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Vzťahuje sa na zariadenie enPulsPro (NG).  
 

Tento návod na používanie je neoddeliteľnou súčasťou zariadenia. Musí 
sa uchovávať so zariadením tak, aby bol vždy dostupný pre každú osobu, ktorá 
je oprávnená ho prevádzkovať.  
 

Posledná aktualizácia: Septembra 2019. 
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Indikácie  Radiálna a ulnárna epikondylitída 

 Kalcifikujúca tendonitída/problémy s ramenami 

 Stav po tupých poraneniach svalov 

 Syndróm chronickej patelárnej šľachy 

 Patelárna tendonitída 

 Chronická tendinopatia Achilovej šľachy 

 Plantárna fasciitída 

 Výrastky na päte 

 Myofasciálna terapia aktivačných bodov, napr. v hrdle 

 Myofasciálna terapia aktivačných bodov, napr. v chrbte v prípade bolesti 
svalov chrbta 

 Trochanterická burzitída 

 Periostitída/Tartanov syndróm (stav po preťažení) 
  
Kontraindikácie  Cievne ochorenia v liečenej oblasti alebo v jej blízkosti 

 Otvorené rany v liečenej oblasti alebo v jej blízkosti 

 Lokálne infekcie v liečenej oblasti 

 Použitie v oblasti malígnych/benígnych nádorov 

 Aplikácia priamo na povrch chrupaviek alebo v oblasti malých 
fazetových kĺbov v chrbtici 

 Aplikácia priamo prostredníctvom implantovaných elektronických zariadení, 
napr. kardiostimulátorov, púmp na podávanie liekov proti bolesti atď. 

 V oblastiach, kde mechanická energia vo forme vibrácií vedie k poškodeniu 
tkaniva, napr. v mieste zavedenia kovových implantátov  

 Pri zlomeninách, roztrhnutí svalových vlákien alebo natrhnutí svalov 
 
Liečba sa vo všeobecnosti neodporúča 

 Pri krvácavých poruchách alebo liečbach, ktoré majú za následok zmenu 
koagulácie krvi  

 Počas tehotenstva  

 Pri ochoreniach postihujúcich vazomotorický systém v liečenej oblasti 

 Cez priestory naplnené vzduchom (napríklad ošetrenie hrudnej chrbtice atď.) 

 Syndróm generalizovanej bolesti, napríklad fibromyalgia 

 U detí, najmä v oblasti epifýzových platničiek 
 
Opatrnosť je indikovaná v prípade osôb 

 s poruchami citlivosti 

 s významnými vegetatívnymi poruchami 

 pod vplyvom drog a/alebo alkoholu 
pretože nemožno vylúčiť značnú záťaž krvného obehu a neadekvátne reakcie 
na liečbu. 
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Vedľajšie účinky Liečba zariadením enPulsPro môže občas spôsobiť podráždenie, petechie, 
hematóm, opuch alebo bolesť. 
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 Pred použitím tohto zariadenia u pacienta sa musí používateľ oboznámiť 
s návodom na používanie a jednotlivými používanými terapeutickými 
metódami, ako aj s indikáciami/kontraindikáciami, varovaniami a informáciami 
týkajúcimi sa aplikácie. Treba sa riadiť aj ďalšími zdrojmi informácií o tejto 
terapii. 

  

Upozornenie! 
Pred použitím zabezpečte, aby sa zariadenie napájalo prostredníctvom riadne 
uzemnenej sieťovej zásuvky (elektrická inštalácia podľa normy DIN VDE 0100, 
časť 710). Zariadenie sa smie prevádzkovať výhradne s dodávaným napájacím 
káblom. Napájací kábel sa musí chrániť pred mechanickým namáhaním. 

  

Upozornenie! 
Prevádzka tohto zariadenia v blízkosti silných elektromagnetických polí 
(napríklad tomografov, röntgenových alebo diatermických zariadení) môže rušiť 
činnosť zariadenia. Udržiavajte bezpečný odstup niekoľkých metrov. 

  
 Zariadenie enPulsPro nie je vhodné na používanie v oblastiach s výbušným, 

zápalným alebo horľavým prostredím. 
  
 Počas používania musí byť toto zariadenie umiestnené v polohe umožňujúcej 

priamy prístup k jeho centrálnemu prívodu sieťového napájania tak, aby 
ho bolo možné kedykoľvek odpojiť od elektrickej siete.  

  
 Pred vykonávaním akýchkoľvek aktivít čistenia alebo údržby je nutné odpojiť 

zástrčku od napájacieho zdroja, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým 
prúdom. 

  
 Zariadenie pred použitím skontrolujte. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, nesmie 

sa použiť. 
  

Upozornenie! 
Smie sa používať výhradne príslušenstvo dodané spoločnosťou Zimmer 
MedizinSysteme GmbH. 

  

Upozornenie! 
Ručná jednotka tohto zariadenia nie je určená na kontinuálnu prevádzku. 
Po max. 6 000 úderoch sa vyžaduje prerušenie ošetrovania na 15 minút.  

  

Upozornenie! 
Ak nie je zariadenie enPulsPro namontované na určenom systémovom vozíku, 
zabezpečte, aby bolo zariadenie enPulsPro umiestnené na stabilnom povrchu. 

  

Upozornenie! 
Zabezpečte, aby vetracie otvory v hornej časti a najmä na spodnej časti ručnej 
jednotky neboli blokované (t. j. ich držaním rukou alebo inak), aby sa zabránilo 
hromadeniu tepla v ručnej jednotke. 
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Pokyny na ošetrovanie týkajúce sa miesta, trvania a intenzity ošetrovania 
vyžadujú medicínske znalosti a smú ich poskytovať výhradne autorizovaní 
lekári, terapeuti a zdravotnícki poloprofesionáli. Tieto pokyny sa musia 
dodržiavať. 

  

 

Pacient sa nesmie nechávať počas ošetrovania bez dozoru. 

  

 

Osoby podstupujúce súbežnú liečbu zameranú na zníženie a/alebo úpravu 
zrážanlivosti krvi alebo predĺženie doby zrážania (napr. kyselinou 
acetylsalicylovou) by sa mali poradiť so svojím terapeutom o možnom vysadení 
tejto liečby, pretože použitie radiálnych rázových vĺn môže u týchto pacientov 
ľahko viesť k zvýšenému krvácaniu a tvorbe podliatin. 

  

 

Rázové vlny sa silne rozptyľujú v priestoroch vyplnených vzduchom a vytvárajú 
odrazy, ktoré môžu mať negatívne účinky.  
Priame ošetrovanie by sa preto nemalo vykonávať nad pľúcami 
(v medzirebrovom priestore) ani v gastrointestinálnej oblasti. 

  

 

Používanie na vlhkých miestach je neprípustné a pri nedodržaní tejto zásady 
môže dôjsť k značným škodám a ohrozeniu pacienta aj používateľa. 

  

 

Za výnimočných okolností je doba ošetrovania obmedzená na 4 minúty 
s následnou prestávkou trvajúcou najmenej 15 minút. 
Ak sa prekročí povolená doba ošetrovania, ručná jednotka sa môže prehriať. 
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Čo je enPulsPro? Ultramoderné, inovatívne zariadenie na ošetrovanie pomocou rázových vĺn. 
  
Liečba pomocou 
rázových vĺn 

Liečba pomocou radiálnych, balistických rázových vĺn predstavuje 
všestrannú metódu. Od povrchových ortopedických problémov po liečbu 
myofasciálnych aktivačných bodov. 

  
Čo robí  
zariadenie enPulsPro? 

Prostredníctvom ergonomickej ručnej jednotky generuje rázové vlny 
a prenáša ich cez špeciálne aplikátory. 
Rázové vlny generované zariadením enPulsPro môžu preniknúť až približne 
35 mm do ľudského tkaniva. 

  
Ako sa generujú 
rázové vlny pomocou  
zariadenia enPulsPro? 

Pomocou cievky sa v zadnej časti ručnej jednotky generuje 
elektromagnetické pole.  
Týmto poľom sa urýchľuje projektil. Tento naráža na hlavicu aplikátora 
na prednej strane ručnej jednotky a generuje rázové vlny, ktoré sa šíria 
radiálne v tkanivách. 

  
Aké sú výhody 
zariadenia enPulsPro? 

Inovatívna technológia umožňuje kompaktnú konštrukciu bez kompresora. 
Moderný, prehľadný farebný displej zobrazujúci všetky parametre súvisiace 
s terapiou, moderné dotykové ovládanie a možnosť pripojiť 2 ručné jednotky 
súčasne zaručujú potešenie a motiváciu počas liečby. 
Individuálne nastavenie spúšťania programov a zrozumiteľné a jednoduché 
ponuky poskytujú maximálny komfort pre používateľa. 
 
Rôzne plynule nastaviteľné frekvencie a výber aplikátorov umožňujú liečbu, 
ktorá je individuálne prispôsobená konkrétnemu stavu pacienta. 

