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Niniejsza instrukcja obsługi stanowi element urządzenia. Jej dokładne przestrzeganie stanowi warunek użytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem i prawidłowej obsługi urządzenia jak również uzależnionego od tego bezpieczeństwa pacjenta 
i użytkownika.  
 
Należy ją przechowywać wraz z aparatem, aby osoba obsługująca miała w każdej chwili do niej dostęp. 
 

Niniejsza instrukcja zawiera ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i pielęgnacji dla nabywcy  
i użytkownika aparatu enPuls do terapii falami uderzeniowymi. 
 
Stan wiedzy zawartej w niniejszej instrukcji użytkowania odpowiada dacie druku. Wymagania wobec produktu i techniki 
leczenia podlegają ciągłym zmianom, dlatego też zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych  
i konstrukcyjnych. 
 
W celu zagwarantowania bezpiecznej i skutecznej eksploatacji należy przestrzegać wszystkich wskazówek i informacji 
zawartych w niniejszej instrukcji. 
 
Jako użytkownicy są Państwo zobowiązani do przestrzegania wszystkich aktualnych wskazówek i środków bezpieczeństwa 
dotyczących zasilanych elektrycznie (balistycznych) aparatów do promieniowej terapii falami uderzeniowymi. 
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 enPuls  
w skrócie 
 
 

1. 

   
Czym jest enPuls? Nowoczesnym, innowacyjnym aparatem do terapii falami uderzeniowymi. 
   
Terapia falami 
uderzeniowymi 

Promieniowa (balistyczna) terapia falami uderzeniowymi to wszechstronnie 
stosowana metoda leczenia powierzchniowych problemów ortopedycznych czy 
nawet mięśniowo-powięziowych punktów spustowych. 

   
Jak działa enPuls? Wytwarza fale uderzeniowe za pomocą ergonomicznego aplikatora i przenosi 

je za pomocą specjalnych głowic. 
enPuls umożliwia wniknięcie fal w tkankę ludzką na głębokość ok. 35 mm. 

   
W jaki sposób w 
przypadku enPlus 
wytwarzane są fale 
uderzeniowe? 

Cewka wytwarza pole elektromagnetyczne w tylnym końcu aplikatora.  
Pole to powoduje ruch pocisku, który uderza w głowicę znajdującą się z przodu 
aplikatora, wytwarzając fale uderzeniowe, rozchodzące się promieniście  
w tkance. 

   
Jakie zalety ma 
enPuls? 

Duży wyświetlacz pokazujący wszystkie istotne parametry terapeutyczne oraz 
jasne, proste menu to maksymalny komfort obsługi. 
 
Zróżnicowane częstotliwości i głowice aplikatora umożliwiają indywidualną 
terapię dostosowaną do aktualnego stanu zdrowia pacjenta. 
 
Jego lekka, kompaktowa budowa umożliwia użytkowanie w niewielkich 
pomieszczeniach. 

 
   
Ważna informacja: Stosowanie urządzenia jest zastrzeżone dla kręgów medycznych (np. lekarze, 

terapeuci, osoby wykonujące inne zawody medyczne). 
 
enPuls został opracowany i jest przeznaczony wyłącznie do leczenia 
powierzchniowych problemów medycznych u ludzi i zwierząt. 
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 Objaśnienie znaków obrazkowych  
i symboli 
 
 

2. 

   
Niebezpieczeństwo / 
ostrzeżenie 
 

 

W niniejszej instrukcji obsługi symbol ten oznacza niebezpieczeństwo / 
ostrzeżenie. 

 

   
   
Uwaga 
 

! 

W niniejszej instrukcji obsługi symbol ten oznacza „uwaga” na możliwość 
uszkodzenia przedmiotów. 

   

 

 
Gniazdo podłączeniowe aplikatora. 

 

   

 

 
Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego. 
 

 

   

 

 
Przestrzegaj instrukcji obsługi. 

 

   

 
 

 
Ochrona typu B przed porażeniem elektrycznym 

 

   
 Wartość i typ bezpieczników  
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 Krótka instrukcja pierwszego 
uruchomienia systemu 
 
 

3. 

   
Ważna informacja: 
 

 

Proszę zwrócić uwagę na to, aby włącznik główny urządzenia znajdował się  
w pozycji „0”. 

 
   
Montaż przewodu 
sieciowego 

Podłącz przewód sieciowy do przeznaczonego do tego gniazda w urządzeniu, 
a następnie podłącz go do sieci. 

   
Montaż aplikatora Podłącz aplikator do przeznaczonego do tego gniazda w urządzeniu. 
   
Montaż przełącznika 
nożnego 

Podłącz przełącznik nożny do przeznaczonego do tego gniazda w urządzeniu. 

   
Włączanie urządzenia Włącz urządzenie włącznikiem głównym (pozycja „I”). 
   
