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Az enPulsPro (NG) készülékre érvényes.  
 

A jelen használati utasítás a készülék részét képezi. Tárolja azt a készülékkel 
egy helyen, és legyen mindig elérhető bárki számára, akit felhatalmaztak a 
készülék használatára.  
 

Utolsó frissítés: 2019. Szeptember 



 Javallatok/ellenjavallatok 

1  
 

 1. oldal  
 

Javallatok  Orsócsonti és singcsonti epicondylitis 

 Meszesedő íngyulladás/vállproblémák 

 Tompa izomsérülések utáni állapot 

 Krónikus patellaris ínszindróma 

 Ugrótérdszindróma 

 Achilles-ín krónikus tendinopathiája 

 Fasciitis plantaris 

 Sarokcsont-kinövések 

 Myofascialis triggerpontkezelés, például a nyakban 

 Myofascialis triggerpontkezelés, pl. a háton, a hát izomfájdalmai esetén 

 Bursitis trochanterica 

 Periostitis/Tartan-szindróma (túlterhelés utáni állapot) 
  
Ellenjavallatok  Érbetegségek a kezelendő területen vagy annak közelében 

 Nyílt sebek a kezelendő területen vagy annak közelében 

 Helyi fertőzések a kezelendő területen 

 Alkalmazás rosszindulatú/jóindulatú tumorok területén 

 Alkalmazás közvetlenül porcfelületeken vagy a gerinc 
összetett kis ízületeinél 

 Alkalmazás közvetlenül beültetett elektronikus eszközök, például pacemaker, 
intrathecalis pumpa stb. felett 

 Azokon a területeken, ahol a rezgések formájában alkalmazott mechanikai 
energia a szövet károsodásához vezet, például a fémimplantátumok esetén  

 Törés után, a izomrostszakadások vagy izomszakadások esetén 
 
A kezelés általában nem ajánlott 

 Véralvadási zavarok vagy olyan kezelések esetén, amelyek hatással vannak 
a véralvadásra  

 Terhesség alatt  

 A kezelendő terület vasomotoros zavarával járó betegségek esetén 

 Levegővel kitöltött területek felett (például a háti gerincszakaszon stb.) 
történő kezelés esetén 

 Generalizált fájdalomszindrómák, például a fibromyalgia esetén 

 Gyermekeknél, különösen az epifízislemezek területén 
 
Óvatosan kell eljárni az olyan személyeknél, 

 akiknek érzészavara van, 

 akiknek jelentős vegetatív zavarai vannak, 

 akik gyógyszerek és/vagy alkohol hatása alatt állnak, 
mivel a vérkeringés magas terhelése és a kezelésekre adott nem megfelelő 
reakció lehetősége nem zárható ki. 
 

 



 Mellékhatások 
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 2. oldal  
 

Mellékhatások Az enPulsPro készülékkel végzett kezelés alkalmanként irritációt, petechiákat, 
haematomát, duzzanatot vagy fájdalmat okozhat. 

 
 



 Az alkalmazással kapcsolatos 
információk 3  

 

 3. oldal  
 

 Mielőtt a készüléket a betegen használja, a felhasználónak tanulmányoznia kell 
a használati utasítást és a használni kívánt egyéni kezelési módszereket, 
valamint a javallatokat/ellenjavallatokat, figyelmeztetéseket és alkalmazási 
információkat. A kezelésre vonatkozó, egyéb forrásból származó információkat 
is követni kell. 

  

Figyelem! 
Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék előírás szerinti, védőföldeléssel 
ellátott hálózati csatlakozóhoz van-e csatlakoztatva (DIN VDE 0100 710-es 
része szerinti elektromos szerelés). A készüléket kizárólag a mellékelt 
tápkábellel szabad működtetni. A tápkábelt védeni kell a mechanikai 
behatásoktól. 

  

Figyelem! 
A készülék működését erős elektromágneses mezők (pl. tomográfok, röntgen- 
vagy diatermiás készülékek) közelsége zavarhatja. Kérjük, tartson fenn 
többméteres biztonsági távolságot. 

  
 Az enPulsPro készüléket tilos robbanásveszélyes, gyúlékony, illetve éghető 

környezetben használni. 
  
 Használat közben a készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a készüléket ellátó 

hálózati csatlakozás közvetlenül hozzáférhető legyen, és így az bármikor 
leválasztható legyen az elektromos hálózatról.  

  
 A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt az áramütés veszélyének 

elkerülése érdekében a tápkábelt le kell választani az elektromos hálózatról. 
  
 Használat előtt vizsgálja meg a készüléket. Ha az eszköz valamilyen módon 

sérült, tilos használni. 
  

Figyelem! 
Kizárólag a Zimmer MedizinSysteme GmbH által biztosított tartozékokat 
szabad használni. 

  

Figyelem! 
A készülék kézidarabját nem folyamatos működésre tervezték. Legfeljebb 
6000 impulzus után a kezelést 15 percig szüneteltetni kell.  

  

Figyelem! 
Ha az enPulsPro felszerelése nem az adott célra szolgáló rendszerkocsira 
történik, akkor gondoskodjon róla, hogy az enPulsPro készüléket stabil 
felületen helyezze el. 

  

Figyelem! 
A hő megrekedésének elkerülése érdekében gondoskodjon róla, hogy a 
kézidarab tetején, illetve különösen az alján lévő szellőzőnyílások ne legyenek 
eltakarva (például a tartó kézzel vagy más módon). 



 Figyelmeztetések 
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 4. oldal  
 

   
  

 

A kezelés helyére, időtartamára és intenzitására vonatkozó kezelési utasítások 
megadása egészségügyi szakértelmet igényel, és kizárólag engedéllyel 
rendelkező orvos, terapeuta vagy egészségügyi szakasszisztens adhatja meg 
ezeket. Ezeket az utasításokat kötelező betartani. 

  

 

A kezelés alatt tilos felügyelet nélkül hagyni a beteget. 

  

 

Azoknak a személyeknek, akik egyidejűleg a véralvadási képesség 
csökkenésével és/vagy megváltozásával, illetve a véralvadási idő növelésével 
(pl. acetil-szalicilsav alkalmazásával) járó kezelést kapnak, a terapeutájukkal 
konzultálniuk kell ennek a kezelésnek az esetleges felfüggesztéséről, mivel 
ezeknél a betegeknél a radiális lökéshullámok alkalmazása fokozhatja a 
bevérzések és véraláfutások kialakulását. 

  

 

A lökéshullámok levegővel telt térben erősen szóródnak, és olyan 
visszaverődéseket okoznak, amelyek negatív hatásokkal járhatnak.  
Ezért ne végezzen közvetlen kezelést a tüdő (bordaközi terek) és az 
emésztőrendszer felett. 

  

 

Ne használja a készüléket nedves környezetben; ellenkező esetben jelentős 
károsodás érheti, és mind a beteg, mind a kezelő veszélybe kerülhet. 

  

 

A maximális kezelési idő kivételes esetekben legfeljebb 4 perc lehet, és utána 
legalább 15 perc szünetet kell tartani. 
A kézidarab túlmelegedhet, ha túllépi a kezelési időt. 

 
 



 enPulsPro – rövid áttekintés 
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 5. oldal  
 

Mi az enPulsPro? Egy ultramodern, innovatív lökéshullám-terápiás készülék. 
  
Lökéshullám-kezelés A radiális, ballisztikus lökéshullám-terápia egy sokoldalúan alkalmazható 

eljárás. A felületi ortopédiai problémáktól a myofascialis triggerpontkezelésig 
használható. 

  
Mit nyújt az  
enPulsPro? 

Egy ergonomikus kézidarab segítségével lökéshullámokat hoz létre és 
azokat speciális applikátorokon keresztül bocsátja ki. 
Az enPulsPro készülékkel kb. 35 mm-es behatolási mélységet lehet elérni az 
emberi szövetekben. 

  
Hogyan állítja elő a 
lökéshullámokat az  
enPulsPro? 

A kézidarab hátsó részében egy tekercsen keresztül elektromágneses mező 
generálódik.  
A mezőn keresztül egy lövedék felgyorsul és a kézidarab elején az 
applikátorfejnek nekicsapódva lökéshullámot generál, ami radiálisan 
szétárad a szövetekben. 

  
Mik az enPulsPro 
előnyei? 

Az innovatív technológia lehetővé teszi a kompresszor nélküli, kisméretű 
kialakítást. 
A modern, áttekinthető, színes kijelzőn a terápiával kapcsolatos összes 
paraméter látható, és a modern, érintéses kezelés és 2 kézidarab egyidejű 
csatlakoztatásának lehetősége gondoskodik az élvezetes és motiváló 
környezetről a kezelés közben. 
Az egyéni programindítási beállítás és az egyértelmű, egyszerű menüpontok 
maximális kényelmet biztosítanak a felhasználó számára. 
 
