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 Ilustraţii 
Soleo SonoStim / Soleo Galva 
Partea frontală a dispozitivului   
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Dispozitiv şi 
elemente de 
operare 
 

1 Regulator de intensitate Canal I  
2 Regulator de intensitate Canal II  
3 Afișaj 
4 Fantă pentru card SD 
5 Cablu pentru electrod 
6 Cap ultrasunete 
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 Ilustrații 
Soleo SonoStim / Soleo Galva 
Afişaj/Meniuri navigare   

 
Fig. 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
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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 Ilustrații 
Soleo SonoStim / Soleo Galva 
Partea posterioară a dispozitivului/Comutatoare și 
porturi 

  
 
 
 
Fig. 4 

 
 
Comutatoare și 
porturi 

10 Comutator pornit/oprit 
11 Suport pentru siguranţa de reţea 
12 Conector pentru cablul de alimentare 
13 Port pentru cablu electrod canal II 
14 Port pentru cap ultrasunete 0.8 / 2.4 MHz 
15 Port pentru cablu electrod canal I 
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 Ilustrații 
VacoS 
Partea frontală a dispozitivului / Porturi   

 
 
 
Fig. 5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Porturi  Circuit 1 

16 Port pentru tub electrod Vaco, negru, catod 
17 Port pentru tub electrod Vaco, roșu, anod 

  
 Circuit 2 

18 Port pentru tub electrod Vaco, negru, catod 
19 Port pentru tub electrod Vaco, roșu, anod 
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 Ilustrații 
VacoS 
Partea posterioară a dispozitivului/Comutatoare și 
porturi 

  
 
 
Fig. 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
Comutatoare și 
porturi  

20 Comutator pornit/oprit 
21 Suport pentru siguranţa de reţea 
22 Conector pentru cablu scurt alimentare rețea  
23 Conector pentru cablul de alimentare 
24 Port pentru cablu de electrod canal II 
25 Port pentru cablu conector SonoStim / Galva  canal II 
26 Port pentru cablu de electrod canal I 
27 Port pentru cablu conector SonoStim / Galva canal I 

 28 SonoStim / Galva etichetă de identificare 
 29 VacoS etichetă de identificare 
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 Ilustraţii  
Soleo SonoStim / Soleo Galva / VacoS 
Vedere laterală   

 
 
 
Fig. 8 

 
 
 
 
 
Conectori 30 Conector valvă separator de apă 
 
 
 
 
 

30 



 Ilustraţii  
Soleo SonoStim / Soleo Galva  
Capete ultrasunete   

 
 
 
 
 
 
Fig. 9 
 
Cap ultrasunete, mare           Cap ultrasunete, mic 
 

 
 



 Explicația simbolurilor    
 

 

 
În instrucțiunile de utilizare, acest simbol indică Pericol. 

  

Caution! În instrucțiunile de utilizare, acest simbol indică „Atenție“ cu privire la 
posibila deteriorare a dispozitivului. 

  

 
Parte aplicată de tip BF 

  

 
Clasa de protecție II 

  

 
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 

 



 Cuprins 
   

 
 

   

 Ilustrații 
 
Soleo SonoStim / Soleo Galva 
Partea frontală a dispozitivului 
Afişaj / Meniuri de navigare 
Partea posterioară a dispozitivului / Comutatoare și porturi  
VacoS 
Partea frontală a dispozitivului/ Porturi 
Partea posterioară a dispozitivului / Comutatoare și porturi  
 
Soleo SonoStim / Soleo Galva and VacoS 
Vedere laterală 
 
Capete ultrasunete 
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Valabil pentru dispozitivele Soleo SonoStim, Soleo Galva și 
VacoS (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. 
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Terapie pentru 
tulburări circulatorii 

• Tulburări funcționale circulatorii 
• Angiopatie în mielita diabetică 
• Angioneuropatie (boala Raynaud) 
• Acrocianoză 
• Boala arterială periferică ocluzivă (stadiul I / IIa) 
• Afecțiuni vasculare 
• Insuficiență venoasă cronică 
• Distrofie simpatică reflexă 
• Sindrom Sudeck (stadiul II) 
• Tulburare trofică 
• Limfedem 
• Tratamentul nervului facial (ca un pre-tratament) 
• Contractură musculară cronică 
• Afecțiune articulară periferică (cronică) 
• Sindrom radicular în afecțiuni ale coloanei vertebrale (subacute și cronice) 
• Rupturi de ligament 
• Tenosinovită 
• Bursită 

  
Terapia analgezică • Întinderi, contuzii, entorse ale mușchilor, tendoanelor, articulațiilor și 

oaselor 
•    Mialgie extensivă 
•    Poliartralgie 
• Boli inflamatorii articulare 
• Poliartrita cronică (artrita reumatoidă), 

terapie în timpul intervalului cu inflamație redusă 
• Durere difuză in periartropatie, osteoartrită  
• Spondilită anchilozantă 
• Tendinită, tenosinovită 
• Afecțiuni spinale locale și pseudoradiculare 
• Leziune radiculară 
• Intervenții chirurgicale pe disc 
• Boli inflamatorii ale coloanei vertebrale, cronice 
• Durere cronică 
• Durere pelvină (anexită) 
• Durere pelvină (prostatită) 
• Neuralgie 
• Nevrită 
• Polineuropatie 
• Sindrom radicular  
• Sindrom de compresiune a nervilor 
• Alodinie 
• Cauzalgie (sindrom dureros regional complex) 

 



 Indicații/contraindicații  
 
1.1 Indicații - Electroterapie 1  
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Terapie pentru 
stimularea troficității 

• Ulcere venoase 
• Ulcere neurotrofice 
• Ulcere de decubit 
• Vindecarea întârziată a plăgilor 
• Osteoporoză 
• Vindecarea întârziată a oaselor 
• Rupturi ligamentare 

  
Terapia pentru 
tonifiere musculară 

• Slăbiciune musculară 
• Inervarea slabă a mușchilor scheletici 
• Senzație de mușchi absent  

  
Terapia pentru relaxare 
musculară 

• Suprasolicitare musculară 
• Tensiune musculară dureroasă 
• Sindromul durerii miofasciale 
• Rupturi musculare și tendinoase 
• Contracturi 

  
Alte indicații • Periartropatie și tendinopatie inserțională (acută, subacută) 

• Periartropatie și tendinopatie inserțională (cronică) 
• Boală articulară periferică (acută, subacută) 
• Efecte post-traumatice (hematom, edem) 
• Transpirație excesivă a palmelor si tălpilor  

(hiperhidroză palmară și plantară) 
• Tulburări posturale dobândite ale coloanei vertebrale: 

post-traumatic, post-inflamator, degenerativ 
• Tulburări posturale ale coloanei vertebrale în copilărie și adolescență 
• Fracturi ale coloanei vertebrale, spondilodeză 
• Chirurgie articulară, artroscopie, artrotomie 
• Malformații congenitale și deformări sau anomalii ale organelor 

locomotorii pentru tratament în copilărie 
• Incontinență fecală 
• Incontinență urinară 
• Tulburări de motilitate intestinală 
• Constipație cronică 
• Limfedem secundar și limfostază 
• Durere pelvină cronică 
• Polineuropatie 
• Atrofie musculară spinală 
• Pareză periferică, pareză de plex 
• Boli spinale generalizate, nelocalizate 
• Spasticitate 
• Paralizie spastică 
• Paralizie  



 Indicații / Contraindicații 
 
1.2 Contraindicații - Electroterapie 1  
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Contraindicații 
generale  
 

• Simptome neclare de durere 
• Inflamație acută (locală, sistemică) 
• Afecțiuni cardiovasculare (Suspectate) 
• Epilepsie (Suspectată)  
• Boala ocluzivă arterială periferică, stadiul IIb sau mai avansat, în 

conformitate cu Fontaine 
• Procese purulente 
• Febră 
• Infecții generalizate 
• Tumori maligne și benigne 
• Tromboflebită 
• Flebotromboză cu risc de embolie 
• Stimulatorul cardiac și alte dispozitive electronice implantate 
• Flux de curent transcardial 
• Implanturi metalice în regiunea de circulație atunci când se utilizează 

curenți galvanici sau unipolari cu lățimea pulsului mai mare de 1 ms 
• Psihoze 
• În cazul sensibilității limitate la nivelul pielii 
• Utilizarea pe sau în apropierea rănilor deschise sau peste fracturi 

  
Următoarele ar trebui 
să fie luate în 
considerare și în 
cazul terapiei TENS 

• Durere care poate fi ameliorată cauzal 
• Durere psihogenică primară (terapia TENS este ineficientă) 
• Sindromul central dureros, cum ar fi sindromul dureros talamic 

  
Contraindicații care 
ar trebui să fie, de 
asemenea, avute în 
vedere 

Tratament muscular cu pulsuri crescute (curenți de supratensiune) pentru: 
• Pierderea conștienței, starea redusă de conștiență 
• Inhibiție reflex (de exemplu în cazul fracturilor) 
• Inflamare musculară 
• Musculatură facială 
• Dacă terapia de stimulare electrică declanșează dureri persistente 
• Sugari, copii mici 
• În cazul creșterii spasticitații 
• Sarcină 
Precauție specială: 
• În cazul unei tendințe de sângerare după traumatism acut sau fractură 
• În urma procedurilor chirurgicale dacă o contracție musculară poate 

perturba procesul de vindecare 
  
Precauții pentru 
anumite forme de 
curent 

Curent diadinamic, curent Träbert  
• Necesită o tehnică prudentă a electrozilor pentru a evita posibilele leziuni 

ale pielii datorită componentei galvanice ridicate a curenților diadinamici.  
• Dozare atentă în caz de tulburări de sensibilitate  
Electroacupunctură 
• Nu se face acupunctură în cazul tulburărilor de coagulare 



 Indicații / Contraindicații 
 
1.3 Indicații – Terapia cu ultrasunete 1  
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Indicații în 
ortopedie, chirurgie, 
traumatologie, 
reumatologie 
 
 

• Sindromul algic vertebrogen, de ex. sindrom cervical 
• Spondilită anchilozantă (numai în timpul intervalului fără inflamație) 
• Afecţiuni articulare 
• Artrită reumatoidă (dacă este indicat tratamentul termic) 
• Osteoartrită 
• Periartrită  
• Epicondilită 
• Tendinită cronică, periostită, pinten calcanean 
• Ahilodinie 
• Cicatrici, contracturi, contractura 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 
• Discomfort funcțional al pelvisului inferior 



 Indicații / Contraindicații 
 
1.4 Contraindicații – Terapia cu ultrasunete 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 îngrijorări cu privire la utilizarea ultrasunetelor 
dinamice în doze mici. 