Ustawianie 
parametrów zabiegu 

Ustaw pożądaną częstotliwość, poziom energii oraz tryb licznika stosownie do 
wskazań terapeutycznych. 

 
   

Ustawianie  
aplikatora / głowicy 

Umieść aplikator w wybranym punkcie/obszarze, który ma zostać poddany 
zabiegowi. W celu uniknięcia otarć na skórze można wcześniej nałożyć środek 
“Lotion enPuls”. 

   

Ważna informacja: W przypadku stosowania środka “Lotion enPuls” należy nałożyć na głowicę 
aplikatora nakładkę ochronną z silikonu. 

   

Rozpoczęcie zabiegu Zabieg rozpoczyna się poprzez aktywację (wciśnięcie) włącznika nożnego.  
   

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

   
Zakończenie zabiegu Dezaktywacja (zdjęcie nacisku) włącznika nożnego przerwie lub zakończy 

zabieg. 
   

Ważna informacja: Podczas zabiegu należy uważnie obserwować pacjenta i ewentualnie 
dostosować lub przerwać terapię, jeżeli pojawią się problemy. 
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 Uruchomienie 
Test działania 
 
 

4. 

   
 Uruchomienie  
   
Wskazówka: 
 

 

W celu uruchomienia urządzenie wyjąć z walizki transportowej i postawić na 
odpowiedniej, stabilnej podstawie. Nie przewidziano eksploatacji w walizce. 

 
   

 

Proszę się upewnić, że główny włącznik urządzenia znajduje się w pozycji „0”. 

   
Wskazówka: Przed podłączeniem przewodu sieciowego sprawdzić, czy dostępne jest 

odpowiednie gniazdko, zgodne z przepisami i o prawidłowym napięciu. Po 
ewentualnym zamontowaniu przez fachowca wtyczki odpowiadającej 
wymogom danego kraju lub adaptera, połączyć przewód z urządzeniem 
i gniazdkiem. 

 
   
Montaż przewodu 
sieciowego 

Podłącz przewód sieciowy do przeznaczonego do tego gniazda (21)  
w urządzeniu, a następnie podłącz go do gniazdka sieciowego. 

   
Montaż aplikatora Podłącz aplikator do przeznaczonego do tego gniazda (23) w urządzeniu. 

Odłóż aplikator. 
   
Montaż włącznika 
nożnego 

Podłącz włącznik nożny do przeznaczonego do tego gniazda (22)  
w urządzeniu.  
Połóż włącznik na podłodze. 

   
Wskazówka: Wtyczki włącznika nożnego i aplikatora zostały oznaczone strzałką. Podczas 

wkładania wtyczek strzałka musi wskazywać górę. Przy ich wkładaniu musi 
ona pokazywać dokładnie do góry. Przy prawidłowym ustawieniu wtyczkę 
można łatwo wsunąć do gniazda, należy więc tak długo nią kręcić, aż włożenie 
nie będzie sprawiało trudności. W żadnym wypadku nie wolno wprowadzać 
wtyczki w innej pozycji do gniazda na siłę. 
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 Uruchomienie 
Test działania 
 
 

4. 

   
Ważna informacja: Należy zwrócić uwagę na to, czy w aplikatorze umieszczono głowicę i czy jest 

ona wkręcona prawidłowo i do końca.  

 
   
Włączanie urządzenia Włącz urządzenie enPuls włącznikiem głównym („I”).  
   
Test systemu Po włączeniu enPuls przeprowadzi test systemu, po którego pozytywnym 

zakończeniu urządzenie będzie gotowe do użycia. 
   
 Test działania  
   
Przeprowadzenie Nacisnąć krótko włącznik nożny – 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). 

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

 
Jeżeli zaraz po teście przeprowadzany jest zabieg, należy ustawić pożądane 
parametry i postępować tak, jak opisano to w rozdziale 3. 
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 Opis funkcji 
 
 
 

5. 

   
 
Licznik fal 
uderzeniowych 
 

 

 
 
 
 
 
  
  
 
W przypadku ustawienia domyślnego i po wyzerowaniu (5) centralny licznik (3) 
na wyświetlaczu liczy wzwyż przeniesione uderzenia, maks. do 9999, po czym 
zaczyna ponownie od zera. Liczenie odbywa się sumująco, licznik zlicza 
rosnąco, jak długo fala uderzeniowa jest aktywowana za pomocą włącznika 
nożnego (18) i zatrzymuje się po zdjęciu stopy z włącznika. Po ponownej 
aktywacji liczenie jest kontynuowane od poprzedniego stanu licznika. 
 
Za pomocą przycisku (5) można w każdej chwili wyzerować stan licznika. 
 
