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 Vyobrazenie 
 
Predná strana prístroja a ultrazvukové hlavice   

 

   
 

Obr. 1 

 
 

 
 

 
Ovládacie a 
obslužné prvky 

1 Hlavný spínač 
2 Slot pre SD kartu 
3 Regulátor intenzity 1. kanála 
4 Displej 
5 Regulátor intenzity 2. kanála 

 
 
 
 
 
 
Obr. 2 
 

 
 
 
Ultrazvukové 
hlavice 

17 Ultrazvuková hlavica veľká, 5 cm² 
18 Ultrazvuková hlavica malá, 1 cm² 
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 Vyobrazenie 
 
Zadná strana prístroja   

 

   
 

Obr. 3 

 
 

 
 

 
Pripojovacie zdierky 
 

6 Zdierka pre pripojenie 0.8/2.4 MHz ultrazvukovej hlavice 
7 Zdierka pre pacientský kábel 2. kanála 
8 Pripojenie pre sieťový kábel  
9 Zdierka pre pacientský kábel 1. kanála 
10 Zdierka pre pripojenie 0.8/2.4 MHz ultrazvukovej hlavice 
11 Nefunkčná zdierka 
12 Identifikačný štítok 
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 Vyobrazenie 
 
Obrazovky / displej   

 

   
 

 
Obr. 5 

 
 
 
Zobrazenie na displeji 13 Dolný stavový riadok 

14 Tlačidlá na obrazovke 
15 Horný stavový riadok 
16 Navigačné menu  

 
Obr. 6 

 
 

 
 
Navigačné menu (A) Domov Návrat na úvodnú obrazovku 

(B) Späť Pohyb o jeden krok späť 
(C) Krok vpred Pohyb o jednu obrazovku vpred 
(D) Krok vzad Pohyb o jednu obrazovku vzad 
(E) Pamäť Prepnutie do pamäti 
(F) Indikácie Prepnutie do indikačného menu 
(G) Programy Prepnutie na zoznam programov 
(H) Obľúbené Prepnutie do obľúbených položiek 
(I) Elektoterapia Prepnutie na zoznam programov elektroliečby 
(J) Ultrazvuk Prepnutie na zoznam programov ultrazvuku 
(K) Kombinovaná liečba Prepnutie na zoznam kombinovaných programov 
(L) Vákuum Prepnutie na obrazovku vákuum 
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 Vysvetlenie symbolov   
 

   
 

 

 

V návode na použitie tento symbol označuje "Nebezpečenstvo". 
 

  

Pozor! 
V návode na použitie tento symbol označuje "Pozor" nebezpečenstvo poškodenia 
prístroja. 

  

 

 
Aplikovaná časť typu BF 

  

 

 
Inštrukcie na používanie 

  

 

 
Postupujte podľa pokynov na použitie. 

  

 

 
Výrobné číslo 

  

 

 
Číslo položky 

  

 

 
Výrobca 

  

 

 
Dátum výroby 

  

 

 
Tento symbol ukazuje na nebezpečné miesta na prístroji 

  

 
Doba činnosti = 30 minút v prevádzke, 10 minút mimo prevádzky 
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Predná strana prístroja a ultrazvukové hlavice 
Zadná strana prístroja 
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 Vysvetlenie symbolov  
  Strana 

1  
Indikácie / Kontraindikácie  
1.1 Indikácie - elektroliečba 
1.2 Kontraindikácie - elektroliečba 
1.3 Indikácie – ultrazvuková liečba 
1.4 Kontraindikácie – ultrazvuková liečba 
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2  Nežiaduce účinky Fehler! 
Textmar
ke nicht 

  
  

3  
Informácie o aplikácii 
3.1 Všeobecne 
3.2 Elektroliečba 
3.3 Ultrazvuk 

 
Fehler! 

Textmar
ke nicht 

 
 

  

 
 

  

 

   

4  Upozornenia 
4.1 Všeobecne 
4.2 Elektroliečba 

 
Fehler! 

Textmar
k  i ht 

 
 

  

 

   

5  PhySys – v krátkosti Fehler! 
Textmar
ke nicht 

 
   

6  Určenie prístroja Fehler! 
Textmar
ke nicht 

 
   

7  Nastavenie prístroja Fehler! 
Textmar
ke nicht 

 

   

8  Predvolené nastavenia 
8.1 Všeobecne 
8.2 Terapia 

15 
16 
18 

   

9  

Návod na obsluhu 
9.1 Elektroliečba 
9.2 Ultrazvuková liečba 
9.3 Kombinovaná liečba 
9.4 Vákuová jednotka (VacoP) 
9.5 Elektroliečba v kombinácii s vákuovou jednotkou (VacoP) 
9.6 Informácie o prevádzke VacoP 
9.7 Indikačné menu 
9.8 Ukladanie programov 
9.9 Obľúbené / Pamäť: načítanie programov, editácia zoznamu 
9.10 Sekvenčné programy 
9.11 Voľný sekvenčný program 

 
Fehler! 

Textmar
ke nicht 
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Technické informácie 
10.1 Všeobecne 
10.2 Stimulačné prúdy 
10.3 Ultrazvuk 
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11  Čistenie / Dezinfekcia Fehler! 
Textmar
ke nicht 

 

   

12  Elektródy 
Informácia o použití rôznych typov elektród 

    

Fehler! 
Textm

 
 

 

   

13  CE známka / výrobca 44 

   

14  Obsah dodávky a príslušenstvo Fehler! 
Textmar
ke nicht 

 

   

15  Kombinácia prístrojov Fehler! 
Textmar
ke nicht 

 

   

16  Bezpečnosť a údržba Fehler! 
Textmar
ke nicht 

 
   

17  
Funkčný test Fehler! 

Textmar
ke nicht 

 
   

18  Právne oznámenie Fehler! 
Textmar
ke nicht 

 

   

19  Chybové hlásenia / riešenie probémov / likvidácia Fehler! 
Textmar
ke nicht 

 

   

20  Vyhlásenie výrobcu o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) Fehler! 
Textmar
ke nicht 

 

   

 
 

Platné pre prístroj PhySys, SD edícia.  
 
Tieto pokyny na použitie sú neoddeliteľnou súčasťou prístroja. Musia byť 
uložené spolu s prístrojom a musia byť neustále prístupné všetkým osobám 
oprávneným prevádzkovať tento prístroj. 
 
Posledná aktualizácia: júl 2017 
 



 Indikácie / Kontraindikácie 
 
1.1 Indikácie - Elektroliečba 1  

 

 
 Page 1  

 

Podpora cirkulácie • Funkčné obehové poruchy 
• Angiopatia pri diabetes mellitus 
• Angioneuropatia (Raynaudova choroba) 
• Akrocyanóza 
• Venózne vaskulárne ochorenia 
• Chronická venózna insuficiencia 
• Reflexná sympatická dystrofia 
• Sudeckov syndróm (II. stupeň) 
• Lymfedém 
• Liečba nervus facialis (ako pomocná liečba) 
• Chronické svalové kontrakcie 
• Ochorenia periférnych kĺbov (chronické) 
• Radikulárny syndróm ako súčasť ochorení chrbtice (subakútny a chronický) 
• Ruptúry ligament 
• Tendosynovitídy 
• Bursitídy 

  
Analgetická liečba • Distenzie, kontúzie, distorzia svalov, šliach, kĺbov a kostí 

• Extenzívna myalgia 
• Polyarthralgia 
• Zápalové ochorenia kĺbov 
• Chronická polyartritída (reumatoidná artritída), 

liečba v štádiu nízkej zápalovej aktivity 
• Difúzna bolesť v rámci periarthropatie, osteoarthritídy, ankylozujúcej spondylitídy 
• Tendinitis, tendosynovitis 
• Lokálne a pseudoradikulárne ochorenia chrbtice 
• Radikulárna iritácia 
• Operácie platničiek 
• Zápalové ochorenia chrbtice, chronické 
• Chronické bolesti, bolestivé poruchy 
• Pánvová bolesť (adnexitída) 
• Pánvová bolesť (prostatitída) 
• Neuralgie 
• Neuritídy 
• Polyneuropatie 
• Radikulárne syndrómy 
• Nervové kompresívne syndrómy 
• Allodýnia 
• Kauzalgické bolesti (komplexný syndróm regionálnej bolesti) 

 
Podpora trofiky • Venózne vredy 

• Neurotrofické vredy 
• Dekubitálne vredy 
• Oneskorené hojenie rán 
• Osteoporóza 
• Oneskorené hojenie kostí 
• Ruptúry ligament 

  
Liečba svalového tonusu • Svalová slabosť 

• Narušená inervácia kostrového svalstva 
• Nedostatočná svalová vzrušivosť 

  



 Indikácie / Kontraindikácie 
 
1.1 Indikácie - Elektroliečba 1  
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Myorelaxácia • Svalové preťaženie 
• Bolestivé svalové napätie 
• Myofasciálne bolestivé syndrómy 
• Ruptúry šliach a svalov 
• Kontraktúry 

  
Klinická prax poukazuje 
na dobré skúsenosti tiež 
pri liečbe nasledujúcich 
stavov: 
 

• Periartropatia a inzerčná tendinopatia (akútna, subakútna) 
• Periartropatia a inzerčná tendinopatia (chronická) 
• Ochorenia periférnych kĺbov (akútne, subakútne) 
• Posttraumatické stavy (hematóm, edém) 
• Nadmerná potivosť rúk a nôh 

(Hyperidrosis palmarum et plantarum) 
• Získané posturálne poruchy chrbtice: 

posttraumatické, poinfekčné, degeneratívne 
• Posturálne poruchy chrbtice v detstve a adolescencii 
• Fraktúry chrbtice, spondylodéza 
• Kĺbové operácie, artroskopia, artrotómia 
• Vrodené malformácie a deformity alebo liečba nesprávneho postavenia pohybových 

orgánov v detstve 
• Inkontinencia stolice 
• Inkontinencia moču 
• Narušenie peristaltiky čriev 
• Chronická zápcha 
• Sekundárny lymfedém a lymfostáza 
• Chronické pánvové bolesti 
• Polyneuropatia 
• Spinálna svalová atrofia 
• Periférna paréza, paréza plexu 
• Generalizované (nie lokálne) ochorenia chrbtice 
• Spasticita 
• Spastická paréza 
• Chabá paréza 
• Psoriáza 



 Indikácie / Kontraindikácie 
 
1.2 Kontraindikácie - Elektroliečba 1  
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Všeobecné  
kontraindikácie 

• Bolesť neznámeho pôvodu 
• Akútny zápal (lokálny, systémový) 
• (Suspektné) kardiovaskulárne ochorenia 
• (Suspektná) epilepsia 
• Okluzívne choroby periférnych artérií, stupeň IIb alebo vyšší podľa Fontaina 
• Purulentné procesy 
• Horúčka 
• Generalizované infekcie 
• Benígne a malígne tumory 
• Tromboflebitída 
• Flebotrombóza s rizikom embolizácie 
• Kardiostimulátor a iné implantované elektronické zariadenia 
• Aplikácia prúdu v oblasti srdca 
• Používanie galvanických alebo unipolárnych prúdov so šírkou impulzu nad 1 ms do oblasti 

implantovaných kovových implantátov v krvnom obehu 
• Psychózy 
• Znížená kožná citlivosť v mieste aplikácie 
• Používanie na otvorené rany alebo v ich blízkosti alebo nad zlomeninami 

  
Pri liečbe TENS prúdmi 
treba pamätať aj na 

• Bolesť, ktorá môže byť odstránená kauzálne 
• Primárnu psychogénnu bolesť (liečba TENS prúdmi je neefektívna) 
• Centrálne bolestivé syndrómy ako syndróm talamickej bolesti 

  
Pamätajte na tieto 
kontraindikácie 

Liečba svalov skupinovými výbojmi (výboje prúdov) v týchto prípadoch: 
• Strata vedomia, znížený stav vedomia 
• Reflexná inhibícia (napr. v prípade zlomenín) 
• Zápaly svalov 
• Svaly tváre 
• Ak elektrostimulácia vyvoláva perzistujúcu bolesť 
• Dojčatá, malé deti 
• Ak zhoršujú spasticitu 
• Gravidita 

Osobitná opatrnosť sa vyžaduje: 
• Ak je zvýšená tendencia ku krvácaniu po akútnej traume alebo zlomenine 
• Ak svalová kontrakcia po chirurgických zákrokoch môže narušiť hojivý proces 

  
Opatrenia pri použití 
niektorých foriem prúdu 

Diadynamické prúdy, Träbertove prúdy 
• Kvôli vyššej galvanickej zložke diadynamických prúdov, ktorá môže spôsobiť poškodenie 

kože je nevyhnutné dbať na techniku aplikácie elektród. 
• Buďte opatrní pri známych poruchách kožnej citlivosti 
Elektroakupunktúra 
• Pri poruchách koagulácie nepoužívajte ihlovú akupunktúru 



 Indikácie / Kontraindikácie 
 
1.3 Indikácie – Ultrazvuková liečba 1  
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Ortopedické, chirurgické, 
traumatologické a 
reumatologické 
indikácie 
 

