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 Įrangos vaizdas iš priekio / aplikatorius / kojos valdymo pedalas  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
Įrangos vaizdas iš 
priekio 

 1 Valdymo pultas 
 2 Ekranas 
 3 Smūginių bangų skaitiklis / skaičiavimo kryptis 
 4 Smūgių skaičiaus parinkimo klavišas 
 5 Smūgių skaičiaus mažinimo klavišas 
 6 Dažnio rodmuo 
 7 Dažnio nustatymo klavišas 
 8 Energijos lygių rodmuo 
 9 Energijos lygių nustatymo klavišas 

  

Aplikatorius  10 Aplikatorius su 25 mm Antgalio  galvute  
 11 Ventiliacijos angos priekyje 
 12 Ventiliacijos angos su ventiliatoriumi gale 

  

Kojos valdymo 
pedalas 

 18 Kojos valdymo pedalas 
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Užpakalinė įrangos 
pusė 

 19 Pagrindinis jungiklis 
 20 Tinklo saugiklis 
 21 Tinklo laido lizdas 
 22 Kojinio jungiklio lizdas 
 23 Antgalio lizdas 
 24 Serijos / gamintojo informacinė lentelė 
 

Priedai  

 
 
 
 
 
16 Apsauginis silikoninis gaubtelis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Antgalio galvutė, 25 mm 
14 Antgalio galvutė, 15 mm 
15 Antgalio galvutė, 6 mm 
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 Turinys 

   
 Nuotraukos 

Įrangos vaizdas iš priekio / aplikatorius / kojos valdymo pedalas 
 

 Užpakalinė įrangos pusė / priedai  
  Puslapis 
1.  enPuls trumpas aprašymas  1 
2.  Piktogramų ir simbolių paaiškinimas 2 
3.  Trumpa instrukcija apie sistemos eksploatacijos pradžią  3 
4.  Eksploatacijos pradžia / veikimo kontrolė 4 
5.  Funkcijų aprašymas    6 
6.  Bendrieji eksploatacijos nurodymai   8 
7.  Gedimai / gedimų šalinimas   12 
8.  Techninė priežiūra/ valymas / utilizavimas  14 
9.  Įspėjamieji nurodymai    15 
10.  Indikacijos / kontraindikacijos   16 
11.  Techniniai duomenys    17 
12.  Tiekiamas komplektas    18 
13.  Gamintojo deklaracija dėl elektromagnetinio suderinamumo 19 
14.  Atitikties deklaracija / teisinės nuorodos  23 
 
 
 Ši eksploatacijos instrukcija yra neatsiejama įrangos dalis. Būtina laikytis jos nurodymų, kad 

 įranga būtų naudojama tinkamai pagal paskirtį ir būtų užtikrinta nuo to priklausanti paciento bei 
vartotojo sauga.  

 
 Instrukcija turi būti laikoma kartu su įranga, kad ją visada galėtų pasiekti asmenys, įgalioti 

eksploatuoti įrangą. 
 

 Šioje instrukcijoje smūginių bangų įrangos enPuls turėtojui ir vartotojui pateikiami bendrieji 
saugos, eksploatacijos, priežiūros ir remonto nurodymai. 
 
Eksploatacijos instrukcija atitinka jos spausdinimo metu buvusį žinių lygį. Reikalavimai gaminiui 
ir gydymo būdams nuolat kinta, todėl mes pasiliekame teisę daryti techninius ir konstrukcijos 
pakeitimus. 
 

 Norėdami užtikrinti saugią ir sėkmingą įrangos eksploataciją, laikykitės visų šios eksploatacijos 
instrukcijos nurodymų ir joje pateikiamos informacijos. 
 
Įrangos vartotojas privalo laikytis visų naujausių nurodymų ir saugios eksploatacijos priemonių, 
galiojančių elektra varomai (balistinei) spindulinių smūginių bangų terapijos įrangai. 
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 enPuls 
trumpas aprašymas 
 
 

1. 

   
   
Kas yra enPuls? Tai yra labai naujoviška ir moderni gydymo smūginėmis bangomis įranga. 
   
Gydymas 
smūginėmis 
bangomis 

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

   
Ką suteikia enPuls? Ergonomiškame antgalyje sukeliamos smūginės 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 ritė 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? 

Didelis ekranas, kuriame rodomi visi gydymui svarbūs parametrai ir aiškus, 
lengvai valdomas meniu užtikrina vartotojui patogią įrangos eksploataciją.  
 
Naudojant įvairius dažnius ir aplikatorius, galima pasirinkti individualų 
kiekvieno paciento būklei pritaikytą gydymą. 
 
Įranga yra lengva ir kompaktiška, todėl gali būti naudojama ir mažose 
patalpose. 

 
   
Nurodymas: Ši įranga skirta naudoti tik medicinos specialistams (pvz. gydytojams, 

terapeutams, kitiems pagalbinių medicinos profesijų atstovams). 
 
enPuls yra sukonstruotas ir skirtas tik žmonių ir gyvūnų paviršiniams 
ortopediniams negalavimams gydyti.  
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 Piktogramų ir simbolių paaiškinimas 
 
 
 

2. 

   
   
Pavojus / įspėjimas 
 

 

Eksploatacijos instrukcijoje šiuo simboliu pažymėti pavojai ir įspėjimai.  

 

   
   
Dėmesio 
 

! 

Eksploatacijos instrukcijoje šis simbolis reiškia 
„Saugokitės galimų pavojų materialiam turtui“. 

 

   

 

 
Antgalio jungimo lizdas. 

 

   

 

 
Kojinio jungiklio jungimo lizdas. 
 

 

   

 

 
Laikykitės eksploatacijos instrukcijos. 