Za pomocą przycisku (4) można zmienić kierunek odliczania i ustawić wartość 
wstępną, każdorazowo w odstępach co 100. Każde naciśnięcie przycisku 
zwiększy tę wartość o 100 uderzeń. Po aktywacji włącznika nożnego (18) 
liczenie odbywać się będzie wstecz aż do chwili, kiedy licznik osiągnie zero. 
Wówczas system zatrzyma się i będzie musiał zostać aktywowany na nowo. 
 
 

Wybór częstotliwości  
 
 
 
 
 
Za pomocą przycisku (7) można ustawić częstotliwość fali uderzeniowej. 
Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, kiedy fala uderzeniowa nie jest 
aktywna. Urządzenie pozwala na wybór pomiędzy programem wiązki uderzeń 
obejmującym 9 impulsów a 4 innymi programami o częstotliwościach 2 Hz, 5 
Hz, 10 Hz i 16 Hz.  
Każde naciśnięcie przycisku sprawia, że system przechodzi o poziom wyżej. 
Płynna regulacja nie jest możliwa. 
Możliwość wyboru częstotliwości jest uzależniona od wybranego poziomu 
energii. Częstotliwość równa 16 Hz możliwa jest tylko na pierwszych trzech 
poziomach. Na najwyższym poziomie energii maksymalna częstotliwość 
wynosi 10 Hz.  
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 Opis funkcji 
 
 
 

5. 

   
Poziomy energii 
 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
Poziom energii, tj. „twardość” generatora fal uderzeniowych w aplikatorze 
można ustawić na jednym z 4 stałych poziomów za pomocą przycisku (9). 
Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, kiedy fala uderzeniowa nie jest 
aktywna. Oddawana ilość energii przenoszonej na głowicę aplikatora podczas 
jednego uderzenia wynosi: 
 
Poziom 1:     60 mJ 
Poziom 2:     90 mJ 
Poziom 3: 120 mJ 
Poziom 4: 185 mJ 

 
   
 Ważna informacja: Ustawiony poziom określa zawsze energię uderzenia przez generator fal 

uderzeniowych, która jest następnie przenoszona na głowicę aplikatora.  
 

Ponieważ mają one różne powierzchnie przylegania do ciała pacjenta, energia 
ta zostanie rozprowadzona odpowiednio w większym lub mniejszym stopniu. 
Ma to wpływ na skuteczność zabiegu, w związku z czym powinno być brane 
pod uwagę. 
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 Ogólne wskazówki dotyczące obsługi 
 
 
 

6. 

   
Dla użytkownika 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
enPuls wykorzystuje energię mechaniczną.  
 

Energia ta jest przenoszona na ciało pacjenta za pośrednictwem aplikatora, 
który jest z reguły trzymany przez użytkownika w dłoni. 
 
W tym celu aplikator wraz z głowicą przykładany jest pionowo do obszaru lub 
punktu, który ma zostać objęty zabiegiem. 
 

Gdy fala uderzeniowa jest aktywna, można pracować zarówno w jednym 
miejscu jak również przesuwać aplikator po określonym obszarze. 
W celu zminimalizowania otarć skóry zaleca się zastosowanie środka “Lotion 
enPuls” dołączonego do urządzenia. 
 

Aplikator wywiera nacisk samym swoim ciężarem, dlatego nie jest zazwyczaj 
konieczny dodatkowy docisk aplikatora  do obszaru/punktu objętego 
zabiegiem. 
Aplikator należy po umieszczeniu trzymać luźno w dłoni w wybranej pozycji. 
W razie potrzeby można dodatkowo wywierać nacisk w kierunku tkanki  
i zmieniać kąt ustawienia. 

 

Ważna informacja: ! 
W przypadku stosowania środka “Lotion enPuls” należy nałożyć na głowicę 
aplikatora nakładkę ochronną z silikonu. 

   

Ważna informacja Mimo znacznego tłumienia własnego poprzez ciężar i konstrukcję aplikatora 
jego obsługa może prowadzić wskutek wibracji do obciążenia dłoni 
użytkownika.  
 
Zalecane środki ochronne: 
- ograniczony czas trwania obciążenia 
- bierne podparcie 
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 Ogólne wskazówki dotyczące obsługi 
 
 
 

6. 

   
Aplikator Aplikator (10) posiada generator fal uderzeniowych, wentylator 

odprowadzający energię cieplną oraz element, na którym mocowane są różne 
głowice. Jest połączony z urządzeniem sterującym (1) za pomocą 
elastycznego spiralnego kabla. 

   
Ważna informacja! Generator fal uderzeniowych znajdujący się w aplikatorze jest częścią 

zużywającą się i musi zostać wymieniony po określonym czasie użytkowania, 
gdyż jego sprawność z czasem słabnie. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH gwarantuje nieograniczone użytkowanie przez 
co najmniej 2 miliony uderzeń na jeden generator fal. 
 
