyın 

végezhetı el. 
Nyomja meg a "Beállítások" gombot a Beállítási képernyı 
megnyitásához 

  
 

 
1. ábra  

  
Nyelv 
 

Ezt a gombot nyomja meg a nyelv kiválasztására szolgáló menü 
megnyitásához. A nyelv a legördülı menün található megfelelı sor 
megnyomásával választható ki. 

  
Beállítások indítása  
  
 Képernyı  
 indítása 

5 nyitóképernyı közül választhat. 
A gomb megnyomásával nyissa meg a nyitóképernyı kiválasztására 
szolgáló legördülı menüt. 
A nyitóképernyı kiválasztása a megfelelı sor megnyomásával történik. 

  

 Kijelzı indítása 2 nyitókijelzı között választhat: 
Ezt a gombot nyomja meg a nyitókijelzı kiválasztására szolgáló menü 
megnyitásához. 
A nyitókijelzı kiválasztása a megfelelı sor megnyomásával történik. 

  
Üdvözlés Egyedi üdvözlı szöveget adhat meg. 

Az üdvözlés mezıt aktiválva hívja elı a billentyőzetet az üzenet 
beírásához. 
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Hang- és vizuális 
beállítások 
 

 

 Fényerı 
 
 Hang 

Ezzel az opcióval a képernyı fényerejét állíthatja be. 
 
Ezzel az opcióval vezérlımezık aktiválási jelének hangerejét állíthatja 
be. 
 
A hangerıt a két nyíllal állíthatja be. 
 

  
Kezelıfej 
számláló állás 

A jelenleg csatlakoztatott kézi egység számlálójának állását mutatja ez a 
mezı. 
 

  
Verzió A verzió gomb megnyomásával megnyithatja azt az ablakot, amely a 

készülék jelenlegi szoftververziójáról ad tájékoztatást. 
 

  
Standard  
( alapértelmezett 
beállítások) 

Nyomja meg a standard gombot az alapértelmezett gyári beállítások 
visszaállításához. 
 
 

  
Érintkezés kalibrálás Az "Érintkezés kalibrálás" gomb megnyomásával az érintéskalibrálási 

képernyıt nyithatja meg. 
 
Ezzel javíthatja az érintési adatbevitel pontosságát, amennyiben az 
elégtelen volt. 
 
+ 
 
 
    + 
Elıször nyomja meg a bal felsı sarokban látható + jelet. A + jel ekkor a 
jobb alsó sarokban jelenik meg. 
Ekkor nyomja meg pontosan a jobb alsó sarokban látható + jelet. 
 
Az érintés kalibrálásához ismételje meg a mőveletet. 
 

  
Alternatív nyelv Az "Alternatív nyelv" opció inaktív. 



 SD-kártya 
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 A felhasználó által elvégzett beállítások és a kezelési javallatok listája 

SD-memóriakártyára van elmentve. 
 

  
Megjegyzés: Ha az SD-kártya nincs behelyezve, akkor az ‘„SD-kártya nem található“ 

üzenet jelenik meg 'aKedvencek' és 'Memória' gombok lenyomásakor. 
A ‘Terápia‘ gomb nem jelenik meg. 
 
A folytatáshoz szüntesse meg az üzenetet az "OK" gomb 
megnyomásával. 

 



 Kezelési képernyı 
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Címsor A címsor mutatja az aktuális program nevét. 
  
Állapotsáv 
 

Az állapotsávban információk jelennek meg a kezelés aktuális állásáról. 
Ha a kezelés nem aktív, akkor a "Kész" szöveg jelenik meg, folyamatban 
lévı kezelésnél az "Aktív" szöveg jelenik meg. 

  
Mód A kiválasztott üzemmódot (ami jelen esetben folyamatos) mutatja. 

 
Nyomja meg a "Mód" gombot a "bevitel" ablak megnyitásához és az 
üzemmód (folyamatos, Burst 4 lökés, Burst 8 lökés, Burst 12 lökés) 
kiválasztásához. 

 
  

Frekvencia A választott frekvenciát mutatja.  
A frekvencia a jobb oldali szabályozóval módosítható. 
Frekvenciatartomány: 1 Hz – 16 Hz, a jobb oldali szabályozóval  
1 Hz-es lépésekben módosítható. 
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Energia / oszlopgrafikon 
 

A kiválasztott lökésenergiát mutatja. Ha a kezelés aktív, a szintjelzés 
kitölti az oszlopgrafikont. 
Az lökéshullám energiája a lökés leadása elıtt és után egyaránt 
beállítható. 
A lökés energiája 60, 90, 120 és 185 J szintre állítható. 

  
Mentés Az egyéni igényeknek megfelelı paraméterek beállítása után nyomja 

meg a "Mentés" gombot a beállítások Kedvencek vagy Memória listára 
történı mentéséhez. 

  
Számlálás iránya Nyomja meg a számlálás iránya beállítását (növekvı vagy csökkenı) a 

lökések számolásához. 
  
Lökésszám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az elıválasztott lökésszámot és a beteg számára leadott lökéshullámok 
aktuális számát mutatja. 
A számolás irányát (ebben az esetben növekvı) is mutatja.  
 
A "Lökésszám" mezı megnyomásakor megnyílik a Bevitel ablak az 
elıválasztás megadásához. 
 

