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Co to jest enPuls? Najnowocześniejsze, innowacyjne urządzenie do terapii falami 

uderzeniowymi. 
  
Terapia falami 
uderzeniowymi 

Terapia radialnymi, balistycznymi falami uderzeniowymi to szeroko 
stosowana procedura terapeutyczna - począwszy od powierzchniowych 
dolegliwości ortopedycznych po mięśniowo-powięziowe punkty 
spustowe. 

  
Jak działa  
enPuls? 

Wytwarza fale uderzeniowe za pomocą ergonomicznego aplikatora  
i przenosi je przez specjalne głowice. Głębokość wnikania fali 
uderzeniowej generowanej przez enPuls w tkankę ludzką wynosi 
maksymalnie ok. 35 mm. 

  
W jaki sposób  
enPuls wytwarza fale 
uderzeniowe? 

Cewka znajdująca się w tylnej części aplikatora wytwarza pole 
elektromagnetyczne.  
W wyniku działania pola elektromagnetycznego następuje 
przyspieszenie pocisku; uderza on w głowicę znajdującą się w przedniej 
części aplikatora i wytwarza fale uderzeniowe, które w tkance rozchodzą 
się promieniowo.  

  
Jakie są zalety  
enPuls? 

Dzięki innowacyjnej technologii urządzenie ma niewielkie rozmiary, 
wyeliminowana została równieŜ konieczność stosowania kompresora.  
Przejrzysty i nowoczesny wyświetlacz kolorowy przedstawia wszystkie 
parametry istotne dla terapii, a nowoczesny sposób obsługi dotykowej 
dba o komfort i motywację podczas wykonywania zabiegu.   
Indywidualna konfiguracja programu oraz przejrzysta, prosta nawigacja 
za pomocą menu sprawiają, Ŝe obsługa urządzenia jest łatwa i wygodna 
dla uŜytkowników. 
 
Nieskończony zakres częstotliwości oraz róŜne głowice umoŜliwiają 
dostosowanie zabiegu do indywidualnego stanu zdrowia pacjenta. 
 
Urządzenie dzięki niewielkiemu rozmiarowi pozwala zaoszczędzić 
miejsce w gabinecie, a takŜe nadaje się idealnie do odbywania wizyt 
domowych.  

  
Uwaga: Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowany 

personel medyczny (np. lekarzy i terapeutów oraz osoby wykonujące 
inne zawody medyczne). 
 
Urządzenie enPuls zostało zaprojektowane i skonstruowane wyłącznie 
do leczenia powierzchniowych dolegliwości ortopedycznych u ludzi  
i zwierząt. 
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Uwaga: Wszystkie poniŜsze opisy zostały sporządzone w oparciu o ustawienia 

fabryczne. 
 

Uwaga: Wszystkie przyciski, menu oraz podmenu są aktywowane bezpośrednio 
na ekranie po ich dotknięciu palcem lub rysikiem dotykowym. 
 

Uruchomienie programu 
 

 
 
Nacisnąć przycisk „Start”, aby otworzyć ekran zabiegowy dla  
np. programu P 02. 
 

  
Ekran zabiegowy 

 
  
Głowica   
 
 
Umieszczanie 
aplikatora  / głowicy 

Wybrać głowicę odpowiednio do wykonywanego zabiegu i wkręcić ją 
prawidłowo w aplikator. 
 
Umieścić aplikator na wybranym punkcie  / miejscu zabiegu. Aby uniknąć 
tarcia na skórze, w obszarze zabiegu naleŜy najpierw nałoŜyć środek 
„Lotion enPuls” 
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OstroŜnie! 
W przypadku stosowania środków poślizgowych na głowicę aplikatora 
naleŜy nałoŜyć silikonową nakładkę ochronną. 
 

  
Ustawianie wartości 
energii impulsów 

Wyregulować wartość energii impulsów uŜywając lewego regulatora. 

 
 

 

Rozpoczęcie zabiegu Nacisnąć włącznik noŜny, aby rozpocząć zabieg. 
Na wyświetlaczu na dolnym pasku stanu komunikat „Gotów” zmieni się 
na „Aktywny“. 
 

Uwaga: Aktywacja fali uderzeniowej poprzez wciśnięcie włącznika noŜnego 
powinna nastąpić dopiero po umiejscowieniu aplikatora na ciele 
pacjenta. 

  
 

Zakończenie zabiegu Dezaktywacja (zwolnienie nacisku) włącznika noŜnego przerywa lub 
kończy zabieg. Na wyświetlaczu na dolnym pasku stanu komunikat 
„Aktywny” zmieni się na „Gotów”. 

 
 

 

Uwaga: Podczas zabiegu naleŜy dokładnie obserwować pacjenta, a w razie 
potrzeby zabieg naleŜy dostosować lub przerwać w przypadku 
wystąpienia problemów. 
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Rozpoczęcie zabiegu Urządzenie enPuls wykorzystuje energię mechaniczną.  

 
Energia ta jest przenoszona na ciało pacjenta za pośrednictwem 
aplikatora, który jest zazwyczaj trzymany przez uŜytkownika w jednej 
ręce. 
Aplikator wraz z głowicą przykładany jest pionowo do obszaru lub 
punktu, który ma zostać objęty zabiegiem. 
 
Gdy fala uderzeniowa jest aktywna, moŜna pracować zarówno 
statycznie, w jednym miejscu jak równieŜ dynamicznie, przesuwając 
aplikator po określonym obszarze. 
W celu zminimalizowania otarć skóry zaleca się zastosowanie środka 
“Lotion enPuls” dostarczanego wraz z urządzeniem.  
 
Aplikator wywiera nacisk samym swoim cięŜarem, dlatego nie jest 
zazwyczaj konieczny dodatkowy docisk aplikatora do obszaru/punktu 
objętego zabiegiem. 
 
Aplikator naleŜy umieścić w miejscu/punkcie zabiegu i jedną ręką 
trzymać luźno w tej pozycji.  
W razie potrzeby moŜna dodatkowo wywierać nacisk w kierunku tkanki 
i zmieniać kąt ustawienia. 
 

WaŜna informacja ! W przypadku stosowania środka  „Lotion enPuls” naleŜy nałoŜyć na 

głowicę aplikatora nakładkę ochronną z silikonu. 

 
  
Uwaga: Mimo bardzo skutecznego wewnętrznego tłumienia wynikającego  

z cięŜaru i konstrukcji aplikatora, mogą wystąpić drgania powodujące 
obciąŜenie odczuwalne w ręce uŜytkownika.  
 
Zalecane środki ostroŜności: 
- Ograniczenie czasu wystawienia na działanie niekorzystnego czynnika 
 

Uwaga: Pacjenta naleŜy starannie monitorować podczas zabiegu. 
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 Aplikator (7) posiada generator fal uderzeniowych, wentylator do 

odprowadzania ciepła oraz gniazdo do przyłączania róŜnych głowic. 
Aplikator jest podłączony do modułu sterowania (1). 

