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   A jelen használati utasítás a készülék részét képezi. Az utasítás    
   pontos betartása feltétele a készülék rendeltetésszerű használatának és   
   helyes kezelésének, valamint a páciens és a felhasználó ettől    
   függő biztonságának.  
 
   Az utasítást a készülékkel együtt kell tárolni, hogy a készülék kezelésével   
   megbízott személyeknek bármikor hozzáférhetővé lehessen tenni. 
 

   Az útmutató általános biztonsági, kezelési, karbantartási és    
   ápolási útmutatásokat tartalmaz az enPuls lökéshullám terápiás készülék  
   tulajdonosa és felhasználója számára. 
 

A használati utasítás aktualitása a nyomtatás időpontjának felel meg.   
  A termékkel és a terápiás technikával szemben támasztott követelmények   
  folyamatos változásban vannak, ezért fenntartjuk magunknak a műszaki és   
  konstrukciós jellegű változtatások jogát. 
 

   Ahhoz, hogy garantálni lehessen a biztonságos és sikeres üzemelést,   
   kérjük, vegyen figyelembe minden útmutatást és információt    
   a jelen használati utasításban. 
 

Önnek, üzemeltetőként az elektromos működtetésű radiális (ballisztikus) lökéshullám 
terápiás készülékekre vonatkozó valamennyi aktuális útmutatást és óvintézkedést be kell 

 tartania. 
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 Az enPuls 
 – röviden 
 
 

1. 

   
   
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 ergonómikus kialakítású kézi egységgel 
valamint a lökéshullámok speciális applikátorokkal történő leadását. 
Az enPuls-zal az emberi szövetbe kb. maximum 35 mm-es behatolási mélység 
érhető el. 

   
Hogyan történik a  
lökéshullámok  
generálása az 

enPuls-nál? 

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

   
Mi szól az enPuls 
mellett? 

A kezelés szempontjából valamennyi lényeges paramétert megjelenítő 
nagyméretű kijelző, valamint a világos, egyszerű menüvezérlés kínál 
kimagasló komfortot a felhasználó számára. 
 
A különböző frekvenciák és applikátorok egyéni, a beteg mindenkori 
állapotához igazodó terápiát tesznek lehetővé. 
 
A könnyű, kisméretű készülék rendkívül szűk helyeken is használható. 
 

   
Útmutatás: A készülék alkalmazása egészségügyi szakmai körök  

(pl. orvosok, terapeuták, egészségügyi kiegészítő szakmában dolgozók) 
számára van fenntartva. 
 
Az enPuls kizárólag emberi és állati felületi ortopédiai problémák kezelésére 
készült, és csak erre a célra használható. 
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 Az ikonok és szimbólumok 
magyarázata 
 
 

2. 

   
   
Veszély / 
Figyelmeztetés 
 

 

A kezelési útmutatóban ez a szimbólum  
Veszélyt / Figyelmeztetést jelent. 
 

 

   
   
Figyelem 
 

! 

A kezelési útmutatóban ez a szimbólum  
lehetséges anyagi károkra hívja fel a “Figyelmet“. 

 

   

 

 
A kézi egység csatlakozóaljzata. 

 

   

 

 
A lábkapcsoló csatlakozóaljzata. 
 

 

   

 

 
Figyelembe kell venni a használati utasítást. 
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 Rövid útmutató a rendszer 
üzembe helyezéséhez 
 
 

3. 

   
   
Útmutatás: 
 

 

Ügyeljen arra, hogy a készüléken található főkapcsoló “0“ helyzetben legyen. 
 

   
A hálózati 
csatlakozókábel 
felszerelése 

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt az arra a célra kialakított aljzatra a 
készüléken, és kösse a kábelt a hálózatra. 

   
A kézi egység  
felszerelése 

Csatlakoztassa a kézi egységet az arra kialakított aljzatra a készüléken. 

   
A lábkapcsoló 

felszerelése 
Csatlakoztassa a lábkapcsolót az arra kialakított aljzatra a készüléken. 

   
A készülék 
bekapcsolása 

Kapcsolja be a készüléket a billenőkapcsolóval (I). 

   
Kezelési 
paraméterek 
beállítása 

A kívánt frekvencia, energiafokozat és a számláló-üzemmód beállítása 
kezelési szempontok szerint. 
 

   
Kézi egység /  
Applikátor 
felhelyezése 

A kézi egység ráhelyezése a kívánt kezelési pontra/-mezőre. A bőr 
kidörzsölődésének elkerülése érdekében adott esetben, előzőleg Lotion 
enPuls lehet felvinni a kezelt területre. 

   
Útmutatás: Lotion enPuls használata esetén az applikátorfejre szilikon védőkupakot kell 

húzni. 
   
A kezelés indítása A kezelés indítása a lábkapcsoló működtetésével történik.  
   
Útmutatás A lökéshullám lábkapcsolóval végzett aktiválása csak a kézi egység betegre 

történő ráhelyezése után történjen. 
   
A kezelés vége A lábkapcsoló kikapcsolásával megszakad, ill. befejeződik a kezelés. 
   
Útmutatás: 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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 Üzembe helyezés 
Működési teszt 
 
 

4. 