 
  
Megjegyzés: 
 
Lökéshullám leadása 
elıválasztott lökésszám 
nélkül 

Az enPuls két lehetıséget kínál a lökések leadásához: 
 
Elıválasztott lökésszám nélküli lökéshullám-leadáshoz a készülék nem 
áll le a kezelés végén. Ameddig a lábkapcsoló le van nyomva, a 
lökéshullámok leadása folytatódik. 
 
Elıválasztott lökésszám nélküli lökéshullám-leadáshoz csak a 
növekményes számolási irány aktív. 

 



 Kezelési képernyı 
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Lökéshullám leadása  
elıválasztott 
lökésszámmal 

Az elıválasztott lökésszámmal történı lökéshullám-leadáshoz a 
készülék a kezelés végén leáll, amint az elıválasztott lökésszámot 
elérte.  
 
A lábkapcsoló kikapcsol és több lökéshullám nem adható le. 
 
A kezelés az aktuális lökésszám újraállításával vagy ez elıválasztás 
kiigazításával folytatható. 
 

 Elıválasztott lökésszám esetén a számlálási irány automatikusan 
csökkenı sorrendre lesz beállítva. A számlálási irány a kezelési 
képernyın a "Számlálás iránya" gomb megnyomásával választható ki. 
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 A programok a Kedvencek vagy a Memória listában tárolhatók. 
  

 

 
  
Programnév A program mentéséhez a billentyők segítségével írja be a program 

nevét.   
  
Kedvencek Nyomja meg a "Kedvencek" gombot a Kedvencek listájának 

megnyitásához és a program automatikus mentéséhez. 
A program automatikusan a lista elsı szabad helyére lesz elmentve. 

  
Memória Nyomja meg a "Memória" gombot a Memória listájának megnyitásához 

és a program automatikus mentéséhez. 
A program automatikusan a lista elsı szabad helyére lesz elmentve. 

  
Megjegyzés: Ha a "Memória" vagy "Kedvencek" gombot a programnév megadása 

nélkül nyomja le, hibaüzenet jelenik meg . 
Ezeket az üzeneteket az "OK" megnyomásával nyugtázza, majd írja be a 
programnevet és ismételje meg a mentést a fent leírt módon. 

  
 



 Kedvencek és Memória lista 
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 elıhívása és szerkesztése 
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Megjegyzés A Kedvencek listájának szerkesztésére az alábbiakban bemutatott 

lépések pontosan megfelelnek a Memória lista szerkesztéséhez 
alkalmazandó lépéseknek. 
 

 Az egyénileg mentett programok a Kedvencek vagy a Memória listában 
vannak felsorolva. 
A programok innét: 

1. elıhívhatók a kezeléshez vagy  
2. szerkeszthetık (sorrend változtatása vagy törlése). 

  
Memória vagy 
Kedvencek listájának 
kiválasztása 

A navigációs sávban nyomja meg a �Kedvencek" vagy �Memória" gombot 
a megfelelı lista megnyitásához.  

  
 

 
  
 Program 
 elıhívása 

A listáról válassza ki a kívánt programot a megfelelı sor 
megnyomásával. 
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 Szerkesztés Nyomja meg a �Szerkeszt" gombot a "Kedvencek szerkesztése" 

képernyı megnyitásához 
  
 

 
 

 A megfelelı sor megnyomásával aktiválja a kívánt programot.  
  
 Ekkor:  

• Áthelyezheti vagy 
• Törölheti  
a kiválasztott programot. 



 A vákasztógombok ismertetése 
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A gomb lenyomásával megnyílik a program mentésére szolgáló 
képernyı. 
 
A „mentés“ gomb csak a terápiás képernyın aktiválható. 
 

  

 

A számlálás ellentétes irányba is beállítható. 

  

 

A gomb megnyomásával az ütések aktuális száma beállítható. 
• A számlálás 0-tól emelkedik. 
• A beállított értéktıl a számlálás iránya visszafelé csökkenı. 

  

 

A gomb lenyomásával a sorrend a listában egy pozícióval felfelé tolódik 
el. 

  

 

A gomb lenyomásával a sorrend a listában egy pozícióval lefelé tolódik 
el. 

  

 

A gomb lenyomásával törlıdik a kiválasztott program a listából. 

  

 

Lapozás elıre 
A gomb lenyomásával a listában egy oldallal elıre lehet lapozni. 

  

 

Lapozás vissza 
A gomb lenyomásával a listában egy oldallal vissza lehet lapozni. 

  

 

A gomb lenyomásával a beállítások átvételre kerülnek. 

  
 



 A vákasztógombok ismertetése 
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A gomb lenyomásával az elvégzett módosítások elvetésre kerülnek. 

  

 
 
 
 

 
 

A  + gomb megnyomásával az ütésszám 1000-es lépésekben emelkedik. 
A  – gomb megnyomásával az ütésszám 1000-es lépésekben csökken. 
 

 
 
A  + gomb megnyomásával az ütésszám 100-as lépésekben emelkedik. 
A  – gomb megnyomásával az ütésszám 100-as lépésekben csökken. 
 

  

 

A gomb lenyomásával megnyílik a program ablak. 

  

 

A gomb lenyomásával visszatérhet a Start képernyıhöz. 

 
 
 



 Ajánlás a kezeléshez 
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 Az "Ajánlás a kezeléshez" menü segít kiválasztani Önnek a megfelelı 

terápiát. 
A kezelést a testtájékokat mutató menü vagy az "ajánlás a kezeléshez" 
lista alapján választhatja ki. 