Különböző, fokozatmentesen állítható frekvenciák és különböző applikátorok 
teszik lehetővé az adott beteg állapotának megfelelő, egyénre szabott 
kezelést. 

 
Vannak az enPulsPro 
használatának további 
előnyei? 

Egy integrált VAS-skála áttekintést ad a kezelés időbeli haladásáról és 
eredményéről. 

  
Alkalmazási terület Az enPulsPro a radiális lökéshullámok elektromágneses gerjesztésére és 

alkalmazására szolgáló kezelési rendszer az ortopédiában és a 
fizioterápiában. 

  
Megjegyzés: A készülék orvosi szakterületeken (pl. orvosok, terapeuták, egészségügyi 

szakasszisztensek által) történő felhasználásra szolgál. 
 
Az enPulsPro készüléket kizárólag az emberi test felületi ortopédiai 
problémáinak kezelésére tervezték és arra használatos. 



 A rendszer üzembe helyezése 
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 6. oldal  
 

Megjegyzés: Ha az enPulsPro felszerelése nem az adott célra szolgáló rendszerkocsira 
történik, 
akkor gondoskodjon róla, hogy az enPulsPro készüléket stabil felületen 
helyezze el. 

  
Megjegyzés: 
 

Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló „0” állásban legyen. 

  
A tápkábel 
csatlakoztatása 

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a megfelelő aljzathoz (13) a készüléken, 
és csatlakoztassa a kábelt a hálózathoz. 

  
Megjegyzés: A készüléket csak védőföldeléssel ellátott konnektorhoz szabad 

csatlakoztatni. 
  
A kézidarab 
csatlakoztatása 

Csatlakoztassa a kézidarabot az I. csatorna (15) vagy a II. csatorna (16) 
aljzathoz, majd tegye le. 

  
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a kézidarabban legyen egy applikátorfej, és hogy az 

helyesen és teljesen be legyen csavarva. 
  
A lábkapcsoló 
csatlakoztatása 

Csatlakoztassa a lábkapcsolót a megfelelő aljzathoz (17), és helyezze a 
földre. 

  
A készülék 
bekapcsolása 

Kapcsolja be a készüléket a főkapcsolóval (6). 

  
A készülék 
kikapcsolása 

A készülék a főkapcsolóval (6) kapcsolható ki.  
A készülék teljes áramtalanításához (minden pólus megszakítása) a hálózati 
tápkábelt ki kell húzni. 

  

Figyelem! 
Minden kábelt védeni kell a becsípődéstől és egyéb mechanikai sérülésektől. 

 



 Alapértelmezett beállítások 
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 7. oldal  
 

 

Megjegyzés: Az alapbeállítások változtatásai csak a kezdőképernyőn lehetségesek. 
  
Kezdőképernyő A készülék bekapcsolása és az önellenőrzés után megjelenik a 

kezdőképernyő. 
 

  
 

  
 

Megjegyzés: A „Terápia” gomb (1) megnyomása azonnal átvált a terápiás képernyőre. 
  
Beállítások menü 
 

A Beállítások menüben lehet a gyári beállításokat megváltoztatni és egyéni 
beállításokat megadni. 

  
A beállítások 
kiválasztása 

A „Beállítások” gomb (2) megnyomásakor megjelenik az „Általános” 
képernyő. 

  
 

 

 
 
 
 
A beállítási lehetőségek leírása az alábbiakban található. 
Az alapbeállítások gyárilag előre be vannak programozva a képernyőn 
látható módon. 

  

1 2 

4 

5 6 7 

2 

8 

1 

10 

11 

3 9 



 Alapértelmezett beállítások 
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 8. oldal  
 

 

(1) Indítási beállítások 
 
Az indítási beállításokhoz tartozó egyéni választási lehetőségek. 
A kiválasztás közvetlenül a megfelelő sorban történik. 

  

(2) Nyelv Nyelv kiválasztása.  
A kiválasztás közvetlenül a megfelelő sorban történik. 

  

(3) Üdvözlés Az „Üdvözlés” mező megnyomásakor megnyílik egy alfabetikus 
billentyűzettel rendelkező ablak a kezdőképernyő egyedi 
üdvözlőszövegének beviteléhez.  
Az „OK” gomb megnyomásakor a beírt szöveg mentésre kerül. 
Az „X” gomb megnyomásával visszatérhet a konfigurációs menühöz. 

  

(4) OK A gomb megnyomásával átvált a kezdőképernyőre. 
  

(5) Verzió A „Verzió” gomb megnyomásakor megjelenik egy ablak az aktuális 
szoftververzióra vonatkozó információkkal. 

  

(6) Alapértelmezés 
betöltése 

A „Load Default (Alapértelmezés betöltése)” gomb megnyomása 
visszaállítja a gyári alapbeállításokat. 

  

(7) Színséma A gomb megnyomása két képernyő-beállítás között vált. Világos vagy sötét 
képernyő választható. 

  

(8) Fényerő A fényerő beállítása a két nyílgombbal lehetséges. 
  
(9) Hangerő A hangerő beállítása a két nyílgombbal lehetséges. 
  

(10) A kézidarab 
számlálójának 
állása 

Ebben a kijelzőmezőben a csatlakoztatott kézidarab(ok) számlálójának 
állása látható. 

  

 

 
  
(11) Karbantartás A Karbantartás menüben a (12) gomb megnyomása után kikapcsolódik az 

a karbantartási üzenet, amely 1,8 és 2 millió lökés után a készülék 
bekapcsolásakor megjelenik.  
 
A kikapcsolás eredményeként egy egyszeri karbantartási üzenet jelenik 
meg 1,8 és 2 millió lökés után. 
A karbantartási üzenetet csak az ügyfélszolgálat tilthatja le. 
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 Útmutató a kezeléshez 
 

8.1 A készülék leírása 8  
 

 9. oldal  
 

Kézidarab A kézidarab (7) tartalmazza a lökéshullám-generátort, egy ventilátort a 
hőleadáshoz és a különböző applikátorfejek befogónyílásait. Össze van 
kapcsolva a vezérlőegységgel (1). 

  
Megjegyzés: A kézidarabban lévő lökéshullám-generátor egy kopó alkatrész, amelyet 

meghatározott használati időtartam után ki kell cserélni, mivel annak 
működőképessége idővel csökken. 

  
 A Zimmer MedizinSysteme GmbH lökéshullám-generátoronként legalább 

2 millió lökésig garantálja a korlátlan használatot.  
A teljesítménytől és a frekvenciától függően esetenként sokkal több mint  
2 millió lökés is leadható. 
 
A lökéshullám-generátor cseréjének szükségességére vonatkozó további 
információ a 17. fejezetben található. 

  

 

A kézidarabnak a betegen történő használatához az egyik applikátorfejet 
határozottan és teljesen be kell csavarni a kézidarabba. 
 

  
Időszakos működés 
 

 

A kézidarab nem alkalmas folyamatos működésre. A súrlódási hő miatt az 
applikátorfej hőmérséklete az időtartam növekedésével annyira megnő, hogy 
a beteg termikus sérülése nem zárható ki. 
Kérjük, tartsa be a 4. fejezetben szereplő figyelmeztetést. A megadott értékek 
elérése után a kezelést meg kell szakítani, és csak az applikátorfej 
szobahőmérsékletre hűlése után szabad folytatni.  

  
Megjegyzés: Felhívjuk figyelmét, hogy a kézidarabnak a 11. oldalon leírt hőmérséklet-

figyelője csak technikai okból állítja le a készüléket a kézidarab belsejében 
található mechanikus alkatrészek védelme érdekében. Az eszköz nem ad 
információt az applikátorfej hőmérsékletéről. 

  
Ajánlás:  A több mint 6000 lökéses kezelések esetén a terápia megszakadásának 

elkerülése érdekében ajánlott egy második kézidarab csatlakoztatása. 
Az egyik kézidarab hűtési fázisában át lehet kapcsolni a második kézidarabra, 
és késlekedés nélkül tovább lehet folytatni a kezelést. 

  
Megjegyzés: 
 

A folyamatban lévő terápia közben az egyik kézidarabról a másikra történő 
váltás esetén az impulzusfrekvencia és a lökésszám változatlan marad. Az 
impulzusenergia visszaáll 0-ra, és újra be kell állítani. 
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Hőmérséklet-
figyelő / -szabályozás 
a kézidarabban 

A mechanikus becsapódási energia generálása jelentős hőképződéssel jár a 
kézidarab belsejében. A kézidarab élettartamának megőrzése érdekében egy 
hőmérséklet-kapcsoló van beépítve. Túlmelegedés esetén ez kényszeríti ki a 
hűtést belső leállás révén. 
 
