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Dispozitiv şi 
elemente de 
operare 
 

1 Canal I de reglare a intensității 
2 Controler pentru frecvență 
3 Afișaj 
4 Fantă pentru card SD 
5 Cap aplicator ultrasunete 

 6 Suport cap aplicator ultrasunete 
(opţional) 
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 Ilustraţii   
Soleo Sono 
Afişaj/Meniu navigare   
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Afişaj 7 Bară de stare 

8 Taste pe ecran  
9 Meniuri de navigare 

 
 
Fig. 3 
 
 
 
 

 
 
Meniu navigare 
Descrierea funcțiilor 

(A) Înapoi Revine la pasul anterior 
(B) Terapie Comută la ecranul de terapie 
(C) Favorite Comută la zona de favorite 
(D) Programe Comută la lista de programe 
(E) Protocoale Comută la lista de protocoale 

 (F) Derulați înapoi Mută înapoi o pagină 
 (G) Derulați înainte Mută înainte o pagină 
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 Ilustraţii  
Soleo Sono 
Partea posterioară a dispozitivului/Comutatoare și 
porturi 

  
 

 
 
Fig. 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Comutatoare și 
porturi 

11 Comutator pornit/oprit  
12 Suport pentru siguranţa de reţea 
13 Conector pentru cablul de alimentare 
16 Port pentru cap aplicator ultrasunete 0.8 / 

2.4 MHz 
 18 Etichetă de identificare 

 
Notă: Porturile (14*), (15*) şi (17*) nu au nici o funcție pentru Soleo Sono. 
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 Ilustraţii  
Soleo Sono 
Capete aplicatoare ultrasunete   

 
 
 
Fig. 5 
 
 Cap aplicator ultrasunete, mare Cap aplicator ultrasunete, mic 
 
 

 
 



 Explicația simbolurilor   
 

 
În instrucțiunile de utilizare, acest simbol indică Pericol. 

  

Caution! În instrucțiunile de utilizare, acest simbol indică „Atenție“ în ceea ce privește 
posibila deteriorare a dispozitivului. 

  

 
Parte aplicată de tip BF 

  

 
Respectați instrucțiunile de utilizare 

  

 

Instrucțiuni de utilizare 

  

 
Număr de serie 

  

 
Număr articol 

  

 
Producător 

  

 
 

Data fabricaţiei 

  

 
Acest simbol indică zone periculoase de pe dispozitiv. 

  

 
Interval de operare 
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Combinații dispozitive 30 

 
  

15  Siguranță și întreținere 
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 16  Test funcțional 32 

 
  

17  Test de Siguranță / Control Metrologic 33 

 
  

18  Mesaje de eroare / Depanare / Eliminare 34 

 
  

19  Declarația producătorului privind compatibilitatea 
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 Cuprins 
   

 

 

Valabil pentru dispozitivul Soleo Sono (NG). 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o parte integrantă a 
dispozitivului. 
Acestea trebuie să fie păstrate împreună cu dispozitivul și să fie 
accesibile în orice moment oricărei persoane autorizate să 
opereze dispozitivul. 
 
Instrucțiunile de utilizare sunt valabile începând cu Octombrie 
2016. 
 

 

 



 Indicații/contraindicații  
 
1.1 Indicații 1  
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Indicații în ortopedie, 
chirurgie, 
traumatologie, 
reumatologie 
 
 

• Sindromul algic vertebrogen, ex. sindrom cervical 
• Spondilită anchilozantă (numai în timpul intervalului fără inflamație) 
• Afecţiuni articulare 
• Artrită reumatoidă (dacă este indicat tratamentul termic) 
• Osteoartrită 
• Periartrită  
• Epicondilită 
• Tendinita cronică, periostită, pinten calcanean 
• Ahilodinie 
• Cicatrici, contracturi, contracturi Dupuytren  
• Stres post traumatic 
• Fracturi (în special în cazul întârzierii formării calusului) 

  
Alte indicații • Astm bronşic 

• Rinopatie 
• Disconfort persistent al coloanei vertebrale cervicale, după traumatisme 

prin hiperextensie cu blocări repetate 
• Cefalee 
• Otalgie 
• Nevralgie postherpetică 
• Tulburări funcționale ale stomacului și ale duodenului 
• Durere pelvină cronică 
• Discomfortul funcțional al pelvisului inferior 



 Indicații/contraindicații  
 
1.2 Contraindicații 1  
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Contraindicații 
generale 

• Simptome de durere nedefinită 
• Afecţiuni pentru care nu ar trebui utilizată caldura, cum ar fi afecţiunile 

inflamatorii acute 
• Afecţiuni în care influențele mecanice sunt contraindicate, cum ar fi 

flebotromboza 
• Flux sanguin lent 
• Boli cardiovasculare suspectate 
• Diateza hemoragică 
• Nu trataţi cervical mai sus de C3 
• Tratamentul cu ultrasunete al organelor parenchimatoase sau al celor 

sensibile la caldură  
(testicule, ochi, uter gravid, ficat, rinichi, etc.) 

• Zone ale pielii anesteziate 
• Percepţie anormală a temperaturii 
• După tratamentul cu radiații ionizante 
• Plăci epifizare 
• Tumori 
• Stimulator cardiac electronic 
• Utilizarea pe sau în apropierea plăgilor deschise 
• Reflexe sau sensibilitate la durere limitate 
• Utilizarea pe regiunile abdominale, pelvine sau lombare în timpul sarcinii 

sau suspiciunii de sarcină 
 
Implanturi metalice şi endoproteze 
 
În zilele noastre nu mai există preocupări împotriva utilizării ultrasunetelor 
dinamice cu doze mici. 



 Efecte secundare 
 2  
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Efecte secundare ale 
terapiei cu ultrasunete 

Nu se cunosc efecte secundare în cazul utilizării corecte. 
 

 



 Informaţii despre aplicare 
 
3.1 Informaţii generale 3  
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Înainte de a utiliza dispozitivul pe pacient, utilizatorul ar trebui să se 
familiarizeze cu instrucțiunile de utilizare și metodele de tratament individual 
ce urmează să fie utilizate precum și indicațiile/contraindicațiile, avertismentele 
şi informaţiile despre aplicare. Ar trebui consultate surse suplimentare de 
informații cu privire la terapia cu ultrasunete. 
 

