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 Tinka enPuls V.2.0 įrenginiams 

Ši eksploatacijos instrukcija yra neatsiejama įrenginio dalis.  
Ji turi būti laikoma kartu su įrenginiu, kad ja visada gal÷tų pasinaudoti įrangą eksploatuoti 
įgalioti asmenys. 
Ši eksploatacijos instrukcija galioja nuo 2010 m. kovo 1 d. 
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Kas yra enPuls? Tai modernus ir novatoriškas gydymo smūgin÷mis bangomis įrenginys. 
  
Gydymas smūgin÷mis 
bangomis 

Spindulin÷, balistin÷ smūginių bangų terapija yra plačiai naudojamas 
metodas, taikomas gydant paviršinius ortopedinius pažeidimus ir net 
raumenų skausmo trigerio taškus. 

  
Ką  
enPuls suteikia? 

Ergonomiškame antgalyje sukeliamos smūgin÷s bangos, kurios 
skleidžiamos per specialius aplikatorius. 
Naudojant enPuls, galima pasiekti didžiausią 35 mm skverbties gylį į 
žmogaus kūno audinius. 

  
Kaip enPuls sukelia 
smūgines bangas? 

Antgalio gale esanti rit÷ sukuria elektromagnetinį lauką.  
Šis laukas suteikia pagreitį skriejikui, kuris atsitrenkia į antgalio priekyje 
esantį aplikatorių ir sukelia smūgines bangas, kurios spinduliais 
pasklinda audinyje. 

  
Kokie enPuls 
privalumai? 

Novatoriškos technologijos d÷ka sukurtas kompaktiško dizaino įrenginys, 
kuriam nereikia kompresoriaus. 
Ryškiame ir šiuolaikiškame ekrane rodomi visi gydymui reikalingi 
parametrai, o šiuolaikiškas valdymas lietimu užtikrina malonumą ir 
motyvacija gydant.   
Šį įrenginį naudoti lengva ir patogu d÷l individualios programos paleidimo 
konfigūracijos ir aiškaus bei paprasto naršymo meniu. 
 
Naudojant įvairius dažnius ir aplikatorius, galima pasirinkti individualų 
kiekvieno paciento būklei pritaikytą gydymą. 
 
Kompaktiškas dizainas sutaupo vietos atliekant gydymą ir ypač tinka 
naudojimui namų sąlygomis.   

  
Pastaba: Šį įrenginį gali naudoti tik medicinos specialistai (pvz., gydytojai, 

gydytojai terapeutai ir sveikatos specialistai praktikantai). 
 
enPuls yra sukonstruotas ir skirtas tik žmonių ir gyvūnų paviršiniams 
ortopediniams negalavimams gydyti. 
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Pastaba: Toliau pateikti aprašymai paremti gamykliniais nustatymais. 

 
Pastaba: Visi ekrane esantys mygtukai, meniu ir submeniu langai suaktyvinami 

palietus ekraną arba naudojant jutiklinį rašiklį. 
 

Programos paleidimas 
 

 
 
Nor÷dami atidaryti P 02 programos procedūros ekraną, spauskite 
mygtuką „Start“ (paleisti). 

 
 

Procedūros ekranas 

 
 
Aplikatorius   
 
 
Antgalio / aplikatoriaus 
pad÷ties nustatymas 

 
Pasirinkite tinkamą aplikatoriaus galvutę norimai atlikti procedūrai ir 
taisyklingai ją užsukite ant antgalio.  
 
Nustatykite antgalį ties pasirinktos procedūros tašku / lauku. Siekiant 
išvengti trinties su oda, prieš procedūrą patepkite gydomą vietą enPuls 
losjonu.  
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D÷mesio! 
Kai naudojamos tepimo priemon÷s, siekiant apsaugoti  aplikatoriaus 
galvutę, ją reikia uždengti apsauginiu silikoniniu dangteliu.  

 
 

 

Smūgin÷s energijos 
nustatymas 

Nustatykite smūginę energiją naudodami kair÷je esantį valdiklį. 

 
 

 

Procedūros pradžia Nor÷dami prad÷ti procedūrą nuspauskite kojos valdymo pedalą. 
Apatin÷je būsenos juostoje rodmuo iš „Ready“ (paruošta) pakeičiamas į 
„Active“ (aktyvus). 
 

Pastaba: Smūgines bangas su kojos valdymo pedalu įjunkite tik tada, kai antgalis 
padedamas ant paciento. 

  
 

Procedūros pabaiga Atleidus kojos valdymo pedalą procedūra yra pertraukiama arba 
pabaigiama.  Apatin÷je būsenos juostoje rodmuo iš „Active“ (aktyvus)  
pakeičiamas į „Ready“ (paruošta). 

 
 

 

Pastaba: Procedūros metu pacientą reikia ypač atidžiai steb÷ti ir, jei būtina, 
reguliuoti gydymą, o iškilus problemoms – jį nutraukti. 
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Procedūros pradžia enPuls veikia mechanin÷s energijos principu.  

 

Energija per antgalį, kurį paprastai naudotojas laiko rankoje, perduodama 
pacientui. 
 
Norint tai padaryti, antgalį reikia pad÷ti ties gydymo plotą arba tašku, 
aplikatoriaus galvutę laikant statmenai. 
 

Aktyvavus smūginę bangą, galima veikti pasirinktą vietą stacionariai arba 
visa gydomąjį plotą dinamiškai. 
Siekiant sumažinti odos trintį, rekomenduojama naudoti enPuls losjoną 
(pridedamą kaip priedą). 
 

Įvertinus antgalio masę, paprastai nereikia spausti gydomojo ploto ar 
taško. 
Antgalis pridedamas prie gydomo ploto arba taško ir nespaudžiant 
laikomas viena ranka. 
Jei reikia, galima papildomai jį spausti prie audinio ir keisti laikymo 
kampą. 
 

D÷mesio! 
Kai naudojamos enPuls losjonas ar kitos tepimo priemon÷s, siekiant 
apsaugoti  aplikatoriaus galvutę, ją reikia uždengti apsauginiu silikoniniu 
dangteliu.  

 
 

 

Pastaba: Nepaisant didelio energijos slopinimo d÷l antgalio mas÷s ir jo 
konstrukcijos, naudotojo ranka vis tiek gali būti labai veikiama vibracijos.  
 
Rekomenduojama apsaugin÷ priemon÷: 
- apkrovimo trukm÷s ribojimas 
 

  
Pastaba: Pacientą reikia atidžiai steb÷ti visos procedūros metu. 
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 Antgalyje (7) yra smūginių bangų generatorius, šilumą pašalinantis 

ventiliatorius ir įvairių aplikatorių galvučių tvirtinimo vieta. Jis jungiamas 
prie valdymo bloko (1). 

   
Pastaba: Antgalyje esantis smūginių bangų generatorius yra nusid÷vinti detal÷ ir po 

tam tikro eksploatacijos laiko jį reikia pakeisti, nes palaipsniui maž÷ja jo 
veikimo paj÷gumas. 

  
 „Zimmer MedizinSysteme GmbH“ garantuoja nepriekaištingą smūginių 

bangų generatoriaus veikimą ne mažiau kaip 2 milijonams smūgių. 
 
Smūginių bangų generatoriaus nusid÷v÷jimas yra skirtingas. Priklausomai 
nuo galios ir dažnio, kartais juo galima sukelti daug daugiau nei 2 
milijonus smūgių. 
 
Daugiau informacijos apie būtinybę keisti smūginių bangų generatorių 
rasite 11 skyriuje. 