   

 Üzembe helyezés  
   
Útmutatás 
 

 

Üzembe helyezéshez vegye ki a készüléket a szállító kofferből, és helyezze 
megfelelő, stabil aljzatra. A készülék nem a kofferben történő használatra van 
tervezve. 
 

   

 

Biztosítsa, hogy a készüléken található főkapcsoló “0“ helyzetben legyen. 

   
Útmutatás A hálózati csatlakozókábel csatlakoztatása előtt ellenőrizni kell, hogy 

megfelelő, az előírások szerinti dugaszolóaljzat áll-e rendelkezésre, és hogy a 
helyes hálózati feszültség van-e jelen. Az esetlegesen szükséges, 
országspecifikus hálózati csatlakozódugó vagy adapter szakember általi 
felszerelése után a kösse össze a hálózati csatlakozókábelt a készülékkel és a 
dugaszolóaljzattal. 
 

   
A hálózati 
csatlakozókábel 
felszerelése 

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt az arra a célra kialakított aljzatra 
(21) a készüléken, és kösse a kábelt a hálózatra. 

   
A kézi egység 

felszerelése 
Csatlakoztassa a kézi egységet az arra kialakított aljzatra (23) a készüléken. 
Tegye le a kézi egységet. 

   
A lábkapcsoló 

felszerelése 
Csatlakoztassa a lábkapcsolót az arra kialakított aljzatra (22) a készüléken.  
Helyezze el a lábkapcsolót a padlón. 

   
Útmutatás A lábkapcsoló és a kézi egység csatlakozóján egy-egy nyíl jelölés van. 

Ezeknek csatlakoztatáskor pontosan felfelé kell mutatniuk. Helyes beállításkor 
a csatlakozódugasz könnyen beilleszthető az aljzatba, adott esetben a 
csatlakozódugaszt addig kell forgatni, amíg egyszerűen be lehet dugni. A 
csatlakozódugaszt semmiképp sem szabad más helyzetben, erőltetve az 
aljzatba illeszteni. 
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 Üzembe helyezés 
Működési teszt 
 
 

4. 

 

   
Útmutatás: Ügyeljen arra, hogy a kézi egységbe legyen applikátorfej behelyezve, és hogy 

az megfelelően és teljesen be legyen csavarva.  
 

   
A készülék 
bekapcsolása 

Kapcsolja be az enPuls-t a billenőkapcsolóval (I). 

   
Rendszerteszt Bekapcsolás után az enPuls rendszertesztet hajt végre, és annak sikeres 

befejezése után használatra kész. 
   
 Működési teszt  
   
Végrehajtás Működtesse röviden a lábkapcsolót – A ventilátor és a lökéshullám-generátor 

azonnal elindul, ekkor a lökéshullám-generátornak a kijelzőn leolvasható 
frekvenciával (5 Hz alapértelmezett értékként) kell működnie. 

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

 
Amennyiben ezt követően kezelést végeznek, akkor állítsa be a kívánt kezelési 
paramétereket, és folytassa az eljárást a 3. fejezetben ismertetetteknek 
megfelelően. 
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 A funkciók leírása 
 
 
 

5. 

   
 
Lökéshullám-
számláló 
 

 

 
 
 
 
 

  

  

A központi számláló (3) a kijelzőn alapbeállításban és reset (5) után pozitív 
értékekkel számlálja a leadott lökéseket max. 9999-ig, és utána nullától kezdi 
újra. A számlálás összegző, a számláló addig növekvően számlál, amíg a 
lökéshullámot lábkapcsolóval (18) aktiválják, és leáll, ha a kezelő leveszi a 
lábát a kapcsolóról. Újbóli aktiválás esetén a számlálás a meglévő 
számlálóállástól folytatódik. 
 
Az (5)-ös gombbal a számlálóállást kívánságra le lehet nullázni. 
 
A (4)-es gombbal meg lehet fordítani a számlálás irányát, és 100-as 
lépésekben előre beállított értékeket lehet beállítani. A gomb minden 
lenyomásával 100 lökéssel nő az előre beállított érték. A lábkapcsolóval (18) 
történő aktiválással ekkor a számlálás visszafelé történik, amíg a számláló 
eléri a nullát. A rendszer ekkor leáll, és újbóli aktiválást kell végezni. 

Frekvencia választás  
 
 
 
 
 
 
 
A (7)-es gombbal lehet beállítani a lökéshullám frekvenciáját. A funkció csak 
akkor elérhető, ha a lökéshullám nincs aktiválva. Egy 8 impulzussal rendelkező 
burst-program, valamint további 4 program választható 2, 5, 10 és 16 Hz-es 
frekvencia értékekkel. A rendszer a gomb minden lenyomásával, egy 
fokozattal továbblép. Fokozatmentes beállítás nem lehetséges. 
A lehetséges frekvenciaválasztás függ a választott energiafokozattól. A 16 Hz-
es frekvencia csak az első három energiafokozatban lehetséges. A 
legmagasabb energiafokozatban a maximálisan lehetséges frekvencia 
beállítás 10 Hz.  
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 A funkciók leírása 
 
 
 

5. 