  
Terápia 
 
 
 

Nyomja meg a “Terápia” gombot a "Testtájak kiválasztása” ablak 
megnyitásához. 
 

 
  
Választás testtáj  
szerint 

A kör megérintésével válasszon ki egy testtájat. 
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Választás  
az "ajánlás a kezeléshez" 
lista alapján 
 
 

Nyomja meg a “Lista” gombot a lista megnyitásához. 
 

 
  
Megjegyzés: A további lépéseket csak egyszer mutatjuk be, mivel a Testtájak vagy a 

Lista kiválasztása azonos listát nyit meg.  
  
Részletes tünetek 
kiválasztása 

A kezelési ajánlatok kiválasztása új ablakot nyit meg, amely a részletes 
tüneteket mutatja. 
 
A részletes tüneteket közvetlenül a sorra kattintva választhatja ki (Ebben 
a példában az "akut" tünetet). 
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A kezelésre vonatkozó 
információk 

A részletes tünetek kiválasztása után újabb ablak nyílik meg, amely a 
részletes kezelést és a kezelési információkat mutatja. 
 

 
  
Kezelési program 
kiválasztása 
 
 

A "Terápia" gomb megnyomásával nyissa meg a kezelési képernyıt a 
programmal. 
 

 
  

 



 Ajánlás a kezeléshez 

7 
 

 29 
 

 

 
 
Kezelési információk 
elıhívása 

Az "Információ" gomb megnyomásával nyissa meg a kezelési 
információkat tartalmazó ablakot. 
 

 



 Orvosi adatok 
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 • Epicondylitis radialis és ulnaris (tenisz- és golfkönyök) 

 
• Tendinitis calcarea a vállban / vállproblémák 

 
• Poszttraumás panaszok 

 
• Krónikus patellaris tendonitis 

 
• Ugrótérd 

 
• Achillodynia 

 
• Plantar fasciitis 

 
• Saroksarkantyúk 

 
• Miofaszciális triggerpontok kezelése, pl. nyak 

 
• Miofaszciális triggerpontok kezelése, pl. hát, háti izomfájdalom 

 
• Bursitis Trochanterica 

 
• Periostitis / tibialis anterior szindróma (túlterhelés után) 

 
 



 Orvosi adatok 
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 • vaszkuláris megbetegedések a kezelt területen, ill. annak közelében 

• lokális fertızések a kezelt területen 
• rosszindulatú vagy jóindulatú daganatok területén 
• közvetlenül porcfelületeken vagy a gerincoszlop csigolyaív-ízületei 

területén 
• közvetlenül implantált elektronikus készülékek, pl. szívritmus-

szabályozó, fájdalompumpa... stb. felett 
• olyan területeken, amelyeknél rezgések formájában a mechanikus 

energia a szövet sérülését okozza, pl. törés utáni fémes rögzítés 
esetén 
 

 
Alapvetıen nem tanácsolt a kezelés 
• véralvadási zavaroknál, vagy olyan kezeléseknél, amelyek 

következménye a véralvadás megváltozása  
• terhesség alatt 
• a kezelt területen a vasomotorika zavarával járó neurológiai 

betegségek esetén 
• levegıvel telt terek feletti, pl. a mellkasi gerincoszlop... stb. kezelése. 
• gyermekeknél, különösen az epifízis-porckorongok területén 

 
 
Elıvigyázatosság szükséges az olyan betegeknél, 
• akik szenzibilitási zavarok tüneteit mutatják 
• súlyos vegetatív zavarokkal rendelkeznek 
• akik kábítószerek és/vagy alkohol befolyása alatt állnak, 
 
mivel nem zárhatóak ki a magas keringési terhelések és a kezelés által 
kiváltott nem megfelelı reakciók. 



 Általános tudnivalók 
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Veszély / Figyelmeztetés 
 

 

A használati útmutatóban ez a szimbólum Veszélyt / Figyelmeztetést 
jelent. 
 

  
Figyelem 

! 
 

A használati útmutatóban ez a szimbólum a lehetséges anyagi károkra 
hívja fel a "Figyelmet" . 

  

 

A kézi egység csatlakozóaljzata.  

  

 

A lábkapcsoló csatlakozóaljzata. 
 

  

 

Kövesse a használati utasítást! 

  

 

BF készüléktípus (EN60601-1 szerint):  
Áramütés elleni védelem fokozata 
Tilos a készülék alkalmazása a szívnél 

 
 

 

 Hozzáférhetı biztosítékok értéke 
  

 

 

II. osztály 
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� Az enPuls lökéshullám terápiás készüléket csak a rendszer helyes 
használatára felkészített és megfelelı jártassággal rendelkezı 
személyek használhatják.  

 
� A kezelés helyével, idıtartamával és erısségével kapcsolatos 

kezelési utasításokhoz orvosi ismeretek szükségesek, és ilyeneket 
csak arra jogosult orvosok, terapeuták és egészségügyi kiegészítı 
szakmában dolgozók adhatnak. Ezeket az utasításokat feltétlenül be 
kell tartani. 

 
� A kezeléseknek mindig orvosi megfigyelés mellett kell történnie. 
 
� Az enPuls kézi egység nem folyamatos használatra lett tervezve. A 

maximum 6000 lökést tartalmazó kezelés után legalább 15 perc 
szünetet kell tartani. 