  

 

Norint dirbti su antgaliu ir gydyti pacientą, į antgalį būtinai privalo būti 
tvirtai įsukta viena iš antgalio galvučių. 
 

  
 Negalima per daug ištempti kabelio ir reikia jį saugoti nuo suspaudimo ar 

kitokių mechaninių pažeidimų. 
 
Vengiant karšto oro sankaupų antgalyje, būtinai reikia atkreipti d÷mesį, 
kad antgalio apačioje ir viršuje esančio ventiliacijos angos nebūtų 
uždengtos naudotojo ranka ar nebūtų kitaip blokuojamos. 

  
Įrenginio ir antgalio 
ramyb÷s būsena 

Antgalyje esantis ventiliatorius įsijungia, įjungus įrangą kojos valdymo 
pedalu ir pabaigus eksploataciją pats išsijungia. 
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 Gydymui galima naudoti 3 skirtingas antgalio galvutes. 
  
Aplikatoriaus galvučių 
keitimas 
 

Norint pakeisti aplikatoriaus galvutę, reikia vienoje rankoje tvirtai laikyti 
antgalį, o kita ranka sukant aplikatorių prieš laikrodžio rodyklę, išsukti jį iš 
antgalio. Tada pageidaujamą galvutę laikrodžio rodykl÷s kryptimi tvirtai 
įsukti į antgalį tiek, kad išorinis juodas aplikatoriaus galvut÷s žiedas 
priglustų prie antgalio (turi nesimatyti n÷ vieno sriegio). 
 

Pastaba: Aplikatoriaus galvut÷s yra nusid÷vinčios detal÷s ir turi būti pakeičiamos po 
tam tikro eksploatacijos laiko. 

  
 Nežymi užpakalinio smūgio skliauto deformacija ar sutrump÷jimas 

funkcionalumui įtakos nedaro. 
 

Esant žymesnei smūgio skliauto deformacijai ar jam labai sutrump÷jus, 
aplikatoriaus galvutę būtina pakeisti. 
 
Kartu su prietaisu yra tiekiamas kontrolinis šablonas, kuriuo galima 
patikrinti nusid÷v÷jimo ribą 
(žiūr÷ti schemą). 

 

 
 

 
 
 
 

Oro tarpas � aplikatorius tinkamos būkl÷s 

Kontrolinis šablonas 

Kontrolinis šablonas 

Yra kontaktas su šablonu ar oro tarpas ties galiuku  

� pasiekta nusid÷v÷jimo riba 
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 Kojos valdymo pedalą pad÷kite taip, kad metu jį būtų patogu pasiekti. 

Kojos valdymo pedalo valdymo įtaisas gali veikti daugeliu krypčių, tod÷l 
jo d÷ti į tam tikrą pad÷tį n÷ra būtina. 
 
Nor÷dami išvengti pažeidimų, nepamirškite, kad jungiklį reikia spausti 
lengvai. Kojos valdymo pedalą valdykite ne kulnimi, o priekine p÷dos 
dalimi. 
 
Jungiklis neturi fiksatoriaus, tad jis yra aktyvuotas tik tol, kol yra 
spaudžiamas. 

 



 Montavimas 

2.1. Kabelių sujungimas, sistemos 
paleidimas 
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Pastaba: 
 

 

Prieš paleisdami sistemą, išimkite enPuls įrenginį iš transportavimo 
d÷ž÷s. Nenaudokite įrenginio tol, kol neišimtas iš d÷ž÷s. 
Užtikrinkite, kad enPuls įrenginys būtų pad÷tas ant stabilaus paviršiaus. 

  
Pastaba: 
 

Įsitikinkite, kad pagrindinis prietaiso jungiklis nustatytas ties „0“ padala. 

  
Maitinimo kabelio 
prijungimas 

Prijunkite maitinimo kabelį prie tam skirto prievado (17), o tada prijunkite 
prie maitinimo tinklo. 

  
Antgalio prijungimas Antgalį prijunkite prie tinkamo įrenginio lizdo (19) ir pad÷kite jį ant stalo. 
  
Pastaba: Įsitikinkite, kad aplikatoriaus galvut÷ įstatyta į antgalį ir yra tinkamai prie 

jo prisukta. 
  
Kojos valdymo pedalo 
prijungimas 

Kojos valdymo pedalą prijunkite prie tinkamo įrenginio lizdo (18) ir 
pad÷kite jį ant grindų. 

 
 

 

Įrenginio įjungimas Įrenginį įjunkite naudodami pagrindinį jungiklį (15). 
 



 Montavimas 
2.2. Nustatymai 2 
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Pastaba: Numatytuosius nustatymus galima keisti tik paleidimo ekrane. 

Nor÷dami atidaryti ekraną „Settings“ (nustatymai), spauskite mygtuką 
„Settings“. 

  
 

 
1 paveiksl÷lis 

  
„Language“ (kalba) 
 

Nor÷dami atidaryti kalbos pasirinkimo meniu, spauskite šį mygtuką. 
Kalba pasirenkama paspaudus ant atitinkamos išpl÷stinio meniu eilut÷s. 

  
„Start settings“ 
(paleidimo nustatymai) 

 

  
 „Start screen“ 
(paleidimo ekranas) 

Parinktis, suteikianti galimybę pasirinkti iš 5 paleidimo ekranų. 
Nor÷dami atidaryti išpl÷stinį meniu, kuriame galima pasirinkti norimą 
paleidimo ekraną, nuspauskite šį mygtuką. 
Paleidimo ekranas pasirenkamas paspaudus ant atitinkamos eilut÷s. 

  

 „Start display“ 
(paleidimo ekrano 
vaizdas) 

Parinktis, suteikianti galimybę pasirinkti iš 2 paleidimo ekranų: 
Nor÷dami atidaryti šį meniu, spauskite šį mygtuką. 
Paleidimo ekrano vaizdas pasirenkamas paspaudus ant atitinkamos 
eilut÷s. 

  
„Welcome message" 
(pasveikinimo 
pranešimas) 

Parinktis, leidžianti individualiai konfigūruoti pasveikinimo pranešimą. 
Nor÷dami atidaryti ekraninę klaviatūrą, kuria galite įrašyti pasveikinimo 
pranešimą, aktyvuokite pasveikinimo pranešimo lauką. 
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„Audio/graphic settings“ 
(garso/vaizdo nustatymai) 
 

 
 

„Brightness“ (ryškumas) 
 
„Volume“ (garsumas) 

Parinktis, suteikianti galimybę reguliuoti ekrano apšvietimo ryškumą. 
 
Parinktis, suteikianti galimybę reguliuoti valdymo laukų aktyvavimo metu 
leidžiamų signalų garsumą. 
 
Garsą reguliuokite naudodami du krypties klavišus. 
 

  
„Handpiece counter 
status“ (antgalio 
skaitiklio būkl÷) 

Šiame ekrano vaizdo lauke rodoma šiuo metu prijungto antgalio skaitiklio 
būkl÷. 
 

  
„Version“ (versija) Nor÷dami atidaryti langą su informacija apie esamą įrenginio 

programin÷s įrangos versiją, spauskite versijos mygtuką. 
 

  
„Default settings“ 
(numatytieji nustatymai) 

Nor÷dami atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus, nuspauskite šį 
mygtuką. 
 

  
„Touch calibration“ 
(lietimui jautraus ekrano 
kalibravimas) 

Nor÷dami atidaryti lietimui jautraus ekrano kalibravimo ekraną, spauskite 
mygtuką „Touch Calibration“. 
 
Tai galima padaryti norint patobulinti lietimo įvestį, jei ji veikia 
nepakankamai tiksliai. 
 
