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Kullanım talimatında bu sembol tehlikeyi ifade eder. 
 

  

Dikkat! 
Kullanım talimatında bu "Dikkat“ sembolü  
olası maddi hasarları ifade eder. 
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Bu sembol cihazdaki tehlike noktalarına işaret eder. 
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PhySys Edition SD cihazı için geçerlidir.  
 
Bu kullanım kılavuzu cihazın bir parçasıdır. Bu kılavuz, cihazı kullanmakla 
görevlendirilen kişilerin her an erişimini sağlamak için cihazla birlikte muhafaza 
edilmelidir.  
 
Bilgilerin güncelliği: Temmuz 2017 



 Endikasyonlar / Kontraendikasyonlar 
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Kan dolaşımını 
destekleyen  
terapi 

• Fonksiyonel kan dolaşımı bozuklukları 
• Diabetes mellitus hastalığında anjiyopati 
• Anjiyonöropati (Raynaud sendromu) 
• Akrosiyanoz 
• Venöz damar hastalıkları 
• Kronik venöz yetmezlik 
• Refleks sempatik distrofi sendromu 
• Sudeck sendromu (evre II) 
• Lenfödem 
• Fasiyalis tedavisi (ön tedavi olarak) 
• Kronik kas gerginliği 
• Periferik eklem hastalıkları (kronik) 
• Omurga hastalıklarında radiküler sendromlar (subakut veya kronik) 
• Bağ rüptürleri 
• Tendovajenit 
• Bursit 

  
Analjezik terapi • Kas, tendon, eklem ve kemik distorsiyonları, kontüzyonları, burkulmaları  

• Geniş çaplı miyaljiler 
• Poliartraljiler 
• Eklem hastalıkları, enflamatuvar 
• Kronik poliartrit (romatoid artrit), 

enflamasyonun düşük olduğu dönemlerde tedavi 
• Periartropatilerde yaygın ağrı, artrozlar, Bechterew hastalığı 
• Tendinit, tendovajenit 
• Lokal ve psödoradiküler omurga hastalıkları 
• Kök lezyonu 
• Bel fıtığı operasyonları 
• Enflamatuvar omurga hastalıkları, kronik 
• Kronik ağrılar, ağrı hastalığı 
• Pelvipati (adneksit) 
• Pelvipati (prostatit) 
• Nevraljiler 
• Nevrit 
• Polinöropati 
• Radiküler sendromlar 
• Sinir sıkışma sendromları 
• Allodini 
• Kozalji 

 
Doku beslenmesini 
destekleyici 
terapi 

• Venöz ülser 
• Nörotrofik ülser 
• Dekübit ülserleri 
• Yara iyileşmesi gecikmesi 
• Osteoporoz 
• Kemik iyileşmesi gecikmesi 
• Bağ rüptürleri 

  
Kas güçlendirici terapi • Kas zayıflığı 

• Kasıtlı hareket zayıflığı 
• Kaslarda hissizlik 
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Kas gevşetici terapi • Kaslara aşırı yüklenme 
• Ağrılı kas gerginlikleri 
• Miyofasiyal ağrı sendromları 
• Tendon ve kas rüptürleri 
• Kontraktürler 

  
Ayrıca uygulamalara 
dayalı tecrübeler 
aşağıdaki hastalık 
tablolarının tedavisinde 
de olumlu bir etkinin 
görülebileceğini 
göstermiştir: 
 

• Periartropatiler ve insersiyon tendopatileri (akut, subakut) 
• Periartropatiler ve insersiyon tendopatileri (kronik) 
• Periferik eklem hastalıları (akut, subakut) 
• Travma sonrası görülen tablolar (hematomlar, ödemler) 
• Ellerde ve ayaklarda aşırı terlerme 

(Hyperhidrosis palmarum et plantarum) 
• Şunlara bağlı omurga duruş bozuklukları: 

Travma sonrası, enflamasyon sonrası, dejeneratif 
• Çocukluk ve gençlik çağı omurga duruş bozuklukları 
• Omurga ve spinal füzyon fraktürleri  
• Eklem operasyonları, artroskopi, artrotomi  
• Destek ve hareket organının doğumsal malformasyon ve bozukluklarının çocukluk çağında 

tedavisi 
• Fekal inkontinans 
• Üriner inkontinans 
• Bağırsak motilite bozukluğu 
• Kronik kabızlık 
• Sekonder lenfödem ve lenf tıkanıklığı 
• Pelvipati 
• Polinöropati 
• Omurilik ön boynuzu hastalığı 
• Periferik pareziler, pleksus parezileri 
• Lokal olmayan, genel omurga hastalıkları 
• Spastisite 
• Spastik pareziler 
• Gevşek pareziler 
• Psoriasis 
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Genel  
kontraendikasyonlar 

• Belirsiz ağrı sendromları  
• Akut enflamasyonlar (lokal, sistemik) 
• Kalp dolaşım sistemi hastalıkları (şüphesi) 
• Epilepsi (şüphesi) 
• Fontaine sınıflamasına göre evre IIb'den itibaren arteriyel oklüzif hastalık 
• Cerahatli süreçler 
• Ateş 
• Genel enfeksiyonlar 
• Kötü ve iyi huylu tümörler 
• Tromboflebit 
• Emboli tehlikesi durumunda flebotromboz 
• Kalp pili ve diğer elektronik cihazlar 
• Transkardiyal akım akışı 
• Darbe genişlikleri 1 ms'den fazla olan galvanik veya tek kutuplu akım uygulanan akım 

bölgelerindeki metal implantlar 
• Psikozlar 
• Cilt hassasiyetinin sınırlı olması durumunda  
• Açık yaraların üzerinde veya yakınında veya fraktürlerin üzerinde uygulamalar 

  
TENS terapisinde ayrıca 
dikkat edilmesi 
gerekenler 

• Sebebi ortadan kaldırılabilir ağrılar 
• Temel itibarı ile psikojenik ağrılar (TENS terapisi etkisizdir) 
• Merkezi ağrı sendromu, ör. talamik ağrı sendromu 

  
Ayrıca dikkat edilmesi 
gereken 
kontraendikasyonlar 

Şu durumlarda dalga grup darbeleri ile kas tedavisi (dalga akımlar): 
• Bilinç kaybı, bilinç bulanıklığı 
• Refleksif inhibasyon (ör. fraktürlerde) 
• Kas enflamasyonu 
• Yüz mimik kasları 
• Elektrik stimülasyonu terapisi kalıcı ağrıya sebep oluyorsa 
• Bebekler, küçük çocuklar 
• Bir spastisite artıyorsa 
• Gebelik 

Özellikle dikkat edilmesi gereken durumlar: 
• Akut travma veya fraktür sonrasında kanama eğilimi 
• Cerrahi müdahalelerden sonra, kas kasılmasının iyileşme sürecini olumsuz etkileme 

ihtimali varsa 
  
Bazı akım tipleri için 
emniyet tedbirleri 

Diadinamik akım, trabert akım 
• Diadinamik akımlardaki yüksek galvanik oranı sebebi ile olası cilt hasarlarını önlemek için 

elektrot tekniğinin titizlikle gerçekleştirilmesi gereklidir.  
• Hassasiyet bozukluklarında dozajlama dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. 
Elektroakupunktur 
• Kan pıhtılaşma bozukluklarında iğneli akupunktur uygulanmamalıdır 
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Ortopedi, cerrahi, 
travmatoloji, romatoloji 
alanındaki  
endikasyonlar 
 
 

• Omurga kaynaklı ağrı sendromları, ör. servikal sendrom 
• Ankilozan spondilit (sadece enflamasyon görülmeyen dönemde) 
• Eklem hastalıkları 
• Romatoid artrit (ısı tedavisi gerekli olduğunda) 
• Artroz 
• Periartropatiler  
• Epikondilopatiler 
• Tendinozlar, periostozlar, topuk dikeni 
• Aşil tendon ağrısı 
• Yaralar, kontraktürler, Dupuytren kontraktürü 
• Travma sonrası şikâyetler 
• Fraktürler (özellikle geç kallus oluşumunda) 

  
Diğer endikasyonlar • Bronşiyal astım 

• Rinopati 
• Boyun incinmesi sonrasında, tekrarlayan blokajlarla seyreden kalıcı boyun omurgası 

şikâyetlerinde 
• Baş ağrıları 
• Kulak ağrıları 
• Zoster nevraljisi 
• Mide ve oniki parmak bağırsağının fonksiyonel bozuklukları 
• Pelvipati 
• Küçük pelvisin fonksiyonel şikâyetleri 
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Genel 
kontraendikasyonlar 

• Belirsiz ağrı sendromları 
• Isı uygulamasının mahsurlu olduğu hastalıklar, ör. akut enflamatuvar hastalıklar 
• Mekanik etkilerin kontraendike olduğu hastalıklar, ör. flebotromboz 
• Sınırlı kan akışı  
• Kalp dolaşım sistemi hastalıkları şüphesi 
• Hemoratik diyatez 
• Servikal C 3 değerinden yüksek sonikasyona tabi tutmayınız 
• Parenkimatöz veya ısıya hassas organların sonikasyonu (testisler, gözler, gravid uterus, 

karaciğer, böbrek, vs.) 
• Anestezi uygulanmış cilt bölgeleri 
• Sıcaklık hissi bozuklukları 
• İyonize ışınlarla uygulanan tedavi sonrası 
• Epifiz aralıkları 
• Tümörler 
• Elektronik kalp pilleri 
• Açık yaraların üzerinde veya yakınında uygulama 
• Reflekslerin veya ağrı hassasiyetinin sınırlı olması 
• Gebelik durumunda veya gebelik olduğu tahmin edildiğinde karın, kalça ve bel bölgesinde 

uygulama 
 
 
Metal implantlar ve endoprotezler 
 
Düşük dozlu dinamik bir sonikasyon artık günümüzde sakıncalı değildir. 
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Elektroterapinin yan 
etkileri 

Doğru uygulandığında bilinen bir yan etkisi yoktur. 

  
Ultrason terapisinin yan 
etkileri 

Doğru uygulandığında bilinen bir yan etkisi yoktur. 
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 Cihaz hasta üzerinde kullanılmadan önce uygulayıcı, kullanım kılavuzu, münferit tedavi 
yöntemleri ve endikasyonlar / kontraendikasyonlar, uyarı ve uygulama bilgileri hakkında bilgi 
sahibi olmalıdır. Ultrason terapisine ilişkin bilgileri içeren diğer kaynaklar da dikkate alınmalıdır. 

  
 Bu kullanım kılavuzu, cihazı kullanmakla görevlendirilen kişilerin her an erişimini sağlamak için 

daima cihazla birlikte muhafaza edilmelidir. 
  
Dikkat! Elektrik çarpması tehlikesini ortadan kaldırmak için tüm bakım-onarım veya temizlik 

faaliyetlerinden önce elektrik fişi çekilerek cihaz besleme şebekesinden ayrılmalıdır. 
  
Dikkat! Kullanım öncesinde cihazın yönetmeliklere uygun topraklama kontaklı bir priz üzerinden 

çalıştırıldığından emin olunmalıdır (elektrik tesisatı DIN VDE 0100 Kısım 710 uyarınca). Bu 
sırada cihaz sadece teslimat kapsamında bulunan şebeke kablosu ile çalıştırılmalıdır. Şebeke 
kablosu mekanik yükten korunmalıdır. 

  
Dikkat! Manyetik ve elektriksel alanlar cihazın fonksiyonunu etkileyebilir. Bu sebeple cihazı güçlü 

elektromanyetik oluşturan cihazların yakınında çalıştırmayınız (röntgen veya diatermi cihazları, 
manyetik rezonans görüntüleme cihazları). Lütfen birkaç metrelik bir güvenlik mesafesi 
bırakınız. 

  
Dikkat! Cihaz patlayıcı, yanıcı ve yanmaya elverişli ortamlarda kullanılmak için uygun değildir. 
  
Dikkat! Cihaz uygulama esnasında, cihazın merkezi güç kaynağına doğrudan erişim mümkün olacak 

şekilde yerleştirilmeli ve böylece cihaz istenilen anda şebekeden ayrılabilmelidir.  
  
Dikkat! Kullanmadan önce cihazı kontrol ediniz. Herhangi bir hasar olması durumunda cihaz 

kullanılmamalıdır. 
  
Dikkat! Sadece Zimmer MedizinSysteme GmbH firmasının aksesuarları kullanılabilir. 
  
Dikkat! Cihaz fonksiyon bozukluklarına yol açabilir veya yakın çevredeki cihazların çalışmasını 

bozabilir. Cihazın yeniden hizalanması, yeni bir şekilde düzenlenmesi veya kalkanlanması gibi 
uygun önlemlerin alınması gerekebilir. 

  
Dikkat! Cihazın ürün kullanım ömrü boyunca cihazda veya tıbbi sistemde değişiklik yapılması yasaktır. 
  
Dikkat! Tüm tıbbi sistem hasta çevresinde kullanım için uygundur. 
  