 
 
� Figyelem: 

Az olyan személyeknek, akik a véralvadás csökkenésével és/vagy 
megváltozásával, ill. a véralvadási idı meghosszabbodásával (pl. 
acetilszalicilsav) járó egyidejő kezelést kapnak, kezelıorvosukkal 
egyeztetniük kell a kezelés felfüggesztését, mivel ezeknél a 
betegeknél a radiális lökéshullámok alkalmazásakor erıteljesebben 
vagy könnyebben fordulhatnak elı bevérzések és alakulhatnak ki 
vérömlenyek. 

 
 
� A lökéshullámok levegıvel telt területeken erısen szóródnak, és 

olyan reflexiókat generálhatnak, amelyeknek negatív hatása lehet.  
Ezért ne végezzenek közvetlenül kezeléseket a tüdı (intercostalis 
terek) felett, valamint a gastrointestinális területen.  
 

 
� A készüléket tilos nedves területeken használni. A nedves helyen 

történı használat jelentıs károkat okozhat, és veszélyeztetheti a 
beteget és a felhasználót egyaránt. 

 
A készülékeket kizárólag a mellékelt hálózati csatlakozókábellel szabad 
üzemeltetni. A hálózati csatlakozókábelt mechanikus terheléstıl védeni 
kell. 
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enPuls 2.0 verzió: Terápiás rendszer radiális lökéshullámok elektromágneses 

gerjesztéséhez/alkalmazásához az ortopédia/fizioterápia területén. 
  
Méretek H 322 mm / SZ 235 mm / M 130 mm 
Tömeg 2,7 kg 
  
Áramellátás 100–240 VAC / 50/60 Hz, 220 VAC / 60 Hz 
Biztosíték 3,15 AT 
Megfelelıség II-es védelmi osztály / BF alkalmazási osztály 
  

Frekvenciatartomány 1 Hz – 16 Hz, 1 Hz-es lépésekben állítható 
3 burst üzemmód 4, 8, 12 impulzus 16 Hz (0,5 s) értékkel 

Lökés energiaszintje  
4 választható fix beállítás 60 / 90 / 120 / 185 J (az applikátoron) 

16 Hz-en ma. 120 J 
Üzemeltetés módja Idıszakos használat max. 6000 löket / 15 perc szünet 

Pontosság ± 20% 
  
Lökéshullám-kézegység: Ergonomikus kialakítású modell galvanizált alumínium házzal és 

ventillátorhőtéssel 
  
Méretek 230 mm hosszú, 50 mm átmérıjő 
Tömeg 850 g (kábellel) 
Élettartam 2 000 000 lökés (legalább) 
  
 Szerszám nélkül cserélhetı applikátorfejek (6 / 15 / 25 mm átmérıvel) 

Méretek  
(kompletten) 

H 580 mm / SZ 470 mm / M 250 mm 

Össztömeg 13 kg (dobozzal) 

Környezeti feltételek  
Üzemi környezet  10 - 35 °C (50 - 75 °F); 700 hPa – 1060 hPa 
 20% - 80% relatív páratartalom, nem kondenzáló 
  
Tárolás / Szállítás  
Rövid ideig -10 - 55 °C (14 - 131 °F); 700 hPa – 1060 hPa 

20% - 80% relatív páratartalom, nem kondenzáló 
Hosszú ideig 0 - 40 °C (32 - 104 °F); 700 hPa – 1060 hPa 

20% - 80% relatív páratartalom, nem kondenzáló 
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 A Zimmer MedizinSysteme gyártóként csak akkor tekinthetı felelısnek a 

biztonság és megbízhatóság vonatkozásában, ha: 
 
• a készüléket elıírásszerő, védıföldeléssel ellátott dugaszolóaljzatról 

mőködtetik, és a villamos bekötés megfelel a DIN VDE 0100, 710-es 
résznek, 

 
• a készüléket a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelıen 

mőködtetik 
 
• a készüléken bıvítéseket, új beállításokat vagy módosításokat csak 

a Zimmer MedizinSysteme által felhatalmazott személyek végeznek 
 
• a felhasználónak minden használat elıtt meg kell gyızıdni róla, 

hogy a készülék és a kézi egység megfelelıen mőködik; sértetlen és 
jó állapotban van 

 
• a készüléket csak megfelelı oktatásban részesült személyek 

üzemeltetik 
 

• folyadék behatolása esetén a készüléket azonnal leválasztják a 
hálózatról. 
 

A készülék nem rendelkezik olyan alkatrészekkel, melyeken az 
üzemeltetı karbantartást vagy javítást végezhet. 
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CE jelölés 

A jelen termék a  0123-as CE-jelölést viseli az orvostechnikai 
eszközökrıl szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv szerint, és teljesíti ezen 
irányelv I. függelékének alapvetı követelményeit. 
 
A termék fejlesztését, gyártását és ellenırzését a DIN EN ISO 13485 
minıségirányítási rendszer alkalmazása mellett végezték. 
 
A termék az irányelv IX. függeléke alapján II.b. osztály besorolást kapott. 
 
 

  
Jogi útmutatások A jelen terápiás készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez a 

felhasználó ország hatályos törvényeit és rendelkezéseit kell figyelembe 
venni.  
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Ez a termék nem igényel külön karbantartást. 

 Karbantartás vagy tisztítás megkezdése elıtt mindig kapcsolja le a 
fıkapcsolót és húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból. 
 