 Efecte secundare 
 
 2  
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Efecte secundare ale 
electroterapiei  

Nu se cunosc efecte secundare în cazul utilizării corecte. 
 

  
Efecte secundare ale 
terapiei cu ultrasunete 

Nu se cunosc efecte secundare în cazul utilizării corecte. 
 



 Informații despre aplicare 
 
3.1 Generale 3  

 

  
 

7 

  
Înainte de a utiliza dispozitivul pe pacient, utilizatorul ar trebui să se 
familiarizeze cu instrucțiunile de utilizare și metodele de tratament individuale 
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. 

  

Atenție! 
Pentru a preveni riscul de electrocutare, unitatea trebuie să fie deconectată 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 siguranța 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! 
Sistemul medical complet este adecvat pentru utilizarea în imediata apropiere 
a pacientului. 

  

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

  



 Informații despre aplicare 
 
3.2 Electroterapie 3  
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Plasarea electrozilor și selectarea parametrilor de tratament ar trebui să se 
bazeze întotdeauna pe specificațiile pentru acest tip de tratament. 

  
 Pentru curenții la care există riscul de arsuri chimice (de exemplu curent 

galvanic, curenți diadinamici, curenți cu o componentă galvanică), intensitatea 
maximă recomandată a curentului este de 2 mA ef/cm² suprafață electrod.  

  
 Dacă intensitatea curentului depășește 2 mA ef/cm² este necesară o atenție 

sporită din partea utilizatorului.  
  
 Când utilizați electrozi diferiți, rețineți că în cazul unei suprafețe mai mici a 

electrodului, se poate ajunge la o intensitate mai mare a curentului. 
  

Atenție! 
Tratamentul de electrostimulare nu trebuie efectuat pe cap sau direct pe ochi. 

  

Atenție! 
În timpul operării combinate, capul cu ultrasunete poate fi utilizat ca un 
electrod dinamic în legătură cu un electrod staționar care este conectat prin 
cablul electrodului. Într-un astfel de caz, canalul de ultrasunete și electrodul 
constituie o parte aplicată. Asigurați-vă că în acest tip de operare curenții 
terapeutici curg prin capul cu ultrasunete. 



 Informații despre aplicare 
 
3.3 Ultrasunete 3  
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 Manipulați cu delicatețe capul cu ultrasunete; Manipularea dură poate modifica 
caracteristicile acestuia. Nu permiteți obiectelor tăioase sau ascuțite să intre în 
contact cu capul aplicator cu 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 timpul operării combinate, capul cu ultrasunete poate fi utilizat ca un 
electrod dinamic în legătură cu un electrod staționar care este conectat prin 
cablul electrodului. Într-un astfel de caz, canalul de ultrasunete și electrodul 
constituie o parte aplicată. Asigurați-vă că în acest tip de operare curenții 
terapeutici curg prin capul cu ultrasunete. 

  

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 
imersate în apă trebuie să fie protejate prin măsuri adecvate. Măsurile 
adecvate de protecție includ ceea ce se numește "îmbrăcăminte aerată". 
Aceasta poate fi, de exemplu: mănuși din neopren sau mănuși din latex peste 
bumbac. 



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

 
Trebuie să vă asigurați întotdeauna că doi pacienți nu sunt conectați simultan 
la dispozitiv în timpul unei sesiuni de tratament! 

  

 
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.  

  

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

  

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

  

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

 
 



 Avertismente 
 
4.2 Electroterapie 4  
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Electroterapie Plasarea electrozilor în apropierea toracelui poate crește riscul de fibrilație 
ventriculară. 
 
Atunci când se efectuează iontoforeza, medicamentul utilizat poate avea un 
efect analgezic și conduce la reducerea sensibilitații la durere. 
 
Curentul de stimulare poate avea un efect stimulativ asupra eliberării insulinei. 
Acest lucru poate conduce la hipoglicemie la pacienții cu diabet zaharat. 
 
Stimularea electrică sau materialele folosite pot provoca iritarea sau 
hipersensibilitatea pielii la pacienții sensibili. Acest lucru poate fi redus prin 
utilizarea unui material alternativ pentru electrod sau prin schimbarea poziției 
electrozilor. 
 
Stimularea nu poate fi utilizată: 

• pe nervul sinusului carotidian 
• pe gât și gură 
• transtoracic 
• transcerebral 
• pe zone umflate, infectate, inflamate 
• pe sau în apropierea leziunilor canceroase 

  
Vacum La pacienții care au tendința de a dezvolta hematoame, tratamentul trebuie 

efectuat numai după ce a fost evaluat riscul și a fost considerat neglijabil. 
  
Notă: 
 

Avertismentele de mai sus se aplică electroterapiei în combinație cu VacoS. 

  

 
Atunci când controlerul de intensitate este reglat la maxim, pot apărea 
curenți mai mari de 10 mA ef sau pot exista tensiuni peste 10 V la prizele 
de ieșire. 



 Soleoline pe scurt 
 
 5  
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Ce este Soleoline? O linie de produse ultramoderne, inovatoare, cu 3 variante diferite de 
dispozitive. 
 
Soleo SonoStim 
Un dispozitiv combinat ultramodern şi inovator pentru electroterapie şi 
terapie cu ultrasunete cu posibilitatea de adăugare a VacoS. 
Soleo Galva 
Un dispozitiv ultramodern şi inovator pentru electroterapie cu posibilitatea de 
adăugare a VacoS. 
Soleo Sono 
Un dispozitiv de terapie cu ultrasunete, ultramodern şi inovator. 

  
Notă: Modul de utilizare al Soleo Sono este descris în instrucţiuni de utilizare 

separate. 
  
Ce face Soleoline? Emite curenți monofazici, bifazici și de medie frecvență pentru stimulare 

nervoasă și terapie musculară în operare cu un singur canal și cu două 
canale, precum și emisia de ultrasunete terapeutice. 

  
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. 
 
Combinația dintre terapia cu electrozi și cea cu ultrasunete într-un singur 
sistem face posibilă terapia combinată. 
 
Designul compact permite economisirea spaţiului de lucru din cabinet și este 
ideal pentru utilizarea în timpul solicitărilor la domiciliu. 
 
Utilizarea VacoS asigură aplicarea convenabilă a electrozilor și creează, de 
asemenea, un efect de masaj plăcut pentru pacient. 

  
Inovații în 
Soleoline? 

SonoSwing, inovația în domeniul terapiei cu ultrasunete: 
- un cap cu ultrasunete pe două frecvențe 
- adâncimea de penetrare liber selectabilă prin ajustabilitatea frecvenței în 
procentaj. 

  
Notă: Utilizarea dispozitivului este rezervată profesioniștilor din domeniul medical 

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



 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. 



 Punerea în funcțiune a dispozitivului  
7.1 Montarea cablurilor 

Soleo SonoStim / Soleo Galva  7  
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Notă: Următoarea descriere de montare a cablurilor se referă la funcționarea 
Soleo SonoStim / Soleo Galva fără VacoS. 

  
Notă: Cablurile au săgeți colorate pentru a înlesni conectarea corectă a 

dispozitivului. 
  
Electroterapie La conectarea cablului de electrod, asigurați-vă că săgeata verde este 

dedesubt, în direcția de conectare. 
 
• Introduceți cablul electrodului pentru canalul I în portul destinat (15).  
• Introduceți cablul electrodului pentru canalul II în portul destinat (13).  
• Așezați clemele roșii tip crocodil pe conectorul roșu al cablului 

electrodului. 
• Așezați clemele negre tip crocodil pe conectorul negru al cablului 

electrodului. 
 

  
Terapia cu 
ultrasunete 

Conectați capul cu ultrasunete la portul destinat (14).  

  
Conectarea cablului 
de alimentare 

Conectați cablul de alimentare la portul destinat (12) 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 (10). 

  
Oprirea 
dispozitivului 

Dispozitivul este oprit prin intermediul comutatorului basculant (10).  
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 

atingere cu degetul. 



 Punerea în funcțiune a dispozitivului  
 
7.2 Montarea cablurilor VacoS 7  
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Notă: VacoS este controlat și operat prin Soleo SonoStim / Soleo Galva. 
Operarea independentă nu este posibilă. 

  
Pregătire Poziționați Soleo SonoStim / Soleo Galva pe dispozitivul VacoS astfel încât 

dispozitivele să fie aliniate. Porturile tuburilor de electrozi Vaco trebuie să fie 
amplasate pe partea frontală a dispozitivului (Fig. 4). 

  
Conectarea 
VacoS cu 
SonoStim / Galva 

Când montați cablurile de conectare, asigurați-vă că săgeata verde este 
dedesubt în direcția de conectare la conectarea cablului la Soleo SonoStim 
/ Soleo Galva (13+15). 
 
Când montați cablurile de conectare, asigurați-vă că săgeata verde este în 
partea superioară în direcția de conectare la conectarea cablului la VacoS 
(25+27). 
 
Canalul I 
Introduceți cablul de conectare în porturile prevăzute pe Soleo SonoStim / 
Soleo Galva (15) și pe VacoS (27). 
 
Canal II 
Introduceți cablul de conectare în porturile prevăzute pe Soleo SonoStim / 
Soleo Galva (13) și pe VacoS (25). 

  
Notă: Dacă Soleo SonoStim / Soleo Galva este operat împreună cu VacoS, cablul 

de electrod este conectat la dispozitivul VacoS. Configurarea este descrisă 
mai jos. 