Dikkat! Cihazı güvenli bir şekilde şebekeden ayırmak için lütfen elektrik fişini gövdedeki soketten veya 

prizden çekiniz. 
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 Elektrot sistemi ve tedavi parametreleri daima tedavi talimatlarına uygun olmalıdır. 
  
 Yanma riski bulunan akımlar için (ör. galvanik akım, diadinamik akımlar, galvanik bileşenli 

akımlar) önerilen maksimum akım yoğunluğu elektrot yüzeyi için 2 mA eff/cm²'dir.  
  
 Akım yoğunluğu 2 mA eff/cm²'yi aşıyor ise uygulayıcının çok dikkatli olması gereklidir.  
  
 Farklı elektrotlar kullanılırken, elektrot yüzeyi küçük olduğunda daha yüksek akım yoğunluğu 

elde edildiğini dikkate alınız. 
  

Dikkat! Elektrik stimülasyon tedavisi kafada veya doğrudan gözlerde uygulanamaz. 
  

Dikkat! Simultane işletimde ultrason başlığı, elektrot kablosu üzerinden bağlı olan sabit bir elektrot ile 
birlikte dinamik elektrot olarak kullanılabilir. Burada ultrason kanalı ve elektrot kanalı bir 
uygulama parçasını oluşturur. Lütfen bu işletimde terapötik akımların ultrason başlığı 
üzerinden verildiğini dikkate alınız. 
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 Ultrason başlığını dikkatli kullanınız, kaba kullanılması sonucunda başlıkların özellikleri 
değişebilir. Ultrason başlığını keskin veya sivri nesnelerle temas ettirmeyiniz, alüminyumdan 
oluşan başlık çizilmeye karşı hassastır. 

  
 Özel Sono plus ultrason jeli dışındaki diğer bağlantı maddelerinin kullanılması ultrason 

başlığının hasar görmesine sebep olabilir.  
  
 Kullanım sonrasında ultrason başlığını piyasa tipi cihaz dezenfektanları ile dezenfekte 

edebilirsiniz. 
  
 Her kullanım öncesinde ultrason başlığında hasar bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. 

Herhangi bir hasar olması durumunda ultrason başlığı kullanılmamalıdır. 
  

Dikkat! Simultane işletimde ultrason başlığı, elektrot kablosu üzerinden bağlı olan 
sabit bir elektrot ile birlikte dinamik elektrot olarak kullanılabilir. Burada ultrason kanalı ve 
elektrot kanalı bir uygulama parçasını oluşturur. Lütfen bu işletimde terapötik akımların 
ultrason başlığı üzerinden verildiğini dikkate alınız. 

  
Dikkat! Ultrason başlığının su banyosunda düzenli olarak kullanılması durumunda 

uygulayıcı için güvenlik önlemleri alınmalıdır. Uygulayıcının suya giren tüm uzuvları uygun 
önlemlerle korunmalıdır. Uygun güvenlik önlemi olarak "hava dolgulu giysiler" kast 
edilmektedir. Bunlar örneğin şunlar olabilir: Pamuk eldiven üzerine neopren eldiven veya 
lateks. 
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Bu cihazın sadece tıbbi uzman personel tarafından kullanılması öngörülmüştür.  

  

 
Lütfen mutlaka dikkate alınız: Asla bir tedavi seansında cihaza aynı anda iki hasta birden 
bağlamayınız! 

  

 
Terapi esnasında hasta gözetimsiz bırakılmamalıdır. 

  

 
Tedavinin yeri, süresi ve şiddetine ilişkin tedavi talimatları tıbbi bilgi gerektirmektedir ve sadece 
lisanslı doktorlar, terapistler ve tıbbi yardımcı meslek mensupları tarafından verilebilir. Bu 
talimatlara kesinlikle uyulmalıdır. 

  

 
Islak alanlarda kullanılması yasaktır ve bunun dikkate alınmaması ciddi hasarların oluşmasına 
yol açabilir ve hem hasta hem de uygulayıcı için tehlike oluşturabilir. 

  

 
Ambalaj materyalini usulüne uygun bir biçimde tasfiye ediniz. Çocukların cihaza erişiminin 
önlendiğinden emin olunuz.  

  

 
Cihazın, kullanım kılavuzunda öngörülen ayarlar ve uygulamalar dışında kullanılması ultrason 
enerjisinin kontrolsüz bir şekilde verilmesi sebebi ile tehlikelere yol açabilir.  

  

 
İmplantları veya implante edilmiş elektronik cihazları bulunan hastalarda öncelikle herhangi bir 
risk bulunmadığını açıklığa kavuşturduktan sonra tedavi uygulanabilir. 

  

 
Hastanın aynı anda yüksek frekanslı cerrahi bir cihaza bağlanması yasaktır. Bu yanıklara yol 
açabilir. 
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Elektroterapi Elektrotların göğüs kafesinin yakınına konumlandırılması ventriküler fibrilasyon riskini 
yükseltebilir. 
 
İyontoforez uygulanıyor olması durumunda kullanılan ilaç analjezik etki edebilir, bu durumda 
ağrı hassasiyeti azalır. 
 
Elektrik stimülasyonu insülin salgılaması üzerinde uyarıcı bir etki gösterebilir. Bu sebeple 
diyabet hastalarında hipoglisemi ortaya çıkabilir. 
 
Elektrik stimülasyonu veya kullanılan materyaller sebebi ile hassas hastalarda cilt tahriş olabilir 
veya aşırı hassasiyet oluşabilir. Bu durum, alternatif bir elektrot materyalinin kullanılması veya 
elektrot konumunun değiştirilmesi sayesinde azaltılabilir. 
 
Stimülasyon şuralarda kullanılamaz: 

• Sinüs sinirinin üzerinde 
• Boyun ve ağız üzerinde 
• Transtorasik 
• Transserebral 
• Şişmiş, enfekte, enflamasyonlu bölgelerin üzerinde 
• Kanserojen lezyonlarda ve bunların üzerinde 

  
Vakum Hematom yatkınlığı bulunan hastalarda öncelikle herhangi bir risk bulunmadığını açıklığa 

kavuşturduktan sonra tedavi uygulanabilir. 
  
Uyarı: Vakum ünitesi ile kombine olarak elektroterapi uygulaması için yukarıda belirtilen uyarı bilgileri 

geçerlidir. 
  

 

Yoğunluk regülatörü ayarlanmış olduğunda çıkış soketlerinden, 10 mA efektif akım yani 
10 V'dan yüksek gerilim geçebilir.  
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PhySys nedir? Elektroterapinin ve ultrason terapisinin vakum ünitesi ile birlikte uygulanmasını sağlayan son 

derece modern, yenilikçi bir kombinasyon cihazıdır. 
  
PhySys ne gibi 
uygulamalar sunar? 

Sinir stimülasyonu için monofazik, bifazik ve orta frekanslı akımlar verir, 1 kanallı ve 2 kanallı 
çalışma modunda kas terapisi uygular ve terapötik ultrason verir. 

  
PhySys'in sunduğu 
avantajlar nelerdir? 

Terapiye ilişkin tüm parametrelerin gösterildiği büyük renkli ekran, modern dokunmatik 
kumanda özelliği, özel program başlatma ayarları ve açık ve kolay bir menü rehberi 
uygulayıcıya yüksek konfor sunar. 
 
Elektroterapi ve ultrason terapisinin tek cihazda kombine edilebilmesi, kendini ispatlamış 
simultane terapinin uygulanmasını mümkün kılar. 
 
Vakum ünitesinin entegre edilmesi ve kullanılması elektrotların konforlu bir şekilde 
konumlandırılmasını sağlar ve ayrıca hasta için rahatlatıcı bir masaj etkisi oluşturur. 
 
Mevcut sütun sayesinde aksesuarlar konforlu bir şekilde yerleştirilebilir. 

  
PhySys inovasyonları Ultrasonda, ultrason terapisi alanında inovasyon: 

• 2 frekanslı bir ultrason başlığı 
• Frekans oranlarının yüzde olarak ayarlanabilmesi sayesinde penetrasyon derinliğinin 

özgürce seçilebilmesi imkanı 
 
Mekanik ve termik etkinin ayrı ayrı dozajlanabilmesi etki türünün özel olarak seçilmesini 
mümkün kılar. 
Uygulayıcı ısı etkisinin mi yoksa mikro masajın mı istendiğine özgürce karar verebilir. 

  
Uyarı: Cihaz sadece tıbbi ihtisas çevreleri (ör. doktorlar, terapistler, tıbbi yardımcı meslek mensupları) 

tarafından kullanılabilir. 
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Amacına uygun kullanım PhySys terapötik ultrason ve elektroterapi uygulamasında, elektrotların aplike edilmesi ve 
destekleyici bir masaj uygulanması için bir vakum ünitesinin kullanılmasını sağlayan bir 
kombinasyon cihazıdır. 
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Elektroterapi Kanal I için hasta kablosunu bunun için öngörülen yuvaya (9) takınız. Kanal II için hasta 

kablosunu bunun için öngörülen yuvaya (7) takınız. Elektrot kablosunun sonundaki soketi 
(kırmızı soket kırmızı işaretlenmiş yuvaya, siyah soket siyah işaretlenmiş yuvaya) kanal I hasta 
kablosuna takınız. Elektrot kablosunun sonundaki soketi (kırmızı soket kırmızı işaretlenmiş 
yuvaya, siyah soket siyah işaretlenmiş yuvaya) kanal II hasta kablosuna takınız.  

  
Ultrason Başlıkları bunlar için öngörülen yuvalara (6 ve/veya 10) takınız.  
  
Uyarı: Vakum ünitesi eklenti olarak sütuna entegre edilmiştir. PhySys masa cihazının sütuna nasıl 

sabitleneceğine ve vakum ünitesinin sütuna nasıl monte edileceğine ilişkin bilgiler için lütfen ayrı 
olarak verilen montaj talimatına bakınız. 

  
Vakum ünitesi  
(VacoP) 

Kırmızı vakum emme hattını, sütunun arka tarafında bulunan ve bunun için öngörülmüş olan 
"devre 1, anot" yuvasına takınız. 
Siyah vakum emme hattını, sütunun arka tarafında bulunan ve bunun için öngörülmüş olan 
"devre 1, katot" yuvasına takınız. 
Kırmızı vakum emme hattını, sütunun arka tarafında bulunan ve bunun için öngörülmüş olan 
"devre 2, anot" yuvasına takınız. 
Siyah vakum emme hattını, sütunun arka tarafında bulunan ve bunun için öngörülmüş olan 
"devre 2, katot" yuvasına takınız. 
Vakum emme elektrotlarının soketini vakum hatlarının boş ucuna takınız. 

  
Şebeke kablosunun 
bağlanması 

Şebeke kablosunu bunun için öngörülen yuvaya (8) takınız ve kabloyu şebekeye bağlayınız. 

  
Cihazın açılması Cihazı ekranın sağ alt tarafında bulunan şebeke şalterinden (1) açınız.  
  
Bağlantı kontrolü Ultrason başlığı bağlandığında cihaz açıldıktan sonra ultrason başlığının kontrol edilmesi talebi 

görüntülenir. 
  
Bağlantı kontrolünün 
gerçekleştirilmesi 

İçinde su olan bir kap hazırlayınız ve ekrandaki talimatlara tam olarak uyunuz. 

  
Uyarı: Her iki başlığın da PhySys'e bağlı olması durumunda, bağlantı kontrolü için her iki başlık 

göstergesi de mavi işaretlenmiş ve aktif durumdadır. Başlıkların kontrolünü peş peşe 
gerçekleştiriniz. Sadece bir ultrason başlığının bağlı olması durumunda, kontrolün 
gerçekleştirilmesi için sadece bağlı olan ultrason başlığının butonu mavi işaretlenmiştir ve 
aktiftir. Bağlı olmayan ikinci ultrason başlığının butonu gri işaretlenmiştir ve aktif değildir. 
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Uyarı: Aşağıda yer alan açıklamalarda daima bir kanallı bir terapi kast edilmektedir ve fabrika temel 

ayarları baz alınmıştır. 
 

Uyarı: Temel ayarlar sadece başlangıç ekranından değiştirilebilir. 
  
Başlangıç ekranı Cihaz açıldıktan ve otomatik test yürütüldükten sonra başlangıç ekranı açılır. 

 

 
  
Konfigürasyonun 
seçilmesi 

"Konfigürasyon" tuşu etkinleştirildiğinde konfigürasyon menüsü açılır. 

  
Konfigürasyon menüsü Konfigürasyon menüsünde fabrika ayarları değiştirilebilir ve isteğe göre ayarlanabilir. 

Konfigürasyon menüsü etkinleştirildikten sonra "Genel Ayarlar" ekranı etkindir. 
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Genel 
Ayarlar 

 
 
Aşağıda ayar olanakları açıklanmaktadır. 
Fabrika temel ayarları ekranda gösterildiği gibi önceden programlanmıştır. 