• Vertebrogénne bolestivé syndrómy napr. cervikálny syndróm 
• Ankylozujúca spondylitída (iba v štádiu bez zápalu) 
• Ochorenia kĺbov 
• Reumatoidná artritída (ak je indikovaná liečba teplom) 
• Osteoartritída 
• Periartropatia 
• Epikondylitída 
• Chronická tendinitída, periostitída, ostroha pätovej kosti 
• Achillodýnia 
• Jazvy, kontraktúry, Dupuytrenova kontraktúra 
• Poúrazové ťažkosti 
• Zlomeniny (najmä s oneskorenou tvorbou kalusu) 

  
Ďalšie indikácie • Bronchiálna astma 

• Rhinopatia 
• Pretrvávajúce ťažkosti s krčnou chrbticou ako následok whiplash syndrómu s opakovanými 

funkčnými blokádami 
• Bolesti hlavy 
• Bolesti ucha 
• Postherpetická neuralgia 
• Funkčné poruchy žalúdka a dvanástnika 
• Chronická pánvová bolesť 
• Funkčné ťažkosti spôsobené menšou pánvou 



 Indikácie / Kontraindikácie 
 
1.4 Kontraindikácie – Ultrazvuková liečba 1  
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Všeobecné 
kontraindikácie 

• Nejasné bolestivé symptómy 
• Choroby, pri ktorých by sa teplo nemalo používať napr. akútne zápalové ochorenia 
• Choroby, pri ktorých sú kontraindikované mechanické vplyvy napr. flebotrombóza 
• Obmedzený prietok krvi 
• Podozrenie na kardiovaskulárne ochorenie 
• Hemoragická diatéza 
• Liečenie krčnej chrbtice nad stavcom C3 
• Ultrazvuková liečba parenchymatóznych alebo na teplo citlivých orgánov (semenníky, oči, 

gravídna maternica, pečeň, obličky atď.) 
• Anestézované oblasti kože 
• Abnormálne vnímanie teploty 
• Po ošetrení ionizujúcim žiarením 
• Epifyzálne platničky 
• Nádory 
• Kardiostimulátor 
• Používanie na otvorené rany alebo v ich blízkosti 
• Znížené reflexy alebo vnímanie bolesti 
• Použitie v oblasti brucha, pánvy alebo v driekovej oblasti počas tehotenstva alebo pri 

predpokladanom tehotenstve 
 
Kovové implantáty a endoprotézy 
 
V dnešnej dobe už neexistujú žiadne obavy pred použitím ultrazvuku v dynamickom mode s 
nízkymi dávkami. 



 Nežiaduce účinky 2  
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Nežiaduce účinky 
elektroliečby 

Pri správnom používaní nie sú známe žiadne vedľajšie účinky 

  
Nežiaduce účinky 
ultrazvukovej liečby 

Pri správnom používaní nie sú známe žiadne vedľajšie účinky 

 
 



 Informácie o spôsobe aplikácie 
 
3.1 Všeobecne 3  
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 Používateľ by sa mal vopred oboznámiť s návodom na obsluhu a individuálnymi liečebnými 
postupmi napr. indikáciami / kontraindikáciami, upozorneniami a informáciami o aplikácii a to 
ešte skôr než pristúpi k samotnej liečbe. Mal by pritom rešpektovať a dodržiavať taktiež 
informácie o ultrazvukovej liečbe získané z iných zdrojov. 

  
 Tento návod na použitie musí byť vždy uložený spolu s prístrojom a musí byť neustále 

prístupný všetkým osobám oprávneným tento prístroj obsluhovať. 
  
Pozor! Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, ešte pred vykonaním akýchkoľvek činností 

napr. čistenia alebo údržby musíte napájací kábel odpojiť z elektrickej siete. 
  
Pozor! Pred použitím skontrolujte, či je zariadenie napájané cez správne uzemnenú elektrickú 

zásuvku (elektrická inštalácia podľa DIN VDE 0100 časť 710). Prístroj sa smie používať len s 
dodaným napájacím káblom. Sieťový kábel musí byť chránený pred mechanickým 
namáhaním. 

  
Pozor! Magnetické a elektrické pole môžu ovplyvniť funkciu prístroja. Z tohto dôvodu prístroj 

nepoužívajte v blízkosti zariadení, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické polia (röntgenové 
alebo diatermické prístroje, MRI prístroje). Udržujte bezpečnú vzdialenosť niekoľkých metrov. 

  
Pozor! Prístroj nie je vhodný na použitie v priestoroch s výbušným alebo horľavým materiálom. 
  
Pozor! Počas prevádzky musí byť prístroj umiestnený v polohe, ktorá umožňuje priamy prístup k 

hlavnému napájaniu zariadenia, aby ho bolo možné kedykoľvek odpojiť od elektrickej siete. 
  
Pozor! Prístroj skontrolujte pred každým použitím. Pri viditeľnom poškodení sa prístroj nesmie 

používať. 
  
Pozor! Je dovolené používať iba príslušenstvo dodávané spoločnosťou Zimmer MedizinSysteme 

GmbH. 
  
Pozor! Zariadenie môže spôsobiť poruchy alebo môže narušiť prevádzku iného zariadenia v jeho 

blízkosti. Možno bude potrebné vykonať príslušné nápravné opatrenia ako napríklad 
premiestnenie, opätovné nastavenie prístroja alebo inštaláciu tienenia. 

  
Pozor! Počas životnosti zariadenia je zakázané vykonávať na ňom alebo na jeho príslušenstve 

akékoľvek zmeny. 
  
Pozor! Pri liečbe pacienta je dovolené používať iba prístroj v kompletnom stave. 
  
Pozor! Ak chcete prístroj bezpečne odpojiť od napájania, vytiahnite napájací kábel zo zadnej strany 

prístroja alebo priamo zo zásuvky. 



 Informácie o spôsobe aplikácie 
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 Umiestnenie elektród ako aj výber parametrov liečby by mali byť vždy zosúladené so 
špecifikáciami liečby. 

  
 Pre prúdy, pri ktorých existuje riziko chemických popálenín (napr. galvanický prúd, 

diadynamické prúdy, prúdy s galvanickou komponentou) sa odporúča maximálna hustota 
prúdu 2 mA eff / cm² povrchu elektródy. 

  
 Ak hustota prúdu presiahne hodnotu 2 mA eff / cm², je potrebná zvýšená pozornosť zo strany 

užívateľa. 
  
 Uvedomte si, že ak použijete rôznu veľkosť elektród, tak na elektróde s menšou plochou sa 

pravdepodobne dosiahne vyššia hustota prúdu. 
  

Pozor! Elektrostimulácia by sa nemala vykonávať na hlave alebo priamo na oku. 
  

Pozor! V kombinovanom režime prevádzky sa ultrazvuková hlavica používa ako dynamická elektróda 
v spojení so stacionárnou elektródou, ktorá je k prístroju pripojená prostredníctvom 
elektródového kábla. V takomto prípade ultrazvukový a elektródový kanál sú aktívnou časťou 
prístroja. Upozorňujeme, že pri tejto operácii budú ultrazvukovou hlavicou prechádzať 
terapeutické prúdy. 



 Informácie o spôsobe aplikácie 
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 S ultrazvukovou hlavicou narábajte jemne; hrubé zaobchádzanie môže zmeniť jej vlastnosti. 
Nedovoľte, aby sa do kontaktu s ultrazvukovou hlavicou dostali ostré alebo špicaté predmety, 
inak hrozí poškriabanie kontaktnej hliníkovej plochy hlavice. 

  
 Použitie iných kontaktných médií ako špeciálneho ultrazvukového gelu Sono plus, môže viesť 

k poškodeniu ultrazvukovej hlavice. 
  
 Ultrazvukovú hlavicu dezinfikujte bežnými dezinfekčnými prostriedkami. 
  
 Pred každým použitím skontrolujte či ultrazvuková hlavica nie je poškodená. Ak zistíte 

akékoľvek poškodenie, nesmie sa používať. 
  

Pozor! V kombinovanom režime prevádzky sa ultrazvuková hlavica používa ako dynamická elektróda 
v spojení so stacionárnou elektródou, ktorá je k prístroju pripojená prostredníctvom 
elektródového kábla. V takomto prípade ultrazvukový a elektródový kanál sú aktívnou časťou 
prístroja. Upozorňujeme, že pri tejto operácii budú ultrazvukovou hlavicou prechádzať 
terapeutické prúdy. 

  
Pozor! Ak sa ultrazvuková hlavica pravidelne používa vo vodnom kúpeli, je nutné prijať také 

opatrenia, ktoré chránia užívateľa. Všetky časti tela terapeuta ponorené do vody musia byť 
chránené vhodnými prostriedkami. Za vhodné sa považuje tzv. "vzdušné oblečenie“, ktoré 
zahŕňa napríklad neoprénové alebo latexové rukavice oblečené na bavlnené rukavice. 



 Upozornenia 
 
4.1 Všeobecne 4  
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Toto zariadenie je určené výhradne pre zdravotnícky personál. 

  

 
Zabezpečte, aby počas liečby neboli k prístroju nikdy pripojení súčasne dvaja pacienti! 

  

 
Počas liečby nenechávajte pacienta bez dozoru 

  

 
Akékoľvek liečebné rozhodnutia týkajúce sa miesta liečby, trvania a intenzity procedúry 
vyžadujú lekárske znalosti a mali by byť poskytované výhradne autorizovanými lekármi, 
fyzioterapeutmi a zdravotníckymi paraprofesionálmi. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny. 

  

 
Použitie vo vlhkých priestoroch nie je povolené a v prípade nedodržania predpisov môže viesť 
k značným škodám a ohroziť pacienta aj terapeuta. 

  

 
Obalový materiál zlikvidujte správne. Uistite sa, že nie je prístupný deťom. 

  

 
Použitie prístroja odlišným spôsobom ako je uvedené v návode na použitie môže viesť k 
ohrozeniu nekontrolovaným vyžarovaním ultrazvukovej energie. 

  

 
U pacientov s implantátmi alebo implantovanými elektronickými zariadeniami nevykonávajte 
liečbu skôr než vyhodnotíte riziká a zistíte, že sú zanedbateľné. 

  

 
Pacienti nesmú byť súčasne pripojení k vysokofrekvenčnému chirurgickému prístroju. Môže to 
viesť k ich popáleniu. 
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Elektroliečba Umiestnenie elektród v blízkosti hrudníka môže zvýšiť riziko ventrikulárnej fibrilácie. 
 
Pri vykonávaní ionoforézy môže mať použité liečivo analgetický účinok, čo má za následok 
zníženie vnímania bolesti. 
 
Stimulačný prúd môže stimulovať uvoľňovanie inzulínu. U diabetikov tento efekt môže vyvolať 
hypoglykémiu. 
 
Elektrostimulácia, ale tiež použité materiály môžu u citlivých pacientov spôsobiť podráždenie 
pokožky alebo reakciu precitlivenosti. Použitím elektród z alternatívneho materiálu alebo 
zmenou polohy elektród je možné predísť tejto nežiaducej reakcii. 
 

 Stimulácia sa nesmie použiť: 
• na glomus caroticum 
• v oblasti krku a úst 
• transtorakálne 
• transcerebrálne 
• na opuchnuté, infikované alebo zapálené miesta 
• na rakovinové lézie alebo v ich blízkosti 
 

Vákuum U pacientov, ktorí majú tendenciu k tvorbe hematómov sa môže liečba vykonávať až po 
vyhodnotení rizika a zistení, že je zanedbateľné. 

  
Poznámka: Vyššie uvedené varovania platia pre elektroliečbu v kombinácii s vákuovou jednotkou. 
  

 

Ak sa regulátor intenzity nastaví na vysoké hodnoty, okruhom môžu pretekať prúdy nad 
10 mA alebo na výstupných zdierkach môže vzniknúť napätie nad 10 V. 
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Čo je PhySys? Inovatívny ultramoderný kombinovaný prístroj pre elektroliečbu a ultrazvukovú terapiu s 

možnosťou prídavného použitia vákuovej jednotky. 
  
Ako PhySys funguje? Prístroj v 1-kanálovej a 2-kanálovej prevádzke generuje monofázické, bifázické a 

strednofrekvenčné prúdy na nervovú stimuláciu a svalovú terapiu, ako aj terapeutický 
ultrazvuk. 

  
Aké sú výhody 
PhySysu? 

Veľký moderný dotykový farebný displej zobrazuje všetky parametre relevantné pre terapiu a 
umožňuje individuálne nastavenie programu. Jednoduché navigačné menu poskytuje 
užívateľovi vysoký komfort obsluhy. 
 
Kombinácia elektroliečby a ultrazvuku v jednom prístroji umožňuje používať osvedčenú 
simultánnu terapiu. 
 
Integrovaná vákuová jednotka umožňuje pohodlnú aplikáciu elektród a tiež poskytuje 
pacientovi dodatočný príjemný masážny efekt. 
 
Kombinácia prístroja so stĺpovým prístrojovým stolíkom umožňuje pohodlné skladovanie 
príslušenstva. 

  
Inovácie PhySysu SonoSwing je inovácia v oblasti ultrazvukovej terapie: 

• jedna ultrazvuková hlavica používa 2 frekvencie 
• voliteľná hĺbka prieniku do tkaniva nastavením %-neho podielu jednotlivých frekvencií. 
 
Oddelené dávkovanie mechanického a termického účinku ultrazvuku dovoľuje individuálny 
výber a modifikáciu jeho účinkov. Užívateľ sa tak môže rozhodnúť pre väčší podiel tepelného 
alebo mikromasážneho účinku. 

