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 Ilustracje 
Soleo SonoStim / Soleo Galva  
Przód urządzenia   

 
 
 

Ryc. 1 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Elementy 
urządzenia i 
obsługi 

1 Regulator intensywności kanał I 
2 Regulator intensywności kanał II 
3 Wyświetlacz 
4 Gniazdo karty SD 
5 Przewód podłączeniowy elektrody 
6 Głowica ultradźwiękowa 
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 Ilustracje 
Soleo SonoStim / Soleo Galva 
Wskazania na wyświetlaczu / paski nawigacyjne   

 
Ryc. 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wskazania na 
wyświetlaczu 

7 Pasek stanu 
8 Przyciski na ekranie 
9 Paski nawigacyjne 

 
 
 
Ryc. 3 
 
 
 
 

 
 
Pasek nawigacyjny 
Opis funkcji 
 

(A) Powrót Przejście o jeden krok wstecz 
(B) Terapia Przedstawienie trybu terapii 
(C) Ulubione Przejście do obszaru ulubionych 
(D) Programy Przejście do listy programów 
(E) Protokoły Przejście do protokołów 

 (F) Do tyłu Przejście jedną stronę do tyłu 
 (G) Do przodu Przejście jedną stronę do przodu 
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Soleo SonoStim / Soleo Galva 
Tył urządzenia / przełączniki i gniazda podłączeniowe   

 
 
 
Ryc. 4 

 
 
Przełączniki i 
gniazda 
podłączeniowe 

10 Włącznik i wyłącznik  
11 Uchwyt bezpiecznika sieciowego 
12 Złącze przewodu sieciowego 
13 Gniazdo przewodu elektrody kanał II 
14 Gniazdo głowicy ultradźwiękowej 0,8 / 2,4 MHz 
15 Gniazdo przewodu elektrody kanał I 
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 Ilustracje 
VacoS 
Przód urządzenia / gniazda podłączeniowe   

 
 
 
Ryc. 5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gniazda 
podłączeniowe 

 Obwód 1 
16 Gniazdo podłączeniowe przewodu elektrody Vaco, czarne, 

katoda 
17 Gniazdo podłączeniowe przewodu elektrody Vaco, czerwone, 

anoda 
  
 Obwód 2 

18 Gniazdo podłączeniowe przewodu elektrody Vaco, czarne, 
katoda 

19 Gniazdo podłączeniowe przewodu elektrody Vaco, czerwone, 
anoda 
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VacoS 
Tył urządzenia / przełączniki i gniazda podłączeniowe   
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Przełączniki i 
gniazda 
podłączeniowe 

 

20 Włącznik i wyłącznik 
21 Uchwyt bezpiecznika sieciowego 
22 Złącze krótkiego przewodu sieciowego 
23 Złącze przewodu sieciowego 
24 Gniazdo przewodu elektrody kanał II 
25 Gniazdo przewodu łączącego z SonoStim / Galva kanał II 
26 Gniazdo przewodu elektrody kanał I 
27 Gniazdo przewodu łączącego z SonoStim / Galva kanał I 

 28 Tabliczka znamionowa SonoStim / Galva 
 29 Tabliczka znamionowa VacoS 
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Soleo SonoStim / Soleo Galva / VacoS 
Widok z boku   

 
 
 
Ryc. 8 

 
 
 
 
 
Złącza 30 Zawór przyłączeniowy separatora wody 
 
 
 
 
 

30 



 Ilustracje 
Soleo SonoStim / Soleo Galva  
Głowice ultradźwiękowe   
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Głowica ultradźwiękowa duża Głowica ultradźwiękowa mała 
 
 

 
 



 Objaśnienie symboli graficznych 
   

 

 

 
W instrukcji obsługi symbol ten oznacza niebezpieczeństwo. 

  

Uwaga! W instrukcji obsługi symbol ten oznacza ostrzeżenie „uwaga” przed 
ewentualnymi szkodami rzeczowymi. 

  

 
Typ urządzenia BF 

  

 
Klasa ochronności II 

  

 
Zapoznać się z instrukcją obsługi. 

  

 
Instrukcja obsługi 

  

 
Numer seryjny 

  

 
Numer artykułu 

  

 
Producent 

  

 
Data produkcji 

 
Symbol ten wskazuje niebezpieczne miejsca na urządzeniu. 

  

 
Praca przerywana 
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Obowiązuje dla urządzeń Soleo SonoStim, Soleo Galva i VacoS 
(NG). 
Niniejsza instrukcja obsługi jest uznawana za część składową 
urządzenia. 
Należy przechowywać ją razem z urządzeniem, aby w każdej 
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 Wskazania / Przeciwwskazania 
 
1.1 Wskazania do elektroterapii 1  

 

 
 Strona 1  

 

Terapia poprawiająca 
ukrwienie 

• czynnościowe zaburzenia krążenia 
• angiopatia w cukrzycy 
• angioneuropatia (choroba Raynauda) 
• akrocyjanoza 
• tętnicza niedrożność naczyniowa (stadium I/IIa) 
• choroby naczyń żylnych 
• przewlekła niewydolność żylna 
• odruchowa dystrofia współczulna 
• zespół Sudecka (stadium II) 
• zaburzenia trofiki 
• obrzęk limfatyczny 
• leczenie nerwu twarzowego (jako leczenie wstępne) 
• przewlekłe napięcie mięśni 
• choroba stawów obwodowych (przewlekła) 
• zespoły korzeniowe w chorobach kręgosłupa  

(podostre i przewlekłe) 
• zerwania więzadła 
• zapalenie pochewki ścięgna 
• zapalenie kaletki 

  
Terapia 
przeciwbólowa 

• wykręcenia, stłuczenia, skręcenia mięśni, ścięgien, stawów i kości 
• ból mięśni na dużych powierzchniach 
• ból wielostawowy 
• choroby stawów, zapalne 
• przewlekłe zapalenie wielostawowe (reumatoidalne zapalenie stawów), 

leczenie w okresie osłabienia stanu zapalnego 
• ból rozlany w periartropatiach, chorobach zwyrodnieniowych stawów,  
• zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa) 
• zapalenie ścięgna, zapalenie pochewki ścięgna 
• miejscowe i rzekomokorzeniowe choroby kręgosłupa 
• uszkodzenie korzenia 
• operacje krążka międzykręgowego 
• zapalne choroby kręgosłupa, przewlekłe 
• przewlekłe stany bólowe, zespół bólowy 
• zespół bólowy miednicy mniejszej (zapalenie przydatków) 
• zespół bólowy miednicy mniejszej (zapalenie gruczołu krokowego) 
• nerwobóle 
• zapalenie nerwu 
• polineuropatia 
• zespoły korzeniowe 
• zespoły uciskowe nerwów 
• allodynia 
• kauzalgia 

 



 Wskazania / Przeciwwskazania 
 
1.1 Wskazania do elektroterapii 1  

 

 
 Strona 2  

 

Terapia wspomagająca 
trofikę 

• owrzodzenia żylne 
• owrzodzenia neurotroficzne 
• odleżyny 
• opóźnione gojenie ran 
• osteoporoza 
• opóźnione gojenie kości 
• zerwania więzadła 

  
Terapia tonizująca 
mięśnie 

• osłabienie mięśni 
• słabe unerwienie mięśni szkieletowych 
• brak czucia mięśni 

  
Terapia detonizująca 
mięśnie 

• przeciążenie mięśni 
• bolesne napięcie mięśni 
• zespoły bólu mięśniowo-powięziowego 
• zerwania ścięgien i mięśni 
• przykurcze 

  



 Wskazania / Przeciwwskazania 
 
1.1 Wskazania do elektroterapii 1  

 

 
 Strona 3  

 

Pozostałe wskazania • periartropatie i endopatie przyczepów ścięgnistych (ostre, podostre) 
• periartropatie i endopatie przyczepów ścięgnistych (przewlekłe) 
• choroba stawów obwodowych (ostra, podostra) 
• stany pourazowe (krwiaki, obrzęki) 
• nadmierna potliwość dłoni i stóp 

(Hyperhidrosis palmarum et plantarum) 
• wady postawy kręgosłupa nabyte: 

pourazowe, pozapalne, zwyrodnieniowe 
• wady postawy kręgosłupa w dzieciństwie i okresie dojrzewania 
• złamania kręgosłupa, spondylodeza 
• operacje stawów, artroskopia, artrotomia 
• wrodzone wady rozwojowe i nieprawidłowy rozwój lub nieprawidłowe 

ustawienia narządów podporowych i ruchowych do leczenia 
w dzieciństwie 

• nietrzymanie kału 
• nietrzymanie moczu 
• zaburzenia perystaltyki jelit 
• przewlekłe zaparcia 
• wtórny obrzęk limfatyczny i zator limfatyczny 
• zespół bólowy miednicy 
• polineuropatia 
• choroba rogu przedniego rdzenia kręgowego 
• niedowłady obwodowe, niedowłady splotu 
• inne niż miejscowe, uogólnione choroby kręgosłupa 
• spastyczność 
• niedowłady kurczowe 
• niedowłady wiotkie 



 Wskazania / Przeciwwskazania 
 
1.2 Przeciwwskazania do elektroterapii 1  

 

 
 Strona 4  

 

Przeciwwskazania 
ogólne 

• niejasne objawy bólowe  
• ostre zapalenia (miejscowe, układowe) 
• (podejrzewane) choroby serca i układu krążenia 
• (podejrzewana) padaczka 
• tętnicza niedrożność naczyniowa od stadium IIb wg Fontaine'a 
• procesy ropne 
• gorączka 
• zakażenia ogólne 
• nowotwory złośliwe i łagodne 
• zakrzepowe zapalenie żył 
• zakrzepica żył z ryzykiem zatorowości 
• rozrusznik serca i inne wszczepione urządzenia elektroniczne 
• perfuzja przezsercowa 
• implanty metalowe w obszarze przepływu prądu w przypadku stosowania 

prądów galwanicznych lub unipolarnych o szerokości impulsów powyżej 
1 ms 

• psychozy 
• przy ograniczonej wrażliwości skóry  
• stosowanie na otwartych ranach lub w ich pobliżu lub nad złamaniami 

  
Dodatkowo do 
przestrzegania 
podczas terapii TENS 

• bóle z możliwością leczenia przyczynowego 
• głównie psychogenne bóle (terapia TENS jest nieskuteczna) 
• centralne zespoły bólowe, np. zespół bólu wzgórzowego 

  
Przeciwwskazania do 
przestrzegania 
dodatkowo 

Terapia mięśni z modulowanymi grupami impulsów (prądy modulowane) w 
następujących przypadkach: 
• utrata świadomości, zawężenie świadomości 
• zahamowanie odruchowe (np. w złamaniach) 
• zapalenie mięśni 
• mięśnie mimiczne twarzy 
• terapia prądem pobudzającym wywołuje utrzymujący się ból 
• niemowlęta, małe dzieci 
• w przypadku zwiększenia spastyczności 
• ciąża 
Szczególne środki ostrożności: 
• skłonność do krwawień po ostrym urazie lub złamaniu 
• po zabiegach chirurgicznych, gdy skurcze mięśni mogą zakłócać proces 

zdrowienia 
  
Środki ostrożności 
dotyczące 
określonych rodzajów 
prądu 

Prąd diadynamiczny, prąd Traberta 
• konieczna jest staranna technika umieszczania elektrod, aby uniknąć 

możliwych uszkodzeń skóry wskutek dużego udziału galwanicznego 
prądów diadynamicznych  

• ostrożne dozowanie w zaburzeniach czucia 



 Wskazania / Przeciwwskazania 
 
1.2 Przeciwwskazania do elektroterapii 1  

 

 
 Strona 5  

 

Elektroakupunktura 
• Nie wolno stosować akupunktury igłowej w przypadku zaburzeń 

krzepnięcia krwi. 



 Wskazania / Przeciwwskazania 
 
1.3 Wskazania do terapii ultradźwiękowej 1  

 

 
 Strona 6  

 

Wskazania z zakresu 
ortopedii, chirurgii, 
traumatologii, 
reumatologii 
 
 

• zespoły bólowe kręgosłupa, np. zespół szyjny 
• zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (tylko w przerwie bez stanu 

zapalnego) 
• choroby stawów 
• reumatoidalne zapalenie stawów (jeśli wskazane jest leczenie ciepłem) 
• choroba zwyrodnieniowa stawów 
• periartropatie 
• epikondylopatia 
• przewlekłe zapalenia ścięgna, zapalenia okostnej, ostroga piętowa 
• achillodynia 
• blizny, przykurcze, przykurcz Dupuytrena 
• dolegliwości pourazowe 
• złamania (zwłaszcza w przypadku opóźnionego tworzenia się kostniny) 

  
Pozostałe wskazania • astma oskrzelowa 

• rynopatia 
• utrzymujące się dolegliwości szyjnego odcinka kręgosłupa po urazie z 

szarpnięcia z wielokrotnymi blokadami 
• ból głowy 
• ból uszu 
• neuralgia popółpaścowa 
• zaburzenia czynnościowe żołądka i dwunastnicy 
• zespół bólowy miednicy 
• zaburzenia czynnościowe miednicy małej 



 Wskazania / Przeciwwskazania 
 
1.4 Przeciwwskazania do terapii 
ultradźwiękowej 

1  
 

 
 Strona 7  

 

 
Przeciwwskazania 
ogólne 

• niejasne objawy bólowe 
• choroby, w których nie wolno stosować ciepła, np. ostre choroby zapalne 
• choroby, w których przeciwwskazane są wpływy mechaniczne, np. 

zakrzepica żył 
• ograniczony przepływ krwi  
• podejrzenie chorób serca i układu krążenia 
• skaza krwotoczna 
• w okolicy szyjnej nie stosować ultradźwięków powyżej C3 
• stosowanie ultradźwięków w narządach miąższowych lub wrażliwych na 

ciepło (jądra, oczy, macica ciężarna, wątroba, nerki itp.) 
• znieczulone obszary skóry 
• zaburzenia odczuwania temperatury 
• po leczeniu promieniowaniem jonizującym 
• chrząstki nasadowe 
• nowotwory 
• elektroniczne rozruszniki 
• stosowanie na otwartych ranach lub w ich pobliżu 
• ograniczone odruchy lub wrażliwość na ból 
• zastosowanie w obszarze jamy brzusznej, okolicy miednicy lub lędźwiowej 

w okresie ciąży lub przy podejrzeniu ciąży 
 
 
Implanty metalowe i endoprotezy  
 
Obecnie nie istnieją już żadne zastrzeżenia w stosunku do stosowania 
ultradźwięków w małych dawkach. 