  
Setarea cablului de 
electrod 

Când montați cablul de electrod pe VacoS, asigurați-vă că săgeata verde de 
deasupra este în direcția de conectare. 
 

• Introduceți cablul de electrod pentru canalul I în mufa prevăzută (26) 
de pe VacoS.  

• Introduceți cablul electrod pentru canalul II în mufa prevăzută (26) de 
pe VacoS.  

• Amplasați clemele roșii tip crocodil pe conectorul roșu al cablului de 
electrod. 

• Amplasați clemele negre tip crocodil pe conectorul negru al cablului de 
electrod. 



 Punerea în funcțiune a dispozitivului  
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Montaj tuburi 
electrozi Vaco 

Introduceți tubul negru de electrod Vaco în orificiul prevăzut (16) de pe 
partea frontală a dispozitivului VacoS 
la I -  . 
 
Introduceți tubul roșu de electrod Vaco în orificiul prevăzut (17) de pe partea 
frontală a dispozitivului VacoS 
la I +  . 
 
Introduceți tubul negru de electrod Vaco în orificiul prevăzut (18) de pe 
partea frontală a dispozitivului VacoS 
la II -  . 
 
Introduceți tubul roșu de electrod Vaco în orificiul prevăzut (19) de pe partea 
frontală a dispozitivului VacoS 
la II +  . 
 
Plasați electrodul Vaco cu mufa la capătul liber al tubului de electrod Vaco. 

  
Amplasarea 
electrozilor 
Vaco  

Conectați un electrod Vaco la fiecare dintre cele 4 tuburi de electrod Vaco. 

  
Stabilirea conexiunii 
principale 

Conectați cablul de conectare scurt la mufele prevazute ale VacoS (22) și 
Soleo SonoStim / Soleo Galva (12). 

  
Conectarea cablului 
de alimentare 

Conectați cablul de alimentare la conectorul prevazut de pe VacoS (23) și 
conectați cablul la rețea. 

  
Pornirea VacoS VacoS este pornit prin acționarea întrerupătorului basculant (20). 
  
Notă: VacoS este ectivat prin apăsarea butonului (1). 

 

 
 
 
 
Fereastra este activă doar atunci cand VacoS este pornit. 

1 



 Setări 
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Notă: Descrierile de mai jos se referă exclusiv la terapia pe un canal și se bazează 
pe setările implicite din fabrică. 

  
Notă: Modificările setărilor implicite pot fi efectuate numai de pe ecranul de pornire. 
  
Ecranul de pornire După pornirea dispozitivului și efectuarea testului de auto-diagnoză, se 

deschide ecranul de pornire. 
 

 
 
 

  
 
 

Notă: 
. 
Activarea butonului "Start" (1) comută imediat la ecranul de selecție. 

  
 

 
  
 În ecranul de selecție, se alege forma de terapie dorită. 
  
Meniu configurare 
 

Setările din fabrică pot fi modificate și ajustate individual în meniul de 
configurare. 

  
Selectare 
configurare 

Activarea (2) deschide ecranul 
"Configurare - General". 

  
  

2 1 
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Opțiunile de setare sunt descrise mai jos. 
Setările implicite sunt pre-programate în fabrică așa cum se arată pe ecran. 

  
(1) Setări de pornire Opțiuni pentru a selecta individual setările de pornire. 

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

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

software. 
  
(7) Setări implicite Apăsând (7) se revine la setările implicite din fabrică. 
  
(8) Sunet Sunetele de semnal pot fi pornite și oprite. 
  
(9) Schema de culori Apăsând (9) comută între două setări de ecran. Se poate selecta un fundal de 

ecran luminos sau unul întunecat. 
  
(10) Ecran de 

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. 

10 12 

4 

6 7 

8 

2 
1 

3 

5 

9 

11 

13 

14 

15 
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(12) Volum Volumul este ajustat prin intermediul celor două taste cu săgeți. 
  
13 Configurare 

Electroterapie 
Apăsând (13) se comută la configurarea electroterapiei. 
 

  
14 Configurare 

SonoSwing 
Apăsând (14) se comută la configurarea ultrasunetelor. 
 

  
(15) Întreținere Apasând (15) se comută la meniul de întreținere. 

 



 Setări 
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13 Configurare 
Electroterapie 
 
 

 
 
 

 
 

(1) Frecvență Opțiunea de a regla frecvența de bază la nivelurile de 2500 Hz, 4000 Hz și 
8000 Hz. Reglarea poate fi efectuată cu ajutorul celor două butoane cu 
săgeți. 

  
(2) Timp Opțiunea de a seta un timp de terapie uniform de la 1 la 60 de minute pentru 

toate programele. Reglarea poate fi efectuată cu ajutorul celor două butoane 
cu săgeți. 

  
(3) Ciclu de 
polaritate inversat 

Opțiunea de a seta timpul de polaritate inversat de la 10 la 120 de secunde. 
Reglarea poate fi efectuată cu ajutorul celor două butoane cu săgeți. 

  

1 

2 

3 



 Setări 
 
8.3 Terapia cu ultrasunete 8  

 

 
 Pagina 21  

 

Notă: Activarea (14) și setările asociate sunt disponibile numai în versiunea Soleo 
SonoStim. 

  
(14) Configurare 
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 (50 până la 95%). 

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

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

1 

2 3 
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(15) 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 
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Notă: Următoarele informații se aplică tuturor formelor de terapie disponibile în 
sistem. 
 
Dacă perioadele de terapie sunt extinse individual, aceasta poate determina 
o schimbare a modului de acțiune și pacientul trebuie să fie observat mai 
atent în timpul aplicării.  

  
Pornirea 
programului 
 

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

  
Programe SonoStim 
 

Există 3 forme diferite de terapie disponibile în SonoStim: 

  
Selectați 
electroterapia 

Selecția se face direct pe linia corespondentă. 
 

 
  

1 
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Selectați categoria 
de curenți 

Categoria dorită de curenți este selectată direct pe linia corespondentă. 
 

 
  
Selectați forma de 
curenți 

Forma de curenți dorită este selectată direct pe linia corespondentă.  
 

 
  
Ecran Terapie După selectarea formei curenților, ecranul terapiei se deschide automat pe 

canalul I. 
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Începere terapie Terapia începe automat prin reglarea intensității cu ajutorul regulatorului de 
intensitate din stânga. Fluxul actual de curent este indicat în graficul de bare 
și timpul de terapie scade în fiecare secundă. 
Dacă este activat (1), terapia se oprește și intensitatea revine la 0 mA. 
 

 
 

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

și ceasul este la ora 00:00, intensitatea revine automat la 0 mA și afișajul 
graficului de bare dispare.  
 
 
Timpul de terapie este reactivat automat după terminarea tratamentului 

  
Notă: 
 
 
 

Butonul de vacum (2) este vizibil numai dacă VacoS este conectat la Soleo 
SonoStim / Soleo Galva și pornit așa cum este descris în secțiunea 7.2. 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 
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Descriere elemente 
afișate și taste 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
(1) Intensitate / Start Graficul de bare afișează intensitatea setată.  

În modul de funcționare CC, acesta este afișat în mA ef. sau de vârf.  
În modul de funcționare CV, acesta este afișat în tensiune de vârf. 
Intensitatea este reglată cu ajutorul regulatorului stâng (Monostim) sau 
utilizând ambele regulatoare (Duostim). 
Terapia pornește automat atunci când intensitatea este pornită. 

  
(2) Stop Apăsând (2) se oprește terapia. 
  
(3) Vacum Indică pe ecranul terapiei că VacoS este conectat. 

Activarea deschide ecranul de setare și pornire (3). 
  
Notă: Dacă nu este conectat niciun dispozitiv VacoS, butonul este complet ascuns. 
  
(4) Canal Activând (4), sunt disponibile diferite opțiuni de selectare a tipului de canal. 

În grupul "Mode", puteți selecta Mono- / Twin- sau Duostim. 
În grupul "Canal", poate fi activat canalul dorit pentru terapie. 
În grupul “Synchronisation” (Sincronizare), eliberarea sarcinii este definită 
pentru modurile Twin- sau Duostim. Sunt disponibile moduri alternante, 
paralele și separate. 
În modul Duostim, poate fi selectată o formă individuală pentru fiecare canal. 

(5) Timpul terapiei Afișează timpul de terapie pentru programul selectat. 
Timpul de terapie prestabilit poate fi extins sau scurtat cu ajutorul butoanelor 
cu săgeată. După ce a început terapia, timpul de terapie actual este afișat. 

  
(6) Linie de stare Linia de stare afișează canalul selectat și numele programului curent de 

terapie. 

8 9 

5 

4 

10 3 

2 1 

7 

6 
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(7) Efecte Oferă o imagine de ansamblu a modurilor medicale de acțiune ale prezentei 

forme de curent.  
  
Notă: Dacă parametrii formei de undă (timpul de impuls sau pauza de impuls) sunt 

modificați, se modifică și modul de acțiune al formei de curent. Din acest motiv, 
fereastra nu mai este vizibilă după o schimbare. 

  
(8) Supratensiune Când este activată, aceasta arată parametrii de supratensiune ai programului 

curent de terapie. Se indică parametrii timpului de creștere, timpului de 
așteptare și intervalului de pauză. 
În cazul în care nu este activată supratensiunea, fereastra de supratensiune 
este prezentată într-o formă redusă la minimum.  
Activarea deschide parametrii de supratensiune. Aici se poate activa o 
supratensiune sau pot fi modificați parametrii într-un mod dorit de utilizator. 
Parametrii sunt selectați direct. De îndată ce este evidențiat în albastru, o 
modificare poate fi făcută. 
Butoanele cu săgeți sunt folosite pentru a modifica valorile în sus sau în jos, în 
limitele specificate în definiția supratensiunii. 
Parametrii modificați sunt acceptați cu "OK"; "Cancel" (Anulare) oprește acest 
proces. 