  

 Aceste instrucțiuni de utilizare trebuie să fie întotdeauna păstrate împreună cu 
dispozitivul și să fie permanent accesibile pentru oricine este autorizat să 
opereze acest dispozitiv. 

  

 Sistemul medical complet este adecvat pentru utilizarea în imediata apropiere 
a pacientului. 

  

Atenție! 
Pentru a preveni riscul de electrocutare, stecherul trebuie să fie deconectat de 
la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau 
activități de curățare. 

  

Atenție! 
Înainte de utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este exploatat printr-o priză cu 
împământare corespunzătoare (instalație electrică în conformitate cu DIN VDE 
0100 secțiunea 710). Dispozitivul poate fi utilizat numai cu ajutorul cablului de 
alimentare furnizat. Cablul de alimentare trebuie să fie protejat împotriva 
stresului mecanic. 

  

Atenție! 
Câmpurile magnetice și electrice pot afecta funcționarea dispozitivului. Din 
acest motiv, nu utilizați dispozitivul în vecinătatea dispozitivelor care 
generează câmpuri electromagnetice puternice (echipamente cu raze X sau 
diatermie, aparate RMN). Vă rugăm să păstrați o distanță de siguranță de 
câțiva metri. 

  

Atenție! 
Dispozitivul nu este adecvat pentru utilizarea în medii explozive, inflamabile 
sau combustibile. 

  

Atenție! 
În timpul utilizării, dispozitivul trebuie să fie amplasat într-o poziție care să 
permită accesul direct la sursa principală de alimentare a aparatului, astfel 
încât să poată fi deconectat de la rețeaua de alimentare în orice moment.  

  

Atenție! 
Verificați dispozitivul înainte de utilizare. Dacă se constată orice deteriorare, 
acesta nu trebuie folosit. 

  

Atenție! 
Pot fi utilizate numai accesorii furnizate de Zimmer Medizin Systeme GmbH. 

  

Atenție! 
Dispozitivul poate cauza defecțiuni sau poate interfera cu funcționarea 
echipamentelor din vecinătate. Poate fi necesar să se ia măsuri corective 
adecvate, cum ar fi realinierea, rearanjarea dispozitivului sau instalarea 
ecranării. 

  

Atenție! Pe durata perioadei de exploatare a dispozitivului, nu pot fi făcute modificări la 
dispozitiv sau la sistemul medical. 

  

Atenție! Pentru deconectarea în siguranță a dispozitivului de la sursa de curent, 
scoateti fișa de alimentare din priză. 



 Informaţii despre aplicare 
 
3.2 Ultrasunete 3  
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 Manipulați cu delicatețe capul aplicator ultrasunete; Manipularea dură poate 
modifica caracteristicile acestuia. Nu permiteți obiectelor tăioase sau ascuțite 
să intre în contact cu capul aplicator ultrasunete, deoarece capul de aluminiu 
poate fi uşor zgâriat. 

  
 Utilizarea altor agenți de contact în afară de gelul pentru ultrasunete Sono plus 

poate deteriora capul cu ultrasunete.  
  
 Dezinfectați capul cu ultrasunete după utilizare cu dezinfectanți convenționali 

pentru echipamente. 
  
 Controlați capul cu ultrasunete pentru deteriorări înainte de fiecare utilizare. 

Dacă există vreo deteriorare, capul cu ultrasunete nu trebuie utilizat. 
  

Atenție! 
În cazul utilizării frecvente a capului cu ultrasunete într-o baie de apă, trebuie 
luate măsuri care să protejeze utilizatorul. Toate părțile corpului utilizatorului 
scufundate în apă trebuie să fie protejate prin măsuri adecvate. Măsurile 
adecvate de protecție includ ceea ce se numește "îmbrăcăminte aerată". 
Acestea pot fi, de exemplu: mănuși de neopren sau mănuși de latex peste 
bumbac. 

 
 
 



 Avertismente 
 4  
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Acest dispozitiv este destinat să fie utilizat exclusiv de profesioniștii din 
domeniul medical.  

  

 
Utilizarea aparatului în afara setărilor sau aplicațiilor specificate în 
instrucțiunile de utilizare poate duce la pericol datorită emisiei necontrolate de 
energie cu ultrasunete.  

  

 
Pacientul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul tratamentului. 

  

 
Orice instrucțiuni de tratament privind localizarea, durata și intensitatea 
tratamentului necesită cunoștințe medicale și ar trebui să fie oferite de medici, 
terapeuți și membri licențiați ai profesiilor medicale auxiliare. Aceste 
instrucțiuni trebuie respectate fără abatere. 

  

 
Utilizarea în zone umede nu este permisă și în caz de nerespectare poate 
duce la pagube considerabile și poate pune în pericol atât pacientul cât și 
utilizatorul. 

  

 
Eliminați ambalajul în mod corespunzător. Asigurați-vă că acesta nu este 
accesibil copiilor.  

  

 
La pacienții cu implanturi sau dispozitiv electronic implantat nu efectuați un 
tratament înainte ca riscul să fi fost evaluat și constatat a fi neglijabil. 

  

 
Pacienții nu pot fi conectați simultan la un dispozitiv chirurgical de înaltă 
frecvență. Acest lucru poate duce la arsuri. 



 Soleoline pe scurt 
 5  
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Ce este Soleoline? 
 

O linie de produse ultramoderne, inovatoare, cu 3 variante diferite de 
dispozitive. 
 
Soleo Sono 
Un dispozitiv de terapie cu ultrasunete, ultramodern şi inovator. 
Soleo SonoStim 
Un dispozitiv combinat ultramodern şi inovator pentru electroterapie şi 
terapie cu ultrasunete cu posibilitatea de a utiliza în plus VacoS. 
Soleo Galva 
Un dispozitiv ultramodern şi inovator pentru electroterapie cu posibilitatea de 
a utiliza în plus VacoS. 

  
Notă: Modul de utilizare al Soleo SonoStim şi al Soleo Galva este descris în 

instrucţiuni de utilizare separate. 
  
Care sunt 
caracteristicile 
dispozitivului  
Soleoline? 