 Działania niepożądane 
 
 2  

 

 
 Strona 8  

 

Działania niepożądane 
elektroterapii 

W przypadku prawidłowego stosowania działania niepożądane nie są znane. 

  
Działania niepożądane 
terapii 
ultradźwiękowej 

W przypadku prawidłowego stosowania działania niepożądane nie są znane. 



 Wskazówki dotyczące użycia 
 
3.1 Informacje ogólne 3  

 

 
 Strona 9  

 

 Przed zastosowaniem urządzenia u pacjenta użytkownik powinien zaznajomić 
się z instrukcją obsługi, jak również poszczególnymi metodami leczenia oraz 
wskazaniami/przeciwwskazaniami, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi 
użycia. Należy przestrzegać również innych źródeł informacji dotyczących 
terapii ultradźwiękowej. 

  

 Niniejszą instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać razem 
z urządzeniem, aby w każdej chwili umożliwić do niej dostęp osobie 
zajmującej się obsługą urządzenia. 

  

Uwaga! 
W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym 
konieczne jest przed wszystkimi czynnościami konserwacyjnymi lub 
czyszczeniem rozłączenie urządzenia od sieci zasilającej poprzez 
wyciągnięcie wtyczki sieciowej. 

  

Uwaga! 
Przed użyciem należy zapewnić, że urządzenie jest używane podłączone do 
zgodnego z przepisami gniazda sieciowego ze stykiem ochronnym (instalacja 
elektryczna zgodnie z normą DIN VDE 0100 część 710). Urządzenie wolno 
przy tym stosować wyłącznie z dostarczonym przewodem sieciowym. 
Przewód sieciowy należy chronić przed obciążeniem mechanicznym. 

  

Uwaga! 
Pola magnetyczne i elektryczne mogą wpływać negatywnie na działanie 
urządzenia. Z tego powodu nie należy używać tego urządzenia w pobliżu 
urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne (urządzenia rentgenowskie 
lub do diatermii, tomografy rezonansu magnetycznego). Należy zachować 
bezpieczną odległość wynoszącą kilka metrów. 

  

Uwaga! 
Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w obszarach z 
wybuchowym, łatwopalnym lub utleniającym środowiskiem. 

  

Uwaga! 
Urządzenie należy tak umieścić podczas zastosowania, aby możliwy był 
bezpośredni dostęp do centralnego zasilania urządzenia, tak aby w każdej 
chwili możliwe było jego odłączenie od sieci.  

  

Uwaga! 
Przed użyciem należy skontrolować urządzenie. W przypadku uszkodzenia nie 
wolno go stosować. 

  

Uwaga! 
Stosować tylko części wyposażenia dodatkowego firmy Zimmer 
MedizinSysteme GmbH. 

  

Uwaga! 
Urządzenie może spowodować zakłócenia działania lub może zakłócać pracę 
urządzeń w najbliższym otoczeniu. Może być konieczne podjęcie 
odpowiednich działań zaradczych, takich jak np. nowa orientacja, nowy układ 
urządzenia lub ekranowanie. 

  

Uwaga! Podczas okresu użytkowania urządzenia nie wolno dokonywać jakichkolwiek 
zmian urządzenia lub systemu medycznego. 

  

Uwaga! Cały system medyczny nadaje się do stosowania w otoczeniu pacjenta. 

  

Uwaga! W celu bezpiecznego rozłączenia urządzenia od sieci zasilającej należy 
wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda w obudowie lub gniazda sieciowego. 
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 Pozycjonowanie elektrod i wybór parametrów leczenia powinny być zawsze 
dostosowane do wytycznych dla danego rodzaju leczenia. 

  
 W przypadku prądów, dla których istnieje niebezpieczeństwo oparzeń 

chemicznych (np. prąd galwaniczny, prądy diadynamiczne, prądu ze składową 
galwaniczną), zalecana maksymalna gęstość prądu wynosi 2 mA eff/cm² 
powierzchni elektrody.  

  
 Jeśli gęstość prądu przekracza 2 mA eff/cm², konieczna jest większa 

ostrożność użytkownika.  
  
 Podczas stosowania różnych elektrod należy zwracać uwagę, że przy 

mniejszej powierzchni elektrody osiągana jest większa gęstość prądu. 
  

Uwaga! 
Terapii prądem pobudzającym nie wolno stosować na głowie ani bezpośrednio 
na oczach. 

  

Uwaga! 
Podczas terapii skojarzonej głowicę ultradźwiękową można stosować jako 
elektrodę dynamiczną w powiązaniu z elektrodą nieruchomą, która jest 
podłączana przez przewód elektrody. Kanał ultradźwiękowy i elektrody tworzy 
przy tym część użytkową. Należy zwrócić uwagę, że w tym trybie prądy 
terapeutyczne przepływają przez głowicę ultradźwiękową. 
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 Z głowicą ultradźwiękową należy obchodzić się z zachowaniem ostrożności, 
nieostrożne obchodzenie się może zmienić jej właściwości. Głowica 
ultradźwiękowa nie może mieć styczności z ostrymi lub ostro zakończonymi 
przedmiotami, ponieważ aluminiowa głowica jest podatna na zadrapania. 

  
 Stosowanie innych środków sprzęgających niż specjalny żel do ultradźwięków 

SonoPlus może spowodować uszkodzenie głowicy ultradźwiękowej.  
  
 Po użyciu głowicę ultradźwiękową należy zdezynfekować zwykłymi środkami 

dezynfekcyjnymi do urządzeń. 
  
 Przed każdym użyciem należy sprawdzić głowicę ultradźwiękową pod kątem 

uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia nie wolno stosować głowicy 
ultradźwiękowej. 

  

Uwaga! 
Podczas terapii skojarzonej głowicę ultradźwiękową można stosować jako 
elektrodę dynamiczną w powiązaniu z elektrodą nieruchomą, która jest 
podłączana przez przewód elektrody. Kanał ultradźwiękowy i elektrody tworzy 
przy tym część użytkową. Należy zwrócić uwagę, że w tym trybie prądy 
terapeutyczne przepływają przez głowicę ultradźwiękową. 

  

Uwaga! 
W przypadku regularnego stosowania głowicy ultradźwiękowej w kąpieli 
wodnej należy podjąć działania w celu ochrony użytkownika. Wszystkie części 
ciała użytkownika, które są zanurzane w wodzie, należy chronić odpowiednimi 
działaniami. Jako odpowiedni środek ochronny uznawana jest tak zwana 
„odzież napowietrzona”. Mogą to być np.: rękawiczki neopreonowe lub 
rękawiczki lateksowe na rękawiczkach bawełnianych. 
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Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do stosowania przez fachowy 
personel medyczny.  

  

 
Należy bezwzględnie przestrzegać: Nigdy nie podłączać do urządzenia dwóch 
pacjentów podczas jednej sesji terapeutycznej! 

  

 
Podczas terapii nie wolno pozostawiać pacjenta bez nadzoru. 

  

 
Instrukcje dotyczące miejsca leczenia, czasu trwania i intensywności leczenia 
wymagają wiedzy medycznej i mogą być udzielane tylko przez upoważnionych 
lekarzy, terapeutów i medyczny personel pomocniczy. Należy bezwzględnie 
przestrzegać tych instrukcji. 

  

 
Stosowanie w mokrych obszarach jest niedozwolone. Nieprzestrzeganie tego 
zalecenia może prowadzić do wystąpienia znacznych szkód oraz zagrożenia 
zarówno pacjenta, jak i użytkownika. 

  

 
Materiał opakowaniowy należy prawidłowo usuwać. Należy zwracać uwagę, 
aby znajdował się w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

  

 
Stosowanie urządzenia z ustawieniami innymi niż wskazane w instrukcji 
obsługi lub do innych zastosowań może prowadzić do zagrożeń wskutek 
niekontrolowanej emisji energii ultradźwiękowej.  

  

 
U pacjentów z implantami lub wszczepionym urządzeniem elektronicznym 
leczenie można przeprowadzać dopiero po ustaleniu braku ryzyka. 

  

 
Jednoczesne podłączanie pacjenta do urządzenia elektrochirurgicznego jest 
niedozwolone. Może to prowadzić do oparzeń. 
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Elektroterapia Umieszczenie elektrod w okolicy klatki piersiowej może zwiększać ryzyko 
wystąpienia migotania komór. 
 
W przypadku przeprowadzania jontoforezy zastosowany lek może mieć 
ewentualnie działanie przeciwbólowe, wrażliwość na ból jest wtedy obniżona. 
 
Prąd pobudzający może mieć działanie stymulujące na wydzielanie insuliny. U 
pacjentów z cukrzycą może to zatem prowadzić do hipoglikemii. 
 
Stymulacja elektryczna lub zastosowane materiały mogą spowodować u 
wrażliwych pacjentów podrażnienia skóry lub nadwrażliwość. Działanie to 
można zmniejszyć poprzez zastosowanie innego materiału elektrody lub 
zmianę położenia elektrody. 
 
Stymulacji nie wolno stosować: 

• nad nerwem zatokowym 
• na szyi i ustach 
• przez klatkę piersiową 
• przez mózg 
• nad obszarami obrzękniętymi, zakażonymi, ze stanem zapalnym 
• nad zmianami nowotworowymi lub w ich pobliżu 

  
Podciśnienie U pacjentów ze skłonnością do tworzenia się krwiaków leczenie można 

przeprowadzać dopiero po ustaleniu braku ryzyka. 
  
Informacja: 
 

Dla elektroterapii w skojarzeniu z VacoS obowiązują ww. ostrzeżenia. 

  

 
Jeśli regulator natężenia jest ustawiony wysoko, możliwy jest przepływ 
prądów powyżej 10 mA eff lub występowanie napić powyżej 10 V na 
gniazdach wyjściowych. 
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Co to jest Soleoline? Bardzo nowoczesna, innowacyjna seria produktów, która udostępnia 3 różne 
warianty urządzeń. 
 
Soleo SonoStim 
Bardzo nowoczesne, innowacyjne urządzenie łączone do elektroterapii i 
terapii ultradźwiękowej z możliwością dodatkowego zastosowania VacoS. 
Soleo Galva 
Bardzo nowoczesne, innowacyjne urządzenie do elektroterapii z 
możliwością dodatkowego zastosowania VacoS. 
Soleo Sono 
Bardzo nowoczesne, innowacyjne urządzenie do terapii ultradźwiękowej. 

  
Informacja: Obsługa urządzenia Soleo Sono jest opisana w oddzielnej instrukcji obsługi. 
  
Jakie jest działanie 
Soleoline? 

Emisja prądów monofazowych, dwufazowych i średniej częstotliwości do 
stymulacji nerwów i terapii mięśni w trybie 1-kanałowym i 2-kanałowym oraz 
emisja ultradźwięków terapeutycznych. 

  
Co przemawia za 
Soleoline? 

Nowoczesny, przejrzysty kolorowy wyświetlacz, przedstawiający wszystkie 
parametry istotne dla terapii, oraz nowoczesna dotykowa obsługa. 
Indywidualne ustawienie uruchomienia programu oraz jasne i proste 
prowadzenie przez menu oferują najwyższy komfort dla użytkownika. 
 
Połączenie elektroterapii i terapii ultradźwiękowej w jednym systemie 
umożliwia sprawdzoną terapię skojarzoną. 
 
Mały kształt pozwala oszczędzić miejsce w gabinecie oraz jak najlepiej 
nadaje się do stosowania podczas wizyt domowych. 
 
Zastosowanie aparatu podciśnieniowego zapewnia wygodną aplikację 
elektrod i dodatkowo prowadzi do wytwarzania przyjemnego efektu masażu 
dla pacjenta. 

  
Innowacje w 
Soleoline? 

SonoSwing, innowacja w zakresie terapii ultradźwiękowej: 
- głowica ultradźwiękowa z dwoma częstotliwościami 
- możliwość wyboru głębokości wnikania poprzez procentowe ustawienie 
składowej częstotliwościowej. 

  
Informacja: Stosowanie urządzenia jest zastrzeżone dla personelu medycznego (np. 

lekarzy, terapeutów, medycznego personelu pomocniczego) 
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Seria produktów Soleoline obejmuje 3 różne warianty urządzeń: 
 
Soleo Sono 
Urządzenie ultradźwiękowe do leczenia ultradźwiękami terapeutycznymi. 
Soleo SonoStim 
Urządzenie łączone do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii, z możliwością 
dodatkowego zastosowania VacoS. 
Soleo Galva 
Urządzenie do elektroterapii z możliwością dodatkowego zastosowania 
VacoS. 
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Informacja: Poniższy opis montażu przewodów dotyczy pracy Soleo SonoStim / Soleo 
Galva bez VacoS. 

  
Informacja: Na przewodach umieszczone są kolorowe strzałki jako pomoc orientacyjna 

do prawidłowego połączenia z urządzeniem. 
  
Elektroterapia Podczas podłączania przewodów elektrod należy zwracać uwagę, aby 

zielona strzałka znajdowała się na dole w kierunku wtykania. 
 
• Podłączyć przewód elektrody dla kanału I do przeznaczonego do tego 

celu gniazda (15).  
• Podłączyć przewód elektrody dla kanału II do przeznaczonego do tego 

celu gniazda (13).  
• Umieścić czerwone zaciski szczękowe na zaznaczonych na czerwono 

wtyczkach przewodu elektrody. 
• Umieścić czarne zaciski szczękowe na zaznaczonych na czarno 

wtyczkach przewodu elektrody. 
  
Terapia 
ultradźwiękowa 

Podłączyć głowicę ultradźwiękową do przeznaczonego do tego celu gniazda 
(14).  

  
Podłączanie 
przewodu 
sieciowego 

Podłączyć przewód sieciowy do przeznaczonego do tego celu gniazda (12) i 
podłączyć przewód do sieci. 

  
Informacja: Urządzenie wolno podłączać tylko do gniazd sieciowych ze stykiem 

ochronnym. 
  