  
Notă: În cazul în care supratensiunea nu este destinată implicit unui program, atunci 

fereastra este ascunsă complet. 
  
(9) Parametrii Afișează parametrii programului curent de terapie.  

Sunt prezentați parametrii pulsului și timpul de pauza a impulsului (și astfel 
frecvența), polaritatea, CC / CV și componenta galvanică. 
Activarea deschide parametrii formei de curent. 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 intervalul 
definit. 
 Parametrii modificați sunt acceptați cu "OK"; "Cancel" (Anulare) oprește acest 
proces. 

  
(10) Salvare Comută la Memorie. 
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Pornire program 

 
 
 
 
Activarea (1) deschide ecranul Program. Aici este selectat programul dorit. 

  
Selectare terapie cu 
ultrasunete 
 

 

Selectarea se face direct pe linia corespunzătoare. 
 

 
  
Selectare program Programul dorit de terapie cu ultrasunete este selectat direct pe linia 

corespunzătoare. 
 

 
 

1 
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Ecran Terapie După ce programul de terapie cu ultrasunete a fost selectat, 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. 
  
Ajustare intensitate Reglați intensitatea utilizând regulatorul de intensitate din stânga. 

 

 
 
 

  

1 

1 
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Începerea terapiei 

 
 
 
Terapia pornește cu (1). (1) comută la (2). Setarea dozei este indicată în 
graficul de bare și timpul de terapie scade în fiecare secundă. Afișajul cuplării 
este activat. 

  
Terminarea terapiei După epuizarea timpului de terapie, un semnal acustic indică sfârșitul terapiei 

și timpul este la ora 00:00. Intensitatea revine automat la zero, afișajul 
graficului de bare dispare și afișajul cuplării este dezactivat.  
 
Timpul de terapie se reactivează automat după terminarea terapiei și (2) trece 
la (1) 
 

  

2 
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Descrierea 
elementelor de 
afișare și a tastelor 

 
 

 
 
 
 

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

  
(2) Start/Stop Activarea (2) inițiază, respectiv oprește terapia. 
  
(3) Timp terapie Afișează timpul de terapie pentru programul selectat. 

Timpul de terapie prestabilit poate fi extins sau scurtat cu ajutorul butoanelor 
+/-. După începerea terapiei, timpul de terapie ramas este afișat. 

  
(4) Linie de stare Linia de stare afișează numele programului curent de ultrasunete. 
  
(5) Cuplare Afișajul cuplării. Cuplarea este prezentată digital în procente.  
  
(6) Profunzimea 
tratamentului 

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

  
(7) Parameteri Afișează parametrii programului curent de terapie. Parametrii afișați sunt 

modul de funcționare, frecvența, ciclul de funcționare și capul de ultrasunete 
disponibil. Activarea (7) deschide fereastra parametrilor pentru ultrasunete. 
Aici parametrii pot fi modificați într-un mod definit de utilizator. Parametrii sunt 
selectați direct. De îndată ce sunt evidențiați în albastru, se poate face o 
modificare. Tastele săgeată sunt folosite pentru a ajusta valorile în sus sau în 
jos în cadrul intervalului definit. 
Aici, capul cu ultrasunete este convertit la terapie într-o baie de apă (vezi 
secțiunea 9.3). 
 

7 6 

3 

2 4 5 
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Notă: 
 

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

  
Implementre 
 
 

Activarea (1) 
 
 

 
 
deschide fereastra parametrilor pentru ultrasunete. 
 

 
 

  
Activare buton baie 
de apă 
 

Prin activarea (2) și confirmare, monitorizarea temperaturii capului cu 
ultrasunete este modificată pentru terapia într-o baie de apă.  

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

poate fi prea mare pentru terapia în afara băii de apă.  
Acest lucru este indicat de mesajul "Reglarea temperaturii capului cu 
ultrasunete". În acest timp nici o terapie nu poate fi efectuată. 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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Inițiere Program 

 
 
 
 
Activarea (1) deschide ecranul programelor. Aici este selectat programul dorit. 

  
Selectare terapie 
combinată 
 

 

Terapia combinată este selectată direct pe linia corespunzătoare. 
 

 
 
Selectare program 

 
Programul dorit de terapie combinată este selectat direct pe linia 
corespunzătoare. 
 

 

1 
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Ecran terapie După ce programul de terapie combinată a fost selectat, se deschide ecranul 
pentru terapie. 
 

 
  
Ajustare intensitate 
ultrasunete 

Reglați intensitatea utilizând regulatorul de intensitate din stânga. 
 

 
  

Reglare intensitate 
curent de stimulare / 
Începere terapie 

Terapia combinată este activă când intensitatea este reglată cu ajutorul 
regulatorului de intensitate din partea dreaptă. 
Doza de ultrasunete stabilită este prezentată în graficul de bare din dreapta și 
afișajul cuplării este activat. Fluxul de current actual este prezentat în graficul 
de bare din stânga. Timpul de terapie scade în fiecare secundă. 

  
Notă: Trebuie să vă asigurați că, în timpul terapiei combinate, cablul electrodului 

activ (anod) este fundamental activ numai pe canalul I. 
  
Sfarșit terapie După epuizarea timpului de terapie, un semnal acustic indică sfârșitul terapiei 

și ceasul indica 00:00. Intensitatea revine automat la zero, afișajul graficului de 
bare dispare și indicatorul cuplării este inactiv.  
 
Timpul de terapie este reactivat automat după terminarea tratamentului. 
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Program liber Un program poate fi definit individual. 
Mai întâi este selectat un program cu ultrasunete. 

  
 

 
  
 Apoi, este selectat un program de electroterapie. 
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Notă: Toate elementele de afișare, butoanele, etapele de operare precum și 
efectuarea terapiei sunt descrise în detaliu în secțiunea 9.1. 
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Notă: Procedura până la ecranul de terapie este identică procedurii descrise la 
punctul 9.1. 

  
Notă: Dacă VacoS nu este detectat, butonul "Vacuum" nu este afișat. Acest lucru se 

aplică și în cazul în care transferul datelor sau conectarea VacoS la Soleo 
SonoStim / Soleo Galva sunt defectuoase sau întrerupte. 

  
Activare 
vacuum de bază 
 

Acționarea butonului (1) activează vacuumul de bază ce va fi produs în 
electrozii Vaco. 
 

 
  
 
 

 
 
(1) comută la (2). 
 

Ajustare vacuum de 
lucru 

Intensitatea vacuumului de lucru este reglată folosind butoanele + / - (3). 

2 

1 

3 
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Inițiere terapie 
Electroterapie 

 
 
Terapia începe când intensitatea este reglată folosind controlerul din stânga. 
Fluxul actual de curent este prezentat în graficul de bare și timpul terapiei 
scade în fiecare secundă. 
 

Terapie și 
Electroterapie 

După expirarea timpului de terapie, un semnal acustic indică sfârșitul terapiei, 
ceasul indică 00:00, intensitatea revine automat la zero și afișajul graficului de 
bare se dezactivează. 
Timpul de terapie este reactivat automat după terminarea tratamentului. 

  
Notă: După expirarea timpului, vidul trebuie oprit manual prin apăsarea butonului 

 "Stop". 
Butonul "Stop" se schimbă în "Start". 
 
Dacă vacuumul este dezactivat, electrozii Vaco pot fi ușor îndepărtați.  
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Descrierea 
elementelor de 
afișare și a tastelor 
 
 

 
 

 
 

(4) Afișaj Vacuum  Afișarea numerică a vacuumului de bază și a celui de lucru. 
  
Notă: În mod prestabilit, vidul de bază este setat la 16 kPa. 
  

4 

5 



 Soleo SonoStim / Soleo Galva 
Instrucțiuni de utilizare 
11.1 Electroterapie cu VacoS 

11  
 

 
 Pagina 40  

 

(5) Electrod Vaco  Simbol pentru terapie cu electrozi Vaco. 
  
 Activarea (4) deschide fereastra parametrilor de vacuum. 

 

 
 

(6) Vacuum de baza Vacuumul de bază poate fi ajustat utilizând butoanele săgeată. Vacuumul de 
bază poate fi redus la 12 kPa. Dacă vacuumul de bază este setat la mai mult 
de 16 kPa, vacuumul de lucru trebuie să fie mărit la aceeași valoare ca cea a 
vacuumului de bază. 

  
(7) Vacuum de lucru Vacuumul de lucru poate fi reglat folosind butoanele săgeată. 
  
(8) Mod de lucru 
pulsat 

Modul de funcționare pulsat sau nepulsat poate fi ajustat folosind butoanele 
săgeată. 

  
Notă: Modul de funcționare pulsat este disponibil numai prin utilizarea electrozilor 

Vaco mari (ø 90 mm). 
 

 
 

6 

7 

8 
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Separator de apă VacoS conține un separator de apă integrat care colectează umezeala emisă 
de bureți și astfel protejează VacoS de calcifiere. 
 
Dacă separatorul de apă este plin, pe afișaj apare un mesaj.  
 

 
  
Notă: Dacă separatorul de apă nu este golit, nu va fi posibil să începeți terapia. 

 
Goliți separatorul de apă așa cum se descrie în secțiunea 22. 
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Card SD  Setările definite de utilizator, precum și lista de indicații sunt salvate pe cardul 
SD. 

  
 În cazul în care nu este introdus cardul SD, apare următorul mesaj atunci când 

butoanele „Favourites“ (Favorite) sau „Indications“ (Indicații) sunt apăsate: 
 
"No SD card found." (Nu a fost găsit nici un card SD) 
 
Utilizarea funcțiilor „Favourites“ (Favorite) sau „Indications“ (Indicații) necesită 
un card SD. 
 
Introduce-ți cardul si confirmați cu "OK". 

  
Notă: Dezactivați mesajul conform descrierii din secțiunea 22. 
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 Oferă suport la selectarea unei terapii și face o recomandare privind terapia. 
  
Protocoale (1) deschide meniul cu recomandările pentru terapie. 

 

 
 

  
Selectarea terapiei 
prin regiunea 
corpului 

Regiunea corpului este selectată apăsând pe pătratul alb. 