   
Energiafokozatok 
 

 

 
 
 

  

  

 
 
Az energiafokozatot, azaz a kézi egységben található lökéshullám-generátor 
ütési erősségét 4 rögzített fokozatban lehet beállítani a (9)-es gomb 
segítségével. A funkció csak akkor elérhető, ha a lökéshullám nincs aktiválva. 
Az applikátorfejre ütésenként továbbított, leadott energiamennyiség értékei a 
következők: 
 
1. fokozat :     60 mJ 
2. fokozat :     90 mJ 
3. fokozat : 120 mJ 
4. fokozat : 185 mJ 
 
 
 

   
 Útmutatás: A beállított fokozat mindig a lökéshullám-generátor által keltett lökés 

keménységét definiálja, amely azután ismételten továbbítódik az 
applikátorfejekre.  
 
Mivel a fejek a beteg oldalán eltérő méretű felfekvési felülettel rendelkeznek, 
az energiamennyiség ennek megfelelően jobban vagy kevésbé oszlik el. Ez 
befolyással van a kezelés hatására és ezért figyelembe kell venni. 
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 Általános kezelési útmutatások 
 
 
 

6. 

   
A felhasználóra 
vonatkozóan 
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
  

 
 
Az enPuls mechanikus energiával működik.  
 

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 merőlegesen kell ráhelyezni. 
 

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

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

Útmutatás: Lotion enPuls használata esetén az applikátorfejre szilikon védőkupakot kell 
húzni. 
 

   
Útmutatás A kézi egység súlya általi öncsillapítás és az egység kialakítása ellenére a 

vibrációk által terhelés érheti a felhasználó kezét.  
 
Ajánlott védőintézkedések: 
- a terhelési időtartam korlátozása 

- passzív kitámasztás 
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 Általános kezelési útmutatások 
 
 
 

6. 

 

Kézi egység A kézi egység (10) tartalmazza a lökéshullám-generátort, egy a hőelvezetésre 
szolgáló ventilátort és a különböző applikátorfejekhez való felfogatást. A 
vezérlőegységgel (1) egy nyújtható spirálkábel segítségével van összekötve. 
 

   

Útmutatás ! 
A kézi egységben található lökéshullám-generátor kopóalkatrész, és bizonyos 
használati idő után ki kell cserélni, mivel működőképessége egyre inkább 
csökken.  
 
A Zimmer MedizinSysteme GmbH lökéshullám-generátoronként legalább 2 
millió lökésnyi korlátlan használatot garantál. 
 
A lökéshullám-generátor elhasználódása különböző. A teljesítménytől és a 
frekvenciától függően részben, 2 milliót messze meghaladó lökés adható le. 
 
A lökéshullám-generátor cseréjének szükségességére vonatkozó információk 
a 7. fejezetben vannak ismertetve. 
 

   

 

A betegek kézi egységgel történő kezeléséhez az applikátorfejek egyikét 
feltétlenül biztosan és teljesen be kell csavarni a kézi egységbe. 
 
A spirálkábelt nem szabad maximális hosszán túl kinyújtani és védeni kell 
becsípődés vagy más mechanikus sérülések ellen. 
 
A kézi egységben fellépő hőtorlódás elkerüléséhez feltétlenül ügyelni kell arra, 
hogy a szellőzőnyílásokat felül és főként a kézi egység alján ne takarják le a 
tartó kézzel vagy más módon. 
 

   
A készülék /  
kézi egység standby 
üzemmódja 

A kézi egységben található ventilátor a lábkapcsolóval történő aktiválással 
indul el, és 3 perccel az aktiválás vége után önműködően kikapcsol. 
 
A vezérlőegység 10 perccel az utolsó aktiválás után önműködően standby 
üzemmódra kapcsol. Ekkor a kijelző is kikapcsolódik. Az újraaktiválás a négy 
gomb egyikének (tetszőlegesen) megnyomásával történik a készülék tetején. 
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 Általános kezelési útmutatások 
 
 
 

6. 

 

Applikátorfejek A kezeléshez 3 különböző applikátorfej áll rendelkezésre. 
 
 

   
Az applikátorfejek 
 cseréje 

A különböző applikátorfejek cseréjéhez tartsa meg egy kézzel a kézi egységet, 
és a másik kézzel csavarja ki az applikátorfejet a kézi egységből az óramutató 
járásával ellentétes irányban. Ezután csavarja be a kívánt applikátorfejet 
biztosan a kézi egységbe, amíg az applikátorfej fekete külső gyűrűje fel nem 
fekszik a kézi egységen (már nem szabad látható menetnek lenni). 
 

   

Útmutatás ! 
Az applikátorfejek kopóalkatrészek és bizonyos használati idő után ki kell 
cserélni őket. 
 
 

Az applikátorfej 
kopása 

A hátsó ütközőkúp csekély mértékű eldeformálódása, ill. rövidülése nincs 
befolyással a működőképességre. 
 

Az ütközőkúp nagyobb mértékű eldeformálódása vagy erőteljes rövidülése 
esetén ki kell cserélni az applikátorfejet. 
 

A készülékhez mellékelve van egy vizsgálósablon, amely alapján ellenőrizhető 
a kopási határ elérése 

(lásd az ábrát). 
  