Afişajul color modern și ușor de citit, care prezintă parametrii legați de 
terapie, precum și o operare simplă prin atingere. Reglarea individuală a 
programelor de pornire și meniurile clare, simple, oferă utilizatorului un 
confort maxim. 
 
Designul compact permite economisirea spaţiului de lucru din cabinet și este 
ideal pentru utilizarea în timpul solicitărilor la domiciliu. 

  
Ce face Soleo 
Sono? 

Dispozitivul emite ultrasunete terapeutice prin intermediul capului cu 
ultrasunete. 

  
Inovații în Soleo 
Sono? 

SonoSwing, inovaţia în domeniul terapiei cu ultrasunete: 
• un cap cu ultrasunete cu două frecvenţe 
• adâncimea de penetrare liber selectabilă prin reglarea frecvenței în 

procente. 
  
Notă: Aplicarea dispozitivului este rezervată specialiștilor din domeniul medical 

(cum ar fi medicii, terapeuții și personalul medical auxiliar liceţiat). 
 



 Destinația utilizării 6  
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 Linia de produse Soleoline include 3 variante diferite de dispozitive: 
 
Soleo Sono 
Dispozitiv de terapie cu ultrasunete pentru tratamentul cu ultrasunete 
terapeutice. 
Soleo SonoStim 
Dispozitiv combinat pentru terapie cu ultrasunete terapeutice și 
electroterapie cu opțiunea de utilizare suplimentară a VacoS. 
Soleo Galva 
Dispozitiv de electroterapie cu opțiunea de a utiliza suplimentar VacoS. 



 Punere în funcțiune dispozitiv  
 
7.1 Montarea cablurilor 7  
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Notă: Cablurile au săgeți colorate pentru a înlesni conectarea corectă a 
dispozitivului. 

  
Terapia cu 
ultrasunete 

Conectați capul cu ultrasunete la portul indicat (16).  

  
Conectarea cablului 
de alimentare 

Conectați cablul de alimentare la portul indicat (13) și conectați cablul la 
sursa de energie. 

  
Notă: Dispozitivul poate fi conectat numai la prize cu împământare. 
  
Pornirea 
dispozitivului 

Dispozitivul este pornit cu ajutorul comutatorului basculant (11). 

  
Oprirea 
dispozitivului 

Dispozitivul este oprit prin intermediul comutatorului basculant (11). 
Scoateți cablul de alimentare pentru a deconecta complet dispozitivul (toți 
polii) de la sursa de alimentare. 

  

Atenție! 
Toate cablurile trebuie să fie protejate împotriva blocării sau altor deteriorări 
mecanice. 

  
Notă: Toate butoanele, meniurile și submeniurile pot fi activate direct pe ecran prin 

apăsare cu degetul. 
 
 



 Setări 
 
8.1 Generale 8  
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Notă: Următoarele descrieri se referă la setările implicite din fabrică. 
  
Notă: Modificările setărilor implicite pot fi efectuate numai de la ecranul de pornire. 
  
Ecranul de pornire După pornirea dispozitivului și auto-diagnoză, se deschide ecranul de 

pornire. 
 

 
 
 

  
  
Notă: (1) comută imediat la ecranul de terapie. 
  
 

 
  
Meniu configurare 
  

În meniul de configurare, setările implicite din fabrică pot fi modificate și 
ajustate în mod individual. 

  
Selectarea 
configurației 

(2) deschide ecranul "Configurare" . 

 
  

2 1 



 Setări 
 
8.1 Generale 8  
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Opțiunile de setare sunt descrise mai jos. 
În fabrică, setările implicite sunt pre-programate așa cum se prezintă pe 
ecran. 

  
(1) Setări Start Opțiuni individuale pentru setările de start. 

Selecția se face direct pe linia corespondentă. 
 

  
(2) Limba Selectarea limbii.  

Selecția se face direct pe linia corespondentă. 
 

  
(3) Bun venit Apăsând (3) se deschide o fereastră cu o tastatură alfabetică pentru a 

introduce un text de întâmpinare individual în ecranul de pornire. 
  
(4) Anulare Apăsând (4) se oprește procesul. 
  
(5) OK Apăsând (5) se salvează modificările efectuate și comută pe ecranul de 

pornire. 
  
(6) Versiune Apăsând (6) se deschide o fereastră cu informații despre versiunea actuală 

de software. 
  
(7) Setări implicite Apăsând (7) se resetează setările implicite din fabrică. 
  
(8) Sunet Sunetele de semnal pot fi pornite și oprite. 
  
(9) Schema de culori Apăsând (9) se comută între un fundal luminos și un ecran întunecat. 
  
(10) Ecran protecție Opțiunea de setare pentru indicarea punctului în care este activat ecranul de 

protecție. 
  
(11) Luminozitate Luminozitatea este ajustată prin intermediul celor două taste cu săgeți. 
  
(12) Volum Volumul este ajustat prin intermediul celor două taste cu săgeți. 

10 12 3 11 

4 

6 7 

8 

2 
1 

5 

9 13 



 Setări 
 
8.2 Terapia cu ultrasunete 8  
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Notă: Apăsarea tastei (13) deschide ecranul "Configurare - Ultrasunete". 
  
Setări ultrasunete  

 

 
  
(1) Unitate Opțiunea de a regla intensitatea pe graficul de bare. 

Selecția se face direct pe linia corespunzătoare. 
  
(2) Cuplare Valoarea limită a cuplarii poate fi ajustată (de la 50 până la 95%). 

Reglarea poate fi efectuată cu ajutorul celor două butoane cu săgeți. 
  
(3) Alinierea cuplării Pentru a compensa eventuale nealinieri ale capului cu ultrasunete, cauzate 

de multiple ore de funcționare, poate fi realizată alinierea cuplării.  

2 3 

1 



 Setări 
 
8.3 Întreținere 8  
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Întreținere 

 
 

 Apăsând (1) se deschide meniul de întreținere. 
 
Actualizări de software pot fi efectuate în meniul de întreținere.  
 
Veți primi informații actuale privind efectuarea unei actualizări de software, 
dacă o actualizare este planificată. 

  
 Introduceți parola "armin" pentru a deschide meniul de întreținere. 