+ 
 
 
    + 
 
Iš pradžių spauskite viršutiniame kairiajame kampe esantį simbolį „+“. 
Tuomet simbolis „+“ rodomas apatiniame dešiniajame kampe. 
Tuomet paspauskite tiksliai ant apatiniame dešiniajame kampe esančio 
simbolio „+“. 
 
Nor÷dami baigti lietimui jautraus ekrano kalibravimą, šią procedūrą 
pakartokite. 
 

  
„Alternative language“ 
(alternatyvi kalba) 

Parinktis „Alternative language” yra neaktyvi. 



 SD kortel÷ 
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 Naudotojo nustatytų nustatymų ir gydymo rekomendacijų sąrašas 

išsaugojamas SD kortel÷je. 
 

  
Pastaba: Jei SD kortel÷ neįd÷ta, kai paspaudžiami mygtukai „Favourites“ 

(parankiniai) ir „Memory“ (atmintis), rodomas pranešimas „SD card not 
found“ (SD kortel÷ neaptikta). 
Mygtukas „Therapy“ (terapija) nerodomas. 
 
Išjunkite šį pranešimą mygtuko „OK“ (gerai) paspaudimu ir tęskite. 

 

 



 Procedūros ekranas 

4 
 

 18 
 

 
 
 

 
  
Pavadinimo juosta Pavadinimo juostoje rodomas atidarytos programos pavadinimas. 
  
Būsenos juosta 
 

Būsenos juostoje rodoma informacija apie esamą procedūros būseną. 
Jei procedūra aktyvi, rodomas žodis „Ready“ (paruoštas), o jei gydymas 
vykdomas, rodomas užrašas „Active“ (aktyvus). 

  
„Mode“ (režimas) Rodomas pasirinktas darbo režimas (šiuo atveju ištisinis). 

 
Nor÷dami atidaryti langą „Input“ (įvestis) ir pasirinkti darbo režimą 
(„Continuous“ (ištisinis), „Burst 4 Shock“ (paleisti 4 smūgius), „Burst 8 
Shock“ (paleisti 8 smūgius), „Burst 12 Shock“ (paleisti 12 smūgių)), 
spauskite mygtuką „Mode“ (režimas). 

 
  

„Frequency“ (dažnis) Rodomas pasirinktas dažnis.  
Keiskite dažnį naudodami dešin÷je esantį valdiklį. 
Dažnio diapazonas: 1 Hz–16 Hz, reguliuojamas naudojant dešin÷je 
pus÷je esantį valdiklį po  
1 Hz pakopą. 
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Energijos / juostos kreiv÷ 
 

Rodomas pasirinkta smūgio energija. Kai gydymas aktyvus, rodoma 
užpildyta kreiv÷. 
Smūgio energija nustatoma ties 60, 90, 120 arba 185 mJ lygiais. 

  
„Save“ (įrašyti) Pakeitus parametrus pagal asmeninius poreikius, spauskite mygtuką 

„Save“ (įrašyti), kad išsaugotum÷te nustatymus parankinių sąraše arba 
atminties sąraše. 

  
„Count direction“ 
(skaičiavimo kryptis) 

Spauskite, nor÷dami nustatyti smūgių skaičiaus skaičiavimo kryptį 
(did÷jančią arba maž÷jančią).  

  
„Number of shocks“ 
(smūgių skaičius) 
 
 

Rodomi iš anksto pasirinkti smūgių skaičiai, o taip pat esamas pacientui 
sukeliamų smūgių skaičius. 
Taip rodoma ir skaičiavimo kryptis (šiuo atveju did÷janti).  
 
Paspaudus lauką „Number of shocks“ (smūgių skaičius), atidaromas 
langas „Input“ (įvestis), kuria galima atlikti išankstinį pasirinkimą. 
 

 
 

  
Pastaba: 
 
Smūgio suk÷limas iš 
anksto nepasirinkus 
smūgių skaičiaus 

su enPuls galima rinktis vieną iš dviejų smūgio suk÷limo parinkčių: 
 
Sukeliant smūgį, kai smūgių skaičius n÷ra pasirinktas iš anksto, įrenginys 
nebaigia gydymo. Smūgiai bus sukeliami tol, kol kojos valdymo pedalas 
bus aktyvus. 
 
Kai sukeliant smūgį n÷ra pasirinktas išankstinis smūgių skaičius, aktyvus 
tik kylantis skaičiavimas. 
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Smūgių suk÷limas iš 
anksto pasirinkus 
smūgių skaičių 

Sukeliant smūgį, kai smūgių skaičius pasirenkamas iš anksto, įrenginys 
baigia gydymą, kai pasiekiamas iš anksto pasirinktas smūgių skaičius.  
 
Kojos valdymo pedalas išjungiamas ir nebeleidžiama sukelti daugiau 
smūgių. 
 
Gydymą galima tęsti iš naujo nustačius esamą smūgių skaičių arba 
pataisant išankstinio pasirinkimo parametrus. 
 

 Kai smūgių skaičius pasirenkamas iš anksto, skaičiavimo kryptis 
automatiškai nustatoma kaip maž÷janti. Did÷jančią skaičiavimo kryptį 
galima pasirinkti paspaudus gydymo ekrane esantį mygtuką „Count 
direction“ (skaičiavimo kryptis). 
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 Programos gali būti saugomos sąrašuose „Favourite“ (parankiniai) arba 

„Memory“ (atmintis). 
  

 

 
  
Programos pavadinimas Nor÷dami įrašyti programą, naudodami klaviatūrą įveskite jos 

pavadinimą.   
  
Parankiniai Nor÷dami atidaryti parankinių sąrašą ir automatiškai įrašyti programą, 

spauskite mygtuką „Favourites“ (parankiniai). 
Programa automatiškai išsaugojama pirmoje laisvoje sąrašo eilut÷je. 

  
Atmintis Nor÷dami atidaryti atminties sąrašą ir automatiškai įrašyti programą, 

spauskite mygtuką „Memory“ (atmintis). 
Programa automatiškai išsaugojama pirmoje laisvoje sąrašo eilut÷je. 

  
Pastaba: Jei mygtukai „Memory“ arba „Favourites“ paspaudžiami neįvedus 

programos pavadinimo, rodomas klaidos pranešimas. 
Patvirtinkite šį pranešimą paspausdami „OK“ (gerai), įveskite programos 
pavadinimą ir pakartokite pirmiau aprašytą įrašymo procedūrą. 
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Pastaba. Toliau pateikiamos parankinių redagavimo pakopos tiksliai atitinka 

atminties sąrašui redaguoti naudotas pakopas.  
 

 Atskirai įrašytos programos pateikiamos parankinių ir atminties 
sąrašuose. 
Iš čia jos gali būti: 

1. atkuriamos procedūrai arba  
2. redaguojamos (seka pakeičiama arba ištrinama). 

 
  
Atminties arba 
parankinių sąrašo 
pasirinkimas 

Nor÷dami naršymo juostoje atidaryti atitinkamus sąrašus, spauskite 
mygtuką „Favourites“ (parankiniai) arba „Memory“ (atmintis).   

  
 

 
  
Programos atkūrimas Pasirinkite norimą programą iš sąrašo spausdami ant atitinkamos eilut÷s. 
  

 



 Parankiniai ir atminties sąrašas 

5.2. Parankinių ir atminties sąrašų  
 atkūrimas ir redagavimas 

5 
 

 23 
 

 
 
Redagavimas Nor÷dami atidaryti ekraną „Edit Favourites“ (redaguoti parankinius), 

spauskite mygtuką „Edit“ (koreguoti). 
 