Zużywanie się generatora fal uderzeniowych przebiega różnie. W zależności 
od mocy i częstotliwości może on niekiedy wytworzyć dużo więcej uderzeń niż 
2 miliony. 
 
Bliższe informacje o konieczności wymiany generatora fal uderzeniowych 
opisano w rozdziale 7. 

   

 

Do pracy z aplikatorem na pacjencie koniecznie jest mocne i całkowite 
dokręcenie jednej z głowic aplikatora. 
 
Przewodu spiralnego aplikatora nie wolno rozciągać do jego maksymalnej 
długości i należy go chronić przed zaciśnięciem lub innymi uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 
W celu uniknięcia przegrzania aplikatora należy koniecznie zwrócić uwagę na 
to, aby otwory wentylacyjne górne, a przede wszystkim dolne nie były 
zasłonięte dłonią, w której trzymamy aplikator lub w jakiś inny sposób. 

   
Tryb czuwania 
urządzenia / 
aplikatora 

Wentylator w aplikatorze jest włączany wraz z aktywacją poprzez włącznik 
nożny i zatrzymuje się automatycznie 3 minuty po zakończeniu aktywacji. 
 
Urządzenie sterujące przełącza się automatycznie po ostatniej aktywacji w tryb 
czuwania. Wyłączany jest przy tym również wyświetlacz. Ponowne 
uruchomienie następuje poprzez naciśnięcie jednego z czterech przycisków 
(dowolnego) znajdujących się na przodzie urządzenia. 
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 Ogólne wskazówki dotyczące obsługi 
 
 
 

6. 

   
Głowice aplikatora Do dyspozycji mają Państwo 3 różne głowice aplikatora. 

 
 

 

   
Wymiana głowic 
aplikatora 

W celu wymiany głowicy aplikator przytrzymać w jednej ręce, wykręcając 
głowicę z aplikatora drugą ręką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara. Następnie wybraną głowicę wkręcić do aplikatora do oporu, aż jej 
czarny zewnętrzny pierścień zajdzie na aplikator (gwint nie może być 
widoczny). 

 
   
Ważna informacja! Głowice aplikatora są częściami zużywającymi się i muszą zostać wymienione 

po określonym czasie użytkowania. 
 
 

Zużycie głowicy 
aplikatora 

Nieznaczne zniekształcenie wzgl. skrócenie tylnej, wypukłej końcówki 
aplikatora nie ma wpływu na działanie urządzenia. 
 
Przy dużym zniekształceniu końcówki uderzeniowej lub znacznym jej skróceniu 
należy wymienić głowicę. 
 
Wraz z urządzeniem dostarczany jest szablon testowy, na podstawie którego 
można ocenić, czy głowica osiągnęła granicę zużycia (patrz rysunek). 
 

 
 

 

 

 

 

szablon testowy 

Szczelina powietrzna, aplikator w porządku 

Brak szczeliny, osiągnięta została dopuszczalna wielkość 
zużycia 

szablon testowy 
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 Ogólne wskazówki dotyczące obsługi 
 
 
 

6. 

   
Włącznik nożny Dołączony włącznik nożny umiejscowić w taki sposób, aby był łatwo dostępny 

podczas przeprowadzania zabiegu. Element obsługujący włącznika działa 
niezależnie od kierunku, dlatego też dokładne ustawienie przełącznika nie jest 
konieczne. 
 
W celu uniknięcia uszkodzeń należy pamiętać, że konieczny jest jedynie 
nieznaczny nacisk na włącznik i taki powinien być na niego wywierany. Należy 
go obsługiwać przednią częścią stopy, nie piętą. 
 
Włącznik nie ma blokady, tzn. aktywacja jest utrzymywana tak długo, jak długo 
wywierany jest nacisk na włącznik. 
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 Błędy 
Usuwanie błędów 
 
 

7. 

   

Awaria / zakłócenia 
działania aplikatora 

Sprawdzić prawidłowość podłączenia wtyczki aplikatora do urządzenia.  
Powinna być całkowicie wsunięta (do zaskoczenia zapadki). 
 
Sprawdzić kabel  w kierunku uszkodzeń mechanicznych. 
 

   
Nieregularne 
wytwarzanie fal 
uderzeniowych / 
nadmierne nagrzanie 
aplikatora 

Możliwa przyczyna 1: Zużycie generatora fal 
 
Generator fal uderzeniowych jest częścią zużywającą się i powinien zostać 
wymieniony po 2 milionach uderzeń. 
 
Sprawdzić całkowitą liczbę uderzeń wygenerowanych przez urządzenie.  
 
W tym celu najpierw nacisnąć i przytrzymać przycisk 5, następnie nacisnąć 
przycisk 7. Powyżej obszaru licznika uderzeń (3) zostanie wyświetlona 
całkowita liczba uderzeń wytworzonych przez urządzenie. 