A hőmérséklet figyelése mellett az enPulsPro egy hőmérséklet-érzékelő 
segítségével gondoskodik a kézidarab hőmérséklet-szabályozásáról. A 
kézidarabban lévő ventilátor a lábkapcsolóval történő bekapcsoláskor elindul, 
majd egy meghatározott hőmérséklet elérésekor magától leáll. 
 
Ha a hőmérséklet elér egy kritikus határértéket, a rendszer hűtési fázist 
kezdeményez. Ezt a kijelzőn a következő üzenet jelzi: 
„Túlmelegedés az applikátorban. Kérjük, hagyja kihűlni az applikátort.”  
Impulzusleadás már nem lehetséges.  
 
Miután nyugtázta az üzenetet az „OK” gombbal, a terápiás képernyő kerül az 
előtérbe. A kézidarabok kiválasztási ablakában a kézidarab kikapcsolt 
állapotban látható, és megjelenik az az idő is, amíg az applikátornak hűlnie 
kell, és amely után a terápia ismét elkezdhető. 

  
Applikátorfejek A kezeléshez három különböző applikátorfej áll rendelkezésre. 
  
Az applikátorfejek 
cseréje 

A különböző applikátorfejek kicseréléséhez a kézidarabot fogja meg az egyik 
kezével, a másik kezével pedig az óra járásával ellentétes irányba forgatva 
csavarja ki az applikátorfejet a kézidarabból. Ezután a használni kívánt fejet 
kattanásig be kell csavarni az óramutató járásával megegyező irányba 
forgatva. 

  
Megjegyzés: Az applikátorfejek kopó alkatrészek, amelyeket egy meghatározott használati 

időtartam után ki kell cserélni (lásd: 14.2 fejezet, Karbantartás). 
  
Lábkapcsoló Úgy helyezze el a lábkapcsolót, hogy egyszerűen elérhető legyen a kezelés 

ideje alatt. A kapcsoló kezelőeleme irányfüggetlen, ezért nincs szükség a 
lábkapcsoló pontos beigazítására. 
 
A károsodás elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy csak kis nyomást 
gyakoroljon a kapcsolóra. A kapcsoló működtetését a lábfeje elülső részével 
végezze, ne a sarkával. 
 
A kapcsolónak nincs reteszelése, ezért csak addig működik, amíg nyomást 
gyakorol a kapcsolóra. 
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Terápia Kérjük, hogy a kézidarabot az alábbi ábrán látható módon tartsa. 

 
 
Az enPulsPro készülék mechanikai energiát alkalmaz, amelyet egy kézidarab 
juttat át a betegre. 
 
Ehhez az applikátorfejjel ellátott kézidarabot helyezze merőlegesen a kezelési 
területre vagy a kezelési pontra. 
 

Amíg a lökéshullám aktív, helyhez kötötten egy ponton, illetve dinamikusan 
egy terület felett is lehet dolgozni. 
A bőr kidörzsölődésének csökkentése érdekében ajánlott a tartozékok között 
található enPuls ápolókrém használata. 
 

A súlya miatt a kézidarabot normál esetben nem kell rányomni a kezelési 
területre/pontra.  
A kézidarabot a kívánt területre illesztve lazán a helyén kell tartani kézzel. 
Ha szükséges, nyomást is ki lehet fejteni a szövet irányában, és az 
állásszöget is lehet változtatni. 

  

Figyelem! 
 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

Síkosító anyagok használata esetén az applikátorfejet a szilikon védőkupakkal 
le kell fedni, hogy megelőzze a szennyeződést. 
Ha nem használ védőkupakot, a síkosító anyag behatolhat az applikátorfejbe 
és a kézidarabba, ami tartós szennyeződéshez és működési hibához 
vezethet. 
 
 
 
Ezzel a jótállás érvényét veszti. 

  

Megjegyzés: A kézidarab saját súlyából és felépítéséből eredő saját csillapítás ellenére a 
kezelő kezét terhelés érheti a fellépő rezgés miatt.  
 
Javasolt óvintézkedések: 
– a terhelés időtartamának korlátozása, 
– passzív támasz. 

  
Megjegyzés: A beteget gondosan meg kell figyelni a kezelés alatt. 
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Megjegyzés: Minden gomb, menü és almenü közvetlenül a képernyőn kapcsolható be ujjal 
történő megnyomással. 

  
Program indítása 

 
A kezdőképernyőn a „Terápia” gomb megnyomásakor megjelenik a terápiás 
képernyő. 

  
Az applikátor 
kiválasztása 

Válassza ki a kívánt terápiához való applikátort, majd csavarja be megfelelően 
a kézidarabba. 

  
A kézidarab / 
applikátor 
elhelyezése 

Helyezze a kézidarabot a kiválasztott kezelési pontra/mezőre. A bőr 
kidörzsölődésének elkerülése érdekében a kezelés előtt enPuls ápolókrémet 
vihet fel a kezelési területre. 

  
  
  
Az impulzusenergia 
beállítása 

Állítsa be az impulzusenergiát a bal oldali szabályozógombbal. 

  
Megjegyzés: Az enPulsPro kétféle impulzuskimeneti lehetőséget biztosít. 

 
Impulzuskimenet az impulzusszám kiválasztásával  
Az impulzusszám kiválasztásával történő impulzuskimenet esetén az előre 
beállított impulzusszám elérése után a készülék leállítja a kezelést.  
A lábkapcsoló kikapcsol, és további impulzuskimenet nem lehetséges. 
A kezelés folytatása az aktuális impulzusszám visszaállításával, illetve az 
előzetes kiválasztás beállításával lehetséges. 
 
Impulzuskimenet az impulzusszám kiválasztása nélkül  
Az impulzusszám előzetes kiválasztása nélküli impulzuskimenet esetén a 
terápiát  
a készülék nem állítja le. Amíg a lábkapcsoló aktiválva van, van 
impulzuskimenet. 
Előválasztás nélküli impulzuskimenet esetén csak az emelkedő számlálási 
irány aktív. 

  
A terápia indítása A lábkapcsolóval történő aktiváláskor megkezdődik a terápia. 
  
Megjegyzés: A lábkapcsolóval csak a kézidarab betegre felhelyezése után szabad aktiválni 

a lökéshullámot. 
  
A terápia befejezése A lábkapcsoló működésének megszakításával a terápia megszakad, illetve 

befejeződik.  
  
Megjegyzés: A terápia során a beteg gondos megfigyelése és adott esetben a terápia 

módosítása vagy megszakítása szükséges, ha problémák merülnek fel. 
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A kijelzőelemek és 
gombok leírása 

 

 

 

 

  
 

 
  

(1) Impulzusenergia Megjeleníti a beállított impulzusenergiát. Aktív terápia esetén az 
oszlopdiagram ki van töltve. Az impulzusenergia beállítása az impulzuskimenet 
előtt és közben lehetséges. Az impulzusenergia 60–185 mJ között 10 mJ-
onként állítható. 

  

(2) Kézidarab  
kiválasztása 

Egy kézidarab csatlakoztatása: 
Ha csak egy kézidarab van csatlakoztatva, akkor a kiválasztóablakban a 
csatlakoztatott kézidarab csatornája látható. A kézidarab a csatlakoztatott 
csatornától függetlenül automatikusan aktiválódik. 
 
Két kézidarab csatlakoztatása: 
Két kézidarab csatlakoztatása esetén először az I. csatornához tartozó 
kézidarab aktiválódik.  
A kívánt kézidarab aktiválása a kézidarabnak a kiválasztóablakban történő 
közvetlen kiválasztásával történik.  
Az aktív kézidarab ábrázolása a kiemelt applikátorral történik. 
 

(3) VAS – Pre A VAS – Pre ablak megnyomásakor megnyílik a képernyő a szubjektív 
fájdalomérzet kezelés előtti méréséhez. 

  
(4) VAS – Post A VAS – Post ablak megnyomásakor megnyílik a képernyő a szubjektív 

fájdalomérzet kezelés utáni méréséhez. 
  
 A méréskor alkalmazott pontos eljárást a 8.8 fejezet ismerteti részletesen. 

1 

2 3 4 

5 

6 7 

10 

8 

12 
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(5) Mód Megjeleníti a beállított üzemmódot. Az ablak megnyomásakor megjelenik a 
kiválasztómenü az üzemmódokkal: 
Folyamatos, Burst 4 , Burst 8 , Burst 12 . 
A kívánt üzemmód kiválasztása közvetlenül a megfelelő sorban történik. 

  
(6) Frekvencia 
 

Megjeleníti a beállított frekvenciát. 
Frekvenciatartomány: 1 Hz – 22 Hz, a jobb oldali szabályozógombbal állítható. 
A legnagyobb választható frekvencia a beállított teljesítményszinttől függ. 

  
(7) Mentés 
 

A gomb megnyomásakor megjelenik egy mező a program egyedi nevének 
megadásához. A program automatikusan bekerül a Kedvencek listába. 