Szintén ellenırizze az applikátor kúpok kopását a 1.5 fejezetben 
ismertetettek szerint. 

  

Figyelem ! 
Síkosítók használata esetén feltétlenül rá kel húzni az applikátorfejre a 
szilikon védıkupakot. 
Ha nem használ védıkupakot, a síkosító az applikátorfej és a kézi 
egység belsejébe juthat, ami maradandó szennyezıdést és mőködési 
zavart okozhat. 
 

 
 Megjegyzés: 

Ilyen esetben a jótállás érvényét veszti. 

 
 

 

Tisztítás / fertıtlenítés 
 
 
 
 

A készülék szappanos öblítéssel vagy alkohol-, ill. oldószermentes 
tisztítószerekkel tisztítható.  
 
Az orvosi berendezésekhez használt hagyományos fertıtlenítıszerek 
alkalmazhatók. 

  
 
 Megjegyzés: 

Feltétlenül ügyelni kell arra, hogy a tisztításkor ne hatoljon nedvesség a 
rendszerbe. 
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Kézi egység 
hımérsékletének  
felügyelete 

A mechanikus lökéshullámok létrehozása jelentıs hıt termel a kézi 
egységen. A kézi egység élettartamának csökkenését megelızendıen, 
az egységbe hımérsékletkapcsolót szereltünk. A belsı kapcsoló 
túlmelegedés esetén önmőködıen leállítja az egységet, amíg a kézi 
egység lehől.  
 

A hıkapcsoló mőködésbe lépését a kijelzın megjelenı üzenet mutatja, 
ekkor nem adható le több lökéshullám. 
 

 
 
 
 
 
Miután az "OK" gombbal nyugtázta az üzenetet, a kezelési képernyı az 
elıtérbe ugrik, miközben a "Túlmelegedés" üzenet jelenik meg az 
állapotsávban. 
 

 
 

Amint a kézi egység eléri az üzemi hımérsékletet, a "Túlmelegedés" 
üzenetet a "Kész" üzenet váltja az állapotsávban, és a kezelés 
folytatható. 
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Kézi egység 
mőködéskiesése vagy 
mőködési zavara 

Ellenırizze a kéziegység csatlakozójának megfelelı csatlakoztatását a 
készülékhez.  
A csatlakozódugaszt ütközésig kell rögzíteni. 
 
Ellenırizze a kézi egység kábelét, hogy nincs-e rajta mechanikus 
sérülés. 

  
 

Lökéshullámok 
szabálytalan 
leadása /  
kézi egység 
túlmelegedése 

1. lehetséges ok:  Applikátorfej kopása  
   Nehezen mozgatható a kopás miatt 
 
Az applikátorfejek kopóalkatrészek, melyeket bizonyos lökéssszám  után 
ki kell cserélni. 
 

  
 

1. ok  
elhárítása 

A kopásnak kitett részek eltávolítása: 
Vegye le az applikátorfejet a kézi egységrıl, és alaposan tisztítsa meg a 
hátsó kúpot. Ezt követıen tartsa a kézi egységet applikátorfej nélkül 
nyílással lefelé, és 2 vagy 5 Hz-es frekvenciával indítson néhány lökést 
(maximum 10-et) a legalacsonyabb energiafokozaton. Ezután helyezze 
be ismét az applikátorfejet. 
 
Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor ki kell cserélni az applikátorfejet. 

  
 

 2. lehetséges ok: A lökéshullám-generátor kopása 
 
A lökéshullám-generátor kopóalkatrész és 2 millió lökés után ki kell 
cserélni. 
Ellenırizze a készülék összesített ütésszámát a konfiguráció menüben.  
 

  
2. ok 
elhárítása 

Ha elérték vagy meghaladták a 2 milliós összesített lökésszámot, akkor 
ki kell cserélni a lökéshullám-generátort. 

A lökéshullám-generátor cseréjéhez forduljon az illetékes ügyfélszolgálati 
munkatárshoz vagy a Neu-Ulm-i központhoz. 
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A készülék nem reagál 
 a fıkapcsolóra / 
 a kijelzı  
sötét marad 

Ellenırizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelıen van-e bedugva a 
hálózati dugaszolóaljzatba, és hogy a készülék csatlakozóját szorosan 
csatlakoztatta a készülék aljzatába. 
 
Ellenırizze a hálózati csatlakozókábel épségét. 
Ellenırizze az áramellátást és a hálózati dugaszolóaljzatot. 
 
A készülék bemenı hálózati csatlakozóaljzata felett finombiztosítékok 
találhatók, amelyek elektromos probléma esetén leválasztják a hálózati 
feszültséget. Nyissa ki a fedelet és ellenırizze a biztosítékokat. 
 A hibás biztosítékokat cserélje ki. 
 

 

A biztosítékot csak pontosan azonos jelöléső, vagy azzal egyenértékő 
biztosítékra cserélje.  Elızıleg ellenırizze a komplett áramellátást 
lehetséges hibák szempontjából. 
 

Ha a hiba ismét jelentkezik, feltétlenül tájékoztassa a szervizt / 
ügyfélszolgálatot. 
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 Az enPuls bekapcsolás után öntesztet végez, amely ellenıriz minden 

belsı komponenst.  
 
Hiba elıfordulása esetén hibaüzenet jelenik meg. 

  
 Emellett egy további, a következıkben ismertetett mőködési teszt 

hajtható végre. 
  