 
Usuwanie 
przyczyny 1 

Jeżeli całkowita liczba uderzeń wynosi 2 miliony lub przekracza tę wartość, 
należy wymienić generator fal. 
 
W tym celu należy zwrócić się do właściwego pracownika serwisu lub do 
centrali w Neu-Ulm. 
 
 

   
 Możliwa przyczyna 2: Zużycie głowicy aplikatora / opór w wyniku starcia 

materiału 
 
Głowice aplikatora są częściami zużywającymi się i muszą być wymieniane po 
określonej liczbie uderzeń. 
 

Usuwanie 
przyczyny 2 

Usuwanie fragmentów powstających w wyniku ścierania. 
Wymontować głowicę z aplikatora i wyczyścić gruntownie jej tylną, wypukłą 
końcówkę. Następnie przytrzymać aplikator bez głowicy otworem do dołu 
i wywołać kilka (maksymalnie 10) uderzeń o częstotliwości 2 lub 5 Hz przy 
najniższym poziomie energii. Następnie ponownie zamontować głowicę. 
 
Jeżeli błąd powtórzy się, należy wymienić głowicę aplikatora. 

gebraucht neu 
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 Błędy 
Usuwanie błędów 
 
 

7. 

   
Brak reakcji na 
włącznik główny, 
wyświetlacz 
pozostaje 
ciemny 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 

                      ! 

Sprawdzić, czy wtyczki przewodu zasilającego zostały prawidłowo włożone do 
gniazdka sieciowego i  gniazda (21) w aparacie. 
 
Skontrolować przewód zasilający w kierunku uszkodzeń mechanicznych. 
Sprawdzić sieć elektryczną i gniazdko. 
 
Powyżej wejściowego gniazda sieciowego aparatu znajduje się czuły 
bezpiecznik, który odcina napięcie sieciowe w przypadku problemu natury 
elektrycznej. Otworzyć pokrywę i sprawdzić bezpiecznik. W razie 
ewentualnego uszkodzenia wymienić. 
 
Bezpiecznik wymieniać wyłącznie na równoważny  (tj. bezpiecznik o takiej 
samej wartości / parametrach). Wcześniej sprawdzić kompleksowo zasilanie 
sieciowe.  
 
Jeżeli błąd pojawi się ponownie, natychmiast poinformować serwis/obsługę 
klienta. 

   
Aplikator przerywa 
pracę, urządzenie 
działa normalnie 

Generator fal uderzeniowych aplikatora jest wyposażony w termowyłącznik, 
który w przypadku niebezpieczeństwa przegrzania automatycznie przerywa 
pracę. 
 
Może do tego dojść na przykład w przypadku aplikacji powyżej 8.000 uderzeń 
o dużej częstotliwości i przy maksymalnym poziomie energii.  
 
Aplikator zostanie schłodzony przez wbudowany wentylator ponownie do 
odpowiedniej temperatury, po czym będzie znów możliwa normalna praca 
urządzenia. 

   
Wyświetlacz działa, 
brak reakcji na 
włącznik nożny 

Sprawdzić prawidłowość podłączenia wtyczki aplikatora do urządzenia. 
Powinna być całkowicie wsunięta do gniazda (22), do zaskoczenia zapadki. 
Sprawdzić kabel włącznika nożnego w kierunku uszkodzeń i zagięć. 
Sprawdzić, czy można poruszać element przełączający włącznika nożnego, 
czy jest zablokowany? 
 

   
Urządzenie wyświetla 
po włączeniu 
komunikat o błędzie 

Z reguły możliwa jest normalna praca po przyciśnięciu dowolnego przycisku na 
przedniej stronie urządzenia.  
Najczęstszą przyczynę stanowi wyciągnięcie wtyczek przewodów 
wyposażenia  lub przewodu sieciowego, gdy urządzenie jeszcze pracuje. 
Może to zdarzyć się przede wszystkim w trybie czuwania, gdyż wyłączony 
wyświetlacz jest często interpretowany jako wyłączone urządzenie.  
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 Konserwacja 
Czyszczenie / dezynfekcja 
Utylizacja 
 

8. 

   
Konserwacja Przed rozpoczęciem czynności związanych z konserwacją i czyszczeniem 

należy wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym i wyciągnąć wtyczkę 
z gniazdka. 
 
Nie jest konieczna specjalna konserwacja tego produktu. Należy jednakże 
kontrolować enPuls (urządzenie / aplikator / włącznik nożny i wszystkie 
przewody) w regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na 6 miesięcy)  
w kierunku uszkodzeń mechanicznych.  
 
Należy także sprawdzać stan zużycia końcówek głowic aplikatorów, jak 
opisano to w rozdziale 6. 

   
Ważna informacja 
 

! 