Włączanie 
urządzenia 

Urządzenie włącza się przełącznikiem (10). 

  
Wyłączanie 
urządzenia 

Urządzenie wyłącza się przełącznikiem (10).  
Aby całkowicie (wszystkie bieguny) odłączyć urządzenie od sieci konieczne 
jest wyciągnięcie przewodu sieciowego. 

  

Uwaga! 
Wszystkie przewody trzeba chronić przed przygnieceniem lub innymi 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

  
Informacja: Wszystkie przyciski, menu i podmenu aktywuje się bezpośrednio na ekranie 

przez naciśnięcie palcem. 
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Informacja: Sterowanie i obsługa VacoS odbywa się poprzez urządzenie Soleo 
SonoStim / Soleo Galva. Nie jest możliwa samodzielna praca. 

  
Przygotowanie Urządzenie Soleo SonoStim / Soleo Galva należy tak ustawić na VacoS, 

aby urządzenia szczelnie przylegały do siebie. Gniazda podłączeniowe 
przewodów elektrod Vaco muszą znajdować się z przodu (ryc. 4). 

  
Połączenie 
VacoS  
z SonoStim / Galva 

Podczas montażu przewodów łączących należy zwracać uwagę, aby 
podczas podłączania przewodu do Soleo SonoStim / Soleo Galva (13+15) 
zielona strzałka znajdowała się na dole w kierunku wtykania. 
 
Podczas montażu przewodów łączących należy zwracać uwagę, aby 
podczas podłączania przewodu do VacoS (25+27) zielona strzałka 
znajdowała się na górze w kierunku wtykania. 
 
Kanał I 
Podłączyć przewód łączący do przeznaczonych do tego celu gniazd na 
Soleo SonoStim / Soleo Galva (15) i na VacoS (27). 
 
Kanał II 
Podłączyć przewód łączący do przeznaczonych do tego celu gniazd na 
Soleo SonoStim / Soleo Galva (13) i na VacoS (25). 

  
Informacja: Jeśli urządzenie Soleo SonoStim / Soleo Galva jest stosowane w 

połączeniu z VacoS, podłączenie przewodów elektrod następuje na VacoS. 
Montaż jest opisany poniżej. 

  
Montaż przewodów 
elektrod 

Podczas montażu przewodów elektrod na VacoS należy zwracać uwagę, 
aby zielona strzałka znajdowała się na górze w kierunku wtykania. 
 

• Podłączyć przewód elektrody dla kanału I do przeznaczonego do tego 
celu gniazda (26) na VacoS.  

• Podłączyć przewód elektrody dla kanału II do przeznaczonego do tego 
celu gniazda (24) na VacoS.  

• Umieścić czerwone zaciski szczękowe na zaznaczonych na czerwono 
wtyczkach przewodu elektrody. 

• Umieścić czarne zaciski szczękowe na zaznaczonych na czarno 
wtyczkach przewodu elektrody. 
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Montaż przewodów 
elektrod Vaco 

Podłączyć czarny przewód elektrody Vaco do przeznaczonego do tego celu 
gniazda (16) z przodu VacoS  
przy I - . 
 
Podłączyć czerwony przewód elektrody Vaco do przeznaczonego do tego 
celu gniazda (17) z przodu VacoS  
przy I + . 
 
Podłączyć czarny przewód elektrody Vaco do przeznaczonego do tego celu 
gniazda (18) z przodu VacoS  
przy II - . 
 
Podłączyć czerwony przewód elektrody Vaco do przeznaczonego do tego 
celu gniazda (19) z przodu VacoS  
przy II + . 
 
Nałożyć elektrody Vaco z wtyczką na wolny koniec przewodów elektrod 
Vaco. 

  
Montaż elektrod 
Vaco 

Do każdego z 4 przewodów elektrod Vaco należy podłączyć jedną elektrodę 
Vaco. 

  
Wytwarzanie 
połączenia 
sieciowego 

Podłączyć krótki przewód sieciowy do przewidzianych do tego celu gniazd 
na VacoS (22) i na Soleo SonoStim / Soleo Galva (12). 

  
Podłączanie 
przewodu 
sieciowego 

Podłączyć przewód sieciowy do przeznaczonego do tego celu gniazda (23) 
na VacoS i podłączyć przewód do sieci. 

  
Włączanie VacoS Urządzenie VacoS włącza się przełącznikiem (20). 
  
Informacja: Aktywacja VacoS następuje poprzez naciśnięcie przycisku (1). 

 

 
 
 
 
Okno jest aktywne tylko wtedy, gdy VacoS jest włączony. 

1 
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Informacja: Poniższe opisy dotyczą zawsze terapii z jednym kanałem i opierają się na 
fabrycznych ustawieniach podstawowych. 

  
Informacja: Zmiany ustawień podstawowych są możliwe tylko z ekranu startowego. 
  
Ekran startowy Po włączeniu urządzenia i autoteście otwiera się ekran startowy. 

 

 
 
 

  
 
 

Informacja: 

. 
Aktywacja przycisku „Start“ (1) powoduje natychmiastowe przejście do 
ekranu wyboru. 

  
 

 
  
 Na ekranie wyboru można ustalić żądany rodzaj terapii. 
  
Menu konfiguracji 
 

W menu konfiguracji można zmieniać ustawienia fabryczne i ustawiać je 
indywidualnie. 

  
Wybór konfiguracji Aktywacja (2) otwiera ekran „Konfiguracja - Ogólne“. 
  

2 1 
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Możliwości ustawień są opisane poniżej. 
Ustawienia podstawowe są fabrycznie wstępnie zaprogramowane w sposób 
przedstawiony na ekranie. 

  
(1) Ustawienia 
początkowe 

Możliwości indywidualnego wyboru ustawień początkowych. 
Wyboru dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 

  
(2) Język Wybór języka.  

Wyboru dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 
  
(3) Tekst powitania Aktywacja (3) otwiera okno z klawiaturą alfabetyczną do wprowadzania 

indywidualnego tekstu powitania na ekranie startowym.  
  
(4) Anulowanie Aktywacja (4) przerywa procedurę. 
  
(5) OK Aktywacja (5) zapisuje dokonane zmiany i powoduje przejście do ekranu 

startowego. 
  
(6) Wersja Aktywacja (6) otwiera okno z informacjami o aktualnej wersji oprogramowania. 
  
(7) Load Default Aktywacja (7) przywraca domyślne ustawienia fabryczne. 
  
(8) Dźwięk Możliwe jest włączenie i wyłączenie sygnałów dźwiękowych. 
  
(9) Schemat kolorów Aktywacja (9) powoduje zmianę między dwoma ustawieniami ekranu. Można 

wybrać jasne lub ciemne tło ekranu. 
  
(10) Wygaszacz 

ekranu 
Możliwość ustawienia, od kiedy ma być aktywowany wygaszacz ekranu. 
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(11) Jasność Ustawienie jasności za pomocą obu przycisków strzałek. 

  
(12) Głośność Ustawienie głośności za pomocą obu przycisków strzałek. 
  
(13) Konfiguracja 

Elektroterapia 
Aktywacja (13) powoduje przejście do Konfiguracja - Elektroterapia. 
 

  
(14) Konfiguracja 

SonoSwing 
Aktywacja (14) powoduje przejście do Konfiguracja - Ultradźwięki. 
 

  
(15) Serwis Aktywacja (15) powoduje przejście do menu serwisowego. 
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(13) Konfiguracja 
Elektroterapia 
 
 

 
 
 

 
 

(1) Częstotliwość Możliwość ustawienia częstotliwości podstawowej w krokach 2500 Hz, 
4000 Hz i 8000 Hz. Ustawienie odbywa się za pomocą obu przycisków 
strzałek. 

  
(2) Czas Możliwość ustawienia jednolitego czasu terapii od 1 do 60 minut dla 

wszystkich programów. Ustawienie odbywa się za pomocą obu przycisków 
strzałek. 

  
(3) Cykl 
przebiegunowania 

Możliwość ustawienia czasu przebiegunowania od 10 do 120 sekund. 
Ustawienie odbywa się za pomocą obu przycisków strzałek. 

  

1 

2 

3 



 Ustawienia podstawowe 
 
8.3 Terapia ultradźwiękowa 8  

 

 
 Strona 24  

 

Informacja: Aktywacja (14) i powiązane z tym ustawienia są aktywne tylko w wersji 
Soleo SonoStim. 

  
(14) Konfiguracja 
Ultradźwięki 

 

 
 

  
(1) Jednostka Możliwość ustawienia jednostki natężenia na wykresie słupkowym. 

Wyboru dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 
  
(2) Sprzężenie Możliwość ustawienia (50-95%) wartości granicznej sprzężenia. 

Ustawienie odbywa się za pomocą obu przycisków strzałek. 
  
(3) Kalibracja 
sprzężenia głowicy 

W celu kompensacji ewentualnej błędnej kalibracji spowodowanej wieloma 
godzinami roboczymi można przeprowadzić kalibrację sprzężenia głowicy.  

1 
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(15) Serwis 

 
 

 Aktywacja (1) otwiera menu serwisowe. 
 
W menu serwisowym można przeprowadzać aktualizacje oprogramowania.  
 
Informacje dotyczące przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania będą 
przekazane użytkownikowi, gdy zaplanowana będzie aktualizacja. 

  
 W celu otwarcia menu serwisowego należy wpisać hasło „armin”. 

 
Wszystkie pozostałe wymienione punkty nie są istotne dla użytkownika. 
 
Aktywacja (2) powoduje przejście do Konfiguracja - Ogólne. 

1 
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Informacja: Poniższa informacja dotyczy wszystkich rodzajów terapii dostępnych 
w systemie. 
 
Jeśli czasy terapii będą indywidualnie przedłużone, może dojść do zmiany 
sposobu działania i pacjent musi być dokładniej obserwowany podczas 
zastosowania. 

  
Start programu 

  
 
 
 
Aktywacja (1) otwiera ekran programów. Tu możliwy jest wybór żądanego 
programu. 

  
Programy  
SonoStim 

W urządzeniu SonoStim dostępne są 3 różne rodzaje terapii: 

  
Wybór elektroterapii Wyboru dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 

 

 

1 
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Wybór grupy 
rodzajów prądu 

Wyboru żądanej grupy rodzajów prądu dokonuje się bezpośrednio w 
odpowiednim wierszu. 
 

 
  
Wybór rodzaju 
prądu 

Wyboru rodzaju prądu dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim wierszu.  
 

 
  
Ekran terapii Po wyborze rodzaju prądu ekran terapii otwiera się automatycznie na 

kanale I. 
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Rozpoczęcie terapii Po regulacji natężenia lewym regulatorem natężenia terapia rozpoczyna się 

automatycznie. Na wykresie słupkowym wyświetlany jest aktualny przepływ 
prądu, a czas terapii zmniejsza się co sekundę. 
Po aktywacji (1) terapia zatrzymuje się, a natężenie spada z powrotem na 
0 mA. 
 

 
 

  
Zakończenie terapii Po upływie czasu terapii sygnał dźwiękowy sygnalizuje zakończenie terapii, 

zegar jest ustawiony na 00:00, natężenie wraca automatycznie na 0 mA i 
znika wyświetlenie wykresu słupkowego.  
 
Czas terapii jest automatycznie ponownie aktywowany po zakończeniu 
terapii. 

  
Informacja: 
 
 
 

Przycisk Podciśnienie (2) jest widoczny tylko wtedy, gdy VacoS jest 
połączony z Soleo SonoStim / Soleo Galva w sposób opisany w punkcie 
7.2 oraz jest włączony. 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 
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Opis elementów 
wyświetlacza i 
przycisków 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
(1) Natężenie / Start Wykres słupkowy wskazuje aktualnie ustawione natężenie.  

W trybie CC wskazanie jest w mA eff. lub szczyt.  
W trybie CC wskazanie jest w V szczyt. 
Ustawienia natężenia dokonuje się lewym regulatorem (Monostim) lub oboma 
regulatorami (Duostim). 
Po ustawieniu wyższego natężenia terapia rozpoczyna się automatycznie. 

  
(2) Stop Aktywacja (2) zatrzymuje terapię. 
  
(3) Podciśnienie Sygnalizuje na ekranie terapii, że podłączone jest urządzenie VacoS. 

Aktywacja otwiera ekran konfiguracji i startowy (3). 
  
Informacja: Jeśli VacoS nie jest podłączony, przycisk ten jest całkowicie ukryty. 
  
(4) Kanał Po aktywacji (4) dostępne są różne możliwości wyboru trybów kanałów. 

W grupie „Tryb” można wybierać między Mono-/Twin- i Duostim. 
W grupie „Kanał” można aktywować kanał pożądany dla terapii. 
W grupie „Synchronizacja” można ustalić dla trybów Twin- lub Duostim emisję 
falowania. Dostępne są opcje przemiennie, równolegle i oddzielnie. 
W trybie Duostim można wybrać własny rodzaj prądu dla każdego kanału. 

(5) Czas terapii Wskazuje czas terapii dla wybranego programu. 
Przyciskami strzałek można przedłużyć lub skrócić wstępnie ustawiony czas 
terapii. Po rozpoczęciu terapii wyświetlany jest aktualnie pozostały jeszcze 
czas terapii. 

  
(6) Pasek stanu Na pasku stanu wyświetlana jest nazwa aktualnego programu terapii. 
  

8 9 
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(7) Działanie Przedstawia informacje o proporcjonalnych działaniach medycznych 
aktualnego rodzaju prądu.  

  
Informacja: W przypadku zmiany parametrów kształtu fali (czas impulsu lub przerwa 

impulsu) zmienia się również działanie rodzaju prądu. Dlatego okno nie jest już 
widoczne po zmianie. 

  
(8) Falowanie W przypadku aktywacji przedstawia parametry falowania aktualnego programu 

terapii. Wyświetlane są takie parametry jak czas wzrostu, czas wstrzymania i 
czas przerwy. 
Jeśli falowanie nie jest aktywowane, okno falowania jest wyświetlane 
pomniejszone.  
Aktywacja otwiera parametry falowania. Tutaj można aktywować falowanie lub 
zmieniać parametry w sposób zdefiniowany dla użytkownika. 
Parametry wybiera się bezpośrednio. Jeśli mają one niebieskie tło, można 
dokonać zmiany. 
Za pomocą przycisków strzałek można zmieniać wartości do góry lub do dołu 
w granicach określonych w definicji falowania. 
Zmienione parametry można przejąć przyciskiem „OK”, „Anuluj” przerywa tę 
procedurę. 