   
Uwaga: Generator fal uderzeniowych w uchwycie stanowi część zuŜywającą się  

i podlega wymianie po upływie określonego czasu eksploatacji, poniewaŜ 
wraz z upływem czasu zmniejsza się skuteczność jego działania. 

  
 Firma Zimmer MedizinSysteme GmbH gwarantuje bez ograniczeń 

wytworzenie przynajmniej 2 milionów uderzeń przez kaŜdy generator fal 
uderzeniowych. 
 
Stopień zuŜycia generatora fal uderzeniowych jest róŜny. W zaleŜności 
od mocy i częstotliwości moŜliwe jest czasami uzyskanie więcej niŜ 2 mln 
uderzeń. 
 

Więcej informacji na temat konieczności wymiany generatora fal 
uderzeniowych podano w rozdziałe 11. 

  

 

NaleŜy pamiętać, Ŝe aby wykonywać zabieg aplikatorem na ciele 
pacjenta, jedna z głowic powinna być moŜliwie mocno wkręcona  
w gniazdo aplikatora.  
 

  
 Przewodu nie naleŜy rozciągać bardziej niŜ dopuszcza to jego 

maksymalna długość i naleŜy zabezpieczyć go przed zaciśnięciem lub 
innym uszkodzeniem mechanicznym. 
 
Aby uniknąć kumulacji ciepła w uchwycie, naleŜy zadbać, aby szczeliny 
wentylacyjne w górnej części, a w szczególności w podstawie aplikatora 
nie zostały zakryte dłonią podczas trzymania lub w inny sposób. 
 

  
Tryb gotowości 
urządzenia i aplikatora 

Włączenie wentylatora w uchwycie następuje po naciśnięciu włącznika 
noŜnego, a jego wyłączenie po osiągnięciu określonej temperatury.  
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 Do wykonywania zabiegów  dostępne są 3 roŜne głowice aplikatora. 
  
Wymiana głowic 
aplikatora 

Aby wymienić głowice, aplikator naleŜy przytrzymać w jednej ręce,  
a drugą ręką wykręcić głowicę z aplikatora (w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara). Wybraną głowicę naleŜy następnie mocno 
wkręcić w aplikator (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) 
aŜ do osadzenia na aplikatorze czarnego zewnętrznego pierścienia na 
głowicy (gwint nie powinien być widoczny). 
 

Uwaga: Głowice aplikatora stanowią części zuŜywające się i podlegają wymianie 
po upływie określonego czasu eksploatacji. 

  
 Nieznaczne / lekkie odkształcenie lub skrócenie tylnej końcówki nie 

wpływa na sprawność głowicy. 
 

W przypadku większego odkształcenia tylnej końcówki lub jej skrócenia 
głowicę aplikatora naleŜy wymienić. 
 
Wraz z urządzeniem dostarczony jest szablon testowy ułatwiający 
uŜytkownikowi sprawdzenie, czy limit został osiągnięty 
(patrz diagram). 

 

 
 

 
 
 
 
 

Szczelina � aplikator prawidłowy 

Szablon testowy 

Szablon testowy 

Szablon styka się z korpusem głowicy / szczelina przy końcówce  
� Limit zuŜycia został osiągnięty 
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 Włącznik noŜny umiejscowić w taki sposób, aby był łatwo dostępny 

podczas przeprowadzania zabiegu. Element obsługujący włącznika 
działa niezaleŜnie od kierunku, dlatego teŜ dokładne ustawienie 
przełącznika nie jest konieczne. 
 
W celu uniknięcia uszkodzeń naleŜy pamiętać, Ŝe konieczny jest jedynie 
nieznaczny nacisk na włącznik i taki powinien być na niego wywierany. 
NaleŜy go obsługiwać przednią częścią stopy, nie piętą. 
 
Włącznik nie jest wyposaŜony w blokadę, co oznacza, Ŝe pozostaje 
włączony, dopóki wywierany jest na niego nacisk. 
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Uwaga: 
 

 

Przed uruchomieniem systemu naleŜy wyjąć urządzenie enPuls 
z walizki transportowej. Nie naleŜy uruchamiać urządzenia w walizce. 
NaleŜy zadbać, aby urządzenie enPuls zostało umieszczone na stabilnej 
powierzchni. 
 

  
Uwaga: 
 

NaleŜy zwrócić uwagę, aby włącznik główny urządzenia znajdował się  
w pozycji „0“. 
 

  
Podłączanie przewodu 
zasilającego 

Podłączyć przewód zasilający do właściwego gniazda wtykowego (17)  
w urządzeniu i następnie podłączyć urządzenie do zasilania sieciowego. 
 

  
Podłączanie aplikatora Podłączyć aplikatora do właściwego gniazda (19) w urządzeniu i odłoŜyć 

na stół. 
  
Uwaga: NaleŜy zwrócić uwagę, czy głowica jest umieszczona w aplikatorze oraz 

czy jest moŜliwie mocno wkręcona. 
 

  
Podłączanie włącznika 
noŜnego 

Podłączyć włącznik noŜny do właściwego gniazda (18) w urządzeniu  
i następnie umieścić na podłodze. 
 

  
Włączanie urządzenia Urządzenie naleŜy włączać uŜywając włącznika głównego (15). 
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Uwaga: Zmiany ustawień domyślnych moŜna dokonać tylko w ekranie startowym. 

Nacisnąć przycisk „Ustawienia”, aby otworzyć ekran konfiguracji. 
  
 

 
Ilustracja 1 

  
Język 
 

Nacisnąć okno, aby otworzyć menu wyboru języka. Język wybiera się 
naciskając odpowiednią pozycję w rozwijanym menu.  
 

  
Ustawienia początkowe  
  
 Ekran startowy Do wyboru jest 5 ekranów startowych. 

Naciśnij okno, aby otworzyć rozwijane menu wyboru ekranu startowego.  
Ekran startowy wybiera się naciskając odpowiednią pozycję. 

  

 Ekran powitalny Do wyboru są 2 ekrany powitalne: 
Nacisnąć okno, aby otworzyć menu wyboru ekranu powitalnego. 
Ekran powitalny wybiera się naciskając odpowiednią pozycję. 
 

  
Powitanie Istnieje moŜliwość wpisania indywidualnego powitania. 

NaleŜy aktywować pole powitania, aby otworzyć klawiaturę do wpisania 
tekstu powitania.  
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Ustawienia audio i grafiki  

 
 Jasność 
 
 Głośność 

Opcja regulacji jasności ekranu. 
 
Opcja regulacji głośności sygnałów w przypadku aktywacji pól 
kontrolnych. 
 
Głośność reguluje się za pomocą dwóch strzałek. 
 

  
Status licznika aplikatora W tym polu wyświetlacza wskazywany jest stan licznika aktualnie 

podłączonego aplikatora. 
 

  
Wersja Nacisnąć przycisk wersji, aby otworzyć okno z informacją o aktualnej 

wersji oprogramowania urządzenia. 
 