  
Selectare imagine 
clinică 

După selectarea regiunii dorite a corpului, se deschide o fereastră cu diferite 
afecțiuni din zona umărului. 
 
Imaginea clinică este selectată direct pe linia corespunzătoare.  
 

 
  

1 
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Selectare imagine 
clinică diferențiată 

După selectarea imaginii clinice, se deschide o altă fereastră cu imagini clinice 
diferențiate. 
 
Imaginea clinică diferențiată este selectată direct pe linia corespunzătoare. 
 

 
 

Informații despre 
terapie 

După selectarea imaginii clinice diferențiate, se deschide o altă fereastră cu 
informații detaliate privind terapia și o recomandare de program. 
 

 
  
Selectați programul 
de terapie 
 

Activarea butonului Terapie deschide ecranul de terapie cu programul 
corespunzător. 
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 Parametrii programelor predefinite pot fi modificate și salvate individual. 
  
Salvare și denumire 
programe 
 
 

 
 
 
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. 

3 

2 

1 
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 Programele salvate individual sunt listate în 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 în sus. 
Apăsând (2) mută programul în jos. 
Apăsând (3) se şterge programul. 
Apăsând (4) se confirmă editarea. 
 

 Apăsând (3) se declanșează un mesaj de confirmare: 
 

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

1 3 2 4 

5 

6 
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 Programele secvențiale sunt o compilație din trei programe de electroterapie 
care sunt inițiate automat consecutiv într-o anumită ordine. În familia de 
programe "Curenți pentru reabilitare sportivă", o serie de programe implicite 
sunt predefinite. Acestea constau, în general, în etapele de încălzire, 
antrenament sau întărire și relaxare. 

  
Ecran terapie 
 

 
  
Notă: Deoarece diferite forme și frecvențe de impuls implică o percepție diferită a 

curentului, pragurile de intensitate pentru secvențele individuale sunt definite 
înainte de terapie. 

  
Activați faza / 
definiți pragul de 
intensitate 

Prin activarea (1), pragurile de intensitate ale fazelor individuale pot fi definite 
în prealabil.  
 
În faza 1, pragul de intensitate este definit direct prin cele două regulatoare de 
intensitate. 
La prima activare a fazei 1 (1), pragul de intensitate poate fi definit pentru faza 
2 și, după reactivare, pentru faza 3. 

  
Notă: 
 
 
 
 
 
 
 
Notă: 
 

Când este selectată următoarea fază, pragul de intensitate prestabilit al fazei 
anterioare este salvat automat.  
Odată ce pragurile de intensitate au fost definite, timpul de terapie al fazelor 
individuale continuă. 
După definirea pragurilor de intensitate ale fazelor individuale, timpul de 
terapie revine la valorile prestabilite la reactivarea fazei 1 și butonul de pornire 
devine activat. 
 
Butoanele +/- (2) sunt utilizate pentru setarea individuală a timpilor de terapie 
pentru fiecare fază. 

  
Începere terapie  

 
Apăsând (3) se inițiază terapia. 
 
Cele 3 faze rulează consecutiv. Comutatorul de fază este indicat de un semnal 
acustic. 

  
Încheiere terapie După ce timpul terapiei sa scurs, un semnal acustic indică sfârșitul terapiei. 

 

1 

2 

3 
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 În Soleo Sono Stim / Soleo Galva, sunt disponibile programe speciale pentru 
diagnosticarea și terapia parezei și paraliziei. 
Indicatorii pentru evaluarea gradului de severitate a paraliziei pot fi obținuți cu 
programe de diagnoză iar acestea vă permit să definiți individual și cu ușurință 
parametrii necesari tratamentului. 

  
Programe de 
diagnosticare 

PA 00 Testul de frecvență medie, conform lui Lange 
PA 01  Test neofaradic 
PA 02 Cronaxie / coeficient de acomodare 
PA 15 Test Fischgold 

  
 Sunt disponibile diverse programe cu forme de impulsuri potrivite pentru 

terapia cu paralizie. 
 
Parametrii pot fi adaptați individual în funcție de imaginea clinică.  

  
Programe de terapie PA 06 Tratamentul paraliziei cu curenți triunghiulari (alternativ) 

PA 07 Paralizie, degenerare moderată 
PA 08 Paralizie, degenerare ușoară 
PA 10 Exerciții de intenție (bifazice) 
PA 11 Reabilitare musculară - puterea (bifazică) 
PA 12 Reabilitare musculară - rezistență (bifazică) 
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 Testul de frecvență medie, conform lui Lange, oferă o indicație aproximativă 
dacă un mușchi este denervat parțial sau complet. Electrozii sunt plasați pe 
mușchiului care urmeaza să fie investigat. 

  
Vizualizare ecran 

 
 

  
Notă: Când intensitatea este pornită, tasta "Pulse" (1) devine activată. 
  
Implementare 
 

Un singur impuls poate fi declanșat prin creșterea intensității corespunzătoare 
și activarea (1). 

  
 Apoi, testul se efectuează pe un mușchi sănătos. Dacă ambii mușchi arată 

aproape aceeași excitabilitate la declanșarea unui singur impuls, mușchiul 
care urmează să fie examinat este inervat. 
Dacă apar diferențe semnificative în reacția mușchilor la intensități ridicate ale 
stimulilor, mușchiul care trebuie examinat este parțial denervat. 

1 
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 Testul neofaradic indică dacă un mușchi este normal inervat. 
 
Un mușchi este normal inervat atunci când reacționează în timpul stimulului 
timp de 1 minut cu o contracție care durează la fel de mult. 
O tulburare de inervație trebuie suspectată dacă nu se observă contracții sau 
se observă doar contracții de scurtă durată. 

  
Afisare pe ecran 

 
  
Implementare Atunci când intensitatea este mărită utilizând controlerul din stânga, se inițiază 

un timp de stimulare de 1 minut. 
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Acest program este folosit pentru a efectua un test simplu și rapid de 
diagnosticare. 
Constă din trei etape ale programului în care se măsoară consecutiv pragul 
reobazei, cronaxia și pragul de acomodare, iar coeficientul de acomodare este 
astfel determinat. 

  
Afișare pe ecran 
 

 
  
Reobaza Pragul de intensitate a curentului pentru a declanșa o mișcare minimă a unui 

mușchi cu un impuls rectangular de 1000 ms. 
  
Determinare/ 
acceptare reobază 
 
 
 

Pasul 1:  Reglați un nivel redus de intensitate, utilizând controlerul din 
stânga. 

Pasul 2:  Declanșați un singur impuls (1) 
 
Repetați pașii 1 și 2 cu o intensitate crescândă până când este vizibilă o 
mișcare minimă a mușchilor. Valoarea reobazei este determinată de prima 
mișcare minimă a mușchilor.  
 
Pasul 3:  Acceptați valoarea reobazei (2). 
 
După acceptarea impulsului determinat, intensitatea este setată automat la 
dublul valorii reobazei. Intensitatea nu poate fi schimbată în acest pas al 
programului. 

  
Cronaxia Durata impulsului pentru declanșarea unei mișcări minime a mușchilor la o 

valoare a pragului de curent care corespunde cu dublul reobazei. 
  
Determinare / 
acceptare cronaxie 
 

Pasul 1:  Treptat, măriți durata impulsului acționând tastele săgeată (de 
asemenea, reduceți dacă este necesar)  

Pasul 2:  Declanșați un singur impuls prin activarea (1) 
 
Repetați pașii 1 și 2 până când este vizibilă o mișcare minimă a mușchilor. 
Valoarea cronaxiei este determinată de prima mișcare minimă a mușchilor. 
 
Pasul 3:  Acceptați valoarea cronaxiei prin activarea (2). 

2 
1 

3 
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Pragul de 
acomodare 

Valoarea pragului de curent pentru declanșarea unei mișcări minime a 
mușchilor cu un impuls triunghiular de 1000 ms. 

  
Coeficientul de 
acomodare 

Pragul de intensitate (mA) al PTC la 1000 ms 
_____________________________________________ 
Pragul de intensitate (mA) al PRC la 1000 ms (reobaza) 

  
PTC Puls triangular caracteristic 
PRC Puls rectangular caracteristic 
  
Determinare/ 
acceptare 
prag de acomodare 
 

Pasul 1:  Reglati un nivel redus de intensitate, utilizând controlerul din stânga 
Pasul 2:  Declanșați un singur impuls (1). 
 
Repetați pașii 1 și 2 cu o intensitate crescută până când este vizibilă o mișcare 
minimă a mușchilor. Pragul de acomodare este determinat cu prima mișcare 
minimă a mușchilor.  
 
Pasul 3:  Acceptați valoarea pragului de acomodare prin activarea (2). 

  
Coeficient de 
acomodare 

După acceptarea valorii pragului de acomodare, coeficientul de acomodare 
este calculat automat. Valorile determinate sunt prezentate în fereastra (4). 
 

 
  

4 
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 Evaluarea cronaxiei 
< 0.05 ms Hiperexcitabilitate 
0.05 – 1 ms Excitabilitate normală 
1 – 20 ms Degenerare parțială 
> 20 ms  Degenerare completă 

  
 Valori normale cronaxie (conform lui Edel) 

Muschi anteriori (partea frontală a corpului) 
Proximal: 0.08 – 0.16 ms 
Distal:  0.16 – 0.32 ms 

 Muschi posteriori (partea dorsală a corpului) 
Proximal: 0.16 – 0.32 ms 
Distal:  0.44 – 0.72 ms 
 
Evaluarea coeficientului de acomodare  conform lui Edel 
 
6 – 3: sistemul neuromuscular funcționează normal 
3 – 2: degenerare ușoară / parțială 
2 – 1: degenerare severă/  foarte severă 
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 Acest program este folosit pentru a efectua un test simplu și rapid de 

diagnosticare. 
 
Măsurarea se efectuează în 2 faze: 
 
În faza 1, intensitatea I1 a primei mișcări musculare este determinată la un 
impuls rectangular cu o lățime a impulsului de 1 ms. 
 