  
 

 
 

 Aktyvuokite norimą programą, paspausdami ant atitinkamos eilut÷s.  
  
 Dabar jūs galite  

• perkelti arba 

• ištrinti  
pasirinktą programą.  

 



 Pasirinkimo mygtukų aprašymas 
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Nor÷dami atidaryti ekraną programai įrašyti, nuspauskite šį mygtuką. 
 
Mygtuką „Save“ (įrašyti) galima nuspausti tik procedūros ekrane. 
 

  

 

Naudojamas skaičiavimo krypties pakeitimui. 

  

 

Paspaudus šį mygtuką, esamas smūgių skaičius nustatomas iš naujo 

• iki 0 pagal did÷jančią skaičiavimo kryptį  
• iki nustatytos vert÷s pagal maž÷jančią skaičiavimo kryptį.  

  

 

Nor÷dami sąrašo elementą perkelti vieną pozicija aukščiau, nuspauskite 
šį mygtuką. 

  

 

Nor÷dami sąrašo elementą perkelti vieną pozicija žemiau, nuspauskite šį 
mygtuką. 

  

 

Nor÷dami iš sąrašo ištrinti pasirinktą programą, nuspauskite šį mygtuką. 

  

 

Slinkimas pirmyn 
Nor÷dami sąraše pasislinkti vienu puslapiu pirmyn, nuspauskite šį 
mygtuką. 

  

 

Slinkimas atgal 
Nor÷dami sąraše pasislinkti vienu puslapiu atgal, nuspauskite šį 
mygtuką. 

  

 

Pakeitimai pritaikomi nuspaudus šį mygtuką. 
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Nor÷dami atšaukti įvykdytus pakeitimus, nuspauskite šį mygtuką. 

  

 
 
 
 

 
 

Mygtuko „+“  aktyvavimas padidina impulsų greitį per 1000 vienetų, 
o mygtuko „-“ aktyvacija sumažina impulsų skaičių per 1000 pakopų. 
 

 
 
Mygtuko „+“  aktyvavimas padidina impulsų greitį per 100 vienetų, 
o mygtuko „-“ aktyvacija sumažina impulsų skaičių per 100 pakopų. 
 

  

 

Nor÷dami atidaryti programų langą, paspauskite šį mygtuką. 

  

 

Paspauskite šį mygtuką, jei norite grįžti į paleidimo ekraną. 
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 Gydymo rekomendacijų meniu padeda pasirinkti gydymą. 

Gydymą galima pasirinkti naudojant kūno sričių meniu arba gydymo 
rekomendacijų sąrašą. 

  
Terapija 
 
 
 

Nor÷dami atidaryti langą „Selecting by body region“ (pasirinkimas pagal 
kūno sritį), spauskite mygtuką „Therapy“ (terapija) . 
 

 
  
Pasirinkimas pagal kūno 
sritį 

Pasirinkite kūno sritį paliesdami apskritimą. 
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Pasirinkimas pagal 
gydymo rekomendacijų 
sąrašą 

Nor÷dami atidaryti sąrašą, paspauskite mygtuką „List“ (sąrašas). 
 

 
  
Pastaba: Tolimesn÷s pakopos bus aprašytos vieną kartą, kadangi pasirinkus 

mygtukus „Body Parts“ (kūno dalys) arba „List“ (sąrašas), atidaromas 
panašus sąrašas.   

  
Išsamios informacijos 
apie simptomus 
pasirinkimas 

Pasirinkus gydymo rekomendaciją, atidaromas kitas langas, kuriame 
rodoma išsami informacija apie simptomus. 
 
Išsamią informaciją apie simptomus galima pasirinkti spustelint tiesiai ant 
eilut÷s (šiame pavyzdyje pasirinktas „Acute“ (ūminis)). 
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Informacija apie gydymą Pasirinkus išsamią informaciją apie simptomus atidaromas kitas langas, 

kuriame rodoma išsami informacija apie gydymą ir gydymo informaciją. 
 

 
  
Gydymo programos 
pasirinkimas 
 
 

Nor÷dami atidaryti gydymo ekraną su programa, spauskite mygtuką 
„Therapy“ (terapija). 
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Gydymo informacijos 
atkūrimas 

Nor÷dami atidaryti langą su gydymu, spauskite mygtuką „Info“ 
(informacija). 
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 • Stipinkaulio ir alkūnkaulio epikondilitas 

 
• Kalk÷jantis peties tendinitas / peties ligos 

 
• Būkl÷ po raumenų traumų 

 
• Chroninis girnel÷s tendinitas 

 
• Šuolininko kelias 

 
• Achilodinija 

 
• Plantarinis fascitas 

 
• Kulnikaulio išaugos 

 
• Miofascinalinio trigerinio taško gydymas, pvz., kaklo srityje 

 
• Miofascinalinio trigerinio taško gydymas, pvz., nugaros, nugaros 

raumenų skausmas 
 

• Trochanterinis bursitas 
 

• Periostitas / blauzdos įtvarai (būkl÷ po patempimo) 
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 • esant kraujagyslių susirgimams gydomoje srityje arba netoli jos 

• esant vietinei infekcijai gydomoje srityje 
• piktybinių arba gerybinių auglių srityje 
• tiesiogiai ant kremzlių vietų arba stuburo mažųjų facetinių sąnarių 

srityje 
• tiesiogiai virš implantuotų elektroninių prietaisų, pvz., širdies 

stimuliatorių, nuskausminimo prietaisų ir kt. 
• srityse, kuriose mechanin÷ energija vibracijos forma pažeidžia audinį, 

pavyzdžiui, metalo įtaisų zonoje kaulų lūžių atveju 
 

 
Apskritai netaikytina gydymui 

• esant kraujo kreš÷jimo sutrikimams arba gydymui, kurio pasekm÷ – 
kraujo krešamumo pokyčiai 

• n÷štumo metu 
• esant neurologiniams susirgimams su vazomotorin÷s funkcijos 

sutrikimu gydymo vietoje 
• virš oru pripildytų ertmių, pvz., gydant stuburą krūtin÷s srityje ir kt. 
• vaikams, visų pirma epifizių (kaulo galų) sujungimo srityse 

 
 
Atsarga taikytina gydymui pacientų, 

• kurių padid÷jęs jautrumas 
• turinčių didelių vegetatyvinių sutrikimų  
• vartojančių kvaišalus ir (arba) alkoholį,  
 
nes gali pasitaikyti sunkių kraujotakos sutrikimų ir neadekvačių reakcijų į 
gydymą. 
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Pavojus / įsp÷jimas 
 

 

Eksploatacijos instrukcijoje šiuo simboliu pažym÷ti pavojai ir įsp÷jimai. 
 

  
D÷mesio 

! 
 

Naudojimo instrukcijoje šis simbolis reiškia „saugokit÷s galimų pavojų 
materialiam turtui“. 

  

 

Antgalio prievadas  

  

 

Kojos valdymo pedalo prievadas 
 

  

 

Laikykit÷s eksploatacijos instrukcijos 

  

 

BF tipo prietaisas (pagal EN60601-1):  
Apsaugos nuo elektros smūgio lygmuo 
Prietaiso negalima naudoti ties širdies sritimi 

 
 

 

 Prieinamų saugiklių vert÷ 
  

 

 
II klas÷ 

 



 Bendra informacija 

9.2. Įsp÷jimai 9 
 

 33 
 

 
 

 

� enPuls gydymo smūgin÷mis bangomis įrenginį naudojantys asmenys 
turi būti apmokyti tinkamai naudotis sistema ir tur÷ti atitinkamų 
įgūdžių.  