 Ezeket az ellenırzéseket havonta vagy akkor kell elvégezni, ha kétség 

merül fel a készülék mőködıképességével kapcsolatban. 
  
Útmutatás: A funkció teszt elvégzése elıtt ellenırizze, hogy a kézi egység és a 

lábkapcsoló megfelelıen van-e csatlakoztatva a készülékhez. 
Ellenırizze a hálózati kábel megfelelı csatlakozását. 
 

  
 Mőködési teszt  
  
Végrehajtás Mőködtesse röviden a lábkapcsolót – A ventilátor és a lökéshullám-

generátor azonnal elindul, ekkor a lökéshullám-generátornak a kijelzın 
leolvasható frekvenciával (5 Hz alapértelmezett értékként) kell mőködnie. 

  
Útmutatás: A teszt befejezése után a készüléket kapcsolja ki a fıkapcsolóval. 

 
Amennyiben ezt követıen kezelést végeznek, akkor állítsa be a kívánt 
kezelési paramétereket, és folytassa az eljárást a 4. fejezetben 
ismertetetteknek megfelelıen. 
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Az állapotsávban a "Kézi 
egység nem található" 
üzenet jelenik meg. 
 

Ellenırizze a kézi egység megfelelı csatlakoztatását. 

  
Kézi egység 
hımérsékletének  
felügyelete 

A mechanikus lökéshullámok létrehozása jelentıs hıt termel a kézi 
egységen. A kézi egység élettartamának csökkenését megelızendıen, 
az egységbe hımérsékletkapcsolót szereltünk. A belsı kapcsoló 
túlmelegedés esetén önmőködıen leállítja az egységet, amíg a kézi 
egység lehől.  
 

A hıkapcsoló mőködésbe lépését a kijelzın megjelenı üzenet mutatja, 
ekkor nem adható le több lökéshullám. 
Miután az "OK" gombbal nyugtázta az üzenetet, a kezelési képernyı az 
elıtérbe ugrik, miközben a "Túlmelegedés" üzenet jelenik meg az 
állapotsávban. 
Amint a kézi egység eléri az üzemi hımérsékletet, a "Túlmelegedés" 
üzenetet a "Kész" üzenet váltja az állapotsávban, és a kezelés 
folytatható. 
 

  
Az állapotsávban a 
"Kész" üzenet jelenik 
meg, és a lábkapcsoló 
lenyomása ellenére sem 
ad le lökéshullámot a 
készülék. 
 

Ellenırizze, hogy beállította a lökésenergiát. 
Ellenırizze a lábkapcsoló megfelelı csatlakoztatását. 
Ellenırizze, hogy a lábkapcsoló kábele nem sérült és nem tört meg. 
Ellenırizze, hogy a lábkapcsoló kapcsolókúpja mozgatható-e vagy 
megakadt. 
 

Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az 
ügyfélszolgálattal. 
Az ügyfélszolgálat az Ön illetékes értékesítési munkatársán vagy a Neu-
Ulm-i (Németország) központon keresztül érhetı el. 
 

  
Nem található SD-kártya Ha az SD-kártya nincs behelyezve, akkor a„Kedvencek“ és a „Memória“ 

gombok lenyomásakor a „nem található SD-kártya“ üzenet jelenik meg. 
Helyezze be a kártyát, és erısítse meg az „OK“ gombbal. 

  
Ártalmatlanítás A készülék ártalmatlanítását arra feljogosított cégnek kell végezni, és 

tilos a háztartási hulladékkal vagy lomtalanítással ártalmatlanítani. 
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Szállítás terjedelme 1 Vezérlıegység enPuls Version 2.0 

1 Kézi egység, 15 mm-es applikátorfejjel 

1 6 mm-es applikátorfej 

1 15 mm-es applikátorfej 

1 25 mm-es applikátorfej 

10 Szilikon védıkupakok 

1 enPuls síkosító  

1 Lábkapcsoló  

1 Hálózati csatlakozókábel 

1 Használati útmutató 

1 Vizsgálósablon 

1 Szállítódoboz 

2 Érintıceruza 

1 Tartó a kézi egységhez 

 
Tartozékok     
Tételszám  
  
50500016 Tartó a kézi egységhez 

50500003 6 mm-es applikátorfej 

50500004 15 mm-es applikátorfej 

50500005 25 mm-es applikátorfej 

50500017 Szilikon védıkupak 

50500018 enPuls síkosító  

94130410 Lábkapcsoló 

118 Hálózati csatlakozókábel 

87053010 Szállítódoboz habosított belsıvel  

10101568 Kezelési útmutató 

63061010 Vizsgálósablon 

65800410 Érintıceruza 
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Az olyan orvosi elektromos készülékekre, mint pl. az enPuls Version 2.0,  az EMC-re (elektromágneses összeférhetıség) 
vonatkozóan speciális óvintézkedések vonatkoznak, és ezeket a használati utasításban, ill. a terméket kísérı 
dokumentumokban található EMC-útmutatások szerint kell telepíteni és üzembe helyezni. 
 
A hordozható és mobil nagyfrekvenciás kommunikációs berendezések (pl. mobiltelefonok) befolyásolhatják az orvosi 
elektromos készülékeket.. 
 
Az enPuls Version 2.0 készüléket csak a szállítás terjedelme listájában megadott eredeti hálózati csatlakozókábellel 
szabad üzemeltetni.  
Más alkatrészekkel történı mőködtetés esetén fokozódhat a zavarkibocsátás, illetve csökkenhet a zavartőrés mértéke.. 
 