În faza 2, intensitatea I2 a primei mișcări musculare este determinată la un 
impuls rectangular de 100 ms. 
 
Rezultatul este arătat ca un coeficient FGq = I1 / I2. 

  
Afișare pe ecran 
 

 
  
Efectuarea fazei 1 de 
măsurare  

Pasul 1: Creșteți intensitatea la un nivel adecvat utilizând controlerul din 
stânga 
Pasul 2: Declanșați un singur impuls prin (1) 
 
Repetați pașii 1 și 2 cu o intensitate crescătoare până când este vizibilă o 
mișcare minimă a mușchilor. 
 
Pasul 3: Acceptați valoarea măsurată prin (2) 
 
După acceptarea valorii măsurate, parametrii sunt automat acceptați pentru 
faza de măsurare 2.  

  
Efectuarea fazei 2 de 
măsurare 

Efectuați faza de măsurare 2 în mod analog cu faza 1 de măsurare. 
 
După efectuarea măsurătorilor, valorile determinate sunt afișate în fereastra 
(3). 

 
 Evaluarea coeficienților 

 
 < 1.7: sistemul neuromuscular funcționează normal 

> 1.7: degenerare parțială 
  
 Dacă nu este posibilă determinarea uneia dintre cele 2 intensități, 

degenerarea este completă. 

1 

3 
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Sursă de alimentare 100 - 240 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 
  
Mod de operare Interval de funcționare: 30 minute pornit, 10 minute oprit 
  
Clasa de aplicare BF 
  
Dimensiuni 322 mm x 234 mm x 130 mm 
  
Greutate 2.1 kg 
  
Condiţii de operare De la +10°C la +35°C, de la 20% la 80% umiditate relativă, fără condensare 

pentru 700 hPa – 1060 hPa 
   
Storage and 
transport  

De la -10°C la +50°C, de la 10% la 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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Putere de ieșire 
  200 Ω 500 Ω 1000 Ω 2000 Ω 

 

  

Galvanizare 
GA xx 

 

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

 

  
Curenți diadinamici 
DD xx 

 

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

  

  
Curenți de înaltă 
tensiune 
HV xx 

 

CC 250 mApeak 250 mApeak 250 mApeak 250 mApeak 
CV 40 Vpeak 140 Vpeak 200 Vpeak 200 Vpeak 

 
 

 
  
Curenți de frecvență 
medie 
MF xx 

 

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

 

  
Curenți de 
interferență 
IF xx 

 

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

 

  
Curenți de 
microstimulare MI xx 

 

CC 1 mApeak 1 mApeak 1 mApeak 1 mApeak 
CV 0.3 Vpeak 0.6 Vpeak 1 Vpeak 2 Vpeak 

 

  
Curenți rectangulari 
de joasă frecvență  
 
LF xx 

 

 
CC 10 mApeak 80 mApeak 80 mApeak 80 mApeak 
CV 12 Vpeak 40 Vpeak 80 Vpeak 160 Vpeak 

 
 

  

Polaritatea curenților Dacă curenții au o polaritate: Roșu = pozitiv (+),  
Negru = negativ (-) 
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Precizie ± 20% 
  
Partea aplicată Electrozi curent de stimulare 
 
Parametri formei de curent 
Forme curenți Nume 

program 
Curent max. 

(CC) Frecvență Voltaj max. 
(CV) Puls 

Curenți galvanici 
GA xx 

 

GA 80 mAeff -- 60 Veff -- 

      
Curenți diadinamici 
DD xx 

 

DI 20 mAeff 
DF: 100 Hz 
MF: 50 Hz 

CP, LP:  
50/100 Hz 

60 Veff 7.5 ms 

      
Curenți de înaltă 
tensiune 
HV xx 

 

HV 250 mApeak 1-1961Hz 128 Vpeak 10 us-0.1 ms 

      
Curenți de frecvență 
medie 
MF xx 

 

MF 80 mApeak 8000/3-200 Hz 80 Vpeak 1 ms-50 ms 

      
Curenți de 
interferență IF xx 

 

IF 100 mApeak 8000/10-120 Hz -- 125 us-0.4 s 

      
Curenți de 
microstimulare 
MI xx 

 

MI 2 mApeak 2 Hz, 100 Hz 20 Vpeak 20 us-1 s 

      
Curenți de joasă 
frecvență cu undă 
rectangulară 
LF xx 

LF 80 mApeak 1-1923 Hz 180 Vpeak 20 us-1 s 
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Toți parametrii enumerați se aplică la o rezistență de sarcină de 1 kOhm. 
(Durata impulsului: 20 μs - 1 s, frecvența de repetare a impulsului: 1-1923 Hz, amplitudinea repetării 
pulsului: 80 mApeak, DC 
Tensiune: 50 V; aceste valori se aplică unei rezistențe de sarcină de 500 Ohm 
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Capete ultrasunete  
  
Frecvență 0.8 MHz și 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, 0.6 W la 2.4 MHz 
  
Niveluri de intensitate 0,1 până la 1 W / cm² ef. în intervale de 0,1 W / cm² 
  
Cap ultrasunete, 
mare 

5 cm², ERA = 2.30 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 până la 3 W/cm² ef. în intervale 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 fabrică și pot fi schimbate fără 

probleme. 
  
Partea aplicată Oscilator cap ultrasunete. 
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Tensiunea de 
alimentare 

100 – 120 V / 50 Hz / 60 Hz (1) 
 
230 – 240 V / 50 Hz / 60 Hz  
220 V / 60 Hz (2)  

  
Siguranța de rețea 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 
  
Consumul de energie max. 50 VA 
  
Clasa de protecție I 
  
Partea aplicată BF 
  
Mod operare Interval de funcționare: 30 de minute pornit, 10 minute oprit 
  
Dimensiuni 322 mm x 234 mm x 130 mm 
  
Greutate 3.0 kg 
  
Condiții de operare De la +10°C la +35°C, de la 20% la 80% umiditate relativă, fără condensare 

pentru 700 hPa – 1060 hPa 
   
Depozitare și 
transport 

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

  
Presiune 12 – 60 kPa 
  
Operare pulsată Durata perioadei de la 1 la 8 secunde poate fi ajustată în intervale de 0,5 

secunde; Ciclu de funcționare 1:1 
  
Precizie ± 20% 
  
Partea aplicată Ventuze de vacuum și bureți 
  
Notă: Depozitarea și transportul se fac numai în ambalajul original. 

 
  
 Sub rezerva modificărilor tehnice. 
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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. 

 
-  Dispozitivul și partea aplicată sunt considerate necritice în ceea ce privește 

igiena, datorită utilizării pe piele nevatămată și sănătoasă. 
  
Carcasă / cabluri Curățare: În caz de contaminare vizibilă, carcasa și toate cablurile pot fi 

curățate folosind agenți de curățare fără alcool pentru plastic, disponibili în 
comerț. Ștergeți suprafața până când se îndepărtează murdăria, folosind o 
lavetă moale înmuiată în conformitate cu specificațiile producătorului agentului 
de curățare, dar fără să picure. 

  
 Dezinfectare: Recomandăm ca dezinfectarea 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 pentru metal și plastic, disponibil în comerț, 
cu proprietăți bactericide, virucide și fungicide. Respectați instrucțiunile de 
folosire ale producătorului. Ștergeți toate suprafețele cu o lavetă moale 
înmuiată conform specificațiilor fabricantului dezinfectantului, dar fără să 
picure, sau folositi lavete 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". 
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Electrozi Vaco  Curățare: În caz de contaminare vizibilă, electrozii Vaco pot fi curățați folosind 
agenți de curățare fără alcool, pentru plastic, disponibili în comerț. Deconectați 
electrozii Vaco de la tubul electrodului și răsuciți complet ventuza în afară. 
Imersați electrodul VACO într-o soluție de curățare în conformitate cu indicațiie 
producătorul agentului de curățare și curățați electrodul bine cu o perie dură. 
Asigurați-vă că și spațiul sub placa metalică este complet curațat. Ulterior, 
clătiți cu apă proaspătă. 

  
 
 

Dezinfectare: Recomandăm ca dezinfectarea 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. 
 
Electrozii Vaco pot fi dezinfectați utilizând un dezinfectant convențional, fără 
alcool pentru metal și plastic, care are un efect bactericid, virucida și fungicid. 
Respectați instrucțiunile de aplicare ale producătorului. Imersați complet 
electrozii Vaco în dezinfectant și mișcați-I ușor. Asigurați-vă că suprafețele 
interioare și exterioare sunt umezite complet cu dezinfectant.  
De asemenea, respectați cerințele privind uscarea sau post-curățarea, după 
caz. 

  
Bureți/Bureți tip 
buzunar 

Curățare: Clătiți bine cu apă bureții / bureții tip buzunar. Utilizarea agenților de 
curățare nu este recomandată, deoarece ingredientele care rămân în bureți pot 
duce la iritarea pielii în timpul utilizării. În plus, materialul se poate deteriora. 

  
 Dezinfectare: Pentru dezinfecție termică, fierbeți bureții/bureții tip buzunar timp 

de 10 minute sau spălați-i (temperatura apei > 95 ° C) în apă pură fără aditivi. 
Utilizarea dezinfectanților nu este recomandată deoarece ingredientele care 
rămân în bureți pot duce la iritarea pielii în timpul utilizării. În plus, materialul se 
poate deteriora. 

  

 

Dacă soluțiile inflamabile sunt utilizate pentru curățare și dezinfectare, trebuie 
să se permită suficient timp pentru evacuarea soluției înainte de a utiliza 
dispozitivul. În caz contrar, se poate produce aprindere. 

  
Notă: Utilizați aparatul numai într-un mediu igienic. 
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Informaţii generale: Electrozii trebuie selectați și aplicați cu grijă. În timpul funcționării constante, 
asigurați un contact bun cu pielea. O diminuare a zonei de contact poate duce 
la parestezii ale pacientului.  
Înainte de tratament, pielea trebuie să fie inspectată și curățată, dacă este 
necesar, de exemplu, dacă pacientul este transpirat sau dacă au fost aplicate 
unguente pe piele. Zonele inflamate de piele, răni mici sau fisuri sunt acoperite 
cu vaselină sau pastă de zinc. O atenție deosebită este necesară și în cazul 
cicatricilor proaspete. 