  
(8) Számlálási irány A gomb megnyomásakor meghatározható a leadott impulzusszám számlálási 

iránya (növekvő vagy csökkenő). 
  
(9) Impulzusszám 
 

Az előre kiválasztott impulzusszám és az aktuálisan leadott impulzus 
számának kijelzése, valamint nem előre kiválasztott impulzusszám esetén a 
leadott összes impulzus száma. 
A számlálási irány növekvő vagy csökkenő lehet. 
Az Impulzusszám ablak megnyomása után megjelenik a beviteli menü az előre 
kiválasztott impulzusszám megadásához. Az előválasztás 100-as lépésekben 
történik. 

  
(10) Visszaállítás Növekvő számlálási irány esetén 0-ra áll vissza, csökkenő számlálási irány 

esetén az impulzusszám előre beállított értékére áll vissza. 
  

(11) Információk A gomb megnyomásával visszatérhet a terápiás és kezelési információkhoz. 
  

(12) Állapotsor 
 
(13) Vissza 

Az éppen kiválasztott program elnevezésének kijelzése. 
 
Egyet visszalép az előző képernyőre. 
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SD-kártya Az SD-kártyán a felhasználó által megadott beállítások, valamint a javallatok 
listája tárolható. 

  
 Ha az SD-kártya nincs behelyezve, akkor a „Kedvencek” és a „VAS” gomb 

megnyomásakor a következő üzenet jelenik meg: 
 
„Nem található SD-kártya.”  
 
A „Kedvencek” és a „VAS” használatához SD-kártya szükséges. 
 
Helyezze be a kártyát, majd nyugtázza az „OK” gombbal. 

  
Megjegyzés: Az üzenetet a 17. fejezetben leírtak szerint kapcsolhatja ki. 
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 A „Protokollok” menü a terápia kiválasztásakor nyújt segítséget. 
  

Protokollok Az (1) gomb megnyomásakor megjelenik a „Terápiás javallatok” menüje. 
 

 
 

  

Megjegyzés: A „Protokollok” menüben a kívánt terápia kiválasztásához két lehetőség áll 
rendelkezésre: 
– testrészek alapján 
– a lista alapján 

  

Terápia kiválasztása 
testrész alapján 

A testrész kiválasztása a fekete négyzetre kattintással történik. 
 

  
Testrész kiválasztása A kívánt testrész (itt a könyök) kiválasztása után 

megjelenik az ablak a könyök területére vonatkozó terápiajavaslatokkal. 
 

 
 

A betegségkép kiválasztása közvetlenül a megfelelő sorban történik. 
  
Megjegyzés: Függetlenül attól, hogy a javallat kiválasztása a testrészekkel vagy a listával 

történt, a terápiás képernyőig vezető programlépések hasonlóak, ezért az 
alábbiakban csak egyszer kerül sor az ismertetésükre. 

  
  

1 
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A betegségkép 
differenciált 
állapotának 
kiválasztása 

A betegségkép differenciált állapotának kiválasztása közvetlenül a megfelelő 
sorban történik. 
 

 
  

Terápiainformációk Miután kiválasztotta a differenciált betegségképet, megnyílik egy újabb ablak a 
terápia részleteivel és a kezelésre vonatkozó információkkal. 
A (2) gomb megnyomásakor további információk jelennek meg a terápiáról és 
kezelésről. 
A (3) gomb visszakapcsol az előző információra. 
 

 
 

  
Terápiás program 
kiválasztása 

Az (1) gomb megnyomása megnyitja a terápiás képernyőt a megfelelő 
programokkal. 

  

1 2 3 
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 Az előre definiált programok paraméterei egyenként módosíthatók és 
menthetők.  

  
Program mentése és 
elnevezése 
 
 

A „Mentés” gomb megnyomásakor megnyílik egy mező a program nevének 
megadásához. 

 

A program nevét a billentyűzettel lehet beírni. 

  
   

 

 

 

  
 

  
Megjegyzés: Összesen 120 memóriahely áll rendelkezésre. 

  
Mentés a Kedvencek 
listába 

Az (1) gomb megnyomásakor megjelenik a Kedvencek lista, és a program 
automatikusan bekerül a Kedvencek listába.  
 
A program elmentése mindig a lista első szabad helyére történik. 
 
A (2) gomb megnyomásakor megszakad a mentési folyamat. 

  
Megjegyzés: Ha az (1) gombot megnyomja anélkül, hogy nevet adna a programnak, akkor 

a következő üzenet jelenik meg: 
 
„Adjon meg egy nevet!” 
 
Nyugtázza az üzenetet, adja meg a program nevét, és ismételje meg a 
mentési folyamatot. 

 

  

2 1 
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szerkesztése 8  
 

 19. oldal  
 

 A Kedvencek listában az egyedileg tárolt programok találhatók meg. 
 

Ezeket itt lehet 
 

1. terápiához előhívni,  
2. szerkeszteni (a sorban eltolni és törölni). 

  
A Kedvencek lista 
kiválasztása 

A „Kedvencek” gomb megnyomásakor megjelenik a Kedvencek lista. 

  
Program behívása A kívánt program kiválasztása közvetlenül a megfelelő sorban történik. 
  

A Kedvencek lista 
szerkesztése 
 

 
 
 
Az (1) gomb megnyomásakor megjelenik a „Kedvencek szerkesztése” 
képernyő. 

1 
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Kedvencek 
szerkesztése 

  
 
 
Az (1) gomb megnyomásakor visszatér a programba. 
A (2) gomb megnyomásakor a program felfelé mozdul el. 
A (3) gomb megnyomásakor a program lefelé mozdul el. 
A (4) gomb megnyomásával törli a programot. 
Az (5) gomb megnyomásával megerősíti a szerkesztést. 

  
Megjegyzés: A (4) gomb megnyomásakor egy biztonsági kérdés jelenik meg: 

 
„Valóban törölni szeretné a programot?” 
 
Az „Igen” gomb megnyomásával a program törlődik. 
A „Nem” gomb megnyomásával a törlési folyamat megszakad. 

1 

3 4 2 5 
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VAS információ Az enPulsPro rendelkezik egy vizuális analóg skálával, ami fájdalomskálaként 
is ismert. A fájdalomskálát gyakran használják a fájdalom kezelésekor. 
A fájdalomskála a beteg szubjektív fájdalomerősségét méri. 
 
A beteg a skálán 0 és 10 között megjelöli, hogy mennyire erős az aktuális 
fájdalom, ahol 0 = „nincs fájdalom” és 10 = „az elképzelhető legerősebb 
fájdalom”. 
 
A mérést minden kezelés előtt és után is el kell végezni. 
 
Ismételt dokumentációval ez a módszer tájékoztató áttekintést ad a terápia 
időbeli haladásáról és eredményéről. 

  
VAS-lista A terápiás képernyőn a „VAS – Pre”/„VAS – Post” mező megnyomásakor 

megjelenik a „VAS” képernyő. 
 
A VAS-listában 
1. új betegek vehetők fel a mérésekhez, 
2. már felvett betegek hívhatók be további mérésekhez, 
3. az adatok szerkeszthetők (a sorrendben elmozdíthatók vagy törölhetők). 

 

 
 

 Az (1) gomb megnyomásakor megjelenik egy mező a beteg nevének 
beírásához. A (2) gomb megnyomása megszakítja a folyamatot és visszatér a 
terápiás képernyőre.  

  

1 

2 



 Útmutató a kezeléshez 
 

8.8 VAS – Vizuális analóg skála 8  
 

 22. oldal  
 

 

 
 

  
VAS-lista  
szerkesztése 

  
 
 
A (3) és a (4) gomb megnyomásakor és a szerkesztendő programnak 
közvetlenül a sorban történő kiválasztásakor megjelenik az adatok 
szerkesztésére szolgáló képernyő. 
A „Törlés” megnyomása törli a programot. 
A „Görgetés” nyílgombok megnyomásával a program egy hellyel felfelé vagy 
lefelé helyeződik át. 
Az (5) és (6) gomb megnyomásával lehet előre-hátra görgetni a VAS-lista 
oldalai között. 

  

Új beteg felvétele A terápiás képernyőn a „VAS – Pre” mező megnyomásakor megjelenik a „VAS” 
képernyő. Az „Új” gombra kattintva megjelenik a mező a beteg nevének 
beírásához. 
 

  
 
Írja be a beteg nevét. Az (1) gomb megnyomásával az adatok bevitelre 
kerülnek, és automatikusan megnyílik a fájdalomskála képernyő. A (2) gomb 
megszakítja a folyamatot. 
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 Útmutató a kezeléshez 
 

8.8 VAS – Vizuális analóg skála 8  
 

 23. oldal  
 

VAS – Pre 
elvégzése 
 

 
A beteg a skálán a kezelés előtt 0 és 10 között megjelöli az aktuális 
fájdalomérzetét. Ez átkerül a skálára, amit egy kék nyíl, valamint a kijelzett 
érték mutat. A nyugtázó gomb (1) megnyomásával megtörténik a mentés, és a 
program visszatér a terápiás képernyőre.  
 