Irányelvek és a gyártó nyilatkozata – Elektromágneses zavarkibocsátás 

Az enPuls Version 2.0 készülék egy az alábbiakban megadott elektromágneses környezetben történı üzemelésre készült.  
Az ügyfélnek vagy az enPuls kezelıjének biztosítania kell, hogy a készüléket ilyen környezetben üzemeltessék. 

Zavarkibocsátási mérések Megfelelıség Elektromágneses környezeti irányelvek 

RF zavarkibocsátás a CISPR 11 szabvány szerint 1. csoport Az enPuls Version 2.0 készülék  
nagyfrekvenciás energiát kizárólag belsı 
mőködéséhez használ. Ezért a 
nagyfrekvenciás kibocsátás nagyon csekély 
és nem valószínő, hogy zavarja a 
szomszédos elektromos készülékeket. 

RF zavarkibocsátás a CISPR 11 szabvány szerint A osztály 

Harmonikus zavarkibocsátás az IEC 61000-3-2 
szabvány szerint 

A osztály 

Feszültségingadozás és villogás az IEC 61000-3-
3 szabvány szerint 

Megfelel 

Az enPuls Version 2.0 is minden 
intézményben - beleértve a lakóterületen 
találhatókat is - és olyanban intézményekben 
történı használatra alkalmas, amelyek 
közvetlenül a nyilvános ellátó hálózatra 
vannak csatlakoztatva, amely lakócélú 
épületeket is ellát.  

 
A készüléket nem szabad közvetlenül más készülék mellé vagy egymásra helyezve használni. Amennyiben a készüléket 
szükségesmás készülékekhez közel vagy egymáson elhelyezve üzemeltetni, a készülék rendeltetésszerő üzemelését az 
ebben alkalmazott elrendezésben kell megfigyelni.   
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Irányelvek és a gyártó nyilatkozata – Elektromágneses zavartőrés 

Az enPuls Version 2.0 készülék egy az alábbiakban megadott elektromágneses környezetben történı üzemelésre készült. 
Az ügyfélnek vagy az enPuls Version 2.0 kezelıjének biztosítania kell, hogy a készüléket ilyen környezetben üzemeltessék.. 

Zavartőrési teszt IEC 60601 szerinti 
tesztérték 

Megfelelıségi szint Elektromágneses környezet - 
Irányelvek 

Elektrosztatikus kisülés 
(ESD) az IEC 61000-4-2 
szabvány szerint 

± 6 kV érintkezı  
 
± 8 kV levegı 

± 6 kV érintkezı 
 
± 8 kV levegı 

Fa, beton vagy kerámialap borítású padló 
szükséges. Ha a padló szintetikus 
anyaggal van burkolva, akkor a relatív 
páratartalomnak legalább 30%-nak kell 
lennie. 

Gyors villamos 
tranziens/burst az EC 
61000-4-4 szabvány 
szerint 

±2 kV hálózati 
tápvezetékeknél 
 
±1 kV bemenı/kimenı 
vezetékeknél 

±2 kV hálózati 
tápvezetékeknél 
 
nem alkalmazható 

A hálózati áramforrásnak szabványos 
ipari vagy kórházi minıségőnek kell 
lennie. 

Túlfeszültség az IEC 
6100-4-5 szabvány szerint 

±1 kV differenciális 
üzemmód 
 
±2 kV közös üzemmód 

±1 kV differenciális 
üzemmód 
 
±2 kV közös üzemmód 

A hálózati áramforrásnak szabványos 
ipari vagy kórházi minıségőnek kell 
lennie. 

Feszültségesés, rövid 
megszakítások és 
feszültségingadozások az 
áramellátásban IEC 
61000-4-11 

<5% UT 
(>95% UT letörése 0,5 
ciklusra) 
 
40% UT 
(>60% UT letörése 5 
ciklusra) 
 
70% UT 
(>30% UT letörése 25 
ciklusra) 
 
<5% UT 
(>95% UT letörése 5 
másodpercre) 

<5% UT 
(>95% UT letörése 0,5 
ciklusra) 
 
40% UT 
(>60% UT letörése 5 
ciklusra) 
 
70% UT 
(>30% UT letörése 25 
ciklusra) 
 
<5% UT 
(>95% UT letörése 5 
másodpercre) 

A hálózati áramforrásnak szabványos 
ipari vagy kórházi minıségőnek kell 
lennie. Az enPuls Version 2.0 
berendezés folyamatos mőködésére az 
áramellátás megszakadása esetén is 
szükség van.  Javasoljuk, hogy az enPuls 
Version 2.0 berendezést szünetmentes 
tápegységrıl vagy akkumulátorról 
mőködtesse. 

Hálózati frekvencia  
(50/60 Hz) mágneses 
mezıje az IEC 61000-4-8 
szabvány szerint 

3 A/m 3 A/m A hálózati frekvencia által keltett 
mágneses mezınek tipikus ipari vagy 
kórházi környezetben, szokásos 
elhelyezkedésben mérhetı szintnek kell 
megfelelnie. 

Megjegyzés: UT a tesztérték alkalmazása elıtt fennálló váltóáramú hálózati feszültség. 
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Az enPuls Version 2.0 lényeges teljesítményjellemzıi a következık: lökéshullámok zavarmentes leadása, valamennyi 
funkció zavarmentes kezelése. Szünetmentes üzemelés rendeltetésszerő alkalmazás esetén nem szükséges.  
 