 
(1) Başlangıç Ayarları Başlangıç ayarları isteğe göre seçilebilir. 
  
(2) Tedavi başlangıç 
ekranı 

İki başlangıç ekranı arasında seçim yapılabilir. 
Seçim doğrudan ilgili satır üzerinden gerçekleştirilir. 

  
(3) Dil Dil seçimi.  

Seçim doğrudan ilgili satır üzerinden gerçekleştirilir. 
  
(4) Grafik Ayarları 1. Selamlama 

"Selamlama" alanı etkinleştirildiğinde, başlangıç ekranında özel bir selamlama metninin 
girilmesi için alfabetik klavyeli bir pencere açılır.  
"Kaydet" tuşu etkinleştirildiğinde girilen metin kaydedilir. 
"İptal" tuşu etkinleştirildiğinde konfigürasyon menüsüne dönülür. 
 
2. Parlaklık: 
Ekran aydınlatmasının parlaklık ayarı yapılabilir. 

  
(5) Kapatın "Kapatın" tuşu etkinleştirildiğinde başlangıç ekranına dönülür. 
  
(6) Standart ayarlar "Standart" tuşu etkinleştirildiğinde fabrika standart ayarlarına geri dönülür. 
  
(7) Versiyon "Versiyon" tuşu etkinleştirildiğinde güncel yazılım versiyonuna ilişkin bilgileri içeren bir pencere 

açılır. 
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(8) Dokunmatik 
kalibrasyonu 

"Dokunmatik kalibrasyonu" tuşu etkinleştirildiğinde dokunmatik kalibrasyonunun yapılabileceği 
bir ekran açılır. Bu, dokunmatik girişin yeterince hassas olmaması durumunda iyileştirme 
sağlanmasına yardımcı olabilir. 
Dokunmatik kalibrasyonu için sol döner düğmeye kısaca basılmalıdır. Bu sırada ekrana 
dokunulmaması önem taşımaktadır. 
 
Ayrıca başlangıç ekranından doğrudan kalibrasyon menüsüne geçilebilir. Bunun için sağ 
döner düğmeye 5 saniye boyunca basılmalıdır. Bunun üzerine dokunmatik kalibrasyon 
menüsü açılır ve dokunmatik kalibrasyonu önceden açıklandığı gibi gerçekleştirilebilir. 
 

  
(9) Start görüntüsü süresi Start görüntüsü süresi iki ok tuşu ile ayarlanabilir. 

Start süresi sona erdikten sonra otomatik olarak ayarlanan başlangıç ekranına geçilir. 
 
"0 saniye" ayarında "hemen başlat" tuşu etkinleştirilene kadar start ekran görünür. 

  
(10) Ses ayarları 1. Ses Ayarı: 

Kontrol panelleri etkinleştirildiğinde verilen sinyal seslerinin ses ayarı yapılır. 
Ayar iki ok tuşu ile gerçekleştirilir. 
 
2. Tuş sesleri: 
"Tuş sesleri" seçim kutusu üzerinden tuş sesleri etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. 
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Ayarlar 
terapi 

"Terapi" alanı etkinleştirildiğinde "Ayarlar terapi" ekranı açılır. 
Buradan terapiye ilişkin ayarlar yapılabilir. 

  
  

 
 
 

  
(1) Elektrostim Elektroterapi programlarının gösterge türü ayarlanabilir. 

Seçim doğrudan ilgili satır üzerinden gerçekleştirilir. 
  
(2) Kutup değiştirme 
süresi 

Kutup değiştirme süresi iki ok tuşu üzerinden ayarlanabilir. 

  
(3) Terapi süresi İki ok tuşun ile tüm programlar için standart bir terapi süresi ayarlanabilir. 
  
(4) Frekans 2500 Hz, 4000 Hz ve 8000 Hz kademelerinde temel frekanslar ayarlanabilir. Ayar iki ok tuşu ile 

gerçekleştirilir. 
  
(5) Ultrason Çubuk grafikte yoğunluk birimi ayarlanabilir. Seçim doğrudan ilgili satır üzerinden 

gerçekleştirilir. 
  
(6) Kuplaj sinyali Kuplaj sınır değeri iki ok tuşu üzerinden ayarlanabilir. 
  
(7) Kuplaj eşitleme 
 

İşletim saatine bağlı olarak başlıkların eşitlenmesindeki olası hataları dengelemek için kuplaj 
eşitleme işlemi gerçekleştirilebilir. Bunun için "Başlık 1" ve "Başlık 2" tuşları üzerinden 
eşitlenecek başlık seçilir.  
Kuplaj eşitleme işleminin gerçekleştirilmesine ilişkin bilgiler için, "İşletime alma" başlıklı 6. 
bölüme bakınız.  

  
(8) Vakum Vakum şiddet birimi ayarlanabilir. Seçim doğrudan ilgili satır üzerinden gerçekleştirilir. 
  
(9) Versiyon 
 

"Versiyon" tuşu etkinleştirildiğinde güncel yazılım versiyonuna ilişkin bilgileri içeren bir pencere 
açılır. "OK" tuşu etkinleştirildiğinde pencere kapanır. 

  
(10) Servis "Servis" menüsü uygulayıcı için önem taşımaz. Burada listelenen noktalar sadece servis 

işlemleri yapılması durumunda müşteri hizmetleri tarafından kullanılır. 
  
(11) Kapatın "Kapatın" tuşu etkinleştirildiğinde ayarların kaydedileceği pencere açılır. "Evet" tuşu 

etkinleştirildiğinde değiştirilen ayarlar kaydedilir ve başlangıç ekranına geri dönülür. "Hayır" 
tuşu etkinleştirildiğinde değiştirilen ayarlar kaydedilmeden başlangıç ekranına geri dönülür. 
"İptal" tuşu etkinleştirildiğinde işlem sonlandırılır. 
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Uyarı: Aşağıdaki uyarı sistemde mevcut olan tüm terapi türleri için geçerlidir. 
Terapi sürelerinin özel olarak uzatılması durumunda etki şeklinde değişiklikler ortaya çıkabilir 
ve hasta uygulama esnasında daha dikkatli bir şekilde gözetim altında tutulmalıdır.  

   
Programın başlatılması 

 
 
(1) tuşu ile "Programlar - Elektroterapi" penceresi açılır. 

  
Programlar 
Elektroterapi 

"Programlar - Elektroterapi" başlığı altında akım tipleri akım tipi grupları altında 
sınıflandırılmıştır (konfigürasyonda ayar parametre ilişkili olarak seçilmiş ise). 
 

 
  
Akım tipi grupları / akım 
tipinin seçilmesi 

İstenen akım tipi grupları ve akım tipi doğrudan ilgili satır üzerinden seçilir. 

  
 

1 
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Terapi ekranı Akım tipi seçildikten sonra terapi ekranı Kanal I'de otomatik olarak açılır. 
 

 
 
 

  
Terapinin başlatılması Sol yoğunluk regülatörü ile yoğunluk ayarlandıktan sonra alt durum satırındaki 

gösterge "Hazır" durumundan "Aktif" durumuna geçer ve terapi başlar. Çubuk grafikte 
(1) güncel akım akışı gösterilir ve terapi süresi saniyelik adımlarla azalır. 

  
Terapinin bitişi Terapi süresi bittikten sonra akustik bir sinyal terapinin bittiğini bildirir, saat 00:00 olarak 

gösterilir, yoğunluk otomatik olarak sıfırlanır ve çubuk grafik göstergesi kaybolur. Alt 
durum satırındaki gösterge "Aktif" durumundan "Bitti" durumuna geçer. 

  
Terapi süresinin 
etkinleştirilmesi 
 

(2) tuşu ile terapi bittikten sonra terapi süresi tekrar etkinleştirilir. 

Gösterge elemanlarının 
ve butonların 
tanımlanması 
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(1) Yoğunluk Ayarlanan yoğunluğu gösterir. 
  
(2) Parametreler Güncel terapi programının parametrelerini gösterir.  

Şu parametreler gösterilir: 
• Darbe ve darbe kesinti süresi ve dolayısıyla frekans 
• Kutuplanma, CC/CV, galvanik bileşen 
"Parametreler" butonu etkinleştirildiğinde "akım tipi parametreleri" penceresi açılır. 
Buradan parametreler kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilir. 
 
Değiştirilecek darbe parametreleri ok tuşları ile seçilir. 
Ok tuşları ile değerler akım tipi tanımlarında belirlenen sınırlar dahilinde yukarı veya 
aşağı olarak değiştirilebilir. 
 
İlgili tuş etkinleştirilerek kutuplanma değişiklikleri, CC/CV ve galvanik bileşene geçiş 
gerçekleştirilir. 

  
(3) Vakum Terapi ekranında vakum ünitesinin bağlı olduğunu gösterir. "Vakum" butonu 

etkinleştirildiğinde "vakum" ayar ve start ekranı açılır. 
  
(4) Dalgalanma Etkinleştirilmiş durumdayken güncel terapi programının dalgalanma parametrelerini 

gösterir. 
Şu parametreler gösterilir: 
Yükselme süresi, tutma süresi, duraklama süresi. 
 
Dalgalanma etkinleştirilmediğinde, dalgalanma penceresi küçük olarak gösterilir.  
"Dalgalanma" butonu etkinleştirildiğinde "dalgalanma parametreleri" penceresi açılır. 
Buradan bir dalgalanma etkinleştirilebilir veya parametreler kullanıcı tanımlı olarak 
değiştirilebilir. 

  
Uyarı: Fabrika ayarlarında bir program için dalgalanma öngörülmemişse pencere tamamen 

gizlenir. 
  
Uyarı: Parametreler değiştirildiğinde "OK" tuşunun etkinleştirilmesi ile değişiklikler kabul edilir. 

"İptal" tuşu etkinleştirildiğinde işlem sonlandırılır. 
  
(5) Etkileri Güncel akım tipinin oransal tıbbi etki biçimleri hakkında genel bir bakış sunar. 
  
Uyarı: Dalga formunun parametreleri (darbe süresi veya duraklama) değiştirilirse, akım tipinin 

etki biçimi de değişir. Bu sebeple bir değişiklik yapıldığında artık pencere 
görüntülenmez. 

  
(6) Terapi süresi Terapi süresini gösterir. 
  
(7) Kanal Kanal modunu değiştirir. 
  
(8) Zaman (min/s) Tuş etkinleştirildiğinde terapi süresi uzar. 
  
(9) Son Tuş etkinleştirildiğinde terapi, terapi süresi tamamlanmadan sonlandırılır. 
  
(10) Duraklat Tuş etkinleştirildiğinde terapi süresi duraklatılır ve terapiye ara verilir. 
  
(11) Başlat Tuş duraklat modundayken etkinleştirildiğinde terapiye devam edilir. 
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Tuş terapi süresi tamamlandıktan sonra etkinleştirildiğinde terapi süresi tekrar önceden 
ayarlanan değere getirilir. 

  
(12) ) Zaman (min/s) Tuş etkinleştirildiğinde terapi süresi kısalır. 
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Programın başlatılması "Başlat" tuşu ile "Programlar - Elektroterapi" penceresi açılır. 
  
Programlar Ultrason (1) tuşu ile "Programlar - Ultrason" penceresi açılır. 

 

 
  
Programın seçilmesi İstenen ultrason terapi programı doğrudan ilgili satır üzerinden seçilir. 
  
Terapi ekranı Ultrason terapi programı seçildikten sonra terapi ekranı açılır. 

 

 
  
Yoğunluğun ayarlanması Sol yoğunluk regülatörü ile yoğunluk ayarlanır. 
  
Terapinin başlatılması (2) tuşu etkinleştirildiğinde terapi başlar. Terapinin başlaması ile alt durum satırındaki gösterge 

"Hazır" durumundan "Aktif" durumuna geçer. Her iki çubuk grafikte (1) ayarlanan doz gösterilir 
ve terapi süresi saniyelik adımlarla azalır. Kuplaj göstergesi etkindir. 

  
Terapinin bitişi Terapi süresi bittikten sonra akustik bir sinyal terapinin bittiğini bildirir, saat 00:00 olarak 

gösterilir. Yoğunluk otomatik olarak sıfırlanır, çubuk grafik göstergesi kaybolur ve kuplaj 
göstergesi etkin değildir. Alt durum satırındaki gösterge "Aktif" durumundan "Bitti" durumuna 
geçer. 

  
Terapi süresinin 
etkinleştirilmesi 
 

(2) tuşu ile terapi bittikten sonra terapi süresi tekrar etkinleştirilir. 
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Gösterge elemanlarının 
ve butonların 
tanımlanması 

 
 

 
  
(1) / (2) Isı etkisi/ mikro 
masaj 

Çubuk grafik göstergeleri (1) ayarlanan yoğunluğu gösterir. 
US 00, US 01, US 02 ve US 09 programları ultrason performansını vurumsuz olarak verir ve 
bu sebeple sadece ısı etkisine sahiptir. Terapi ekranında sadece çubuk grafik ısı etkisi 
gösterilir ve ayarlanabilir. Darbeli programlarda ısı etkisi ve mikro masajın ayrı ayrı 
dozajlanabilmesi sayesinde, ultrason terapisinde ısı etkisine mi yoksa mikro masaja mı ağırlık 
verileceği isteğe bağlı olarak seçilebilir. Fabrika ayarlarında belirlenen oranı isteğe göre 
değiştirmek için çubuk grafik, doğrudan çubuk grafik göstergesinde etkinleştirilir. Çubuk grafik 
göstergesinin (2) alt kısmındaki mavi sütun çubuk grafiğin etkin olduğunu gösterir. 