 
Existujú aj nejaké 
ďalšie výhody 
používania zariadenia 
enPulsPro? 

Integrovaná stupnica VAS poskytuje prehľad o časovom priebehu 
a úspešnosti liečby. 

  
Účel použitia enPulsPro je terapeutický systém na elektromagnetické generovanie 

a aplikovanie radiálnych rázových vĺn v ortopédii a fyzioterapii. 
  
Poznámka: Toto zariadenie smú používať výhradne zdravotnícki odborníci (ako 

sú napríklad lekári, terapeuti a zdravotnícki poloprofesionáli). 
 
Zariadenie enPulsPro je navrhnuté a určené výhradne na liečbu povrchových 
ortopedických problémov u ľudí. 
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Poznámka: Ak nie je zariadenie enPulsPro namontované na určenom systémovom 
vozíku, 
zabezpečte, aby bolo zariadenie enPulsPro umiestnené na stabilnom povrchu. 

  
Poznámka: 
 

Skontrolujte, či je vypínač napájania zariadenia nastavený do polohy „0“. 

  
Pripojenie 
napájacieho kábla 

Pripojte napájací kábel k príslušnému portu (13) na zariadení a k elektrickej 
sieti. 

  
Poznámka: Zariadenie sa smie zapájať len do elektrických zásuviek s ochranným 

kontaktom. 
  
Pripojenie ručnej 
jednotky 

Pripojte ručnú jednotku k jednému z dostupných portov kanálov I (15) alebo 
II (16) a položte ju. 

  
Poznámka: Skontrolujte, či je v ručnej jednotke vložená hlavica aplikátora a či je správne 

a úplne zaskrutkovaná. 
  
Pripojenie nožného 
spínača 

Pripojte nožný spínač k príslušnému portu (17) a položte ho na podlahu. 

  
Zapnutie zariadenia Zapnite zariadenie pomocou vypínača napájania (6). 
  
Vypnutie zariadenia Zariadenie sa vypína pomocou vypínača napájania (6).  

Na úplné odpojenie zariadenia (všetkými pólmi) od elektrickej siete je nutné 
odpojiť napájací kábel. 

  

Upozornenie! 
Všetky káble sa musia chrániť pred prepichnutím alebo iným mechanickým 
poškodením. 
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Poznámka: Zmeny predvolených nastavení je možné vykonávať iba prostredníctvom 
úvodnej obrazovky. 

  
Úvodná obrazovka Po zapnutí zariadenia a vykonaní autodiagnostického testu sa otvorí 

úvodná obrazovka. 
 

  
 

  
 

Poznámka: Aktivovaním tlačidla „terapie“ (1) sa prepne priamo na obrazovku terapie. 
  
Konfiguračná ponuka 
 

V konfiguračnej ponuke môžete zmeniť výrobné nastavenia a podľa 
potreby ich individuálne prispôsobiť. 

  
Výber konfigurácie Aktivovaním tlačidla „konfigurácie“ (2) sa otvorí „konfiguračná“ obrazovka. 
  

 
 

 
 
 
 
Možnosti nastavení sa opisujú nižšie. 
Na obrazovke sú zobrazené predvolené nastavenia naprogramované 
od výrobcu. 

  

1 2 

4 

5 6 7 

2 

8 

1 

10 

11 
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(1) Úvodné nastavenia 
 
Možnosti na individuálny výber úvodných nastavení. 
Výber sa vykonáva priamo v príslušnom riadku. 

  

(2) Jazyk Výber jazyka.  
Výber sa vykonáva priamo v príslušnom riadku. 

  

(3) Uvítanie Aktiváciou poľa „Welcome text“ (Uvítací text) sa otvorí okno s abecednou 
klávesnicou na zadanie individuálneho uvítacieho textu na úvodnej 
obrazovke.  
Aktiváciou tlačidla „OK“ sa uloží zadaný text. 
Aktiváciou tlačidla „X“ sa vrátite späť do ponuky konfigurácie. 

  

(4) OK Aktiváciou tohto tlačidla sa prepne na úvodnú obrazovku. 
  

(5) Verzia Aktiváciou tlačidla „Version“ (Verziu) sa otvorí okno s informáciami 
o aktuálnej verzii softvéru. 

  

(6) Načítanie 
predvolených 
nastavení 

Aktiváciou tlačidla „Load Default“ (Načítať predvolené nastavenia) 
sa obnovia predvolené výrobné nastavenia. 

  

(7) Farebná schéma Aktiváciou tohto tlačidla sa prepína medzi dvomi nastaveniami obrazovky. 
Možno vybrať svetlú alebo tmavú obrazovku. 

  

(8) Jas Jas možno regulovať pomocou dvoch tlačidiel so šípkami. 
  
(9) Zvuk Hlasitosť možno regulovať pomocou dvoch tlačidiel so šípkami. 
  

(10) Stav počítadla 
ručnej jednotky 

Na tomto displeji sa zobrazuje zmeraná hodnota z pripojených ručných 
jednotiek. 

  

 

 
  
(11) Servis Aktivovaním tlačidla (12) v servisnej ponuke sa deaktivuje servisné 

hlásenie, ktoré sa zobrazí pri každom zapnutí zariadenia po 1,8 milióna 
a 2 miliónoch úderov.  
 
Deaktivácia vedie k jednorazovému servisnému hláseniu po 1,8 milióna 
a 2 miliónoch úderov. 
Servisné hlásenie môže deaktivovať iba zákaznícky servis. 

 

 

12 
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Ručná jednotka Ručná jednotka (7) obsahuje generátor rázových vĺn, ventilátor 
na odvádzanie tepla a porty pre rôzne hlavice aplikátora. Je pripojená 
k riadiacej jednotke (1). 

  
Poznámka: Generátor rázových vĺn v ručnej jednotke podlieha opotrebovaniu 

a po určitej dobe používania sa musí vymeniť, pretože jeho funkčnosť 
časom klesá. 

  
 Spoločnosť Zimmer MedizinSysteme GmbH zaručuje neobmedzené 

používanie o dobu najmenej dvoch miliónov úderov generátora rázových 
vĺn.  
V niektorých prípadoch, v závislosti od výkonu a frekvencie, možno  
vygenerovať výrazne viac než 2 milióny úderov. 
 
Ďalšie informácie o potrebe výmeny generátora rázových vĺn nájdete 
v kapitole 17. 

  

 

Pri používaní ručnej jednotky na pacientoch musí byť jedna z hlavíc 
aplikátora pevne a úplne priskrutkovaná k ručnej jednotke. 
 

  
Intervalová prevádzka 
 

 

Ručná jednotka nie je vhodná na kontinuálnu prevádzku. Teplo z trenia 
spôsobuje, že teplota hlavice aplikátora so zvyšujúcim sa trvaním liečby 
stúpa, a to tak veľmi, že nie je možné vylúčiť tepelné poškodenie pacienta. 
Dodržujte varovanie uvedené v kapitole 4. Liečba sa musí po dosiahnutí 
uvedených hodnôt prerušiť a môže pokračovať až po vychladnutí hlavice 
aplikátora na izbovú teplotu.  

  
Poznámka: Upozorňujeme, že monitorovanie teploty ručnej jednotky opisované 

na strane 11 slúži len na technické vypnutie z dôvodu ochrany 
mechanických častí vnútri ručnej jednotky. Neposkytuje žiadne informácie 
o teplote hlavice aplikátora. 

  
Odporúčanie:  Odporúča sa pripojiť aj druhú ručnú jednotku, aby sa predišlo prerušeniu 

liečby po viac ako 6 000 úderoch. 
Zatiaľ čo sa jedna ručná jednotka ochladzuje, riadiaca jednotka môže 
prepnúť na druhú ručnú jednotku a liečba môže bez prerušenia pokračovať. 

  
Poznámka: 
 

Pri prepínaní z jednej ručnej jednotky na druhú v priebehu jednej liečebnej 
relácie zostávajú frekvencia impulzov a počet úderov bez zmeny. Energia 
impulzov sa vráti na 0 a musí sa resetovať. 
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Monitorovanie/regulácia 
teploty ručnej jednotky 

Generovanie mechanickej rázovej energie vytvára v ručnej jednotke značné 
teplo. Z dôvodu zabránenia poškodeniu ručnej jednotky a zníženia jej 
životnosti bol do nej integrovaný teplotný spínač. V prípade prehriatia 
sa tým vynúti chladenie ručnej jednotky jej vnútorným vypnutím. 
 
Okrem monitorovania teploty reguluje zariadenie enPulsPro teplotu 
aj pomocou snímača teploty v ručnej jednotke. Ventilátor v ručnej jednotke 
sa spustí, keď je aktivovaný nožným spínačom, a automaticky sa zastaví, 
keď dosiahne určitú teplotu. 
 