  
Poznámka: Použitie prístroja je vyhradené iba pre odborníkov vzdelaných v medicíne (napr. lekári, 

fyzioterapeuti, pomocní pracovníci a pod.) 
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Určenie prístroja PhySys je kombinovaný ultrazvukový a elektroliečebný prístroj s možnosťou pripojenia 
vákuovej jednotky, ktorá umožňuje používanie vákuových elektród a podpornú masáž. 



 Uvedenie do prevádzky 
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Elektroliečba Pripojte pacientský kábel pre 1. kanál do určenej zdierky (9). Pripojte pacientský kábel pre 2. 

kanál do určenej zdierky (7). Spojte zástrčku na konci elektródového kábla (červená zástrčka 
do červenej zdierky, čierna zástrčka do čiernej zdierky) s pacientským káblom pre 1. kanál. 
Spojte zástrčku na konci elektródového kábla (červená zástrčka do červenej zdierky, čierna 
zástrčka do čiernej zdierky) s pacientským káblom pre 2. kanál. 

  
SonoSwing Pripojte ultrazvukovú hlavicu do určenej zdierky (6 a/alebo 10). 
  
Poznámka: Vákuová jednotka je integrovaná do prístrojového stolíka ako zásuvný modul. Na inštaláciu 

vákuovej jednotky do prístrojového stolíka (stĺpa), jej pripojenie, upevnenie a spojenie so 
stolovou časťou prístroja použite, prosím, samostatný montážny návod. 

  
Vákuová jednotka 
(VacoP) 

Pripojte manžetu hadičky červenej vákuovej elektródy do zdierky na zadnej strane stĺpa 
prístrojového vozíka do "1. obvodu, anóda". 
Pripojte manžetu hadičky čiernej vákuovej elektródy do zdierky na zadnej strane stĺpa 
prístrojového vozíka do "1. obvodu, katóda". 
Pripojte manžetu hadičky červenej vákuovej elektródy do zdierky na zadnej strane stĺpa 
prístrojového vozíka do "2. obvodu, anóda". 
Pripojte manžetu hadičky čiernej vákuovej elektródy do zdierky na zadnej strane stĺpa 
prístrojového vozíka do "2. obvodu, katóda". 
 
Spojte misky vákuových elektród s voľným koncom manžety každej hadičky vákuovej elektródy. 

  
Pripojenie sieťového 
kábla 

Pripojte napájací kábel do určenej zdierky v prístroji (8) a pripojte ho do siete. 

  
Zapnutie prístroja Zapnite prístroj pomocou preklopného spínača (1) vpravo pod monitorom. 
  
Kalibrácia 
ultrazvukovej hlavice 

Po pripojení ultrazvukovej hlavice a zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na kalibráciu hlavice. 

  
Vykonanie kalibrácie Ponorte ultrazvukovú hlavicu do nádoby s vodou a dôsledne postupujte podľa pokynov na 

obrazovke. 
  
Poznámka: Ak sú k PhySysu pripojené obidve ultrazvukové hlavice, ich zobrazenie na displeji je vysvietené 

na modro a hlavice sú pripravené na kalibráciu. Postupne vykonajte kalibráciu každej z nich. Ak 
je k prístroju pripojená iba jedna ultrazvuková hlavica, na modro je vysvietená iba jedna ikona a 
pripojená hlavica je pripravená na kalibráciu. Ikona nepripojenej hlavice je neaktívna a 
vysvietená na sivo. 
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Poznámka: Nasledujúce popisy sa vo všetkých prípadoch vzťahujú na terapiu s jedným kanálom a 

vychádzajú z príslušných výrobných nastavení. 
 

Poznámka: Zmeny základných nastavení sú možné len z úvodnej obrazovky. 
  
Úvodná obrazovka Po zapnutí prístroja a jeho samočinnom otestovaní sa otvorí úvodná obrazovka. 

 

 
  
Výber nastavení Dotykom tlačidla “Nastavenia” otvoríte konfiguračné menu. 
  
Konfiguračné menu Výrobné nastavenia je možné zmeniť a individuálne nastaviť v konfiguračnom menu. Po 

aktivácii konfiguračného menu sa zobrazi obrazovka “Všeobecné nastavenia“. 
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Všeobecné nastavenia 

 
 
Možnosti nastavenia sú popísané nižšie. 
Výrobné nastavenia sú prednastavené tak ako je zobrazené na obrazovke. 

 
(1) Úvodné nastavenia Máte možnosť prednastaviť úvodné zobrazenia programov. 
  
(2) Úvodná obrazovka Máte možnosť voľby medzi 2 úvodnými obrazovkami. 

Výber uskutočníte priamo z príslušného riadku. 
  
(3) Jazyk Vyberte jazyk.  

Výber jazyka uskutočníte z príslušného riadku. 
  
(4) Nastavenie grafiky 1. Uvítací text: 

Po stlačení tlačidla “Uvítací text” otvoríte okno s alfanumerickou klávesnicou, ktorá vám 
umožní zadať individuálny uvítací text.  
Po stlačení tlačidla “Uložiť” uložíte zadaný text. 
Po stlačení tlačidla “Zrušiť” sa vrátite späť do ponuky nastavení. 
 
2. Jas: 
Máte možnosť nastaviť jas osvetlenia monitora. 

  
(5) Zatvorenie Po stlačení tlačidla “Zavrieť” sa okamžite vrátite na úvodnú obrazovku. 
  
(6) Štandard Po stlačení tlačidla “Štandard” sa obnovia predvolené výrobné nastavenia. 
  
(7) Verzia Po stlačení tlačidla “Verzia” sa otvorí okno s informáciami o aktuálnej verzii softvéru. 
  

5 
6 
7 
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(8) Kalibrácia dotykovej 
obrazovky 

Po stlačení tlačidla “Dotyková kalibrácia” sa otvorí okno, ktoré vám umožní vykonať dotykovú 
kalibráciu. Toto môže zlepšiť prípadnú nedostatočnú presnosť dotykov na obrazovke. 
Pre vykonanie dotykovej kalibrácie je potrebné nakrátko stlačiť ľavý ovládač. Dôležité je 
nedotknúť sa pritom samotnej obrazovky. 
 
Navyše máte možnosť prejsť do kalibračného menu aj priamo z úvodnej obrazovky. Za týmto 
účelom stlačte pravý ovládač na 5 sekúnd. Následne sa otvorí menu dotykovej kalibrácie a 
môžete vykonať dotykovú kalibráciu tak ako bolo popísané vyššie. 
 

  
(9) Čas spustenia 

úvodnej obrazovky 
Po stlačení tlačidiel so šípkami sa zobrazia možnosti nastavenia času spustenia úvodnej 
obrazovky. Po uplynutí času spustenia sa automaticky otvorí úvodná obrazovka. 
 
Ak je nastavený čas “0 sekúnd”, úvodná obrazovka zostane vysvietená dovtedy, kým 
nestlačíte tlačidlo “Okamžitý štart.” 

  
(10) Nastavenie zvuku 1. Hlasitosť: 

Hlasitosť signálnych zvukov je možné nastaviť aktiváciou ovládacích prvkov. 
Nastavenie hlasitosti môžete vykonať pomocou dvoch tlačidiel so šípkami. 
 
2. Tóny tlačidiel: 
Tóny tlačidiel sa aktivujú alebo deaktivujú pomocou políčka “Tóny tlačidiel”. 
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Nastavenia 
terapie 

Po otvorení záložky “Terapia” sa objaví obrazovka “Nastavenia terapie”. 
Tu môžete vykonať nastavenia týkajúce sa terapie. 

  
  

 
 
 

  
(1) Elektroliečba Máte možnosť nastaviť režim zobrazovania elektroliečebných programov. 

Výber uskutočníte priamo v príslušnom riadku. 
  
(2) Cyklus prepólovania Čas prepólovania môžete nastaviť pomocou dvoch tlačidiel so šípkami. 
  
(3) Čas terapie Jednotný čas terapie pre všetky programy môžete nastaviť pomocou dvoch tlačidiel so 

šípkami. 
  
(4) Frekvencia Máte možnosť nastaviť základnú frekvenciu na úrovni 2500 Hz, 4000 Hz a 8000 Hz. 

Nastavenie môžete vykonať pomocou dvoch tlačidiel so šípkami. 
  
(5) Ultrazvuk V stĺpcovom diagrame máte možnosť nastaviť jednotku intenzity. Výber uskutočníte priamo v 

príslušnom riadku. 
  
(6) Väzbový signál Pomocou tlačidiel so šípkami máte možnosť nastaviť prahové hodnoty prepojenia. 
  
(7) Kalibrácia prepojenia 
 

Kalibrácia sa vykonáva za účelom korekcie chybného vyváženia ultrazvukových hlavíc, ktoré 
je spôsobené množstvom odpracovaných hodín. Hlavicu, ktorú chcete kalibrovať vyberte 
stlačením ikony “UZ hlavica 1” alebo “UZ hlavica 2”  
Informácie o tom ako vykonať kalibráciu hlavice nájdete v 7. časti “Nastavenia”. 

  
(8) Vákuum Máte možnosť nastaviť jednotku intenzity vákua. Výber uskutočníte priamo v príslušnom 

riadku. 
  
(9) Verzia 
 

Po otvorení záložky "Verzia" sa objaví okno s informáciami o aktuálnej verzii softvéru. 
Stlačením tlačidla "OK" okno zatvoríte. 

  
(10) Servis Záložka "Servis" nie je pre používateľa relevantná. Tu uvedené body sa používajú iba v 

prípade zákazníckeho servisu. 
  
(11) Zatvoriť Po stlačení tlačidla "Zatvoriť" sa otvorí okno, ktoré vám dovolí uložiť nastavenia. Stlačením 

tlačidla „Áno“ uložíte zmenené nastavenia a vrátite sa na úvodnú obrazovku. Stlačením tlačidla 
"Nie" sa vrátite späť na úvodnú obrazovku bez uloženia zmenených nastavení. Stlačenie 
tlačidla "Zrušiť" preruší proces. 
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Poznámka: Nasledujúce informácie sa vzťahujú na všetky prednastavené druhy terapií, ktoré sú k 
dispozícii v systéme. Ak čas liečby individuálne predĺžite, môže to viesť ku zmene účinku 
liečby a pacienta je potrebné počas aplikácie pozorne sledovať. 

   
Program štart 

 
 
Po stlačení tlačidla (1), sa otvorí okno “Programy - Elektroliečba”. 

  
Elektroliečebné programy V časti "Programy - Elektroliečba" sú prúdy členené do skupín podľa formy prúdov (ak ste pri 

nastavovaní v konfiguračnom menu nastavili "Súvisiaci s parametrami"). 
 

 
  
Skupina prúdov / Výber 
tvaru prúdu 

Výber požadovanej skupiny prúdov, ako aj tvaru prúdu uskutočnite priamo z príslušného 
riadku. 

  
 

1 
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Obrazovka terapie Po výbere tvaru prúdu sa na 1. kanále automaticky otvorí obrazovka terapie. 
 

 
 
 

  
Štart terapie Po nastavení intenzity pomocou ľavého regulátora intenzity sa údaj v spodnom 

stavovom riadku zmení z „Pripravený“ na „Aktívny“ a začne samotná terapia. Stĺpcový 
diagram na displeji zobrazuje aktuálny priebeh prúdu a čas terapie ubúda v 
sekundovom rytme. 

  
Ukončenie terapie Po uplynutí nastaveného času liečby akustický signál indikuje koniec terapie, hodiny 

ukazujú 00:00, intenzita klesne automaticky na nulu a okno stĺpcového diagramu sa 
stane neaktívnym. Ukazateľ v spodnom stavovom riadku sa zmení z „Aktívny“ na 
„Ukončený“. 

  
Štart času terapie 
 

Pomocou tlačidla (2) sa po ukončení terapie opätovne aktivuje čas terapie. 

Popis vyobrazených 
prvkov a tlačidiel 
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(1) Intenzita Zobrazuje nastavenie intenzity. 
  
(2) Parametre Indikuje parametre aktuálneho programu terapie.  

Zobrazia sa nasledujúce veličiny: 
• Trvanie impulzu a dĺžka pauzy impulzu a teda frekvencia 
• Polarita, CC/CV, galvanická zložka 
Po aktivácii ikony “Parametre” sa otvorí okno “Parametre prúdu”. 
Parametre je možné meniť podľa požiadaviek obsluhy. 
Prúdové charakteristiky, ktoré chcete zmeniť, vyberte pomocou tlačidiel so šípkami. 
Týmito tlačidlami môžete zmeniť hodnotu smerom nahor alebo nadol v rámci 
obmedzení stanovených pre preddefinované prúdy. 
Stlačením príslušného tlačidla môžete zmeniť polaritu prúdu a prepnúť CC / CV ako aj 
galvanickú zložku. 

  
(3) Vákuum Na obrazovke terapie indikuje, že vákuová jednotka je pripojená. Po stlačení tlačidla 

"Vákuum" sa otvorí „Nastavenie vákua“ a spustí sa obrazovka. 
  
(4) Vlnový priebeh Pri aktivácii tejto funkcie sa zobrazujú parametre vlnového priebehu aktuálneho 

programu terapie. Zobrazia sa nasledujúce parametre: 
Doba nástupu, doba plateau, doba pauzy. 
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, okno sa zobrazuje ako minimalizované. 
 