 

 

Vizsgálósablon 

Légrés, az applikátor rendben van 

Vizsgálósablon 

A sablon felfekszik vagy légrés, a kopási határ elérve 
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 Általános kezelési útmutatások 
 
 
 

6. 

 

   
Lábkapcsoló A készülékhez tartozó lábkapcsolót úgy kell elhelyezni, hogy a kezelés alatt 

egyszerűen el lehessen érni. A kapcsoló kezelőeleme irányfüggetlen, ezért a 
lábkapcsoló pontos beállítása nem szükséges. 
 
Sérülések elkerülése érdekében ügyelni kell arra, hogy csupán enyhe nyomást 
kell/szabad gyakorolni a kapcsolóra. A kezelés a láb elülső részével és nem 
sarokkal történik. 
 
A kapcsolónak nincs rögzítése, tehát az aktiválás addig áll fenn, amíg nyomást 
gyakorolnak a kapcsolóra. 
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 Hibák 
Hibaelhárítás 
 
 

7. 

 

A kézi egység  
működéskiesése / 
működési zavara 

Ellenőrizze a kéziegység-csatlakozó megfelelő csatlakoztatását a készüléken.  
A csatlakozódugasznak teljesen rögzítettnek kell lennie. 
 
Ellenőrizze a kézi egység spirálkábelét, hogy nincs-e rajta mechanikus 
sérülés. 
 

   
A lökéshullámok 
szabálytalan 
leadása /  
A kézi egység 
túlzott felmelegedése 

1. lehetséges ok: A lökéshullám-generátor kopása 
 
A lökéshullám-generátor kopóalkatrész és 2 millió lökés után ki kell cserélni. 
 
Ellenőrizze a készülék összesített ütésszámát.  
 
Az összesített ütésszám ellenőrzéséhez először le kell nyomni és nyomva kell 
tartani az 5-ös gombot, majd meg kell nyomni a 7-es gombot. A lökésszámláló 
terület (3) felett ekkor megjelenik az összesített, a készülék által leadott 
lökésszám. 
 
 

A 1. 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 külszolgálati 
munkatárshoz vagy a Neu-Ulm-i központhoz. 
 

   
 2. lehetséges ok: Az applikátorfej kopása / Nehéz mozgathatóság kopás 

miatt 
 
Az applikátorfejek kopóalkatrészek, és azokat bizonyos ütésszám  
után ki kell cserélni. 
 

A 2. ok 
 elhárítása 

A lekopott darabkák eltávolítása. 
Vegye le az applikátorfejet a kézi egységről, és alaposan tisztítsa meg a hátsó 
kúpot. Ezt követően 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 még mindig előfordul, akkor ki kell cserélni az applikátorfejet. 

használt 
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 Hibák 
Hibaelhárítás 
 
 

7. 

 

A készülék nem 
reagál a 
főkapcsolóra, 
a kijelző sötét 
marad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figyelem: 

                      ! 

Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően be van-e dugva a 
dugaszolóaljzatba, és hogy a készülék csatlakozója biztosan van-e 
csatlakoztatva a készülék aljzatába. 
 
Ellenőrizze a hálózati csatlakozókábel épségét. 
Ellenőrizze az áramhálózatot és a dugaszolóaljzatot. 
 
A készülék bemenő hálózati csatlakozóaljzata felett finombiztosítékok 
találhatók, amelyek elektromos probléma esetén leválasztják a hálózati 
feszültséget. Nyissa ki a fedelet és ellenőrizze a biztosítékokat. Adott esetben 
cserélje ki a hibás biztosítékokat. 
 
A biztosítékot csak pontosan azonos nevűre / azonos értékűre cserélje. 
Előzőleg ellenőrizze a komplett áramellátást lehetséges hibák szempontjából.  
 
Ha a hiba ismét fellép, feltétlenül tájékoztassa a szervizt / ügyfélszolgálatot. 
 

   
A kézi egység 
működése leáll, 
a készülék normál 
módon működik 

A kézi egységben található lökéshullám-generátor egy hőkapcsolóval van 
felszerelve, amely túlmelegedés veszélye esetén automatikusan megszakítja 
az üzemelést. 
 

Ez például magas frekvencián és a legmagasabb energiafokozaton végzett, 
8000-nél magasabb lökésszám esetén fordulhat elő.  
 
A kézi egységet a beépített ventilátor szabályozási hőmérsékletre hűti, utána 
ismét lehetséges a normál üzemelés. 
 

   
A kijelző működik, 
nincs reakció a  
lábkapcsolóra 

Ellenőrizze a megfelelő csatlakoztatást a készülékhez, a csatlakozódugasznak 
teljesen rögzítettnek kell lennie az aljzatban. 
Ellenőrizze a lábkapcsoló kábelét, hogy nem sérült-e vagy hogy nem tört-e 
meg. 
Ellenőrizze, hogy a lábkapcsoló kapcsolókúpja mozgatható-e vagy megakadt. 
 

   
A készülék 

hibaüzenettel a 
kijelzőn 

indul 

Általában normál üzemelés történik a készülék tetején található tetszőleges 
gomb lenyomása után.  
A leggyakoribb ok a tartozék(ok) és a hálózati csatlakozókábel lecsatlakozása 
a készülék üzemelése közben. Főként standby üzemmódban történhet ilyen, 
mivel a kikapcsolt kijelzőt gyakran kikapcsolt készülékként értelmezik.  
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 Gondozás 
Tisztítás / Fertőtlenítés 
Ártalmatlanítás 
 

8. 