 

   

 
 

 
Prietaisas, kurio apsaugos nuo elektros smūgio lygmuo yra B tipo. 

   
 Reikšmė prieinama saugikliai  
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 Trumpa instrukcija apie sistemos 
eksploatacijos pradžią 
 
 

3. 

   
Nurodymas: 
 

 

Atkreipkite dėmesį, kad pagrindinis įrangos jungiklis būtų nustatytas prie „0“ 
padalos. 

 
   
Tinklo laido jungimas Įkiškite tinklo laidą į jam skirtą lizdą įrangoje ir įjunkite laidą į elektros tinklą. 
   
Antgalio 
prijungimas 

Įkiškite antgalį į jam skirtą lizdą įrangoje.  

   
Kojinio jungiklio 
prijungimas 

Įkiškite kojinį jungiklį į jam skirtą lizdą įrangoje.  

   
Įrangos įjungimas Įjunkite įrangą jungtuku (I).   
   
Gydymo parametrų 
nustatymas 

Nustatykite pageidaujamus dažnio, energijos lygio ir skaitiklio režimus pagal 
gydymo metodus. 

 
   
Antgalio / 
aplikatoriaus 
uždėjimas 

Aplikatorius dedamas prie pageidaujamos gydomosios vietos / gydomojo ploto.  
Siekiant išvengti odos nutrynimo, gydomąją vietą prieš tai galima patepti Lotion 
enPuls. 

   
Nurodymas: Naudojant Lotion enPuls, ant Antgalio galvutės reikia apsauginį silikoninį 

gaubtelį. 
   
Gydymo pradžia Gydymas pradedamas, nuspaudus kojinį jungiklį.   
   
Nurodymas: Aktyvuoti smūginę bangą kojiniu jungikliu reikia tik po to, kai aplikatorius 

pridėtas prie paciento kūno. 
   
Gydymo pabaiga Išjungus kojiniu jungikliu įrangą, gydymas nutraukiamas arba pabaigiamas. 
   
Nurodymas: Gydymo metu reikia dėmesingai stebėti pacientą ir, jei reikia, priderinti gydymą 

arba, jei kyla problemų, jį nutraukti. 
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 Eksploatacijos pradžia 
Veikimo kontrolė 
 
 

4. 

   
 Eksploatacijos pradžia  
   
Nurodymas 
 

 

Rengiantis eksploatuoti įrangą, išimkite ją iš transportavimo lagaminėlio ir 
padėkite ant tinkamo stabilaus pagrindo. Nenumatyta eksploatuoti lagaminėlyje 
esančią įrangą. 

 
   

 

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

   
Nurodymas Prieš jungdami elektros laidą patikrinkite, ar yra tinkamas reikalavimus 

atitinkantis kištukinis lizdas ir ar tinklo įtampa tokia, kaip numatyta. Specialistui 
sumontavus šalyje galiojančius reikalavimus atitinkantį elektros kištuką arba 
adapterį, įjunkite įrangos elektros laidą į kištukinį lizdą. 

 
   
Tinklo laido jungimas Įkiškite tinklo laidą į jam skirtą įrangos lizdą (21) ir įjunkite laidą į elektros tinklą. 
   
Antgalio 
montavimas 

Sujunkite antgalį su jam skirtu įrangos lizdu (23). 
Pasidėkite antgalį. 

   
Kojinio jungiklio 
montavimas 

Sujunkite kojinį jungiklį su jam skirtu įrangos lizdu (22).  
Padėkite kojinį jungiklį ant grindų. 

 

   
Nurodymas Kojinio jungiklio ir antgalio kištukas yra pažymėti rodyklėmis. Įkišus kištuką, 

rodyklė turi rodyti tiksliai į viršų. Tinkamai parinkus padėtį, kištukas lengvai 
įkišamas į lizdą, o jei to padaryti nepavyksta, tai kištuką sukite tol, kol jį lengvai 
įkišite. Jokiu būdu negalima netinkamoje padėtyje esančio kištuko kišti į lizdą 
su jėga. 
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 Eksploatacijos pradžia 
Veikimo kontrolė 
 
 

4. 

   
Nurodymas: Atkreipkite dėmesį, kad ant antgalio būtų uždėtas aplikatorius ir kad jis būtų 

tinkamai ir iki galo įsriegtas.  
   
Įrangos įjungimas Įjunkite enPuls jungtuku (I).   
   
Sistemos 
patikrinimas 

Įjungus enPuls, atliekamas sistemos patikrinimas ir, sėkmingai užbaigus 
tikrinimą, įranga yra parengta naudoti. 

   
 Veikimo kontrolė  
   
Atlikimas Trumpai nuspauskite kojinį jungiklį: iš karto pradės veikti ventiliatorius ir 

smūginių bangų generatorius, kuris turi veikti ekrane matomu dažniu 
(numatytoji vertė yra 5  Hz). 

   
Nurodymas: Pabaigus kontrolę, išjunkite įrangą pagrindiniu jungtuku. 

 
Jei iš karto po to bus gydoma, tai pasirinkite pageidaujamus gydymo 
parametrus ir toliau elkitės kaip aprašyta 3 skyriuje. 
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 Funkcijų aprašymas 
 
 
 

5. 

   
 
Smūginių bangų 
skaitiklis 
 

 

 
 
 
 
 
  
  
 
Centrinis ekrane esantis skaitiklis (3) skaičiuoja bazinio nustatymo arba po 
atstatymo į pradinę būseną (5) sukeltus smūgius iki maks. 9999 ir tada vėl 
pradeda nuo nulio. Skaičiavimas yra sumuojamasis: skaitiklis skaičiuoja 
smūgines bangas toliau, kai tik kojiniu jungikliu (18) įjungiama įranga, ir nustoja 
skaičiavęs, kai koja pakeliama nuo kojinio jungiklio.  Iš naujo įjungus įrangą, 
vėl skaičiuojama toliau nuo esančio skaitiklio rodmens. 
 