Aktiváciou tlačidla "Vlnový priebeh" otvoríte okno "Parametre vlnového priebehu". Tu 
môžete nastaviť vlnový priebeh alebo môžete zmeniť jeho parametre spôsobom, ktorý 
sami zadefinujete. 

  
Poznámka: Ak pre vybraný program nenastavíte žiadny nárast prúdu, okno zostane úplne skryté. 
  
Poznámka: Zmenu parametrov potvrdíte tlačidlom "OK". Stlačením tlačidla "Zrušiť" sa celý proces 

preruší. 
  
(5) Účinky Poskytuje prehľad účinkov súvisiacich s aktuálnou formou prúdu. 
  
Poznámka: Ak zmeníte parametre krivky (čas impulzu alebo dĺžku pauzy impulzu), zmení sa 

taktiež charakteristika vybraného prúdu. Z tohto dôvodu sa okno po zmene už 
nezobrazuje. 

  
(6) Čas terapie Zobrazuje čas liečby. 
  
(7) Kanál Prepnutie do režimu kanálov. 
  
(8) Čas min/s Stlačením tlačidla predĺžite čas liečby. 
  
(9) Stop Stlačením tlačidla ukončíte liečbu pred uplynutím nastavenej doby liečby. 
  
(10) Pauza Stlačením tlačidla zastavíte čas a prerušíte terapiu. 
  
(11) Štart Stlačením tlačidla v režime pozastavenia pokračujete v liečbe. 

Stlačením tlačidla po ukončení liečby obnovíte prednastavený čas terapie. 
  
(12) Čas min/s Stlačením tlačidla skrátite čas liečby. 
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Štart programu Pomocou tlačidla “Štart” otvoríte okno “Programy – Elektroliečba”. 
  
Ultrazvukové programy Pomocou tlačidla (1) otvoríte okno "Programy - ultrazvuk". 

 

 
  
Výber programu Požadovaný program pre liečbu ultrazvukom vyberiete z príslušného riadka. 
  
Obrazovka terapie Po výbere ultrazvukového programu sa otvorí obrazovka terapie. 

 

 
  
Nastavenie intenzity Intenzitu nastavíte ľavým regulátorom intenzity. 
  
Štart terapie Stlačením tlačidla (2) začnete liečbu. Zobrazenie v dolnom stavovom riadku sa po štarte 

terapie zmení z “Pripravený” na “Aktívny”. Nastavená dávka sa zobrazuje v obidvoch 
stĺpcových diagramoch (1) a čas liečby ubúda po sekunde. Displej zobrazujúci kvalitu 
prepojenia v % je vysvietený. 

  
Ukončenie terapie Po uplynutí doby liečby akustický signál signalizuje koniec terapie a hodiny sú na 00:00. 

Intenzita automaticky klesne na nulu, zobrazenie stĺpcového diagramu stmavne a vypne sa 
tiež zobrazenie kvality prepojenia. Zobrazenie v dolnom stavovom riadku sa zmení z "Aktívny" 
na "Ukončený". 

  
Reštart času liečby 
 

Po ukončení terapie tlačidlom „Štart“ (2) opätovne aktivujete čas terapie. 
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Popis vyobrazených 
prvkov a tlačidiel 

 
 

 
  
(1) / (2) Tepelný účinok / 
Mechanický účinok 

Stĺpcový diagram (1) zobrazuje nastavenú intenzitu. 
Programy US 00, US 01, US 02 a US 09 emitujú konštantný ultrazvukový signál a preto majú 
výlučne tepelný účinok. Na obrazovke terapie sa vtedy zobrazuje iba ľavý stĺpcový diagram, 
ktorý dovoľuje regulovať len termálny účinok. V prípade pulzných programov si môžete 
individuálne vybrať, či má v ultrazvukovej terapii prevažovať tepelný alebo mechanický efekt. 
Aby ste mohli individuálne zmeniť výrobcom nastavený pomer, aktivujte vybraný stĺpcový 
diagram priamo v zobrazení stĺpcového diagramu. Modrý prúžok v spodnej časti stĺpcového 
diagramu (2) ukazuje, že stĺpcový diagram je aktivovaný. 

  
Poznámka: Osobitné ovládanie mechanického a tepelného účinku umožňuje individuálny výber, či sa má 

ultrazvuková terapia zamerať viac na tepelný alebo na mechanický účinok. 
Ak chcete individuálne zmeniť zadaný pomer, aktivujte vybraný stĺpcový diagram priamo v 
zobrazení stĺpcového diagramu. 
Modrý prúžok pod modrou bodkou označuje, ktorý diagram je aktívny. 

  
(3) Režim Zobrazuje parametre vybraného programu terapie. 

 
Zobrazia sa nasledujúce parametre: 
Údaje z aktívnej ultrazvukovej hlavice, prevádzkový režim, doba impulzu, frekvencia. 
 
Po stlačení tlačidla "Režim" sa otvorí okno "Ultrazvukové parametre". Tu môžete aktivovať 
druhú ultrazvukovú hlavicu a meniť parametre podľa svojich liečebných zámerov. 
Aktivovaním príslušného tlačidla si môžete vybrať ultrazvukovú hlavicu, zmeniť prevádzkový 
režim, frekvenciu alebo súvisiacu dobu impulzu. 

  
Poznámka Ak vykonávate ultrazvukovú terapiu vo vode, je nevyhnutné ešte pred terapiou upraviť 

monitorovanie teploty ultrazvukovej hlavice. 
Aktivácia tlačidla "Vodný kúpeľ" pripraví ultrazvukovú hlavicu pre podávanie vo vodnom kúpeli. 

  
(4) Hĺbka prieniku Stĺpcový diagram zobrazuje v percentách frekvenčný pomer medzi 0,8 MHz a 2,4 MHz. 

Pomocou dvoch tlačidiel so šípkami vpravo od ikony zobrazujúcej hĺbku prieniku do tkaniva 
máte možnosť tento pomer individuálne nastaviť. 
Ďalšie informácie nájdete v terapeutickom manuále. 

  
(5) Prepojenie Zobrazenie prepojenia. Prepojenie sa zobrazuje jednak graficky v rôznych farbách v závislosti 

od kvality prepojenia, ale aj digitálne v percentách. 
  
(6) Štart Stlačením tlačidla začnete liečbu. 

6 
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Štart programu Pomocou tlačidla “Štart” otvoríte okno “Programy – Elektroliečba. 
  
Kombinované programy 
 

Pomocou tlačidla (1) otvoríte okno "Programy - kombinované". 
 
 

 
  
Výber programu Požadovaný program pre kombinovanú liečbu vyberiete z príslušného riadka. 
  
Obrazovka terapie Po výbere programu pre kombinovanú liečbu sa otvorí obrazovka terapie. 

 
 

 
Nastavenie intenzity 
ultrazvuku 

 
Tepelný efekt nastavíte pomocou ľavého regulátora intenzity. 

  
Nastavenie intenzity 
stimulačného prúdu / 
štart terapie 

Stimulačný prúd nastavíte pravým regulátorom intenzity a tým aktivujete kombinovanú terapiu. 
Zobrazenie v dolnom stavovom riadku sa vtedy zmení z "Pripravený" na "Aktívny". V ľavom 
stĺpcovom diagrame (1) sa zobrazí nastavená dávka ultrazvuku a vysvieti sa tiež zobrazenie 
kvality prepojenia. Aktuálny prietok prúdu sa zobrazuje v pravom stĺpcovom diagrame (2). Čas 
liečby ubúda po sekundách. 

  
Poznámka: Pri kombinovanej liečbe je dôležité všimnúť si, že anóda je aktívna iba na 1. kanále. 
  
Ukončenie terapie Po uplynutí doby liečby akustický signál signalizuje koniec terapie a hodiny sú na 00:00. 

Intenzita automaticky klesne na nulu, zobrazenie stĺpcového diagramu stmavne a vypne sa 
tiež zobrazenie kvality prepojenia. Zobrazenie v dolnom stavovom riadku sa zmení z "Aktívny" 
na "Ukončený". 

  
Reštart času liečby 
 

Po ukončení terapie tlačidlom „Štart“ (3) opätovne aktivujete čas terapie. 

  
Popis vyobrazených 
prvkov a tlačidiel 

Zobrazené prvky a tlačidlá sú detailne popísané v kapitolách 8.1 a 8.2. 
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Štart programu Pomocou tlačidla “Štart” otvoríte okno “Programy – Elektroliečba. 
  
Okno vákuum Pomocou tlačidla „Vákuum“ (1) otvoríte okno vákua. 

 
 

 
  
Obrazovka vákuum 

 
 

  
Bazálna úroveň vákua Prednastavená hodnota vákua je 16 kPa (3). 

 
Sací efekt vákuových elektród spustíte pomocou tlačidla "Štart" (4). Zobrazenie v dolnom 
stavovom riadku sa vtedy zmení z "Pripravený" na "Aktívny". 
 
Bazálna úroveň vákua sa zobrazuje v stĺpcovom diagrame (1) a čas liečby ubúda po 
sekundách. 

  
Nastavenie vákua Vákuum sa nastavuje pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo vedľa ikony vákua (2) alebo 

pomocou ľavého regulátora intenzity. 
Po nastavení vákua sa aktuálna úroveň vákua zobrazí v stĺpcovom diagrame. 

  
Ukončenie terapie Po uplynutí doby liečby akustický signál signalizuje koniec terapie a hodiny sú na 00:00, úroveň 

vákua automaticky klesne na nulu a vyobrazenie stĺpcového diagramu stmavne.  
Zobrazenie v dolnom stavovom riadku sa zmení z "Aktívny" na "Ukončený". 

  
Reštart času liečby Po ukončení terapie tlačidlom „Štart“ opätovne aktivujete čas terapie. 
  
Poznámka: Keďže vákuová jednotka sa vo väčšine prípadov používa v spojení s elektroliečbou, tlačidlo 

"Pauza" nie je počas sólovej prevádzky aktívne. 
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Popis vyobrazených 
prvkov a tlačidiel 

 
 
 

 
 

  
(1) Bazálna úroveň vákua Zobrazuje prednastavenú základnú úroveň vákua 16 kPa. 

Bazálnu úroveň vákua je možné zvýšiť ale tiež znížiť až na 12 kPa pomocou dvoch tlačidiel so 
šípkami. 

  
(2) Režim Zobrazuje parametre vybraného programu terapie. 

 
Zobrazia sa nasledujúce parametre: 
Prevádzkový režim, kontinuálny alebo pulzný, zobrazenie pulzného času. 
 
V pulznom režime môžete nastaviť trvanie pulzu pomocou dvoch tlačidiel so šípkami hneď 
vedľa vysvietenej ikony. 

  
(3) Vákuum Zobrazuje nastavenie vákua. Vákuum sa nastavuje pomocou tlačidiel so šípkami po stranách 

ikony. 
  
(4) Štart Stlačením tlačidla aktivujete bazálnu úroveň vákua, ktorá je nutná pre zabezpečenie sacieho 

efektu vákuovych elektród. 
  
Poznámka: Postup až po obrazovku terapie je analogický s postupom popísaným v časti 8.1 

"Elektroliečba". 
 

Poznámka: Pulzná prevádzka je možná iba s veľkými vákuovými elektródami. 
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Otvorenie menu vákua 

 
 
Aktiváciou poľa (1) otvoríte menu Vákuum (2). 

  
Obrazovka terapie 
 

 
 

  
Výber vákua Vákuum sa nastavuje pomocou dvoch tlačidiel so šípkami (3). 

 
Po nastavení vákua sa aktuálna úroveň vákua zobrazí v stĺpci (4). 

  
Štart terapie – 
elektroliečba 

Nastavením intenzity pomocou ľavého regulátora intenzity (5) sa zobrazenie v dolnom 
stavovom riadku zmení z "Pripravený" na "Aktívny" a terapia pokračuje. Aktuálny prietok prúdu 
sa znázorňuje v stĺpcovom diagrame a čas terapie (6) ubúda po sekundách. 

  
Ukončenie terapie – 
elektroliečba 

Po uplynutí nastaveného času liečby akustický signál indikuje koniec terapie, hodiny ukazujú 
00:00, intenzita klesne automaticky na nulu a okno stĺpcového diagramu sa stane neaktívnym. 
Ukazateľ v spodnom stavovom riadku sa zmení z „Aktívny“ na „Ukončený“. 

  
Poznámka: Po uplynutí nastaveného času liečby je nutné vákuovú jednotku deaktivovať manuálne 

stlačením tlačidla "Štart / Stop". 
  
Deaktivácia vákuovej 
jednotkyt 

Vákuová jednotka sa deaktivuje pomocou tlačidla "Štart / Stop" (7) 

  
Reštart času liečby Po ukončení terapie tlačidlom „Štart“ opätovne aktivujete čas terapie. 
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Popis vyobrazených 
prvkov a tlačidiel 

 
 

Poznámka: Po stlačení tlačidla "Vákuum" sa otvorí okno parametrov. 
  
(1) Štart / Stop Stlačením tohto tlačidla aktivujete bazálne vákuum, ktoré zabezpečuje sací účinok vákuových 

elektród. Opätovným stlačením tlačidla deaktivujete vákuum. 
  
(2) Režim  Stlačením tohto tlačidla otvoríte pole "Vákuum", čo vám umožní nastaviť parametre. 
  
(3) Vákuum Nastavenie vákua sa vykonáva pomocou dvoch tlačidiel so šípkami. 
  