  
Uyarı: Mekanik ve termik etkinin ayrı ayrı dozajlanabilmesi sayesinde, ultrason terapisinde ısı etkisine 

mi yoksa mikro masaja mı ağırlık verileceği isteğe bağlı olarak seçilebilir. 
Önceden belirlenmiş olan oranı isteğe göre değiştirmek için istediğiniz çubuk grafiği doğrudan 
çubuk grafik göstergesinde etkinleştiriniz. 
Mavi noktanın altındaki mavi sütun hangi çubuk grafiğin etkin olduğunu gösterir. 

  
(3) Mod Güncel terapi programının parametrelerini gösterir. 

Şu parametreler gösterilir: 
Etkin ultrason başlığına, işletim türüne, darbe süresine, darbe frekansına ilişkin veriler. 
"Mod" butonu etkinleştirildiğinde "ultrason" parametre penceresi açılır. Buradan bir ultrason 
başlığı etkinleştirilebilir veya parametreler kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilir. 
Ultrason başlığının seçilmesi, işletim türünün, darbe frekansının ve buna bağlı darbe süresinin 
değiştirilmesi ilgili tuşu etkinleştirilerek gerçekleştirilir.  

  
Uyarı Ultrason terapisi suda gerçekleştirilecekse, terapi öncesinde ultrason başlığının ısı kontrolü 

modifiye edilmelidir. 
"Su banyosu" tuşu etkinleştirildiğinde ultrason başlığı su banyosu için modifiye edilir. 

  
(4) Derinlik Tedavisi Çubuk grafik, frekans oranını 0,8 MHz ila 2,4 arasında yüzde olarak gösterir. Sağ tarafta, 

gösterge penceresinin yanındaki ok tuşları ile isteğe göre ayarlanır. 
Diğer bilgiler terapi alfabesinde bulunmaktadır. 

  
(5) Bağlantı Bağlantı göstergesi Bağlantı, hem bağlantı değerine göre farklı renklerde grafikle hem de 

yüzde ile dijital olarak gösterilmektedir. 
  
(6) Başlat Tuş etkinleştirildiğinde terapi başlar. 
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Programın başlatılması "Başlat" tuşu ile "Programlar - Elektroterapi" penceresi açılır. 
  
Programlar Simultane 
 

(1) tuşu ile "Programlar Simultane" penceresi açılır. 
 

 
  
Programın seçilmesi İstenen simultane terapi programı doğrudan ilgili satır üzerinden seçilir. 
  
Terapi ekranı Simultane terapi programı seçildikten sonra terapi ekranı açılır. 

 

 
Ultrason 
yoğunluğunun seçilmesi 

 
Isı etkisi sol yoğunluk regülatörü ile ayarlanır. 

  
Elektrik stimülasyonunun 
yoğunluğunun 
ayarlanması / Terapi 
başlangıcı 

Sağ yoğunluk regülatörü ile elektrik stimülasyonu ayarlandığında simultane terapi etkinleşir. 
Alt durum satırındaki gösterge "Hazır" durumundan "Aktif" durumuna geçer. Sol çubuk grafikte 
(1) ayarlanan ultrason dozu gösterilir ve kuplaj göstergesi etkindir. Sol çubuk grafikte (2) 
güncel akım akışı gösterilir. Terapi süresi saniyelik adımlarla azalır. 

  
Uyarı: Simultane terapide akım ileten elektrot kablosunun (anot) esas itibarı ile sadece Kanal I'de 

etkin olmasına dikkat edilmelidir. 
  
Terapinin bitişi Terapi süresi bittikten sonra akustik bir sinyal terapinin bittiğini bildirir, saat 00:00 olarak 

gösterilir. Yoğunluk otomatik olarak sıfırlanır, çubuk grafik göstergesi kaybolur ve kuplaj 
göstergesi etkin değildir. Alt durum satırındaki gösterge "Aktif" durumundan "Bitti" durumuna 
geçer. 

  
Terapi süresinin 
etkinleştirilmesi 

"Başlat" (3) tuşu ile terapi bittikten sonra terapi süresi tekrar etkinleştirilir. 

  
Gösterge elemanlarının 
ve butonların 
tanımlanması 

Gösterge elemanları ve butonlar ayrıntılı olarak 8.1 ve 8.2 bölümlerinde açıklanmıştır. 
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Programın başlatılması "Başlat" tuşu ile "Programlar - Elektroterapi" penceresi açılır. 
  
Vakum penceresi "Vakum" tuşu ile Vakum penceresi açılır. 

 

 
  
Vakum ekranı 

 
 

  
Temel vakumun 
ayarlanması 

Fabrika ayarı olarak 16 kPa değerinde bir temel vakum ayarlanmıştır (3). 
 
Başlat (4) tuşu üzerinden vakum elektrotlarının emme işlevi etkinleştirilir. Alt durum satırındaki 
gösterge "Hazır" durumundan "Aktif" durumuna geçer. 
 
Çubuk grafikte (1) temel vakum değeri gösterilir ve terapi süresi saniyelik adımlarla azalır. 

  
Vakumun ayarlanması Vakum pencerenin (2) sağ ve sol yanında bulunan ok tuşları ile veya soldaki yoğunluk 

regülatörü ile ayarlanır. 
Vakum ayarlandıktan sonra çubuk grafikte o anki vakum değeri gösterilir. 

  
Terapi süresinin bitişi Terapi süresi bittikten sonra akustik bir sinyal terapinin bittiğini bildirir, saat 00:00 olarak 

gösterilir, vakum değeri otomatik olarak sıfırlanır ve çubuk grafik göstergesi kaybolur.  
Alt durum satırındaki gösterge "Aktif" durumundan "Bitti" durumuna geçer. 

  
Terapi süresinin 
etkinleştirilmesi 

"Başlat" tuşu ile terapi bittikten sonra terapi süresi tekrar etkinleştirilir. 

  
Uyarı: Vakum ünitesi genellikle elektroterapi ile bağlantılı olarak kullanıldığı için Duraklat tuşu yalnız 

kullanımda etkin değildir. 
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Gösterge elemanlarının 
ve butonların 
tanımlanması 

 
 
 

 
 

  
(1) Start vakum (kPa) Fabrika ayarı olan start vakumu gösterir. 

Start vakum, iki ok tuşu üzerinden 12 kPa değerine kadar yükseltilebilir veya azaltılabilir. 
  
(2) Vurum (s) Güncel programın parametrelerini gösterir. 

 
Şu parametreler gösterilir: 
Vurum zamanının gösterildiği vurumsuz veya vurumlu işletim türü 
 
Vurumlu işletimde vurum süresi gösterge penceresinin yanındaki iki ok tuşu ile ayarlanır. 

  
(3) Vakum (kPa) Ayarlanan vakumu gösterir. Vakum ayarı sağ ve soldaki ok tuşları ile gerçekleştirilir. 
  
(4) Başlat Tuş etkinleştirildiğinde elektrotların emilmesi için start vakum başlatılır.  
  
Uyarı: Prosedür, terapi ekranına kadar 8.1 "Elektroterapi" bölümünde açıklananla aynıdır. 

 
Uyarı Vurumlu işletim sadece büyük vakum elektrotları ile mümkündür. 
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Vakum menüsünün 
açılması 

 
 
(1) alanı etkinleştirildiğinde vakum menüsü (2) açılır. 

  
Terapi ekranı 
 

 
 

  
Vakumun seçilmesi Vakum iki ok tuşu (3) ile ayarlanır. 

 
Vakum ayarlandıktan sonra çubuk grafikte (4) o anki vakum değeri gösterilir. 

  
Terapi başlangıcı 
elektroterapi 

Sol yoğunluk regülatörü (5) ile yoğunluk ayarlandıktan sonra alt durum satırındaki gösterge 
"Hazır" durumundan "Aktif" durumuna geçer ve terapi başlar. Çubuk grafikte güncel akım akışı 
gösterilir ve terapi süresi (6) saniyelik adımlarla azalır. 

  
Terapi sonu elektroterapi Terapi süresi bittikten sonra akustik bir sinyal terapinin bittiğini bildirir, saat 00:00 olarak 

gösterilir, yoğunluk otomatik olarak sıfırlanır ve çubuk grafik göstergesi kaybolur. Alt durum 
satırındaki gösterge "Aktif" durumundan "Bitti" durumuna geçer. 

  
Uyarı: Vakum ünitesi terapi bittikten sonra manuel olarak "Start/Stop" ile devre dışı bırakılmalıdır. 
  
Vakum ünitesinin devre 
dışı bırakılması 

"Start/Stop"(7) tuşu ile vakum ünitesi devre dışı bırakılır. 

  
Terapi süresinin 
etkinleştirilmesi 

"Başlat" tuşu ile terapi bittikten sonra terapi süresi tekrar etkinleştirilir. 
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Gösterge elemanlarının 
ve butonların 
tanımlanması 

 
 

Uyarı: "Vakum" butonu etkinleştirildikten sonra parametre penceresi açılır. 
  
(1) Start/Stop Tuş etkinleştirildiğinde elektrotların emilmesi için start vakum başlatılır. Tuş etkinleştirildiğinde 

vakum devre dışı bırakılır. 
  
(2) Mod Tuş etkinleştirildiğinde parametrelerin ayarlanması için "vakum" giriş alanı açılır. 
  
(3) Vakum Vakum ayarı iki ok tuşu ile gerçekleştirilir. 
  
(4) Gösterge (kPa) Ayarlanan vakumu nümerik olarak gösterir. 
  
(5) İşletim türü Ayarlanan işletim türünü gösterir. 
  
(6) Çubuk grafik Ayarlanan yoğunluğu gösterir. 
  
Uyarı: Vurumlu işletim sadece büyük vakum elektrotları ile mümkündür. 
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 Sütuna entegre edilmiş olan VacoP süngerlerden çıkan nemi toplayan ve böylece vakum 

ünitesini kireçlenmeye karşı koruyan bir su seperatörüne sahiptir. 
  
Uyarı: Su seperatörünü boşaltmadan önce herhangi bir Vaco elektrodunu hortumdan çıkarınız. 
  
Su ayırıcının boşaltılması Su sepratörünü tahliye musluğunu açarak boşaltınız.  

Tahliye musluğu VacoP'un alt kısmında bulunmaktadır.  
Daha sonra tahliye musluğunu tekrar kapatınız. 
 
 

 
 
Su seperatörünün her gün boşaltılmasını öneririz. 

  
Uyarı: 
 

Tahliye musluğunun kapatıldıktan sonra akış yönüne 90°'lik bir açıyla durmasına dikkat ediniz 
(bkz. görsel).  

  
VacoP ve "DuoStim ayrı" 
modu 
 

"DuoStim ayrı" modunda çift devreli bir vakum uygulaması mümkün değildir. 
 
"DuoStim ayrı" modunda vakum uygulaması için sadece Kanal I aktiftir. Kanal II vakum 
uygulaması için çalıştırılamaz. 
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 Endikasyon menüsü terapi seçiminde destek olarak tasarlanmıştır. 
  
Endikasyonlar "Endikasyonlar" tuşu etkinleştirildiğinde "Endikasyonlar" menüsü açılır. 
  
Uyarı: "Endikasyonlar menüsünde istenilen uygulamayı seçmenin iki yolu vardır: 

• Vücut bölgesine göre seçim 
• Liste üzerinden seçim. 

  

 
 
Uygulamanın vücut 
bölgesine göre seçilmesi 

(1) tuşu etkinleştirildiğinde "Vücut bölgesine göre seçim" menüsü açılır. 
Vücut bölgesi mavi daireye (3) tıklayarak seçilir.  

  
Uygulamanın liste 
üzerinden seçilmesi 

(2) tuşu etkinleştirildiğinde, tedavi bölgelerinin alfabetik sıraya göre listelendiği bir menü açılır. 
 

 
 
Seçim yapmak için klavye (4) üzerinden giriş yapılır. 

  
Uyarı: Uygulama seçiminin vücut bölgesi üzerinden veya liste üzerinden yapılmasından bağımsız 

olarak buradan itibaren program adımları aynıdır ve aşağıda sadece bir defa açıklanmıştır. 
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Hastalık tablosunun 
seçilmesi 

İstenen vücut bölgesi seçildikten veya liste üzerinden seçim yapıldıktan sonra (burada "omuz") 
omuz bölgesindeki farklı endikasyonların yer aldığı bir pencere (5) açılır.  
 