Pageidaujant, klavišu (5) galima skaitiklį vėl grąžinti į nulio būklę. 
 
Klavišu (4) galima pakeisti skaičiavimo kryptį ir nustatyti 100-inio žingsnio 
pasirinkimą. Kiekvienas klavišo spustelėjimas padidina pasirinkimą 100 
smūgių. Dabar įjungus įrangą kojiniu jungikliu (18), bus skaičiuojama atgal iki 
skaitiklis pasieks nulį. Tada sistema išsijungs ir ją reiks įjungti iš naujo. 

 
Dažnio pasirinkimas  

 
 
 
 
 
 
Klavišu (7) galima pasirinkti smūginės bangos dažnį. Ši funkcija veikia tik tada, 
kai nėra aktyvuota smūginė banga. Rinktis galima iš pliūpsnių režimo 
programos su 9 impulsais bei iš kitų 4 programų su šiais dažniais 2 Hz, 5 Hz, 
10 Hz ir 16 Hz. Kiekvieną kartą nuspaudus klavišą, sistema peršoka vienu 
laipteliu toliau. Nėra galimybės reguliuoti nustatymą sklandžiai. 
Dažnio pasirinkimo galimybės priklauso nuo pasirinkto energijos lygio. 16 Hz 
dažnis galimas tik pirmuose trijuose energijos lygiuose. Aukščiausiame 
energijos lygyje maksimalus galimas dažnis yra 10 Hz.  
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 Funkcijų aprašymas 
 
 
 

5. 

   
Energijos lygiai 
 

 

 
 
 
  
  
 
 
Energijos lygį, t.y. smūginių bangų generatoriaus smūgio stiprumą antgalyje 
galima klavišu (9) parinkti viename iš 4 pastovių lygių. Ši funkcija veikia tik 
tada, kai nėra aktyvuota smūginė banga. Atiduotos energijos kiekis, kuris su 
kiekvienu smūgiu perduodamas aplikatoriaus galvutei, yra: 
 
pirmas lygis:     60 mJ 
antras lygis:     90 mJ 
trečias lygis: 120 mJ 
ketvirtas lygis: 185 mJ 

 
   
 Nurodymas: Pasirinktas lygis visada nusako smūginių bangų generatoriaus sukeliamo 

smūgio stiprumą, kuris toliau savo ruožtu perduodamas Antgalio galvutėms.   
 

Kadangi jų sąlyčio plotas su paciento kūnu būna skirtingas, tai energijos kiekis 
jame atitinkamai pasiskirsto labiau arba mažiau.  Tai įtakoja gydomąjį poveikį ir 
todėl tai turi būti įvertinama. 
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 Bendrieji eksploatacijos nurodymai 
 
 
 

6. 

   
Vartotojui 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
enPuls veikia mechaninės energijos principu.  
 

Energija per antgalį, kurį paprastai vartotojas laiko rankoje, perduodama 
pacientui. 
 
Todėl aplikatorius su aplikatoriumi laikomi statmenai gydomajam plotui arba 
gydomajam taškui. 
 

Aktyvavus smūginę bangą, galima veikti pasirinktą vietą stacionariai arba visą 
gydomąjį plotą dinamiškai. 
Siekiant sumažinti odos trintį, rekomenduojama naudoti kartu kaip priedą 
tiekiamą Lotion enPuls. 
 

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

 
Nurodymas: 

! 
Naudojant Lotion enPuls, ant Antgalio galvutės reikia apsauginį silikoninį 
gaubtelį. 

   
Nurodymas Nepaisant didelio energijos slopinimo dėl antgalio masės ir jo konstrukcijos, 

vartotojo ranka visgi gali būti labai veikiama vibracijos.  
 
Rekomenduojamos apsauginės priemonės: 
- apkrovimo trukmės ribojimas 
- pasyvi atrama 
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 Bendrieji eksploatacijos nurodymai 
 
 
 

6. 

 

Aplikatorius Antgalyje (10) yra smūginių bangų generatorius, šilumą pašalinantis 
ventiliatorius ir įvairių aplikatorių galvučių tvirtinimo vieta. Su valdymo pultu (1) 
jis sujungtas tampriu spiraliniu laidu. 

 
   

Nurodymas! 
Antgalyje esantis smūginių bangų generatorius yra nusidėvinti detalė ir po tam 
tikro eksploatacijos laiko jį reikia pakeisti, nes palaipsniui mažėja jo veikimo 
pajėgumas. 
 
„Zimmer MedizinSysteme GmbH“ garantuoja nepriekaištingą smūginių bangų 
generatoriaus veikimą ne mažiau kaip 2 milijonams smūgių. 
 
Smūginių bangų generatoriaus nusidėvėjimas 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 7 
skyriuje.  

 
   

 

Norint dirbti su antgaliu ir gydyti pacientą, į jį būtinai privalo būti tvirtai įsukta 
viena iš Antgalio  galvučių. 
 
Negalima per daug ištempti spiralinio laido ir reikia jį saugoti nuo suspaudimo 
ar kitokių mechaninių pažeidimų. 
 
Vengiant karšto oro sankaupų antgalyje, būtinai reikia atkreipti dėmesį, kad  
antgalio apačioje ir viršuje esančio ventiliacijos angos nebūtų uždengtos 
vartotojo ranka ar nebūtų kitaip blokuojamos.  