  
Electrozi de unică 
folosință 

Electrodul de unică folosință autoadeziv permite o utilizare convenabilă și 
rapidă. Utilizarea lor unică asigură aplicarea igienică. Trei dimensiuni 
terapeutice utile permit terapia individuală care este adaptată la starea 
medicală a pacientului.  
Electrozii de unică folosință sunt adecvați în special pentru terapia cu curenți 
bipolari; pentru terapia cu curenți monopolari sau curenți galvanici, ar trebui 
utilizat suplimentar, împreuna cu electrozii de unica folosință, un burete umed 
pe post de înveliș.  
Toți electrozii de electroterapie convenționali pot fi conectați la Soleo 
SonoStim / Soleo Galva folosind o clemă de cablu izolată. 

  
Notă: Electrodul de unică folosință este destinat numai unei utilizări și poate fi 

aruncat cu gunoiul menajer fără probleme. 
Utilizarea electrodului de unică folosință de mai multe ori poate fi periculoasă 
pentru pacient.  

  
 Pentru aplicații pe suprafețe deosebit de mari sunt disponibilie, în plus față de 

electrozi de unică folosință, plăci și electrozi de cauciuc.  
 
Conexiunea electrică este realizată utilizând clemele cablului de electrod, la fel 
ca în cazul electrodului de unică folosință. Fixați clemele la placa electrodului 
care este complet introdus în buretele tip buzunar. 

  
Electrozi de cauciuc Electrozii de cauciuc sunt adecvați pentru terapia cu curenți bipolari; Atunci 

când se utilizează un curent pur galvanic, curenți cu componente galvanice 
sau o lungime lungă a impulsului, trebuie remarcat faptul că există o scădere a 
conductivității prin retragerea carbonului, care este rezultatul normal al 
utilizării.  

  
Electrozi placați cu 
staniu 

Pentru terapia cu un curent pur galvanic (galvanizare, iontoforeză), sunt 
adecvați electrozii placați cu staniu. 
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Bureți tip buzunar și 
bureți 

Electrozi din cauciuc și cei placați cu staniu trebuie căptușiți întotdeauna cu un 
strat intermediar umed. Utilizarea bureților tip buzunar este recomandată 
pentru electrozi din cauciuc; Bureții care trebuie să aibă o grosime de cel puțin 
1 până la 2 cm sunt recomandați pentru electrozi placați cu staniu. Apa de la 
robinet este recomandată pentru umezirea bureților; Apa distilată nu este 
adecvată datorită conductivității sale slabe. 
Spre deosebire de electrozii de unică folosință autoadaptați, electrozi de 
cauciuc și electrozii placați cu staniu trebuiesc securizați. Curelele Velcro sau 
cele elastice sunt potrivite pentru acest scop. 
 
Introduceți electrozii până la capăt în bureții tip buzunar și aplicați o presiune 
ușoară până când se așează strâns pe corp. Curelele de fixare nu ar trebui să 
lase cute. 
 



 Marcaj CE / Producător 
 
 16  

 

 
 Pagina 66  

 

 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 SonoStim 
Art. nr.  
5302-01 1 Dispozitiv de bază Soleo SonoStim 
(a se vedea mai jos) 2 perechi de cabluri pentru electrozi cu protecție împotriva răsucirii și cleme 

magnetice, inclusiv 2 cleme roșii și 2 cleme negre tip crocodil, 2,90 m lungime 
1 cap ultrasunete 0.8 și 2.4 MHz, ø 28 mm 
1 cablu de alimentare 
2 rezistențe de testare 
1 instrucțiuni de utilizare 

  
Accesorii  
Art. nr.  
118* Cablu de alimentare 
91290210 Suport pentru cap ultrasunete 
10102607 Instrucțiuni de utilizare 
87054002 Buzunar pentru Soleoline 
87053001 Cutie pentru Soleoline 
  
 Electroterapie 
154 1 pereche de cabluri pentru electrozi cu protecție împotriva răsucirii și cleme 

magnetice, inclusiv 1 clemă roșie și 1 clemă neagră tip crocodil, 2,90 m 
lungime 

68910911 1 pereche de cabluri pentru electrozi cu protecție împotriva răsucirii și clemă 
magnetică, cu lungimea de 2,90 m 

31100146 Clemă tip crocodil, roșie 
31100147 Clemă tip crocodil, neagră 
87200120 Cutie electrozi de unică folosință, mici, 32 x 40 mm, 200 perechi 
87200140 Cutie electrozi de unică folosință, medii, 56 x 56 mm, 100 de perechi 
87200130 Cutie electrozi de unică folosință, mari, 56 x 128 mm, 50 perechi 
87200110 Cutie electrozi de unică folosință, rotunzi, ø 100 perechi 
43 Placă electrod din staniu pur, 90 x 120 mm 
96 Burete pentru placă electrod 120 x 160 mm 
212 1000 folii pentru iontoforeza, 130 x 180 mm 
44 Electrod cauciuc 50 x 50 mm, 1 pereche 
97 Suport tip burete  70 x 75 mm pentru # 44, 1 pereche 
46 Electrod cauciuc 50 x 100 mm, 1 pereche 
98 Suport tip burete 115 x 80 mm pentru # 46, 1 pereche 
232 Curea din cauciuc 60 cm, cu buton 
233 Curea din cauciuc 120 cm, cu buton 
230 Bandă velcro, lungime 60 cm, latime 10 cm  
231 Bandă velcro, lungime 120 cm, latime 10 cm 
65920310 Rezistor de testare 
  
 Terapie cu ultrasunete 
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 
6 Sono plus, 1 flacon 
 * Cablu de alimentare disponibil individual. Contactați distribuitorul. 
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Pachet sandard Soleo Galva 
Art. nr.  
5330-01 1 unitate de bază Soleo Galva 
(a se vedea mai jos) 2 perechi de cabluri de electrozi cu protecție împotriva răsucirii și cleme 

magnetice, inclusiv 2 cleme tip crocodil roșii și 2 negre, 2.90 m lungime 
1 cablu de alimentare 
2 rezistori de tesare 
1 instrucțiuni de utilizare 

  
Accesorii  
Art. nr.  
118* Cablu de alimentare 
10102607 Instrucțiuni de utilizare 
87054002 Buzunar pentru Soleoline 
87053001 Cutie pentru Soleoline 
154 1 pereche de cabluri de electrozi cu protecție împotriva răsucirii și cleme 

magnetice, inclusiv 1 clemă tip crocodil roșie și 1 neagră, 2.90 m lungime 
68910911 1 pereche de cabluri de electrozi cu protecție împotriva răsucirii și cleme 

magnetice, 2.90 m lungime 
31100146 Clemă tip crocodil, roșie 
31100147 Clemă tip crocodil, neagră 
87200120 Cutie cu electrozi de unică folosință, mici, 32 x 40 mm, 200 perechi 
87200140 Cutie cu electrozi de unică folosință, medii, 56 x 56 mm, 100 perechi 
87200130 Cutie cu electrozi de unică folosință, mari, 56 x 128 mm, 50 perechi 
87200110 Cutie cu electrozi de unică folosință, rotunzi,, ø 100 perechi 
43 Placă electrod din staniu pur, 90 x 120 mm 
96 Burete pentru placa electrod 120 x 160 mm 
212 1000 folii pentru iontoforeza, 130 x 180 mm 
44 Electrod cauciuc 50 x 50 mm, 1 pereche 
97 Suport tip burete 70 x 75 mm pentru # 44, 1 pereche 
46 Electrod cauciuc 50 x 100 mm, 1 pereche 
98 Suport tip burete 115 x 80 mm pentru # 46, 1 pereche 
232 Curea cauciuc 60 cm, cu buton 
233 Curea cauciuc 120 cm, cu buton 
230 Banda velcro, 60 cm lungime, 10 cm lățime 
231 Banda velcro, 120 cm lungime, 10 cm lățime 
65920310 Rezistor de testare 
 * Cablu de alimentare disponibil individual. Contactați distribuitorul. 
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Pachet standard VacoS 
Art. Nr.  
5320 1 unitate de bază VacoS 
 
 

1 pereche tuburi electrozi Vaco, roși, 2.10 m 
1 pereche tuburi electrozi Vaco, negre, 2.10 m 
2 perechi electrozi Vaco ø 90 mm, auto-închidere cu bureți 
2 perechi electrozi Vaco ø 60 mm, auto-închidere cu bureți 
2 cabluri conectoare pentru Soleo SonoStim / Soleo Galva 
1 cablu de alimentare, 50 cm  
4 bucați piepteni de sortare pentru linii Vaco incl. clemă magnetică 
1 flacon apă 

  
  
Accesorii  
Art. nr.  
95 Burete pentru electrod Vaco, mare, pentru # 72 
94 Burete pentru electrod Vaco, mic, pentru # 71 
72 Electrod Vaco, ø 90 mm, auto-închidere 
71 Electrod Vaco, ø 60 mm, auto-închidere 
164 Tub electrod Vaco, roșu, 2.10 m  
165 Tub electrod Vaco, negru, 2.10 m  
68910210 Cablu conector pentru Soleo SonoStim / Soleo Galva 
119 Cablu de alimentare, 50 cm 
65350110 Pieptene de sortare pentru linii Vaco inclusive clemă magnetică 
95920000 Flacon apă 
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 Soleo SonoStim și Soleo Galva pot fi combinate cu VacoS.  
 
Soleo SonoStim și Soleo Galva pot fi combinate cu VacoS.  
Consultați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului. 
 
Oricine, contrar acestor specificații, combină dispozitivele și operează astfel un 
sistem medical face acest lucru pe propriul risc. 
 