  
Ustawienia domyślne 
(standardowe) 

Nacisnąć przycisk ustawień domyślnych („Standardowy”), aby przywrócić 
domyślne ustawienia fabryczne. 
 

  
Kalibracja ekranu 
dotykowego 

Nacisnąć przycisk „Kalibracja ekranu dotykowego”, aby otworzyć ekran 
do wykonywania kalibracji. 
 
Kalibrację przeprowadza się, aby poprawić funkcję obsługi dotykowej, 
jeŜeli nie jest dostatecznie dokładna. 
 
+ 
 
 
 
 
    + 
Najpierw nacisnąć symbol plusa w górnym lewym rogu. Symbol plusa 
pojawi się następnie w dolnym prawym rogu. 
Precyzyjnie nacisnąć symbol plusa w dolnym prawym rogu. 
Oznacza to zakończenie kalibracji funkcji dotyku. 
 
Powtórzyć ponownie powyŜszą procedurę. 
Na tym kalibracja jest zakończona. 
 

  
Język alternatywny Funkcja „język alternatywny” nie jest aktywowana. 
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 Indywidualne ustawienia uŜytkownika oraz lista wskazań są zapisane na 

karcie SD. 
 

  
Uwaga: JeŜeli karta SD nie jest włoŜona, po naciśnięciu przycisku „Ulubione” i 

„Pamięć” wyświetla się komunikat „Nie znaleziono karty SD”  
Przycisk „Wskazania” nie jest wyświetlany. 
 
Potwierdzić komunikat naciskając przycisk „OK” i kontynuować. 
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Pasek tytułowy 
 

Pasek tytułowy wyświetla nazwę bieŜącego programu. 

  
Pasek stanu 
 

Pasek stanu wyświetla informację o bieŜącym statusie zabiegu. JeŜeli 
zabieg nie jest aktywny, pasek stanu wyświetla informację „Gotów”,  
a w trakcie zabiegu informację „Aktywny”. 

  
Tryb Wskazuje wybrany tryb pracy (w tym przypadku tryb ciągły). 

 
Nacisnąć przycisk „Tryb”, aby otworzyć okno „Wprowadź” i wybrać tryb 
pracy (ciągły, pakiet impulsów 4, pakiet impulsów 8, pakiet impulsów 12) 
 

 
  

Częstotliwość Wskazuje wybraną częstotliwość.  
Wybraną częstotliwość zmienia się uŜywając prawego regulatora. 
Zakres częstotliwości: 1 Hz – 16 Hz, regulacja za pomocą prawego 
regulatora w ostępach co 1 Hz. 



 Ekran zabiegowy 

4 
 

 19 
 

 
 
Energia / wskaźnik 
słupkowy 
 

Wskazuje wybraną energię impulsów. JeŜeli zabieg jest aktywny, 
wskaźnik słupkowy jest wypełniony. 
 
Ustawienia energii impulsów moŜna dokonać przed lub podczas 
transmisji impulsów. 
 
Energię impulsów moŜna ustawić na poziomie 60, 90, 120 lub 185 mJ. 
 

  
Zapisz Po dokonaniu zmiany parametrów odpowiednio do indywidualnych 

potrzeb naleŜy nacisnąć na przycisk „Zapisz” w celu zapisania na liście 
ulubionych lub liście pamięci 

  
Kierunek zliczania Nacisnąć, aby ustawić kierunek zliczania (rosnąco lub malejąco) serii 

impulsów. 
  
Liczba impulsów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wskazuje wybraną wstępnie liczbę impulsów oraz bieŜącą liczbę 
impulsów przeniesionych na pacjenta. 
Wyświetla równieŜ kierunek zliczania (w tym przypadku rosnąco).  
 
Po naciśnięciu pola „Liczba impulsów” otwiera się okno „Wprowadź”,  
w którym określa się wartość wstępną oraz kierunek zliczania. 
 

 
 

  
Uwaga: 
 
Przeniesienie impulsów 
bez wstępnego 
określenia liczby 
impulsów 

Urządzenie enPuls umoŜliwia dwie opcje przenoszenia impulsów: 
 
W przypadku przenoszenia impulsów bez wstępnego określenia liczby 
impulsów urządzenie nie steruje zakończeniem zabiegu. Impulsy są 
przenoszone, dopóki wciśnięty jest włącznik noŜny. 
 

W przypadku przenoszenia impulsów bez wstępnego określenia liczby 
impulsów aktywny jest tylko kierunek zliczania w górę. 
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Przeniesienie impulsów 
ze wstępnym 
określeniem liczby 
impulsów 

W przypadku przenoszenia impulsów ze wstępnym określeniem liczby 
impulsów urządzenie kończy zabieg po osiągnięciu wstępnie określonej 
liczby impulsów.  
 
Włącznik noŜny jest dezaktywowany i dalsze przenoszenie impulsów jest 
niemoŜliwe. 
 
Zabieg moŜna kontynuować przez ponowne ustawienie bieŜącej liczby 
impulsów lub dostosowanie wstępnej liczby impulsów. 

  
 W przypadku wstępnego określenia liczby impulsów kierunek zliczania 

jest automatycznie ustawiony na tryb malejący. Naciskając na przycisk 
„Kierunek zliczania” na ekranie zabiegowym moŜna wybrać przycisk 
kierunku zliczania w trybie wzrastającym. 
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 Programy moŜna zapisać na liście ulubionych lub na liście pamięci. 
  
 

 
  
Nazwa programu Aby zapisać program, na klawiaturze naleŜy wpisać nazwę programu  
  
Ulubione Naciśnij przycisk „Ulubione”, aby otworzyć listę ulubionych  

i automatycznie zapisać program. 
Program zostanie automatycznie zapisany na pierwszym wolnym 
miejscu na liście. 

  
Pamięć Naciśnij przycisk „Pamięć”, aby otworzyć listę pamięci i automatycznie 

zapisać program. 
Program zostanie automatycznie zapisany na pierwszym wolnym 
miejscu na liście. 

  
Uwaga: W przypadku naciśnięcia przycisku „Pamięć” lub „Ulubione” bez 

wprowadzenia nazwy programu, wyświetli się komunikat o błędzie. 
Komunikat ten naleŜy potwierdzić przyciskiem „OK”, wpisać nazwę 
programu i powtórnie wykonać procedurę zapisu w sposób opisany 
wyŜej. 
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Uwaga Następujące kroki edycji listy ulubionych są identyczne z krokami edycji 

listy pamięci 
 

 Zapisane programy indywidualne są wymienione na liście ulubionych lub 
liście pamięci. 
 
Z tego poziomu moŜna je: 

1. odzyskać w celu wykonania zabiegu lub 
2. poddać edycji (zmiana lub usunięcie sekwencji) 

  
Wybór listy pamięci lub 
listy ulubionych 

W pasku nawigacji naleŜy nacisnąć przycisk „Ulubione” lub „Pamięć”, 
aby otworzyć odpowiednią listę.  