  
Informacja: Jeśli fabrycznie dla programu nie jest przewidziane falowanie, okno jest 

całkowicie ukryte. 
  
(9) Parametry Przedstawia parametry aktualnego programu terapii.  

Przedstawiane są takie parametry jak czas impulsu i czas przerwy impulsu (i 
tym samym częstotliwość), biegunowość, CC/CV i składowa galwaniczna. 
Aktywacja otwiera parametry rodzaju prądu. Tu można zmienić parametry w 
sposób zdefiniowany przez użytkownika. Parametry wybiera się bezpośrednio. 
Jeśli mają one niebieskie tło, można dokonać zmiany. 
Za pomocą przycisków strzałek można zmieniać wartości do góry lub do dołu 
w granicach określonych w definicji rodzaju prądu. 
Zmienione parametry można przejąć poprzez aktywację przycisku „OK”, 
przycisk „Anuluj” przerywa tę procedurę. 

  
(10) Zapisz Przejście do obszaru zapisywania. 
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Start programu 

 
 
 
 
Aktywacja (1) otwiera ekran Programy. Tu możliwy jest wybór żądanego 
programu. 

  
Wybór terapii 
ultradźwiękowej 
 

 

Wyboru dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 
 

 
  
Wybór programu Wyboru żądanego programu terapii ultradźwiękowej dokonuje się bezpośrednio 

w odpowiednim wierszu. 
 

 
 

1 
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Ekran terapii Po wyborze programu terapii ultradźwiękowej otwiera się ekran terapii. 
 

 
 

  
Informacja: Przed rozpoczęciem leczenia należy sprawdzić, czy dane w oknie parametrów 

(tutaj: 5 cm²) zgadzają się z podłączoną głowicą ultradźwiękową. 
  
Ustawianie natężenia Regulacja natężenia lewym regulatorem natężenia. 

 

 
 
 

  

1 
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Rozpoczęcie terapii 

 
 
 
(1) powoduje rozpoczęcie terapii. (1) zmienia (2). Na wykresie słupkowym 
wyświetlana jest ustawiona dawka, a czas leczenia zmniejsza się co sekundę. 
Aktywne jest wskazanie sprzężenia. 

  
Zakończenie terapii Po upływie czasu terapii sygnał dźwiękowy sygnalizuje zakończenie terapii, 

zegar jest ustawiony na 00:00. Natężenie ustawia się automatycznie na zero, 
znika wskazanie na wykresie słupkowym, a wskazanie sprzężenia jest 
nieaktywne.  
 
Czas terapii jest automatycznie ponownie aktywowany po zakończeniu 
terapii, a (2) zmienia się na (1). 
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Opis elementów 
wyświetlacza i 
przycisków 

 
 

 
 
 
 

(1) Natężenie Wykres słupkowy wskazuje aktualnie ustawione natężenie. Ustawienie 
natężenia odbywa się za pomocą lewego regulatora. 

  
(2) Start/Stop Aktywacja (2) rozpoczyna lub zatrzymuje terapię. 
  
(3) Czas terapii Wskazuje czas terapii dla wybranego programu. 

Przyciskami + / - można przedłużyć lub skrócić wstępnie ustawiony czas 
terapii. Po rozpoczęciu terapii wyświetlany jest aktualnie pozostały jeszcze 
czas terapii. 

  
(4) Pasek stanu Na pasku stanu wyświetlana jest nazwa aktualnego programu terapii 

ultradźwiękowej. 
  
(5) Sprzężenie Wskazanie sprzężenia. Sprzężenie jest przedstawiane cyfrowo w procentach.  
  
(6) Głębokość 
działania 

Wykres słupkowy przedstawia aktualny stosunek częstotliwości 0,8 MHz (800 
KHz) do 2,4 MHz w procentach. Aktywacja (6) otwiera okno Głębokość 
działania. Tu można zmienić ustawienie procentowego stosunku 
częstotliwości. Ustawienie za pomocą przycisków strzałek. 

  
(7) Parametry Przedstawia parametry aktualnego programu terapii. Wyświetlane są 

parametry trybu pracy, częstotliwości, współczynnik wypełnienia impulsu i 
aktualna głowica ultradźwiękowa.Aktywacja (7) otwiera ekran parametrów 
ultradźwięków. 
Tu można zmienić parametry w sposób zdefiniowany przez użytkownika. 
Parametry wybiera się bezpośrednio. Jeśli mają one niebieskie tło, można 
dokonać zmiany. Za pomocą przycisków strzałek można zmieniać wartości do 
góry lub do dołu w zdefiniowanym zakresie. 
Tutaj można również przestawić głowicę ultradźwiękową na terapię w kąpieli 
wodnej (patrz punkt 9.3). 
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Informacja: 
 

W przypadku przeprowadzania terapii ultradźwiękowej w kąpieli wodnej 
konieczna jest przed terapią modyfikacja nadzoru temperatury głowicy 
ultradźwiękowej. 

  
Wykonanie 
 
 

Aktywacja (1) 
 
 

 
 
otwiera ekran parametrów ultradźwięków. 
 

 
 

  
Przycisk aktywacji 
kąpieli wodnej 
 

Po aktywacji (2) i potwierdzeniu modyfikowany jest nadzór temperatury 
głowicy ultradźwiękowej dla terapii w kąpieli wodnej. 

  
Informacja: Po zakończeniu terapii w kąpieli wodnej może się zdarzyć, że temperatura 

głowicy ultradźwiękowej będzie za wysoka dla terapii poza kąpielą wodną. 
Wyświetlany jest wtedy komunikat „Regulacja temperatury głowicy”. W tym 
czasie nie jest możliwa żadna terapia. Po zakończeniu procedury regulacji 
temperatury głowicy ultradźwiękowej znika komunikat i można kontynuować 
terapię. 
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Start programu 

 
 
 
 
Aktywacja (1) otwiera ekran programów. Tu możliwy jest wybór żądanego 
programu. 

  
Wybór terapii 
skojarzonej 
 

 

Wyboru terapii skojarzonej dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim 
wierszu. 
 

 
 
Wybór programu 

 
Wyboru żądanego programu terapii skojarzonej dokonuje się bezpośrednio 
w odpowiednim wierszu. 
 

 

1 
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Ekran terapii Po wyborze programu terapii skojarzonej otwiera się ekran terapii. 
 

 
  
Ustawianie natężenia 
ultradźwięków 

Regulacja natężenia lewym regulatorem natężenia. 
 

 
  

Ustawianie natężenia 
prądu 
pobudzającego/ 
rozpoczęcie terapii 

 

Po regulacji natężenia prawym regulatorem natężenia terapia skojarzona jest 
aktywna. 
Na prawym wykresie słupkowym wyświetlana jest ustawiona dawka 
ultradźwięków i aktywne jest wskazanie sprzężenia. Na lewym wykresie 
słupkowym wyświetlany jest aktualny przepływ prądu. Czas terapii zmniejsza 
się co sekundę. 

  
Informacja: W przypadku terapii skojarzonej należy zwracać uwagę, że przewodzący 

przewód elektrody (anoda) jest zasadniczo aktywny tylko na kanale I. 
  
Zakończenie terapii Po upływie czasu terapii sygnał dźwiękowy sygnalizuje zakończenie terapii, 

zegar jest ustawiony na 00:00. Natężenie ustawia się automatycznie na zero, 
znika wskazanie na wykresie słupkowym, a wskazanie sprzężenia jest 
nieaktywne.  
 
Czas terapii jest automatycznie ponownie aktywowany po zakończeniu terapii. 
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Wolny program Możliwe jest indywidualne zdefiniowanie programu. 

Najpierw należy wybrać program terapii ultradźwiękowej. 
  
 

 
  
 Następnie należy wybrać program elektroterapii. 
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Informacja: Wszystkie elementy wyświetlacza, przyciski, etapy obsługi oraz 
przeprowadzanie terapii są szczegółowo opisane w punkcie 9.1. 
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Informacja: Do ekranu terapii sposób postępowania jest analogiczny jak postępowanie 
opisane w punkcie 9.1. 

  
Informacja: Jeśli nie ma urządzenia VacoS, przycisk „Podciśnienie” nie jest wyświetlany. 

To samo dotyczy sytuacji, gdy występuje zakłócenie lub przerwanie 
przesyłania danych lub połączenia między VacoS a Soleo SonoStim / Soleo 
Galva. 

  
Aktywacja 
podstawowego 
podciśnienia  
 

Naciśnięcie (1) aktywuje podstawowe podciśnienia do zasysania elektrod 
Vaco. 
 

 
  
 
 

 
 
(1) zmienia (2). 
 

Ustawianie 
podciśnienia 
roboczego 

Natężenie podciśnienia roboczego można ustawiać przyciskami + / - (3). 

2 
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Rozpoczęcie terapii 
Elektroterapia 

 
 
Po regulacji natężenia lewym regulatorem rozpoczyna się terapia. Na 
wykresie słupkowym wyświetlany jest aktualny przepływ prądu, a czas terapii 
zmniejsza się co sekundę. 
 

Zakończenie terapii 
Elektroterapia 

Po upływie czasu terapii sygnał dźwiękowy sygnalizuje zakończenie terapii, 
zegar jest ustawiony na 00:00, natężenie wraca automatycznie na zero i znika 
wyświetlenie wykresu słupkowego.  
Czas terapii jest automatycznie ponownie aktywowany po zakończeniu terapii. 

  
Informacja: Podciśnienie należy zakończyć po upływie czasu ręcznie przyciskiem „Stop”. 

Przycisk „Stop“ zmienia się w „Start“. 
 
Jeśli podciśnienie jest dezaktywowane,można wygodnie zdjąć elektrody Vaco.  
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Opis elementów 
wyświetlacza i 
przycisków 
 
 

 
 

 
 

(4) Wskazanie 
podciśnienia 

Numeryczne wskazanie próżni podstawowej lub podciśnienia roboczego. 

  
Informacja: Próżnia podstawowa jest ustawiona fabrycznie na 16 kPa. 
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(5) Elektroda Vaco Symbol terapii z elektrodami Vaco. 
  
 Aktywacja (4) otwiera okno parametrów podciśnienia. 

 

 
 

(6) Próżnia 
podstawowa 

Przyciskami strzałek można ustawiać próżnię podstawową. Próżnię 
podstawową można zmniejszyć do 12 kPa. Jeśli próżnia podstawowa ma być 
ustawiona na więcej niż 16 kPa, konieczne jest analogiczne zwiększenie 
podciśnienia roboczego. 

  
(7) Podciśnienie 
robocze 

Przyciskami strzałek można ustawiać podciśnienie robocze. 

  
(8) Impuls Przyciskami strzałek można ustawiać tryb pracy z impulsami lub bez 

impulsów. 
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Separator wody VacoS zawiera zintegrowany separator wody, który gromadzi wilgoć 
wydzielaną przez gąbki i tym samym chroni VacoS przed zwapnieniem. 
 
Jeśli separator jest pełny, na wyświetlaczu pojawia się komunikat  
 

 
  
Informacja: Jeśli separator wody nie będzie opróżniony, nie jest możliwe rozpoczęcie 

terapii. 
 
Należy opróżnić separator wody w sposób opisany w punkcie 22. 
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Karta SD Na karcie SD zapisywane są ustawienia zdefiniowane przez użytkownika oraz 
lista wskazań. 

  
 Jeśli karta SD nie jest włożona, po aktywacji przycisków „Ulubione” lub 

„Wskazania” pojawia się komunikat: 
 
„Brak karty SD“.  
 
Korzystanie z „Ulubionych” lub „Wskazań” wymaga karty SD. 
 
Należy włożyć kartę i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

  
Informacja: Komunikat należy dezaktywować w sposób opisany w punkcie 22. 

 
 



 Soleo SonoStim / Soleo Galva 
Instrukcja obsługi 
11.4 Protokoły 11  

 

 
 Strona 46  

 

 Wsparcie przy wyborze terapii i propozycja zalecenia terapii. 
  
Protokoły (1) otwiera menu z zaleceniami terapii. 

 

 
 

  
Wybór terapii 
poprzez obszar ciała 

Wybór obszaru ciała następuje poprzez kliknięcie białego kwadratu. 

  
Wybór obrazu 
chorobowego 

Po wyborze żądanego obszaru ciała otwiera się okno z różnymi chorobami w 
obrębie barku. 
 
Wyboru obrazu chorobowego dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim 
wierszu.  
 

 

1 
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Wybór różnicowego 
obrazu chorobowego 

Po wyborze obrazu chorobowego otwiera się kolejne okno z różnicowymi 
obrazami chorobowymi. 
 
Wyboru różnicowego obrazu chorobowego dokonuje się bezpośrednio w 
odpowiednim wierszu. 
 

 
 

Informacje o terapii Po wyborze różnicowego obrazu chorobowego otwiera się kolejne okno z 
dokładnymi informacjami o terapii oraz propozycją programu. 
 

 
  
Wybór programu 
terapii 
 
 

Aktywacja przycisku Terapia otwiera ekran terapii z odpowiednim programem. 
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 Parametry wstępnie zdefiniowanych programów można indywidualnie 
zmieniać i zapisywać.  

  
Zapisywanie i 
nazywanie programu 
 
 

 
 
 
Aktywacja (1) otwiera klawiaturę do wprowadzania nazwy programu. 

 
Nazwę programu można przejąć lub wprowadzić za pomocą klawiatury. 

  
 

 
 

  

Informacja: Dostępnych jest w każdym przypadku 120 miejsc w pamięci. 
  
Zapisywanie na 
liście ulubionych 

Aktywacja (2) przejmuje program na listę ulubionych. 
Program jest zawsze zapisywany na pierwszym wolnym miejscu listy. 
Aktywacja (3) przerywa procedurę zapisywania. 

  
Informacja: W przypadku aktywacji (1) bez uprzedniego wprowadzenia nazwy programu 

pojawia się następujący komunikat: 
 
„Wprowadź nazwę!” 
Należy potwierdzić komunikat, wprowadzić nazwę programu i powtórzyć 
procedurę zapisu. 