 
  

VAS – Post 
elvégzése 

A fájdalomérzet meghatározása a terápia után a „VAS – Post” mező 
megnyomásával történik. 

  
Megjegyzés: A „VAS – Post” megadása azonos a „VAS – Pre” megadásával, ezért nem 

szerepel itt újra. 
  
Mérés megismétlése Már felvett betegek aktiválása a VAS-listában közvetlenül a megfelelő sorban 

történik.  
A sor megnyomása után automatikusan megjelenik egy képernyő a 
fájdalomskálával egy új mérés elvégzéséhez. 

  
Megjegyzés: Betegenként 40 mérést lehet tárolni. 

Ennek a mennyiségnek az elérésekor a következő információ jelenik meg: 
„A betegenkénti megengedett maximális számú mérés  
tárolva. Maximum 40 mérés tárolható.” 
 
Az adott betegnél úgy lehet további méréseket végezni, 
ha újra felveszi a beteget.  
 
Az „OK” gomb megnyomásakor bezáródik az információs ablak az üzenettel. 

  

1 



 Útmutató a kezeléshez 
 

8.8 VAS – Vizuális analóg skála 8  
 

 24. oldal  
 

VAS-értékelés A navigálósáv „Értékelés” gombjának megnyomásával lehet a VAS-listában az 
egyes betegek kezelésének előrehaladását előhívni. 
 
Az értékelni kívánt betegek a sorban közvetlenül választhatók ki. A sor 
megnyomása után automatikusan megnyílik a képernyő a terápia 
folyamatgörbéjével. 

 
  
Táblázat Az (1) gomb megnyomásakor a terápiás folyamat táblázatos formában is 

megjelenítésre kerül. 
 

 
 

1 



 Műszaki adatok 

9  
 

 25. oldal  
 

Alapkészülék 
Áramellátás 100–240 V / 50/60 Hz; 220 V / 60 Hz 
Biztosíték 2 × T3A15L, 250 V 
Teljesítményfelvétel 250 VA 
  

Védelmi osztály I  
Alkalmazási osztály 
Alkalmazott alkatrész 

BF 
Applikátorfej 
Szilikon védőkupak 

  

Alkalmazott alkatrész Applikátorfej 
 Szilikon védőkupak 
  

Frekvenciatartomány 1 Hz – 22 Hz, 1 Hz-es lépésekben állítható 
 3 lökésmód 4, 8 vagy 12 impulzussal  
  

Impulzusenergia-
szint 

60–185 mJ (az applikátornál) 10 mJ-os lépésekben tetszőlegesen választható 
22 Hz esetén maximum 90 mJ 
16 Hz esetén maximum 120 mJ 
10 Hz esetén maximum 185 mJ 

  

Működési mód Időszakos működés 
  

Pontosság ±20% 
  

Méretek  
enPulsPro SysCarttal  

mag. 138 cm × szél. 53 cm × mély. 52 cm 
enPulsPro mag. 30 cm × szél. 35 cm × mély. 20 cm 
SysCart mag. 109 cm × szél. 53 cm × mély. 52 cm 
  

Tömeg 
enPulsPro SysCarttal 

 
 
19,3 kg 

enPulsPro   3,8 kg 
SysCart 15,5 kg 
  

IP védelmi osztály Készülék: IPX0 
 Lábkapcsoló: IPX5 
 Kézidarab: IPX0 

 
Üzemeltetés  10 °C-tól 25 °C-ig, 20% és 80% közötti relatív páratartalom (nem lecsapódó), 

700 hPa és 1060 hPa közötti nyomás 
  
Tárolás /  
szállítás 

–10 °C-tól 50 °C-ig, 10% és 90% közötti relatív páratartalom (nem lecsapódó),  
700 hPa és 1060 hPa közötti nyomás 
 
 

Megjegyzés: Kizárólag az eredeti csomagolásban tárolható és szállítható. 
 
 
 

 



 Műszaki adatok 
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 26. oldal  
 

 
 
Kézidarab  
Méretek Hossz: 230 mm, átmérő: 50 mm 
Tömeg 850 g 
  
Garantált 2 000 000 lökés (minimum) 
  
Applikátorfejek Átmérő: 6/15/25 mm, nincs szükség szerszámra a cseréhez 

150 000 lökés garantált 
  
  
  
  
  
 Bármikor történhetnek műszaki módosítások! 



 Tisztítás 
Fertőtlenítés 10  

 

 27. oldal  
 

 

– Bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet megkezdése előtt mindig 
kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval, és húzza ki a tápkábelt. 

– Ügyeljen arra, hogy a tisztítás és fertőtlenítés során ne károsodjon a 
készülék címkéje (mint például a figyelmeztetések, a kezelőszervek címkéi, 
az azonosítólap). 

– Ügyeljen arra, hogy a tisztítás vagy fertőtlenítés során ne folyjon folyadék a 
készülékbe, a lábkapcsolóba vagy a kézidarabba. Ne használjon spray-t. 

– Ha a tisztítás vagy fertőtlenítés során folyadék jut be a készülékbe vagy a 
kézidarabba, helyezze a készüléket üzemen kívül, gondoskodjon róla, hogy 
senki ne használja, és vegye fel a kapcsolatot a szervizképviselettel. 

– Tisztítás és fertőtlenítés közben a fertőzésveszély minimalizálása érdekében 
mindig viseljen védőkesztyűt. 

– A készülék és annak alkalmazott része nem számít kritikusnak a higiénia 
szempontjából, mivel sértetlen és egészséges bőrön kell használni (lásd pl. 
az RKI-irányelvet). 

  
Burkolat / 
lábkapcsoló 

Tisztítás (csak kézzel) 
 
Eszközök: 
 Eldobható törlőkendők (cellulóz, papír) 
 Alkoholmentes műanyagtisztító (pl. tisztítószer orvostechnikai 
eszközökhöz) 
 
Látható szennyeződés jelenléte esetén a burkolat, a lábkapcsoló és az összes 
kábel tisztítható a kereskedelmi forgalomban kapható, alkoholmentes, 
műanyag felületekre való tisztítószerekkel. A gyártó előírásai szerint 
előkészített tisztítószerrel átitatott (de nem csöpögő), puha ruhával törölje le a 
szennyeződést a felületekről. 
 
Fertőtlenítés (csak kézzel) 
 
Eszközök: 
 Eldobható törlőkendők (cellulóz, papír) 
 Kereskedelmi forgalomban kapható, alkoholmentes, fém- és műanyag 

felületekre való, baktérium-, vírus- és gombaölő hatású fertőtlenítőszer 
vagy törlőkendők. Olvassa el a gyártó használati utasítását. 

 
Javasoljuk, hogy legalább hetente egyszer, illetve szennyeződés jelenléte 
esetén fertőtlenítse a készüléket. A fertőtlenítés kapcsán beszéljen a higiéniai 
szakértőjével. A fertőtlenítés előtt mindig tisztítsa meg a készüléket. 
 
A burkolat és a lábkapcsoló fertőtleníthető fertőtlenítő kendőkkel. A gyártó 
előírásai szerint előkészített fertőtlenítőszerrel átitatott (de nem csöpögő), puha 
ruhával, vagy fertőtlenítőszerrel előre átitatott anyaggal (törlőkendővel) törölje 
át az összes felületet. Olvassa el azt is, hogy az áttörlés után mennyi időt kell 
hagyni a száradásra (ha erre szükség van). 

  
 
 

 
 



 Tisztítás 
Fertőtlenítés 10  

 

 28. oldal  
 

Applikátorfej / 
kézidarab 

Tisztítás (csak kézzel) 
 
Eszközök: 
 Eldobható törlőkendők (cellulóz, papír) 
 Alkoholmentes műanyagtisztító (pl. tisztítószer orvostechnikai 
eszközökhöz) 
 
Tisztítás előtt távolítsa el a szilikon védőkupakot az applikátorfejről. Ezután a 
„Burkolat/lábkapcsoló” című részben leírtak szerint kell eljárni. 
 
Fertőtlenítés (csak kézzel) 
 
Eszközök: 
 Eldobható törlőkendők (cellulóz, papír) 
 Kereskedelmi forgalomban kapható, alkoholmentes, fém- és műanyag 

felületekre való, baktérium-, vírus- és gombaölő hatású fertőtlenítőszer 
vagy törlőkendők. 