 
� Norint duoti gydymo nurodymus d÷l gydymo vietos, trukm÷s ir 

stiprumo reikia tur÷ti reikiamų medicininių žinių ir tai turi daryti tik 
įgalioti gydytojai, gydytojai terapeutai ir sveikatos specialistai 
praktikantai. Šių nurodymų laikytis privaloma. 

 
� Atliekant gydymą visada reikalinga medicinos darbuotojų priežiūra. 
 
� enPuls antgalis n÷ra skirtas nuolatiniam naudojimui. Gydymo metu 

galima atlikti daugiausiai 6000 smūgių, o po to reikia daryti 15 min. 
pertrauką. 

 
 
� D÷mesio: 

Pacientai, kuriems tuo pat metu yra taikoma kraujo kreš÷jimą 
trumpinantis ar pakeičiantis arba kreš÷jimo laiką ilginantis gydymas 
(pvz., acetilo salicilo rūgštimi), tur÷tų pasitarti su savo gydytoju d÷l 
šio gydymo laikino nutraukimo, nes, naudojant spindulines smūgines 
bangas, tokiems pacientams gali dažniau pasireikšti kraujo 
išsiliejimai ir kraujosruvos. 

 
 
� Oro turinčiose srityse smūgin÷s bangos yra išskaidomos ir sukuria 

atspindžius, galinčius tur÷ti neigiamų pasekmių.  
Tod÷l netaikykite gydymo virš plaučių (tarpšonkaulin÷s ertm÷s) ir 
skrandžio bei žarnyno srityje. 
 

 
� Šio gydymo negalima taikyti dr÷gnose vietose. Jei vis d÷lto 

naudojamas dr÷gnose vietose, galima patirti didelių nuostolių bei 
sukelti pavojų ir pacientams, ir naudotojams. 

 
Prietaisą galima eksploatuoti tik naudojant pateiktą maitinimo kabelį. 
Saugokite maitinimo kabelį nuo mechaninių apkrovų. 
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enPuls Version 2.0: tai gydymo sistema, elektromagnetiniu principu sukelianti ir taikanti 

ortopedijoje ir fizioterapijoje naudojamas spindulines smūgines bangas. 
  
Matmenys L 322 mm / W 235 mm / H 130 mm 
Svoris 2,7 kg 
  
Maitinimo šaltinis 100–240 VAC / 50/60 Hz, 220 VAC / 60 Hz 

 
Saugiklis 3,15 AT 
Atitiktis II apsaugos klas÷ / BF taikymo klas÷  
  

Dažnio diapazonas 1 Hz–16 Hz, galima reguliuoti po 1 Hz pakopą 
3 pliūpsniniai režimai 4, 8, 12 smūgiai, esant 16 Hz (0,5 s) 

Smūgin÷s energijos lygiai  
4 pasirenkami fiksuoti 
nustatymai 

60 / 90 / 120 / 185 mJ (prie aplikatoriaus) 
esant 16 Hz, daugiausia 120 mJ 

Veikimo režimas Nutrūkstamas naudojimas, daugiausia 6000 smūgių, tada 15 min. 
pertrauka 

Tikslumas ± 20 % 
  
Smūginių bangų antgalis: Ergonomiškas modelis su anoduotu aliuminio korpusu ir aušinimo 

ventiliatoriumi 
  
Matmenys Ilgis 230 mm, skersmuo 50 mm 
Svoris 850 g (su kabeliu) 
Eksploatavimo trukm÷ 2 000 000 smūgių (mažiausiai) 
  
 Aplikatoriaus galvut÷s pakeičiamos be papildomų įrankių (6 / 15 / 25 

mm skersmens) 

Matmenys  
(visas dydis su d÷že) 

I 580 mm / P 470 mm / A 250 mm 
 

Visas svoris 
 

13 kg (iš viso su d÷že) 

Aplinkos sąlygos  
Darbo aplinka   Nuo 10 iki 35 °C (nuo 50 iki 75 °F); 700 hPa–1060 hPa 

 
 Nuo 20  % iki 80  % sąl. dr÷gm÷, nekondensuota 

Sand÷liavimas / transportavimas: 
Trumpą laiką  Nuo -10 iki 55 °C (nuo 14 iki 131 °F); 700 hPa–1060 hPa 

Nuo 20 % iki 80 % sąl. dr÷gm÷, nekondensuota 
Ilgą laiką Nuo 0 iki 40 °C (nuo 32 iki 104 °F); 700 hPa–1060 hPa 

Nuo 20 % iki 80 % sąl. dr÷gm÷, nekondensuota 
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 „Zimmer MedizinSysteme“, kaip gamintojas, už saugą ir patikimumą gali 

atsakyti tik šiais toliau pateikiamais atvejais: 
 
 
• jei prietaisas naudojamas prijungtas prie įžeminto kištukinio lizdo, o 

elektros instaliacija atitinka 710-ą standarto DIN VDE 0100 dalį 
 
• jei prietaisas naudojamas pagal naudojimo instrukciją 
 
• jei papildymus, pakartotines konfigūracijas arba pakeitimus atlieka 

vien tik „Zimmer MedizinSysteme“ įgalioti asmenys 
 
• Naudotojai prieš naudojimą turi įsitikinti, kad įrenginys ir antgalis 

veikia teisingai, yra mechaniškai nepažeisti ir geros būkl÷s.  
 
• prietaisu gali naudotis tik tinkamai apmokyti darbuotojai 

 
• jei prietaisas praleidžia skysčius, nedelsdami atjunkite jį nuo 

maitinimo tinklo. 
 

Šiame prietaise n÷ra dalių, kurias pačiam naudotojui reik÷tų techniškai 
prižiūr÷ti arba taisyti. 
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CE ženklinimas 

Šis gaminys pažym÷tas ženklu  0123, remiantis ES medicinos 
prietaisų direktyva 93/42/EEB ir atitinka pagrindinius šios direktyvos I 
priede išd÷stytus reikalavimus. 
 
Šis gaminys buvo kuriamas, gaminamas ir testuojamas naudojant DIN 
EN ISO 13485 standartą atitinkančią kokyb÷s valdymo sistemą. 
 
Šis produktas įvertintas IIb klase, remiantis šios direktyvos IX priedu. 
 
 
 

  
Teisin÷ informacija Montuojant ir eksploatuojant šį įrenginį reikia laikytis nacionalinių 

įstatymų ir reglamentų.  
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Šiam produktui atskira priežiūra n÷ra privaloma. 

 Prieš atliekant techninę priežiūrą arba valymą, reikia visada išjungti 
pagrindinį įrenginio jungiklį ir ištraukti jį iš maitinimo tinklo.  
 
Taip pat reikia patikrinti, ar aplikatoriaus skliautai n÷ra nusid÷v÷ję, kaip 
aprašyta 1.5 skyriuje. 

  

D÷mesio ! 
Naudojant tepimo priemones, būtina ant aplikatoriaus galvut÷s užd÷ti 
apsauginį silikoninį dangtelį. 
Jei nenaudosite apsauginio dangtelio, tepimo priemon÷ gali patekti į 
aplikatorių arba antgalį, o tokiu būdu prietaisas gali būti užterštas ir 
funkcionuoti netinkamai. 
 

  Pastaba: Šiuo atveju garantija nebegalioja. 
 
 

 

Valymas / 
dezinfekavimas 
 
 
 
 

Įrenginį ir antgalį valykite muilo losjonais arba nealkoholin÷mis valymo 
priemon÷mis be tirpiklių.  
 