 
Restul punctelor enumerate nu sunt relevante pentru utilizator. 
 
Apăsarea tastei (2) comută la configurația generală. 

  

1 

2 



 Instrucțiuni de utilizare 
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Pornirea 
programului 

 

 
 
 
 
 
Apăsarea tastei (1) deschide ecranul programului. Aici este selectat 
programul dorit. 

  
Programe 
Soleo Sono 

 
 

 
Există 9 forme diferite de terapie disponibile în Soleo Sono: 

  
Selectați programul Programul de terapie cu ultrasunete dorit este selectat direct pe linia 

corespunzătoare. 

1 
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Ecran Terapie După ce a fost selectat programul de terapie cu ultrasunete, se deschide 
ecranul terapiei. 

 

 
 

  
Notă: Înainte de începerea tratamentului, verificați dacă datele din fereastra 

parametrilor (aici 5 cm²) se potrivesc cu capul de ultrasunete conectat. 
  
Reglarea intensității Reglați intensitatea utilizând regulatorul de intensitate din stânga (1). 

 

 
 
 

  
Notă: Raportul procentual de frecvență poate fi modificat utilizând controlerul din 

dreapta (2). 

1 

2 

3 
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Începere terapie 
 
 

  
 
 
 
Terapia începe cu (3). (3) comută la (4). Doza setată este indicată în graficul 
de bare și timpul de terapie scade în fiecare secundă. Afișajul cuplării este 
activat. 

  
Încheiere terapie După ce timpul de terapie a trecut, un semnal sonor indică sfârșitul terapiei 

și ceasul este la ora 00:00. Intensitatea revine automat la zero, afișajul 
graficului de bare dispare și afișajul cuplării este dezactivat.  
 
Timpul de terapie este reactivat automat după terminarea terapiei și (4) trece 
la (3). 

 

4 
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Descriere elemente 
afișate și butoane 

 
 

 
 
 
 

(1) Intensitate Graficul de bare afișează intensitatea setată în prezent. Intensitatea este 
ajustată utilizând controlerul din stânga. 

  
(2) Start/Stop  Apăsarea tastei (2) pornește, respectiv, oprește terapia. 
  
(3) Timpul terapiei Afișează timpul de terapie pentru programul selectat. 

Timpul de terapie prestabilit poate fi extins sau scurtat cu ajutorul butoanelor 
+/-. După ce a început terapia, timpul de terapie actual este afișat. 

  
(4) Linie de stare Linia de stare afișează numele programului de ultrasunete curent. 
  
(5) Cuplare Afișaj cuplare. Cuplarea este afișată digital în procente.  
  
(6) Profunzimea 
tratamentului 

Graficul de bare arată raportul actual de frecvență de la 0,8 MHz (800 MHz) la 
2,4 MHz în procente. Apăsarea tastei (6) deschide fereastra de profunzime a 
tratamentului. Aici se poate modifica setarea procentului de frecvență. 
Reglarea poate fi efectuată cu ajutorul butoanelor cu săgeți. 

  
(7) Parametrii Afișează parametrii programului curent de terapie. Sunt afișate modul de 

funcționare a parametrilor, frecvența, ciclul de funcționare și capul de aplicare 
al ultrasunetelor curente. Apăsarea tastei (7) deschide fereastra parametrilor 
pentru ultrasunete. 
Aici parametrii pot fi modificați într-un mod definit de utilizator. Parametrii sunt 
selectați direct. De îndată ce este evidențiat în albastru, se poate face o 
schimbare. Butoanele cu săgeți sunt folosite pentru a modifica valorile în sus 
sau în jos în definiția specificată. 
Aici capul cu ultrasunete este convertit la terapie în baie de apă (vezi 
secțiunea 9.3.). 
 

7 

6 

2 5 4 
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Notă: 
 

Dacă tratamentul cu ultrasunete este efectuat într-o baie de apă, 
monitorizarea temperaturii capului aplicator cu ultrasunete trebuie modificată 
înainte de terapie. 

  
Implementare 
 
 

Apăsând (1) 
 
 

 
 
Se deschide fereastra parametrilor pentru ultrasunete. 
 

 
 

  
Buton activare 
terapie în baie de apă 
 

Apăsând (2) şi confirmare, monitorizarea temperaturii capului cu ultrasunete 
este modificată pentru terapia în baie de apă. 

  
Notă: La sfârșitul terapiei într-o baie de apă, temperatura capului cu ultrasunete 

poate fi prea mare pentru terapia din afara băii de apă. 
Acest lucru este indicat de mesajul "Ultrasound head temperature regulation" 
(reglarea temperaturii capului cu ultrasunete). În acest timp nu este posibilă 
nici o terapie. Odată ce procesul de reglare a temperaturii capului cu 
ultrasunete este finalizat, mesajul dispare și terapia poate fi continuată. 

 

1 

2 
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Card SD  Setările definite de utilizator, precum și lista de indicații sunt salvate pe 
cardul SD. 

  
 Dacă cardul SD nu este introdus, apare următorul mesaj când sunt apăsate 

butoanele "Favorite" sau "Indicații": 
 
"Nu a fost găsit niciun card SD."  
 
Folosirea funcției "Favorite" sau "Indicații" necesită un card SD. 
 
Introduceți cardul și confirmați cu "OK". 

  
Notă: Dezactivați mesajul conform descrierii din secțiunea 18. 
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 Oferă suport atunci când selectează o terapie și face o recomandare privind 
terapia. 

  
Protocoale (1) deschide meniul cu recomandările pentru terapie. 

 

 
 

  
Selectarea terapiei 
prin regiunea corpului 

Regiunea corpului este selectată dând clic pe pătratul alb. 

  
Selectați imaginea 
clinică 

După selectarea regiunii dorite a corpului, se deschide o fereastră cu diverse 
boli în zona umărului. 
 
Imaginea clinică este selectată direct pe linia corespunzătoare.  
 

 
 

 Oferă suport atunci când este selectată o terapie și face o recomandare 
pentru terapie. 

  
  

1 
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Informații despre 
terapie 

După selectarea imaginii clinice, se deschide o altă fereastră cu informații 
detaliate despre terapie și o recomandare de program. 
 