Ak teplota dosiahne kritický limit, začne sa fáza ochladzovania. Toto sa 
na displeji indikuje prostredníctvom nasledujúceho hlásenia: 
„Overheating of the applicator. (Aplikátor sa prehrieva.) Please allow the 
applicator to cool down. (Nechajte aplikátor vychladnúť.)“  
Už nie je možné generovať impulzy.  
 
Po potvrdení hlásenia tlačidlom „OK“ prejde obrazovka terapie do popredia. 
V okne výbere ručnej jednotky sa ručná jednotka zobrazí ako deaktivovaná 
a zobrazí sa čas potrebný na vychladnutie aplikátora, aby sa mohlo 
pokračovať v liečbe. 

  
Hlavice aplikátora Na liečbu sú k dispozícii tri rôzne hlavice aplikátora. 
  
Výmena hlavice 
aplikátora 

Ak chcete vymeniť hlavice aplikátora, jednou rukou podržte ručnú jednotku 
a druhou rukou otočte hlavicu aplikátora proti smeru hodinových ručičiek, 
aby sa odstránila z ručnej jednotky. Potom vložte hlavicu, ktorú chcete 
použiť, jej otáčaním v smere hodinových ručičiek, až kým nezacvakne 
na svoje miesto. 

  
Poznámka: Hlavice aplikátora podliehajú opotrebovaniu a po určitej dobe používania 

sa musia vymeniť (pozrite si kapitolu 14.2 Servis). 
  
Nožný spínač Umiestnite nožný spínač tak, aby bol počas liečby ľahko dostupný. 

Ovládací prvok spínača je nezávislý od smeru a nie je potrebné presné 
zarovnanie nožného spínača. 
 
Na spínač vyvíjajte iba malý tlak, aby sa predišlo poškodeniu. Na ovládanie 
spínača používajte skôr prednú časť chodidla než pätu. 
 
Spínač nemá žiaden uzamykací mechanizmus, takže pracuje len pri tlaku 
na spínač. 
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Terapia Podržte ručnú jednotku podľa obrázka nižšie. 

 
 
Zariadenie enPulsPro používa mechanickú energiu, ktorá sa prenáša 
na pacienta prostredníctvom ručnej jednotky. 
 
Na dosiahnutie tohto cieľa sa ručná jednotka s hlavicou aplikátora umiestňuje 
kolmo na ošetrovanú oblasť alebo na miesto ošetrenia. 
 

Počas aktivácie rázovej vlny môžete pracovať buď s ručnou jednotkou 
v jednom bode, alebo dynamicky naprieč určitou oblasťou. 
Na zníženie trenia na pokožke odporúčame použiť dodané telové mlieko 
enPuls. 
 

Hmotnosť ručnej jednotky zaručuje, že zvyčajne nie je potrebné pevne tlačiť 
na ošetrovanú oblasť/ošetrovaný bod.  
Ručná jednotka sa aplikuje a pridŕža v polohe rukou držanou uvoľnene. 
V prípade potreby možno aplikovať tlak aj v smere tkaniva a uhol použitia 
sa môže meniť. 

  

Upozornenie! 
 

 

 

 

 

Poznámka: 

Pri použití lubrikačných prostriedkov sa musí natiahnuť na hlavicu aplikátora 
silikónová ochranná čiapočka, aby sa zabránilo znečisteniu. 
Ak sa nepoužíva ochranná čiapočka, lubrikačný prostriedok môže preniknúť 
do hlavice aplikátora a ručnej jednotky, čo môže viesť k trvalému znečisteniu 
a poruche. 
 
 
 
Tým stráca platnosť záruka. 

  

Poznámka: Napriek vysokému vnútornému útlmu prostredníctvom hmotnosti a konštrukcie 
ručnej jednotky môže byť ruka používateľa vystavená vibračnému namáhaniu.  
 
Odporúčané ochranné opatrenia: 
- Obmedzenie doby expozície 
- Pasívne podoprenie 

  
Poznámka: Počas ošetrovania musí byť pacient starostlivo sledovaný. 
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Poznámka: Všetky tlačidlá, ponuky a vedľajšie ponuky sa aktivujú priamo na obrazovke 
stlačením prstom. 

  
Spustenie programu 

 
Aktivovaním tlačidla „terapie“ sa úvodná obrazovka prepne na obrazovku 
terapie. 

  
Výber aplikátora Vyberte aplikátor vhodný pre požadovanú terapiu a správne ho zaskrutkujte 

do ručnej jednotky. 
  
Umiestnenie ručnej 
jednotky/aplikátora 

Umiestnite ručnú jednotku na zvolený bod/oblasť liečby. Pred ošetrením 
možno naniesť na ošetrovanú oblasť telové mlieko enPuls, aby sa zabránilo 
treniu na pokožke. 

  
  
  
Nastavenie energie 
impulzov 

Energia impulzov sa nastavuje pomocou ľavého ovládača. 

  
Poznámka: Zariadenie enPulsPro ponúka dve možnosti generovania impulzov. 

 
Generovanie impulzov s prednastaveným počtom impulzov  
Pri generovaní impulzov s prednastaveným počtom impulzov zariadenie 
po vygenerovaní prednastaveného počtu impulzov ukončí liečbu.  
Nožný spínač sa deaktivuje a už sa nebudú dať generovať impulzy. 
V liečbe sa môže pokračovať resetovaním aktuálneho počtu impulzov alebo 
upravením predvoľby. 
 
Generovanie impulzov bez prednastaveného počtu impulzov  
Pri generovaní impulzov bez prednastaveného počtu impulzov zariadenie 
liečbu  
neukončí. Impulzy sa generujú, pokiaľ je aktivovaný nožný spínač. 
Pri generovaní impulzov bez prednastavenia je aktívny iba vzostupný smer 
počítania. 

  
Začatie terapie Aktiváciou nožného spínača sa spustí terapia. 
  
Poznámka: Rázová vlna by mala byť aktivovaná prostredníctvom nožného spínača až 

po umiestnení ručnej jednotky na pacienta. 
  
Koniec terapie Deaktiváciou nožného spínača sa preruší alebo ukončí terapia.  
  
Poznámka: Pacient sa má počas terapie starostlivo sledovať a ak sa vyskytnú problémy, 

terapia sa má podľa potreby upraviť alebo prerušiť. 
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Opis prvkov 
a tlačidiel na displeji 

 

 

 

 

  
 

 
  

(1) Energia impulzov Zobrazuje nastavenú energiu impulzov. Počas aktívnej terapie sa zapĺňa 
stĺpcový graf. Energiu impulzov možno nastaviť pred generovaním a počas 
generovania impulzov. Energiu impulzov možno nastaviť s krokom 10 mJ 
v rozsahu od 60 do 185 mJ. 

  

(2) Výber  
ručnej jednotky 

Pripojenie jednej ručnej jednotky: 
Ak je pripojená iba jedna ručná jednotka, v okne výberu sa zobrazí kanál 
pripojenej ručnej jednotky. Ručná jednotka sa aktivuje automaticky bez ohľadu 
na pripojený kanál. 
 
Pripojenie dvoch ručných jednotiek: 
Pri pripojení dvoch ručných jednotiek sa najprv aktivuje ručná jednotka 
na kanáli I.  
Požadovaná ručná jednotka sa aktivuje jej priamym výberom v okne výberu.  
Aktivovaná ručná jednotka sa zobrazuje so zvýrazneným aplikátorom. 
 

(3) VAS pred liečbou Aktiváciou okna VAS Pre (VAS pred liečbou) sa otvorí obrazovka na meranie 
subjektívneho pocitu bolesti pred liečbou. 

  
(4) VAS po liečbe Aktiváciou okna VAS Post (VAS po liečbe) sa otvorí obrazovka na meranie 

subjektívneho pocitu bolesti po liečbe. 
  
 Presný postup tohto merania sa podrobne opisuje v kapitole 8.8. 

1 
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(5) Režim Zobrazí nastavený režim prevádzky. Aktiváciou okna sa vyvolá ponuka výberu 
prevádzkových režimov: 
Series Pulse (Sériový impulzný), Burst 4 Pulse (Zhluk 4 impulzov), Burst 
8 Pulse (Zhluk 8 impulzov), Burst 12 Pulse (Zhluk 12 impulzov). 
Výber požadovaného režimu prevádzky sa vykonáva priamo v príslušnom 
riadku. 

  
(6) Frekvencia 
 

Zobrazuje nastavenú frekvenciu. 
Frekvenčný rozsah: 1 Hz – 22 Hz, nastaviteľný pomocou pravého ovládača. 
Maximálna voliteľná frekvencia závisí od nastavenej úrovne energie. 

  
(7) Uloženie 
 

Aktivovaním tohto tlačidla sa otvorí pole na zadanie individuálneho názvu 
programu. Program sa automaticky uloží do zoznamu obľúbených položiek. 