 
 
İstenilen hastalık tablosunun seçilmesi doğrudan ilgili satır üzerinden (burada omuz-kol 
sendromu) gerçekleştirilir. 
 
Uygulamaya göre başka seçenekler de mevcuttur. Seçim doğrudan ilgili satır üzerinden 
gerçekleştirilir. 

  
Terapi bilgileri Seçim gerçekleştirildikten sonra, kapsamlı terapi bilgilerini ve bir program önerisi içeren bir 

pencere açılır. 
 

 
 

  
Terapi programının 
seçilmesi 

"Terapi" tuşu etkinleştirildiğinde terapi programı açılır. 

  
Uyarı: Ön tanımlı programların parametreleri özel olarak değiştirilebilir ve kaydedilebilir.  
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Uyarı: Programların kaydedilmesi için SD kartının doğru bir şekilde SD kart yuvasına takılı olması 
gerekmektedir. Eğer takılı değilse programlar kaydedilemez. 

  
 Programlar değiştirilmeden de kaydedilebilir.  

 
Kaydetme işlemi tüm terapi çeşitlerinde aynıdır. Aşağıda bir elektroterapi programının 
kaydedilmesi açıklanmaktadır. 
 
Terapi ekranında programların parametreleri değiştirilebilir ve kaydedilebilir. 

  
Uyarı: Programların kaydedilmesinin yanı sıra I/T eğrisi ekranında (felç tanılama) I/T eğrisi verileri de 

kaydedilebilir. Bu veriler dışa aktarılabilir ve ör. Excel'e okutularak özel olarak işlenebilir. 
  
Kayıt listesinin açılması 
ve programların 
adlandırılması 

"Kaydet" tuşu etkinleştirildiğinde, programların adlarının girilmesi için bir klavye açılır. 
 

 
 

Programların adlandırılması için iki seçenek mevcuttur: 
 
1. Giriş alanında bulunan program adının kabul edilmesi. 
2. Bireysel bir program adının girilmesi. Bireysel bir program adı girileceği zaman giriş 

klavye üzerinden gerçekleştirilir. 
  
Uyarı: 
 

Bireysel bir program adı girilmeden önce giriş alanında bulunan program adı silinmelidir. 

  
Uyarı: Programlar favoriler listesine veya bellek listesine kaydedilebilir. Her birinde 120 kayıt alanı 

mevcuttur. 
  
Favoriler listesine/bellek 
listesine kaydetme 

(1) tuşu etkinleştirildiğinde favoriler listesi açılır ve program otomatik olarak favoriler listesine 
alınır. 
(2) tuşu etkinleştirildiğinde bellek listesi açılır ve program otomatik olarak bellek listesine alınır. 
"Tamam" tuşu etkinleştirildiğinde "kayıt" ekranı kapanır ve program ilgili listeye alınır. 
 
Program daima listenin boş olan ilk alanına kaydedilir.  
 
"İptal" (3) tuşu etkinleştirildiğinde kayıt işlemi iptal edilir.  
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 Favoriler ve bellek listesinde bireysel olarak kaydedilen programlar listelenir. 
Buradan bunlar: 
1. terapi için çağrılabilir veya 
2. düzenlenebilirler (sıraları değiştirilebilir ve silinebilirler). 

  
Uyarı: Favoriler/bellek listesinin çağrılması ve düzenlenmesi için yapılacak işlemler aynıdır; bu 

sebeple sadece favori listesinin çağrılması ve düzenlenmesi açıklanacaktır.  
  
Favoriler listesinin 
seçilmesi 

"Favoriler" tuşu etkinleştirildiğinde favoriler listesi açılır. 

  
Programın çağrılması İstenen program doğrudan satır üzerinden seçilir. 
  
Favoriler listesinin 
düzenlenmesi 

(1) ve (2) tuşları etkinleştirildiğinde münferit favori sayfaları görülebilir. Tuş (1) ileri, tuş (2) geri 
gider. 
 

 
 
(3) tuşu etkinleştirildiğinde "Favorileri düzenle" ekranı açılır. 

  
Favorilerin düzenlenmesi Düzenlenecek olan program doğrudan satır üzerinden seçilir. 

 

 
 
(1) tuşu etkinleştirildiğinde favoriler listesine geri dönülür. 
(2) tuşu etkinleştirildiğinde program yukarı taşınır. 
(3) tuşu etkinleştirildiğinde program aşağı taşınır. 
(4) tuşu etkinleştirildiğinde program silinir. 

  
Uyarı: (4) tuşu etkinleştirildiğinde bir güvenlik sorusu görülür: 

"Programı gerçekten silmek istiyor musunuz"? 
"Evet" tuşu etkinleştirildiğinde program silinir. 
"Hayır" tuşu etkinleştirildiğinde silme işlemi iptal edilir. 
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 Sekans programları doğrudan birbirinin ardınca verilen üç adete kadar elektroterapi programının 
birleştirilmiş halidir. "Spor rehabilitasyonu için akımlar" program grubunda fabrika ayarı olarak 
farklı programlar ön tanımlanmıştır. Bunlar genellikle ısınma, antrenman, güçlendirme veya 
rahatlama aşamalarından oluşur. 
 
Ayrıca bir de serbest programlanabilen bir program mevcuttur. 

  
Ön programlı 
programlar 
terapi ekranı 

 
 
 

  
Sekans listesi Sekans programının üç aşaması gösterilir. Aktif olan aşama mavi gösterilir (1). 
  
Terapi süresi Üç aşamanın hepsi için bir terapi süresi (2) belirlenmiştir. Yukarıdaki zaman güncel aşamanın 

kalan zamanını gösterir. Aşağıdaki zaman kalan toplam zamanı gösterir. 
  
Uyarı: Farklı darbe şekilleri ve frekanslar farklı bir akım hissi oluşturduğu için terapi öncesinde münferit 

sekansların yoğunluk eşikleri belirlenir.  
  
Sekans 1 
Isınma 

Sekans 1 mavi işaretlenmiştir ve dolayısıyla aktiftir.  
Sekans 1 için yoğunluk ayarı iki yoğunluk regülatörü üzerinden gerçekleştirilir. 

  
Sekans 2 
Antrenman 

Sekans 2 doğrudan listeden (1) seçilir.  
Seçim gerçekleştirildikten sonra sekans 2 mavi işaretlenmiştir ve dolayısıyla aktiftir. 
Sekans 2 için yoğunluk ayarı iki yoğunluk regülatörü üzerinden gerçekleştirilir. 

  
Sekans 3 
 
Rahatlama 

Sekans 3 doğrudan listeden (1) seçilir. 
Seçim gerçekleştirildikten sonra sekans 3 mavi işaretlenmiştir ve dolayısıyla aktiftir. 
Sekans 3 için yoğunluk ayarı iki yoğunluk regülatörü üzerinden gerçekleştirilir. 

  
Uyarı: Yoğunlukların seçilmesinin ardından münferit sekansların terapi süreleri başlar. 

Bir sonraki sekans seçildiğinde önceki sekansın ön ayarlı yoğunluğu otomatik olarak kaydedilir. 
  
Sekans 1'in 
etkinleştirilmesi 

3 sekans için de yoğunluklar ayarlandıktan sonra, sekans 1 listeden (1) etkinleştirilir. Eş zamanlı 
olarak terapi zamanı tekrar önceden ayarlanmış değere getirilir ve başlat tuşu etkindir. 

  
Terapinin başlatılması "Başlat" tuşu etkinleştirildiğinde terapi başlar. 

3 sekans art arda yürütülür. Sekans değişimi akustik bir sinyalle belirtilir. 
  
Terapinin bitişi Terapi süresi bittikten sonra akustik bir sinyal terapinin bittiğini bildirir. 
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 "Spor rehabilitasyonu için akımlar" program grubunda "SR 07" seçildiğinde bireysel bir sekans 
programı tanımlanabilir. 

  
Uyarı: Sekans programları hem Monostim modunda hem de Twinstim modunda yürütülebilir. 

Serbest programlanabilen sekans programı fabrika ayarı olarak Monostim moduna 
ayarlanmıştır. Twinstim programını programlamak için kanal modunda Twinstim 
etkinleştirilmelidir. 

  
Sekans programı 
tanımlama 
ekranı 

 
 

Sekansın seçilmesi Fabrika ayarları olarak program seçildiğinde ilk sekans etkinleşir (1). 
İstenilen sekans doğrudan ilgili satırdan seçilir ve etkinleştirildikten sonra mavi işaretlenir. 
Programlanacak sekans seçilince "akım tipi grupları" ekranı açılır. 

  
Akım tipi grubunun 
seçilmesi 

İstenilen akım tipi grubu seçilir. 

  
Akım tipinin seçilmesi İstenilen akım tipi seçilir. 
  
Sekans 1'in kaydedilmesi İstenilen akım tipi seçilerek sekans programına alınır ve etkinleştirilen sekans alanına 

kaydedilir. 
  
Sekans 2 ve 3'ün 
tanımlanması 

Sekans 2 ve 3'ün tanımlanması aynı işlemlerle gerçekleştirilir. 

Sekans antrenmanı 
ekranı 
serbest tanımlanabilir 

 
  
Uyarı: Yoğunlukların belirlenmesi ve terapi başlangıcı bir önceki bölümde kapsamlı olarak 

açıklanmıştır. 

1 
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Şebeke beslemesi 
PhySys 

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

  
Şebeke beslemesi 
VacoP 

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

  
Güç girişi maks. 150 VA 
  
Güç girişi  
(VacoP) 

maks. 50 VA 

  
Koruma sınıfı I 
  
Şebeke sigortası 2 x 2,0 A T (PhySys) 

1 x T 200 mA (VacoP) 
  
Uygulama parçası Tip BF  
  
İşletim türü Çalıştırma aralığı - 30 dakika çalıştırılır, 10 dakika kapatılır 
  
Ebatlar  
Sütun ile birlikte PhySys Y 138 x G 53 x U 52 cm 
PhySys Y 30 x G 35 x U 20 cm 
Sütun Y 109 x G 53 x U 52  
  
Ağırlık  
Sütun ve VacoP dahil 
PhySys 

10,9 kg 

Sütun dahil, VacoP hariç 
PhySys 

8,9 kg 

Sütun ve VacoP 7,8 kg 
PhySys  3,1 kg 
Sütun 5,8 kg 
VacoP 2,2 kg 
  
Uyarı: Depolama ve nakliye sadece orijinal ambalajında gerçekleştirilmelidir. 
  
İşletim +10 ila +35 °C, %30 ila 75 bağıl nem, 

700 ila 1060 hPa'da yoğuşmasız 
  
Depolama ve nakliye -10 ila +50 °C, %10 ila 90 bağıl nem,  

700 ila1060 hPa'da yoğuşmasız 
  
 Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır! 
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Güç çıkışı (maks.) 500 Ohm yük direncinde 
  
Galvanizasyon (mA eff) 80 
  
Diadinamik  
akımlar (mA eff) 
 

20 

  
Yüksek gerilim akımları 
(mA peak) 

250 

  
Orta frekans 
akımları 
(mA peak/mA eff) 

140/100 

  
Interferens 
akımları 
(mA eff) 

100 

  
Mikro elektrik 
stimülasyonu 
(mA peak) 

2  

  
Orta frekans 
kare dalga akımı 
(mA peak/mA eff) 

80/80 

  
Hassasiyet ± %20 

  
Uygulama parçası  Elektrik stimülasyonu elektrotları 

  
Akım kutuplanması Eğer akımlar kutuplanma gösteriyorsa: Kırmızı = pozitif (+), 

Siyah = negatif (-) 
  
Uyarı: Lütfen hasta empedansı arttıkça verilen akım şiddetinin azaldığını dikkate alınız. Bu çubuk 

grafikten okunabilir. 
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Başlıklar  
  
Frekans 0,8 MHz ve 2,4 MHz 
  
Ultrason başlığı küçük 1 cm² , 0,8 MHz'de ERA = 0,67cm²  

2,4 MHz'de 0,65 cm² 
  
Maksimum güç 0,8 MHz'de 1,0 W, 2,4 MHz'de 0,6 W 
  
Yoğunluk kademeleri 0,1 ila 1 W/cm² eff. 0,1 W/cm² adımlarla 
  
Ultrason başlığı büyük 5 cm², 0,8 MHz'de ERA = 2,30 cm²  

2,4 MHz'de 2,38 cm² 
  
Maksimum güç 0,8 MHz'de 6,9 W, 2,4 MHz'de 7,1 W 
  
Yoğunluk kademeleri 0,1 ila 3 W/cm² eff. 0,1 W/cm² adımlarla 
  
Hassasiyet ± %20 
  
Ses türleri 1. Kesintisiz ses 

2. Darbeli ses, ayarlanabilir darbe frekansları 20 Hz, 50 Hz,100 Hz görev döngüsü 1 : 
10.............9 : 10 

  
Değiştirilebilirlik Ultrason başlıkları fabrika çıkışında kalibre edilmiştir ve sorunsuz bir şekilde değiştirilebilirler. 
  