 
  
Selectați programul 
de terapie 
 

Apăsând (1) se deschide ecranul terapiei cu programul corespunzător. 

1 
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 Parametrii programelor predefinite pot fi individual modificate și salvate.  
  
Salvați și denumiți 
programul 
 

 
 
 
Apăsând (1) se deschide tastatura pentru a introduce numele programului. 

 
Numele programului poate fi acceptat sau introdus prin tastatură. 

  
 

 
 

  
Notă: Există 120 de locații de stocare disponibile la fiecare caz. 
  

Salvarea în lista de 
Favorite 

Apăsând (2) salvează programul din lista Favorite. 
Programul este întotdeauna salvat în primul spațiu deschis din listă. 
Apăsând (3) întrerupe procesul de salvare. 

  
Notă: Dacă este activat (1) fără introducerea unui nume de program, apare 

următorul mesaj: 
 
"Vă rugăm să introduceți un nume!" 
Confirmați mesajul, introduceți numele programului și repetați procedura de 
salvare. 

 
  

1 

3 

2 
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 Programele salvate individual sunt listate în lista Favorite. 
 
Acestea pot fi 
 
1. apelate pentru terapie,  
2. editate (mutate în secvență și șterse). 

  
Selectare listă 
favorite 
 

Apăsând (1) se deschide lista de favorite. 

Preluare programe Programul dorit este selectat direct pe linia corespunzătoare și deschide 
ecranul terapiei. 

  
Editare 
Listă favorite 
 
 
 

 
 
 
Apăsând (2) se deschide modul de editare sau ştergere 
Programul ce trebuie editat este selectat direct pe linia corespunzătoare. 

2 

1 
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Editare favorite 

  
 
 
 
Apăsând (1) mută programul sus. 
Apăsând (2) mută programul în jos. 
Apăsând (3) şterge programul. 
Apăsând (4) confirmă editarea. 

  
 Apăsând (3) declanșează un mesaj de confirmare: 

 

 
 
 
 
Apăsând (5) se şterge programul. 
Apăsând (6) se oprește procesul de ștergere. 

   
Preluare program Programul dorit este selectat direct pe linia corespunzătoare. 
  

1 3 2 4 

5 

6 
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Tensiunea de 
alimentare 

100 - 240 V, 220 V / 50 Hz / 60 Hz 
220 V / 60 Hz 

  
Siguranțe fuzibile 2 x T2AL, 250 V, 5 x 20 mm 
  
Consumul de energie max. 60 VA 
  
Clasa de protecție I 
  
Partea aplicată  BF 
  
Moduri de operare Interval de funcționare: 30 minute pornit, 10 minute oprit 
  
Dimensiuni 322 mm x 234 mm x 130 mm 
  
Greutate 2.1 kg 
  
Condiţii de operare De la +10°C la +35°C, între  30% şi 75% umiditate relativă, fără condensare 

pentru 700 hPa – 1060 hPa 
   
Transport De la -10°C la +50°C, între 10% şi 90% umiditate relativă, fără condensare 

pentru 700 hPa – 1060 hPa 
  
Depozitare De la -10°C la +50°C, între 10% şi 90% umiditate relativă, fără condensare 

pentru 700 hPa – 1060 hPa 
  
Notă: Depozitarea și Transportul se fac numai în ambalajul original. 

 
  
 Sub rezerva modificărilor tehnice. 
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Capete ultrasunete  
  
Frecvență 0.8 MHz şi 2.4 MHz 
  
Cap ultrasunete, mic 1 cm² , ERA = 0.67 cm² la 0.8 MHz,  

0.65 cm² la 2.4 MHz 
  
Putere maximă 1.0 W la 0.8 MHz, 0.5 W la 2.4 MHz 
  
Niveluri de intensitate 0.1 - 1 W/cm²  ajustabilă în trepte de 0.1 W/cm² 
  
Cap ultrasunete, 
mare 

5 cm² , ERA = 2.3 cm² la 0.8 MHz,  
2.38 cm² la 2.4 MHz 

  
Putere maximă 6.9 W la 0.8 MHz, 7.1 W la 2.4 MHz 
  
Niveluri de intensitate 0.1 -  3 W/cm²  ajustabilă în trepte de 0.1 W/cm² 
  
Precizie ± 20% 
  
Tipuri de ultrasunete 1. Ultrasunete continue 

2. Ultrasunete pulsate, cu frecvenţa pulsurilor ajustabilă 
20 Hz, 50 Hz, 100 Hz 
Ciclu de funcționare: 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 5, 1 : 10 

  
Interschimbabilitate Capetele cu ultrasunete sunt calibrate în fabrica și pot fi schimbate fără probleme. 
  
Partea aplicată Oscilator cap ultrasunete. 

 
 



 Curățarea  
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-  Înainte de a începe orice măsură de întreținere și curățare, dispozitivul 
trebuie să fie întotdeauna deconectat de la întrerupătorul principal și cablul 
de alimentare trebuie deconectat. 

 
-  Asigurați-vă că atunci când curățați și dezinfectați etichetarea dispozitivului 

(cum ar fi avertismentele, etichetele dispozitivelor de comandă, plăcuța de 
identificare) nu este deteriorată. 

 
-  Asigurați-vă că în timpul curățării și dezinfecției nu pătrund lichide în 

dispozitiv. Nu utilizaţi pulverizatoare. 
 
-  Dacă în timpul curățării sau dezinfectării pătrunde lichid în dispozitiv, vă 

rugăm să scoateţi aparatul din funcțiune, să vă asiguraţi că nu va fi folosit din 
nou și să contactați reprezentantul de service. 

 
 

  
Carcasă / cabluri Curăţare: În caz de contaminare vizibilă, carcasa și toate cablurile pot fi 

curățate folosind dispozitive de curățare din plastic fără alcool, disponibile în 
comerț. Ștergeți suprafața până când se îndepărtează murdăria, folosind o 
cârpă moale înmuiată în conformitate cu specificațiile producătorului agentului 
de curățare, dar nu fără picurare. 

  
 Dezinfectare: Recomandăm ca dezinfecția să fie efectuată cel puțin o dată pe 

săptămână, precum și dacă există indicii de contaminare. Consultați 
specialistul în igienă atunci când faceți acest lucru. Întotdeauna efectuați 
curățarea înainte de dezinfectare. 
 