  
(8) Smer počítania Stlačením tohto tlačidla sa nastavuje smer počítania (vzostupný alebo 

zostupný) počtu generovaných impulzov. 
  
(9) Počet impulzov 
 

Zobrazuje predvolený počet impulzov a aktuálne generované impulzy, ako 
aj celkový počet impulzov generovaných v prípade neprednastaveného počtu 
impulzov. 
Smer počítania sa môže zobrazovať vzostupne alebo zostupne. 
Aktiváciou okna počtu impulzov sa otvorí ponuka na zadanie prednastaveného 
počtu impulzov. Prednastavený počet sa zadáva v krokoch po 100. 

  
(10) Resetovanie Pri vzostupnom smere počítania sa vykoná resetovanie na 0, pri zostupnom 

smere počítania sa vykoná nastavenie prednastaveného počtu impulzov. 
  

(11) Informácie Stlačením tohto tlačidla sa vykoná návrat k informáciám o terapii a liečbe. 
  

(12) Stavový riadok 
 
(13) Späť 

Slúži na zobrazenie názvu aktuálne vybratého programu. 
 
Prechod o krok späť na predchádzajúcu obrazovku. 
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Karta SD Na kartu SD sa ukladajú používateľom definované nastavenia a zoznamy 
indikácií. 

  
 Ak nie je vložená karta SD, pri stlačení tlačidla „Favourites“ (Obľúbené 

položky) alebo „VAS“ sa zobrazí nasledujúce hlásenie: 
 
„No SD card found.“ (Nenašla sa žiadna karta SD.)  
 
Na používanie funkcií „Favourites“ (Obľúbené položky) a „VAS“ je potrebná 
karta SD. 
 
Vložte kartu a vykonajte potvrdenie aktivovaním tlačidla „OK". 

  
Poznámka: Deaktivujte hlásenie podľa postupu uvedeného v časti 17. 

 
 



 Prevádzkové pokyny 
 
8.6 Protokoly 8  

 

 Strana 16  
 

 

 Ponuka „Protocols“ (Protokoly) sa používa na podporu pri výbere terapie. 
  

Protokoly Aktivovaním tlačidla (1) sa otvorí ponuka „Therapy recommendations“ 
(Terapeutické odporúčania). 
 

 
 

  

Poznámka: Ponuka „Protocols“ (Protokoly) poskytuje dva spôsoby výberu požadovanej 
terapie: 
- prostredníctvom oblastí na tele 
- prostredníctvom zoznamu 

  

Výber terapie 
prostredníctvom 
oblastí na tele 

Výber oblasti na tele sa vykonáva kliknutím na čierny štvorec. 
 

  
Výber oblasti na tele Po výbere požadovanej oblasti na tele (v tomto prípade lakťa) 

sa otvorí okno terapeutických odporúčaní v oblasti lakťa. 
 

 
 

Výber klinického obrazu sa vykonáva priamo v príslušnom riadku. 
  
Poznámka: Bez ohľadu na to, či je daná indikácia vybratá prostredníctvom oblastí na tele 

alebo v zozname, kroky programu vedúce k terapeutickej obrazovke 
sú podobné, a preto sa opisujú nižšie iba raz. 

  
  

1 
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Výber 
diferencovaného 
stavu klinického 
obrazu 

Výber diferencovaného stavu klinického obrazu sa vykonáva priamo 
v príslušnom riadku. 
 

 
  

Informácie o terapii Po výbere diferencovaného stavu klinického obrazu sa otvorí ďalšie okno 
s podrobnými informáciami o terapii a liečbe. 
Aktivovaním tlačidla (2) sa poskytuje prístup k ďalším informáciám o terapii 
a liečbe. 
Aktivovaním tlačidla (3) sa vykoná návrat k predchádzajúcim informáciám. 
 

 
 

  
Výber terapeutického 
programu 

Aktivovaním tlačidla (1) sa otvorí obrazovka terapie so zodpovedajúcim 
programom. 

  

1 2 3 
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 Parametre preddefinovaných programov možno individuálne zmeniť a uložiť.  
  
Uloženie 
a pomenovanie 
programu 
 
 

Aktivovaním tlačidla „Save“ (Uložiť) sa otvorí pole na zadanie názvu 
programu. 

 

Názov programu sa zadáva pomocou klávesnice. 

  
   

 

 

 

  
 

  
Poznámka: K dispozícii je 120 úložných miest. 

  
Uloženie do zoznamu 
obľúbených položiek 

Aktivovaním tlačidla (1) sa otvorí zoznam obľúbených položiek a program 
sa automaticky uloží do zoznamu obľúbených položiek.  
 
Program sa ukladá vždy na prvé voľné miesto v zozname. 
 
Aktivovaním tlačidla (2) sa preruší proces ukladania. 

  
Poznámka: Ak stlačíte tlačidlo (1) bez zadania názvu programu, zobrazí sa nasledujúce 

hlásenie: 
 
„Please enter a name!“ (Zadajte názov!) 
 
Potvrďte toto hlásenie, zadajte názov programu a zopakujte postup uloženia. 

 

  

2 1 
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 V zozname obľúbených položiek sú uvedené jednotlivé uložené programy. 
 

Možno ich 
 

1. načítať na terapiu,  
2. upraviť (presunúť na inú pozíciu a odstrániť). 

  
Výber zoznamu 
obľúbených položiek 

Aktivovaním tlačidla „Favourites“ (Obľúbené položky) sa otvorí zoznam 
obľúbených položiek. 

  
Načítanie programu Výber požadovaného programu sa vykonáva priamo v príslušnom riadku. 
  

Úprava zoznamu 
obľúbených položiek 
 

 
 
 
Aktivovaním tlačidla (1) sa otvorí obrazovka „Edit Favourites“ (Úprava 
obľúbených položiek). 

1 
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Úprava obľúbených 
položiek 

  
 
 
Aktivovaním tlačidla (1) sa vykoná návrat do programu. 
Aktivovaním tlačidla (2) sa program presunie nahor. 
Aktivovaním tlačidla (3) sa program presunie nadol. 
Aktivovaním tlačidla (4) sa program odstráni. 
Aktivovaním tlačidla (5) sa potvrdí úprava. 

  
Poznámka: Aktivovaním tlačidla (4) sa aktivuje kontrolná otázka: 

 
„Do you really want to delete the program?“ (Naozaj chcete odstrániť tento 
program?) 
 
Aktivovaním tlačidla „Yes“ (Áno) sa program odstráni. 
Aktivovaním tlačidla „No“ (Nie) sa preruší proces odstránenia. 

1 

3 4 2 5 
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Informácie o funkcii 
VAS 

Zariadenie enPulsPro obsahuje vizuálnu analógovú stupnicu nazývanú 
aj stupnica bolesti. Táto stupnica bolesti sa často používa pri liečbe bolesti. 
Meria subjektívnu intenzitu bolesti pacienta. 
 
Pacient ohodnotí aktuálnu bolesť na stupnici od 0 do 10, pričom 0 = „žiadna 
bolesť“ a 10 = „najhoršia predstaviteľná bolesť“. 
 
Meranie sa vykonáva pred a po každom ošetrení. 
 
Po opakovanom zdokumentovaní poskytuje táto metóda prehľad o časovom 
priebehu a úspechu terapie. 

  
Zoznam VAS Aktiváciou poľa „VAS Pre“ (VAS pred liečbou)/„VAS Post“ (VAS po liečbe) 

na obrazovke terapie sa otvorí obrazovka „VAS“. 
 
Zoznam VAS slúži na: 
1. Zadávanie nových pacientov na merania 
2. Načítanie pacientov, ktorí už boli zadaní, na ďalšie meranie 
3. Spracúvanie údajov (presun v poradí alebo odstránenie) 

 

 
 

 Aktivovaním tlačidla (1) sa otvorí pole na zadanie mena pacienta. Aktivovaním 
tlačidla (2) sa preruší proces a vykoná sa návrat na obrazovku terapie.  

  

 

1 

2 
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Úprava  
zoznamu VAS 

  
 
 
Aktivovaním tlačidla (3) a tlačidla (4) a priamo v riadku výberom programu, 
ktorý sa má upraviť, sa otvorí obrazovka na úpravu údajov. 
Aktivovaním tlačidla „Delete“ (Odstrániť) sa program odstráni. 
Aktiváciou „posúvacích“ šípok sa posúva program o jedno miesto nahor alebo 
nadol. 
Stlačením tlačidiel (5) a (6) sa presúva dopredu a dozadu v rámci stránok 
zoznamu VAS. 

  

Zadanie nového 
pacienta 

Aktiváciou poľa „VAS Pre“ (VAS pred liečbou) na obrazovke terapie sa otvorí 
obrazovka VAS. Aktivovaním tlačidla „New“ (Nový) sa otvorí pole na zadanie 
mena pacienta. 
 