 
Javasoljuk, hogy legalább hetente egyszer, illetve szennyeződés jelenléte 
esetén fertőtlenítse a készüléket. A fertőtlenítés kapcsán beszéljen a higiéniai 
szakértőjével. A fertőtlenítés előtt mindig tisztítsa meg a készüléket. 
Fertőtlenítés előtt távolítsa el a szilikon védőkupakot az applikátorfejről. Ezután 
a „Burkolat/lábkapcsoló” című részben leírtak szerint kell eljárni. 

  
Szilikon védőkupak Tisztítás kézzel 

 
Eszközök: 
 Ivóvíz, langyos 
 Edény, például vesetál 
 Kefe, pl. közepesen kemény fogkefe 
 Alkoholmentes műanyagtisztító (pl. tisztítószer orvostechnikai 
eszközökhöz) 
Tisztítás előtt távolítsa el a szilikon védőkupakot az applikátorfejről. A gyártó 
utasítása szerint készítse el a tisztítószeres oldatot. Helyezze a szilikon 
védőkupakot az oldatba. Tisztítsa meg a védőkupak valamennyi külső és belső 
felületét a kefével. Végül folyó víz alatt öblítse le a védőkupakot. 
 
Fertőtlenítés kézzel 
 
Eszközök: 
 Edény, például vesetál 
 Kereskedelmi forgalomban kapható, alkoholmentes, fém és műanyag 

felületekre való, baktérium-, vírus- és gombaölő hatású fertőtlenítőszer 
 
Javasoljuk, hogy legalább hetente egyszer, illetve szennyeződés jelenléte 
esetén fertőtlenítse a védőkupakot. A fertőtlenítés kapcsán beszéljen a 
higiéniai szakértőjével. A fertőtlenítés előtt mindig tisztítsa meg a készüléket. 
A gyártó utasítása szerint készítse el a fertőtlenítőszeres oldatot. Helyezze a 
szilikon védőkupakot az oldatba.  



 Tisztítás 
Fertőtlenítés 10  

 

 29. oldal  
 

Ügyeljen arra, hogy a védőkupak valamennyi belső és külső felülete 
elmerüljön. Hagyja a védőkupakot a fertőtlenítőszer gyártója által megadott 
ideig az oldatban. Végül folyó víz alatt öblítse le a védőkupakot. 
 
Tisztítás/fertőtlenítés géppel 
 
Előkészítés: 
Tisztítás/fertőtlenítés előtt a látható szennyeződéseket kézzel el kell távolítani. 
Járjon el a fentiek szerint. 
 
Eljárás: 
Végezzen gépi tisztítást és fertőtlenítést a következő paraméterekkel: 

 Tisztítószer: neodisher® MediClean forte (gyártó: Dr. Weigert) 
 Tisztítás: 10 perc 55 °C-on 
 Fertőtlenítés: 5 perc 93 °C-on 

 
Megjegyzés: Az anyag alkalmas 134 °C-on végzett gőzsterilizálásra. 

  

 

Figyelem! Ha gyúlékony oldatokat használ a tisztításhoz és a fertőtlenítéshez, 
hagyjon elegendő időt az oldatok elpárolgására, mielőtt használatba venné a 
készüléket. Ellenkező esetben az anyag lángra lobbanhat. 

  
Alkalmas 
fertőtlenítőszerek 

Kézi fertőtlenítéshez a következő anyagok alkalmazhatók: 

 mikrozid® Sensitive törlőkendők 

 Antifect FF 

 Gigasept FF 

 Quartamon Med 
 
Olvassa el a gyártó használati utasítását. 

 

 

 

Megjegyzés:  Kizárólag higiénikus környezetben használja a készüléket.



 CE-jelölés 
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 30. oldal  
 

 A készülék CE-jelöléssel rendelkezik 
 

 
 
az EK orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelve szerint.  
 
 

Gyártó Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Németország 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

 
 

 



 Szállított elemek 
Tartozékok 12  

 

 31. oldal  
 

 

Szállított elemek  
SysCart esetén 
Cikkszám  
5430 1 enPulsPro vezérlőegység  
9160 1 SysCart tálcarögzítővel 
5413 1 Kézidarab, 2.2-es változat 
93133521 1 Applikátorfej, 6 mm-es 
93133511 1 Applikátorfej, 15 mm-es 
93133502 1 Applikátorfej, 25 mm-es 
65135110 10 Szilikon védőkupak 
50500038 1 enPuls/ZWave ápolókrém 
94130411 1 Lábkapcsoló 
65410410 1 Tartozéktároló tálca 
117 1 Tápkábel 
10102421 1 Használati utasítás 
  

 

Szállított elemek 
asztali készülék 

 

Cikkszám  
5430 1 enPulsPro vezérlőegység 
5413 1 Kézidarab, 2.2-es változat 
93133521 1 Applikátorfej, 6 mm-es 
93133511 1 Applikátorfej, 15 mm-es 
93133502 1 Applikátorfej, 25 mm-es 
65135110 10 Szilikon védőkupak 
50500038 1 enPuls/ZWave ápolókrém 
94130411 1 Lábkapcsoló 
65410410 1 Tartozéktároló tálca 
117 1 Tápkábel 
65410110 1 Kézidarabtartó 
10102421 1 Használati utasítás 

 

Tartozékok  
Cikkszám  
5413 enPuls kézidarab, 2.2-es változat  
93130312 enPuls kézidarabtartó 
93133521 Applikátorfej, 6 mm-es 
93133511 Applikátorfej, 15 mm-es 
93133502 Applikátorfej, 25 mm-es 
65135110 Szilikon védőkupak 
50500038 enPuls/ZWave ápolókrém 
94130411 Lábkapcsoló 
93410210 Lábkapcsoló tartója 
65410410 Tartozéktároló tálca 
117 Tápkábel 
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 32. oldal  
 

 
 Az enPulsPro esetében a gyártótól semmilyen kombinációs készülék nem áll 

rendelkezésre.  
 
Aki ezen előírások ellenére készülékeket kombinál és így gyógyászati 
rendszert hoz létre, akkor azt a saját felelősségére teszi.  
 

 



 

 
Biztonság és karbantartás 
 
14.1 Biztonság 14  

 

 33. oldal  
 

 

 Az enPulsPro gyártása a DIN EN 60601-1 szabvány biztonsági előírásai 
szerint történt.  
 
A Zimmer MedizinSysteme vállalat gyártóként csak akkor tekinti magát 
felelősnek a készülék biztonságosságát és megbízhatóságát illetően, ha 
 

 a készülék előírás szerinti, védőföldeléssel ellátott aljzatról működik és az 
elektromos szerelés megfelel a DIN VDE 0100 710. rész előírásainak; 

 a készüléket a használati utasítás szerint működtetik; 

 bővítéseket, új beállításokat vagy módosításokat csak olyan személyek 
végeznek, akiket erre a Zimmer MedizinSysteme vállalat felhatalmazott; 

 a felhasználó a készülék és a kézidarab használata előtt meggyőződött azok 
üzembiztosságáról, mechanikus épségéről és a megfelelő működési 
körülményekről; 

 a berendezést csak megfelelően képzett szakemberek működtetik; 

 a készüléket nem robbanásveszélyes területeken, és/vagy égést elősegítő 
légkörben üzemeltetik; 

 folyadékok készülékbe jutása esetén a készüléket azonnal leválasztották az 
elektromos hálózatról. 
 

A készülék nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a kezelő javítani tud. 
  

 

A készülék módosítása nem megengedett. 
Szervizelést és alkatrészcserét csak a Zimmer MedizinSysteme GmbH vállalat 
hivatalos szerviztechnikusa végezhet. 



 

 
Biztonság és karbantartás 
 
14.2 Karbantartás 14  

 

 34. oldal  
 

 Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet megkezdése előtt mindig 
kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval, és húzza ki a tápkábelt. 

  
 A Zimmer applikátorfejenként 150 000 lökést garantál.  

Javasolt az applikátorfej cseréje, amikor elérte ezt a lökésszámot. 
Az applikátorfejet akkor is ki kell cserélni, ha a terápia kezd kevésbé sikeressé 
válni, vagy ha az applikátor láthatóan eldeformálódik. Ebből az okból 
szemrevételezéssel rendszeresen meg kell vizsgálni az applikátort. 
 

 
 



 Működési teszt 
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 35. oldal  
 

 
 Az enPulsPro bekapcsolás után önellenőrzést végez, amely az összes belső 

komponensre kiterjed.  
 
Ha hiba történik, megjelenik egy hibaüzenet. 
 
Emellett kiterjesztett funkciótesztet is lehet végezni az alábbiakban leírtak 
szerint. 
 
Ezt a tesztet havonta, illetve az üzemkészséggel kapcsolatos kétségek esetén 
kell elvégezni. 