 

Gondozás Gondozási- és tisztítási intézkedések megkezdése előtt a készüléket 
alapvetően ki kell kapcsolni a főkapcsolóval, és ki kell húzni a hálózati 
csatlakozódugaszt. 
 

Ennél a terméknél nem szükséges külön karbantartás. Azonban rendszeres 
időközönként (legalább 6 havonta) ellenőrizze az enPuls (a készülék / kézi 
egység / lábkapcsoló és valamennyi kábel) készülék mechanikai épségét.  
 
Szintén ellenőrizze az applikátor kúpok kopását a 6. fejezetben ismertetettek 
szerint. 
 

   
Útmutatás Lotion enPuls használata esetén a szennyeződés elkerülése érdekében 

feltétlenül rá kel húzni az applikátorfejre a vastag szilikon védőkupakot. 
Ha a kezelést védőkupak nélkül végzik, akkor a Lotion az applikátorfej és a 
kézi egység belsejébe juthat, ami maradandó szennyeződést és működési 
zavart okozhat. 
 

   
Tisztítás / 
Fertőtlenítés 
 

A készülék és a kézi egység tisztítását egyszerűen, nedves ruhával végezze. 
Különösen ajánlatos ehhez a kereskedelemben szokványos mikroszálas 
kendőt használni.  
Az erősebb szennyeződéseket egyszerűen, enyhe tisztítószer hozzáadásával 
kell eltávolítani.  
 
 
Figyelembe kell venni: 
 
Csak szappanos oldatokat vagy alkohol-, ill. oldószermentes tisztító-
/fertőtlenítőszereket szabad használni. 
 
Kérjük, ne használjon oldószereket, kloridokat, polírozó anyagokat, szintetikus 
tisztítószereket, viaszos polírozó anyagokat vagy aeroszolos spray-ket. 
 

   
Útmutatás Feltétlenül ügyelni kell arra, hogy a tisztításkor ne hatoljon nedvesség a 

rendszerbe. 
   
Ártalmatlanítás A készüléket és a csomagolást nem szabad a háztartási hulladékkal együtt 

ártalmatlanítani. A Zimmer Medizinsysteme GmbH átvállalja a nem javítható 
alkatrészek ártalmatlanítását. 



15 

 

 Figyelmeztető útmutatások 
 
 
 

9. 

 

 � Az enPuls lökéshullám terápiás készülék használóinak oktatásban kell 
részesülniük a rendszer megfelelő használatával kapcsolatban és 
megfelelő ismeretekkel kell rendelkezniük.  

 
� A kezelés helyével, időtartamával és erősségével kapcsolatos kezelési 

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

 
� A kezeléseknek mindig orvosi megfigyelés mellett kell történnie. 
 
 
� Figyelem: 

Az olyan személyek, akik a véralvadás csökkenésével és/vagy 
megváltozásával, ill. a véralvadási idő meghosszabbodásával (pl. 
acetilszalicilsav) járó egyidejű kezelést végeznek, kezelőorvosukkal 
egyeztetniük kell ennek a kezelésnek a felfüggesztéséről, mivel ezeknél a 
betegeknél a radiális lökéshullámok alkalmazásakor erőteljesebben vagy 
könnyebben fordulhatnak elő bevérzések és alakulhatnak ki vérömlenyek. 

 
 
� A lökéshullámok levegővel telt területeken erősen szóródnak, és olyan 

reflexiókat generálhatnak, amelyeknek negatív hatása lehet. Ezért ne 
végezzenek közvetlenül kezeléseket a tüdő (intercostalis terek) felett, 
valamint a gyomor és a belek tartományában. 
 

 
� A készüléket tilos nedves területeken használni, és ennek figyelmen kívül 

hagyása jelentős károkat okozhat, és veszélyeztetheti a beteget és a 
felhasználót egyaránt. 

 
A készülékeket kizárólag a mellékelt hálózati csatlakozókábellel szabad 
üzemeltetni. A hálózati csatlakozókábelt mechanikus terheléstől védeni kell. 
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 Indikációk 
Ellenjavallatok 
 
 

10. 

 

Indikációk Az enPuls olyan felületi ortopédiai és neurológiai problémák kezelésére 
készült, mint pl.: 
 

tendinitis  
bursitis  
tapadási tendopathia  
saroksarkantyú  
miofaszciális triggerpontok és hasonlók 

 
   
Ellenjavallatok - vaszkuláris megbetegedések, a kezelt területen, ill. annak közelében 

- lokális fertőzések a kezelt területen 
- rosszindulatú / 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 

 
 
Alapvetően nem tanácsolt kezelés 
- véralvadási zavaroknál vagy olyan kezelések esetén, amelyeknek 

következménye a véralvadás megváltozása 
- terhesség esetén 
- a kezelt területen a vasomotorika zavarával járó neurológiai betegségek 

esetén 
- levegővel telt terek feletti, pl. a mellkasi gerincoszlop, stb. kezelése 
- gyermekeknél, főként az epifízis hézagok területén 

 
 
Elővigyázatosság tanácsos olyan személyeknél 
- akik szenzibilitási zavarok tüneteit mutatják 
- akik erőteljes 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 megfelelő reakciók. 
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 Műszaki adatok 
 
 
 

11. 