 
   
Įrangos antgalio 
ramybės būsena 

Antgalyje esantis ventiliatorius įsijungia, įjungus įrangą kojiniu jungikliu ir 
pabaigus eksploataciją pats išsijungia po trijų minučių.  
 
Praėjus 10 minučių po paskutinio įrangos aktyvavimo, valdymo pultas pats 
pereina į ramybės būseną. Tuo metu išsijungia ir ekranas. Nuspaudus vieną iš 
keturių įrangos viršuje esančių klavišų (bet kurį), įranga pasiruošia veikti. 
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 Bendrieji eksploatacijos nurodymai 
 
 
 

6. 

   
Antgalio galvutės Gydymui galima naudoti 3 skirtingas Antgalio galvutes. 

 
 

   
Antgalio  galvučių 
keitimas 

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

 
   

Nurodymas! 
Antgalio galvutės yra nusidėvinčios detalės ir turi būti pakeičiamos po tam tikro 
eksploatacijos laiko.  
 
 

Antgalio galvutės 
nusidėvėjimas  

Nežymi užpakalinio smūgio skliauto deformacija ar sutrumpėjimas 
funkcionalumui įtakos nedaro. 
 

Esant žymesnei smūgio skliauto deformacijai ar labai jam sutrumpėjus antgalio 
galvutę būtina pakeisti.  
 

 Kartu su prietaisu yra tiekiamas kontrolinis šablonas, kuriuo galima patikrinti 
nusidėvėjimo ribą (žr. paveikslėlį). 

  

 

 
 

Kontrolinis šablonas 

Oro tarpas, aplikatorius tinkamos būklės 

Kontrolinis šablonas 

Šablonas uždengia oro tarpą, pasiekta susidėvėjimo riba 
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 Bendrieji eksploatacijos nurodymai 
 
 
 

6. 

   
Kojos valdymo 
pedalas 

Įrangos kojinį jungiklį padėkite taip, kad gydymo metu jį būtų patogu pasiekti.  
Jungiklio paleidimo elementas nepriklauso nuo krypties, todėl nebūtina jį dėti 
kokioje nors specialioje padėtyje.  
 
Norėdami išvengti pažeidimų, nepamirškite, kad užtenka lengvai spausti 
jungiklį ir jis turi būti spaudžiamas būtent taip. Tai darykite ne kulnimi, o 
priekine pėdos dalimi. 
 
Jungiklis neturi fiksatoriaus, tai reiškia, kad jis yra aktyvuotas tik tol, kol yra 
spaudžiamas. 
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 Gedimai 
Gedimų šalinimas 
 
 

7. 

   

Gedimas /  
antgalio 
funkcijų sutrikimas 

Patikrinkite, ar aplikatorius gerai įjungtas į atitinkamą įrangos lizdą.  
Jungtis turi būti gerai užsifiksavusi.  
 
Patikrinkite, ar mechaniškai nepažeistas spiralinis antgalio laidas. 
 

   
Nereguliariai 
skleidžiamos 
smūginės bangos / 
aplikatorius per daug 
įkaista 

Pirma galima priežastis: nusidėvėjęs smūginių bangų generatorius 
 
Smūginių bangų generatorius yra nusidėvinti detalė ir po 2 milijonų smūgių turi 
būti pakeičiamas. 
 
Patikrinkite bendrą įranga sukurtų smūgių skaičių.  
 
Norėdami patikrinti bendrą smūgių skaičių, pirma nuspauskite 5 klavišą ir 
laikykite jį nuspaudę, o tada nuspauskite 7 klavišą. Virš smūgių skaitiklio zonos 
(3) bus rodomas bendras įrangos generuotas smūgių skaičius.  

 
  
Pirmos priežasties 
šalinimas 

Jei yra pasiektas arba viršytas bendras 2 milijonų smūgių skaičius, reikia 
pakeisti smūginių bangų generatorių. 
 
Dėl smūginių bangų generatoriaus keitimo kreipkitės pas atsakingą klientų 
aptarnavimo padalinio darbuotoją arba į mūsų centrinę būstinę Neu-Ulme. 
 

   
 Antra galima priežastis : Antgalio galvutės nusidėvėjimas (Blogas 

veikimas jai nusitrynus) 
 
Antgalio galvutės yra nusidėvinčios detalės ir po tam tikro smūgių skaičiaus jas 
reikia pakeisti.  
 

  
Antros priežasties 
šalinimas 

Pašalinkite nusidėvėjusias detales.  
Nuimkite Antgalio  galvutę nuo antgalio ir gerai išvalykite užpakalinį skliautą.  
Tada antgalį be Antgalio galvutės nukreipkite anga žemyn ir taip jį laikydami, 
generuokite žemiausiame energijos lygyje prie 2 arba 5 Hz  dažnio keletą 
(daugiausia 10) smūgių.  Tada vėl uždėkite Antgalio  galvutę. 
 
Jei ir dabar gedimas nebus pašalintas, tai turite pakeisti Antgalio  galvutę. 

gebraucht neu 
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 Gedimai 
Gedimų šalinimas 
 
 

7. 

   
Nėra atsako į 
pagrindinį jungiklį, 
ekranas lieka 
tamsus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dėmesio: 

                      ! 

Patikrinkite, ar elektros kištukas gerai įkištas į šakutės lizdą ir ar įrangos 
kištukas tvirtai įkištas į įrangos lizdą. 
 
Patikrinkite, ar nepažeistas tinklo laidas. 
Patikrinkite elektros tinklą ir šakutės lizdą. 
 
Virš įrangos tinklo įvadinio 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 vėl pasikartoja, būtinai praneškite apie tai serviso arba klientų 
aptarnavimo tarnybai. 