(4) Zobrazenie (kPa) Číselné vyobrazenie nastavenia vákua. 
  
(5) Prevádzkový režim Zobrazuje nastavený prevádzkový režim. 
  
(6) Zobrazovací prúžok Zobrazuje nastavenú intenzitu. 
  
Poznámka: Pulzná prevádzka je možná iba s veľkými vákuovými elektródami. 
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 VacoP je integrovaný do nohy pojazdného stolíka a obsahuje separátor vody kondenzujúci 

vlhkosť zo špongií, čím chráni vákuovú jednotku pred zanesením vápnikom. 
  
Poznámka: Pred vyprázdnením separátora vody oddeľte ľubovoľnú vákuovú elektródu od hadice. 
  
Vyprázdnenie  
separátora vody 

Separátor vody vyprázdnite otvorením výpustného ventilu. 
Výpustný ventil sa nachádza na spodnej strane VacoP. 
Následne výpustný ventil uzatvorte. 
 

 
 
Odporúčame vypúšťať separátor vody denne. 

  
Poznámka: 
 

Dbajte na to aby výpustný ventil po jeho uzatvorení zvieral 90° uhol ku smeru výtoku (pozri 
obrázok). 

  
VacoP a režim “DuoStim” 
 

V režime „DuoStim“ nie je dvojokruhová aplikácia vákua možná. 
 
V režime „DuoStim“ je pre aplikáciu vákua aktívny výlučne 1. kanál. 
2. kanál nie je možné prevádzkovať súčasne s aplikáciou vákua. 
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 Indikačné menu slúži ako odporúčanie pri voľbe terapie. 
  
Indikácie Stlačením tlačidla “Indikácie” otvoríte menu “Indikácie”. 
  
Poznámka: V ponuke “Indikácie” máte k dispozícii dve možnosti výberu požadovanej aplikácie: 

• výber podľa oblasti tela 
• výber zo zoznamu 

  

 
 
Výber programu podľa 
oblastí tela 

Stlačením tlačidla (1) otvoríte menu “Výber podľa oblastí tela“. 
Oblasť tela vyberiete kliknutím na modrý krúžok (3).  

  
Výber programu zo 
zoznamu 

Stlačením tlačidla (2) otvoríte menu, v ktorom sú jednotlivé oblasti zoradené v abecednom 
poradí. 
 

 
 
Výber spravíte zadaním cez klávesnicu (4). 

  
Poznámka: Bez ohľadu na to, či aplikáciu vyberáte pomocou oblastí tela alebo zo zoznamu, pohyb v 

programe je identický a preto je nižšie opísaný iba raz. 
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Výber podľa klinického 
obrazu 

Po výbere požadovanej oblasti tela alebo pri výbere zo zoznamu (tu: "Rameno") sa okno (5) 
otvorí s ponukou rôznych indikácií v oblasti ramena. 
 

 
 
Požadovaný klinický obraz vyberiete priamo z príslušného riadku (tu: syndróm ramena-ruka). 
 
V závislosti od aplikácie máte aj ďalšie možnosti výberu. Výber uskutočníte priamo v 
príslušnom riadku. 

  
Terapeutické informácie Po ukončení výberu sa otvorí okno s podrobnými informáciami o terapii a odporúčaním 

programu. 
 

 
 

  
Výber programu terapie Po stlačení tlačidla "Terapia" sa otvorí program terapie. 
  
Poznámka: Parametre preddefinovaných programov môžete individuálne upraviť a uložiť.  
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Poznámka: Aby ste mohli programy uložiť, SD karta musí byť správne vložená do slotu pre SD kartu. V 
opačnom prípade nebude možné programy ukladať. 

  
 Programy je možné uložiť aj bez zmeny. 

 
Postup ukladania je rovnaký pre všetky formy terapie. Postup ukladania programu 
Elektroliečba je popísaný nižšie. 
 
Parametre programu môžete zmeniť a uložiť na obrazovke terapie. 

  
Poznámka: Okrem bežného uloženia programu máte možnosť údaje I/T krivky uložiť aj na obrazovke I/T 

krivky (diagnostika paréz). Tieto dáta je potom možné exportovať a načítať do Excel-u a ďalej 
individuálne spracovať. 

  
Otvorenie pamäti a 
názov programu 

Po stlačení tlačidla "Uložiť" sa objaví klávesnica, kde zadáte názov programu. 
 

 
 

Máte k dispozícii dve možnosti ako pomenovať programy: 
1. Prevziať názov programu zo zadávacieho poľa. 
2. Zadať individuálny názov programu. Svoj vlastný názov programu zapíšete 

prostredníctvom klávesnice. 
  
Poznámka: 
 

Pred zadaním individuálneho názvu programu musíte vymazať názov programu, ktorý je 
uložený v zadávacom poli. 

  
Poznámka: Programy môžete uložiť do zložky „Obľúbené“ alebo do zložky „Pamäť“. V obidvoch prípadoch 

máte k dispozícii 120 miest na uloženie. 
  
Uloženie do zložky 
Obľúbené / Pamäť 

Po stlačení tlačidla (1) sa otvorí zložka „Obľúbené“ a program sa automaticky uloží do 
zoznamu obľúbených položiek. 
Po stlačení tlačidla (2) sa otvorí zložka „Pamäť“ a program sa uloží do zoznamu v pamäti. 
Stlačením tlačidla "OK" zatvoríte obrazovku "Uložiť" a program uložíte do príslušného 
zoznamu. 
 
Program sa vždy uloží na prvé voľné miesto v zozname. 
 
Stlačením tlačidla "Zrušiť" (3) prerušíte proces ukladania. 

1 

2 

3 



 Návod na obsluhu 
 
9.9 Obľúbené / Pamäť 

Načítanie programov, úprava zoznamu 
9  

 

 
 Page 33  

 

 Individuálne uložené programy sa ukladajú do zložky “Obľúbené” alebo “Pamäť”. 
Z tejto zložky môžu byť: 
1. vyvolané za účelom liečby alebo 
2. upravované (presunuté a vymazané). 

  
Poznámka: Postupnosť krokov pre načítanie a úpravu zoznamu Obľúbené / Pamäť je rovnaká, preto je 

opísané iba vyhľadávanie a úprava v zozname obľúbených položiek.  
  
Výber zložky Obľúbené Po stlačení tlačidla "Obľúbené" sa otvorí zoznam obľúbených položiek. 
  
Výber programu Požadovaný program vyberiete priamo z príslušného riadku 
  
Otvorenie zoznamu 
obľúbených programov 

Pu stlačení tlačidiel (1) a (2) si môžete prezrieť jednotlivé stránky v zložke Obľúbené. 
Tlačidlom (1) sa posúvate dopredu, tlačidlom (2) smerom dozadu. 
 

 
 
Po stlačení tlačidla (3) sa otvorí obrazovka “Upraviť Obľúbené”. 

  
Editácia zložky Obľúbené Program, ktorý chcete upraviť, vyberiete priamo v riadku. 

 

 
 
Stlačením tlačidla (1) sa dostane späť na zoznam Obľúbených položiek. 
Stlačením tlačidla (2) posuniete program smerom nahor. 
Stlačením tlačidla (3) posuniete program smerom nadol. 
Stlačením tlačidla (4) zmažete program. 
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Poznámka: Po stlačení tlačidla (4) sa objaví výzva na potvrdenie: 
"Naozaj chcete odstrániť program?" 
Stlačením tlačidla "Áno" odstránite program. 
Stlačením tlačidla "Nie" prerušíte proces odstránenia. 
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 Sekvenčné programy predstavujú súbor až troch elektroterapeutických programov, ktoré sa 
podávajú v sekvencii za sebou. V programovej skupine „Prúdy pre športovú rehabilitáciu“ je 
výrobcom prednastavených viacero programov. Všeobecne pozostávajú zo zahrievacej, 
tréningovej, posilňovacej a uvoľnovacej fázy. 
 
Ďalej tu je k dispozicii jeden voľne naprogramovateľný program. 
 

  
Obrazovka terapie 
s prednastaveným 
programom 

 
 
 

  
Zoznam sekvencií Zobrazuje 3 fázy sekvenčných programov. Aktívna fáza sa zobrazuje modro (1).  
  
Čas terapie Čas liečby (2) je špecifikovaný pre všetky 3 fázy. Horný údaj zobrazuje zostávajúci čas pre 

aktuálnu fázu. Spodný údaj zobrazuje celkový zostávajúci čas. 
  
Poznámka: Keďže rôzne formy impulzov a rôzne frekvencie prinášajú odlišné pociťovanie prúdu, je 

nevyhnutné pri nastavovaní terapie stanoviť prahové hodnoty intenzity pre jednotlivé sekvencie. 
  
Sekvencia 1 
Zahrievanie 

Sekvencia 1 je modro podsvietená a teda aktívna. 
Pomocou obidvoch regulátorov intenzity nastavte intenzitu pre Sekvenciu 1. 

  
Sekvencia 2 
Tréning 

Sekvenciu 2 vyberte priamo zo zoznamu (1). 
Po výbere je Sekvencia 2 modro podsvietená a teda aktívna. 
Pomocou obidvoch regulátorov intenzity nastavte intenzitu pre Sekvenciu 2. 

  
Sekvencia 3 
Strečing 

Sekvenciu 3 vyberte priamo zo zoznamu (1). 
Po výbere je Sekvencia 3 modro podsvietená a teda aktívna. 
Pomocou obidvoch regulátorov intenzity nastavte intenzitu pre Sekvenciu 3. 

  
Poznámka: Po nastavení každej z intenzít prebieha čas terapie jednotlivých sekvencií. Ak vyberáte 

nasledujúcu sekvenciu, prednastavená intenzita predchádzajúcej sekvencie sa automaticky uloží. 
  
Spustenie 
Sekvencie 1 

Po nastavení intenzít všetkých troch sekvencií aktivujte Sekvenciu 1 zo zoznamu (1). Zároveň sa 
čas terapie vráti na prednastavenú hodnotu a tlačidlo Štart sa stane aktívnym. 

  
Štart liečby Stlačením tlačidla “Štart” (4) začnete terapiu. 

Tieto tri sekvencie prebiehajú postupne po sebe. Zmenu sekvencie oznámi akustický signál. 
  
Ukončenie liečby Po uplynutí času terapie akustický signál oznámi koniec terapie. 
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 V programovej skupine „Prúdy pre športovú rehabilitáciu“ si môžete pri navoleni „SR 07“ 
nastaviť individuálny sekvenčný program. 

  
Poznámka: Sekvenčné programy je možné podávať v režime monostim ale aj v režime twinstim. Voľne 

naprogramovateľný sekvenčný program je výrobcom prednastavený v režime monostim. Pre 
naprogramovanie programu twinstim musíte aktivovať kanálový režim twinstim. 
 

  
Nastavenie  
sekvenčného programu 

 
 

Výber sekvencie Po výbere programu je výrobcom prednastavená prvá sekvencia ako aktívna (1). 
Požadovanú sekvenciu vyberiete priamo z príslušného riadku a po aktivácii sa táto vysvieti na 
modro. Po navolení programovateľnej sekvencie sa otvorí obrazovka "Skupiny prúdov" 
a môžete sekvenciu naprogramovať. 

  
Výber skupiny prúdov Navoľte požadovanú skupinu prúdov. 
  
Výber formy prúdu Navoľte požadovanú formu prúdu. 
  
Uloženie sekvencie 1 Keď vyberiete požadovanú formu prúdu, pridá sa tento do sekvenčného programu a uloží sa na 

aktivované miesto sekvencie. 
  
Nastavenie sekvencie 
2 a 3 

Rovnakým postupom nastavte aj sekvencie 2 a 3. 
 
 

Voľne nastaviteľný 
sekvenčný tréning 

 
  
Poznámka: Nastavenie intenzít ako aj štartu terapie je podrobne popísané v predošlej kapitole. 

