
Iнструкції
enPulsPro

UK





 Ілюстрації 
 

Задня частина приладу   
 

   
 

 
Мал. 1 
 
 

 
 

 
 
 

 
Елементи вибору й 
управління 
 
 

1 Блок управління 
2 Контролер енергії імпульсу 
3 Дисплей 
4 Контролер частоти 
5 Гніздо для SD-карти 
6 Вимикач електроживлення 

  
Маніпулятор 7 Маніпулятор 

8 Вентиляційні отвори, спереду 
9 Вентиляційні отвори з вентилятором, ззаду 
10 Тримач для маніпулятора 

  
Педальний 
вимикач 

11 Педальний вимикач 

  
Додаткове 
приладдя 
 

12 Поворотна ніжка 
 

 

2 

5 

7 

8 

4 

3 

10 

11 

1 

9 

12 

6 



 Ілюстрації 
 

Задня частина приладу   
 

   
 

 
 

Мал. 2 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Вимикачі / роз’єми 
 

13 Роз’єм для кабелю живлення 
14 Плавкий запобіжник мережі 
15 Роз’єм для маніпулятора «Канал I» 
16 Роз’єм для маніпулятора «Канал II» 
17 Роз’єм для педального вимикача 
18 Табличка з серійним номером/фірмова табличка 

16 15 
17 13 18 14 



 Ілюстрації 
 

Екрани/дисплей   
 

   
 

Мал. 3 

 
 
 
 
Індикація/ 
екран лікування 

19 Кнопки на екрані 
20 Рядок стану 
21 Меню навігації 

 

Мал. 4 

 

 
 

 

 
Меню навігації 
Опис функцій 
 

(A) Back (Назад) Повернення на один крок назад 
(B) Therapy (Лікування) Перехід до екрану лікування 
(C) Evaluation (Оцінка) Перехід до оцінки ВАШ 
(D) Protocols (Протоколи) Перехід до протоколів 
(E) Programs (Програми) Перехід до списку програм 
(F) Favourites (Обране) Перехід до обраного 

20 

21 
19 

F 

E 

D 

C 

B 

A 



 Ілюстрації 
 

Аплікаторні голівки й приладдя   
 

   
 

Мал. 5 
 

 
 

 
 
 
Аплікаторні голівки 22 Аплікаторна голівка, 25 мм 

23 Аплікаторна голівка, 15 мм 
24 Аплікаторна голівка, 6 мм 

  
Приладдя 25 Силіконовий захисний ковпачок 

22 23 24 25 



 Пояснення символів 

  
 

   
 

 

В інструкціях з використання цей символ означає «Небезпечно». 
 

  

Обережно! 
В інструкціях з використання цей символ означає «Обережно!» щодо 
можливого пошкодження приладу. 

  

 

Роз’єм для підключення маніпулятора 

  

 

 
Роз’єм для підключення педального вимикача 
 

  

 

 
Інструкції з використання 

  

 

 
Дотримуйтесь інструкцій з використання. 

  

 

 
Серійний номер 

  

 

 
Номер артикула 

  

 

 
Виробник 

  

 

 
Дата виготовлення 

  

   

 
Робоча частина, тип BF 
 
 

  

 Номінальний струм доступних запобіжників 
 

  

 

 
Експлуатація з перервами – дотримуйтесь інструкцій з використання 

 
 



 Зміст 
 

   
 

   
 

 

 Ілюстрації 
Передня частина приладу 
Задня частина приладу 
Екрани/дисплей 
Аплікаторні голівки й приладдя 

 

   
 Пояснення символів  
  Сторінка 

1  
Показання / протипоказання 1 

 
 

 

2  
Побічні ефекти 2 

 
 

 

3  
Інформація про застосування 3 

   

4  
Попередження 4 

   

5  
enPulsPro – стисло 5 

   

6  
Налаштування приладу 6 

   

7  
Налаштування за замовчуванням 7 

   

8  

Інструкції з експлуатації 
8.1 Опис приладу 
8.2 Інформація про експлуатацію 
8.3 Лікування 
8.4 Екрани і кнопки 
8.5 SD-карта 
8.6 Протоколи 
8.7 Списки обраного – вибір програм, редагування списку 
8.8 Шкала ВАШ 