Carcasa și toate cablurile pot fi dezinfectate utilizând șervețele dezinfectante. 
Utilizați un dezinfectant fără alcool disponibil în comerț pentru metal și plastic, 
cu proprietăți bactericide, virucide și fungicide. Respectați instrucțiunile de 
folosire ale producătorului. Ștergeți toate suprafețele cu o cârpă moale 
înmuiată conform specificațiilor fabricantului dezinfectantului, dar nu picurați 
sau lavete cârpe preimpregnate cu dezinfectant (șervețele).  
De asemenea, respectați cerințele privind uscarea sau post-curățarea, după 
caz. 

  
Capete ultrasunete Curăţare: Urmați procedura descrisă la capitolul "Carcasă / cabluri".  
  
 Dizinfectare: Urmați procedura descrisă la capitolul "Carcasă / cabluri". 
  

 

Dacă sunt folosite soluții inflamabile pentru curățare și dezinfectare, trebuie să 
se acorde suficient timp pentru ca soluția să se evaporare înainte de a utiliza 
dispozitivul. În caz contrar, poate duce la aprindere. 

  
Notă: Utilizați aparatul numai într-un mediu igienic. 

 



 Marcaj CE / Producător 
 12  
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 Acest dispozitiv poartă marca CE 
 

 
 
în conformitate cu Directiva CE 93/42/CEE privind dispozitivele medicale 

  
Producător Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Pachet standard Soleo Sono 
Art. Nr.  
5312-01 1 unitate de bază Soleo Sono 
(a se vedea mai jos) 1 cap ultrasunete 0.8 si 2.4 MHz, ø 28 mm 

1 cablu alimentare 
1 instrucţiuni de utilizare 

  
  
Accesorii  
Art. Nr.  
4200 Cap ultrasunete  0.8 si  2.4 MHz, ø 28 mm  
4220 Cap ultrasunete  0.8 si  2.4 MHz, ø 13 mm 
118* Cablu alimentare 
91290210 Suport pentru cap ultrasunete 
6 Sono plus, 1 flacon 
87054002 Suport tip buzunar Soleoline 
87053001 Cutie pentru Soleoline 
10102606 Instrucţiuni de utilizare 
 * Cablu de alimentare individual disponibil. Vă rugăm contactați distribuitorul. 
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 Pentru Soleo Sono, nu există dispozitive furnizate de 
producător pentru combinaţii. 
 
Oricine, contrar acestor specificații, combină dispozitivele și 
operează astfel un sistem medical face acest lucru pe propriul 
risc. 
  

 



 Siguranță și întreținere 
  
 15  

 

 
 Pagina  31  

 

 Soleo Sono este fabricat în conformitate cu normele de siguranță EN 60601-1.  
 
În calitate de producător Zimmer MedizinSysteme poate fi responsabil pentru 
siguranță și fiabilitate numai în următoarele circumstanțe: 
 
 
• dacă dispozitivul este acționat de la o priză de perete verificată și 

împământată și instalația electrică respectă normele DIN VDE 0100 
Secțiunea 710, 

• echipamentul este utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, 
• extinderi, reconfigurari sau modificări pot fi implementate doar de personalul  

autorizat de Zimmer MedizinSysteme, 
• utilizatorul a confirmat siguranța funcțională și condițiile de funcționare 

corespunzătoare acestuia înainte de utilizare, 
• înainte de fiecare utilizare, capul cu ultrasunete, cablurile și conectorii sunt 

inspectate pentru deteriorări (cum ar fi fisurile) care ar putea afecta 
siguranța dispozitivului, 

• dispozitivul este operat numai de personal instruit corespunzător, 
• dispozitivul nu este utilizat în zone periculoase și/sau în atmosfera 

inflamabilă, 
• dispozitivul este deconectat imediat de la sursa de alimentare în cazul 

expunerii la lichide. 
 

Dispozitivul nu conține componente care pot fi întreținute sau reparate de către 
operator. 

  

 

Siguranțele fuzibile și alte piese de schimb pot fi înlocuite numai de personalul 
de service instruit. 
Schimbarea bateriei cu litiu de către persoane neinstruite poate provoca un 
pericol. 

  

 

Repararea dispozitivului poate fi efectuată numai de către personalul instruit. 
Toate descrierile necesare pentru service pot fi consultate în manualul de 
service Soleoline sau pot fi solicitate de la producător. La cerere, Zimmer 
MedizinSysteme va furniza diagrame de cablare, liste de componente, 
descrieri, instrucțiuni de calibrare sau alte documente. 

 



 Test funcțional 
 16  
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 După ce a fost pornit, Soleo Sono efectuează o auto-testare care verifică toate 
componentele interne. 
Dacă apare o eroare, va apărea un mesaj de eroare. 
 
În plus, poate fi efectuat un test de funcționare amănunțit așa cum este descris 
mai jos. 

  
 Aceste teste trebuie efectuate lunar sau în cazul în care buna funcționare a 

dispozitivului este pusă la îndoială. 
  
Ultrasunete Selectați capul cu ultrasunete și acoperiți suprafața capului cu ultrasunete cu 

gel de contact. În cazul unei intensități scăzute și la începutul terapiei, afișajul 
cuplarii trebuie să indice peste 90%. 
Efectuați testul cu ambele capete cu ultrasunete consecutiv.  
Apoi, curățați capetele cu ultrasunete. 

  
 



 Test de securitate 
Control Metrologic 
 17  
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 În Germania, pentru Soleo Sono nu sunt necesare verificări de siguranță în 
conformitate cu secțiunea 6 din MPBetreibV (Ordonanța privind operarea 
dispozitivelor medicale). Dispozitivul nu este enumerat în anexa 1 a 
ordonanței. 

  
 De asemenea, pentru Soleo Sono nu este necesar un control metrologic în 

conformitate cu secțiunea 11 a MPBetreibV (Ordonanța de operare a 
dispozitivelor medicale). Dispozitivul nu este enumerat în anexa 2 a 
ordonanței.  

  
 În Germania, trebuie respectată și Asigurarea Sociala Germană de Accident 

social (DGUV) (Regulamentul 3 - Sisteme și echipamente electrice), cu 
modificările actuale. 