Irányelvek és a gyártó nyilatkozata – Elektromágneses zavartőrés 

Az enPuls Version 2.0 készülék egy az alábbiakban megadott elektromágneses környezetben történı üzemelésre készült.  
Az ügyfélnek vagy az enPuls kezelıjének biztosítania kell, hogy a készüléket ilyen környezetben üzemeltessék. 

Zavartőrési 
vizsgálatok 

IEC 60601 szerinti 
tesztérték 

Megfelelıségi szint Elektromágneses környezet - irányelvek 

Vezetett RF zavarok 
az IEC 61000-4-6 
szabvány szerint 
 
Sugárzott RF zavarok 
az IEC 61000-4-3 
szabvány szerint 

3 Vhatásos érték 
150 kHz - 80 MHz 
 
 
3 A/m 
80 MHz - 2,5 GHz 

3 Vhatásos érték 
150 kHz - 80 MHz 
 
 
 
3 A/m 
80 MHz - 2,5 GHz 

Hordozható és mobil rádióberendezéseket  
nem szabad az enPuls Version 
2.0készüléktıl,  beleértve a vezetékeket is, 
annál az ajánlott védelmi távolságnál kisebb 
távolságban használni, amely kiszámítása az 
adófrekvenciához megfelelı egyenlet alapján 
történik. 
 
Javasolt biztonsági távolság: 
 
d= 1,2 √P 
 
d= 0,35 √P 80 MHz – 800 MHz között 
 
d= 0,7 √P 800 MHz – 2,5 GHz között 
 
Ahol P az adó névleges teljesítménye W-ban 
az adó gyártójának adatai szerint és d az 
ajánlott védelmi távolság méterben (m).  
 
A stacionárius rádióadók térerısségének egy 
helyia vizsgálata szerint minden frekvenciánál 
alacsonyabbnak kell lennie a megfelelési 
szintnél.  
 
A következı ikonokkal ellátott készülékek 
környezetében zavarok lehetségesek: 
 

 

MEGJEGYZÉS 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartományra érvényes szeparációs távolságot kell 
alkalmazni. 
2. MEGJEGYZÉS Ez az irányelv nem minden esetben alkalmazható. Az elektromágneses mennyiségek kiterjedését az 
épületek, tárgyak és emberek általi elnyelések és visszaverıdések befolyásolják.  



 A gyártó elektromágneses 
összeférhetıségre vonatkozó 
nyilatkozata 

15 
 

 47 
 

 

 
 
a Stacionárius adóállomások, pl. rádiótelefonok és szárazföldi rádióberendezések bázisállomásainak, amatır 
rádióállomások, AM- és FM-rádió- és tv-adóállomások térerıssége elméletben nem határozható meg pontosan elıre. Az 
elektromágneses környezet stacionárius adóállomások vonatkozásában történı meghatározásához fontolóra kell venni a 
helyszín elektromágneses jelenségeinek vizsgálatát.  Ha a mért térerısség az enPuls Version 2.0 készülék használatának 
helyén túllépi a fenti megfelelési szintet, akkor az enPuls Version 2.0 készüléket meg kell figyelni a rendeltetésszerő 
mőködés igazolására. Ha szokatlan teljesítményjellemzık figyelhetık meg, akkor kiegészítı intézkedések lehetnek 
szükségesek, pl. az enPuls Version 2.0 készülék újratájolása vagy áthelyezése. 
 
b A 150 kHz-tıl 80 MHz-ig terjedı frekvenciatartományban a térerısségnek kisebbnek kell lennie 3 V/m-nél. 

Ajánlott védelmi távolságok hordozható és mobil nagyfrekvenciás telekommunikációs berendezések és az enPuls 
Version 2.0 készülék között 

Az enPuls Version 2.0 készülék olyan elektromágneses környezetben történı üzemelésre való, amelyben a nagyfrekvenciás 
zavaró jellemzık ellenırzöttek.  Az ügyfél vagy az enPuls Version 2.0 kezelıje úgy segíthet az elektromágneses zavarok 
elkerülésében, hogy betartja a hordozható és mobil nagyfrekvenciás telekommunikációs berendezések (adóállomások) és az 
enPuls Version 2.0 készülék közötti – a kommunikációs berendezés kimenı teljesítményétıl függıen, az alábbiakban 
megadott - minimális távolságot.   

 

Az adófrekvenciától függı védelmi távolság 
m 

Adóállomás névleges teljesítménye 
W 

150 kHz - 80 MHz 
d= 1,2 √P 

80 MHz - 800 MHz 
d= 0,35 √P 

800 MHz - 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 

Azokhoz az adóállomásokhoz, amelyek maximális névleges teljesítménye nincs feltüntetve a fenti táblázatban, a d ajánlott védelmi 
távolságot méterben (m) azon egyenlet felhasználásával lehet meghatározni, amely a mindenkori oszlophoz tartozik, ahol P az adóállomás 
maximális teljesítménye wattban (W) az adóállomás gyártójának adata alapján. 
MEGJEGYZÉS 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartományra érvényes szeparációs távolságot kell alkalmazni. 
2. MEGJEGYZÉS Ez az irányelv nem minden esetben alkalmazható. Az elektromágneses mennyiségek kiterjedését az épületek, tárgyak 
és emberek általi elnyelések és visszaverıdések befolyásolják.  
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