  
 

 
  
 Wywoływanie 
 programu 

Na liście wybrać Ŝądany program naciskając odpowiednią pozycję. 
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 Edycja Naciśnij przycisk „Edytuj”, aby otworzyć ekran „Edytuj Ulubione”. 

 
 

 
  
 Następnie naleŜy aktywować Ŝądany program naciskając odpowiednią 

pozycję.  
 

 Teraz moŜna  
• przesunąć lub 
• skasować  

wybrany program. 
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Po naciśnięciu tego przycisku następuje otwarcie ekranu do zapisu 
programu. 
 
Przycisk „Zapisz“ moŜna nacisnąć tylko na ekranie zabiegu. 
 

  

 

Naciśnięcie tego przycisku powoduje zliczanie impulsów w określonym 
kierunku (rosnąco lub malejąco). 

  

 

Naciśnięcie tego przycisku zmienia liczbę impulsów: 
• na 0 przy ustawionym „rosnącym” kierunku liczenia 
• na wstępnie ustaloną liczbę impulsów przy ustawionym „malejącym” 

kierunku liczenia. 
 

  

 

Naciśnięcie tego przycisku powoduje przesunięcie kolejności na liście  
o jedną pozycję w górę. 

  

 

Naciśnięcie tego przycisku powoduje przesunięcie kolejności na liście  
o jedną pozycję w dół. 

  

 

Naciśnięcie tego przycisku powoduje skasowanie wybranego programu  
z listy. 

  

 

Przewiń do przodu 
Naciśnięcie tego przycisku powoduje przewinięcie listy o jedną stronę do 
przodu. 

  

 

Przewiń do tyłu 
Naciśnięcie tego przycisku powoduje przewinięcie listy o jedną stronę do 
tyłu. 

  

 

Naciśnięcie tego przycisku powoduje zapisanie ustawień. 
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Naciśnięcie tego przycisku powoduje anulowanie dokonanych zmian. 

  

 
 
 

 
 

Naciśnięcie przycisku  „+”  zwiększa liczbę impulsów o 1000. 
Naciśnięcie przycisku  „-”  zmniejsza liczbę impulsów o 1000. 
 

 
 
Naciśnięcie przycisku  „+”  zwiększa liczbę impulsów o 100. 
Naciśnięcie przycisku  „-”  zmniejsza liczbę impulsów o 100. 
 

  

 

Po naciśnięciu przycisku otwiera się okno "Programy". 

  

 

Naciśnięcie tego przycisku prowadzi z powrotem do strony początkowej. 
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 Menu wskazań jest pomocne przy wyborze zabiegu. 

Wskazanie moŜna wybrać posługując się menu: „części ciała” lub „lista”. 
 

Zabieg 
 
 
 

Nacisnąć przycisk „Zabieg”, aby otworzyć okno wyboru według części 
ciała. 
 

 
  
Wybór według części 
ciała 

Wybrać część ciała dotykając zakreślonego miejsca. 
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Wybór z listy wskazań Nacisnąć przycisk „Lista”, aby otworzyć listę wskazań. 

 

 
  
Uwaga: NiezaleŜnie od wyboru z listy wskazań lub według części ciała pozostałe 

kroki związane z ekranami zabiegowymi są identyczne. Z tego względu 
kolejne kroki zostaną opisane tylko raz.  
 

  
Wybór według 
szczegółowego opisu 
objawów 

Po dokonaniu wyboru wskazania otwiera się kolejne okno zawierające 
szczegółowy opis objawów. 
 
Szczegółowy opis objawów wybiera się klikając bezpośrednio na daną 
pozycję (w tym przypadku „Ostre”). 
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Informacje dotyczące 
zabiegu 

Po dokonaniu wyboru szczegółowego opisu objawów otwiera się kolejne 
okno przedstawiające szczegółowo zabieg oraz informacje dotyczące 
zabiegu. 
 

 
  
Wybór programu 
zabiegowego 
 
 

Nacisnąć przycisk „Zabieg”, aby otworzyć ekran zabiegowy z programem 
zabiegu. 
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Wywoływanie informacji 
dotyczących zabiegu 

Nacisnąć przycisk „Informacje”, aby otworzyć ekran z informacją 
dotyczącą zabiegu. 
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 • Zapalenie nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego  

k. ramiennej  

• Zapalenie ścięgien barku / problemy z barkiem 

• Wapniejące zapalenie ścięgien barku 

• Stan po urazie mięśnia 

• Zapalenie więzadła rzepki 

• Tendinopatia więzadła rzepki 

• Achillodynia (dolegliwości tyłostopia i ścięgna piętowego) 

• Zapalenie rozcięgna podeszwowego 

• Ostrogi piętowe 

• Leczenie mięśniowo-powięziowego punktu wyzwalającego 
ostry ból, np. Szyi 

• Leczenie mięśniowo-powięziowego punktu wyzwalającego 
ostry ból, np. grzbiet, ból pleców 

• Zapalenie kaletki krętarzowej 

• Zapalenie okostnej / zespół przeciąŜenia mięśni goleni (shin 
splints) 
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 • choroby naczyń w obszarze zabiegu lub w jego pobliŜu 

• miejscowe zakaŜenia w obszarze zabiegu 
• obszar wokół guzów złośliwych lub łagodnych 
• bezpośrednio na powierzchniach tkanki chrzęstnej lub w pobliŜu 

małych stawów kręgosłupa   
• bezpośrednio nad wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi 

takim, jak rozrusznik serca, pompki ze znieczuleniem itp. 
• na obszarach, w których energia mechaniczna w postaci drgań 

moŜe powodować uszkodzenie tkanki, np. implanty metalowe 
stosowane w przypadku złamań 
 

 
Zasadniczo odradzamy wykonywanie zabiegów 

• jeŜeli występują zaburzenia krzepliwości krwi lub pacjent jest 
poddany leczeniu wywołującemu zmianę procesu krzepnięcia krwi 

• w czasie ciąŜy 

• u pacjentów z chorobami neurologicznymi wywołującymi osłabienie 
aktywności naczynioworuchowej w obszarze poddanym zabiegowi 

• nad przestrzeniami wypełnionymi powietrzem, np. w odcinku 
piersiowym kręgosłupa itp. 

• uogólnione zespoły bólowe, np. fibromialgia 
• u dzieci, zwłaszcza wokół płytek nasadowych 

 
 
NaleŜy zachować ostroŜność w przypadku pacjentów 

• z zaburzeniem wraŜliwości na bodźce 
• z powaŜnymi zaburzeniami układu autonomicznego 

• pod wpływem leków i/lub alkoholu 
 
poniewaŜ nie moŜna wykluczyć zaburzeń w układzie krąŜenia oraz 
niewłaściwej reakcji na zabieg. 
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Niebezpieczeństwo / 
OstrzeŜenie 
 

 

W instrukcji obsługi symbol ten oznacza niebezpieczeństwo / 
ostrzeŜenie. 
 