 

enPuls készülék:  
Terápiás rendszer radiális lökéshullámok elektromágneses gerjesztéséhez/alkalmazásához az 
ortopédia/fizioterápia területén 
Hosszúság 330 mm 
Szélesség 250 mm 
Magasság 185 mm 
Súly 5,4 kg 
Áramellátás 230 VAC / 50/60 Hz, 2,5 A 
Biztosíték 2,5 AT 
Megfelelőség I-es védelmi osztály / B alkalmazási osztály 
Üzemmódok:  
4 választható frekvencia 2 / 5 / 10 / 16 Hz 
1 burst üzemmód 9 pulzus 16 Hz (0,5 mp) értékkel 
Energiafokozatok:  
4 választható fix beállítás 60 / 90 / 120 / 185 mJ (az applikátoron) 

16 Hz-nél max. 120 mJ 
Pontosság: ± 20% 
  
Lökéshullám-kéziegység:  
Ergonómikus kialakítású modell eloxált alumínium házzal és ventilátorhűtéssel 
  
Méretek: 230 mm hosszú, 50 mm átmérőjű 
Súly: 0,94 kg (kábellel) 
  
Élettartam: 2 000 000 lökés (legalább) 
  
 
Szerszám nélkül cserélhető applikátorfejek 6 / 15 / 25 mm átmérővel 
 
Szállítási terjedelem: készülék kofferben, kézi egység, 6 / 15/ 25 mm-es applikátorfejek, 

védőkupakok, lábkapcsoló, hálózati csatlakozókábel 
Méretek: (Sz / Mé / Ma ) 600 mm / 400 mm / 230 mm 
Súly: 11,5 kg (kompletten) 
Környezeti feltételek:  
Üzemelés: 10-től 35 °C-ig (50-től 95 °F-ig) 
 2400 m-es tengerszint feletti magasságig / 20-tól 80% rel. 

páratartalomig, nem kondenzáló 
Tárolás/Szállítás:   
Rövid ideig: -10-től 55 °C-ig (14-től 131 °F-ig) 
Hosszú ideig: 0-tól 40 °C-ig (32-től 104 °F-ig) 
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 Szállítási terjedelem / Tartozékok 
 
 
 

12. 

 

 

Szállítási terjedelem 1   enPuls vezérlőegység 

1   komplett kézi egység 

1   6 mm-es applikátorfej 

2   15 mm-es applikátorfej 

1   25 mm-es applikátorfej 

20   szilikon védőkupak  

1   Lotion enPuls  

1   lábkapcsoló  

1   hálózati csatlakozókábel 

1   használati utasítás 

1   sablon 

1   szállító koffer 

 

 

   
Tartozékok 5402   komplett kézi egység applikátorfejek nélkül  
 50 500 003  6 mm-es applikátorfej  
 50 500 004  15 mm-es applikátorfej  
 50 500 005  25 mm-es applikátorfej  
 50 500 017  szilikon védőkupak   
 50 500 018  Lotion enPuls   
 50 500 008  lábkapcsoló   
 118   hálózati csatlakozókábel  
 50 500 009  szállító koffer hab belső bevonattal  
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 A gyártó EMC-re (elektromágneses 
összeférhetőség) vonatkozó 
nyilatkozata 
 
 
 

13. 

 

 

Az olyan orvosi elektromos készülékekre, mint pl. az enPuls, az EMC-re (elektromágneses összeférhetőség) vonatkozóan 
speciális óvintézkedések vonatkoznak, és ezeket a használati utasításban, ill. a terméket kísérő papírokban található EMC-
útmutatások szerint kell telepíteni és üzembe helyezni. 
 
A hordozható és mobil nagyfrekvenciás kommunikációs berendezésk (pl. mobiltelefonok) befolyásolhatják az orvosi 
elektromos készülékeket. 
 
Az enPuls készüléket csak a szállítási terjedelem listájában megadott eredeti hálózati csatlakozókábellel szabad 
üzemeltetni. 
A készülék más hálózati csatlakozókábellel történő üzemeltetése fokozott kibocsátást vagy a készülék csökkentett 
zavartűrését okozhatja! 
 

Irányelvek és gyártói nyilatkozat – Elektromágneses zavarkibocsátás 

Az enPuls készülék egy az alábbiakban megadott elektromágneses környezetben történő üzemelésre készült. Az ügyfélnek 
vagy az enPuls kezelőjének biztosítania kell, hogy a készüléket ilyen környezetben üzemeltessék. 

Zavarkibocsátási mérések Egyezés Elektromágneses környezet - Irányelv 

Nagyfrekvenciás kibocsátások a CISPR 11 szerint 1-es csoport Az enPuls készülék nagyfrekvenciás energiát 
kizárólag belső működéséhez használ. Ezért 
a nagyfrekvenciás kibocsátás nagyon csekély 
és nem valószínű, hogy zavarja a 
szomszédos elektromos készülékeket. 