1 
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Sieťové napätie 
PhySys 

220 – 240 V~ / 50/60 Hz 
220 V~ / 60 Hz 

  
Sieťové napätie 
VacoP 

220 – 240 V~ / 50/60 Hz 
220 V~ / 60 Hz 

  
Príkon max. 150 VA 
  
Príkon 
VacoP 

max. 50 VA 

  
Trieda ochrany I 
  
Istenie siete 2 x 2.0 A T (PhySys) 

1 x T 200 mA (VacoP) 
  
Aplikovaná časť Type BF  
  
Prevádzkový režim Doba činnosti - 30 minút zapnutý, 10 minút vypnutý 
  
Rozmery  
PhySys so stĺpom V 138 x Š 53 x D 52 cm 
PhySys V 30 x Š 35 x D 20 cm 
Pojazdný stĺp V 109 x Š 53 x D 52 cm 
  
Váha  
PhySys so stĺpom a VacoP 10.9 kg 
PhySys so stĺpom bez 
VacoP 

8.9 kg 

Stĺp a VacoP 7.8 kg 
PhySys  3.1 kg 
Pojazdný stĺp 5.8 kg 
VacoP 2.2 kg 
  
Poznámka: Skladovanie a preprava iba v originálnom balení 
  
Prevádzkovanie Od +10 do +35°C, od 30 do 75% relatívnej vlhkosti bez kondenzácie,  

pri 700 až 1060 hPa 
  
Skladovanie a preprava Od -10 do +50°C, od 10 do 90% relatívnej vlhkosti bez kondenzácie,  

pri 700 až 1060 hPa 
  
 Technické zmeny vyhradené! 
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Odovzdaný výkon (max.) Pri zaťažení 500 Ohm 
  
Galvanizácia (mA eff) 80 
  
Diadynamické prúdy  
(mA eff) 
 

20 

  
Vysokovoltážne prúdy 
(mA peak) 

250 

  
Strednofrekvenčné prúdy 
(mA peak/mA eff) 

140/100 

  
Interferenčné prúdy 
(mA eff) 

100 

  
Mikroprúdy (mA peak) 2  
  
Nízkofrekvenčné 
pravouhlé prúdy 
(mA peak/mA eff) 

80/80 

  
Presnosť ± 20% 

  
Aplikovaná časť  Stimulačné elektródy 

  
Prúdová polarita Ak majú prúdy polaritu: Červená = kladný pól (+), Čierna = záporný pól (-) 
  
Poznámka: Upozorňujeme, že pri stúpajúcej impedancii pacienta sa znižuje intenzita odovzdávaného 

prúdu. Toto môžete sledovať na stĺpcovom diagrame. 
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Ultrazvukové hlavice  
  
Frekvencia 0.8 MHz a 2.4 MHz 
  
Malá UZ hlavica 1 cm² , ERA = 0.67 cm² pri 0.8 MHz,  

0.65 cm² pri 2.4 MHz 
  
Maximálny výkon 1.0 W pri 0.8 MHz, 0.6 W pri 2.4 MHz 
  
Úrovne intenzity 0.1 do 1 W/cm² eff. v krokoch po 0.1 W/cm² 
  
Veľká UZ hlavica 5 cm² , ERA = 2.30 cm² pri 0.8 MHz,  

2.38 cm² pri 2.4 MHz 
  
Maximálny výkon 6.9 W pri 0.8 MHz, 7.1 W pri 2.4 MHz 
  
Úrovne intenzity 0.1 do 3 W/cm² eff. v krokoch po 0.1 W/cm² 
  
Presnosť ± 20% 
  
UZ režimy 1. Kontinuálny 

2. Pulzný, nastaviteľné pulzné frekvencie 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz 
pulzný pomer 1:10.............9:10 

  
Zameniteľnosť Ultrazvukové hlavice sú dielensky kalibrované a dajú sa ľahko vymeniť. 
  
Aplikovaná časť Oscilátor ultrazvukovej hlavice 
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Podtlak 12 – 60 kPa 
  
Impulzná prevádzka Trvanie periódy je nastaviteľné od 1 do 8 s v krokoch po 0.5 sekúnd; pulzný pomer 1:1 
  
Accuracy ± 20% 
  
Aplikovaná časť Vákuové prísavky a špongie 
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– Pred začatím údržby a čistenia musí byť prístroj vždy vypnutý hlavným vypínačom a sieťový 
kábel musí byť odpojený. 
 
- Uistite sa, že počas čistenia ani dezinfekcie nedochádza k vniknutiu kvapaliny do prístroja. 
Nepoužívajte spreje. 
 
- Ak počas čistenia alebo dezinfekcie vnikne do prístroja kvapalina, vyraďte prístroj z 
prevádzky, zabráňte jeho ďalšiemu používaniu a obráťte sa na servis. 
 
- Uistite sa, že pri čistení a dezinfekcii nie sú poškodené označenia na prístroji (napr. 
upozornenia, štítky ovládacích zariadení, identifikačný štítok). 
 
- Používanie prístroja ani jeho súčastí na nepoškodenú a zdravú pokožku sa z hľadiska 
hygieny nepovažuje za rizikové.  

  
Prístrojová skriňa / káble Čistenie: V prípade viditeľnej kontaminácie je možné prístrojovú skriňu a všetky káble vyčistiť 

pomocou komerčne dostupných čistiacich prostriedkov bez alkoholu určených na ošetrovanie 
plastov. Povrch poutierajte pomocou mäkkej nasiakavej tkaniny podľa špecifikácií výrobcu 
čistiaceho prostriedku až kým neodstránite nečistotu. Prostriedok však z tkaniny nesmie 
odkvapkávať. 

  
 Dezinfekcia: Dezinfekciu odporúčame vykonávať aspoň raz týždenne, ale tiež vždy v prípade, 

že existuje akákoľvek známka kontaminácie. Ešte predtým než to urobíte, poraďte sa s 
hygienikom. Pred dezinfekciou prístroj vždy najprv očistite. 
 
Prístrojovú skriňu a všetky káble je možné dezinfikovať dezinfekčnými utierkami. Používajte 
bežne dostupné dezinfekčné prostriedky bez alkoholu určeným na kovy a plasty s 
baktericídnymi, viricídnymi a fungicídnymi vlastnosťami. Dodržujte pritom pokyny na použitie 
príslušného výrobcu. Všetky povrchy utrite mäkkou nasiakavou tkaninou podľa špecifikácií 
výrobcu dezinfekčného prostriedku. Prostriedok pritom nesmie z tkaniny odkvapkávať. Prístroj 
nečistite handričkami, ktoré obsahujú predimpregnovaný dezinfekčný prostriedok (vlhčené 
utierky). V prípade potreby dodržiavajte aj požiadavky výrobcu na osušenie alebo dočistenie. 

  
Ultrazvukové hlavice Čistenie: Postupujte podľa pokynov uvedených v časti "Prístrojová skriňa". 
  
 Dezinfekcia: Postupujte podľa pokynov uvedených v časti "Prístrojová skriňa". 
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Vákuové elektródy Čistenie: V prípade viditeľnej kontaminácie môžete Vaco elektródy očistiť pomocou komerčne 
dostupných čistiacich prostriedkov bez alkoholu. Odpojte Vaco elektródy od elektródovej 
hadičky a prísavku úplne otočte vnútrajškom smerom navon. Ponorte Vaco elektródu do 
čistiaceho roztoku podľa informácií od výrobcu čistiaceho prostriedku a elektródu dôkladne 
vyčistite pomocou tvrdej kefy. Uistite sa, že aj medzera pod kovovou platničkou je úplne čistá. 
Následne všetko opláchnite čistou vodou. 

  
 Dezinfekcia: Dezinfekciu odporúčame vykonávať aspoň raz týždenne, ale tiež vždy v prípade, 

že existuje akákoľvek známka kontaminácie. Ešte predtým než to urobíte, poraďte sa s 
hygienikom. Pred dezinfekciou elektródy vždy najprv očistite. 
 
Vaco elektródy sa môžu dezinfikovať bežným dezinfekčným prostriedkom bez alkoholu 
určeným na kovy a plasty s baktericídnymi, viricídnymi a fungicídnymi vlastnosťami. Dodržujte 
pritom pokyny na použitie príslušného výrobcu. Kompletne ponorte Vaco elektródy do 
dezinfekčného prostriedku a jemne s nimi pohybujte. Uistite sa, že vnútorné a vonkajšie 
povrchy sú dezinfekčným prostriedkom úplne navlhčené. 
V prípade potreby dodržiavajte aj požiadavky výrobcu na osušenie alebo dočistenie. 

  
Špongie / špongiové 
vrecúška 

Čistenie: Špongie / špongiové vrecúška dôkladne opláchnite vodou. Používanie čistiacich 
prostriedkov sa neodporúča, pretože zvyšky čistiaceho prostriedku zostávajú v hubkách a 
počas používania môžu spôsobiť podráždenie pokožky. Môžu tiež spôsobiť poškodenie 
materiálu hubiek. 

  
 Dezinfekcia: Tepelnú dezinfekciu vykonajte varom špongií / špongiových vrecúšok po dobu 10 

minút alebo ich umyte (teplota vody min. 95°C) v čistej vode bez prísad. Používanie 
dezinfekčných prostriedkov sa neodporúča, pretože zvyšky dezinfekčného prostriedku 
zostávajú v hubkách a počas používania môžu spôsobiť podráždenie pokožky. Okrem toho 
môže dôjsť aj k poškodeniu materiálu hubiek. 

  

 

Ak na čistenie a dezinfekciu použijete horľavé roztoky, musí pred použitím prístroja uplynúť 
dostatočná doba na to, aby roztok vyprchal. V opačnom prípade hrozí požiar. 
 

  
Poznámka: Používajte prístroj iba v hygienickom prostredí. 
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Všeobecné informácie Výberu elektród a ich aplikácii venujte zvýšenú pozornosť. Počas prevádzky s konštantným 
prúdom zabezpečte dobrý a rovnomerný kontakt s pokožkou. Zhoršenie kontaktu môže u 
pacienta viesť k parestéziám. 
 
Ak je to potrebné pred ošetrením pokožku skontrolujte a očistite napr. v prípade, že je pacient 
spotený alebo ak boli na pokožku aplikované masti. Zapálené okrsky kože, malé ranky, ale 
tiež trhliny prekryte vazelínovou alebo zinkovou pastou. Zvláštnu pozornosť si vyžaduje 
aplikácia na čerstvé jazvy. 

  
Jednorazové elektródy Samolepiace jednorazové elektródy umožňujú pohodlné a rýchle použitie. Jednorazové 

použitie zaručuje hygienickú aplikáciu. Pri terapii máte možnosť využívať tri veľkosti elektród, 
čo vám umožňuje terapiu individualizovať a prispôsobiť ju pacientovmu zdravotnému stavu. 
 
Jednorazové elektródy sú obzvlášť vhodné na terapiu bipolárnymi prúdmi; na terapiu 
monopolárnymi impulznými prúdmi alebo prúdmi s galvanickou komponentou použite 
jednorazové elektródy podložené dostatočne navlhčenou špongiou. 
 
Na PhySys sú pomocou odizolovaných káblových svoriek pripojiteľné všetky druhy elektród 
bežne použivaných v elektroterapii. 

  
Poznámka: Jednorazové elektródy sú určené len na jednorazové použitie a môžu byť bez problémov 

likvidované spolu s domovým odpadom. 
Opakované použitie jednorazovej elektródy môže byť pre pacienta nebezpečné. 

  
 Pre aplikáciu na obzvlášť veľké plochy sú okrem jednorazových elektród k dispozícii aj 

platničkové a gumené elektródy. 
 
Elektrické pripojenie sa vykonáva pomocou káblových svoriek rovnako ako pri jednorazových 
elektródach. Svorky upevnite na platničkovú elektródu úplne zasunutú do špongiového 
vrecúška. 

  
Gumené elektródy Gumené elektródy sú vhodné na liečbu bipolárnymi prúdmi; pri použití čisto galvanického 

prúdu, prúdov s galvanickou komponentou alebo prúdov s väčšou dĺžkou impulzov je nutné 
upozorniť na to, že dochádza k poklesu vodivosti elektródy kvôli elimiminácii uhlíka z 
elektródy, čo je ale normálny následok ich použitia. 

  
Cínové elektródy Veľké cínové platničkové elektródy sú vhodné pri terapii čisto galvanickým prúdom 

(galvanizácia, ionoforéza). 
  
Špongiové vrecúška 
a špongie 

Gumené elektródy a cínové platničkové elektródy musia byť vždy podložené vlhkou 
medzivrstvou. Pre gumené elektródy odporúčame používať špongiové vrecúška; pre cínové 
platničkové elektródy sa odporúča použitie hubiek s hrúbkou minimálne 1 až 2 cm. Na 
navlhčenie špongií používajte teplú vodu z vodovodu; destilovaná voda nie je vhodná kvôli jej 
zlej vodivosti. 
Na rozdiel od praktických samolepiacich jednorazových elektród, gumené a cínové elektródy 
musia byť pri ich použití upevnené. Na tento účel sú vhodné elastické popruhy so suchým 
zipsom (velcro - pásy). 
 
Vložte podľa možnosti celé elektródy do špongiových vrecúšok a ľahkým prítlakom ich 
upevnite tak, aby boli v čím lepšom kontakte s telom. Upevňovacie popruhy by pritom na koži 
nemali zanechávať žiadne odtlačky. 
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 Prístroje nesú označenie CE 
 

 
 
v súlade so smernicou EC o zdravotníckych pomôckach 93/42/EEC. 

  
Výrobca 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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Obsah dodávky PhySys complete pozostáva z: 

jednotky pre elektro- a ultrazvukovú terapiu, VacoP a stĺpového stolíka pod prístroj 
Položka č.*  
 2 ks pacientský kábel 

 1 pár sivý elektródový kábel, vrátane 1 čiernej a 1 červenej štipcovej svorky 
 1 pár biely elektródový kábel, vrátane 1 čiernej a 1 červenej štipcovej svorky 
  
 1 ultrazvuková hlavica 28 mm 
  
 1 pár červených Vaco elektródových hadičiek 2,10 m dlhých 
 1 pár čiernych Vaco elektródových hadičiek 2,10 m dlhých 
 2 páry samoupínacích Vaco elektród, ø 90 mm, so špongiami 
 2 páry samoupínacích Vaco elektród, ø 60 mm, so špongiami 
  
 1 príslušenstvo pre stĺpový stolík 
  
 1 sieťový kábel, zauhlený 
  

 1 návod na použitie 
  

Obsah dodávky PhySys stolový prístroj pozostáva z: 
jednotky pre elektro- a ultrazvukovú terapiu 

Položka č.*  
 2 ks pacientský kábel 
 1 pár sivý elektródový kábel, vrátane 1 čiernej a 1 červenej štipcovej svorky 
 1 pár biely elektródový kábel, vrátane 1 čiernej a 1 červenej štipcovej svorky 
  
 1 ultrazvuková hlavica 28 mm 
 1 držiak ultrazvukovej hlavice 
  
 1 sieťový kábel, zauhlený 
  

 1 návod na použitie 
* Čísla položiek viď na 
nasledujúcich stránkach 

 

 
 
Obsah dodávky Stĺpový stolík pod prístroj 
Položka č.*  
 1 príslušenstvo pre stĺpový stolík 
 3 poličky 
  
Obsah dodávky VacoP (zásuvný modul vhodný len do stĺpového stolíka) 
Položka č.*  
 1 pár červených Vaco elektródových hadičiek 2,10 m dlhých 
 1 pár čiernych Vaco elektródových hadičiek 2,10 m dlhých 
 2 páry samoupínacích Vaco elektród, ø 90 mm, so špongiami 
 2 páry samoupínacích Vaco elektród, ø 60 mm, so špongiami 
  
* Čísla položiek viď na 
nasledujúcich stránkach 
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Príslušenstvo  
Položka č.  
  