Tam tinka tradicin÷s medicinos įrangai valyti skirtos dezinfekavimo 
priemon÷s. 

  
  Pastaba: Būtinai atkreipkite d÷mesį į tai, kad valant į sistemą nepatektų dr÷gm÷s. 
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Antgalio temperatūros 
steb÷jimas 

Jei antgalyje sukeliama mechanin÷ smūginių bangų energija, jame gali 
ženkliai pakilti temperatūra. Siekiant prailginti antgalio eksploatavimo 
trukmę, buvo integruotas temperatūros jungiklis. D÷l to, jei temperatūra 
pakyla per daug, įrenginys išsijungia ir antgalis ataušinamas. 
 

Jei temperatūros jungiklis aktyvuotas, apie tai praneša ekrane rodoma 
žinut÷ ir smūgių sukelti daugiau nebegalima. 
 

 
 
 
Paspaudus „OK“ (gerai) ši žinut÷ patvirtinama ir gydymo ekranas, kurio 
būsenos juostoje yra pranešimas „Over temperature“ (per didel÷ 
temperatūra), rodomas priekiniame plane. 
 
Vos tik antgalio temperatūra pasiekia eksploatacijos temperatūrą, 
būsenos juostoje esantis pranešimas „Over temperature“ yra 
pakeičiamas pranešimu „Ready“ (paruošta) ir tada gydymą galima tęsti. 
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Gedimas arba antgalio 
funkcijų sutrikimas 
 

Patikrinkite, ar antgalio kištukas tinkamai prijungtas prie įrenginio.  
Jungtis turi būti gerai užsifiksavusi. 
 
Patikrinkite, ar mechaniškai nepažeistas antgalio kabelis. 

  
 

Nereguliariai 
skleidžiamos smūgin÷s 
bangos / antgalis per 
daug įkaista 

1-a galima priežastis:  nusid÷v÷jusi aplikatoriaus galvut÷  
   d÷l nusid÷v÷jimo sunku judinti 
 
Aplikatoriaus galvut÷s yra nusid÷vinčios dalys ir tur÷tų būti keičiamos po 
tam tikro smūgių skaičiaus. 
 

  
 

1-os priežasties 
šalinimas 

Nusid÷v÷jusių detalių pašalinimas: 
Nuimkite aplikatoriaus galvutę nuo antgalio ir gerai išvalykite užpakalinį 
skliautą. Tada antgalį be aplikatoriaus galvut÷s nukreipkite anga žemyn ir 
taip jį laikydami generuokite žemiausiame energijos lygyje prie 2 arba 5 
Hz dažnio keletą (daugiausia 10) smūgių. Tada v÷l užd÷kite aplikatoriaus 
galvutę. 
 
Jei ir dabar gedimas nebus pašalintas, tai turite pakeisti antgalio galvutę. 
 

  
 

 2 galima priežastis: nusid÷v÷jęs smūginių bangų generatorius 
 
Smūginių bangų generatorius yra nusid÷vinti detal÷ ir po 2 milijonų 
smūgių turi būti pakeičiamas. 
Konfigūracijos meniu patikrinkite bendrą įrenginio sukurtų smūgių 
skaičių.  
 

  
2-os priežasties 
šalinimas 

Jei yra pasiektas arba viršytas bendras 2 milijonų smūgių skaičius, reikia 
pakeisti smūginių bangų generatorių. 

D÷l smūginių bangų generatoriaus keitimo kreipkit÷s į atsakingą klientų 
aptarnavimo padalinio darbuotoją arba į mūsų centrinę būstinę Neu-
Ulme, Vokietijoje. 
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N÷ra atsako į pagrindinį 
jungiklį / ekranas lieka 
tamsus 

Patikrinkite, ar maitinimo kištukas gerai įkištas į šakut÷s lizdą ir ar 
įrenginio kištukas tvirtai įkištas į įrenginio prievadą. 
 

Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo kabelis. 
Patikrinkite elektros tinklą ir šakut÷s lizdą. 
 

Virš įrenginio maitinimo įvesties lizdo yra jautrūs saugikliai, kurie elektros 
gedimo atveju nutraukia tinklo srovę. Atidarykite dangtelį ir patikrinkite 
saugiklius. 
Jei reikia, pakeiskite perdegusius saugiklius. 
 

 

Saugiklius keiskite tik tokiais pačiais ar lygiaverčiais saugikliais.  Prieš tai 
patikrinkite visus galimus elektros tiekimo sutrikimus. 
 

Jei gedimas v÷l pasikartoja, būtinai praneškite apie tai serviso arba 
klientų aptarnavimo tarnybai. 
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 Įjungus enPuls įrenginį, paleidžiamas savaiminis visų vidinių dalių 

testavimas.  
 
Prietaisui sugedus rodomas pranešimas apie klaidą. 

  
 Be šio, dar atliekamas ir toliau aprašytas funkcionalumo testas. 
  
 Šis testas turi būti atliekamas kartą per m÷nesį arba atsiradus abejonių 

d÷l tinkamo įrenginio funkcionavimo. 
  
Pastaba: Prieš atlikdami funkcionalumo testą patikrinkite, ar antgalis ir kojos 

valdymo pedalas yra tinkamai prijungtas prie įrenginio. 
Patikrinkite, ar teisingai prijungtos maitinimo jungtys. 

  
 Funkcionalumo testas 
  
Testavimas Įjunkite įrenginį. 

 
Trumpai nuspauskite kojos valdymo pedalą – iš karto paleidžiamas 
ventiliatorius ir smūgio bangų generatorius turi veikti ekrane rodomu 
dažniu (numatytoji vert÷ 5 Hz).   

  
Pastaba: Kai testas baigiamas, išjunkite prietaisą naudodami pagrindinį jungiklį. 

 
Jei po to iš karto reikia atlikti gydymą, nustatykite reikiamus gydymo 
parametrus ir vadovaukit÷s 4 skyriuje pateiktais nurodymais. 
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Būsenos juostoje 
rodomas pranešimas 
„Handpiece not found“ 
(antgalis neaptiktas) 
 

Patikrinkite, ar antgalis tinkamai prijungtas. 

  
Antgalio temperatūros 
steb÷jimas 
 

Jei antgalyje sukeliama mechanin÷ smūginių bangų energija, jame gali 
ženkliai pakilti temperatūra. Siekiant prailginti antgalio eksploatavimo 
trukmę, buvo integruotas temperatūros jungiklis. D÷l to, jei temperatūra 
pakyla per daug, įrenginys išsijungia ir antgalis ataušinamas. 
 

Jei temperatūros jungiklis aktyvuotas, apie tai praneša ekrane rodoma 
žinut÷ ir smūgių sukelti daugiau nebegalima. 
Paspaudus „OK“ (gerai) ši žinut÷ patvirtinama ir gydymo ekranas, kurio 
būsenos juostoje yra pranešimas „Over temperature“ (per didel÷ 
temperatūra), rodomas priekiniame plane. 
Vos tik antgalio temperatūra pasiekia eksploatacijos temperatūrą, 
būsenos juostoje esantis pranešimas „Over temperature“ yra 
pakeičiamas pranešimu „Ready“ (paruošta) ir tada gydymą galima tęsti. 
 

  
Būsenos juostoje 
rodomas pranešimas 
„Ready“ (paruošta), 
tačiau nuspaudus kojos 
valdymo pedalą smūgis 
nesukeliamas. 
 