  
Notă: Aceste informații se aplică funcționării unității în Germania. Luați în 

considerare reglementările naționale divergente în țara dumneavoastră. 



 Mesaje de eroare 
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Mesaj de eroare  
card SD  
 

În cazul în care nu este introdus cardul SD, apare următorul mesaj atunci când 
butoanele „Favorite“ sunt apăsate: 
 
"No SD card found." (Nu a fost găsit niciun card SD) 
 
Utilizarea funcției "Favorite" necesită un card SD. 
 
Introduceți cardul și confirmați cu "OK". 

  
Eroare Un mesaj despre eroarea afișată apare pe ecran, cum ar fi: "Nu a fost găsit 

niciun cap cu ultrasunete" 
 
Anumite erori sunt afișate și cu un număr de eroare corespunzător (de 
exemplu, "Eroare în timpul auto-testării X / XX / X"). 
 
Ocazional, eroarea poate fi corectată prin oprirea aparatului, așteptarea a cinci 
secunde și repornirea dispozitivului.  
 
În caz contrar, vă rugăm să informați Serviciul Clienți. 
Puteți lua legătura cu acesta prin intermediul reprezentantului de vânzări sau 
prin sediul central din Neu-Ulm. 

  
 Dispozitivul poate fi returnat în fabrică numai în ambalajul original. 

 
Pentru întrebări sau probleme legate de dispozitiv, vă rugăm să ne contactați 
la adresa de mai jos: 

  
Sediul central Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

  
Eliminare Dispozitivul poate fi returnat în fabrică numai în ambalajul original. Acesta 

trebuie eliminat de fabrica din Neu-Ulm. 
 
În țările străine (europene), consultați reglementările naționale pentru 
eliminare. Contactați distribuitorul, dacă este necesar. 
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Dispozitivele medicale, cum ar fi Soleo Sono, fac obiectul unor măsuri de precauție speciale în ceea ce privește 
compatibilitatea electromagnetică (EMC) și trebuie instalate și operate conform manualului de utilizare sau instrucțiunilor 
EMC care însoțesc dispozitivul. 
 
Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile (cum ar fi telefoanele mobile) pot afecta dispozitivele medicale 
electrice. 
 
Dispozitivul Soleo Sono poate fi utilizat numai cu piesele originale specificate în lista de livrare. 
Operarea dispozitivului cu alt cablu de alimentare poate duce la creșterea emisiilor sau la scăderea rezistenței dispozitivului! 
 
Instrucțiunile și declarația producătorului - emisii de interferențe electromagnetice 

Dispozitivul Soleo Sono este destinat utilizării într-unul dintre mediile electromagnetice specificate mai jos. Clientul 
sau utilizatorul Soleo Sono  trebuie să se asigure că acesta este utilizat numai într-un astfel de mediu. 

Măsuratori emisii interferențe Conformitate Mediu electromagnetic - instrucțiuni 

Emisii RF în conformitate cu CISPR 11 Grupa 2 Dispozitivul Soleo Sono trebuie să emită 
energie electromagnetică pentru a garanta 
funcția urmărită. Dispozitivele electronice din 
vecinătate pot fi afectate. 

Emisii RF în conformitate cu CISPR 11 Clasa B Dispozitivul Soleo Sono este potrivit pentru 
utilizare în toate instituțiile, inclusiv cele din 
zonele rezidențiale și cele care sunt conectate 
direct la rețeaua publică de aprovizionare care 
alimenteaza clădiri rezidențiale.. 

Emisii de oscilații armonice în conformitate 
cu IEC 61000-3-2 

Clasa A 

Emisii de fluctuații de tensiune în 
conformitate cu IEC 61000-3-3 

Conform  

Tabel 201 conform EN 60601-1-2:2006-10 
 
Dispozitivul nu trebuie utilizat imediat lângă sau stivuit direct deasupra altor dispozitive. Dacă acesta trebuie utilizat în 
vecinătatea sau stivuit direct deasupra altor dispozitive, dispozitivul trebuie monitorizat pentru a verifica dacă acesta 
funcționează corect în această configurație. 
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Instrucțiunile și declarația producătorului – rezistența la interferențe electromagnetice 

Dispozitivul Soleo Sono  este destinat utilizării într-unul dintre mediile electromagnetice specificate mai jos. Clientul sau 
utilizatorul Soleo Sono  trebuie să se asigure că acesta este utilizat numai într-un astfel de mediu. 

Control interferențe Nivel de testare IEC 
60601  

Nivel de 
conformitate 

Mediu electromagnetic – instrucțiuni 

Descărcarea electrostatică 
(ESD) în conformitate cu 
IEC 61000-4-2 

±6 kV descărcare la 
contact 
 
±8 kV descărcare în 
aer 

±6 kV descărcare la 
contact 
 
±8 kV descărcare în 
aer 

Pardoselile trebuie să fie din lemn, beton sau 
plăci ceramice. Dacă podelele sunt acoperite 
cu material sintetic, umiditatea relativă ar 
trebui să fie de cel puțin 30%. 

Perturbații electrice rapide 
tranzitorii în conformitate 
cu IEC 61000-4-4 

± 2kV pentru liniile de 
alimentare cu energie 
electrică 
 
±1 kV pentru liniile de 
intrare și ieșire 

± 2kV pentru liniile 
de alimentare cu 
energie electrică 
 
Nu este cazul 

Calitatea tensiunii de alimentare trebuie să 
corespundă cu cea a unui mediu comercial 
sau spitalicesc tipic. 

Impulsuri de tensiune 
(supratensiunii) 
în conformitate cu IEC 
6100-4-5 

± 1 kV Tensiune mod 
diferential 
 
± 2 kV Tensiune mod 
comun 

± 1 kV Tensiune 
diferential  
 
± 2 kV Tensiune 
mod comun 

Calitatea tensiunii de alimentare trebuie să 
corespundă cu cea a unui mediu comercial 
sau spitalicesc tipic. 