95800610 Otočný podstavec 
117* Sieťový kábel, zauhlený, 3 m 
10101821 Návod na použitie 
  
Poznámka: Informácie o používaní a prevádzke programov pre diagnostiku a terapiu paréz sú k dispozícii 

v samostatnom dokumente. 
Môžete si ho kedykoľvek objednať u svojho obchodného zástupcu. 

  
  
 Elektroterapia 
155 Pacientský kábel PhySys SD 
124 1 pár sivý elektródový kábel, vrátane 1 čiernej a 1 červenej štipcovej svorky 
150 
 

1 pár biely elektródový kábel, vrátane 1 čiernej a 1 červenej štipcovej svorky 

31100146 Štipcová svorka červená 
31100147 Štipcová svorka čierna 
87200120 Jednorazové elektródy, malé 
87200140 Jednorazové elektródy, stredné 
87200130 Jednorazové elektródy, veľké 
87200110 Jednorazové elektródy, okrúhle 
43 Platničková elektróda z čistého cínu, 90 x 120 mm 
96 Špongia pre ionoforézu, 160 x 120 x 19 mm  
212 Membránová fólia pre ionoforézu, 180 x 120 mm, 1000 ks 
44 Gumená elektróda, 50 x 50 mm, 1 pár 
97 Špongiové vrecúško, 70 x 75 mm, 1 pár 
46 Gumená elektróda, 100 x 50 mm, 1 pár 
98 Špongiové vrecúško, 89 x 125 mm, 1 pár 
232 Gumený popruh, 60 cm 
233 Gumený popruh, 120 cm 
230 Velcro popruh, 60 cm dlhý 
231 Velcro popruh, 120 cm dlhý 
  

 
* Štandardný kábel. Dostupné sú aj iné varianty konektorov pre jednotlivé krajiny. 
V prípade potreby kontaktujte svojho distribútora. 
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Príslušenstvo  
Položka č.  
 Ultrazvuková terapia 
4200 Ultrazvuková hlavica 0.8 and 2.4 MHz, biela, ø 28 mm, SD edícia 
4220 Ultrazvuková hlavica 0.8 and 2.4 MHz, sivá, ø 13 mm, SD edícia 
65801010 Držiak ultrazvukovej hlavice pre stolový prístroj PhySys 
6 Sono Plus gel 0.5 L fľaša 
  
 VacoP 
95* Špongia pre Vaco elektródu, veľká, 90 mm 
94* Špongia pre Vaco elektródu, malá, 60 mm 
72 Vaco elektróda, ø 90 mm, samoupínacia 
71 Vaco elektróda, ø 60 mm, samoupínacia 
164 Vaco elektródová hadička, červená 2.1 m dlhá 
165 Vaco elektródová hadička, čierna, 2.1 m dlhá 
  
  
 Stĺpový stolík PhySys column 
66890317 Sklená polička pre ultrazvukové hlavice, PhySys column 
66890010 Sklená polička, horná, PhySys column 
66890110 Sklená polička, stredná, PhySys column 
66890210 Sklená polička, dolná, PhySys column 
80400756 Koliesko prístroja z plastu, dvojité, ø 75 mm, sivé 11 x 22 mm 
  
  
 * Minimálna objednávka jednej veľkosti: 4 kusy 
  
 Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálne príslušenstvo, inak nemôžeme zaručiť 

správne fungovanie prístroja. 
 

 Technické zmeny vyhradené. 
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 Prístroj je možné použiť v kombinácii s VacoP. Pozrite si návod na obsluhu prístroja. 

 
Ktokoľvek, kto kombinuje prístroje v rozpore s týmito pokynmi a tým vytvára zdravotnícky 
systém, robí tak na vlastnú zodpovednosť. 
 
Pri kombinácii prístrojov dodržujte špecifikácie normy DIN EN 60601-1. 
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 PhySys je vyrobený v zhode s bezpečnostnými predpismi EN 60601-1. 

 
Spoločnosť Zimmer MedizinSysteme GmbH ako výrobca je zodpovedná za bezpečnosť a 
spoľahlivosť, ak 
 
• je prístroj napájaný zo zástrčky s uzemnením a elektrická inštalácia zodpovedá DIN VDE 

0100 časť 710, 
• je prístroj používaný v súlade s Návodom na použitie, 
• sú rozšírenia, nové inštalácie alebo zmeny vykonávané výhradne osobami autorizovanými 

spoločnosťou Zimmer MedizinSysteme, 
• sa používateľ pred použitím prístroja presvedčil o jeho funkčnej bezpečnosti a o jeho 

bezchybnom stave, 
• používateľ pred každým použitím skontroloval, či nie sú ultrazvukové hlavice, kábel a 

zástrčka poškodené, čo môže ovplyvniť bezpečnosť prístroja (napr. trhliny), 
• prístroj používa iba riadne zaškolený personál, 
• prístroj nie je umiestnený v rizikovom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a / alebo 

vo výbušnom ovzduší, 
• pri vniknutí kvapaliny do prístroja, musí byť tento ihneď odpojený od elektrickej siete. 
 
Prístroj neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by mohol užívateľ upraviť alebo opraviť sám. 

  

 

Poistky a iné náhradné diely môžu byť vymenené iba vyškoleným servisným personálom. 
Výmena lítiovej batérie osobami bez výcviku je nebezpečná. 

  

 

Servis zariadenia smie vykonávať iba vyškolený personál. Všetky popisy nevyhnutné pre 
údržbu prístroja sú dostupné v Servisnej príručke PhySys alebo je možné vyžiadať si ich od 
výrobcu. Zimmer MedizinSysteme na požiadanie poskytne schémy zapojenia, zoznamy 
komponentov, popisy, kalibračné pokyny alebo iné dokumenty. 
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 PhySys vykoná po zapnutí automatický test, ktorým preverí všetky vnútorne komponenty. 

 
V prípade závady sa objaví chybové hlásenie. 
 
Okrem toho môžete pre všetky 3 prevádzkové režimy vykonať rozširený funkčný test. 

  
 Tieto testy by mali byť vykonávané raz mesačne alebo pri akejkoľvek pochybnosti o 

prevádzkovej spoľahlivosti prístroja. 
  

Stimulačné prúdy Zvoľte program GA 00. Zoskratujte pacientské káble cez tester. 
Ak sa použije maximálna intenzita, panel v stĺpcovom diagrame sa musí úplne vyplniť. 
Vykonajte tento test postupne s obidvomi kanálmi. 

  
Ultrazvuk Zvoľte ultrazvukovú hlavicu a jej plochu pokryte kontaktným gelom. Pri štarte terapie s malým 

výkonom musí ikona kvality prepojenia zobrazovať viac ako 90%. 
Vykonajte tento test postupne s obidvomi ultrazvukovými hlavicami. Následne hlavicu 
vyčistite. 

  
Vákuum Snímte vákuové elektródy z hadičiek. Pripojte hadičky k testeru. Zvoľte program Vaco a 

nastavte bazálne vákuum. V stĺpcovom diagrame musí byť činnosť vákua viditeľná. 
  
Vaco elektródy Prevráťte Vaco elektródy zvnútra navon tak, aby povrch elektródy už nebol obklopený 

gumovou manžetou a spustite vákuum. 
VacoP musí udržiavať vákuum. 

  
Poznámka: Po skončení funkčných testov vypnite PhySys. 

 
Ak chcete následne ihneď vykonávať liečbu, nastavte požadované parametre ošetrenia a 
postupujte podľa popisu v časti 8. 
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 Prístroj PhySys a voliteľný prístroj VacoP sú uvedené v prílohe 1 k MPBetreibV (Medical 

Device Operator Ordinance - Nariadenie prevádzkovateľa zdravotníckych pomôcok). 
Dodržujte, prosím, opatrenia, ktoré sú nevyhnutné. 
 
Prístroje nie sú uvedené v prílohe 2 k MPBetreibV. 
 
V Nemecku je tiež potrebné dodržiavať nemecké úrazové poistenie (DGUV) (Predpis 3 - 
Elektrické systémy a zariadenia) v znení neskorších zmien a doplnkov. 

  
Poznámka: Tieto informácie sa týkajú prevádzkovania prístrojov v Nemecku. Berte prosím do úvahy 

odlišné vnútroštátne predpisy vo vašej krajine. 
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Prístroj nefunguje Žiadna odpoveď na zapnutie hlavného vypínača / displej zostane tmavý. 
  
 Možná príčina 1: Sieťové pripojenie. 

Náprava príčiny 1: Skontrolujte, či je sieťová zástrčka správne zasunutá do zásuvky a či je 
zástrčka zariadenia pevne zasunutá do portu v prístroji. 
Skontrolujte, či sieťový kábel nie je poškodený a ak je to potrebné, vymeňte kábel. 
Skontrolujte sieť a zásuvku, či nedošlo k poruche v sieti alebo zásuvke, ktorú opravoval 
profesionál (elektrikár). 
 
Možná príčina 2: Sieťová poistka (PhySys). 
Náprava príčiny 2: Skontrolujte sieťovú poistku. 
Vymeňte poistku za rovnakú t.j. s presne rovnakým označením / s rovnakým odporom. 
Skôr než to urobíte, dôkladne skontrolujte napájanie kvôli odhaleniu prípadnej poruchy. 
 
Ak sa chyba opakuje, informujte servis / zákaznícky servis. 

 

 

  
Prístroj neidentifikuje 
ultrazvukovú hlavicu  

Možná príčina 1: Ultrazvuková hlavica nie je pripojená. 
Náprava príčiny 1: Skontrolujte pripojenie ultrazvukovej hlavice a ak je to potrebné, pripojte 
ultrazvukovú hlavicu. 
 
Možná príčina 2: Ultrazvuková hlavica je poškodená 
Náprava príčiny 2: Informujte prosím servisné oddelenie / oddelenie služieb zákazníkom. 

  
Prístroj neemituje 
ultrazvuk 

Možná príčina 1: Zvolili ste nesprávnu ultrazvukovú hlavicu (v prípade pripojenia dvoch 
ultrazvukových hlavíc). 
Náprava príčiny 1: Skontrolujte, ktorá ultrazvuková hlavica je aktívna. Ak je to potrebné, 
prepnite na požadovanú ultrazvukovú hlavicu. 

  
Nedá sa použiť DuoStim Možná príčina 1: Vaco elektródy sú pripojené k 2. kanálu. 

Náprava príčiny 1: V režime "DuoStim separátny" nie je možné použiť dvojokruhovú aplikáciu 
vákua pretože je aktívny iba 1. kanál. Zvoľte 1. kanál aby ste mohli použiť Vaco elektródy. 

  
Žiadne vákuum (VacoP) – 
porucha vzduchotesnosti 

Možná príčina 1: Sacia elektróda nie je správne umiestnená. 
Náprava príčiny 1: Skontrolujte umiestnenie elektródy a ak je to potrebné, premiestnite ju. 
 

 Možná príčina 2: Nie je zatvorený výpustný ventil na separátore vody. 
Náprava príčiny 2: Skontrolujte výpustný ventil na separátore vody. Po vypustení vody je 
nutné ventil vždy zatvoriť. 

  
 Možná príčina 3: Vákuová hadička je zablokovaná. 

Náprava príčiny 3: Skontrolujte priechodnosť vákuovej hadičky. Spravíte to tak, že snímete 
vákuovú elektródu a zatvoríte otvor hadičky prstom. Ak necítite žiadny podtlak, odstráňte a 
vymeňte hadičku. 

  
 Okrem vyššie popísaných chýb môže zariadenie zobraziť aj nasledujúce chybové hlásenia. 
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Kontrola kábla Na displeji sa zobrazí chybové hlásenie "Kontrola kábla". 
 
V prípade elektrostimulačnej terapie v režime konštantného prúdu to znamená: 
prerušenie elektrického obvodu pacienta. 
Vo všeobecnosti toto hlásenie informuje o uvoľnených elektródach, znečistených 
elektródových klipoch, chybnom pacientskom kábli alebo vadných poistkách. Po odstránení 
príčiny odstráňte správu potvrdením "OK". 
 

  
Preťaženie prúdom Na displeji sa objaví chybové hlásenie "Preťaženie prúdom! (Ochrana pacienta)". 