W przypadku korzystania z środek „Lotion enPuls” należy koniecznie założyć 
nakładkę ochroną z silikonu na głowicę aplikatora w celu uniknięcia jego 
zabrudzenia. 
Praca bez nakładki ochronnej może prowadzić do przedostania się środek 
„Lotion enPuls” do wnętrza głowicy i aplikatora, co może prowadzić do 
trwałego zanieczyszczenia i zakłóceń w działaniu aparatu. 

   
Czyszczenie / 
dezynfekcja 
 

Aparat i aplikator czyścić wilgotną ściereczką. Szczególnie polecane jest 
zastosowanie w tym celu znajdujących się w sprzedaży ściereczek  
z mikrofibry.  
Mocniejsze zabrudzenia usuwane są po prostu po dodaniu łagodnego środka 
czyszczącego.  
 
 
Uwaga: 
 
Wolno używać jedynie emulsji z mydła lub bezalkoholowych względnie nie 
zawierających rozpuszczalników środków czyszczących/dezynfekujących. 
 
Nie należy stosować rozpuszczalników, chlorków, środków polerujących, 
syntetycznych środków czyszczących, woskowych środków polerujących ani 
aerozoli. 

   
Ważna informacja Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby podczas czyszczenia do systemu 

nie przedostała się woda. 
   
Utylizacja Nie należy wyrzucać urządzenia i opakowania wraz ze śmieciami domowymi. 

Zimmer Medizinsysteme GmbH dokona utylizacji części nienadających się do 
naprawy. 
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 Ostrzeżenia 
 
 
 

9. 

   
 � Użytkownicy aparatu enPuls do terapii falami uderzeniowymi powinni 

zostać wdrożeni do prawidłowego korzystania z systemu i dysponować 
odpowiednią wiedzą.  

 
� Instrukcje terapeutyczne dotyczące miejsca zabiegu, jego czasu trwania 

i intensywności wymagają wiedzy medycznej i mogą być udzielane tylko 
przez lekarzy z uprawnieniami, terapeutów i osoby wykonujące inne 
zawody omedyczne. Należy bezwzględnie przestrzegać tych instrukcji. 

 
� Leczenie powinno odbywać się zawsze pod kontrolą medyczną. 
 
 
� Uwaga: 

Osoby, które stosują leczenie lekami modyfikującymi krzepnięcie krwi, tj. 
lekami przeciwpłytkowymi lub przeciwkrzepliwymi powinny skonsultować 
się ze swoim lekarzem w sprawie ewentualnego przerwania terapii, gdyż 
przy stosowaniu radialnych fal uderzeniowych może u takich pacjentów 
częściej lub łatwiej dochodzić do krwawienia i powstawania krwiaków. 

 
 
� Fale uderzeniowe ulegają mocnemu rozproszeniu w okolicach 

wypełnionych powietrzem i wytwarzają odbicia, które mogą mieć 
negatywne skutki. Dlatego prosimy nie przeprowadzać zabiegów 
bezpośrednio nad płucami (przestrzenie międzyżebrowe) i okolicą 
żołądkowo-jelitową. 
 

 
� Użytkowanie aparatu w pomieszczeniach mokrych / wilgotnych jest 

niedopuszczalne i może w przypadku nieprzestrzegania tego ostrzeżenia 
prowadzić do znacznych szkód i stanowić zagrożenie zarówno dla 
pacjenta jak i osoby obsługującej. 

 
Aparat może być zasilany wyłącznie za pomocą dostarczonego z nim 
przewodu sieciowego. Należy chronić ten przewód przed  uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
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 Wskazania 
Przeciwwskazania 
 
 

10. 

   
Wskazania enPuls opracowano do leczenia powierzchniowych problemów 

ortopedycznych i neurologicznych, takich jak: 
 

zapalenie ścięgna 
zapalenie kaletki maziowej 
choroby przyczepów ścięgien 
ostroga kości piętowej 
mięśniowo-powięziowe punkty spustowe i in. 

 
 

 

Przeciwwskazania - choroby naczyń krwionośnych w miejscu lub w pobliżu okolicy, na której 
wykonywany jest zabieg, 

- infekcje miejscowe w okolicy, na której wykonywany jest zabieg 
- w okolicy występowania nowotworów złośliwych / łagodnych 
- bezpośrednio na powierzchni chrząstek lub w okolicy drobnych stawów 

kręgosłupa o małej powierzchni 
- bezpośrednio nad wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi, np. 

rozrusznikiem, pompą przeciwbólową, 
- w okolicach, w których energia mechaniczna w postaci wibracji może 

prowadzić do uszkodzenia tkanki, np. w przypadku zaopatrzenia złamań 
płytkami metalowymi 
 

Ogólnie odradza się przeprowadzania zabiegów 
- w przypadku zaburzeń krzepliwości krwi lub leczenia, które powoduje 

zmianę krzepliwości krwi, 
- w czasie ciąży 
- w przypadku schorzeń neurologicznych z zaburzeniami wazomotoryki  

w okolicy objętej zabiegiem 
- ponad jamami ciała wypełnionymi powietrzem, np. zabiegi w okolicy 

odcinka piersiowego kręgosłupa itp. 
- u dzieci, przede wszystkim w okolicy chrząstek nasadowych 

 
Należy zachować ostrożność u osób: 
- z zaburzeniami czucia 
- z silnymi zaburzeniami wegetatywnymi 
- znajdujących się pod wpływem narkotyków i/lub alkoholu. 
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 Dane techniczne 
 
 
 

11. 