  
 
Zadajte meno pacienta. Aktivovaním tlačidla (1) sa prenesú údaje 
a automaticky sa otvorí obrazovka stupnice bolesti. Tlačidlom (2) sa preruší 
prebiehajúci proces. 

  

3 

4 5 
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Vykonanie postupu 
VAS pred liečbou 
 

 
Pacient označí jeho súčasné vnímanie bolesti pred terapiou na stupnici od 
0 do 10. Toto sa prenesie do stupnice vo forme modrej šípky so zobrazenou 
hodnotou. Stlačením potvrdzovacieho tlačidla (1) sa hodnota uloží a vykoná 
sa návrat na obrazovku terapie.  
 

 
  

Vykonanie postupu 
VAS po liečbe 

Vnímanie bolesti po terapii sa určuje aktiváciou poľa „VAS Post“ (VAS 
po liečbe). 

  
Poznámka: Postup „VAS Post“ (VAS po liečbe) sa vykonáva presne rovnako ako postup 

„VAS Pre“ (VAS pred liečbou), a preto sa tu znova neopisuje. 
  
Opakovanie merania Pacienti, ktorí už boli zadaní, sa aktivujú v zozname VAS priamo na príslušnom 

riadku.  
Po aktivovaní riadka sa automaticky otvorí obrazovka so stupnicou bolesti, aby 
bolo možné vykonať nové meranie. 

  
Poznámka: Je možné uložiť až 40 meraní pre každého pacienta. 

Po dosiahnutí tohto počtu sa zobrazia nasledujúce informácie: 
„The maximum number of measurements that can be saved per patient  
has been reached. (Dosiahol sa maximálny počet meraní, ktoré je možné uložiť 
pre každého pacienta.) A maximum of 40 measurements can be stored. (Uložiť 
možno maximálne 40 meraní.)“ 
 
Ak chcete vykonať ďalšie merania pre tohto pacienta, 
pacienta musíte zadať znova.  
 

1 
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Aktivovaním tlačidla „OK“ sa zavrie informačné okno s hlásením. 
  
Vyhodnotenie VAS Aktivovaním tlačidla „Evaluation“ (Hodnotenie) na navigačnom paneli 

sa umožní vybrať v zozname VAS progresiu liečby jednotlivých pacientov. 
 
Výber pacienta na vyhodnotenie sa vykonáva priamo v riadku. Po aktivovaní 
riadka sa automaticky otvorí obrazovka s krivkou progresie terapie. 

 
  
Tabuľka Aktivovaním tlačidla (1) sa tiež zobrazí progresia terapie v tabuľkovej forme. 

 

 
 

1 
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Základné zariadenie 
Napájanie 100 – 240 V/50/60 Hz, 220 V/60 Hz 
Poistka 2 x T3A15L, 250 V 
Príkon 250 VA 
  

Trieda ochrany I  
Trieda používania 
Aplikovaná časť 

BF 
hlavica aplikátora 
silikónová ochranná čiapočka 

  

Aplikovaná časť hlavica aplikátora 
 silikónová ochranná čiapočka 
  

Frekvenčný rozsah 1 Hz – 22 Hz, nastaviteľné s krokom 1 Hz 
 3 režimy zhlukov 4, 8 alebo 12 impulzov  
  

Úrovne energie 
impulzov 

60 – 185 mJ (na úrovni aplikátora) voľne nastaviteľné s krokom 10 mJ 
pri 22 Hz max. 90 mJ 
pri 16 Hz max. 120 mJ 
pri 10 Hz max. 185 mJ 

  

Prevádzkový režim intervalová prevádzka 
  

Presnosť ± 20% 
  

Rozmery  
Zariadenie enPulsPro 
s vozíkom SysCart 

 
V 138 cm x Š 53 cm x D 52 cm 

enPulsPro V 30 cm x Š 35 cm x H 20 cm 
Vozík SysCart V 109 cm x Š 53 cm x D 52 cm 
  

Hmotnosť 
Zariadenie enPulsPro 
s vozíkom SysCart 

 
 
19,3 kg 

enPulsPro   3,8 kg 
Vozík SysCart 15,5 kg 
  

Trieda krytia IP zariadenie IPX0 
 nožný spínač IPX5 
 ručná jednotka IPX0 

 
Prevádzka  10 až 25 °C, relatívna vlhkosť 20 % až 80 %, bez kondenzácie 

pri 700 hPa – 1 060 hPa 
  
Skladovanie/  
preprava 

-10 až 50 °C, relatívna vlhkosť 10 % až 90 %, bez kondenzácie  
pri 700 hPa – 1 060 hPa 
 
 

Poznámka: Skladujte a prepravujte iba v pôvodnom obale. 
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Ručná jednotka  
Rozmery dĺžka 230 mm, priemer 50 mm 
Hmotnosť 850 g 
  
Záruka 2 000 000 úderov (minimálne) 
  
Hlavice aplikátora priemer 6/15/25 mm/na výmenu nie sú potrebné žiadne nástroje 

150 000 zaručených úderov 
  
  
  
  
  
 Technické zmeny sú vyhradené! 
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– Pred začatím údržby a čistenia sa musí zariadenie vždy vypnúť hlavným 
vypínačom a musí sa odpojiť sieťový napájací kábel. 

– Dbajte na to, aby ste pri čistení a dezinfekcii nepoškodili označenia 
na zariadení (napr. varovania, označenia ovládacích prvkov, identifikačný 
štítok). 

– Dbajte na to, aby pri čistení a dezinfekcii nevnikli do zariadenia, nožného 
spínača alebo ručnej jednotky žiadne tekutiny. Nepoužívajte spreje. 

– Ak pri čistení alebo dezinfekcii vnikne do zariadenia alebo ručnej jednotky 
tekutina, odstavte ho z prevádzky, zaistite, aby nebol znova použitý, 
a kontaktujte autorizovaný servis. 

– Pri čistení a dezinfekcii noste vždy ochranné rukavice, aby sa minimalizovalo 
riziko infekcie. 

– Zariadenie a jeho aplikovaná časť sa považujú z hygienického hľadiska 
za „nekritické“, pretože sa používajú na nezranenej a zdravej pokožke 
(pozrite si napríklad smernicu RKI). 

  
Čistenie skrinky/ 
nožného spínača 

(iba manuálne) 
 
Nástroje: 
 Jednorazové utierky (celulózové, papierové) 
 Čistiaci prostriedok na plasty neobsahujúci alkohol (napríklad čistiaci 
prostriedok na zdravotnícke pomôcky) 
 
Skrinku, nožný spínač a všetky káble možno pri viditeľnom znečistení čistiť 
bežne predávanými čistiacimi prostriedkami na plasty bez obsahu alkoholu. 
Povrchy zariadenia utierajte mäkkou handričkou navlhčenou (ale nie úplne 
nasiaknutou) v čistiacom prostriedku podľa pokynov výrobcu, až kým 
sa neodstránia všetky nečistoty. 
 
Dezinfekcia (iba manuálna): 
 
Nástroje: 
 Jednorazové utierky (celulózové, papierové) 
 Na tento účel používajte bežne predávaný dezinfekčný prostriedok 

na kovy a plasty neobsahujúci alkohol, ktorý má baktericídne, virucídne 
a fungicídne účinky, alebo utierky. Dodržiavajte návod na používanie 
od príslušného výrobcu. 

 
Odporúčame vykonávať dezinfekciu minimálne raz týždenne, ako aj v prípade 
podozrenia na možnú kontamináciu. Dezinfekciu konzultujte s odborným 
hygienikom. Pred dezinfekciou vždy vykonajte čistenie. 
 
Skrinku a nožný spínač možno dezinfikovať poutieraním dezinfekčnými 
utierkami. Všetky povrchy zariadenia poutierajte mäkkou handričkou 
navlhčenou (ale nie úplne nasiaknutou) v dezinfekčnom prostriedku podľa 
pokynov jeho výrobcu, prípadne vlhčenými dezinfekčnými utierkami. Dodržujte 
pritom aj príslušné požiadavky na sušenie alebo následné čistenie. 
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Čistenie hlavice 
aplikátora/ 
ručnej jednotky 

 
(iba manuálne) 
 
Nástroje: 
 Jednorazové utierky (celulózové, papierové) 
 Čistiaci prostriedok na plasty neobsahujúci alkohol (napríklad čistiaci 
prostriedok na zdravotnícke pomôcky) 
 
Pred čistením odstráňte silikónovú ochrannú čiapočku z hlavice aplikátora. 
Potom postupujte podľa pokynov uvedených v časti „Skrinka/nožný spínač“. 
 
Dezinfekcia (iba manuálna): 
 
Nástroje: 
 Jednorazové utierky (celulózové, papierové) 
 Na tento účel používajte bežne predávaný dezinfekčný prostriedok 

na kovy a plasty neobsahujúci alkohol, ktorý má baktericídne, virucídne 
a fungicídne účinky, alebo utierky. 