La combinarea dispozitivelor, respectați cerințele standardului  
DIN EN 60601-1. 
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 Soleo SonoStim / Soleo Galva sunt fabricate în conformitate cu normele de 
siguranță EN 60601-1.  
 
În calitate de producător Zimmer MedizinSysteme poate fi responsabil pentru 
siguranța 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, reconfigurări 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 atmosferă 

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 
 
 20  

 

 
 Pagina 72  

 

 După ce a fost pornit, Soleo SonoStim / Soleo Galva efectuează o auto-
testare care verifică toate componentele interne. 
 
Dacă apare o eroare, va apărea un mesaj de eroare. 
 
În plus, pentru toate cele 3 moduri de funcționare se poate efectua 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. 
  
Curent de stimulare Selectați programul GA 00. Conectați adaptorul de testare. 

Dacă se utilizează intensitatea maximă, afișajul graficului de bare trebuie să 
se completeze integral. Realizați testul cu ambele canale consecutiv. 

  
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 
de cuplare trebuie să indice peste 90%. 
Efectuați testul cu ambele capete cu ultrasunete consecutiv. 
Apoi, curățați capetele cu ultrasunete. 

  
Vacuum Selectați vacuumul și stabiliți nivelul de bază. Scurt-circuitați electrodul Vaco și 

setați un nivel de vacuum maxim. În timpul funcționării nepulsate, graficul de 
bare trebuie să fie complet umplut.  

  
Electrozi Vaco  Întoarceți electrozii Vaco pe dos, astfel încât suprafața electrodului să nu mai 

fie înconjurată de buza de cauciuc și să genereze vacuum. 
VacoS trebuie să susțină vacuum. 

 



 Test de securitate /  
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 Unitățile sunt dispozitive conform Anexei 1 a Ordonanței de Operare a 
Dispozitivelor Medicale (MPBetreibV). În Germania, trebuie efectuat un control 
de siguranță în conformitate cu MPBetreibV. Dispozitivul VacoS disponibil 
opțional trebuie să fie inclus în verificarea de siguranță. 

  
 O listă corespunzătoare pentru verificarea siguranței poate fi solicitată de la 

producător. 
  
 Un control metrologic în conformitate cu secțiunea 11 MPBetreibV nu este 

necesar nici pentru dispozitivul Soleo SonoStim, nici pentru dispozitivul Soleo 
Galva. Dispozitivele nu sunt enumerate în anexa 2 a ordonanței.  

  
 În Germania, trebuie respectată și Asigurarea Sociala Germană de Accident 

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

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

reglementările naționale divergente în țara dumneavoastră. 
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Verificare cabluri 
 
 

În timpul terapiei de stimulare electrică în modul curent constant, mesajul 
„Verificare cablu“ înseamnă: întrerupere în circuitul electric al pacientului. 
 
În general, acest mesaj se referă la electrozi care au căzut, cleme electrozi 
murdare, un cablu pe pacient defect sau siguranțe defecte. Ștergeți mesajul și 
confirmați cu "OK". 

  
Suprasarcina 
 
 

Mesajul "Overcurrent! (Patient protection)" (Suprasarcina (Protecția pacientului) 
se referă la o creștere a curentului maxim admis. O creștere a curentului în 
timpul funcționării constante indică în general un defect al dispozitivului, în timp 
ce o creștere a curentului în timpul modului de tensiune constantă poate să 
apară atunci când există o schimbare a rezistenței pacientului (de exemplu, 
pielea umedă). 
 
Ștergeți mesajul și confirmați cu "OK". 
Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienți. 

  
Mesaj eroare 
card SD 
 

În cazul în care nu este introdus cardul SD, apare mesajul "No SD card found" 
(Nu a fost găsit nici un card SD) la activarea  butonului "Favourites" (Favorite) 
 
Utilizarea funcției "Favourites" (Favorite) necesită un card SD. 
 
Introduceți cardul și confirmați cu "OK". 
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VacoS 
 
Lipsă presiune 
negativă 

 
 
Dacă VacoS nu ajunge la presiunea negativă setată, poate exista o scurgere 
în sistem. 
 
În acest caz verificați 
 
•  dacă toate cele patru tuburi de electrod Vaco sunt introduse și conectate la 

un electrod Vaco. 
 
•  dacă electrozii Vaco sunt poziționați corect pe pacient. 

  
Buton vacuum 
dezactivat 

Dacă butonul de vacuum este dezactivat, este posibil să existe o eroare de 
transmisie. 
 
În acest caz verificați 
 
•  dacă Soleo SonoStim / Soleo Galva este corect amplasat pe VacoS 
 
•  dacă Soleo SonoStim / Soleo Galva este conectat la VacoS prin cablul de 

comunicare 
 
•  dacă VacoS este pornit. 

  
Notă: 
 

Mod separat VacoS și Duostim  
 
În modul “Duostim separat", o aplicație duală de vacuum nu este posibilă. 
În modul “Duostim separat", doar canalul I este active pentru aplicarea 
vacuumului. Canalul II nu poate fi operat cu aplicare în vacuum. 
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VacoS 
 
Separator de apă plin  
 
 
 

 
 
Dacă separatorul de apă este plin, pe afișaj apare mesajul "Empty water 
separator" (Goliți separatorul de apă). 
Separatorul de apă este golit folosind un flacon de apă care este inclus 
pachetul de livrare VacoS. Confirmați apoi mesajul "Goliți separatorul de 
apă" cu "OK". 

  
Notă: Dacă separatorul de apă nu este golit, nu va fi posibil să începeți 

tratamentul. 
Vă recomandăm să goliți zilnic separatorul de apă. 

  
 Golirea separatorului de apă 

 
Atașarea flaconului 
Supapa de conectare (30), pentru golirea separatorului de apă, se află în 
partea dreaptă a dispozitivului VacoS. Există un dispozitiv de fixare cu 
eliberare rapidă pe tubul flaconului de apă și acest dispozitiv de fixare este 
conectat la supapa de conectare a dispozitivului. 
 
Scurgerea apei 
Apăsarea flaconului creează o presiune negativă care determină golirea 
separatorului de apă. 
Este posibil să fie necesară crearea unei presiuni negative de câteva ori 
pentru a goli complet separatorul de apă. 
 
Îndepartarea flaconului / scurgere 
Flaconul poate fi scos din supapa de conectare, apăsând pe partea laterală 
a dispozitivului de fixare cu eliberare rapidă de pe tubul flaconului de apă și 
scoaterea racordului în același timp. 
Rotiți capacul flaconului pentru a îl scoate, astfel încât flaconul să poată fi 
golit. 
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Eroare Apare un mesaj despre eroarea de pe ecran, cum ar fi: "Nu a fost găsit niciun 
aplicator de ultrasunete" 
Anumite erori sunt afișate cu un număr de eroare corespunzător (de ex. 
"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 principal 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 SonoStim / Soleo Galva, fac obiectul unor măsuri de precauție speciale în ceea ce 
privește EMC (compatibilitatea electromagnetică) 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. 
 
Soleo SonoStim / Soleo Galva poate fi utilizat numai cu piesele originale specificate în lista de livrare și accesorii. 
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 SonoStim / Soleo Galva este destinat utilizării într-unul dintre mediile electromagnetice 
specificate mai jos. Clientul sau utilizatorul Soleo SonoStim / Soleo Galva trebuie să se asigure că acesta este 
utilizat numai într-un astfel de mediu. 

Măsurători emisii interferențe Conformitate Mediu electromagnetic - instrucțiuni 

Emisii RF în conformitate cu CISPR 11 Grupa 2 Dispozitivul Soleo SonoStim / Soleo Galva 
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 SonoStim / Soleo Galva 
este potrivit pentru utilizare în toate instituțiile, 
inclusiv cele din zonele rezidențiale și cele 
care sunt conectate direct la rețeaua publică 
de aprovizionare care alimentează 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 SonoStim / Soleo Galva este destinat utilizării într-unul dintre mediile electromagnetice specificate mai 
jos. Clientul sau utilizatorul Soleo SonoStim / Soleo Galva 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 
diferențial 
 
± 2 kV Tensiune mod 
comun 

± 1 kV Tensiune 
diferențial  
 
± 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 
SonoStim/Soleo Galva  dorește să continue 
utilizarea chiar și după întreruperea alimentării 
cu energie, se recomandă conectarea Soleo 
SonoStim/Soleo Galva 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. 

Notă: 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 de performanță ale Soleo SonoStim / Soleo Galva (doar curent de stimulare) sunt: emiterea fără 
probleme a curentului de stimulare și a ultrasunetelor, de asemenea, a presiunii negative cu parametrii setați în cazul 
conectării cu dispozitivul VacoS, precum și operarea fără probleme a tuturor funcțiilor. 
 
Instrucțiunile de utilizare și declarația producătorului – rezistența la interferențe electromagnetice 

Dispozitivul Soleo SonoStim / Soleo Galva este destinat utilizării într-unul dintre mediile electromagnetice specificate mai 
jos. Clientul sau utilizatorul Soleo SonoStim / Soleo Galva 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 SonoStim / Soleo Galva 
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 interferențe: 
 
 

 

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 SonoStim / Soleo Galva 
depășește nivelul de conformitate RF aplicabil, trebuie urmarit dispozitivul Soleo SonoStim / Soleo Galva pentru a verifica 
funcționarea normală. Dacă se observă manifestări neobișnuite, pot fi necesare măsuri suplimentare, de ex. reorientarea sau 
relocarea dispozitivului Soleo SonoStim / Soleo Galva. 
 
b Deasupra gamei 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 SonoStim / Soleo Galva 

Dispozitivul Soleo SonoStim / Soleo Galva este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care sunt controlate 
perturbațiile RF radiate. Clientul sau utilizatorul Soleo SonoStim / Soleo Galva poate ajuta la prevenirea interferențelor 
electromagnetice prin menținerea unei distanțe minime între echipamentul de comunicații RF (transmițători) portabile  și 
mobile  și Soleo SonoStim / Soleo Galva - 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 to 800 MHz 
d= 0.35 √P 

150 kHz -  80 MHz 
d= 1.17 √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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