 

enPuls:  
Urządzenie do elektromagnetycznego wytwarzania promieniowych fal uderzeniowych stosowanych  
w ortopedii / fizjoterapii 
długość 330 mm 

szerokość 250 mm 

wysokość 185 mm 

ciężar 5,4 kg 

zasilanie elektryczne 230 VAC / 50/60 Hz, 2,5 A 

bezpiecznik 2,5 AT 

kompatybilność klasa ochronności I / klasa zastosowania B 

Tryby:  
4 częstotliwości do wyboru 2 / 5 / 10 / 16 Hz 

1 tryb burst 9 impulsów o częstotliwości 16 Hz (0,5 s) 
Poziomy energii:  
4 stałe ustawienia do wyboru 60 / 90 / 120 / 185 mJ (na aplikatorze) 

przy 16 Hz maks. 120 mJ 

Dokładność: ± 20% 

  
Aplikator fal uderzeniowych:  
Model ergonomiczny w anodyzowanej obudowie aluminiowej, chłodzony wentylatorem 

  
Wymiary: długość 230 mm, średnica 50 mm 

Ciężar: 0,94 kg (z kablem) 
  
Trwałość: 2.000.000 uderzeń (minimum) 
  
 
Wymienne głowice aplikatora o średnicy 6 / 15 / 25 mm bez konieczności używania dodatkowych 
narzędzi 
 
Zakres dostawy: walizka z urządzeniem, aplikator, głowice aplikatora 6 / 15 / 25 mm, 

nakładki ochronne, włącznik nożny, przewód sieciowy 

Wymiary: (szer. / głęb. / wys.) 600 mm / 400 mm / 230 mm 

Ciężar: 11,5 kg (całość) 
Warunki otoczenia:  
Praca: 10 do 35 °C (od 50 do 95 °F) 
 do 2400 m npm / 20 do 80% wzgl. wilgotności powietrza, bez 

kondens. 
Przechowywanie/transport:   
krótkoterminowo: -10 do 55 °C (od 14 do 131 °F) 
długoterminowo: 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F) 
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 Zakres dostawy / wyposażenie 
 
 
 

12. 

   
Zakres dostawy 1    urządzenie sterujące enPuls 

1    aplikator całość 

1    głowica aplikatora 6 mm 

2    głowice aplikatora 15 mm 

1    głowica aplikatora 25 mm 

20    silikonowe nakładki ochronne 

1    środek „Lotion enPuls” 

1  włącznik nożny  

1  przewód sieciowy 

1  instrukcja użytkowania 

1  szablon 

1  walizka transportowa 

 
   
Wyposażenie 5402  aplikator całość bez głowic  
 50 500 016 wspornik do aplikatora  
 50 500 003 głowica aplikatora 6 mm  
 50 500 004 głowica aplikatora 15 mm  
 50 500 005 głowica aplikatora 25 mm  

 50 500 017 silikonowe nakładki ochronne 

 50 500 018 środek „Lotion enPuls”  
 50 500 008 włącznik nożny   
 118  przewód sieciowy  
 50 500 009 walizka transportowa wyłożona pianką  
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 Deklaracja producenta o zgodności 
wyrobu z normami dotyczącymi 
kompatybilności elektromagnetycznej 
(EMC) 

13. 

 

 
Medyczne urządzenia elektryczne, do których należy 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 użytkowania wzgl. dokumentach towarzyszących. 
 
Przenośne i ruchome środki łączności radiowej (np. telefony przenośne, telefony komórkowe) mogą wywierać wpływ na 
medyczne urządzenia elektroniczne. 
 
enPuls może być zasilany wyłącznie za pomocą oryginalnego przewodu sieciowego podanego na wykazie zakresu dostawy. 
Eksploatacja aparatu z innym przewodem sieciowym może prowadzić do zwiększenia emisji i obniżenia odporności 
urządzenia na zakłócenia! 
 

Wskazówki i deklaracje producenta - emisje elektromagnetyczne 

Urządzenie enPuls jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej.  Klient lub użytkownik 
enPuls powinien upewnić się, że 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 pobliżu. 