Uygulama parçası Titreşimli ultrason başlığı 
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Alçak basınç 12 – 60 kPa 
  
Vurumlu çalışma Periyot süresi 1 ila 8 s, 0,5 saniyelik adımlarla ayarlanabilir, görev döngüsü 1 : 1 
  
Hassasiyet ± %20 
  
Uygulama parçası Vakum emme başlıkları ve süngerler 
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– Bakım ve temizlik işlemlerinden önce esas itibarı ile cihaz ana şalterden kapatılmalı ve 
elektrik fişi çekilmelidir. 
 
– Temizlik veya dezenfeksiyon esnasında cihazın içine sıvıların girmemesine dikkat ediniz. 
Spreyler kullanmayınız. 
 
– Temizlik veya dezenfeksiyon esnasında cihazın içine sıvı kaçması durumunda lütfen cihazı 
işletimden çıkarınız, tekrar işletime alınmasını önleyiniz ve servisi bilgilendiriniz. 
 
– Temizlik ve dezenfeksiyon esnasında cihazın etiketlerinin (ör. uyarı bilgileri, kurulum 
parçalarının yazıları, tip plakası) hasar görmemesine dikkat edin. 
 
– Cihaz ve uygulama parçası, hasarsız ve sağlıklı cilt üzerinde hijyen kurallarına uygun bir 
şekilde kullanıldığında tehlikesizdir. 

  
Gövde / hatlar Temizlik: Gövde ve tüm hatlar gözle görülür kirlenmelerde piyasa tipi plastik temizleyicilerle 

temizlenebilir. Yüzeyi, deterjan üreticisinin talimatları uyarınca ıslatılmış, damlamayan yumuşak 
bir bezle kirler giderilene kadar siliniz. 

  
 Dezenfeksiyon: En az haftada bir defa ve olası bir kontaminasyon belirtisi mevcut olduğunda 

dezenfeksiyon gerçekleştirilmesini öneriyoruz. Bunun için hijyen uzmanınızla görüşünüz. 
Dezenfeksiyondan önce daima bir temizlik işlemi gerçekleştiriniz. 
 
Gövde ve tüm hatlar silerek dezenfeksiyon yöntemi ile dezenfekte edilebilir. Bunun için metal 
ve plastikler için uygun, alkol içermeyen, bakterisit, virüsit ve fungusit etkili piyasa tipi bir 
dezenfektan kullanınız. İlgili üreticinin kullanım talimatlarını dikkate alınız Tüm yüzeyleri, 
dezenfektan üreticisinin talimatları uyarınca ıslatılmış, damlamayan yumuşak bir bezle veya 
önceden ıslatılmış dezenfeksiyon mendilleri ile (ör. ıslak mendil) kirler giderilene kadar siliniz.  
Gerekirse kurulama veya müteakip temizlik talimatlarını da dikkate alınız. 

  
Ultrason başlıkları Temizlik: Bunun için "Gövde" bölümünde belirtilen işlemleri uygulayınız.  
  
 Dezenfeksiyon: Bunun için "Gövde" bölümünde belirtilen işlemleri uygulayınız.  
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Vaco elektrotları Temizlik: Vaco elektrotları gözle görülür kirlenmelerde piyasa tipi plastik temizleyicilerle 
temizlenebilir. Vaco elektrodunu elektrot hortumundan çıkarınız ve emme başlıklarını tamamen 
ters çeviriniz. Vaco elektrodunu, deterjan üreticisinin talimatları uyarınca hazırlanmış bir 
temizlik çözeltisine daldırınız ve sert bir fırça kullanarak elektrodu titizlikle temizleyiniz. Metal 
plakanın altındaki aralığın da tamamen temizlendiğinden emin olunuz. Duru su ile durulayınız. 

  
 Dezenfeksiyon: En az haftada bir defa ve olası bir kontaminasyon belirtisi mevcut olduğunda 

dezenfeksiyon gerçekleştirilmesini öneriyoruz. Bunun için hijyen uzmanınızla görüşünüz. 
Dezenfeksiyondan önce daima bir temizlik işlemi gerçekleştiriniz. 
 
Vaco elektrotları metal ve plastikler için uygun, alkol içermeyen, bakterisit, virüsit ve fungisit 
etkili piyasa tipi bir dezenfektanla dezenfekte edilebilir. İlgili üreticinin kullanım talimatlarını 
dikkate alınız Vaco elektrotlarını tamamen dezenfektana daldırınız ve bunları hafifçe hareket 
ettiriniz. Bu sırada iç ve dış yüzeylerin tamamen dezenfektanla kaplandığından emin olunuz.  
Gerekirse kurulama veya müteakip temizlik talimatlarını da dikkate alınız. 

  
Süngerler / sünger cepler Temizlik: Süngerleri / sünger cepleri titizlikle suyla yıkayınız. Deterjan kalıntıları süngerlerde 

kalarak uygulama sırasında cildin tahriş olmasına sebep olabildiği için deterjan kullanımı 
önerilmemektedir. Ayrıca malzeme hasarı da oluşabilir. 

  
 Dezenfeksiyon: Termik dezenfeksiyon için süngerleri /sünger cepleri 10 dakika boyunca 

kaynatınız veya bunları içine ek madde koyulmamış sade su (su sıcaklığı en az 95 °C) ile 
yıkayınız. Dezenfektan kullanılması önerilmemektedir, zira süngerlerde kalabilen içerik 
maddeleri uygulama sırasında cildin tahriş olmasına sebep olabilir. Bunun yanı sıra malzeme 
hasar görebilir. 

  

 

Temizlik ve dezenfeksiyon için yanıcı çözeltiler kullanıldığında cihaz kullanılmadan önce 
çözeltinin uçması için yeterli bir süre beklenmelidir. Aksi halde alevlenme oluşabilir. 

  
Uyarı: Cihazı sadece hijyenik olarak sorunsuz ortamlarda kullanınız. 
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Genel uyarı: Elektrot seçimi ve aplikasyonu titizlikle gerçekleştirilmelidir. Sabit akımlı işletimde cilt 
temasının iyi ve eşit olmasına dikkat edilmelidir. Temas alanının az olması hastanın yanlış 
hissetmesine sebep olabilir. 
Tedavi öncesinde cilt kontrol edilmeli ve ör. hasta terlemiş ise veya merhem sürmüşse 
temizlenmelidir. Ciltteki iltihaplı alanlar, küçük yaralar veya çatlaklar vazelin veya çinko 
macunla kapatılmalıdır. Yeni yara izlerine de özellikle dikkat edilmelidir. 

  
Tek kullanımlık elektrotlar Kendinden yapışan tek kullanımlık elektrot konforlu ve hızlı bir aplikasyon sunar. Tek 

kullanımlık oluşu sayesinde hijyeniktir. Terapötik açıdan kullanışlı ebatları sayesinde hastalık 
tablosuna uygun, bireysel terapi gerçekleştirilmesini sağlar.  
Tek kullanımlık elektrotlar özellikle bipolar akımlarla gerçekleştirilen terapi için uygundur; 
monopolar darbe akımları veya galvanik bileşenli akımlarla gerçekleştirilen terapi için 
elektrotlar nemli bir süngerle alttan ayrıca desteklenmelidir. 
PhySys'e elektroterapide kullanılan tüm elektrotlar yalıtımlı kablo klipsi ile bağlanabilir. 

  
Uyarı: Tek kullanımlık elektrot sadece bir defa kullanılmalıdır ve sorunsuz bir şekilde evsel atıklarla 

tasfiye edilebilir. 
Tek kullanımlık elektrodun bir defadan fazla kullanılması hasta için tehlikeye yol açabilir.  

  
 Oldukça büyük yüzeyli uygulamalar için tek kullanımlık elektrotların yanı sıra plaka ve kauçuk 

elektrotlar da mevcuttur.  
 
Bunların elektrik bağlantısı da tıpkı tek kullanımlık elektrot gibi elektrot kablosuna klipslenerek 
gerçekleştirilir. Klipsler, tamamen sünger cebe sokulmuş olan plaka elektroda sabitlenmelidir. 

  
Kauçuk elektrotlar Kauçuk elektrotlar bipolar akımlarla gerçekleştirilen terapi için uygundur; saf galvanik akımla, 

galvanik bileşenli veya yavaş darbe süresine sahip akımlarla gerçekleştirilen uygulamada, 
uygulamaya bağlı normal karbon çekimi sebebi ile iletkenlikte azalma meydana geldiği dikkate 
alınmalıdır.  

  
Çinko plaka elektrotlar Saf galvanik akımla uygulanan terapi (galvanizasyon, iyontoforez) için büyük yüzeyli çinko 

plaka elektrotlar uygundur. 
  
Sünger cepler ve 
süngerler 

Hem kauçuk hem de çinko plaka elektrotların altına daima nemli bir ara katmak koyulmalıdır. 
Kauçuk elektrotlar için en az 1 ila 2 cm kalınlığında sünger ceplerin, çinko plaka elektrotlar için 
süngerlerin kullanılması önerilir. Süngerlerin nemlendirilmesi için musluk suyu önerilir, destile 
su iletkenliği kötü olduğu için uygun değildir.  
Kendiliğinden yapışan konforlu tek kullanımlık elektrotların aksine kauçuk veya çinko plaka 
elektrotlar sabitlenmelidir. Bunun için cırt cırt bantlar veya delikli lastik bantlar uygundur. 
 
Elektrotları sünger ceplere tamamen sokun ve sorunsuz bir şekilde vücudun üzerinde kalana 
kadar hafifçe bastırarak yerleştirin. Sabitleme bantları sıkma izine sebep olmamalıdır.  
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 Ürünler Tıbbi Cihazlara ilişkin 93/42/AET numaralı AB Yönergesi uyarınca 
 

 
 
CE işaretine sahiptir.  

  
Üretici Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Almanya 
Tel. +49 731. 9761-291 
Faks +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Teslimat kapsamı PhySys sistemi komple, bileşenleri: 

Elektro-Ultrason terapi ünitesi, VacoP ve sütun 
Ürün No.*  
 2 adet hasta kablosu 

 1 çift elektrot kablosu, gri, 1 adet siyah ve 1 adet kırmızı timsah klips dahil 
 1 çift elektrot kablosu, beyaz, 1 adet siyah ve 1 adet kırmızı klips dahil 
  
 1 ultrason başlığı 28 mm 
  
 1 çift Vaco elektrot hortumu, kırmızı, 1,60 m uzunluğunda 
 1 çift Vaco elektrot hortumu, siyah, 1,60 m uzunluğunda 
 2 çift Vaco elektrodu, ø 90 mm, süngerleri ile birlikte, kendiliğinden kapanır 
 2 çift Vaco elektrodu, ø 60 mm, süngerleri ile birlikte, kendiliğinden kapanır 
  
 1 adet sütun aksesuar sehpası 
  
 1 adet şebeke kablosu, açılı 
  

 1 adet kullanım kılavuzu 
  

Teslimat kapsamı PhySys masa cihazı, bileşenleri: 
Elektro-ultrason terapi ünitesi 

Ürün No.*  
 2 adet hasta kablosu 
 1 çift elektrot kablosu, gri, 1 adet siyah ve 1 adet kırmızı timsah klips dahil 
 1 çift elektrot kablosu, beyaz, 1 adet siyah ve 1 adet kırmızı klips dahil 
  
 1 ultrason başlığı 28 mm 
 1 ultrason başlığı tutucusu 
  
 1 adet şebeke kablosu, açılı 
  

 1 adet kullanım kılavuzu 
* Ürün numaraları için 
aşağıdaki sayfalara da 
bakabilirsiniz 

 

 
 
Teslimat kapsamı Sütun 
Ürün No.*  
 1 aksesuar sehpası 
 3 yerleştirme tabanı 
  
Teslimat kapsamı VacoP (sadece sütuna eklenti olarak mümkündür) 
Ürün No.*  
 1 çift Vaco elektrot hortumu, kırmızı, 1,60 m uzunluğunda 
 1 çift Vaco elektrot hortumu, siyah, 1,60 m uzunluğunda 
 2 çift Vaco elektrodu, ø 90 mm, süngerleri ile birlikte, kendiliğinden kapanır 
 2 çift Vaco elektrodu, ø 60 mm, süngerleri ile birlikte, kendiliğinden kapanır 
  
* Ürün numaraları için 
aşağıdaki sayfalara bakınız 
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Aksesuarlar  
Ürün No.  
  
95800610 Sallantılı ayak, döner 
117* Şebeke kablosu, açılı, 3 m 
10101831 Kullanım kılavuzu 
  
Uyarı: Felç tanılama ve terapi programlarının uygulanması ve kullanılmasına ilişkin bilgiler münferit 

bir belgede mevcuttur.  
Bunu istediğiniz zaman dış hizmet görevlinize sipariş verebilirsiniz.  