  
Megjegyzés: Mielőtt elvégzi a működési tesztet, ellenőrizze, hogy a kézidarab és a 

lábkapcsoló megfelelően van-e összekapcsolva a készülékkel. 
Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a készülékhez és van-e 
hálózati kapcsolat. 

  
Működési teszt Kapcsolja be a készüléket. 

 
Nyomja meg röviden a lábkapcsolót – a ventilátornak és a lökéshullám-
generátornak azonnal el kell indulnia, és közben a lökéshullám-generátornak a 
kijelzőn leolvasható (alapértelmezés szerint 5 Hz-es) frekvenciával kell 
működnie. 

  
Megjegyzés: A funkcióteszt befejezése után kapcsolja ki az enPulsPro készüléket. 

 
Ha egy terápiát kell ezt követően azonnal végezni, akkor állítsa be a kívánt 
kezelési paramétereket, majd kövesse a 8. fejezetben leírtakat. 

 

 



 Jogi nyilatkozat 
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 36. oldal  
 

 

 Az enPulsPro nem szerepel az MPBetreibV (német gyógyászati termékek 
üzemeltetésére vonatkozó rendelet) 1. számú mellékletében. 
 
Az eszköz nem szerepel az MPBetreibV (német gyógyászati termékek 
üzemeltetésére vonatkozó rendelet) 2. számú mellékletében. 
 
Németországban ezen kívül a DGUV (német társadalom- és balesetbiztosítás) 
(3. számú előírás – Elektromos berendezések és rendszerek) aktuális 
változatának betartása is szükséges. 

  
Megjegyzés: Ezek az információk a készülék Németországban történő használatára 

vonatkoznak. Kérjük, vegye figyelembe az Ön országának eltérő nemzeti 
előírásait. 

 

 

 



 Hibaüzenetek 
Hibaelhárítás 
Ártalmatlanítás 
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 37. oldal  
 

A kézidarab 
meghibásodása 

Az állapotsorban megjelenik a „Kész” felirat, és bár a lábkapcsolót működésbe 
hozzák, nincs impulzuskimenet. 
 
1. lehetséges ok 
A kézidarab/lábkapcsoló nem megfelelően lett csatlakoztatva vagy hibás. 
Az 1. ok megszüntetése  
Ellenőrizze, hogy a lábkapcsoló és a kézidarab megfelelően csatlakozik-e. A 
dugaszokat teljesen be kell tolni. 
Ellenőrizze a lábkapcsoló kábelét, van-e rajta sérülés vagy megtörés. Látható 
sérülések esetén cserélje ki a lábkapcsolót. 
Ellenőrizze, hogy a lábkapcsoló kapcsolókúpja képes-e mozogni vagy 
blokkolva van. Ha lehetséges, szüntesse meg az akadályt.  
 
2. lehetséges ok 
A programbeállítások nem helyesek. 
A 2. ok megszüntetése  
Ellenőrizze, hogy az impulzusenergia be van-e állítva, és ha nincs, állítsa be. 

  
A kézidarab 
üzemzavara 

Lökéshullámok rendszertelen kibocsátása/a kézidarab túlzott felmelegedése 
 
1. lehetséges ok 
Az applikátorfej kopása/nehéz mozgás elhasználódás miatt. 
Az 1. ok megszüntetése 
Az applikátorfejek kopó alkatrészek, amelyeket meghatározott mennyiségű 
lökéshullám után ki kell cserélni.  
 
Az elkopott alkatrészek eltávolítása: 
Vegye le az applikátort a kézidarabról, és alaposan tisztítsa meg a hátsó kúpot. 
Ezután tartsa a kézidarabot az applikátorfej nélkül a nyílásával lefelé, majd 2-
5 Hz frekvenciára állítva a legalacsonyabb energiafokozaton váltson ki néhány 
lökést (maximum 10-et). Ezt követően csatlakoztassa ismét az applikátorfejet. 
Ha a hiba ismét jelentkezik, akkor ki kell cserélni az applikátorfejet. 
 
2. lehetséges ok 
A lökéshullám-generátor kopása. 
A 2. ok megszüntetése 
A lökéshullám-generátor kopó eszköz, amelyet 2 millió lökés után ki kell 
cserélni. 
Ellenőrizze a konfigurációs menüben a berendezés összlökésszámát.  
Ha az összlökésszám elérte vagy túllépte a 2 milliót, a lökéshullám-generátort 
ki kell cserélni. 
A lökéshullám-generátor cseréjével kapcsolatban forduljon a Neu-Ulmban 
található illetékes értékesítési képviselethez. 
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Az applikátor nem 
található 

Az állapotsorban megjelenik az „Applikátor nem található” üzenet. 
 
Lehetséges ok  
A kézidarab nincs (vagy nincs megfelelően) csatlakoztatva. 
Az ok megszüntetése 
Ellenőrizze, hogy a kézidarab megfelelően van-e csatlakoztatva. A csatlakozót 
teljesen be kell tolni. 

  
A készülék 
funkcionális hibája 

Nincs válasz a főkapcsoló bekapcsolására/a kijelző sötét marad. 
 
1. lehetséges ok 
Hálózati csatlakozás. 
Az 1. ok megszüntetése 
Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően be van-e dugva a fali aljzatba, és a 
készülék csatlakozódugója szorosan csatlakozik-e a készülék aljzatához. 
Ellenőrizze, hogy a tápkábel sérült-e. Látható sérülések esetén cserélje ki. 
Ellenőrizze az áramellátást és az aljzatot. 
 
2. lehetséges ok 
Biztosíték 
A 2. ok megszüntetése 
A készülék elektromos csatlakozójában finombiztosítékok találhatók, amelyek 
az elektromos ellátást elektronikai probléma esetén leválasztják. Nyissa ki a 
fedelet és ellenőrizze a biztosítékokat. Ha szükséges, cserélje ki a hibás 
biztosítékot. 

  

 

A biztosítékot csak pontosan ugyanolyan nevű/azonos terhelhetőségi értékű 
biztosítékra cserélje. Előzetesen végezze el az áramellátás teljes ellenőrzését 
a lehetséges hibák feltárásához. 
 
Ha a hiba ismét jelentkezik, azonnal tájékoztassa a szervizt/ügyfélszolgálatot. 
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Hibaüzenet 
SD-kártya 
 

 

Ha az SD-kártya nincs behelyezve, akkor a „Kedvencek” és a „VAS” gomb 
megnyomásakor a következő üzenet jelenik meg: 
 
„Nem található SD-kártya.”  
A „Kedvencek” és a „VAS” használatához SD-kártya szükséges. 
 
Helyezze be a kártyát, majd nyugtázza az „OK” gombbal. 

  
Túlmelegedési 
figyelmeztetés 

Ha a kézidarab hőmérséklete elér egy kritikus határértéket, a rendszer hűtési 
fázist kezdeményez. Ezt a kijelzőn a következő üzenet jelzi: 
 
„Túlmelegedés az applikátorban. Kérjük, hagyja kihűlni az applikátort.” 
 
Ha ez az üzenet megjelenik, akkor már nem lehetséges impulzuskibocsátás. 
 
Az üzenetnek az „OK” gombbal történő nyugtázása után a terápiás képernyő 
kerül az előtérbe; ennek állapotsorában látható üzenet tájékoztat arról, hogy a 
kézidarab mikor éri el ismét az üzemi hőmérsékletet. 

  
 Más üzemzavarok esetén kapcsolja ki a készüléket, majd 5 másodperc 

várakozás után kapcsolja be újra. Ha a hiba még mindig fennáll, kérjük, 
tájékoztassa az ügyfélszolgálatot a Neu-Ulmban lévő központon keresztül. 

  
Központ Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Németország 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

  
Ártalmatlanítás A készüléket kizárólag az eredeti csomagolásában lehet visszaküldeni a 

gyárba. Az ártalmatlanítást csak a Neu-Ulmban lévő üzemben lehet elvégezni. 
 
Külföldön (Európában) az ártalmatlanítást a Zimmer MedizinSysteme által 
meghatalmazott kereskedők végzik. 
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Az enPulsPro készüléket a hatályos műszaki szabványok szerint fejlesztik; az alkatrészek rendeltetésére vonatkozó 
információkat figyelembe veszik.  
 
Az enPulsPro készüléket tilos olyan aktív nagy frekvenciás (HF) sebészeti vagy mágneses rezonanciás képalkotó 
berendezések közelében használni, amelyek nagy mértékű elektromágneses interferenciát okozhatnak.  
 
Az enPulsPro készülék kizárólag egészségügyi szakintézmények, pl. kórházak számára készült, és ilyen helyeken 
tesztelték.  
 
Az enPulsPro készüléknek nincs olyan alapvető teljesítményjellemzője, amelyet befolyásolhatna az elektromágneses 
interferencia.  
 