Căderi de tensiune, 
întreruperi de scurtă 
durată și variații de 
tensiune, în conformitate 
cu IEC 61000-4-11 

< 5% UT 
(> 95% cădere UT 
pentru ½ perioada) 
 
40% UT 
(60% cădere UT pentru 
5 perioade) 
 
70% UT 
(30% cădere UT pentru 
25 perioade) 
 
< 5% UT 
(> 95% cădere UT 
pentru 5 secunde) 

< 5% UT 
(> 95% cădere UT 
pentru ½ perioada) 
 
40% UT 
(60% cădere UT 
pentru 5 perioade) 
 
70% UT 
(30% cădere UT 
pentru 25 perioade) 
 
< 5% UT 
(> 95% cădere UT 
pentru 5 secunde) 

Calitatea tensiunii de alimentare trebuie să 
corespundă cu cea a unui mediu comercial 
sau spitalicesc tipic. Dacă utilizatorul Soleo 
Sono  dorește să continue utilizarea chiar și 
după întreruperea alimentării cu energie, se 
recomandă conectarea Soleo Sono  la o 
sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 
sau la o baterie. 

Câmpul magnetic al 
frecvenței de alimentare 
(50/60 Hz) în conformitate 
cu IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Câmpurile magnetice ale frecvenței de 
alimentare trebuie să corespundă valorilor 
tipice ale mediului comercial sau spitalicesc. 

Nota: UT reprezintă tensiunea de alimentare AC (curent alternativ) înainte de aplicarea nivelului de testare. 
Tabel 202 conform EN 60601-1-2:2006-10 
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Principalele caracteristici ale Soleo Sono sunt: livrarea fără probleme a ultrasunetelor cu parametrii setaţi precum și 
utilizarea fara probleme a tuturor funcțiilor.  
 
 
Instrucțiunile și declarația producătorului – rezistența la interferențe electromagnetice 

Dispozitivul Soleo Sono  este destinat utilizării într-unul dintre mediile electromagnetice specificate mai jos. Clientul sau 
utilizatorul Soleo Sono  trebuie să se asigure că acesta este utilizat numai într-un astfel de mediu. 

Testări 
interferenţe 

Nivel de testare IEC 
60601  

Nivel de conformitate Mediu electromagnetic – instrucțiuni 

Interferențe 
RF conduse 
în 
conformitate 
cu IEC 
61000-4-6 
 
Disturbanţa 
radiaţiei RF 
în 
conformitate 
IEC 61000-
4-3 

3 VRMS 
150 KHz la  80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz la  2.5 GHz 

3 VRMS 
150 KHz la 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz la 2.5 GHz 

Echipamentele de comunicații radio portabile 
și mobile (inclusiv cablurile) nu ar trebui să fie 
utilizate mai aproape de Soleo Sono decât 
distanța de separare recomandată, calculată 
conform ecuației frecvenței de transmisie. 
 
Distanța de separare recomandată: 
 
d= 1.17 √P 
 
d= 0.35 √P pentru 80 MHz - 800 MHz 
 
d= 0.7 √P pentru  800 MHz - 2.5 GHz 
 
unde P este valoarea nominală a emițătorului 
în wați (W) în conformitate cu producătorul 
emițătorului și d este distanța de separare 
recomandată în metri (m). 
 
În conformitate cu o investigație la fața 
locului a, pentru toate frecvențele, intensitatea 
câmpului unui emițător radio staționar trebuie 
să fie mai mică decât nivelul de coincidență b. 
 
În imediata apropiere a dispozitivelor marcate 
cu următorul simbol, pot apărea interferente: 
 
 

 

NOTA 1: La 80 și 800 MHz se aplică intervalul de frecvență mai mare. 
NOTA 2: Aceste recomandări nu se aplică în toate cazurile. Răspândirea variabilelor electromagnetice este afectată de 
absorbția și reflexia structurilor, obiectelor și a oamenilor. 
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a Intensitățile câmpurilor emițătoarelor fixe, de ex. stațiile de bază ale telefoanelor mobile și ale dispozitivelor radio 
mobile, radioul amator, radiodifuziunea AM și FM și transmisia TV nu pot fi anticipate cu precizie. Pentru a evalua mediul 
electromagnetic în ceea ce privește emițătoarele radio fixe, trebuie luat în considerare un studiu electromagnetic al 
amplasamentului. Dacă intensitatea câmpului măsurată în locația în care este folosit Soleo Sono depășește nivelul de 
conformitate RF aplicabil, trebuie urmarit dispozitivul Soleo Sono pentru a verifica funcționarea normală. Dacă se observă 
manifestari neobișnuite, pot fi necesare măsuri suplimentare, de ex. reorientarea sau relocarea dispozitivului Soleo Sono. 
 
b În gama de frecvențe de la 150 kHz la 80 MHz, intensitatea câmpului trebuie să fie mai mică de 3 V/ m. 
 
Distanțele de separare recomandate între echipamentele de comunicații radio portabile și mobile și dispozitivul 
Soleo Sono  

Dispozitivul Soleo Sono este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care sunt controlate perturbațiile RF radiate. 
Clientul sau utilizatorul Soleo Sono poate ajuta la prevenirea interferențelor electromagnetice prin menținerea unei distanțe 
minime între echipamentul de comunicații RF (transmițători) portabile  și mobile  și Soleo Sono - în funcție de puterea de 
ieșire a echipamentului de comunicații așa cum este specificat mai jos.. 

Capacitatea nominală a emițătorului 
W 

Distanța de protecție în funcţie de frecvența de transmisie 
m 

150 kHz -  80 MHz 
d= 1.17 √P 

80 MHz -  800 MHz 
d= 0.35 √P 

800 MHz -  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 

Pentru emițătoarele la care nu este specificată puterea nominală maximă în tabelul de mai sus, distanța de separare 
recomandată d în metri (m) poate fi determinată utilizând ecuația dată în coloana corespunzătoare, unde P este puterea 
nominală maximă a emițătorului în wați (W) în conformitate cu producătorul emițătorului. 
NOTA 1: La 80 și 800 MHz se aplică intervalul de frecvență mai mare. 
NOTA 2: Aceste recomandări nu se aplică în toate cazurile. Răspândirea variabilelor electromagnetice este afectată de 
absorbția și reflexia structurilor, obiectelor și a oamenilor. 
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Soleoline
Instrucțiuni de utilizare

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 7 31. 97 61-291
Fax +49 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de
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