3 

2 

1 
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 Na liście ulubionych wymienione są indywidualnie zapisane programy. 
 
Można je tutaj 
 
1. wywoływać do terapii,  
2. edytować (przesuwać ich kolejność i usuwać). 

  
Wybór listy 
ulubionych 
 

Aktywacja (1) otwiera listę ulubionych. 

Wywołanie programu Wybór żądanego programu odbywa się bezpośrednio w odpowiednim wierszu 
i otwiera ekran terapii. 

  
Edycja listy 
ulubionych 
 
 
 

 
 
 
Aktywacja (2) otwiera tryb edycji lub usuwania. 
Wyboru programu do edycji dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim 
wierszu. 

2 

1 
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Edycja ulubionych 

  
 
 
 
Aktywacja (1) przesuwa program do góry. 
Aktywacja (2) przesuwa program do dołu. 
Aktywacja (3) usuwa program. 
Aktywacja (4) potwierdza edycję. 

  
 Aktywacja (3) powoduje wyświetlenie żądanie potwierdzenia: 

 

 
 
 
 
Aktywacja (5) usuwa program. 
Aktywacja (6) przerywa procedurę usuwania. 

1 3 2 4 

5 

6 
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 Programy sekwencyjne są połączeniem trzech programów elektroterapii, które 
są uruchamiane automatycznie kolejno bezpośrednio po sobie. W rodzinie 
programów „Prądy do rehabilitacji sportowej” fabrycznie zdefiniowane są różne 
programy. Z reguły składają się one z fazy rozgrzewki, treningu lub 
wzmocnienia i rozluźnienia. 

  
Ekran terapii 
 

 
  
Informacja: Ponieważ różne rodzaje impulsów i częstotliwości są powiązane z różnym 

odczuwaniem prądu, przed terapią ustalane są różne progi natężenia dla 
poszczególnych sekwencji. 

  
Aktywacja fazy / 
ustalenie 
progu natężenia 

Poprzez aktywację (1) można na wstępie ustalić progi natężenia 
poszczególnych faz.  
 
W fazie 1 próg natężenia ustala się bezpośrednio oboma regulatorami 
natężenia. 
Przy pierwszej aktywacji fazy 1 (1) można ustalić próg natężenia dla fazy 2, a 
po ponownej aktywacji można ustalić go dla fazy 3. 

  
Informacja: 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja: 
 

Wraz z wyborem następnej fazy automatycznie zapisywany jest wstępnie 
ustawiony próg natężenia poprzedniej fazy.  
Po ustaleniu progów natężenia upływa czas terapii poszczególnych faz. 
Po ustaleniu progów natężenia poszczególnych faz 
ponowna aktywacja fazy 1 powoduje powrót czasu terapii na wstępnie 
ustawione wartości, a przycisk startu jest aktywny. 
 
Przyciskami +/- (2) można indywidualnie ustawić czasy terapii dla 
poszczególnych faz. 

  
Rozpoczęcie terapii 
 

 

Aktywacja (3) rozpoczyna terapię. 
 
3 fazy są przeprowadzane kolejno po sobie. Zmiana fazy jest wskazywana 
sygnałem dźwiękowym. 

  
Zakończenie terapii Po upływie czasu terapii sygnał dźwiękowy sygnalizuje zakończenie terapii. 

 

1 

2 

3 
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 W urządzeniu Soleo SonoStim/ Soleo Galva dostępne są specjalne programy 
do diagnostyki i leczenia porażeń i porażeń wiotkich. 
 
Programy diagnostyczne umożliwiają uzyskanie informacji do oceny nasilenia 
porażenia wiotkiego oraz indywidualne ustalenie w prosty sposób parametrów 
koniecznych do leczenia. 

  
Programy 
diagnostyczne 

PA 00 Prądy średniej częstotliwości - Test unerwienia wg Langego 
PA 01  Test neofaradyczny 
PA 02 Chronaksja / Współczynnik akomodacji 
PA 15 Test Fischgolda 

  
 Do leczenia dostępne są różne programy z rodzajami impulsów odpowiednimi 

dla leczenia porażeń. 
 
Parametry można dostosować indywidualnie w zależności od przebiegu 
choroby.  

  
Programy terapii PA 06 Leczenie porażeń prądami trójkątnymi (przemienne) 

PA 07 Porażenie, średnie odnerwienie 
PA 08 Porażenie, małe odnerwienie 
PA 10 Ćwiczenia izometryczne, prąd dwufazowy 
PA 11 Rehabilitacja mięśni - siła, prąd dwufazowy  
PA 12 Rehabilitacja mięśni - wytrzymałość, prąd dwufazowy  
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 Test średniej częstotliwości według Langego pozwala uzyskać przybliżone 
informacje, czy mięsień jest częściowo lub całkowicie odnerwiony. Elektrody 
należy umieścić na brzuścu mięśnia, który ma być zbadany. 

  
Ekran 

 
 

  
Informacja: Po regulacji natężenia aktywuje się „Impuls” (1). 
  
Wykonanie 
 

Wyregulować odpowiednie natężenie i poprzez aktywację (1) wywołać 
pojedynczy impuls. 

  
 Następnie przeprowadza się test na zdrowym mięśniu. Jeśli oba mięśnie 

wykazują w przybliżeniu taką samą pobudliwość na pojedynczy impuls, 
badany mięsień jest unerwiony.  
Jeśli występują znaczące różnice w reakcji mięśni na duże natężenia 
bodźców, badany mięsień jest częściowo odnerwiony. 

1 
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 Test neofaradyczny pozwala uzyskać informacje, czy mięsień jest prawidłowo 
unerwiony. 
 
Mięsień jest prawidłowo unerwiony, jeśli podczas czasu stymulacji 
wynoszącego 1 minutę reaguje tak samo długim skurczem. 
Należy przyjąć, że występuje zaburzenie unerwienia, jeśli nie są obserwowane 
żadne skurcze lub są obserwowane tylko krótkotrwałe skurcze. 

  
Ekran 

 
  
Wykonanie Po wyregulowaniu natężenia lewym regulatorem rozpoczyna się czas 

stymulacji wynoszący 1 minutę. 
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Program ten służy do przeprowadzenia prostej i szybkiej diagnostyki.  
Składa się on z 3 etapów programu, w których kolejno mierzona jest reobaza, 
chronaksja i próg akomodacji, a następnie obliczany jest na ich podstawie 
współczynnik akomodacji. 

  
Ekran 
 

 
  
Reobaza Progowe natężenie prądu do wyzwolenia minimalnego drgnięcia mięśnia za 

pomocą impulsu prostokątnego 1000 ms. 
  
Ustalenie / przejęcie 
reobazy 
 
 
 

Krok 1:  Wyregulowanie małego, odpowiedniego natężenia lewym 
regulatorem 

Krok 2:  Wyzwolenie pojedynczego impulsu (1) 
 
Kroki 1 i 2 należy tak długo powtarzać ze wzrastającym natężeniem, aż 
widoczne będzie minimalne drgnięcie mięśnia. Wraz z pierwszym minimalnym 
drgnięciem mięśnia ustalona jest reobaza.  
 
Krok 3:  Przejęcie wartości reobazy (2) 
 
Po przejęciu ustalonego impulsu natężenie jest automatycznie ustawiane na 
dwukrotność wartości reobazy. W tym kroku programu nie można zmieniać 
natężenia. 

  
Chronaksja Czas trwania impulsu do wyzwolenia minimalnego drgnięcia mięśnia przy 

progowym natężeniu prądu odpowiadającym podwójnej reobazie. 
  
Ustalenie / przejęcie 
chronaksji 
 

Krok 1:  Stopniowe zwiększanie czasu impulsu poprzez aktywację 
przycisków strzałek (ewentualnie też zmniejszanie)  

Krok 2:  Wyzwolenie pojedynczego impulsu poprzez aktywację (1) 
 
Kroki 1 i 2 należy tak długo powtarzać, aż widoczne będzie minimalne 
drgnięcie mięśnia. Wraz z pierwszym minimalnym drgnięciem mięśnia 
ustalona jest wartość chronaksji. 
 
Krok 3:  Przejęcie wartości chronaksji poprzez aktywację (2) 

2 
1 

3 
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Próg akomodacji Progowe natężenie prądu do wyzwolenia minimalnego drgnięcia mięśnia za 
pomocą impulsu trójkątnego 1000 ms. 

  
Współczynnik 
akomodacji 

natężenie progowe (mA) TPC przy 1000 ms 
_____________________________________________ 
natężenie progowe (mA) RPC przy 1000 ms (reobaza) 

  
TPC trójkątna charakterystyka impulsu 
RPC prostokątna charakterystyka impulsu 
  
Ustalenie / przejęcie 
progu akomodacji 
 

Krok 1:  Wyregulowanie małego, odpowiedniego natężenia lewym 
regulatorem 

Krok 2:  Wyzwolenie pojedynczego impulsu (1) 
 
Kroki 1 i 2 należy tak długo powtarzać ze wzrastającym natężeniem, aż 
widoczne będzie minimalne drgnięcie mięśnia. Wraz z pierwszym minimalnym 
drgnięciem mięśnia ustalony jest próg akomodacji.  
 
Krok 3:  Przejęcie wartości progu akomodacji poprzez aktywację (2) 

  
Współczynnik 
akomodacji 

Wraz z przejęciem wartości progu akomodacji automatycznie obliczany jest 
współczynnik akomodacji. Ustalone wartości są przedstawiane w oknie (4). 
 

 
  

4 
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 Ocena chronaksji 
<0,05 ms nadpobudliwość 
0,05 – 1 ms prawidłowa pobudliwość 
1 – 20 ms częściowa degeneracja 
>20 ms  całkowita degeneracja 

  
 Wartości prawidłowe chronaksji (wg Edela) 

Mięśnie przednie (przód ciała) 
Proksymalne: 0,08 – 0,16 ms 
Dystalne: 0,16 – 0,32 ms 

 Mięśnie tylne (tył ciała) 
Proksymalne: 0,16 – 0,32 ms 
Dystalne: 0,44 – 0,72 ms 
 
Ocena współczynnika akomodacji wg Edela 
6 – 3: prawidłowo działający system nerwowo-mięśniowy 
3 – 2: nieznaczna/częściowa degeneracja 
2 – 1: ciężka/najcięższa degeneracja 
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 Program ten służy do przeprowadzenia prostej i szybkiej diagnostyki. 

 
Pomiar następuje w 2 fazach: 
 
W fazie 1 ustalane jest natężenie I1 pierwszego drgnięcia mięśnia przy 
impulsie prostokątnym o czasie trwania impulsu 1 ms. 
 
W fazie 2 ustalane jest natężenie I2 pierwszego drgnięcia mięśnia przy 
impulsie prostokątnym o czasie trwania impulsu 100 ms. 
 
Jako wynik przedstawiany jest iloraz FGq = I1 / I2. 

  
Ekran 

 
  
Wykonanie 
pomiaru faza 1 

Krok 1: Wyregulowanie odpowiedniego natężenia lewym regulatorem 
Krok 2: Wyzwolenie pojedynczego impulsu poprzez (1) 
 
Kroki 1 i 2 należy tak długo powtarzać ze wzrastającym natężeniem, aż 
widoczne będzie minimalne drgnięcie mięśnia. 
 
Krok 3: Przejęcie wartości pomiarowej poprzez (2) 
 
Po przejęciu wartości pomiarowej parametry są automatycznie przejmowane 
do fazy pomiarowej 2.  

  
Wykonanie 
pomiaru faza 2 

Pomiar fazy 2 należy wykonać analogicznie do pomiaru fazy 1. 
 
Po przeprowadzeniu pomiaru ustalone wartości są przedstawiane w oknie 
(3). 

 
 Ocena ilorazu 

 
 <1,7: prawidłowo działający system nerwowo-mięśniowy 

>1,7: częściowa degeneracja 
  
 Jeśli nie jest możliwe ustalenie jednego z 2 natężeń, degeneracja jest 

całkowita. 

1 2 

3 
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Zasilanie sieciowe 100 - 240 V / 50 Hz / 60 Hz 
220 V / 60 Hz 

  
Bezpiecznik 
sieciowy 

2 x T2AL, 250 V, 5x20 mm 

  
Pobór mocy max. 60 VA 
  
Klasa ochrony I 
  
Rodzaj pracy Praca przerywana: 30 minut wł., 10 minut wył. 
  
Część użytkowa Typ BF 
  
Wymiary 322 mm x 234 mm x 130 mm 
  
Masa 2,1kg 
  
Praca +10 °C do +35 °C, 20 % do 80 % wilgotności względnej bez kondensacji,  

przy 700 hPa-1060 hPa 
   
Przechowywanie i 
transport  

-10 °C do +50 °C, 10 % do 90 % wilgotności względnej bez kondensacji,  
przy 700 hPa – 1060 hPa 

  
Informacja: Przechowywanie i transport tylko w opakowaniu oryginalnym. 
  