 
Odporúčame vykonávať dezinfekciu minimálne raz týždenne, ako aj v prípade 
podozrenia na možnú kontamináciu. Dezinfekciu konzultujte s odborným 
hygienikom. Pred dezinfekciou vždy vykonajte čistenie. 
Pred dezinfekciou odstráňte silikónovú ochrannú čiapočku z hlavice aplikátora. 
Potom postupujte podľa pokynov uvedených v časti „Skrinka/nožný spínač“. 

  
Silikónová ochranná 
čiapočka 

Čistenie, manuálne: 
 
Nástroje: 
 Pitná voda, vlažná 
 Nádoba, napr. oválna miska 
 Kefka, napr. stredne tvrdá zubná kefka 
 Čistiaci prostriedok na plasty neobsahujúci alkohol (napríklad čistiaci 
prostriedok na zdravotnícke pomôcky) 
Pred čistením odstráňte silikónovú ochrannú čiapočku z hlavice aplikátora. 
Pripravte roztok čistiaceho prostriedku podľa pokynov výrobcu. Vložte 
silikónovú ochrannú čiapočku do roztoku. Pomocou kefky očistite všetky 
vnútorné a vonkajšie povrchy ochrannej čiapočky. Nakoniec opláchnite 
ochrannú čiapočku pod tečúcou vodou. 
 
Dezinfekcia, manuálna: 
 
Nástroje: 
 Nádoba, napr. oválna miska 
 Na tento účel používajte bežne predávaný dezinfekčný prostriedok 

na kovy a plasty neobsahujúci alkohol, ktorý má baktericídne, virucídne 
a fungicídne účinky. 

 
Odporúčame vykonávať dezinfekciu minimálne raz týždenne, ako aj v prípade 
podozrenia na možnú kontamináciu. Dezinfekciu konzultujte s odborným 
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hygienikom. Pred dezinfekciou vždy vykonajte čistenie. 
Pripravte roztok dezinfekčného prostriedku podľa pokynov výrobcu. Vložte 
silikónovú ochrannú čiapočku do roztoku.  
Uistite sa, že sú pokryté všetky vnútorné a vonkajšie povrchy ochrannej 
čiapočky. Ochrannú čiapočku nechajte v roztoku po dobu špecifikovanú 
výrobcom dezinfekčného prostriedku. Nakoniec opláchnite ochrannú čiapočku 
pod tečúcou vodou. 
 
Čistenie/dezinfekcia, mechanická: 
 
Príprava: 
Viditeľná kontaminácia sa musí pred čistením/dezinfekciou odstrániť ručne. 
Postupujte podľa pokynov uvedených vyššie. 
 
Postup: 
Vykonajte mechanické čistenie a dezinfekciu pomocou nasledujúcich 
parametrov: 

 Čistiaci prostriedok: neodisher® MediClean forte (výrobca: 
Dr. Weigert) 

 Čistenie: 10 minút pri teplote 55 °C 
 Dezinfekcia: 5 minút pri teplote 93 °C 

 
Poznámka: Materiál je vhodný na sterilizáciu parou pri teplote 134 °C. 

  

 

Upozornenie: Ak sa na čistenie a dezinfekciu používajú horľavé roztoky, 
je nutné pred použitím zariadenia ponechať dostatok času na ich odparenie. 
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k vznieteniu. 

  
Vhodné dezinfekčné 
prostriedky 

Na manuálnu dezinfekciu sú vhodné nasledujúce prostriedky: 

 Utierky mikrozid® sensitive 

 Antifect FF 

 Gigasept FF 

 Quartamon Med 
 
Dodržiavajte návod na používanie od príslušného výrobcu. 

 

 

 

Poznámka:  Zariadenie používajte výhradne v hygienickom prostredí.
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 Zariadeniu bola pridelená značka CE 
 

 
 
v súlade so smernicou ES o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS.  
 
 

Výrobca Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Nemecko 
Tel. +49 731. 9761 291 
Fax +49 731  9761 299 
www.zimmer.de 
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Rozsah dodávky  
v kombinácii s vozíkom SysCart 
Č. položky  
5430 1 riadiaca jednotka enPulsPro  
9160 1 vozík SysCart s držiakom na zásobník 
5413 1 ručná jednotka verzie 2.2 
93133521 1 hlavica aplikátora, 6 mm 
93133511 1 hlavica aplikátora, 15 mm 
93133502 1 hlavica aplikátora, 25 mm 
65135110 10 silikónových ochranných čiapočiek 
50500038 1 telové mlieko enPuls/ZWave 
94130411 1 nožný spínač 
65410410 1 odkladací zásobník na príslušenstvo 
117 1 napájací kábel 
10102701 1 návod na používanie 
  

 

Rozsah dodávky 
Stolné zariadenie 

 

Č. položky  
5430 1 riadiaca jednotka enPulsPro 
5413 1 ručná jednotka verzie 2.2 
93133521 1 hlavica aplikátora, 6 mm 
93133511 1 hlavica aplikátora, 15 mm 
93133502 1 hlavica aplikátora, 25 mm 
65135110 10 silikónových ochranných čiapočiek 
50500038 1 telové mlieko enPuls/ZWave 
94130411 1 nožný spínač 
65410410 1 odkladací zásobník na príslušenstvo 
117 1 napájací kábel 
65410110 1 držiak ručnej jednotky 
10102701 1 návod na používanie 

 

Príslušenstvo  
Č. položky  
5413 Ručná jednotka enPuls verzie 2.2  
93130312 Držiak ručnej jednotky enPuls 
93133521 Hlavica aplikátora, 6 mm 
93133511 Hlavica aplikátora, 15 mm 
93133502 Hlavica aplikátora, 25 mm 
65135110 Silikónová ochranná čiapočka 
50500038 Telové mlieko enPuls/ZWave 
94130411 Nožný spínač 
93410210 Držiak nožného spínača 
65410410 Odkladací zásobník na príslušenstvo 
117 Napájací kábel 
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 Výrobca neposkytuje pre zariadenie enPulsPro žiadne zariadenia, v kombinácii 

s ktorými by sa mohlo používať.  
 
Každý, kto kombinuje zariadenia v rozpore s týmito pokynmi, a tým vytvára 
zdravotnícky systém, to robí na svoju vlastnú zodpovednosť.  
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 Zariadenie enPulsPro sa vyrába v súlade s bezpečnostnými predpismi podľa 
normy EN 60601-1.  
 
Spoločnosť Zimmer MedizinSysteme nesie ako výrobca zodpovednosť 
za bezpečnosť a spoľahlivosť iba v prípade splnenia nasledujúcich podmienok: 
 

 zariadenie sa používa pripojené do vhodnej elektrickej zásuvky s ochranným 
uzemňovacím kontaktom a elektrická inštalácia spĺňa požiadavky normy DIN 
VDE 0100, časť 710, 

 zariadenie sa používa v súlade s návodom na používanie, 

 predĺženia, úpravy alebo modifikácie vykonávajú výhradne osoby, ktoré na 
to boli poverené spoločnosťou Zimmer MedizinSysteme, 

 používateľ pred použitím zariadenia a ručnej jednotky overil ich funkčnú 
bezpečnosť, riadny prevádzkový stav a mechanickú integritu, 

 zariadenie používa iba riadne vyškolený personál, 

 zariadenie sa nepoužíva v nebezpečných priestoroch ani v horľavých 
prostrediach, 

 pri vniknutí tekutín do zariadenia používateľ okamžite odpojí zariadenie 
od elektrickej siete. 
 

Zariadenie neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by mohol opravovať samotný 
používateľ. 

  

 

Úprava tohto zariadenia nie je povolená. 
Servis a výmena komponentov smú vykonávať výhradne kvalifikovaní servisní 
technici spoločnosti Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
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 Pred začatím čistenia a údržby sa musí zariadenie vždy vypnúť hlavným 
vypínačom a musí sa odpojiť sieťový napájací kábel. 

  
 Spoločnosť Zimmer zaručuje pre hlavicu aplikátora životnosť minimálne 

150 000 úderov.  
Po dosiahnutí tohto počtu úderov sa odporúča vymeniť hlavicu aplikátora. 
Hlavica aplikátora by sa mala vymeniť aj vtedy, ak terapia začne byť menej 
úspešná alebo ak sa zistí deformácia aplikátora. Z tohto dôvodu by sa mali 
pravidelne vykonávať vizuálne kontroly. 
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 Zariadenie enPulsPro vykoná pri zapnutí autodiagnostický test, v rámci ktorého 

skontroluje všetky vnútorné súčasti.  
 
Ak sa vyskytne nejaká chyba, zobrazí sa chybové hlásenie. 
 
Okrem toho možno vykonať rozšírený test funkčnosti podľa nasledujúceho 
popisu. 
 
Tento test by sa mal vykonávať aspoň raz mesačne alebo v prípade 
pochybností o funkčnosti zariadenia. 