FIGYELMEZTETÉS! A készülék más készülékek mellett vagy más készülékekre tornyozva történő használata kerülendő, 
mivel az működési hibát okozhat. Ha ilyen jellegű használat szükséges, a jelen készüléket és a többi készüléket is 
figyelemmel kell kísérni, hogy megfelelően működnek-e.  
 
Az enPulsPro elektromágneses kompatibilitását az eredeti készüléken, kézidarabbal együtt tesztelték.  
 
FIGYELMEZTETÉS! A gyártó által megadottól vagy forgalmazottól eltérő tartozékok, transzducerek és kábelek jelen 
készülékkel való használata megnövekedett elektromágneses kibocsátást vagy csökkent elektromágneses zavartűrést, 
ebből kifolyólag pedig működési hibát eredményezhet a jelen készülékben.  
 
Az enPulsPro nem tartalmaz felcserélhető alkatrészeket, kábeleket vagy egyéb elemeket, amelyek az EMC romlásához 
vezethetnek.  
 
FIGYELMEZTETÉS! A hordozható RF kommunikációs készülékeket (a perifériákat, úgy mint az antennákat) nem szabad 
30 cm-nél (12 hüvelyknél) közelebb vinni az enPulsPro készülékhez, beleértve a gyártó által megadott kábeleket is. 
Ellenkező esetben romolhat a jelen készülék teljesítménye.  
 
A készüléket csak kijelölt frekvenciákon tesztelték RF-zavartűrés szempontjából. A közeli, más frekvenciákon történő átvitel 
működészavart okozhat. A tesztelt frekvenciák listáját a 4. táblázat tartalmazza. 
 
Az enPulsPro készüléket a hatályos műszaki szabványok szerint fejlesztik; az alkatrészek rendeltetésére vonatkozó 
információkat figyelembe veszik.  
 
Az enPulsPro nem tartalmaz olyan alkatrészt, amely elöregedik a készülék élettartama folyamán, ami az elektromágneses 
kompatibilitás romlásához vezetne. Ezért a készülék élettartama során nincs szükség karbantartásra az alapvető 
biztonságosság érdekében. Az összes tesztet az IEC 60601-1-2 szabvány 4.0-s kiadás szerint végezték. Nem alkalmaztak 
más szabványt vagy előírást az elektromágneses kompatibilitás kapcsán. 
 

1. táblázat 

Irányelvek és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses kibocsátás 

Az enPulsPro készüléket az alább meghatározott elektromágneses környezetben való használatra tervezték. Az 
enPulsPro készülék vásárlójának vagy felhasználójának kell biztosítania, hogy ilyen környezetben használják azt. 

Kibocsátási mérések Megfelelés Elektromágneses környezet – irányelvek 

RF-kibocsátás a CISPR 11 szerint 1. csoport Az enPulsPro készüléknek elektromágneses energiát 
kell kibocsátania, hogy megfeleljen rendeltetésének. 
Ez hatással lehet a közeli elektromos készülékekre. 

RF-kibocsátás a CISPR 11 szerint A. osztály Az enPulsPro készüléket bármilyen létesítményben 
lehet használni, beleértve a lakóépületeket, valamint 
a lakóépületeket ellátó nyilvános elektromos 
hálózathoz közvetlenül csatlakozó létesítményeket is. 

Harmonikus kibocsátás az 
IEC 61000-3-2 szerint 

A. osztály 

Feszültségingadozások és 
flickerkibocsátások az IEC 61000-3-3 
szerint 

Megfelel 
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2. táblázat 

 Irányelvek és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses zavartűrés 

Az enPulsPro készüléket az alább meghatározott elektromágneses környezetben való használatra tervezték. Az enPulsPro 
készülék vásárlójának vagy felhasználójának kell biztosítania, hogy ilyen környezetben használják azt. 

Zavartűrési tesztek IEC 60601 – vizsgálati szint Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – irányelvek 

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

±8 kV érintkezési kisülés 
  
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,  
±15 kV levegőn keresztüli 
kisülés 

±8 kV érintkezési kisülés 
  
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,  
±15 kV levegőn keresztüli 
kisülés 

A padlóburkolat fa, beton vagy kerámia 
járólap legyen. Ha a padlót szintetikus 
anyag borítja, a relatív páratartalomnak 
legalább 30%-nak kell lennie. 

Gyors elektromos 
tranziens/burst az 
IEC 61000-4-4 szerint 

±2 kV  
  
100 kHz-es ismétlési 
frekvencia 

±2 kV  
  
100 kHz-es ismétlési 
frekvencia 

A tápfeszültségnek a tipikus 
kereskedelmi vagy kórházi környezetre 
jellemzőnek 
kell lennie. 

Túlfeszültség az 
IEC 61000-4-5 szerint 
Vezeték-vezeték 

±0,5 kV, ±1 kV 
  
  

±0,5 kV, ±1 kV 

Túlfeszültség az 
IEC 61000-4-5 szerint 
Vezeték-föld 

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV 
  

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV 

Feszültségesések az 
IEC 61000-4-11 szerint 

0% UT; 0,5 ciklus 
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° és 315°-nál 
  
  

0% UT; 0,5 ciklus 
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° és 315°-nál 

A tápfeszültségnek a tipikus 
kereskedelmi vagy kórházi környezetre 
jellemzőnek kell lennie. Ha az enPulsPro 
használója a készüléket az áramellátás 
megszakadása esetén is használni 
kívánja, akkor javasoljuk, hogy az 
enPulsPro áramellátását egy 
szünetmentes tápegységgel vagy 
akkumulátorral biztosítsa. 

0% UT; 1 ciklus, és 70% UT; 
25/30 ciklus 
Egyfázisú: 0°-nál 

0% UT; 1 ciklus, és 70% UT; 
25/30 ciklus 
Egyfázisú: 0°-nál 

Feszültségkimaradások 
az IEC 61000-4-11 
szerint 

0% UT; 250/300 ciklus 0% UT; 250/300 ciklus 

Tápáram-frekvenciájú 
(50/60 Hz) mágneses 
mezők IEC 61000-4-8 
szerint 

30 A/m 
50 Hz vagy 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz  

A hálózati frekvenciájú mágneses 
mezőknek a tipikus üzleti vagy kórházi 
környezet értékeinek kell megfelelnie. 

Megjegyzés: Az UT a hálózati váltakozó áramú feszültség a tesztszint alkalmazása előtt. 
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3. táblázat 

Irányelvek és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses zavartűrés 

Az enPulsPro készüléket az alább meghatározott elektromágneses környezetben való használatra tervezték. Az 
enPulsPro készülék vásárlójának vagy felhasználójának kell biztosítania, hogy ilyen környezetben használják azt. 

Zavartűrési teszt IEC 60601 – 
vizsgálati szint 

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – 
irányelv 

RF-mezők által 
gerjesztett vezetett 
zavarok az IEC 61000-
4-6 szerint 
  
  

3 V 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V az ISM-sávban, 
0,15 MHz és 80 MHz 
között 
80% AM 1 kHz-en 

3 V 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V az ISM-sávban, 0,15 MHz és 
80 MHz között 
80% AM 1 kHz-en 

Az alábbi jelöléssel ellátott 
készülékek környezetében zavarok 
léphetnek fel: 
  

 
Sugárzott 
RF EM mezők az 
IEC 61000-4-3 szerint 

3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80% AM 1 kHz-ig 

3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80% AM 1 kHz-ig 
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4. táblázat 

Elektromágneses zavartűrés a nagyfrekvenciás rádiókommunikációs berendezésekkel szemben 

Tesztfrekvencia 
(MHz) 

Sáv 
(MHz) 

Szolgáltatás Moduláció 
Maximális 
energia 
(W) 

Távolság 
(m) 

Zavartűrési 
tesztszint 
(V/m) 

385 380–
390 

TETRA 400 Impulzusmodulálás  
18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430–
470 

GMRS 460, 
FRS 460 

FM 
±5 kHz-es 
deriválás 
1 kHz szinusz 

2 0,3 28 

710 704–
787 

LTE sáv: 13, 17 Impulzusmodulálás 
217 Hz 

0,2 0,3 9 

745 

780 

810 800–
960 

GSM 800/900, 
TETRA 800, iDEN 820, 
CDMA 850, LTE sáv: 5 

Impulzus 
Moduláció 
18 Hz 

2 0,3 28 

870 

930 

1720 1700–
1990 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; DECT; 
LTE sáv: 1,3, 4, 25; 
UMTS 

Impulzusmodulálás 
217 Hz 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 2400–
2570 

Bluetooth, 
WLAN 802.11 b/g/n, 
RFID 2450, LTE sáv: 7 

Impulzusmodulálás 
217 Hz 

2 0,3 28 

5240 5100–
5800 

WLAN 802.11 a/n Impulzusmodulálás  
217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 
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enPulsPro 

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 7 31. 97 61-291
Fax +49 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de

Használati Utasítás
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