  
OstroŜnie 
 

! 

W instrukcji obsługi symbol ten oznacza ostroŜnie - istnieje moŜliwość 
uszkodzenia przedmiotów. 

  

 

Gniazdo do podłączenia aplikatora 

  

 

Gniazdo do podłączenia włącznika noŜnego 
 

  

 

Postępować zgodnie z instrukcją obsługi 

  

 

Typ urządzenia BF (zgodnie z EN60601-1):  
Stopień ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 
Zabrania się stosowania w okolicy serca 

  
 

 Wartość i typ bezpieczników 

 
 
 

 

Klasa II 
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� UŜytkownicy urządzenia do terapii falami uderzeniowymi enPuls 
muszą przejść szkolenie w zakresie właściwego stosowania systemu 
oraz posiadać odpowiednie umiejętności.  

 
� Wszelkie instrukcje dotyczące miejsca zabiegu, czasu trwania oraz 

siły zabiegu wymagają wiedzy medycznej i mogą być udzielane 
przez uprawnionych do tego lekarzy i terapeutów. Instrukcji tych 
naleŜy koniecznie przestrzegać. 

 
� Zabieg naleŜy wykonywać zawsze pod nadzorem personelu 

medycznego. 
 
� Aplikator enPuls nie jest przystosowany do stałej eksploatacji. Co 

max. 6000 impulsów niezbędna jest przerwa w zabiegu trwająca 15 
min. 

 
 
� OstroŜnie: 

Osoby, które stosują leczenie lekami modyfikującymi krzepnięcie 
krwi, tj. lekami przeciwpłytkowymi lub przeciwkrzepliwymi  
(np. z uŜyciem kwasu acetylosalicylowego) powinni skonsultować się 
z lekarzem w sprawie ewentualnego zaprzestania terapii, poniewaŜ 
pacjenci ci mogą wykazywać większą skłonność do silnych krwawień 
i krwiaków na skutek przeniesienia promieniowych fal 
uderzeniowych. 

 
 
� Fale uderzeniowe są silnie rozpraszane w przestrzeniach 

powietrznych i wytwarzają odbicia, które mogą mieć niekorzystny 
wpływ.  
Z tego względu nie naleŜy nigdy wykonywać zabiegów bezpośrednio 
nad płucami (przestrzeniami międzyŜebrowymi) ani okolicą 
przewodu pokarmowego (Ŝołądkowo- jelitową). 
 

 

� Urządzenia nie naleŜy stosować w wilgotnych pomieszczeniach.  
W przypadku uŜywania w wilgotnych pomieszczeniach mogą 
wystąpić znaczne uszkodzenia, a takŜe zagroŜenie dla pacjentów  
i uŜytkowników. 

 
Urządzenia wolno stosować wyłącznie z dostarczonym przewodem 
zasilającym. Przewód zasilający naleŜy chronić przed wszelkimi 
oddziaływaniami mechanicznymi. 

 



 Informacje ogólne 

9.3. Dane techniczne 9 
 

 34 
 

 
 
enPuls Version 2.0: System terapeutyczny do elektromagnetycznego wytwarzania / 

przenoszenia promieniowych fal uderzeniowych w ortopedii i fizjoterapii. 
  
Wymiary szer. 322 mm / głęb. 235 mm / wys. 130 mm 
Masa 2,7 kg 
  
Zasilanie 100–240 V AC / 50/60 Hz, 220 V AC / 60 Hz 
Bezpiecznik 3,15 AT 
Zgodność Klasa ochrony lI / Typ urządzenia BF 
  

Zakres częstotliwości 1 Hz – 16 Hz, moŜliwość regulacji w odstępach co 1 Hz 
Tryb 3-seryjny 4, 8, 12 impulsów o częst. 16 Hz (0,5 s) 
  
Poziomy energii impulsów 
4 stałe ustawienia do 
wyboru 

60 / 90 / 120 / 185 mJ (w aplikatorze) 
o częst. 16 Hz maks. 120 mJ 

Tryb działania Eksploatacja przerywana 6000 impulsów / 15 min przerwy 
  

Dokładność ± 20% 

Aplikator wytwarzający 
fale uderzeniowe: 

Ergonomiczny model w anodyzowanej obudowie aluminiowej  
z wentylatorem chłodzącym 

  
Wymiary dł. 230 mm, średnica 50 mm 

Masa 850 gr (z przewodem) 
Trwałość uŜytkowa 2 000 000 impulsów (minimum) 

  
 Głowice aplikatora są wymienne bez uŜycia narzędzi (średnica 6 / 15 / 

25 mm) 

Wymiary (z obudową) szer. 58 cm / głęb. 25 cm / wys. 47 cm 
Masa całkowita 13 kg (komplet z walizką)  

 Warunki środowiskowe 

Środowisko robocze  od 10 °C do 35 °C (od 50 °F do 95 °F); 700 hPa – 1060 hPa 
 względna wilgotność powietrza 20% do 80%, bez powstawania wody 

kondensacyjnej 
  
Przechowywanie / 
transport 

 

Krótkoterminowo od -10 °C do 55 °C (od 14 °F do 131 °F); 700 hPa – 1060 hPa 
względna wilgotność powietrza 20% do 80%, bez powstawania wody 
kondensacyjnej 

Długookresowo od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F); 700 hPa – 1060 hPa 
względna wilgotność powietrza 20% do 80%, bez powstawania wody 
kondensacyjnej 
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 Zimmer MedizinSysteme jako producent jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo i niezawodność, gdy: 
 
• urządzenie jest zasilane ze zgodnego z normami uziemionego 

gniazda ściennego, a instalacja elektryczna jest zgodna z normą DIN 
VDE 0100 część 710 

 
• urządzenie obsługiwane jest zgodnie z niniejszą instrukcją 
 
• rozbudowa, zmiana konfiguracji lub modyfikacje zostały wykonane 

tylko przez osoby upowaŜnione przez Zimmer MedizinSysteme 
 
• uŜytkownicy przed uŜyciem sprawdzili poprawność działania 

urządzenia i aplikatora oraz ich sprawność pod względem 
mechanicznym i dobry stan techniczny 

 
• urządzenie jest uŜywane tylko przez odpowiednio przeszkolony 

personel 
 

• urządzenie natychmiast odłączono od źródła zasilania, jeŜeli zostało 
wystawione na działanie cieczy (duŜa wilgotność, zalanie, itp.). 
 

Urządzenie nie zawiera części wymagających konserwacji lub naprawy 
przez operatora. 
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Oznaczenie CE 

Produkt posiada oznaczenie Komisji Europejskiej  0123 zgodnie  
z Dyrektywą UE o produktach medycznych 93/42/EWG oraz spełniają 
podstawowe wymagania określone w załączniku I powyŜszej Dyrektywy. 
 
Produkt został zaprojektowany, wytworzony i przebadany przy uŜyciu 
systemu zarządzania jakością zgodnie z normą DIN EN ISO 13485. 
 