Patikrinkite, ar nustatyta smūgio energija. 
Patikrinkite, ar kojos valdymo pedalas tinkamai prijungtas. 
Patikrinkite, ar kojos valdymo pedalo kabelyje n÷ra pažeidimų arba 
susidariusių mazgelių. 
Patikrinkite, ar kojos valdymo pedalo skliautą galima pajudinti, ar jis 
užblokuotas.  
 

Jei to padaryti nepavyksta, susiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. 
Su klientų aptarnavimo tarnyba galima susisiekti per Jūsų prekybos 
atstovą arba susiekus su centrine būstine Neu-Ulme. 
 

  
SD kortel÷ neaptikta 
 

Jei SD kortel÷ neįd÷ta, kai paspaudžiami mygtukai „Favourites“ 
(parankiniai) ir „Memory“ (atmintis), rodomas pranešimas „SD card not 
found“ (SD kortel÷ nerasta). 
Įd÷kite kortelę ir patvirtinkite paspausdami „OK“. 

  
Išmetimas 
 

Prietaisą išmeta įgaliota atliekų šalinimo įmon÷ ir jis negali būti 
pašalinamas su buitin÷mis arba specialiosiomis atliekomis. 
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Tiekiamas komplektas 1 enPuls Version 2.0 valdymo blokas 

1 antgalis, komplekte su 15 mm aplikatoriaus galvute  

1 aplikatoriaus galvut÷, 6 mm 
1 aplikatoriaus galvut÷, 15 mm 

1 aplikatoriaus galvut÷, 25 mm 

10 apsauginis silikoninis gaubtelis 

1 enPuls losjonas  

1 kojos valdymo pedalas  

1 maitinimo kabelis 
1 eksploatacijos instrukcija 

1 kontrolinis šablonas 

1 transportavimo d÷ž÷ 

2 jutiklinis rašiklis 

1 antgalio laikiklis  

 
Priedai    
Elemento Nr.  
  

50500016 antgalio laikiklis  

50500003 aplikatoriaus galvut÷, 6 mm 

50500004 aplikatoriaus galvut÷, 15 mm 

50500005 aplikatoriaus galvut÷, 25 mm 

50500017 apsauginis silikoninis gaubtelis 

50500018 enPuls losjonas  

94130410 kojos valdymo pedalas 

118 maitinimo kabelis 

87053010 transportavimo d÷ž÷ su porolono įd÷klu  

10101609 eksploatacijos instrukcija 

63061010 kontrolinis šablonas 

65800410 jutiklinis rašiklis 
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Elektriniams medicinos įrenginiams, koks yra ir enPuls Version 2.0, taikomi ypatingi saugos reikalavimai elektromagnetinio 
suderinamumo požiūriu, tod÷l šis įrenginys turi būti montuojamas ir pradedamas eksploatuoti griežtai laikantis eksploatacijos 
instrukcijoje ir kituose įrenginio dokumentuose išd÷stytų nuostatų. 
 
Nešiojamos arba mobilios radijo dažniu veikiančios komunikacijos sistemos (pvz., mobilieji telefonai) gali sutrikdyti elektrin÷s 
medicinos įrangos veikimą. 
 
enPuls Version2.0 galima eksploatuoti tik su tiekiamo komplekto sąraše nurodytu originaliu maitinimo kabeliu.  
Naudojant prietaisą su kitais maitinimo kabeliais gali padid÷ti prietaiso spinduliuot÷ ir susilpn÷ti apsauga nuo trikdžių. 
 

Direktyvos ir gamintojo deklaracija – skleidžiami elektromagnetiniai trikdžiai 

enPuls Version 2.0 įrenginį reikia eksploatuoti tokioje elektromagnetin÷je aplinkoje, kokia aprašyta toliau  enPuls 
Version 2.0 klientas ar naudotojas privalo įsitikinti, kad įrenginys bus eksploatuojamas tik tokioje aplinkoje 

Trukdžių testai Atitiktis Elektromagnetin÷s spinduliuot÷s aplinkos 
nurodymas 

RD spinduliuot÷ pagal CISPR 11 1 grup÷ enPuls Version 2.0 įrenginys aukšto dažnio 
energiją naudoja tik savo vidiniams 
poreikiams. Tod÷l aukšto dažnio energijos 
spinduliavimas yra minimalus ir yra neįtik÷tina, 
kad tai trikdytų greta esančią elektroninę 
įrangą. 

RD spinduliuot÷ pagal CISPR 11 A klas÷ 

Harmoniniai virpesiai pagal IEC 61000-3-2 A klas÷ 

Įtampos svyravimo spinduliavimas ir 
mirg÷jimas IEC 61000-3-3 

atitinka 

enPuls Version 2.0 įrenginį galima naudoti 
visų tipų pastatuose, net ir gyvenamosios 
paskirties arba ir gyvenamosiose patalpose, 
kuriose yra elektros tinklas, aprūpinantis 
pastatą elektros energija, naudojama 
buitin÷ms reikm÷ms.  

 
Įrenginio negalima eksploatuoti jį pad÷jus šalia arba ant kito įrenginio. Jei visgi įrenginį būtina eksploatuoti pad÷jus jį šalia 
arba ant kito įrenginio, tai įrenginį reik÷tų steb÷ti, kad būtų kontroliuojamas jo tinkamas veikimas tokiomis eksploatavimo 
sąlygomis.   
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Nurodymai ir gamintojo deklaracija – atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams 

Prietaisas enPuls Version 2.0 skirtas naudojimui toliau aprašytoje elektromagnetin÷je aplinkoje. enPuls Version 2.0 klientas 
arba naudotojas privalo garantuoti, kad prietaisas būtų naudojamas tokioje aplinkoje. 

Apsaugos išbandymas IEC 60601 testavimo 
lygmuo 

Atitikties lygmuo Elektromagnetin÷s radiacijos sąlygos 
–    naudojimo instrukcijos 

Elektrostatin÷ iškrova 
pagal IEC 61000-4-2 
 

± 6 kV kontaktas  
 
± 8 kV oras 

± 6 kV kontaktas 
 
± 8 kV oras 

Grindys turi būti medin÷s, betonin÷s arba 
keramikinių plytelių. Jeigu grindys yra 
padengtos sintetin÷mis medžiagomis, 
santykin÷ dr÷gm÷ turi būti ne mažesn÷ 
nei 30 %. 

Trumpalaikiai įtampos 
svyravimai/ impulsai pagal 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV elektros tiekimo 
laidams 
 
± 1 kV įvesties 
(išvesties) linijoms 

± 2 kV elektros tiekimo 
laidams 
 
netaikoma 

Elektros energijos tiekimo kokyb÷ tur÷tų 
būti tokia, kokia užtikrinama standartin÷je 
komercin÷je ar ligonin÷s aplinkoje. 

Įtampos šuoliai pagal IEC 
6100-4-5 

± 1 kV diferencialinis 
režimas 
 
± 2 kV bendras 
režimas 

± 1 kV diferencialinis 
režimas 
 
± 2 kV bendras režimas 
 

Elektros energijos tiekimo kokyb÷ tur÷tų 
būti tokia, kokia užtikrinama standartin÷je 
komercin÷je ar ligonin÷s aplinkoje. 