  
  
 Elektroterapi 
155 Hasta kablosu PhySys SD 
124 1 çift elektrot kablosu, gri 

1 adet siyah ve 1 adet kırmızı timsah klips dahil 
150 
 

1 çift elektrot kablosu, beyaz 
1 adet siyah ve 1 adet kırmızı klips dahil 

31100146 Timsah klips kırmızı 
31100147 Timsah klips siyah 
87200120 Tek kullanımlık elektrotlar, küçük 
87200140 Tek kullanımlık elektrotlar, orta 
87200130 Tek kullanımlık elektrotlar, büyük 
87200110 Tek kullanımlık elektrotlar, yuvarlak 
43 Saf çinko plaka elektrotlar, 90x120 mm  
96 İyontoforez sünger, 160x120x19 mm 
212 İyontoforez için membran folyo, 180x120 mm, 1000 adet 
44 Kauçuk elektrot 50x50 mm, 1 çift 
97 Sünger cep 70x75 mm, 1 çift 
46 Kauçuk elektrot 100x50 mm, 1 çift 
98 Sünger cep 89x125 mm, 1 çift 
232 Lastik bant 60 cm 
233 Lastik bant 120 cm 
230 Cırt cırt bant 60 cm uzunluğunda 
231 Cırt cırt bant 120 cm uzunluğunda 
  

 
* Standart kablo. Ülkelere özgü diğer soket varyasyonları mevcuttur.  
İhtiyaç halinde yetkili satıcınıza müracaat ediniz. 
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Aksesuarlar  
Ürün No.  
 Ultrason terapisi 
4200 Başlık 0,8 ve 2,4 MHz, beyaz, ø 28 mm, SD Edition 
4220 Başlık 0,8 ve 2,4 MHz, gri, ø 13 mm, SD Edition 
65801010 Başlık tutucu PhySys masa rafı 
6 Sonogel, Sono Plus 0,5 l şişe 
  
 VacoP 
95* Vaco elektrotları için sünger, büyük, 90 mm 
94* Vaco elektrotları için sünger, küçük, 60 mm 
72 Vaco elektrotları, ø 90 mm, kendiliğinden kapanır 
71 Vaco elektrotları, ø 60 mm, kendiliğinden kapanır 
164 Vaco elektrot hortumu, kırmızı, 2,1 m uzunluğunda 
165 Vaco elektrot hortumu, siyah, 2,1 m uzunluğunda 
  
  
 PhySys sütun 
66890317 PhySys sütun, başlık için cam tepsi 
66890010 PhySys sütun, cam tepsi üst 
66890110 PhySys sütun, cam tepsi orta 
66890210 PhySys sütun, cam tepsi alt 
80400756 Plastik rulo çift ø 75 mm, gri 11x 22 mm 
  
  
 * Her bir boyut için en az satın alma miktarı: 4 adet 
  
 Güvenliğe ilişkin sebeplerden dolayı sadece orijinal aksesuarları kullanınız, aksi takdirde 

usulüne uygun fonksiyon garanti edilemez. 
 

 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! 
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 Cihaz VacoP ile kombinasyon şeklinde kullanılabilir. Lütfen cihazın kullanım kılavuzunu dikkate 

alınız. 
 
Bu talimatlara aykırı olarak cihazları kombine eder ve bu şekilde bir tıbbi sistem çalıştırırsa 
bunu kendi sorumluluğunda gerçekleştirir. 
 
Cihaz kombinasyonlarında lütfen DIN EN 60601-1 standardının talimatlarını dikkate alınız. 
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 PhySys EN 60601-1 güvenlik talimatları uyarınca üretilmektedir.  

 
Zimmer MedizinSysteme GmbH üretici olarak güvenlik ve güvenilirlik bakımından kendini 
ancak aşağıdaki koşullarda sorumlu olarak görür, eğer 
 
• cihaz yönetmeliklere uygun, topraklama kontaklı bir priz üzerinden çalıştırılıyorsa ve 

elektrik tesisatı DIN VDE 0100 bölüm 100'e uygun ise, 
• cihaz kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde çalıştırılıyorsa, 
• uzantılar, yeni ayarlar veya değişiklikler sadece Zimmer MedizinSysteme GmbH tarafından 

yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılıyorsa, 
• uygulayıcı cihazı kullanmadan önce cihazın fonksiyon güvenliğini ve usulüne uygun 

durumda olup olmadığını kontrol etmişse, 
• her kullanım öncesinde ultrason başlığı, kablolar ve kablo bağlantıları, cihazın güvenliğini 

olumsuz yönde etkileyecek hasarlar (ör. yırtılmalar) bakımından kontrol edilirse, 
• cihaz sadece gerekli eğitimi almış personel tarafından çalıştırılıyorsa, 
• cihaz patlama tehlikesi olan alanlarda ve/veya yanmaya elverişli ortamlarda 

çalıştırılmıyorsa, 
• su kaçması halinde cihaz derhal şebekeden ayrılıyorsa. 
 
Cihaz, işletmeci tarafından bakım onarımı yapılabilecek parçalar içermemektedir. 

  

 

Sigortalar ve diğer yedek parçalar sadece eğitimli servis personeli tarafından değiştirilebilir. 
Lityum pilin eğitimsiz kişiler tarafından değiştirilmesi tehlikelere yol açabilir. 

  

 

Cihazın servis işlemleri sadece eğitimli kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Servis için gerekli 
tüm açıklamalar PhySys servis el kitabında görülebilir veya üreticiden öğrenilebilir. Zimmer 
MedizinSysteme talep üzerine şebeke planları, yapı eleman listeleri, açıklamalar, kalibrasyon 
talimatları veya diğer belgeleri temin eder. 
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 PhySys çalıştırıldıktan sonra tüm dahili bileşenlerin kontrol edildiği otomatik bir test yürütür.  

 
Bir hata olması durumunda hata bildirimi gösterilir. 
 
Bunun yanı sıra her üç işletim türü için genişletilmiş bir fonksiyon testi de yürütülebilir. 

  
 Bu kontroller aylık olarak veya cihazın işlevselliğine ilişkin tereddüt durumunda 

gerçekleştirilebilir: 
  

Elektrik 
stimülasyonunun  

GA 00 programını seçiniz. Timsah klipsleri test mankenine bağlayınız. 
Maksimum yoğunlukta çubuk grafikteki gösterge tamamen dolmalıdır. Testi art arda her iki 
kanalla gerçekleştiriniz. 

  
Ultrason Ultrason başlığını seçiniz ve ultrason başlık yüzeyini bağlantı jeli ile kaplayınız. Düşük güç ve 

terapi başlangıcında kuplaj göstergesi %90'ın üzerini göstermelidir. 
Testi art arda her iki başlıkla da gerçekleştiriniz. Ardından ultrason başlığını temizleyiniz. 

  
Vakum Emme elektrotlarını Vaco hortumlarından çıkarınız. Vaco hortumlarını test mankenine 

bağlayınız. Vaco'yu seçiniz ve start vakumu başlatınız. Çubuk grafikte gösterge görülebilir 
olmalıdır. 

  
Vaco elektrotları Vaco elektrotlarını elektrot yüzeyleri lastik dudakla çevrelenemeyecek ve vakum 

oluşturamayacak şekilde tersyüz ediniz. 
VacoP sürekli emmelidir. 

  
Uyarı: Fonksiyon testi bittikten sonra PhySys'i kapatınız. 

 
Eğer ardından bir terapi uygulanacaksa istediğiniz tedavi parametrelerini ayarlayınız ve 8. 
bölümde açıklandığı gibi devam ediniz. 
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 PhySys cihazı ve opsiyonel olarak temin edilebilen VacoP, Tıbbi Ürünler İşletme Yönetmeliği 

(MPBetreibV), Ek 1'de listelenmiştir. Buna bağlı olarak gerekli olan önlemleri dikkate alınız. 
 
Cihazlar Tıbbi Ürünler İşletme Yönetmeliği (MPBetreibV), Ek 2'de listelenmemiştir.  
 
Ayrıca Almanya'da, Almanya Kaza Sigortası Kurumu (DGUV) Talimatı 3 (Elektrikli Sistemler ve 
İşletme Araçları) güncel versiyonu dikkate alınmalıdır. 

  
Uyarı: Bu direktifler cihazların Almanya'da işletilmesi durumunda geçerlidir. Lütfen ülkeniz için geçerli 

olan olası farklı yönergeleri dikkate alınız 
  



 Hataların giderilmesi  
Hata bildirimleri 
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Cihaz fonksiyon kaybı Ana şalter tepki vermiyor, ekran karanlık kalıyor. 
 

 Olası sebep 1: Şebeke bağlantısı 
Sebep 1'in giderilmesi: Şebeke kablosunun prize ve cihaz soketinin cihazın yuvasına doğru 
bir şekilde takılı olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
Şebeke kablosu hasar bakımından kontrol edilmeli, gerekirse eş değer bir kabloyla 
değiştirilmelidir. 
Elektrik şebekesi ve priz kontrol edilmeli, şebeke veya prizdeki olası arızalar bir uzman 
(elektrikçi) tarafından giderilmelidir. 

  
 
 
 
 
 

 

Olası sebep 2: Şebeke sigortası (PhySys) 
Sebep 2'nin giderilmesi: Şebeke sigortası kontrol edilmelidir. 
Sigorta ancak kesinlikle aynı adı taşıyan / eş değer bir sigortayla değiştirilebilir. 
Daha önce elektrik beslemesi komple olası hatalar bakımından kontrol edilmelidir. 
 
Hatanın tekrar ortaya çıkması durumunda mutlaka servis / müşteri hizmetleri bilgilendirilmelidir. 

  
Ultrason başlığı 
algılanmıyor  

Olası sebep 1: Ultrason başlığı bağlı değildir 
Sebep 1'in giderilmesi: Ultrason başlığı bağlantısı kontrol edilmelidir, gerekirse ultrason 
başlığı takılmalıdır. 

  
 Olası sebep 2: Ultrason başlığı arızalı. 

Sebep 2'in giderilmesi: Lütfen servisi / müşteri hizmetlerini bilgilendiriniz.  
  
Ultrason bilgisi yok Olası sebep 1: Yanlış ultrason başlığı seçilmiştir (iki ultrason başlığı bağlı olduğunda) 

Sebep 1'in giderilmesi: Hangi ultrason başlığının aktif olduğunu kontrol ediniz. Gerekirse 
istediğiniz ultrason başlığına geçiniz (bkz. bölüm 8.2). 

  
DuoStim uygulaması 
gerçekleştirilemiyor 

Olası sebep 1: Vaco elektrotları Kanal II'ye bağlı 
Sebep 1'in giderilmesi: "DuoStim ayrı" modunda çift devreli vakum aplikasyonu mümkün 
değildir, sadece Kanal I aktiftir. Vaco elektrotları aplikasyonu için Kanal I'i kullanınız. 

  
Alçak basınç yok (VacoP) 
– Sistem sızdırıyor 

Olası sebep 1: Emme elektrodu doğru yerleştirilmemiştir 
Sebep 1'in giderilmesi: Elektrot konumunu kontrol ediniz ve gerekirse yeniden yerleştiriniz. 

  
 Olası sebep 2: Su ayırıcının tahliye musluğu bağlı değildir. 

Sebep 2'nin giderilmesi: Su ayırıcının tahliye musluğunu kontrol ediniz. Tahliye musluğu 
boşaltma işlemi sonrasında tekrar bağlanmalıdır. 

  
 Olası sebep 3: Vaco hortumu tıkanmıştır. 

Sebep 3'ün giderilmesi: Vaco hortumunun geçirgenliğini kontrol ediniz. Bunun için Vaco 
elektrodunu çıkarınız ve hortum deliğini parmağınızla kapatınız. Vakum emilmiyorsa hortumu 
çıkarınız ve değiştiriniz. 

  
 Yukarıda açıklanan hataların yanı sıra cihaz aşağıda belirtilen hataları da gösterebilir. 
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Kablo kontrolü Ekranda "kablo kontrolü" hata bildirimi görülür. 
 
Elektrik stimülasyonu terapisinde, istikrarlı akım işletiminde şu anlama gelir: 
Hasta elektrik devresi kesilmiştir. 
Bu bildirim genellikle elektrotların düştüğüne, elektrot klipslerinin kirlendiğine, hasta 
kablosunun arızalı olduğuna veya hasta sigortasının arızalı olduğuna işaret eder. Sebebi 
giderdikten sonra bildirimi "Tamam" ile siliniz. 

  
Fazla akım Ekranda "Fazla akım! (hasta güvenliği)" hata bildirimi görülür.  

 
Bu bildirim izin verilen maksimum akımın aşıldığını bildirir. İstikrarlı işletimde akım yükselmesi 
genellikle cihazda bir arıza olduğuna işaret ederken, istikrarlı gerilim işletiminde akım 
yükselmesi hasta direnci (ör. nemli eller) sebebi ile ortaya çıkabilir. 
 
Bildirimi "Tamam" ile onaylayarak siliniz. 
Hata bildirimi tekrar gösterilirse lütfen müşteri hizmetlerini bilgilendiriniz. 