 
Toto informuje o zvýšení prietoku prúdu na maximálne prípustnú hodnotu. Zvýšenie prúdu 
počas konštantného režimu vo všeobecnosti indikuje poruchu prístroja, zatiaľ čo pri režime 
constant voltage (stále napätie) môže dôjsť k zvýšeniu hodnoty prúdu, keď dôjde k zmene 
odporu pacienta (napríklad pri mokrej koži). 
 
Odstráňte správu potvrdením "OK". 
Ak sa chybové hlásenie zobrazí opätovne, obráťte sa na zákaznícky servis 
 

SD karta Na displeji sa objaví chybové hlásenie "Chyba pri otváraní súboru". 
 
Táto správa sa zobrazí po vyvolaní súborov uložených na SD karte. Vložte kartu a potvrďte 
tlačidlom "OK". 

  
 Na displeji sa objaví chybové hlásenie "Nenašla sa SD karta". 

 
Táto správa sa zobrazí: 
• ak chcete programy uložiť do zoznamu Obľúbené alebo Pamäť a nie je vložená žiadna 

SD karta, 
• keď sa má otvoriť zoznam Obľúbené alebo Pamäť a nie je vložená žiadna SD karta. 
 
Vložte kartu a potvrďte tlačidlom "OK". 

  
Porucha funkčného testu Na displeji sa objaví chybové hlásenie "Chyba počas auto-testu". 

 
V niektorých prípadoch sa dá chyba vykorigovať vypnutím zariadenia a opätovným zapnutím 
prístroja po 5 sekundovej prestávke. V opačnom prípade informujte zákaznícky servis. 
 
Môžete sa s ním spojiť prostredníctvom svojho obchodného zástupcu alebo prostredníctvom 
hlavnej kancelárie v meste Neu-Ulm. 

  
 Prístroj môže byť zaslaný do výrobného závodu iba v pôvodnom balení. 
  
Centrála v Nemecku Zimmer MedizinSysteme GmbH 

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

 
Obchodné zastúpenie 
pre SR 
 

 
DON LEON, s.r.o. 
Dominika Tatarku 14 
058 01 POPRAD 
Tel. +421 918 624 845 
Tel. +421 911 566 077 
donleon@donleon.sk 
www.zimmer-med.sk 
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Likvidácia Prístroj smie byť vrátený do výrobného závodu iba v pôvodnom balení. Musí byť zlikvidovaný 
v továrni v Neu-Ulme. 
 
V zahraničných (európskych) krajinách sa riaďte, prosím, národnými predpismi pre likvidáciu. 
V prípade potreby kontaktujte svojho distribútora. 
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Medicínske elektronické prístroje ako napríklad PhySys, podliehajú z hľadiska elektromagnetickej kompatibility zvláštym 
bezpečnostným opatreniam a musia byť inštalované a uvedené do prevádzky v súlade s pokynmi pre elektromagnetickú 
kompatibilitu (EMC) obsiahnutými v návode na obsluhu alebo v sprievodnej dokumentácii. 
 
Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné (HF) komunikačné zariadenia (napr. mobilné telefóny) môžu medicínske elektronické 
prístroje ovplyvňovať. 
 
PhySys smie byť prevádzkovaný len s pôvodným napájacím káblom, ktorý je uvedený v obsahu dodávky a príslušenstva. 
Prevádzka prístroja s iným napájacím káblom môže zapríčiniť zvýšenie emisií alebo zníženie odolnosti prístroja proti rušeniu! 
 
Smernice a vyhlásenie výrobcu – Rušivé elektromagnetické vyžarovanie 

Prístroj PhySys je určený pre prevádzku v elektromagnetickom prostredí opísanom ďalej. Zákazník alebo používateľ 
prístroja PhySys má povinnosť zabezpečiť, aby ho v takom prostredí používali. 

Meranie rušivého vyžarovania Zhoda Elektromagnetické prostredie - smernice 

HF vyžarovanie podľa CISPR 11 Skupina 2 Prístroj PhySys používa vysokofrekvenčnú 
energiu výhradne pre svoju vnútornu funkciu. 
Preto je jeho vysokofrekvenčné vyžarovanie 
veľmi malé a nie je pravdepodobné, že bude 
rušiť okolité elektronické prístroje. 

HF vyžarovanie podľa CISPR 11 Trieda B Prístroj PhySys je vhodný pre použitie vo 
všetkých zariadeniach, vrátane zariadení v 
obytnej zone a takých, ktoré sú bezprostredne 
pripojené na verejnú nizkonapäťovú sieť, 
ktorá napája aj budovy využivané na obytné 
účely. 

Vyžarovanie harmonických kmitov podľa 
IEC 61000-3-2 

Trieda A 

Vyžarovanie kolísavého napätia / 
výchyliek podľa IEC 61000-3-3 

Spĺňa 

Tabuľka 201 podľa EN 60601-1-2:2006-10 
 
Prístroj nesmie byť používaný v tesnej blízkosti iného prístroja alebo položený na inom prístroji. Ak je potrebné 
prevádzkovanie v blízkosti alebo nad/pod inými prístrojmi, musí byť prístroj sledovaný, aby bolo možné v tomto usporiadaní 
kontrolovať jeho správnu prevádzku. 
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Smernice a vyhlásenie výrobcu – Odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu 

Prístroj PhySys je určený pre prevádzku v elektromagnetickom prostredí popísanom ďalej. Zákaznik alebo používateľ 
prístroja PhySys má povinnosť zabezpečiť, aby ho v takom prostredí použivali. 

Skúšky odolnosti voči 
rušeniu 

Skúšobná úroveň IEC 
60601 

Úroveň zhody Elektromagnetické prostredie - 
smernice 

Vybitie statickej elektriny 
(ESD) podľa IEC 61000-
4-2 

± 6 kV kontaktné vybitie 
 
± 8 kV vybitie vzduchom 

± 6 kV kontaktné vybitie 
 
± 8 kV vybitie vzduchom 

Podlahy by mali byť z dreva alebo 
betónu alebo pokryté keramickými 
dlaždicami. Ak je podlaha pokrytá 
syntetickým materiálom, musí byť 
relatívna vlhkosť najmenej 30%. 

Rýchle prechodné 
elektrické poruchové 
veličiny / výboje podľa 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV pre napájacie káble 
 
± 1 kV pre vstupné a 
výstupné káble 

± 2 kV pre napájacie káble 
 
nepoužiteľné pre vstupné a 
výstupné káble 

Kvalita napájacieho napätia by 
mala zodpovedať typickému 
obchodnému alebo 
nemocničnému prostrediu. 

Prepätie podľa IEC 
6100-4-5 

± 1 kV diferenčný režim 
 
± 2 kV spoločný režim 

± 1 kV diferenčný režim 
 
± 2 kV spoločný režim 

Kvalita napájacieho napätia by 
mala zodpovedať typickému 
obchodnému alebo 
nemocničnému prostrediu. 

Poklesy napätia, 
krátkodobé prerušenia a 
kolísanie napájacieho 
napätia podľa IEC 
61000-4-11. 

<5% UT 
(>95% pokles UT na ½ 
periódy) 
 
40% UT 
(60% pokles UT na 5 periód) 
 
70% UT 
(30% pokles UT na 25 
periód) 
 
<5% UT 
(>95% pokles UT na 5 
sekúnd) 

<5% UT 
(>95% pokles UT na ½ 
periódy) 
 
40% UT 
(60% pokles UT na 5 periód) 
 
70% UT 
(30% pokles UT na 25 
periód) 
 
<5% UT 
(>95% pokles UT na 5 
sekúnd) 

Kvalita napájacieho napätia by 
mala zodpovedať typickému 
obchodnému alebo 
nemocničnému prostrediu. Ak 
užívateľ PhySys-u požaduje trvalú 
funkciu aj pri prerušení dodávky 
energie, odporúčame PhySys 
napájať z neprerušiteľného zdroja 
alebo z batérie. 

Magnetické pole pri 
napájacej frekvencii 
(50/60 Hz) podľa  IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetické polia pri sieťovej 
frekvencii by mali zodpovedať 
typickým hodnotám, ktoré sa 
nachádzajú v obchodnom alebo 
nemocničnom prostredí. 

Poznámka: UT je striedavé sieťové napätie pred použitím skúšobných úrovní. 
Tabuľka 202 podľa EN 60601-1-2:2006-10 
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Hlavnými výkonnostnými charakteristikami prístroja PhySys sú: bezproblémové odovzdávanie stimulačného prúdu 
a ultrazvuku ako aj podtlaku v spojení s vákuovou jednotkou VacoP s nastavenými parametrami, ako aj bezproblémové 
ovládanie všetkých funkcií. 
 
 
Smernice a vyhlásenie výrobcu – Odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu 

Prístroj PhySys je určený pre prevádzku v elektromagnetickom prostredí popísanom ďalej. Zákazník alebo obsluha prístroja 
PhySys má povinnosť zabezpečiť, aby ho v takom prostredí používali. 

Skúšky 
odolnosti 
voči 
rušeniu 

Skúšobná úroveň 
IEC 60601 

Úroveň zhody Elektromagnetické prostredie - smernice 

Vedené HF 
rušenie 
podľa IEC 
61000-4-6 
 
Vyžarované 
HF rušenie 
podľa IEC 
61000-4-3 

3 VEfektívna hodnota 
150 kHz pri 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz pri 2.5 GHz 

3 VEfektívna hodnota 
150 kHz pri 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz pri 2.5 GHz 

Prenosné a mobilné rádiové prístroje by nemali byť 
používané v menšej vzdialenosti od PhySysu 
vrátane káblov, ako je odporučená bezpečnostná 
vzdialenosť prepočítaná podľa príslušnej rovnice pre 
vysielaciu frekvenciu. 
 
Odporúčaná bezpečnostná vzdialenosť: 
 
d= 1.17 √P 
 
d= 0.35 √P pre 80 MHz pri 800 MHz 
 
d= 0.7 √P pre 800 MHz pri 2.5 GHz 
 
pričom P je menovitý výkon vysielača vo wattoch 
(w) podľa údajov výrobcu vysielača a d je 
odporúčaná bezpečná vzdialenosť v metroch (m). 
 
Pri všetkých frekvenciách by intenzita poľa 
stacionárneho rádiového vysielača mala byť nižšia 
ako úroveňb podľa testovania na miestea. 
 
V okolí prístrojov s nasledovným symbolom sú 
rušenia možné: 
 

 

POZNÁMKA 1: Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah. 
POZNÁMKA 2: Tieto smernice nemusia byť použiteľné vo všetkých prípadoch. Šírenie elektromagnetických veličin je 
ovplyvňované absorpciami a odrazmi od budov, predmetov a ľudí. 
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a Intenzitu poľa stacionárnych vysielačov ako napr. základňovej stanice rádiotelefónov a mobilných pozemných 
rádiových prístrojov, amatérskych rádiových staníc, rádiových AM a FM staníc a televíznych vysielačov nie je možné 
teoreticky vopred presne určiť. Pre presné určenie elektromagnetického prostredia s ohľadom na stacionárne vysielače, by 
mala byť zvážená štúdia elektromagnetických fenoménov v danom mieste. Ak nameraná intenzita poľa na mieste, kde sa 
PhySys používa prekročí hore uvedenú úroveň zhody, mal by byť prístroj PhySys pozorovaný, aby bola overená jeho 
prevádzka v súlade s predpismi. Ak budú spozorované nezvyčajné výkonové charakteristiky, môžu byť potrebné dodatočné 
opatrenia ako napr. zmena pripojenia alebo iné umiestnenie prístroja PhySys. 
 
b Vo frekvenčnom rozsahu od 150 kHz do 80 MHz by mala byť intenzita poľa menšia ako 3 V/m. 

Odporúčané bezpečnostné vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými vysokofrekvenčnými telekomunikačnými 
zariadeniami a prístrojom PhySys 

Prístroj PhySys je určený na prevádzku v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sú vysokofrekvenčné radiačné rušenia 
pod kontrolou. Zákazník alebo používateľ prístroja PhySys sa môže vyhnúť elektromagnetickým rušeniam tak, že dodrží 
minimálny odstup medzi prenosnými a mobilnými vysokofrekvenčnými telekomunikačnými prístrojmi (vysielačmi) a 
prístrojom PhySys – v závislosti od výstupného výkonu komunikačného prístroja ako je popísané nižšie. 

 
Menovitý výkon vysielača 

W 
Bezpečná vzdialenosť závislá od vysielacej frekvencie 

m 

150 kHz až 80 MHz 
d= 1.2 √P 

80 MHz až 800 MHz 
d= 0.35 √P 

800 MHz až 2.5 GHz 
d= 0.7 √P 

0.01 0.12 0.035 0.07 

0.1 0.38 0.11 0.22 

1 1.2 0.35 0.70 

10 3.8 1.1 2.2 

100 12 3.5 7 

Pre vysielače, ktorých maximálny menovitý výkon nie je uvedený v tabuľke, je možné bezpečnú vzdialenosť d v metroch (m) 
vypočítať za použitia rovnice, ktorá patrí k príslušnému stĺpcu, pričom P je maximálny menovitý výkon vysielača vo wattoch 
(W) podľa údajov výrobcu vysielača. 
POZNÁMKA 1: Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah. 
POZNÁMKA 2: Tieto smernice nemôžu byť použiteľné vo všetkých prípadoch. Šírenie elektromagnetických veličín je 
ovplyvňované absorpciami a odrazmi od budov, predmetov a ľudí. 
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Junkersstraße 9
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