Produkt został zakwalifikowany do klasy IIb zgodnie z załącznikiem IX tej 
Dyrektywy. 

  
Informacja prawna Podczas instalacji i eksploatacji urządzenia zabiegowego naleŜy 

przestrzegać krajowych przepisów i regulacji.  
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Produkt nie wymaga oddzielnej konserwacji. 

 Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub czyszczenia urządzenie 
naleŜy zawsze wyłączyć uŜywając wyłącznika głównego i odłączyć 
przewód zasilający od źródła zasilania. 
 
NaleŜy zawsze sprawdzać głowice aplikatora pod względem zuŜycia 
zgodnie z opisem w rozdziale 1.5. 

  

Uwaga ! 
W przypadku stosowania środków poślizgowych głowicę aplikatora 
naleŜy przykryć kapturkiem silikonowym. 
W przeciwnym razie środek poślizgowy moŜe wniknąć do wnętrza 
głowicy i aplikatora powodując ich zabrudzenia i nieprawidłowe działanie. 
 

  Uwaga: W takim przypadku następuje utrata gwarancji. 
 

Czyszczenie / 
dezynfekcja 
 

Do czyszczenia uŜywać wyłącznie środków do tworzyw sztucznych nie 
zawierających alkoholu. 
 
Do dezynfekcji  stosować  wyłącznie środki do tworzyw sztucznych  
i metalu nie zawierających alkoholu. 
 

  
  Uwaga: Podczas czyszczenia naleŜy zadbać, aby do wnętrza systemu nie 

wnikała wilgoć. 
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Kontrolowanie 
temperatury aplikatora 

Wytwarzanie energii mechanicznej fal uderzeniowych powoduje znaczny 
wzrost temperatury w uchwycie. Aby uniknąć skrócenia Ŝywotności 
aplikatora, został on wyposaŜony w wyłącznik temperatury. Powoduje on 
wewnętrzne wyłączenie i chłodzenie aplikatora, jeŜeli temperatura stanie 
się za wysoka. 
 

JeŜeli wyłącznik temperatury załączył się, na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat i nastąpi przerwa w emisji impulsów. 
 

 
 
 
Po potwierdzeniu komunikatu przy uŜyciu przycisku „OK“ na pasku stanu 
na ekranie zabiegowym pojawia się komunikat „Nadmierna temperatura“. 
 
Po uzyskaniu przez aplikator temperatury roboczej komunikat na pasku 
stanu „Nadmierna temperatura“ zostaje zastąpiony komunikatem 
„Gotów“ i moŜna kontynuować zabieg. 
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Usterka lub wadliwe 
działanie aplikatora 

Sprawdzić, czy wtyczka aplikatora jest prawidłowo podłączona do 
urządzenia.  
Powinna być całkowicie wciśnięta. 
 
Sprawdzić przewód aplikatora pod względem uszkodzeń 
mechanicznych. 
 

  
Nieregularna transmisja 
fal uderzeniowych / 
przegrzanie aplikatora 

MoŜliwa przyczyna 1:  ZuŜycie głowicy aplikatora  
   Trudność w poruszaniu na skutek zuŜycia 
 
Głowice aplikatora stanowią części zuŜywające się i podlegają wymianie 
po wyemitowaniu określonej liczby impulsów. 
 

  
Rozwiązanie dla 
przyczyny 1 

DemontaŜ części ulegających ścieraniu: 
Wykręcić głowicę z aplikatora i dokładnie wyczyścić tylną końcówkę.  
Następnie przytrzymać aplikator bez głowicy aplikatora otworem 
skierowanym w dół, przy częstotliwości 2 lub 5 Hz, wyemitować kilka 
impulsów (maks. 10) przy najniŜszym poziomie energii. Ponownie 
załoŜyć głowicę aplikatora. 
 
JeŜeli błąd nadal występuje, naleŜy wymienić głowicę aplikatora. 

 
  
 MoŜliwa przyczyna 2: ZuŜycie generatora fal uderzeniowych 

 
Generator fal uderzeniowych stanowi część zuŜywającą się i podlega 
wymianie po wyemitowaniu 2 mln impulsów. 
Sprawdzić całkowitą liczbę impulsów wyemitowaną przez urządzenie  
w menu konfiguracji.  
 

  
Rozwiązanie dla 
przyczyny 2 

JeŜeli całkowita liczba impulsów wyemitowana przez urządzenie 
osiągnęła lub przekroczyła wartość 2 mln impulsów, naleŜy wymienić 
generator fal uderzeniowych. 

Aby wymienić generator fal uderzeniowych, naleŜy skontaktować się  
z technikiem serwisu lub siedzibą producenta w Neu-Ulm w Niemczech. 
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Wyłącznik główny nie 
działa / wyświetlacz 
pozostaje ciemny 

Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo 
umieszczona w gnieździe zasilającym oraz czy złącze przewodu jest 
dokładnie podłączone do gniazda urządzenia. 
 
Sprawdzić, czy przewód zasilający nie wykazuje uszkodzeń. 
Sprawdzić zasilanie i wtyczkę przewodu zasilającego. 
 
Nad gniazdem zasilania w urządzeniu znajdują się bezpieczniki, które 
odcinają napięcie sieciowe w przypadku wystąpienia problemów 
elektrycznych. Otworzyć klapkę i sprawdzić bezpieczniki. 
Wymienić niesprawne bezpieczniki. 
 

 

Bezpiecznik naleŜy wymienić na bezpiecznik o tym samym oznaczeniu 
lub zamiennik. Przed wymianą bezpiecznika naleŜy sprawdzić całą 
instalację zasilającą pod względem ewentualnych usterek. 
 
JeŜeli problem wystąpi ponownie, naleŜy powiadomić serwis / dział 
obsługi klienta. 
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 Urządzenie enPuls po włączeniu wykonuje autotest wszystkich 

wewnętrznych podzespołów.  
 
W przypadku usterki wyświetlany jest komunikat o błędzie. 
 

  
 Oprócz tego moŜna wykonać poszerzony test działania zgodnie  

z poniŜszym opisem. 
  
WaŜna informacja: Przed przeprowadzeniem testu działania urządzenia naleŜy sprawdzić 

czy aplikator, włącznik noŜny i przewód zasilania są  prawidłowo 
podłączone do modułu sterowania. 
 

  
 Test działania 
  
Przeprowadzenie Nacisnąć krótko włącznik noŜny – wentylator i generator fal 

uderzeniowych włączą się natychmiast, przy czym generator fal 
uderzeniowych musi pracować w częstotliwości wyświetlanej na 
wyświetlaczu (wartość domyślna to 5 Hz). 

  
WaŜna informacja: Po zakończeniu testu wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym („0”). 

 
JeŜeli zaraz po teście przeprowadzany jest zabieg, naleŜy ustawić 
poŜądane parametry i postępować tak, jak opisano to w rozdziale 4. 
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Na pasku stanu 
wyświetla się komunikat 
„Nie znaleziono 
aplikatora“. 
 