SD kart Ekranda "Dosya açılırken hata" hata bildirimi gösteriliyor. 
 
Bu bildirim SD karta aktarılmış dosyalara erişilmek istendiğinde ortaya çıkar. Kartı takınız ve 
"Tamam" ile onaylayınız. 

  
 Ekranda "SD kart bulunamadı" hata bildirimi gösteriliyor. 

 
Bu bildirim şu durumlarda gösterilir,  
• programlar favoriler veya bellek listesine aktarılmak istendiğinde ve SD kart takılı 

değilse, 
• favoriler veya bellek listesi açılmak istendiğinde ve SD kart takılı değilse. 
 
Kartı takınız ve "Tamam" ile onaylayınız. 

  
Arıza Ekranda "Otomatik esnasında hata" hata bildirimi gösteriliyor. 

 
Duruma bağlı olarak bu hata cihazın kapatılması, 5 saniye beklenmesi ve tekrar açılması ile 
giderilebilir. Aksi halde lütfen müşteri hizmetlerini bilgilendiriniz. 
 
Müşteri hizmetlerine yetkili dış hizmetler personeli veya Neu-Ulm'da bulunan merkez 
üzerinden ulaşabilirsiniz. 

  
 Cihaz fabrikaya sadece orijinal ambalajında geri gönderilebilir. 
  
Merkez Zimmer MedizinSysteme GmbH 

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

  
Tasfiye Cihaz fabrikaya sadece orijinal ambalajında geri gönderilebilir. Cihaz sadece Neu-Ulm'da 

bulunan fabrikada tasfiye edilebilir. 
 
(Avrupa dahilindeki) yabancı ülkelerde tasfiye için geçerli olan ulusal direktifleri dikkate alınız. 
Gerekirse satıcınıza başvurunuz. 
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PhySys gibi elektrikli tıbbi cihazlar EMU (elektromanyetik uyumluluk) çerçevesinde özel önlemlere tabidir ve kullanım 
kılavuzunda veya teslimat kapsamında bulunan belgelerde yer alan EMU bilgilerine uygun bir şekilde kurulmalı ve işletime 
alınmalıdır. 
 
Taşınabilir ve mobil RF iletişim sistemleri (ör. taşınabilir telefonlar ve cep telefonları) elektrikli, tıbbi cihazları etkileyebilir. 
 
PhySys sadece teslimat kapsamı listesinde belirtilen orijinal şebeke kablosu ile çalıştırılabilir. 
Cihazın başka şebeke kabloları ile çalıştırılması daha yüksek yayılımlara veya cihazın parazit dayanıklılığının azalmasına yol 
açabilir! 
 
Yönergeler ve üretici beyanı - Elektromanyetik parazit yayılımı 

PhySys cihazı aşağıda belirtilen elektromanyetik ortam gibi bir ortamda işletim için tasarlanmıştır. Müşteri veya 
PhySys cihazının uygulayıcısı cihazın böyle bir ortamda işletildiğinden emin olmalıdır. 

Parazit yayılım ölçümü Uygunluk Elektromanyetik ortam - Yönerge 

CISPR 11 uyarınca RF yayılımları Grup 2 PhySys cihazı RF enerjisini sadece kendi 
dahili fonksiyonu için kullanmaktadır. Bu 
sebeple cihazın RF yayılımı çok düşüktür ve 
çevrede bulunan elektronik cihazların bundan 
olumsuz etkilenme ihtimali çok düşüktür. 

CISPR 11 uyarınca RF yayılımları Sınıf B PhySys cihazı, ikamet alanı ve doğrudan 
mesken amaçlı kullanılan binalara da tedarik 
sağlayan kamu şebekesine bağlananlar da 
dahil olmak üzere tüm kurumlarda kullanım 
için uygundur. 

Üst titreşim yayılımları IEC 61000-3-2 
uyarınca 

Sınıf A 

Voltaj dalgalanmaları / titreşim yayılımları 
IEC 61000-3-3 uyarınca 

uyumlu 

EN 60601-1-2:2006-10 uyarınca tablo 201 
 
Cihaz başka cihazlarla doğrudan yan yana veya üst üste istiflenerek kullanılamaz. Cihazın diğer cihazların yanında veya 
bunların üzerinde istiflenerek kullanılması gerekiyorsa, amacına uygun kullanımını bu kullanım düzeninde kontrol etmek için 
cihaz gözetim altında tutulmalıdır. 
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Yönergeler ve üretici beyanı - Elektromanyetik parazit dayanıklılığı 

PhySys cihazı aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda işletim için tasarlanmıştır. Müşteri veya PhySys cihazının 
uygulayıcısı cihazın böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır. 

Parazit dayanıklılığı 
kontrolleri 

IEC 60601- Kontrol 
seviyesi 

Uygunluk seviyesi Elektromanyetik ortam - 
Yönergeler 

IEC 61000-4-2 uyarınca 
elektrostatik deşarj (ESD) 

± 6 kV temas deşarjı 
 
± 8 kV hava deşarjı 

± 6 kV temas deşarjı 
 
± 8 kV hava deşarjı 

Zeminler ahşap veya betondan 
oluşmalı ya da seramik 
fayanslarla kaplanmış olmalıdır. 
Zemin sentetik materyalle 
kaplanmış ise, bağıl nem oranı en 
az %30 olmalıdır. 

IEC 61000-4-4 uyarınca 
hızlı geçici parazit 
faktörleri/patlamalar 

± 2 kV şebeke hatları için 
 
± 1 kV giriş ve çıkış hatları 
için 

± 2 kV şebeke hatları için 
 
Giriş ve çıkış hatlarında 
kullanılamaz 

Besleme geriliminin kalitesi tipik 
bir ticarethane veya hastane 
ortamına uygun olmalıdır. 

IEC 6100-4-5 uyarınca 
şok gerilimleri (darbe) 

± 1 kV normal mod gerilimi 
 
± 2 kV ortak mod gerilimi 

± 1 kV normal mod gerilimi 
 
± 2 kV ortak mod gerilimi 

Besleme geriliminin kalitesi tipik 
bir ticarethane veya hastane 
ortamına uygun olmalıdır. 

IEC 61000-4-11 uyarınca 
gerilim düşüşleri, kısa 
süreli kesintiler ve 
besleme gerilimi 
dalgalanmaları 

<%5 UT 
(>%95 UT çökmesi ½ 
periyot için) 
 
%40 UT 
(%60 UT çökmesi 5 periyot 
için) 
 
%70 UT 
(%30 UT çökmesi 25 
periyot için) 
 
<%5 UT 
(>%95 UT çökmesi 5 saniye 
için) 

<%5 UT 
(>%95 UT çökmesi ½ 
periyot için) 
 
%40 UT 
(%60 UT çökmesi 5 periyot 
için) 
 
%70 UT 
(%30 UT çökmesi 25 periyot 
için) 
 
<%5 UT 
(>%95 UT çökmesi 5 saniye 
için) 

Besleme kalitesi tipik bir 
ticarethane veya hastane 
ortamına uygun olmalıdır. PhySys 
cihazının uygulayıcısı enerji 
kesintileri halinde de cihazı 
kesintisiz olarak kullanmayı 
istiyorsa, PhySys cihazının 
kesintisiz bir akım besleme 
sistemi veya bir batarya üzerinden 
beslenmesi önerilir. 

IEC 61000-4-8 uyarınca 
besleme frekansında 
(50/60 Hz) manyetik 
alanlar 

3 A/m 3 A/m Şebeke frekansındaki manyetik 
alanlar ticarethane veya hastane 
gibi ortamlarda görülen 
tipik değerlere uygun olmalıdır. 

Not: UT, kontrol seviyesinin kullanımından önceki şebeke alternatif gerilimidir. 
EN 60601-1-2:2006-10 uyarınca tablo 202 
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PhySys cihazının en önemli performans özellikleri: Vakum ünitesi ile birlikte parazitsiz elektrik stimülasyonu ve ultrason 
vermesi, aynı zamanda ayarlanan parametrelerle alçak basınç oluşturması ve tüm fonksiyonların parazitsiz olarak 
çalışmasıdır. 
 
 
Yönergeler ve üretici beyanı - Elektromanyetik parazit dayanıklılığı 

PhySys cihazı aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda işletim için tasarlanmıştır. Müşteri veya PhySys cihazının 
uygulayıcısı cihazın böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır. 

Parazit 
dayanıklılık 
kontrolleri 

IEC 60601- Kontrol 
seviyesi 

Uyumluluk 
seviyesi 

Elektromanyetik ortam - Yönergeler 

IEC 61000-
4-6 
uyarınca 
iletilen RF 
parazit 
faktörleri 
 
IEC 61000-
4-3 
uyarınca 
yayılan RF 
parazit 
faktörleri 

3 VEtkin değer 
150 kHz ila 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz ila 2,5 GHz 

3 VEtkin değer 
150 kHz ila 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz ila 2,5 GHz 

Taşınabilir ve mobil telsiz cihazlar, verici frekansına 
ait denklemle hesaplanan ve tavsiye 
 
edilen koruyucu mesafeden daha az bir mesafe 
bırakılarak, kablolar da dahil olmak üzere PhySys 
cihazının yakınında kullanılmamalıdır. 
 
Tavsiye edilen koruyucu mesafe: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 0,35 √P 80 MHz ila 800 MHz için 
 
d= 0,7 √P 800 MHz ila 2,5 GHz için 
 
Verici üreticisinin verilerine göre Watt (W) cinsinden 
vericinin anma gücü olarak P ve metre (m) cinsinde 
tavsiye edilen koruyucu mesafe olarak d. 
 
Sabit sinyal vericinin alan şiddeti bütün frekanslarda 
 
mahallinde gerçekleştirilen bir araştırma uyarıncaa 
uygunluk 
 
seviyesinden düşükb olmalıdır. 
 
Aşağıdaki piktogramı taşıyan cihazların çevresinde 
parazitler mümkündür: 
 

 

NOT 1 80 MHz ve 800 MHz’de daha yüksek frekans alanı geçerlidir. 
NOT 2 Bu yönergeler bütün durumlarda kullanılamaz. Elektromanyetik faktörlerin yayılımı binaların, nesnelerin ve insanların 
absorbsiyonundan ve refleksiyonundan etkilenir. 
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a Cep telefonlarına ve mobil radyolara ait baz istasyonları, amatör radyo vericileri, AM ve FM radyo vericileri ve 
televizyon vericileri gibi sabit vericilerin alan şiddeti teorik olarak önceden tam olarak belirlenemez. Sabit vericilere ilişkin 
elektromanyetik ortamın belirlenmesi için yörenin elektromanyetik olgusu hakkında bir araştırma yapılması gerekir. PhySys 
cihazının kullanıldığı yerde ölçülen alan şiddeti yukarıda anılan uygunluk seviyesini aşıyorsa, usulüne uygun fonksiyonu 
yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi için PhySys cihazı gözlemlenmelidir. Sıra dışı performans özellikleri görülecek 
olursa, yön değiştirme veya PhySys cihazının yerinin değiştirilmesi gibi ek önlemlerin alınması gerekebilir. 
 
b 150 kHz ila 80 MHz frekans aralığının üzerinde, alan şiddeti 3 V/m'den düşük olmalıdır. 

Taşınabilir ve mobil RF telekomünikasyon cihazları ile PhySys cihazı arasında tavsiye edilen güvenlik mesafesi  

 PhySys cihazı RF parazit faktörlerinin kontrol edildiği elektromanyetik ortamda kullanılmak için tasarlanmıştır. Müşteri veya 
PhySys cihazının uygulayıcısı, PhySys cihazı ile taşınabilir ve mobil RF telekomünikasyon cihazları (vericiler) arasındaki 
minimum mesafeye, komünikasyon cihazının çıkış gücüne bağlı olarak aşağıda belirtilen biçimde uyarak elektromanyetik 
parazitlerin azaltılmasına yardımcı olabilir. 

 
Vericinin anma gücü 

W 
Verici frekansına bağlı olarak koruyucu mesafe 

m 

150 kHz ila 80 MHz 
d= 1,2 √P 

80 MHz ila 800 MHz 
d= 0,35 √P 

800 MHz ila 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 

Maksimum anma güçleri yukarıdaki tabloda belirtilmeyen vericiler için tavsiye edilen koruyucu mesafe d metre (m) olarak, ilgili sütuna ait 
denklem kullanılarak belirlenebilir ve bu işlem yapılırken, P verici üreticisinin bilgileri uyarınca vericinin maksimum anma gücünü Watt (W) 
olarak temsil eder. 
NOT 1 80 MHz ve 800 MHz’de daha yüksek frekans alanı geçerlidir. 
NOT 2 Bu yönergeler bütün durumlarda kullanılamaz. Elektromanyetik faktörlerin yayılımı binaların, nesnelerin ve insanların 
absorbsiyonundan ve refleksiyonundan etkilenir. 
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