 
   
Aplikatorius nustoja 
veikti,  
įranga veikia 
normaliai 

Antgalyje esantis smūginių bangų generatorius turi terminį saugiklį, kuris kilus 
perkaitimo pavojui, automatiškai nutraukia jo veikimą. 
 
Taip gali atsitikti pasirinkus daugiau kaip 8000 didelio dažnio ir aukščiausio 
energijos lygio smūgių.  
 
Įmontuotas ventiliatorius ataušina antgalį iki normalios temperatūros ir tada 
galima įprasta eksploatacija. 

 
   
Ekranas veikia,  
bet nėra jokios 
reakcijos į kojinį 
jungiklį 

Patikrinkite, ar tvarkingos visos įrangos jungtys, kištukas turi būti pilnai 
užsifiksavęs lizde. 
Patikrinkite, ar nepažeistas ir ar neužlenktas kojinio jungiklio laidas. 
Patikrinkite, ar galima pajudinti kojinio jungiklio jungimo skliautą, ar jis 
užblokuotas. 

 
   
Įranga pradeda veikti, 
rodydama ekrane 
pranešimą apie 
gedimą 

Įprastai normali eksploatacija vyksta, nuspaudus bet kurį įrangos priekyje 
esantį klavišą.  
Dažniausia priežastis yra priedų ir elektros laido atjungimas, veikiant įrangai. 
Tai dažniausiai gali įvykti kai įranga yra budėjimo būklėje, nes išsijungęs 
ekranas suvokiamas kaip išjungta įranga.  
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 Techninė priežiūra 
Valymas ir dezinfekavimas 
Utilizavimas 
 

8. 

   
Techninė priežiūra Prieš pradedant techninės priežiūros ir valymo veiksmus, visada reikia išjungti 

įrangą pagrindiniu jungikliu ir ištraukti elektros kištuką. 
 
Šiam gaminiui nereikalinga speciali priežiūra. Visgi reguliariai (ne rečiau kaip 
kas 6 mėnesius) patikrinkite, ar enPuls (įranga, aplikatorius, kojos valdymo 
pedalas ir visi laidai) nepažeistas mechaniškai.  
 
Taip pat patikrinkite Antgalio skliautų nusidėvėjimą, kaip aprašyta 6 skyriuje.  

 
   
Nurodymas 

! 
Naudojant Lotion enPuls, ant Antgalio galvutės būtinai reikia silikoninį 
apsauginį gaubtelį, kad būtų išvengta jo užteršimo. 
Dirbant be apsauginio gaubtelio, Lotion gali patekti į Antgalio galvutės vidų ir į 
antgalį, juos užteršti ir sutrikdyti veikimą. 

 
   
Valymas ir 
dezinfekavimas 
 

Įrangą ir antgalį valykite tiesiog drėgnu skudurėliu. Labai rekomenduojama tam 
naudoti įprastinį mikropluošto skudurėlį.  
Didesni nešvarumai nuvalomi, naudojant švelnų valiklį.  
 
Atkreipkite dėmesį: 
 
Galima naudoti tik muilo losjonus ir bealkoholines valymo ar dezinfekavimo 
priemones be tirpiklių.  
 
Nenaudokite jokių tirpiklių, chloridų, poliravimo priemonių, sintetinių valiklių, 
valymo ir poliravimo priemonių ar aerozolinių purškiklių. 

 
   

Nurodymas Būtinai atkreipkite dėmesį į tai, kad, valant į įrangą, nepatektų drėgmės.  

 
   

Utilizavimas Įrangos ir jos pakuotės negalima mesti į buitines atliekas. „Zimmer 
Medizinsysteme GmbH“ apsiima utilizuoti nesutaisomas detales. 
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 Įspėjamieji nurodymai 
 
 
 

9. 

   
 � Smūginių bangų terapijos įrangos enPuls vartotojai turi būti apmokinti 

tinkamai eksploatuoti sistemą ir privalo turėti tam būtinų žinių.  
 
� Gydymo nurodymai dėl gydymo vietos, trukmės ir poveikio intensyvumo 

reikalauja medicinos žinių ir todėl jas gali suteikti tik pripažinti gydytojai, 
terapeutai ir pagalbinių medicinos profesijų darbuotojai. Reikia būtinai 
laikytis šių nurodymų. 

 
� Gydymo eigą visada privalo stebėti medikas. 
 
 
� Dėmesio: 

Asmenys, kuriems tuo pat metu yra taikoma kraujo krešėjimą trumpinantis 
ar pakeičiantis arba krešėjimo laiką ilginantis gydymas (pvz., acetilo 
salicilo rūgštis), turėtų pasitarti su savo gydytoju dėl šio gydymo laikino 
nutraukimo, nes naudojant spindulines smūgines bangas, tokiems 
pacientams gali dažniau pasireikšti kraujo išsiliejimai ir kraujosruvos. 

 
 
� Oro turinčiose srityse smūginės bangos yra išskaidomos ir sukuria 

atspindžius, galinčius turėti neigiamų pasekmių. Todėl netaikykite gydymo 
virš plaučių (tarpšonkaulinės ertmės) ir skrandžio ir žarnyno zonoje.  
 

 
� Negalima šio gydymo taikyti šlapiose zonose, o to nepaisant galima patirti 

didelių nuostolių bei sužeisti ir pacientą, ir vartotoją. 
 
Įrangą galima eksploatuoti tik naudojant kartu patiektą tinklo laidą.  Saugokite 
įrangos laidą nuo mechaninių apkrovų. 
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 Indikacijos 
Kontraindikacijos 
 
 

10. 

   
Indikacijos enPuls yra skirtas paviršiuje esantiems ortopediniams negalavimams gydyti, 

pvz.: 
 
- tendinito  
- bursito  
- sausgyslių tendopatijos  
- kulnakaulio išaugų  
- raumenų skausmo trigerio taškų ir kt. atvejais. 