 Zmiany techniczne zastrzeżone! 
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Moc wyjściowa 
  200 Ω 500 Ω 1000 Ω 2000 Ω 

 

  

Galwanizacja 
GA xx 

 

CC 80 mA 80 mA 80 mA 80 mA 
CV 14 V 40 V 60 V 60 V 

 

  
Prądy  
diadynamiczne 
DD xx 

 

CC 6 mA 20 mA 20 mA 20 mA 
CV 3 V 8 V 16 V 40 V 

  

  
Prądy 
wysokonapięciowe 
HV xx 

 

CC 250 
mAszczyt 

250 
mAszczyt 

250 
mAszczyt 

250 
mAszczyt 

CV 40 Vszczyt 140 Vszczyt 200 Vszczyt 200 Vszczyt 
 
 

 
  
Prądy średniej 
częstotliwości 
MF xx 

 

CC 56 mA 56 mA 56 mA 56 mA 
CV 10 V 25 V 60 V 60 V 

 

  
Prądy interferencyjne 
IF xx 

 

CC 56 mA 56 mA 56 mA 56 mA 
CV - V - V - V - V 

 

  
Prądy 
mikrostymulujące 
MI xx 

 

CC 1 mAszczyt 1 mAszczyt 1 mAszczyt 1 mAszczyt 
CV 0,3 Vszczyt 0,6 Vszczyt 1 Vszczyt 2 Vszczyt 

 

  
Prądy prostokątne 
niskiej częstotliwości 
NF xx 

 

 
CC 10 mAszczyt 80 mAszczyt 80 mAszczyt 80 mAszczyt 
CV 12 Vszczyt 40 Vszczyt 80 Vszczyt 160 Vszczyt 

 
 

  

Biegunowość prądów Jeśli prądy wykazują biegunowość: czerwony = dodatni (+),  
czarny = ujemny (-) 
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Dokładność ± 20% 
  
Część użytkowa  Elektrody prądu pobudzającego 

Parametry rodzajów prądu 

Rodzaje prądów 
Nazwa 
progra-

mu 
Max. prąd 

(CC) Częstotliwość 
Max. 

napięcie 
(CV) 

Impulsy 

Galwanizacja  
GA xx 

 

OB 80 mAeff -- 60Veff -- 

      
Prądy 
diadynamiczne 
DD xx 

 

DI 20mAeff 
DF: 100 Hz, 
MF: 50 Hz, 

CP, LP: 
50/100 Hz 

60 Veff 7,5 ms 

      
Prądy 
wysokonapięciowe 
HV xx 

 

HV 250 mAszczyt 1-1961 Hz 128Vszczyt 10 us-0,1ms 

      
Prądy średniej 
częstotliwości 
MF xx 

 

MF 80mAszczyt 8000/3-200 Hz 80Vszczyt 1 ms-50 ms 

      
Prądy 
interferencyjne 
IF xx 

 

IF 100 mAszczyt 8000/10-120Hz -- 125 us-0,4 s 

      
Prądy 
mikrostymulujące 
MI xx 

 

MI 2mAszczyt 2 Hz, 100 Hz 20Vszczyt 20 us-1 s 

      
Prądy prostokątne 
niskiej 
częstotliwości 
NF xx 

NF 80mAszczyt 1-1923Hz 180Vszczyt 20 us-1 s 
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Wszystkie wymienione parametry obowiązują dla oporu obciążenia 1 kOhm. 
(czas trwania impulsu: 20 µs – 1 s, częstotliwość powtarzania impulsu: 1-1923 Hz, amplituda 
powtarzania impulsu: 80 mAszczyt, DC 
Napięcie: 50 V, wartości te obowiązują dla oporu obciążenia 500 Ohm. 
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Głowice 
ultradźwiękowe 

 

  
Częstotliwość 0,8 MHz i 2,4 MHz 
  
Głowica 
ultradźwiękowa mała 

1 cm² , ERA = 0,67 cm² przy 0,8 MHz,  
0,65 cm² przy 2,4 MHz 

  
Moc maksymalna 1,0 W przy 0,8 MHz, 0,6 W przy 2,4 MHz 
  
Poziomy natężenia 0,1 do 1 W/cm² eff. w krokach co 0,1 W/cm² 
  
Głowica 
ultradźwiękowa duża 

5 cm², ERA = 2,30 cm² przy 0,8 MHz,  
2,38 cm² przy 2,4 MHz 

  
Moc maksymalna 6,9 W przy 0,8 MHz, 7,1 W przy 2,4 MHz 
  
Poziomy natężenia 0,1 do 3 W/cm² eff. w krokach co 0,1 W/cm² 
  
Dokładność ± 20% 
  
Rodzaje 
ultradźwięków 

1. Ciągłe ultradźwięki 
2. Pulsacyjne ultradźwięki, możliwość ustawienia częstotliwości impulsów: 
 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz 
 Współczynnik wypełnienia impulsu: 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 5, 1 : 10 

  
Wymienność Głowice dźwiękowe są kalibrowane fabrycznie i można je bez problemu 

wymieniać. 
  
Część użytkowa Oscylator głowicy ultradźwiękowej 

 
 



 Dane techniczne 
 
13.4 VacoS 13  

 

 
 Strona 64  

 

Napięcie sieciowe 100-120 V / 50 Hz / 60 Hz (1) 
 
230-240 V / 50 Hz / 60 Hz  
220 V / 60 Hz (2)  

  
Bezpiecznik sieciowy 2 x T 0,4 AL, 100-120 V, 5 x 20 mm 

2 x T 0,2 AL, 230-240 V, 5 x 20 mm 
  
Pobór mocy max. 50 VA 
  
Klasa ochrony I 
  
Część użytkowa Typ BF 
  
Rodzaj pracy Praca przerywana: 30 minut wł., 10 minut wył. 
  
Wymiary 322 mm x 234 mm x 130 mm 
  
Masa 3,0 kg 
  
Praca +10 °C do +35 °C, 20 % do 80 % wilgotności względnej bez kondensacji,  

przy 700 hPa-1060 hPa 
   
Przechowywanie i 
transport 

-10 °C do +50 °C, 10 % do 90 % wilgotności względnej bez kondensacji, 
przy 700 hPa-1060 hPa 

  
Podciśnienie 12-60 kPa 
  
Praca pulsacyjna czas trwania okresu 1 do 8 sekund w krokach co 0,5 sekund, współczynnik 

wypełnienia impulsu 1 : 1 
  
Dokładność ± 20% 
  
Część użytkowa Przyssawki próżniowe i gąbki 
  
Informacja: Przechowywanie i transport tylko w opakowaniu oryginalnym. 
  
 Zmiany techniczne zastrzeżone! 
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-  Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i czyszczenia należy z zasady 
wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym i wyciągnąć wtyczkę sieciową. 

 
-  Należy zwracać uwagę, aby podczas czyszczenia i dezynfekcji nie zostały 

uszkodzone napisy na urządzeniu (np. ostrzeżenia, etykiety części 
regulacyjnych, tabliczka znamionowa). 

 
-  Należy zwracać uwagę, aby podczas czyszczenia i dezynfekcji żadne płyny 

nie dostały się do urządzenia. Nie używać aerozoli. 
 
-  Jeśli podczas czyszczenia lub dezynfekcji do urządzenia dostaną się płyny, 

należy wyłączyć urządzenie z eksploatacji, chronić je przed ponownym 
uruchomieniem i skontaktować się z serwisem. 

 
-  Urządzenie i jego część użytkowa są uznawane jako niekrytyczne pod 

względem higieny w przypadku stosowania na nienaruszonej i zdrowej 
skórze. 

  
Obudowa/przewody Czyszczenie: Obudowę i wszystkie przewody można czyścić w przypadku 

widocznych zabrudzeń normalnymi, niezawierającymi alkoholu środkami 
czyszczącymi do tworzyw sztucznych. Powierzchnie należy przecierać 
zwilżoną według wytycznych producenta środka czyszczącego, niekapiącą, 
miękką ściereczką, aż do usunięcia zabrudzeń. 

  
 Dezynfekcja: Zalecamy przeprowadzania dezynfekcji co najmniej raz w 

tygodniu oraz w przypadku wskazówek świadczących o możliwym 
zanieczyszczeniu. Należy skonsultować się w tej sprawie ze specjalistą ds. 
higieny. Przed dezynfekcją należy zawsze przeprowadzać czyszczenie. 
 
Obudowę i wszystkie przewody można dezynfekować poprzez przecieranie. W 
tym celu należy stosować normalny, niezawierający alkoholu środek 
dezynfekcyjny do metalu i tworzyw sztucznych, który ma działanie 
bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze. Należy przestrzegać instrukcji 
użycia podanych przez danego producenta. Wszystkie powierzchnie należy 
przecierać zwilżoną według wytycznych producenta środka czyszczącego, 
niekapiącą, miękką ściereczką lub wstępnie nawilżonymi chusteczkami 
dezynfekcyjnymi (ang. wipes).  
Należy przestrzegać również ewentualnych wytycznych dotyczących suszenia i 
późniejszego czyszczenia. 

  
Głowice 
ultradźwiękowe 

Czyszczenie: Należy postępować w sposób opisany w punkcie 
„Obudowa/przewody”.  

  
 Dezynfekcja: Należy postępować w sposób opisany w punkcie 

„Obudowa/przewody”.  
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Elektrody Vaco Czyszczenie: Elektrody Vaco można czyścić w przypadku widocznych 
zabrudzeń normalnymi, niezawierającymi alkoholu środkami czyszczącymi do 
tworzyw sztucznych. Zdjąć elektrodę Vaco z przewodu elektrody i całkowicie 
odwinąć przyssawkę. Zanurzyć elektrodę Vaco w roztworze czyszczącym, 
sporządzonym według instrukcji producenta środka czyszczącego. Dokładnie 
oczyścić elektrodę twardą szczotką. Upewnić się, że również szczeliną pod 
płytką metalową jest całkowicie czysta. Wypłukać czystą wodą. 

  
 
 

Dezynfekcja: Zalecamy przeprowadzanie dezynfekcji co najmniej raz w 
tygodniu oraz w przypadku wskazówek świadczących o możliwych 
zanieczyszczeniach. Należy skonsultować się w tej sprawie ze specjalistą ds. 
higieny. Przed dezynfekcją należy zawsze przeprowadzać czyszczenie. 
 
Elektrody Vaco można dezynfekować normalnym, niezawierającym alkoholu 
środkiem dezynfekcyjnym do metalu i tworzyw sztucznych, który ma działanie 
bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze. Należy przestrzegać instrukcji 
użycia podanych przez danego producenta. Zanurzyć elektrody Vaco 
całkowicie w środku dezynfekcyjnym i lekko nimi poruszać. Upewnić się, że 
powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna jest kompletnie zwilżona środkiem 
dezynfekcyjnym.  
Ewentualnie należy przestrzegać również wytycznych dotyczących suszenia i 
późniejszego czyszczenia. 

  
Gąbki/osłony 
gąbkowe 

Czyszczenie: Dokładnie wypłukać gąbki/osłony gąbkowe  
wodą. Stosowanie środków czyszczących nie jest zalecane, ponieważ  
składniki pozostające w gąbkach mogą prowadzić podczas zastosowania  
do podrażnień skóry. Poza tym materiał może ulec uszkodzeniu. 

  
 Dezynfekcja: W celu dezynfekcji termicznej należy wygotować gąbki/osłony 

gąbkowe przez 10 minut lub umyć je (temperatura wody >95°C) czystą woda 
bez dodatków. Stosowanie środków dezynfekcyjnych nie jest zalecane, 
ponieważ składniki pozostające w gąbkach mogą prowadzić podczas 
zastosowania do podrażnień skóry. Poza tym materiał może ulec uszkodzeniu. 

  

 

Jeśli do czyszczenia lub dezynfekcji stosowane są łatwopalne roztwory, przed 
użyciem urządzenie należy odczekać wystarczająco długo, aby roztwór mógł 
odparować. W przeciwnym razie może dojść do zapłonu. 

  
Informacja: Urządzenie należy stosować tylko w higienicznie nienagannym otoczeniu. 
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Informacja ogólna: Wybór i aplikacja elektrod musi odbywać się z zachowaniem ostrożności. 
Podczas pracy przy stałym prądzie należy zwracać uwagę na dobry i 
równomierny kontakt ze skórą. Zmniejszenie powierzchni kontaktu może 
prowadzić do dyskomfortu pacjenta.  
Przed leczeniem należy skontrolować stan skóry i ewentualnie ją oczyścić, np. 
jeśli pacjent jest spocony lub nałożone są maści. Miejsca na skórze ze stanem 
zapalnym, małe rany lub pęknięcia należy pokryć wazeliną pastą cynkową. 
Również w przypadku świeżych blizn należy zachować szczególną 
ostrożność. 

  
Elektrody 
jednorazowe 

Samoprzylepna elektroda jednorazowa umożliwia wygodną i szybką aplikację. 
Dzięki jednorazowemu użyciu jest ona higieniczne w zastosowaniu. Trzy 
terapeutycznie użyteczne rozmiary umożliwiają dostosowaną do obrazu 
chorobowego, indywidualną terapię. 
Elektrody jednorazowe są szczególnie odpowiednie do terapii prądami 
bipolarnymi. Do terapii monopolarnymi prądami impulsowymi lub prądami ze 
składową galwaniczną pod elektrody jednorazowe należy dodatkowo podłożyć 
wilgotną gąbkę.  
Do urządzenia Soleo SonoStim / Soleo Galva można za pomocą 
izolowanego zacisku przewodów podłączać wszystkie powszechnie 
stosowane w elektroterapii elektrody. 

  
Informacja: Elektroda jednorazowa jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użycia 

i można ją bez problemu usuwać razem z odpadami domowymi. 
Wielokrotne zastosowanie elektrody jednorazowej może prowadzić do 
zagrożenia pacjenta.  

  
 W przypadku zastosowań na bardzo dużych powierzchniach dostępne są 

oprócz elektrod jednorazowych również elektrody płytkowe i gumowe.  
 
Podłączenie elektryczne następuje tak samo jak w przypadku elektrody 
jednorazowej za pomocą zacisków przewodów elektrody. Zaciski należy 
umieścić na elektrodzie płytkowej, która jest całkowicie wsunięta w osłonę 
gąbkową. 

  
Elektrody gumowe Elektrody gumowe nadają się do terapii prądami bipolarnymi. W przypadku 

zastosowania prądu wyłącznie galwanicznego, prądów ze składową 
galwaniczną lub z długim czasem trwania impulsu należy zwracać uwagę, że 
wskutek normalnego, spowodowanego użyciem wyciągania węgla dochodzi 
do zmniejszenia przewodności.  

  
Elektrody płytkowe z 
folii cynowej 

Duże elektrody płytkowe z folii cynowej są odpowiednie do terapii z prądem 
wyłącznie galwanicznym (galwanizacja, jontoforeza). 
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Osłony gąbkowe i 
gąbki 

Zarówno elektrody gumowe, jak i elektrody płytkowe z folii cynowej muszą 
mieć zawsze podłożoną wilgotną podkładkę. W przypadku elektrod gumowych 
zalecane jest stosowanie osłon gąbkowych, w przypadku elektrod płytkowych 
z folii cynowej gąbek, które powinny mieć grubość co najmniej 1 do 2 cm. Do 
zwilżania gąbek zalecana jest woda wodociągowa. Woda destylowana nie 
nadaje się do tego celu ze względu na słabą przewodność.  
W przeciwieństwie do wygodnych samoprzylepnych elektrod jednorazowych, 
elektrody gumowe i płytkowe z folii cynowej muszą być przymocowane. Do 
tego celu nadają się taśmy z rzepem lub perforowane gumowe taśmy. 
 