Sprawdzić, czy aplikator jest prawidłowo podłączony. 

  
Kontrolowanie 
temperatury aplikatora 

Wytwarzanie energii mechanicznej fal uderzeniowych powoduje znaczny 
wzrost temperatury w aplikatorze. Aby uniknąć skrócenia Ŝywotności 
aplikatora, został on wyposaŜony w wyłącznik temperaturowy. Powoduje 
on, jeŜeli temperatura stanie się za wysoka, wewnętrzne wyłączenie  
i chłodzenie aplikatora. 
 

JeŜeli wyłącznik temperaturowy załączył się, na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat i nastąpi przerwa w emisji impulsów. 
Po potwierdzeniu komunikatu przy uŜyciu przycisku „OK“ na pasku stanu 
na ekranie zabiegowym pojawia się komunikat „Nadmierna temperatura“. 
Po uzyskaniu przez aplikator temperatury roboczej komunikat na pasku 
stanu „Nadmierna temperatura“ zostaje zastąpiony komunikatem 
„Gotów“ i moŜna kontynuować zabieg. 
 

  
Na pasku stanu 
wyświetla się komunikat 
„Gotów“ i mimo 
naciśnięcia włącznika 
noŜnego nie następuje 
emisja impulsów. 
 

Sprawdzić, czy została ustawiona energia impulsów. 
Sprawdzić, czy włącznik noŜny jest prawidłowo podłączony. 
Sprawdzić przewód włącznika noŜnego pod względem uszkodzenia lub 
zagięcia. 
Sprawdzić, czy kopułę włącznika noŜnego moŜna poruszyć, czy jest 
zablokowana. 
 

W przypadku usterki naleŜy skontaktować się z serwisem. 
Z serwisem moŜna się skontaktować za pośrednictwem autoryzowanego 
dystrybutora sprzętu lub bezpośrednio w siedzibie firmy w Neu-Ulm. 
 

  
Nie znaleziono karty SD JeŜeli karta SD nie jest włoŜona, po naciśnięciu przycisku  „Ulubione”  

lub  „Pamięć”, wyświetla się komunikat „Nie znaleziono karty SD“. 
WłoŜyć kartę i potwierdzić przyciskiem „OK“. 
 

  
Utylizacja Urządzenie naleŜy przekazać certyfikowanej firmie utylizacyjnej, nie 

naleŜy wyrzucać go wraz z pozostałymi odpadami. 
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Zakres dostawy 1 Moduł sterowania do enPuls Version 2.0 

1 Aplikator, kompletny z 1 głowicą 15 mm 

1 Głowica aplikatora 6 mm 

1 Głowica aplikatora 15 mm 

1 Głowica aplikatora 25 mm 

10 Silikonowe nakładki ochronne 

1 Środek „Lotion enPuls” 

1 Włącznik noŜny  

1 Przewód zasilający 

1 Instrukcja dotycząca obsługi 

1 Szablon 

1 Walizka transportowa 

2 Rysiki dotykowe 

1 Stojak do aplikatora 
  
Akcesoria  
Nr poz.  
  
50500016 Stojak do aplikatora 

50500003 Głowica aplikatora 6 mm 

50500004 Głowica aplikatora 15 mm 

50500005 Głowica aplikatora 25 mm 

50500017 Silikonowa nakładka ochronna 

50500018 Środek „Lotion enPuls” 

94130410 Włącznik noŜny 

118 Przewód zasilający 

87053010 Walizka transportowa wyłoŜona pianką 

10101571 Instrukcja obsługi 

63061010 Szablon 

65800410 Rysiki dotykowe 
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Medyczne urządzenia elektryczne, do których naleŜy np. enPuls wymagają specjalnych zabezpieczeń w odniesieniu do 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i muszą być instalowane i uruchamiane zgodnie z informacjami odnoszącymi 
się do EMC zamieszczonymi w niniejszej instrukcji uŜytkowania wzgl. dokumentach towarzyszących. 
 
Przenośne i ruchome środki łączności radiowej (np. telefony przenośne, telefony komórkowe) mogą wywierać wpływ na 
medyczne urządzenia elektroniczne. 
 
enPuls moŜe być zasilany wyłącznie za pomocą oryginalnego przewodu sieciowego podanego na wykazie zakresu dostawy. 
Eksploatacja aparatu z innym przewodem sieciowym moŜe prowadzić do zwiększenia emisji i obniŜenia odporności 
urządzenia na zakłócenia! 
 

Wskazówki i deklaracje producenta - emisje elektromagnetyczne 

Urządzenie enPuls jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniŜej.  Klient lub uŜytkownik 
enPuls powinien upewnić się, Ŝe urządzenie jest stosowane w takim środowisku. 
 

Test emisji Spełnienie wymagań Wskazówki dotyczące środowiska 
elektromagnetycznego 

Emisje o wysokiej częstotliwości, norma CISPR 11 Grupa 1 Urządzenie enPuls wykorzystuje energię 
o częstotliwości radiowej tylko do realizacji 
swoich funkcji wewnętrznych. W związku  
z czym emisje są niskie i nie powinny 
powodować zakłóceń pracy sprzętu 
znajdującego się w pobliŜu. 

Emisje o wysokiej częstotliwości, norma CISPR 11 Klasa A 

Emisje harmoniczne, norma IEC 61000-3-2 Klasa A 

Wahania napięcia/migotanie światła, norma IEC 
61000-3-3 

Spełnia wymagania 

Urządzenie enPuls moŜe być uŜywane we 
wszystkich budynkach, łącznie  
z mieszkalnymi oraz budynkami, które są 
bezpośrednio podłączone do publicznej sieci 
niskiego napięcia, zasilającej budynki 
przeznaczone do celów mieszkalnych. 

 
Urządzenie nie powinno stykać się lub być umieszczane na innym urządzeniu. JeŜeli takie usytuowanie jest konieczne, 
naleŜy prowadzić obserwację, aby potwierdzić, ze konfiguracja, w której urządzenie zostało umieszczone, pozwala mu na 
poprawne działanie. 
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Wskazówki i deklaracje producenta - odporność elektromagnetyczna 

Urządzenie enPuls jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniŜej. Klient lub uŜytkownik 
aparatu enPuls powinien upewnić się, Ŝe urządzenie jest stosowane w takim środowisku. 

Testy odporności na 
zakłócenia 

Poziom testowy, norma 
IEC 60601 

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - 
wytyczne 

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD) 
zgodnie z IEC 61000-4-
2 

± 6 kV styk 
 
± 8 kV powietrze 

± 6 kV styk 
 
± 8 kV powietrze 

Podłogi powinny być drewniane, 
betonowe lub wykonane z płytek 
ceramicznych. JeŜeli podłogi pokryte są 
materiałem syntetycznym, wilgotność 
względna powinna wynosić 30%. 