Įtampos sumaž÷jimai, 
trumpalaikis įtampos 
atjungimas ir svyravimai 
energijos įvadų linijose 
pagal IEC 61000-4-11 

<5 % UT 
(> 95 % 0,5 ciklo 
sumaž÷jimas UT) 
 
40 % UT 
(60 % 5 ciklų 
sumaž÷jimas UT) 
 
70 % UT 
(30 % 25 ciklų 
sumaž÷jimas UT) 
 
<5 % UT 
(> 95 % 5 sekundžių 
sumaž÷jimas UT) 

<5 % UT 
(> 95 % 0,5 ciklo 
sumaž÷jimas UT) 
 
40 % UT 
(60 % 5 ciklų 
sumaž÷jimas UT) 
 
70 % UT 
(30 % 25 ciklų 
sumaž÷jimas UT) 
 
<5 % UT 
(> 95 % 5 sekundžių 
sumaž÷jimas UT) 

Elektros energijos tiekimo kokyb÷ tur÷tų 
būti tokia, kokia užtikrinama standartin÷je 
komercin÷je ar ligonin÷s aplinkoje. Esant 
elektros energijos tiekimo sutrikimui, 
enPuls Version 2.0 naudotojui būtinas 
nepertraukiamas veikimas. enPuls 
Version 2.0 įrenginiui rekomenduojama 
naudoti nepertraukiamo elektros 
energijos tiekimo šaltinį arba 
akumuliatorių (bateriją). 

Elektros energijos dažnio 
(50/60 Hz) magnetinis 
laukas pagal IEC 61000-4-
8 

3 A/m 3 A/m 
 

Elektros energijos dažnių magnetiniai 
laukai tur÷tų būti tokie, kokie būdingi 
standartin÷je komercin÷je ar ligonin÷s 
aplinkoje. 

Pastaba: UT – kintamos srov÷s įtampa prieš bandomojo lygio pritaikymą. 
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Esminiai enPuls Version 2.0 veikimo požymiai yra šie: be trikdžių skleidžiamos smūgin÷s bangos, galimyb÷ be trikdžių 
naudotis visomis funkcijomis. Jei įrenginys naudojamas tinkamai, jis nebūtinai turi būti nenutrūkstamai eksploatuojamas.  
 

Direktyvos ir gamintojo deklaracija – atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams 

Prietaisas enPuls Version 2.0  skirtas naudojimui toliau aprašytoje elektromagnetin÷je aplinkoje.  enPuls Version 2.0 klientas 
ar naudotojas privalo įsitikinti, kad įrenginys bus eksploatuojamas tik tokioje aplinkoje. 

Atsparumo 
trikdžiams bandymai 

IEC 60601 testavimo 
lygmuo 

Atitikties lygmuo Elektromagnetin÷s aplink - nurodymai 

Išvestiniai aukšto 
dažnio trikdžių dydžiai 
pagal IEC 61000-4-6 
 
Išvestiniai aukšto 
dažnio trikdžių dydžiai 
pagal IEC 61000-4-3 

3 Veffektive vert÷ 
nuo 150 kHz iki 80 
MHz 
 
 
3 V/m 
nuo 80 MHz iki 2,5 
GHz 

3 Veffektive vert÷ 
nuo 150 kHz iki 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
nuo 80 MHz iki 2,5 GHz 

Negalima nešiojamų ir mobilių radijo ryšio 
prietaisų naudoti arčiau enPuls Version 2.0 ir jo 
laidų nei rekomenduojamas saugus atstumas, 
kuris paskaičiuojamas pagal siunčiamam 
dažniui taikomą lygtį. 
 
Rekomenduojamas atskyrimo atstumas: 
 
d= 1,2 √P 
 
d= 0,35 √P dažniui nuo 80 MHz iki 800 MHz 
 
d= 0,7 √P dažniui nuo 800 MHz iki 2,5 GHz 
 
kur: P reiškia nominaliąją šio siųstuvo išvesties 
reikšmę vatais (W), remiantis siųstuvo 
gamintoju, o d – rekomenduojamą atskyrimo 
atstumąs metrais (m). 
 
Stacionarių radijo siųstuvų, esant įvairiems 
dažniams, skleidžiamas lauko stiprumas pagal 
vieną vietosa bandymą yra mažesnis už 
sutapimo lygįb  
 
D÷l šalia esančios įrangos, kuri žymima toliau 
pateikiamu simboliu, gali kilti trukdžių: 
 

 

1 PASTABA: esant 80 MHz ir 800 MHz, taikomas aukštesnis dažnis. 
2 PASTABA: šie nurodymai negali būti taikomi visais atvejais. Elektromagnetinį sklidimą veikia absorbavimas ir struktūrų, 
objektų bei žmonių atspindžiai.  
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a Stacionarių siųstuvų, pvz., radijo telefonų bazių ir mobiliųjų telefonų įkroviklių, savadarbių siųstuvų, vidutinių ir ilgųjų 
bangų radijo siųstuvų ir televizorių skleidžiamų elektromagnetinių laukų stiprumo teoriškai negalima tiksliai paskaičiuoti. 
Norint nustatyti stacionarių siųstuvų elektromagnetinę aplinką, tektų parengti tos vietos elektromagnetinių fenomenų tyrimų 
studiją.  Jei toje vietoje, kur bus eksploatuojamas enPuls Version 2.0 įrenginys, išmatuojamas stipresnis laukas, nei yra 
leidžiamas lygis pagal pirmiau pateiktas nuostatas, tai enPuls Version 2.0 įrenginį reikia steb÷ti, kad būtų užtikrintas jo 
tinkamas veikimas. Pasteb÷jus nebūdingus jos veikimo aspektus, gali tekti imtis papildomų priemonių, kaip, pvz., nukreipimo 
arba enPuls Version 2.0 prietaisą. 
 
b Kai dažnio diapazonas nuo 150 kHz iki 80 MHz, lauko stiprumas tur÷tų būti mažesnis nei 3 V/m. 

Rekomenduojami saugūs atstumai tarp nešiojamų ir mobiliųjų aukšto dažnio bangas skleidžiančių telekomunikacijos 
įrenginių ir enPuls Version 2.0 įrenginio. 

enPuls Version 2.0 įrenginį reikia eksploatuoti tokioje elektromagnetin÷je aplinkoje, kokia aprašyta toliau  Klientas ar enPuls 
Version 2.0 įrangos vartotojas gali sumažinti elektromagnetinius trikdžius, išlaikydamas minimalų nuo pirmin÷s komunikacijos 
įrenginio galios priklausantį atstumą tarp nešiojamos ir mobilios aukšto dažnio bangas skleidžiančios telekomunikacijos 
įrangos (siųstuvų) ir enPuls Version 2.0 įrangos, atsižvelgiant į komunikacijos prietaiso išvesties energija, kaip nurodyta 
toliau.    
 

 

Nuo siųstuvo dažnio priklausantis saugus atstumas 
m 

Siųstuvo nominalioji galia 
W 

nuo 150 kHz iki 80 MHz 
d= 1,2 √P 

nuo 80 MHz iki 800 MHz 
d= 0,35 √P 

nuo 800 MHz iki 2,5 GHz 
d= 0,7 √P 

0,01 0,12 0,035 0,07 

0,1 0,38 0,11 0,22 

1 1,2 0,35 0,70 

10 3,8 1,1 2,2 

100 12 3,5 7 

Siųstuvams, kurių maksimali nominalioji galia pirmiau esančioje lentel÷je nepateikta, saugus atstumas d metrais (m) gali būti paskaičiuotas 
pagal lygtį, kuri galioja visoms lentel÷ms eilut÷ms ir kurioje P yra jo gamintojo nurodyta maksimali siųstuvo nominalioji galia vatais (W). 
1 PASTABA: esant 80 MHz ir 800 MHz, taikomas aukštesnis dažnis. 
2 PASTABA. Šie nurodymai negali būti taikomi visais atvejais. Elektromagnetinį sklidimą veikia absorbavimas ir struktūrų, objektų ir 
žmonių atspindžiai.  
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