Emisje o wysokiej częstotliwości, norma CISPR 11 Klasa A Urządzenie enPuls może być używane we 
wszystkich budynkach, łącznie  
z mieszkalnymi oraz budynkami, które są 
bezpośrednio podłączone do publicznej sieci 
niskiego napięcia, zasilającej budynki 
przeznaczone do celów mieszkalnych. 

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

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

Spełnia wymagania 

 
Urządzenie nie powinno stykać się lub być umieszczane na innym urządzeniu. Jeżeli takie usytuowanie jest konieczne, 
należy prowadzić obserwację, aby potwierdzić, ze konfiguracja, w której urządzenie zostało umieszczone, pozwala mu na 
poprawne działanie. 
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 Deklaracja producenta o zgodności 
wyrobu z normami dotyczącymi 
kompatybilności elektromagnetycznej 
(EMC) 

13. 

 

Wskazówki i deklaracje producenta - odporność elektromagnetyczna 

Urządzenie enPuls jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Klient lub użytkownik 
aparatu enPuls powinien upewnić się, że 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. Jeżeli 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 różnicowy 
 
± 2 kV tryb współbieżny 

± 1 kV tryb różnicowy 
 
± 2 kV tryb współbieżny 

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. Jeżeli użytkownik 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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 Deklaracja producenta o zgodności 
wyrobu z normami dotyczącymi 
kompatybilności elektromagnetycznej 
(EMC) 

13. 

 
Do istotnych cech eksploatacyjnych aparatu enPuls należą: 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 poniżej. Klient lub użytkownik 
aparatu enPuls powinien upewnić się, że 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 używane w odległości od jakichkolwiek 
elementów enPuls łącznie z jego przewodami, która 
jest nie mniejsza niż 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). 
 
Natężenie pól pochodzących od stałych nadajników 
RF jak określono w pomiarach pól 
elektromagnetycznych w tereniea powinny być 
niższe niż poziom zgodności dla każdego zakresu 
częstotliwościb. 
 
Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliżu urządzeń 
oznaczonych następującym symbolem: 

 

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2 Niniejsze wskazówki nie muszą mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Na rozchodzenie się fal 
elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi. 
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13. 

 

 

a Natężenia pól pochodzących od znajdujących się w pobliżu nadajników stałych takich jak nadajniki bazowe 
telefonów wykorzystujących łączność bezprzewodową, radiotelefonów, przenośnych amatorskich nadajników radiowych, 
nadajników AM, FM i telewizyjnych nie można wyliczyć teoretycznie z odpowiednią dokładnością.W celu dokonania oceny 
środowiska elektromagnetycznego wytworzonego przez nadajniki radiowe należy rozważyć przeprowadzenie pomiarów 
elektromagnetycznych w terenie. Jeżeli zmierzone w terenie natężenie pola w okolicy aparatu enPuls przewyższa powyższy 
poziom zgodności , należy prowadzić obserwację urządzenia enPuls, aby potwierdzić, że 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 Powyżej zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być niższe niż 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 można kontrolować.Nabywca lub użytkownik urządzenia enPuls może starać się unikać 
zakłóceń elektromagnetycznych poprzez zachowanie minimalnej odległości przenośnych i ruchomych środków łączności 
radiowej (nadajników) od rządzenia enPuls – zależnie od maksymalnej mocy znamionowej tych nadajników, jak zalecono 
poniżej. 

 

Moc znamionowa nadajnika 
W 

Odległość zależna od częstotliwości nadajnika 
m 

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 powyższej tabeli zalecaną odległość d w metrach (m) można 
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 wyższy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2 Niniejsze wskazówki nie muszą mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych 
ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi. 
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Deklaracja zgodności 

Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE  0123 zgodnie z Dyrektywą 
UE o produktach medycznych nr 93/42/EWG  i spełnia podstawowe wymogi 
załącznika I tej dyrektywy. 
 
Produkt został opracowany, wyprodukowany i przebadany z zastosowaniem 
systemu zarządzania jakością zgodnie z DIN EN ISO 13485. 
 
Produkt został zakwalifikowany do klasy IIb zgodnie z załącznikiem IX tej 
dyrektywy. 

   
 
 

 

  

Informacje prawne Montaż i eksploatacja niniejszego urządzenia terapeutycznego wymaga 
przestrzegania ustaw i rozporządzeń krajowych. W Niemczech stosuje się 
odpowiednio Rozporządzenie o użytkowaniu produktów medycznych [niem. 
Medizinprodukte-Betreiberverordnung, skr. MPBetreibV] w aktualnym 
brzmieniu oraz Branżowe Przepisy BHP w zakresie urządzeń elektrycznych 
i środków produkcyjnych [niem. BGV A3]. 
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Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstrasse 9
D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 731. 97 61-291
Fax +49 731. 97 61-299
export@zimmer.de
www.zimmer.de

Instrukcja użytkowania