 
   
Kontraindikacijos - esant kraujagyslių susirgimams gydomoje srityje arba netoli jos 

- esant vietinei infekcijai gydomoje srityje 
- piktybinių/gėrybinių 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 mechaninė energija vibracijos forma pažeidžia audinį, 

pavyzdžiui, metalo įtaisų zonoje kaulų lužių atveju 
 
 
Apskritai netaikytina gydymui 
- esant kraujo krešėjimo sutrikimams arba gydymui, kurio pasekmė – kraujo 

krešamumo pokyčiai  
- nėštumo metu 
- esant neurologiniams susirgimams su vazomotorikos sutrikimu 
- virš oru pripildytų ertmių, pvz., gydant stuburą krūtinės srityje ir kt. 
- vaikams, visų pirma epifizių (kaulo galų) sujungimo srityse 

 
 
Atsargiai taikytina gydymui asmenims, 
- kurių padidėjęs jautrumas  
- turintiems didelių vegetatyvinių sutrikimų 
- vartojantiems kvaišalus ir (arba) alkoholį (sergantiems priklausomybe nuo 

jų), 
 
nes gali pasitaikyti sunkių kraujotakos sutrikimų ir neadekvačių reakcijų. 
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 Techniniai duomenys 
 
 
 

11. 

 

enPuls:  
tai yra gydymo sistema, elektromagnetiniu principu sukelianti ir aplikuojanti ortopedijoje ir fizioterapijoje 
naudojamas spindulines smūgines bangas 
Ilgis 330 mm 
Plotis 250 mm 
Aukštis 185 mm 
Masė 5,4 kg 
Įrangos aprūpinimas elektra 230 VAC / 50/60 Hz, 2,5 A 
Saugiklis 2,5 AT 
Atitiktis apsaugos klasė I / energijos vartojimo efektyvumo klasė B 
Režimai:  
4 pasirenkami dažniai 2 / 5 / 10 / 16 Hz 
Pliūpsninis režimas 9 impulsai 16 Hz (0,5 s) 
Energijos lygiai  
4 pasirenkamos padėtys  60 / 90 / 120 / 185 mJ (prie Antgalio ) 

esant 16 Hz, maks. 120 mJ 
Tikslumas: ± 20 % 
  
Smūginių bangų aplikatorius:  
Ergonomiškas modelis su anoduotu aliuminio korpusu ir aušinimo ventiliatoriumi 
  
Matmenys: ilgis 230 mm, skersmuo 50 mm 
Masė: 0,94 kg (su laidu) 
  
Eksploatavimo trukmė: 2000000 smūgių (mažiausiai) 
  
 
6 / 15 / 25 mm skersmens be įrankių pakeičiamos Antgalio galvutės 
 
Tiekiamas komplektas: lagaminėlis su įranga, aplikatorius, 6 / 15 / 25 mm Antgalio galvutės,  

apsauginiai gaubteliai, kojos valdymo pedalas, jungimo į elektros 
tinklą laidas 

Matmenys: (P / G / A) 600 mm / 400 mm / 230 mm 
Masė: 11,5 kg (bendra) 
Aplinkos sąlygos:  
Eksploatavimas: 10 iki 35 °C (50 iki 95 °F) 
 iki 2400 m NMH / 20 iki 80% santykinė drėgmė, be kondensato 
Sandėliavimas / transportavimas:   
trumpą laiką: -10 iki 55 °C (14 iki 131 °F) 
ilgą laiką: 0 iki 40 °C (32 iki 104 °F) 
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 Tiekiamas komplektas ir priedai 
 
 
 

12. 

 

Tiekiamas 
komplektas 

1    enPuls valdymo pultas 

1    antgalio komplektas 

1    Antgalio galvutė, 6 mm 

2    Antgalio galvutė, 15 mm 

1    Antgalio galvutė, 25 mm 

20    silikoninis apsauginis gaubtelis 

1    Lotion enPuls 

1  kojos valdymo pedalas 

1  tinklo laidas 

1  eksploatacijos instrukcija 

1  šablonas 

1  lagaminėlis 

 
   
Priedai 5402  aplikatorius be Antgalio  galvučių  
 50 500 016 Turėtojas aplikatorius  
 50 500 003 Antgalio galvutė, 6 mm  
 50 500 004 Antgalio galvutė, 15 mm  
 50 500 005 Antgalio galvutė, 25 mm  

 50 500 017 silikoninis apsauginis gaubtelis 
 50 500 018 Lotion enPuls  
 50 500 008 kojos valdymo pedalas  
 118  jungimo į elektros tinklą laidas  
 50 500 009 lagaminėlis su porolono įdėklu  
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 Gamintojo deklaracija dėl 
elektromagnetinio suderinamumo 
 
 

13. 

 
Elektrinei medicinos įrangai, kokia yra ir enPuls, taikomi ypatingi saugos reikalavimai elektromagnetinio suderinamumo 
požiūriu, todėl ši įranga turi būti instaliuojama ir pradedama eksploatuoti griežtai laikantis eksploatacijos instrukcijoje ir 
kituose įrangos dokumentuose išdėstytų nuostatų.  
 

Elektrinę medicinos įrangą gali veikti nešiojami ir mobilūs ryšio prietaisai (pvz., mobilieji telefonai, delninukai). 
 

enPuls galima eksploatuoti tik su tiekiamo komplekto sąraše nurodytu originaliu elektros laidu.  
Eksploatuojant įrangą su kitu elektros laidu, gali padidėti spinduliavimas arba sumažėti įrangos atsparumas trikdžiams.  
 