  
Poznámka: Pred vykonaním funkčného testu skontrolujte, či sú ručná jednotka a nožný 

spínač správne pripojené k zariadeniu. 
Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k zariadeniu a pod 
napätím. 

  
Test funkčnosti Zapnite zariadenie. 

 
Krátko aktivujte nožný spínač – ventilátory a generátor by sa mali okamžite 
spustiť a generátor rázových vĺn musí pracovať pri frekvencii zobrazenej 
na displeji (predvolená hodnota je 5 Hz). 

  
Poznámka: Po dokončení funkčných testov vypnite zariadenie enPulsPro. 

 
Ak sa má následne ihneď vykonať terapia, upravte požadované parametre 
terapie a postupujte podľa popisu v časti 8. 
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 Zariadenie enPulsPro nie je uvedené v prílohe 1 smernice MPBetreibV 
(Nemecká smernica o prevádzkovaní zdravotníckych pomôcok). 
 
Toto zariadenie nie je uvedené v prílohe 2 smernice MPBetreibV (Nemecká 
smernica o prevádzkovaní zdravotníckych pomôcok). 
 
V Nemecku ďalej platí povinnosť dodržiavať smernicu DGUV (Nemecká 
smernica o sociálnom úrazovom poistení, predpis 3 – elektrické systémy 
a zariadenia) v aktuálnom znení. 

  
Poznámka: Tieto informácie sa vzťahujú na prevádzku tohto zariadenia v Nemecku. Dbajte 

na dodržiavanie príslušných predpisov platných vo vašej krajine. 
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Strata funkcie ručnej 
jednotky 

Na stavovom riadku sa zobrazí hlásenie „Ready“ (Pripravené), ale 
nevygeneruje sa žiadny impulz, aj keď bol aktivovaný nožný spínač 
 
Možná príčina 1 
Ručná jednotka/nožný spínač sú nesprávne pripojené alebo chybné. 
Náprava príčiny 1  
Skontrolujte, či sú nožný spínač a ručná jednotka správne pripojené. Zástrčky 
musia byť úplne zasunuté. 
Skontrolujte, či kábel nožného spínača nie je poškodený alebo zalomený. 
Vymeňte nožný spínač, ak je viditeľne poškodený. 
Skontrolujte, či sa kryt nožného spínača môže pohybovať alebo 
je zablokovaný. Ak je to možné, odstráňte zablokovanie.  
 
Možná príčina 2 
Nastavenia programu sú nesprávne. 
Náprava príčiny 2  
Skontrolujte, či je nastavená energia impulzov a ak nie je, nastavte ju. 

  
Porucha ručnej 
jednotky 

Nepravidelné generovanie rázových vĺn/prehrievanie ručnej jednotky 
 
Možná príčina 1 
Hlava aplikátora je opotrebovaná/ťažko sa s ňou dá manipulovať z dôvodu 

opotrebovania 
Náprava príčiny 1 
Hlavice aplikátora podliehajú opotrebovaniu a po určitom počte rázových vĺn 
sa musia vymeniť.  
 
Odstránenie opotrebovaných častí: 
Odstráňte hlavu aplikátora z ručnej jednotky a dôkladne vyčistite zadný kryt. 
Potom podržte ručnú jednotku bez hlavy aplikátora s otvorom smerom nadol. 
S frekvenciou nastavenou na 2 alebo 5 Hz pri najnižšej úrovni energie aktivujte 
malý počet úderov (maximálne 10). Potom znova pripojte hlavicu aplikátora. 
Ak sa chyba opakuje, musí sa vymeniť hlavica aplikátora. 
 
Možná príčina 2 
Opotrebovanie generátora rázových vĺn 
Náprava príčiny 2 
Generátor rázových vĺn podlieha opotrebovaniu a po 2 miliónoch úderov by 
sa mal vymeniť. 
V konfiguračnej ponuke skontrolujte celkový počet úderov vygenerovaných 
zariadením.  
Ak je celkový počet úderov 2 milióny alebo viac, generátor rázových vĺn 
sa musí vymeniť. 
Ak chcete vymeniť generátor rázových vĺn, kontaktujte miestneho obchodného 
zástupcu alebo centrálu spoločnosti v Neu-Ulme. 
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Aplikátor nebol 
nájdený 

Na stavovom riadku sa zobrazí hlásenie „No applicator found“ (Nebol nájdený 
žiadny aplikátor). 
 
Možná príčina  
Ručná jednotka nie je (alebo je nesprávne) pripojená. 
Náprava príčiny 
Skontrolujte, či je ručná jednotka správne pripojená. Konektor musí byť úplne 
zasunutý. 

  
Porucha zariadenia Žiadna odozva na hlavný vypínač/displej zostáva tmavý 

 
Možná príčina 1 
Pripojenie k elektrickej sieti 
Náprava príčiny 1 
Skontrolujte, či je sieťová zástrčka správne zasunutá do zásuvky a či 
je zástrčka zariadenia pevne zasunutá do portu v zariadení. 
Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. Ak je viditeľne poškodený, 
vymeňte ho. 
Skontrolujte elektrickú sieť a zásuvku. 
 
Možná príčina 2 
Poistka 
Náprava príčiny 2 
Zásuvka na pripojenie sieťového napájania na zariadení obsahuje 
mikropoistky, ktoré v prípade problému s elektrickým napájaním odpoja 
zariadenie od elektrickej siete. Otvorte záklopku a skontrolujte poistky. 
V prípade potreby vymeňte poškodenú poistku. 

  

 

Vymeňte poistku za novú s presne rovnakým označením/rovnakou menovitou 
hodnotu. Predtým dôkladne skontrolujte napájací zdroj, či nedošlo k jeho 
poruche. 
 
Ak sa chyba opakuje, ihneď informujte servisné oddelenie/zákaznícky servis. 
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Chybové hlásenie 
Karta SD 
 

 

Ak nie je vložená karta SD, pri stlačení tlačidla „Favourites“ (Obľúbené 
položky) alebo „VAS“ sa zobrazí nasledujúce hlásenie: 
 
„No SD card found.“ (Nenašla sa žiadna karta SD.)  
Na používanie funkcií „Favourites“ (Obľúbené položky) a „VAS“ je potrebná 
karta SD. 
 
Vložte kartu a vykonajte potvrdenie aktivovaním tlačidla „OK". 

  
Varovanie pri 
prehriatí 

Ak teplota ručnej jednotky dosiahne kritický limit, začne sa fáza ochladzovania. 
Toto sa na displeji indikuje prostredníctvom nasledujúceho hlásenia: 
 
„Overheating of the applicator. (Aplikátor sa prehrieva.) Please allow the 
applicator to cool down.“ (Nechajte aplikátor vychladnúť.) 
 
Keď sa zobrazí toto hlásenie, už nie je možné generovať impulzy. 
 
Po potvrdení hlásenia tlačidlom „OK“ sa obrazovka terapie presunie 
do popredia s hlásením v stavovom riadku, keď sa obnoví prevádzková teplota 
ručnej jednotky. 

  
 V prípade iných porúch vypnite zariadenie a po 5-sekundovej pauze ho znova 

zapnite. Ak je chyba stále prítomná, informujte o tom zákaznícky servis 
prostredníctvom centrály spoločnosti v Neu-Ulme. 

  
Centrála Zimmer MedizinSysteme GmbH 

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

  
Likvidácia Zariadenie možno vrátiť výrobcovi výhradne v pôvodnom obale. Likvidáciu 

môže vykonávať len závod v Neu-Ulme. 
 
V zahraničí (v Európe) zabezpečujú likvidáciu predajcovia autorizovaní 
spoločnosťou Zimmer MedizinSysteme. 
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Zariadenie enPulsPro bolo vyvinuté podľa uznávaných technologických štandardov so zohľadnením informácií o účele 
použitia jednotlivých súčastí.  
 
Zariadenie enPulsPro sa nesmie prevádzkovať v blízkosti aktívnych vysokofrekvenčných chirurgických zariadení ani 
zariadení na magnetickú rezonančnú tomografiu, ktoré môžu spôsobovať vysoké úrovne elektromagnetického rušenia.  
 
Zariadenie enPulsPro je poskytované a testované výhradne pre profesionálne zdravotnícke ústavy, ako sú napríklad 
nemocnice.  
 
Zariadenie enPulsPro nemá žiadne základné nevyhnutné funkcie, ktoré by mohli byť ovplyvnené elektromagnetickým 
rušením.  
 
VAROVANIE: Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti iných zariadení ani naukladané s nimi v stohu, pretože to môže 
spôsobiť jeho nesprávne fungovanie. Ak je takéto použitie nevyhnutné, sledovaním tohto zariadenia a ostatných zariadení 
treba overiť ich normálnu prevádzku.  
 
Elektromagnetická kompatibilita zariadenia enPulsPro bola testovaná na pôvodnom zariadení s násadcom.  
 