Nagyfrekvenciás kibocsátások a CISPR 11 szerint A-osztály Az enPuls minden intézményben - beleértve a 
lakóterületen találhatókat is - és olyanban 
történő használatra alkalmas, amelyek 
közvetlenül a nyilvános ellátóhálózatra vannak 
csatlakoztatva, amely lakócélú épületeket is 
ellát. 

Felharmonikus áramok kibocsátásai az IEC 
61000-3-2 szerint 

A-osztály 

Feszültségingadozások kibocsátásai/vibrálás az 
IEC 61000-3-3 szerint 

Megfelel 

 
A készüléket nem szabad közvetlenül más készülék mellé vagy egymásra helyezve használni. Amennyiben szükséges, hogy 
a készülék más készülékekhez közel vagy egymáson elhelyzve üzemeljen, akkor a készülék rendeltetésszerű üzemelését 
ebben a használt elrendezésben meg kell figyelni. 
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 A gyártó EMC-re (elektromágneses 
összeférhetőség) vonatkozó 
nyilatkozata 
 
 
 

13. 

 

Irányelvek és gyártói nyilatkozat– Elektromágneses zavartűrés 

Az enPuls készülék az alábbiakban megadott elektromágneses környezetben történő üzemelésre készült. Az ügyfélnek vagy 
az enPuls kezelőjének biztosítania kell, hogy a készüléket ilyen környezetben használják. 

Zavartűrési 
vizsgálatok 

IEC 60601- Ellenőrzési 
szint 

Megfelelési szint Elektromágneses környezet - 
Irányelvek 

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

± 6 kV érintkező kisülés 
 
± 8 kV levegő kisülés 

± 6 kV érintkező kisülés 
 
± 8 kV levegő kisülés 

A padlóknak fából vagy betonból 
kell lenniük vagy azokat kerámia 
csempével kell ellátni. Ha a padló 
szintetikus anyaggal van ellátva, 
akkor a relatív páratartalomnak 
legalább 30%-nak kell lennie. 

Gyors villamos 
tranziens/burst 
jelenségek az IEC 
61000-4-4 szerint 

± 2 kV hálózati vezetékekhez 
 
± 1 kV bemenő és kimenő 
vezetékekhez 

± 2 kV hálózati 
vezetékekhez 
 
Nem alkalmazható bemenő 
és kimenő vezetékekhez 

A tápfeszültség minőségének egy 
tipikus üzleti vagy kórházi 
környezetének kell megfelelnie. 

Lökőfeszültségek 
(surges) 
az IEC 6100-4-5 
szerint 

± 1 kV ellenfázisú feszültség 
 
± 2 kV azonos fázisú 
feszültség 

± 1 kV ellenfázisú 
feszültség 
 
± 2 kV azonos fázisú 
feszültség 

A tápfeszültség minőségének egy 
tipikus üzleti vagy kórházi 
környezetnek kell megfelelnie. 

Feszültségletörések, 
rövid idejű 
feszültségkimaradások 
és ingadozások az 
IEC 61000-4-11 
szerint 

<5% UT 
(>95% UT letörése ½ 
periódusra) 
 
40% UT 
(60% UT letörése 5 
periódusra) 
 
70% UT 
(30% UT letörése 25 
periódusra) 
 
<5% UT 
(>95% UT letörése 5 
másodpercre) 

<5% UT 
(>95% UT letörése ½ 
periódusra) 
 
40% UT 
(60% UT letörése 5 
periódusra) 
 
70% UT 
(30% UT letörése 25 
periódusra) 
 
<5% UT 
(>95% UT letörése 5 
másodpercre) 

A táplálás minőségének egy tipikus 
üzleti vagy kórházi környezetnek 
kell megfelelnie. Amennyiben az 
enPuls felhasználója az 
energiaellátás szüneteléseinek 
előfordulásakor is kéri a működés 
folytatását, akkor ajánlatos az 
enPuls-t szünetmentes 
áramforrásról vagy akkumulátorról 
működtetni. 

Hálózati frekvenciás 
(50/60 Hz) mágneses 
mező az IEC  
61000-4-8 szerint 

3 A/m 3 A/m A hálózati frekvenciás mágneses 
mezőknek az üzleti vagy kórházi 
környezetben tapasztalható tipikus 
értékeknek kell megfelelniük. 

Megjegyzés: Az UT a hálózati váltófeszültség az ellenőrzés szint alkalmazása előtt. 
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Az enPuls lényeges teljesítményjellemzői a következők: lökéshullámok zavarmentes leadása, valamennyi funkció 
zavarmentes kezelése. Szünetmentes üzemelés rendeltetésszerű alkalmazás esetén nem szükséges. 
 

Irányelvek és gyártói nyilatkozat– Elektromágneses zavartűrés 

Az enPuls készülék az alábbiakban megadott elektromágneses környezetben történő üzemelésre készült. Az ügyfélnek vagy 
az enPuls kezelőjének biztosítania kell, hogy a készüléket ilyen környezetben használják. 