Direktyvos ir gamintojo Deklaracija – skleidžiami elektromagnetiniai trikdžiai 

enPuls įrangą reikia eksploatuoti tokioje elektromagnetinėje aplinkoje, kokia aprašyta žemiau.  enPuls klientas ar 
vartotojas privalo įsitikinti, kad įranga bus eksploatuojama tik tokioje aplinkoje. 

Skleidžiamų trikdžių matavimas Atitikimas Elektromagnetinė aplinka - direktyva 

Aukšto dažnio trikdžiai pagal CISPR 11 I grupė enPuls įranga aukšto dažnio energiją naudoja 
tik savo vidiniams poreikiams Todėl aukšto 
dažnio energijos spinduliavimas yra minimalus 
ir yra neįtikėtina, kad tai trikdytų greta esančią 
elektroninę įrangą.  

Aukšto dažnio spinduliavimas pagal 
CISPR 11 

A klasė enPuls įrangą galima naudoti visų tipų 
pastatuose, net ir gyvenamosios paskirties 
arba ir gyvenamosiose patalpose, kuriose yra 
elektros tinklas, aprūpinantis pastatą elektros 
energija, naudojama buitinėms reikmėms. 

Aukšto dažnio virpesių pagal IEC 61000-
3-2 skleidimas 

A klasė 

Skleidžiami įtampos svyravimai pagal IEC 
61000-3-2  

atitinka 

 

Negalima eksploatuoti įrangos, padėjus ją šalia arba ant kito įrenginio. Jei visgi įrangą būtina eksploatuoti padėjus ją šalia 
arba ant kito įrenginio, tai įrangą reikėtų stebėti, kad būtų kontroliuojamas jos tinkamas veikimas tokiomis eksploatavimo 
sąlygomis.  



20 

 

 Gamintojo deklaracija dėl 
elektromagnetinio suderinamumo 
 
 

13. 

 

Direktyvos ir gamintojo deklaracija – atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams 

enPuls įrangą reikia eksploatuoti tokioje elektromagnetinėje aplinkoje, kaip aprašyta žemiau.  enPuls klientas ar vartotojas 
privalo garantuoti, kad įranga bus eksploatuojama tik tokioje aplinkoje. 

Atsparumo trikdžiams 
bandymai 

IEC 60601- bandymų 
aplinka 

Atitikimo lygis Elektromagnetinė aplinka - 
direktyvos 

Statinių elektros krūvių iškrova 
pagal IEC 61000-4-2 

± 6 kV kontaktų iškrova 
 
± 8 kV oro iškrova 

± 6 kV kontaktų iškrova 
 
± 8 kV oro iškrova 

Grindys tur būti medinės, 
betoninės arba išklotos 
keraminėmis plytelėmis. Jei 
grindų danga yra sintetinė, tai 
patalpos oro drėgnumas turi būti 
ne mažesnis kaip 30 %. 

Greitai praeinantys elektriniai 
trikdžiai pagal IEC 61000-4-4 

± 2 kV tinklo laidams 
 
± 1 kV įėjimo ir išėjimo 
laidams 

± 2 kV tinklo laidams 
 
Negalima naudoti įėjimo 
ir išėjimo laidams 

Elektros įtampa turi būti kaip 
įprastos verslo ar ligoninės 
aplinkai tiekiamos srovės.  

Impulsinės įtampos pagal IEC 
6100-4-5 

± 1 kV dvitaktė įtampa 
 
± 2 kV sinfazinė įtampa 

± 1 kV dvitaktė įtampa 
 
± 2 kV to sinfazinė 
įtampa 

Tinklo įtampa turi būti kaip 
įprastos verslo ar ligoninės 
aplinkai tiekiamos srovės.  

Tiklo įtampos nuokryčiai, 
trumpalaikis įtampos 
atjungimas ar svyravimas pagal 
IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% UT dydžio nuokrytis 
½ periodo) 
 
40% UT 
(>60% UT dydžio nuokrytis 
per 5 periodus) 
 
70% UT 
(30% UT dydžio nuokrytis 
per 25 periodus) 
 
<5% UT 
(>95% UT dydžio nuokrytis 
5 sekundėms) 

<5% UT 
(>95% UT dydžio 
nuokrytis ½ periodo) 
 
40% UT 
(>60% UT dydžio 
nuokrytis per 5 periodus) 
 
70% UT 
(30% UT dydžio nuokrytis 
per 25 periodus) 
 
<5% UT 
(>95% UT dydžio 
nuokrytis 5 sekundėms) 

Tinklo įtampa turi būti kaip 
įprastos verslo ar ligoninės 
aplinkai tiekiamos srovės.  Jei 
enPuls vartotojui būtina tęsti 
įrangos atliekamas funkcijas ir 
sutrikus energijos tiekimui, tai 
mes rekomenduojama 
pasirūpinti, kad enPuls turėtų ir 
nenutrūkstančios energijos 
šaltinį arba bateriją. 

Magnetinis laukas kai tinklo 
srovės dažnis (50/60 Hz) pagal 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Esant tokiam tinklo srovės 
dažniui, magnetiniai laukai turi 
būti tokio intensyvumo, kokie yra 
įprasti verslo ar ligoninės 
aplinkoje.  

Pastaba: UT yra kintanti tinklo įtampa prieš panaudojant tyrimų lygį. 
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 Gamintojo deklaracija dėl 
elektromagnetinio suderinamumo 
 
 

13. 

 
Esminiai enPuls veikimo požymiai yra šie: be trikdžių skleidžiamos smūginės bangos, galimybė be trikdžių naudotis visomis 
funkcijomis. Naudojant įrangą tinkamai, nebūtinai ji nenutrūkstamai eksploatuojama.  
 