Elektrody należy całkowicie wsunąć w osłony gąbkowe i nałożyć z lekkim 
naciskiem, aż będą nienagannie przylegać do ciała. Taśmy mocujące nie 
powinny pozostawiać żadnych bruzd. 
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 Produkty są opatrzone znakiem CE 
 

 
 
zgodnie z Dyrektywą WE o wyrobach medycznych 93/42/EWG.  

  
Producent Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Zakres dostawy Soleo SonoStim 
Nr art.  
5302-01 1 urządzenie podstawowe 
(patrz poniżej) 2 pary przewodów elektrod z ochroną przed skręceniem i klipsem 

magnetycznym, w tym 2 czerwone  
  i 2 czarne zaciski szczękowe, dł. 2,90 m 
1 głowica ultradźwiękowa o płynnie przestrajanej częstotliwości 0,8 i 2,4 MHz, 

ø 28 mm 
1 przewód sieciowy 
2 oporniki testowe 
1 instrukcja użycia 

  
Wyposażenie 
dodatkowe 

 

Nr art.  
118 Przewód sieciowy 
91290210 Uchwyt głowicy ultradźwiękowej 
10102525 Instrukcja obsługi 
87054002 Torba na Soleoline 
87053001 Walizka na Soleoline 
  
 Elektroterapia 
154 1 para przewodów elektrod z ochroną przed skręceniem i klipsem 

magnetycznym, w tym 2 czerwone zaciski szczękowe i 2 czarne zaciski 
szczękowe, dł. 2,90 m 

68910911 1 para przewodów elektrod z ochroną przed skręceniem i klipsem 
magnetycznym, dł. 2,90 m 

31100146 Zacisk szczękowy czerwony 
31100147 Zacisk szczękowy czarny 
87200120 Elektrody jednorazowe, 200 par, małe (1 opakowanie) 
87200140 Elektrody jednorazowe, 100 par, średnie (1 opakowanie) 
87200130 Elektrody jednorazowe, 50 par, duże (1 opakowanie) 
87200110 Elektrody jednorazowe, 100 par, okrągłe (1 opakowanie) 
43 Elektroda płytkowa 120 x 90 mm z czystej cyny 
96 Gąbka do jontoforezy 160 x 120 x 19 mm 
212 Folia membranowa do jontoforezy (1 opakowanie po 1000 szt., 130 x 180 mm) 
44 Elektroda gumowa 50 x 50 mm, 1 para 
97 Osłona gąbkowa dla nr 44, 1 para 
46 Elektroda gumowa 50 x 100 mm, 1 para 
98 Osłona gąbkowa dla nr 46, 1 para 
232 Taśma gumowa 60 cm, żel., z guzikiem 
233 Taśma gumowa 120 cm, żel., z guzikiem 
230 Taśma z rzepem 60 cm dł., 10 cm szer. 
231 Taśma z rzepem 120 cm dł., 10 cm szer. 
65920310 Opornik testowy 
  
 Terapia ultradźwiękowa 
Nr art.  
4200 Głowica ultradźwiękowa o płynnie przestrajanej częstotliwości 0,8 i 2,4 MHz, ø 
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28 mm 
4220 Głowica ultradźwiękowa o płynnie przestrajanej częstotliwości 0,8 i 2,4 MHz, ø 

13 mm 
6 SonoPlus, 1 butelka 



 Zakres dostawy 
Wyposażenie dodatkowe 
17.2 Soleo Galva 17  

 

 
 Strona 72  

 

Zakres dostawy Soleo Galva 
Nr art.  
5330-01 1 urządzenie podstawowe 
(patrz poniżej) 2 pary przewodów elektrod z ochroną przed skręceniem i klipsem 

magnetycznym, w tym 2 czerwone zaciski szczękowe i 2 czarne zaciski 
szczękowe, dł. 2,90 m 
1 przewód sieciowy 
2 oporniki testowe 
1 instrukcja użycia 

  
Wyposażenie 
dodatkowe 

 

Nr art.  
118 Przewód sieciowy 
10102525 Instrukcja obsługi 
87054002 Torba na Soleoline 
87053001 Walizka na Soleoline 
154 1 para przewodów elektrod z ochroną przed skręceniem i klipsem 

magnetycznym, w tym 2 czerwone zaciski szczękowe i 2 czarne zaciski 
szczękowe, dł. 2,90 m 

68910911 1 para przewodów elektrod z ochroną przed skręceniem i klipsem 
magnetycznym, dł. 2,90 m 

31100146 Zacisk szczękowy czerwony 
31100147 Zacisk szczękowy czarny 
87200120 Elektrody jednorazowe, 200 par, małe (1 opakowanie) 
87200140 Elektrody jednorazowe, 100 par, średnie (1 opakowanie) 
87200130 Elektrody jednorazowe, 50 par, duże (1 opakowanie) 
87200110 Elektrody jednorazowe, 100 par, okrągłe (1 opakowanie) 
43 Elektroda płytkowa 120 x 90 mm z czystej cyny 
96 Gąbka do jontoforezy 160 x 120 x 19 mm 
212 Folia membranowa do jontoforezy (1 opakowanie po 1000 szt., 130 x 180 mm) 
44 Elektroda gumowa 50 x 50 mm, 1 para 
97 Osłona gąbkowa dla nr 44, 1 para 
46 Elektroda gumowa 50 x 100 mm, 1 para 
98 Osłona gąbkowa dla nr 46, 1 para 
232 Taśma gumowa 60 cm, żel., z guzikiem 
233 Taśma gumowa 120 cm, żel., z guzikiem 
230 Taśma z rzepem 60 cm dł., 10 cm szer. 
231 Taśma z rzepem 120 cm dł., 10 cm szer. 
65920310 Opornik testowy 
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Zakres dostawy VacoS 
Nr art.  
5320 1 urządzenie podstawowe 
(patrz poniżej) 1 para przewodów elektrod Vaco, kolor czerwony, dł. 1,60 m 

1 para przewodów elektrod Vaco, kolor czarny, dł. 1,60 m 
2 pary elektrod Vaco, ø 90 mm, samozamykające z gąbkami  
2 pary elektrod Vaco, ø 60 mm, samozamykające z gąbkami  
2 sztuki przewodów łączących do Soleo SonoStim / Soleo Galva 
1 przewód sieciowy 50 cm 
4 szt. grzebieni do przewodów Vaco z klipsem magnetycznym 
1 butelka na wodę 

  
  
Wyposażenie 
dodatkowe 

 

Nr art.  
95 Gąbka duża dla nr 72 
94 Gąbka mała dla nr 71 
72 Elektroda Vaco, ø 90 mm, samozamykająca 
71 Elektroda Vaco, ø 60 mm, samozamykająca 
164 Przewód elektrody Vaco, kolor czerwony, dł. 1,60 m 
165 Przewód elektrody Vaco, kolor czarny, dł. 1,60 m 
68910210 Przewód łączący do Soleo SonoStim / Soleo Galva 
119 Przewód sieciowy 50 cm 
65350110 Grzebienie do przewodów Vaco z klipsem magnetycznym 
95920000 Butelka na wodę 
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 Soleo SonoStim i Soleo Galva można łączyć z VacoS.  
 
Osoba łącząca ze sobą urządzenia i tym samym obsługująca system 
medyczny ponosi odpowiedzialność za prawidłowość połączenia. 
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 Soleo SonoStim / Soleo Galva są produkowane zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa normy EN 60601-1.  
 
Firma Zimmer MedizinSysteme jako producent jest odpowiedzialna za 
bezpieczeństwo i niezawodność tylko w następujących przypadkach: 
 
• urządzenie jest używane podłączone do zgodnego z przepisami gniazda 

sieciowego ze stykiem ochronnym oraz instalacja elektryczna spełnia 
wymagania normy DIN VDE 0100 część 710, 

• urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi, 
• rozszerzenia, nowa konfiguracja lub zmiany są dokonywane tylko przez 

osoby upoważnione przez firmę Zimmer MedizinSysteme, 
• użytkownik sprawdził przed zastosowaniem urządzenia jego 

bezpieczeństwo działania i prawidłowy stan, 
• przed każdym zastosowaniem sprawdzane są głowica ultradźwiękowa, 

przewody i złącza wtykowe pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć 
wpływ na bezpieczeństwo urządzenia (np. pęknięcia), 

• urządzenie jest obsługiwane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony 
personel, 

• urządzenie nie jest używane w obszarach zagrożonych wybuchem i/lub 
utleniającej atmosferze, 

• po wniknięciu płynów urządzenie jest natychmiast odłączone od sieci. 
 

Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być konserwowane i 
naprawiane przez operatora. 

  

 

Bezpieczniki i inne części zamienne mogą być wymieniane tylko przez 
przeszkolony personel serwisowy. 
Wymiana baterii litowej przez osoby nieprzeszkolone może prowadzić do 
niebezpieczeństw. 

  

 

Serwis urządzenia może być przeprowadzany wyłącznie przez przeszkolony 
personel. Wszystkie opisy potrzebne do celów serwisowych są zawarte w 
instrukcji serwisowej Soleoline lub można je uzyskać od producenta. Firma 
Zimmer MedizinSysteme udostępnia na żądanie schematy połączeń, listy 
elementów konstrukcyjnych, opisy, instrukcje kalibracji lub inne dokumenty. 
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 Urządzenia Soleo SonoStim / Soleo Galva przeprowadzają po włączeniu 
autotest, sprawdzający wszystkie elementy wewnętrzne.  
 
W przypadku wystąpienia błędu pojawia się komunikat o błędzie. 
 
Oprócz tego możliwe jest przeprowadzenie dla wszystkich 3 trybów pracy 
rozszerzonego testu działania w sposób opisany poniżej. 

  
 Takie testy należy przeprowadzać co miesiąc lub w razie wątpliwości odnośnie 

sprawności urządzenia. 
  
Prąd pobudzający Wybrać program GA 00. Podłączyć adapter testowy. 

Przy maksymalnym natężeniu wskazanie na wykresie słupkowym musi być 
całkowicie wypełnione. Test należy przeprowadzić kolejno z oboma kanałami. 

  
Ultradźwięki Wybrać głowicę ultradźwiękową i pokryć powierzchnię głowicy ultradźwiękowej 

żelem sprzęgającym. Przy małej mocy i rozpoczęciu terapii wskazanie 
sprzężenia musi wskazywać powyżej 90%. 
Test należy przeprowadzić kolejno z obiema głowicami ultradźwiękowymi.  
Następnie oczyścić głowice ultradźwiękowe. 

  
Podciśnienie Wybrać podciśnienie i wytworzyć próżnię podstawową. Zewrzeć elektrody 

Vaco i ustawić maksymalne podciśnienie. Podczas pracy bez impulsów 
wykres słupkowy musi być całkowicie wypełniony.  

  
Elektrody Vaco Odwinąć elektrody Vaco do zewnątrz, tak aby powierzchnia elektrody nie była 

już otoczona gumową krawędzią. Wytworzyć podciśnienie. 
VacoS musi stale zasysać. 

 



 Techniczna kontrola bezpieczeństwa /  
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 Urządzenia są produktami zgodnie z załącznikiem 1 niemieckiego 
rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych MPBetreibV 
(Medizinprodukte-Betreiberverordnung). W Niemczech konieczne jest 
przeprowadzanie co 12 miesięcy technicznej kontroli bezpieczeństwa zgodnie z 
§6 MPBetreibV. Opcjonalnie dostępne urządzenie VacoS powinno być objęte 
taką kontrolą. 

  
 Odpowiednią listę kontrolną do technicznej kontroli bezpieczeństwa można 

otrzymać od producenta. 
  
 Kontrola metrologiczna zgodnie z §11 rozporządzenia MPBetreibV 

(Medizinprodukte-Betreiberverordnung) nie jest konieczna ani dla urządzenia 
Soleo SonoStim ani dla urządzenia Soleo Galva. Urządzenia nie są 
wymienione w załączniku 2 tego rozporządzenia.  

  
 W Niemczech należy również przestrzegać przepisów Niemieckiego 

ustawowego ubezpieczenia wypadkowego DGUV (przepis 3 – Instalacje 
elektryczne i sprzęt) w aktualnie obowiązującej wersji. 

  
Informacja: Informacje te obowiązują dla eksploatacji urządzenia w Niemczech. Należy 

przestrzegać ewentualnie odbiegających przepisów obowiązujących w danym 
kraju. 
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Kontrola przewodów 
 
 

Komunikat „Kontrola przewodów” oznacza podczas terapii prądem 
pobudzającym podczas pracy z prądem stałym: przerwa w obwodzie pacjenta. 
 
Z reguły komunikat ten wskazuje na odpadnięcie elektrod, zabrudzone zaciski 
elektrod, uszkodzony przewód pacjenta lub uszkodzony bezpiecznik pacjenta. 
Usunąć komunikat poprzez potwierdzenie „OK”. 

  
Nadmiar prądu 
 
 

Komunikat „Nadmiar prądu! (ochrona pacjenta)” oznacza zwiększenie 
maksymalnego dozwolonego prądu. Wzrost prądu podczas pracy z prądem 
stałym wskazuje z reguły na uszkodzenie urządzenia, natomiast wzrost prądu 
podczas pracy ze stałym napięciem może wystąpić wskutek zmiany oporu 
pacjenta (np. wilgotna skóra). 
 
Usunąć komunikat poprzez potwierdzenie „OK”. 
Jeśli komunikat o błędzie pojawi się ponownie, należy skontaktować się z 
działem obsługi klienta. 

  
Komunikat o błędzie 
Karta SD 
 

Jeśli karta SD nie jest włożona, po aktywacji przycisków „Ulubione” pojawia się 
komunikat „Brak karty SD”.  
 
Korzystanie z „Ulubionych” wymaga karty SD. 
 
Należy włożyć kartę i potwierdzić przyciskiem „OK”. 
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VacoS 
 
Brak podciśnienia 

 
 
Jeśli VacoS nie osiąga ustawionego podciśnienia, może występować 
nieszczelność systemu. 
 