VAROVANIE: Použitie príslušenstva, prevodníkov a káblov iných než tie, ktoré špecifikoval alebo poskytol výrobca tohto 
zariadenia, môže spôsobiť zvýšenie elektromagnetickej emisie alebo zníženie elektromagnetickej imunity tohto zariadenia 
a spôsobiť jeho nesprávne fungovanie.  
 
Zariadenie enPulsPro neobsahuje žiadne vymeniteľné súčasti, káble ani iné diely spôsobujúce zhoršenie elektromagnetickej 
kompatibility.  
 
VAROVANIE: Prenosné RF komunikačné zariadenia (vrátane periférnych zariadení, ako sú napríklad antény) sa nesmú 
používať vo vzdialenosti menšej než 30 cm (12 palcov) od žiadnej časti zariadenia enPulsPro vrátane káblov 
špecifikovaných výrobcom. Inak to môže spôsobiť zhoršenie činnosti tohto zariadenia.  
 
Toto zariadenie bolo testované z hľadiska RF imunity iba pri vybratých frekvenciách. Blízke prechodné rušenia pri iných 
frekvenciách môžu mať za následok zhoršenie prevádzky. Testované frekvencie sú uvedené v tabuľke 4. 
 
Zariadenie enPulsPro bolo vyvinuté podľa uznávaných technologických štandardov so zohľadnením informácií o účele 
použitia jednotlivých súčastí.  
 
Zariadenie enPulsPro neobsahuje žiadne súčasti, ktoré v priebehu jeho životnosti zostarnú a mohli by viesť k zhoršeniu 
elektromagnetickej kompatibility. Preto počas prevádzkovej životnosti tohto zariadenia nie je potrebná žiadna údržba na 
zaručenie základnej bezpečnosti. Boli vykonané všetky skúšky podľa normy IEC 60601-1-2 vyd. 4.0. Na elektromagnetickú 
kompatibilitu sa nevzťahujú žiadne ďalšie normy ani predpisy. 
 

Tabuľka 1 

Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické emisie 

Zariadenie enPulsPro je určené na používanie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník 
alebo používateľ zariadenia enPulsPro by mal zabezpečiť, aby sa používalo v takomto prostredí. 

Meranie emisií Súlad s normami Elektromagnetické prostredie – pokyny 

RF emisie podľa normy CISPR 11 Skupina 1 Zariadenie enPulsPro musí na účely vykonávania 
svojej stanovenej funkcie vyžarovať 
elektromagnetickú energiu. Môže to mať vplyv na 
elektronické zariadenia v okolí. 

RF emisie podľa normy CISPR 11 Trieda A Zariadenie enPulsPro je vhodné na používanie vo 
všetkých prevádzkových prostrediach vrátane 
domácich prostredí a prostredí priamo pripojených 
k verejnej elektrickej sieti, ktorá napája aj budovy 
používané na obytné účely. 

Emisie harmonických frekvencií 
podľa normy IEC 61000-3-2 

Trieda A 

Emisie kolísaní napätia/blikavých 
porúch podľa normy IEC 61000-3-3 

Vyhovuje 
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Tabuľka 2 

 Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická imunita 

Zariadenie enPulsPro je určené na používanie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo používateľ 
zariadenia enPulsPro by mal zabezpečiť, aby sa používalo v takomto prostredí. 

Testy imunity Testovacia úroveň podľa 
normy IEC 60601 

Úroveň súladu s normami Elektromagnetické prostredie – pokyny 

Elektrostatický 
výboj (ESD) podľa 
normy IEC 61000-4-
2 

± 8 kV výboj kontaktom 
  
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,  
± 15 kV výboj vzduchom 

± 8 kV výboj kontaktom 
  
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,  
± 15 kV výboj vzduchom 

Podlahy majú byť vyrobené z dreva, 
betónu alebo keramických dlaždíc. Ak sú 
podlahy pokryté syntetickým materiálom, 
relatívna vlhkosť musí byť minimálne 
30 %. 

Elektrické rýchle 
prechodné/impulzné 
poruchy podľa 
normy IEC 61000-4-
4 

± 2 kV  
  
frekvencia opakovania 
100 kHz 

± 2 kV  
  
frekvencia opakovania 100 kHz 

Kvalita napájacieho napätia musí 
zodpovedať kvalite bežného komerčného 
alebo nemocničného 
prostredia. 

Prepätia podľa 
normy IEC 61000-4-
5 
Medzi vedeniami 

± 0,5 kV, ± 1 kV 
  
  

± 0,5 kV, ± 1 kV 

Prepätia podľa 
normy IEC 61000-4-
5 
Medzi vedeniami 
a zemou 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
  

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

Poklesy napätia 
podľa normy IEC 
61000-4-11 

0 % UT po dobu 0,5 cyklu 
Pri 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° a 315° 
  
  

0 % UT po dobu 0,5 cyklu 
Pri 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° a 315° 

Kvalita napájacieho napätia musí 
zodpovedať kvalite bežného komerčného 
alebo nemocničného prostredia. Ak 
používateľ zariadenia enPulsPro vyžaduje 
nepretržitú prevádzku, a to aj v prípade 
prerušenia napájania, odporúča sa 
napájať zariadenie enPulsPro zo 
záložného zdroja napájania alebo 
z batérie. 

0 % UT po dobu 1 cyklu 
a 70 % UT po dobu 

25/30 cyklov 
Jednofázová: pri 0° 

0 % UT po dobu 1 cyklu a 70 % 
UT po dobu 25/30 cyklov 
Jednofázová: pri 0° 

Výpadky napätia 
podľa normy IEC 
61000-4-11 

0 % UT po dobu 

250/300 cyklov 
0 % UT po dobu 250/300 cyklov 

Magnetické pole 
s frekvenciou 
elektrickej siete 
(50/60 Hz) podľa 
normy IEC 61000-4-
8 

30 A/m 
50 Hz alebo 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz  

Magnetické polia s frekvenciou elektrickej 
siete musia zodpovedať obvyklým 
hodnotám, ktoré sa vyskytujú 
v komerčnom alebo nemocničnom 
prostredí. 

Poznámka: UT je striedavé napätie elektrickej siete pred aplikovaním testovacej úrovne. 
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Tabuľka 3 

Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická imunita 

Zariadenie enPulsPro je určené na používanie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník 
alebo používateľ zariadenia enPulsPro by mal zabezpečiť, aby sa používalo v takomto prostredí. 

Test elektromagnetickej 
imunity 

Testovacia úroveň 
podľa normy IEC 
60601 

Úroveň súladu 
s normami 

Elektromagnetické prostredie – 
pokyn 

Vedené poruchy 
indukované RF poľami 
podľa normy IEC 61000-
4-6 
  
  

3 V 
0,15 MHz až 80 MHz 
6 V v pásme ISM od 
0,15 MHz do 80 MHz 
80 % AM pri 1 kHz 

3 V 
0,15 MHz až 80 MHz 
6 V v pásme ISM od 
0,15 MHz do 80 MHz 
80 % AM pri 1 kHz 

V blízkosti zariadení označených 
nasledujúcim symbolom môže 
dochádzať k rušeniu: 
  

 
Vyžarované RF 
elektromagnetické polia 
podľa normy IEC 61000-
4-3 

3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM pri 1 kHz 

3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM pri 1 kHz 
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Tabuľka 4 

Elektromagnetická imunita voči vysokofrekvenčným rádiokomunikačným zariadeniam 

Testovacia 
frekvencia 
(MHz) 

Pásmo 
(MHz) 

Služba Modulácia 
Maximálna 
energia 
(W) 

Vzdialenosť 
(m) 

Úroveň 
testovania 
imunity 
(V/m) 

385 380 – 390 TETRA 400 Impulzná 
modulácia  
18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430 – 470 GMRS 460, 
FRS 460 

FM 
odchýlka ± 
5 kHz 
1 kHz 
sínusová vlna 

2 0,3 28 

710 704 – 787 LTE pásmo 13, 17 Impulzná 
modulácia 
217 Hz 

0,2 0,3 9 

745 

780 

810 800 – 960 GSM 800/900, 
TETRA 800, iDEN 820, CDMA 
850, LTE pásmo 5 

Impulzná 
modulácia 
18 Hz 

2 0,3 28 

870 

930 

1 720 1 700 – 1 990 GSM 1800, 
CDMA 1900, 
GSM 1900, DECT, 
LTE pásmo 1, 3, 4, 25, 
UMTS 

Impulzná 
modulácia 
217 Hz 

2 0,3 28 

1 845 

1 970 

2 450 2 400 – 2 570 Bluetooth, WLAN, 
802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE 
pásmo 7 

Impulzná 
modulácia 
217 Hz 

2 0,3 28 

5 240 5 100 – 5 800 WLAN 802.11 a/n Impulzná 
modulácia  
217 Hz 

0,2 0,3 9 

5 500 

5 785 
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enPulsPro 

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

Návod na použitie
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