Zavartűrési 
vizsgálatok 

IEC 60601- Ellenőrzési 
szint 

Megfelelési 
szint 

Elektromágneses környezet - Irányelvek 

Vezetett 
nagyfrekcenciás 
zavarok az IEC 
61000-4-6 
szerint 
 
Sugárzott 
nagyfrekcenciás 
zavarok az IEC 
61000-4-3 
szerint 

3 Vhatásos érték 
150 kHz-től 80 MHz-ig 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz-től 2,5 GHz-ig 

3 Vhatásos érték 
150 kHz-től 80 MHz-ig 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz-től 2,5 GHz-ig 

Hordozható és mobil rádióberendezéseket nem 
szabad az enPuls készüléktől, beleértve a 
vezetékeket is, annál az ajánlott védelmi 
távolságnál kisebb távolságban használni, amely 
kiszámítása az adófrekvenciához megfelelő 
egyenlet alapján történik. 
 
Ajánlott védelmi távolság: 
 
d= 1,2 √P 
 
d= 0,35 √P 80 MHz-től 800 MHz-ig terjedő 
értékhez 
 
d= 0,7 √P 800 MHz-től 2,5 GHz-ig terjedő 
értékhez 
 
P az adó névleges teljesítménye W-ban az adó 
gyártójának adatai szerint és d az ajánlott 
védelmi távolság méterben (m). 
 
A stacionárius rádióadók térerősségének egy 
helyi vizsgálata szerint minden frekvenciánál 
alacsonyabbnak kell lennie a megfelelési 
szintnélb. 
 
A következő ikonokkal ellátott készülékek 
környezetében zavarok lehetségesek: 
 

 

1. MEGJEGYZÉS: 80 MHz és 800 MHz esetén a magasabb frekvenciatartomány érvényes. 
2. MEGJEGYZÉS: Ezek az irányelvek nem alkalmazhatók minden esetben. Az elektromágneses mennyiségek kiterjedését 
az épületek, tárgyak és emberek általi elnyelések és visszaverődések befolyásolják. 
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a Stacionárius adóállomások, pl. rádiótelefonok és szárazföldi rádióberendezések bázisállomásainak, amatőr 
rádióállomások, AM- és FM-rádió- és tv-adóállomások térerőssége elméletben nem határozható meg pontosan előre. Az 
elektromágneses környezet stacionárius adóállomások vonatkozásában történő meghatározásához fontolóra kell venni a 
helyszín elektromágneses jelenségeinek tanulmányát. Ha a mért térerősség az enPuls készülék használatának helyén 
túllépi a fenti megfelelési szintet, akkor az enPuls készüléket meg kell figyelni a rendeltetésszerű működés igazolására. Ha 
szokatlan teljesítményjellemzők figyelhetők meg, akkor kiegészítő intézkedések lehetnek szükségesek, pl. az enPuls 
készülék módosított beállítása vagy más felállítási helye. 
 
b A 150 kHz-től 80 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban a térerősségnek kisebbnek kell lennie 3 V/m-nél. 

Ajánlott védelmi távolságok hordozható és mobil nagyfrekvenciás telekommunikációs berendezések és azenPuls 
készülék között 

Az enPuls készülék olyan elektromágneses környezetben történő üzemelésre való, amelyben a nagyfrekvenciás zavaró 
jellemzők ellenőrzöttek. Az ügyfél vagy az enPuls kezelője úgy segíthet az elektromágneses zavarok elkerülésében, hogy 
betartja a hordozható és mobil nagyfrekvenciás telekommunikációs berendezések (adóállomások) és az enPuls készülék 
közötti – a kommunikációs berendezés kimenő teljesítményétől függően, az alábbiakban megadott - minimális távolságot. 

 

Az adóállomás névleges teljesítménye 
W 

Az adófrekvenciától függő védelmi távolság 
m 

150 kHz-től 80 MHz-ig 
d= 1,2 √P 

80 MHz-től 800 MHz-ig 
d= 0,35 √P 

800 MHz-től 2,5 GHz-ig 
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 watt-ban (W) az adóállomás gyártójának adata alapján. 
1. MEGJEGYZÉS: 80 MHz és 800 MHz esetén a magasabb frekvenciatartomány érvényes. 
2. MEGJEGYZÉS: Ezek az irányelvek nem alkalmazhatók minden esetben. Az elektromágneses mennyiségek kiterjedését az épületek, 
tárgyak és emberek általi elnyelések és visszaverődések befolyásolják. 
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Megfelelőségi 
nyilatkozat A jelen termék a  0123-as CE-jelölést viseli az orvostechnikai 

eszközökről szóló 93/42/EGK EU-irányelv szerint, és teljesíti ezen irányelv I. 
függelékének alapvető követelményeit. 
 
A termék fejlesztését, gyártását és ellenőrzését a DIN EN ISO 13485 
minőségirányítási rendszer alkalmazása mellett végezték. 
 
A termék az irányelv IX. függeléke alapján II.b. osztály besorolású. 

   
 
 

 

  

Jogi  
útmutatások 

A jelen terápiás készülék létesítéséhez és üzemeltetéséhez az felhasználó 
ország használatos törvényeit és rendelkezéseit kell figyelembe venni. 
Németországban ennek megfelelően a MPBetriebV-t (orvostechnikai eszközök 
üzemeltetési rendelete) aktuális kiadásában valamint a BGV A3 előírásait. 
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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

Használati utasítás