W takim przypadku należy sprawdzić, 
 
• czy podłączone są wszystkie cztery przewody elektrod Vaco i czy są 

połączone z elektrodą Vaco 
 
• czy elektrody Vaco są prawidłowo umieszczone na pacjencie 

  
Dezaktywowany 
przycisk 
Podciśnienie 

Jeśli dezaktywowany jest przycisk Podciśnienie, może występować błąd 
przesyłania. 
 
W takim przypadku należy sprawdzić, 
 
• czy Soleo SonoStim / Soleo Galva są prawidłowo umieszczone na VacoS 
 
• czy Soleo SonoStim / Soleo Galva jest połączony przewodem łączącym z 

VacoS 
 
• czy VacoS jest włączony. 

  
Informacja: 
 

VacoS i tryb Duostim oddzielnie 
 
W trybie „Duostim oddzielnie” nie jest możliwa dwuobwodowa aplikacja 
podciśnienia. 
W trybie „Duostim oddzielnie“ aplikacja podciśnienia jest aktywna wyłącznie 
dla kanału I. Kanał II nie może pracować z aplikacją podciśnienia. 
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VacoS 
 
Pełny separator 
wody 
 
 
 

 
 
Jeśli separator jest pełny, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Opróżnij 
separator wody”. 
Separator wody należy opróżniać przy użyciu butelki na wodę, która jest 
dostarczana razem z VacoS. Następnie potwierdzić komunikat „Opróżnij 
separator wody” przyciskiem „OK”. 

  
Informacja: Jeśli separator wody nie będzie opróżniony, nie jest możliwe rozpoczęcie 

terapii. 
Zalecamy codzienne opróżnianie separatora wody 

  
 Opróżnianie separatora wody 

 
Montaż butelki 
Zawór przyłączeniowy (30) do opróżniania separatora wody znajduje się po 
prawej stronie VacoS. Na przewodzie butelki na wodę znajduje się 
szybkozłącze, które należy połączyć z zaworem przyłączeniowym na 
urządzeniu. 
 
Opróżnianie wody 
Poprzez ściśnięcie butelki powstaje podciśnienie, które opróżnia separator 
wody. 
Ewentualnie może być konieczne wielokrotne wytworzenie podciśnienia, aby 
całkowicie opróżnić separator wody. 
 
Demontaż butelki/opróżnianie 
Poprzez boczne naciśnięcie szybkozłącza na przewodzie butelki na wodę i 
jednoczesne ściągnięcie złącza można usunąć butelkę z zaworu 
przyłączeniowego.  
Pokrywkę butelki można zdjąć poprzez obracanie, aby opróżnić butelkę. 
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Błąd Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o występującym błędzie, np.: „Brak 

głowicy” 
 
Niektóre błędy są wyświetlane również z odpowiednim numerem błędu (np. 
„Błąd testu wewnętrznego X/XX/X”). 
 
Czasami błąd można usunąć po wyłączeniu, odczekaniu pięciu sekund i 
ponownym włączeniu urządzenia.  
 
W przeciwnym razie należy skontaktować się z działem obsługi klienta. 
Można się z nim skontaktować za pośrednictwem właściwego przedstawiciela 
handlowego lub centrali w Neu-Ulm. 

  
 Urządzenie wolno odsyłać do fabryki tylko w opakowaniu oryginalnym. 

 
W razie błędów lub błędów urządzenia należy zwrócić się na podany adres: 

  
Centrala Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Usuwanie Urządzenie wolno odsyłać do fabryki tylko w opakowaniu oryginalnym. 

Usuwanie może odbywać tylko za pośrednictwem fabryki w Neu-Ulm. 
 
W krajach (europejskich) poza Niemcami należy przestrzegać krajowych 
przepisów dotyczących usuwania. Ewentualnie należy zwrócić się do 
sprzedawcy. 
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Medyczne urządzenia elektryczne, takie jak np. Soleo SonoStim / Soleo Galva podlegają w zakresie EMC (zgodności 
elektromagnetycznej) specjalnym środkom ostrożności i konieczna jest ich instalacja lub uruchamianie zgodnie z 
informacjami EMC, podanymi w instrukcji obsługi lub dokumentacji towarzyszącej. 
 
Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne wielkiej częstotliwości (np. telefony przenośne, telefony komórkowe) mogą 
oddziaływać na medyczne urządzenia elektryczne. 
 
Urządzenie Soleo SonoStim / Soleo Galva wolno stosować tylko z częściami oryginalnymi, które są podane na liście 
zakresu dostawy i wyposażenia dodatkowego. Eksploatacja urządzenia z innymi częściami może prowadzić do większych 
emisji lub mniejszej odporności urządzenia na zakłócenia! 
 
Wytyczne i oświadczenie producenta – emisje zakłóceń elektromagnetycznych 

Urządzenie Soleo SonoStim / Soleo Galva jest przeznaczone do pracy w niżej wymienionym środowisku 
elektromagnetycznym. Nabywca lub użytkownik urządzenia Soleo SonoStim / Soleo Galva powinien dopilnować, 
aby urządzenie było użytkowane w takim właśnie środowisku. 

Pomiary emisji zakłóceń Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - 
Wytyczne 

Emisje w.cz. wg CISPR 11 Grupa 2 W celu spełnienia zamierzonej funkcji 
urządzenie Soleo SonoStim / Soleo Galva 
musi emitować energię elektromagnetyczną. 
Może to wpływać na pracę urządzeń 
elektronicznych, które znajdują się w pobliżu. 

Emisje w.cz. wg CISPR 11 Klasa B Urządzenie Soleo SonoStim / Soleo Galva 
jest przeznaczone do użytku we wszystkich 
budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych 
oraz budynkach podłączonych bezpośrednio 
do publicznej sieci elektrycznej, zaopatrującej 
również budynki użytkowane w celach 
mieszkalnych. 

Emisje drgań harmonicznych wyższych 
wg IEC 61000-3-2 

Klasa A 

Emisje wahań napięcia / migotań wg IEC 
61000-3-3 

Zgodność 

Tabela 201 według EN 60601-1-2:2006-10 
 
Urządzenia nie wolno użytkować bezpośrednio obok lub ułożonego w stos z innymi urządzeniami. Jeśli konieczna jest praca 
urządzenia w pobliżu lub w ułożeniu w stos z innymi urządzeniami, należy obserwować urządzenie, aby sprawdzić 
prawidłową pracę w takiej używanej konfiguracji. 
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Wytyczne i oświadczenie producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 

Urządzenie Soleo SonoStim / Soleo Galva jest przeznaczone do pracy w niżej wymienionym środowisku 
elektromagnetycznym. Nabywca lub użytkownik urządzenia Soleo SonoStim / Soleo Galva powinien dopilnować, aby 
urządzenie było użytkowane w takim właśnie otoczeniu. 

Testy odporności na 
zakłócenia 

Poziom kontrolny IEC 
60601 

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne – 
wytyczne 

Wyładowanie 
elektryczności statycznej 
(ESD) wg IEC 61000-4-2 

± 6 kV wyładowanie 
dotykowe 
 
± 8 kV wyładowanie 
powietrzne 

± 6 kV wyładowanie 
dotykowe 
 
± 8 kV wyładowanie 
powietrzne 

Podłogi powinny być wykonane z drewna, 
betonu lub płytek ceramicznych. Jeśli podłogi 
są pokryte materiałem syntetycznym, 
wilgotność względna powinna wynosić 
minimum 30%. 

Szybkie nieustalone 
elektryczne przebiegi 
zakłóceń/impulsów wg 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV dla przewodów 
sieciowych 
 
± 1 kV dla przewodów 
wejściowych i 
wyjściowych 

± 2 kV dla 
przewodów 
sieciowych 
 
nie dotyczy 

Jakość napięcia zasilającego powinna 
odpowiadać warunkom typowym dla 
środowiska przemysłowego lub szpitalnego. 

Napięcia udarowe 
wg IEC 6100-4-5 

± 1 kV napięcie 
przeciwzwrotne 
 
± 2 kV napięcie 
równoległe 

± 1 kV napięcie 
przeciwzwrotne 
 
± 2 kV napięcie 
równoległe 

Jakość napięcia zasilającego powinna 
odpowiadać warunkom typowym dla 
środowiska przemysłowego lub szpitalnego. 

Przepięcia łączeniowe, 
krótkotrwałe przerwy i 
wahania napięcia 
zasilającego według IEC 
61000-4-11 

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

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

Jakość napięcia powinna odpowiadać 
warunkom typowym dla środowiska 
przemysłowego lub szpitalnego. Jeśli 
użytkownik urządzenia Soleo SonoStim / 
Soleo Galva wymaga ciągłej pracy 
urządzenia, także w przypadku wystąpienia 
przerw w zasilaniu w energię, zalecane jest 
zasilanie urządzenia Soleo SonoStim / Soleo 
Galva z bezprzerwowego źródła zasilania lub 
baterii. 

Pole magnetyczne przy 
częstotliwości zasilającej 
(50/60Hz) IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Pola magnetyczne o tej częstotliwości 
zasilania powinny charakteryzować się 
parametrami typowymi dla instalacji w 
obszarach komercyjnych lub szpitalnych. 

Uwaga: UT jest napięciem prądu zmiennego przed zastosowaniem poziomu testowego. 
Tabela 202 według EN 60601-1-2:2006-10 
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Istotne cechy wydajności urządzenia Soleo SonoStim / Soleo Galva (tylko prąd pobudzający) to: bezzakłóceniowa emisja 
prądu pobudzającego i ultradźwięków, w połączeniu z VacoS również wytwarzanie podciśnienia przy ustawionych 
parametrach oraz bezzakłóceniowa obsługa wszystkich funkcji. 
 
Wytyczne i oświadczenie producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 

Urządzenie Soleo SonoStim / Soleo Galva jest przeznaczone do pracy w niżej wymienionym środowisku 
elektromagnetycznym. Nabywca lub użytkownik urządzenia Soleo SonoStim / Soleo Galva powinien dopilnować, aby 
urządzenie było użytkowane w takim właśnie otoczeniu. 

Kontrola 
odporno-
ści na 
zakłócenia 

IEC 60601-Poziom 
testowy 

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne 

Emitowane 
wielkości 
zakłócające 
w.cz. wg 
IEC 61000-
4-6 
 
Emitowane 
wielkości 
zakłócające 
w.cz. 
według IEC 
61000-4-3 

3 Vwartość rzeczywista 
150 KHz do 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

3 Vwartość rzeczywista 
150 KHz do 80 MHz 
 
 
 
10 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

W pobliżu urządzenia Soleo SonoStim / Soleo 
Galva nie należy używać przenośnych ani 
mobilnych urządzeń komunikacji radiowej, w tym 
również przewodów, w odległości mniejszej niż 
zalecana odległość obliczona za pomocą równania 
odnoszącego się do częstotliwości nadajnika. 
 
Zalecana bezpieczna odległość: 
 
d= 1,17 √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 mocą znamionową nadajnika w watach 
(W) zgodnie z danymi producenta nadajnika i d jest 
zalecanym odstępem bezpieczeństwa w metrach 
(m). 
 
Natężenie pola stacjonarnych nadajników 
radiofonicznych powinno być zgodnie z badaniami 
przeprowadzonymi na miejscua przy wszystkich 
częstotliwościach mniejsze niż poziom zgodnościb. 
 
W pobliżu urządzeń oznaczonych poniższym 
symbolem mogą wystąpić zakłócenia. 
 

 

UWAGA 1: Przy 80 Hz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Na rozprzestrzenianie się 
wielkości elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie oraz odbicia budynków, przedmiotów i ludzi. 
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a  Nie można dokładnie teoretycznie określić natężenia pola nadajników stacjonarnych, takich jak np. stacji 
bazowych radiotelefonów i przenośnych lądowych radiostacji, amatorskich stacji nadawczych, nadajników radiowych i 
telewizyjnych. Aby oszacować środowisko elektromagnetyczne z uwzględnieniem stałych nadajników fal radiowych, należy 
rozważyć wykonanie pomiaru na miejscu. Jeśli natężenie pola zmierzone w miejscu użytkowania urządzenia Soleo 
SonoStim / Soleo Galva przekracza powyższe poziomy zgodności, urządzenie Soleo SonoStim / Soleo Galva należy 
poddać obserwacji pod kątem prawidłowego działania. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości może być konieczne 
podjęcie dalszych kroków, np. zmiana kierunku ustawienia lub zmiana miejsca urządzenia Soleo SonoStim / Soleo Galva. 
 
b  Dla częstotliwości spoza zakresu 150 kHz do 80 MHz natężenie pola nie powinno przekraczać 3 V/m. 
 
Zalecane odstępy bezpieczeństwa między przenośnymi i ruchomymi urządzeniami telekomunikacyjnymi w.cz. a 
urządzeniem Soleo SonoStim / Soleo Galva 

Urządzenie Soleo SonoStim / Soleo Galva jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym z 
kontrolowanymi wielkościami zakłócającymi w.cz. Klient lub użytkownik urządzenia Soleo SonoStim / Soleo Galva może 
przyczynić się do zapobiegania zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez zachowanie odpowiedniego odstępu 
minimalnego między przenośnymi i ruchomymi urządzeniami telekomunikacyjnymi w.cz. (nadajnikami) a urządzeniem Soleo 
SonoStim / Soleo Galva zgodnie z poniższymi wartościami – w zależności od mocy wyjściowej urządzenia 
telekomunikacyjnego. 

Moc znamionowa nadajnika 
W 

Odstęp ochronny w zależności od częstotliwości nadajnika 
m 

150 kHz do 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz do 800 MHz 
d= 0,35 √P 

800 MHz do 2,5 GHz 
d= 0,7 √P 

0,01 0,12 0,04 0,07 

0,1 0,37 0,11 0,22 

1 1,17 0,35 0,7 

10 3,70 1,11 2,21 

100 11,67 3,5 7,0 

W przypadku nadajników, których maksymalna moc znamionowa nie została ujęta w tabeli, zalecaną odległość ochronną d 
w metrach (m) można wyliczyć na podstawie równania należącego do danej kolumny, przy czym P oznacza maksymalną 
moc znamionową nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta. 
UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Na rozprzestrzenianie się 
wielkości elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie oraz odbicia budynków, przedmiotów i ludzi. 
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