Szybkozmienne 
zakłócenia przejściowe 
zgodnie z IEC 61000-4-
4 

± 2 kV dla linii zasilania 
 
+/1 kV dla linii 
wejście/wyjście 

± 2 kV dla linii zasilania 
 
Nie dotyczy linii 
wejście/wyjście 

Jakość zasilania powinna być taka, jak 
dla typowych instalacji handlowych czy 
szpitalnych. 

Skok napięcia (udar) 
zgodnie z IEC 6100-4-5 

± 1 kV tryb róŜnicowy 
 
± 2 kV tryb współbieŜny 

± 1 kV tryb róŜnicowy 
 
± 2 kV tryb współbieŜny 

Jakość zasilania powinna być taka, jak 
dla typowych instalacji handlowych czy 
szpitalnych. 

Spadki napięcia, krótkie 
przerwy i zmiany 
napięcia na wejściach 
linii zasilania zgodnie 
z IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% spadek w UT przez 
½ cyklu) 
 
40% UT 
(>60% spadek w UT przez 
5 cykli) 
 
70% UT 
(>30% spadek w UT przez 
25 cykli) 
 
<5% UT 
(>95% spadek w UT przez 
5 sekund) 

<5% UT 
(>95% spadek w UT 
przez ½ cyklu) 
 
40% UT 
(>60% spadek w UT 
przez 5 cykli) 
 
70% UT 
(>30% spadek w UT 
przez 25 cykli) 
 
<5% UT 
(>95% spadek w UT 
przez 5 sekund) 

Jakość zasilania powinna być taka, jak 
dla typowych instalacji handlowych czy 
szpitalnych. JeŜeli uŜytkownik aparatu 
enPuls wymaga ciągłego korzystania  
z urządzenia nawet podczas przerw 
w zasilaniu, zaleca się podłączenie 
urządzenia do zasilacza 
bezprzerwowego lub baterii. 
 

 

Pole magnetyczne 
zasilania o 
częstotliwości (50/60 
Hz) zgodnie z IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Poziom pól magnetycznych źródeł 
zasilania powinien mieścić się  
w granicach obowiązujących dla 
typowych instalacji handlowych lub 
szpitalnych. 

Uwaga: UT jest napięciem zasilania AC przed zastosowaniem poziomu testu. 
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Do istotnych cech eksploatacyjnych aparatu enPuls naleŜą: bezzakłóceniowe przenoszenie fal uderzeniowych, 
bezzakłóceniowa obsługa wszystkich funkcji. W przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem nie jest konieczna 
ciągła praca urządzenia. 
 

Wskazówki i deklaracje producenta - odporność elektromagnetyczna 

Urządzenie enPuls jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniŜej. Klient lub uŜytkownik 
aparatu enPuls powinien upewnić się, Ŝe urządzenie jest stosowane w takim środowisku. 

Test odporności Poziom testowy, 
norma IEC 60601 

Poziom zgodności Wskazówki dotyczące środowiska 
elektromagnetycznego 

Przewodzone 
zaburzenia, 
indukowane  
przez pola  
o częstotliwości 
radiowej, norma 
IEC 61000-4-6 
 
Emitowane pole 
elektromagnetyczne 
o częstotliwości 
radiowej, norma 
IEC 61000-4-3 

3 Vwartość skuteczna 
150 kHz do 80 MHz 
 
 
 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

3 Vwartość skuteczna 
150 kHz do 80 MHz 
 
 
 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

Przenośne i ruchome środki łączności radiowej 
powinny być uŜywane w odległości od jakichkolwiek 
elementów enPuls łącznie z jego przewodami, która 
jest nie mniejsza niŜ odległość zalecana, obliczona 
z równania częstotliwości nadajnika. 
 
Zalecana odległość: 
 
d= 1,2 √P 
 
d= 0,35 √P dla 80 MHz do 800 MHz 
 
d= 0,7 √P dla 800 MHz do 2,5 GHz 
 
gdzie P jest maksymalną mocą znamionową 
nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi 
producenta, a d jest zalecaną odległością 
w metrach (m). 
 
NatęŜenie pól pochodzących od stałych nadajników 
RF jak określono w pomiarach pól 
elektromagnetycznych w tereniea powinny być 
niŜsze niŜ poziom zgodności dla kaŜdego zakresu 
częstotliwościb. 
 
Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliŜu urządzeń 
oznaczonych następującym symbolem: 

 

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyŜszy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2 Niniejsze wskazówki nie muszą mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Na rozchodzenie się fal 
elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od róŜnych struktur, przedmiotów i ludzi. 
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a NatęŜenia pól pochodzących od znajdujących się w pobliŜu nadajników stałych takich jak nadajniki bazowe 
telefonów wykorzystujących łączność bezprzewodową, radiotelefonów, przenośnych amatorskich nadajników radiowych, 
nadajników AM, FM i telewizyjnych nie moŜna wyliczyć teoretycznie z odpowiednią dokładnością.W celu dokonania oceny 
środowiska elektromagnetycznego wytworzonego przez nadajniki radiowe naleŜy rozwaŜyć przeprowadzenie pomiarów 
elektromagnetycznych w terenie. JeŜeli zmierzone w terenie natęŜenie pola w okolicy aparatu enPuls przewyŜsza powyŜszy 
poziom zgodności , naleŜy prowadzić obserwację urządzenia enPuls, aby potwierdzić, Ŝe urządzenie działa poprawnie. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania mogą być konieczne inne działania zaradcze, jak np. odwrócenie 
urządzenia enPuls w inną stronę lub przestawienie go w inne miejsce. 
b PowyŜej zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natęŜenie pola powinno być niŜsze niŜ 3 V/m. 

Zalecane odległości między przenośnymi i ruchomymi środkami łączności radiowej a urządzeniem enPuls 

Urządzenie enPuls jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia powodowane 
sygnałem o częstotliwości radiowej moŜna kontrolować.Nabywca lub uŜytkownik urządzenia enPuls moŜe starać się unikać 
zakłóceń elektromagnetycznych poprzez zachowanie minimalnej odległości przenośnych i ruchomych środków łączności 
radiowej (nadajników) od rządzenia enPuls – zaleŜnie od maksymalnej mocy znamionowej tych nadajników, jak zalecono 
poniŜej. 

 

Odległość zaleŜna od częstotliwości nadajnika 
m 

Moc znamionowa nadajnika 
W 

150 kHz do 80 MHz 
d= 1,2 √P 

80 MHz do 800 MHz 
d= 0,35 √P 

800 MHz do 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 

Dla nadajników o maksymalnej mocy znamionowej nieuwzględnionej w powyŜszej tabeli zalecaną odległość d w metrach (m) moŜna 
obliczyć ze wzoru na częstotliwość nadajnika dla danej kolumny, gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) 
podaną przez producenta. 
UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyŜszy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2 Niniejsze wskazówki nie muszą mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych 
ma wpływ absorpcja i odbicia od róŜnych struktur, przedmiotów i ludzi. 
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