Direktyvos ir gamintojo deklaracija – atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams 

enPuls įrangą reikia eksploatuoti tokioje elektromagnetinėje aplinkoje, kaip aprašyta žemiau.  enPuls klientas ar vartotojas 
privalo įgarantuoti, kad įranga bus eksploatuojama tik tokioje aplinkoje. 

Atsparumo 
trikdžiams 
bandymai 

IEC 60601- 
bandymų aplinka 

Atitikimo lygis Elektromagnetinė aplinka - direktyvos 

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

3 VEffektivwert 
150 KHz iki 80 MHz 
 
 
 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz iki 2,5 GHz 

3 VEffektivwert 
150 KHz iki 80 MHz 
 
 
 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz iki 2,5 GHz 

Negalima nešiojamų ir mobilių radijo ryšio prietaisų 
naudoti arčiau enPuls ir jo laidų nei rekomenduojamas 
saugus atstumas, kuris paskaičiuojamas pagal 
siunčiamam dažniui taikomą lygtį. 
 
Rekomenduojamas saugus 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 yra siųstuvo vardinė galia vatais (W) pagal 
siųstuvo gamintojo informaciją, o d yra 
rekomenduojamas saugus atstumas metrais (m). 
 
Stacionarių radijo siustuvųesant įvairiems dažniams 
skleidžiamas lauko stiprumas pagal vieną vietosa 
bandymą yra mažesnis už sutapimo lygįb.  
 
Įrangos, pažymėtos žemiau atvaizduota piktograma, 
aplinkoje gali kilti trikdžiai. 
 

 

1 PASTABA Esant 80 MHz ir 800 MHz traktuojama kaip aukšto dažnio sritis. 
PASTABA 2 Šios direktyvos gali būti taikomos ne visais atvejais. Skleidžiamus elektromagnetinius dydžius absorbuoja ir 
atspindi pastatai, daiktai ir žmonės. 
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 Gamintojo deklaracija dėl 
elektromagnetinio suderinamumo 
 
 

13. 

 

 

a Stacionarių siųstuvų, pvz., radijo telefonų bazių ir mobiliųjų telefonų įkroviklių, savadarbių siųstuvų, vidutinių ir ilgųjų 
bangų radio 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 eksploatuojama enPuls įranga, išmatuojamas stipresnis laukas, nei yra leidžiamas lygis pagal 
auksčiau pateiktas nuostatas, tai enPuls įrangą reikia stebėti, kad būtų užtikrintas jos tinkamas veikimas. Pastebėjus 
nebūdingus jos veikimo aspektus, gali tekti imtis papildomų priemonių, kaip, pvz., nukreipimo arba enPuls įrangos vietos 
keitimas.  
 
b Kai dažnis nuo 150 kHz iki 80 MHZ, lauko stiprumas turėtų būti mažesnis kaip 3 V/m. 

Rekomenduojami saugūs atstumai tarp nešiojamų ir mobiliųjų aukšto dažnio bangas skleidžiančių 
telekomunikacijos įrenginių ir enPuls įrangos 

enPuls įrangą reikia eksploatuoti tokioje elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje yra kontroliuojami aukšto dažnio trikdžiai.  
Klientas ar enPuls įrangos vartotojas gali sumažinti elektromagnetinius trikdžius, išlaikydamas minimalų nuo pirminės 
komunikacijos įrenginio galios priklausantį atstumą tarp nešiojamos ir mobilios aukšto dažnio bangas skleidžiančios 
telekomunikacijos įrangos (siųstuvų) ir enPuls įrangos. Šis minimalus atstumas būtų:   

 

Siųstuvo nominalioji galia 
W 

Nuo siųstuvo dažnio priklausantis saugus atstumas  
m 

150 KHz iki 80 MHz 
d= 1,2 √P 

80 MHz iki 800 GHz 
d= 0,35 √P 

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 aukščiau esančioje lentelėje nepateikta, saugus atstumas d metrais (m) gali būti 
paskaičiuotas pagal lygtį, kuri galioja visoms lentelėms eilutėms ir kurioje P yra jo gamintojo nurodyta maksimali siųstuvo nominalioji galia 
vatais (W).  
1 PASTABA Esant 80 MHz ir 800 MHz traktuojama kaip aukšto dažnio sritis. 
PASTABA 2 Šios direktyvos gali būti taikomos ne visais atvejais. Skleidžiamus elektromagnetinius dydžius absorbuoja ir atspindi pastatai, 
daiktai ir žmonės. 
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14. 

 

 
Atitikties 
deklaracija 

Šis gaminys turi CE atitikties ženklą „CE 0123“ pagal ES Medicinos produktų 
Direktyvą 93/42/EEB ir atitinka pagrindinius šios Direktyvos I priedo 
reikalavimus.  
 
Gaminys buvo suprojektuotas, pagamintas ir patikrintas laikantis kokybės 
vadybos sistemos pagal DIN EN ISO 13485. 
 
Pagal Direktyvos IX priedo nuostatas gaminys priskiriamas IIb klasei. 

   
 
 

 

  

Teisinės nuorodos Šią gydymo įrangą reikia instaliuoti ir eksploatuoti laikantis šalyje galiojančių 
įstatymų ir reglamentų. Vokietijoje reikia laikytis „Medicinos produktų 
eksploatavimo reglamento“ paskutinio leidimo ir profsąjungų darbo taisyklių A3.  

 
 



 G
B 

10
 1

02
 0

05
 V

S 
08

09
  I

  V
er

si
on

 2
   

I  
 G

al
i b

ūti
 k

ei
ūia

m
asenPuls 

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstrasse 9
D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 731. 97 61-291
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