 
9 

11 
12 
13 
15 
16 
18 
21 

   

9  
Технічна інформація 
 

25 
 

   

10  
Чищення/дезінфекція 27 

   



 Зміст 
 

   
 

   
 

11  
Знак CE / виробник 30 

   

12  
Комплект поставки й приладдя 31 

   

13  
Комбінація приладів 32 

   

14  
Техніка безпеки й техобслуговування 
14.1 Техніка безпеки 
14.2 Техобслуговування 

 

 
33 
34 

   

15  
Функціональна перевірка 35 

   

16  
Правові положення 36 

   

17  
Повідомлення про помилки / пошук і усунення 
несправностей / утилізація 

37 

   

18  
Декларація виробника щодо ЕМС 40 

   

 
 

Дійсно для приладу enPulsPro (NG).  
 

Ці інструкції з використання є невід’ємною частиною приладу. Їх необхідно 
зберігати з приладом і забезпечити вільний доступ до них уповноваженому 
персоналу, що відповідає за експлуатацію цього приладу.  
 

Остання редакція: Вересень 2019. 



 Показання / протипоказання 

1  
 

 Стор. 1  
 

Показання  Радіальний і ліктьовий епікондиліт 

 Кальцифікуючий тендиніт / проблеми з плечем 

 Стан після тупого ушкодження м’язів 

 Хронічний синдром надколінного сухожилля 

 Тендиніт надколінного сухожилля 

 Хронічна тендинопатія ахіллового сухожилля 

 Підошовний фасціїт 

 П’яткові шпори 

 Лікування міофасціальних тригерних точок, наприклад, у шиї 

 Лікування міофасціальних тригерних точок, наприклад, у спині в разі 
болю м’язів спини 

 Бурсит вертлюгової сумки 

 Періостит/синдром Тартана (стан після перенавантаження) 
  
Протипоказання  Судинні захворювання в зоні лікування або біля неї 

 Відкриті рани в зоні лікування або біля неї 

 Місцеві інфекції в зоні лікування 

 Використання в зоні злоякісних/доброякісних пухлин 

 Застосування безпосередньо до хрящових поверхонь або в зоні 
маленьких дуговідросткових суглобів хребта 

 Застосування безпосередньо через імплантовані електронні пристрої, 
наприклад, електрокардіостимулятори, інтратекальні насоси тощо 

 У ділянках, де механічна енергія у вигляді вібрацій викликає 
пошкодження тканини, наприклад, впливаючи на металеві 
імпланти  

 Після переломів, у разі розриву м'язових волокон або розриву м’язів 
Загалом лікування не рекомендується: 

 при порушеннях гемостазу або лікуванні, що призводить до зміни 
згортання крові;  

 під час вагітності,  

 при захворюваннях з порушенням вазомоторної системи в зоні 
лікування, 

 через ділянки, наповнені повітрям (наприклад, лікування грудного відділу 
хребта тощо); 

 при генералізованому больовому синдромі, наприклад, фіброміалгії; 

 для дітей, особливо в зоні епіфазарних пластинок. 
Необхідно проявляти обережність під час лікування пацієнтів: 

 що мають розлади чутливості, 

 що мають суттєві вегетативні порушення, 

 що перебувають під впливом наркотичних речовин та/або алкоголю, 
оскільки інакше неможливо виключати суттєвого навантаження на 
серцево-судинну систему й небажаних реакцій на лікування. 
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Побічні ефекти Лікування за допомогою enPulsPro за певних обставин може викликати 
подразнення, петехіальний крововилив, гематому, набряк або біль. 
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 Перед використанням приладу для лікування пацієнта користувач повинен 
ознайомитись з інструкціями з використання й індивідуальними методами 
лікування, що застосовуються, а також з показаннями/протипоказаннями, 
попередженнями й інформацією про застосування. Також слід 
дотримуватись вказівок додаткових джерел інформації про лікування. 

  

Обережно! 
Перед використанням переконайтесь у тому, що прилад живиться від 
належним чином заземленої розетки (електромонтаж згідно з DIN VDE 
0100 Частина 710). Прилад можна використовувати тільки з кабелем 
живлення, що входить до комплекту поставки. Забезпечте захист кабелю 
живлення від механічного навантаження. 

  

Обережно! 
Електромагнітні поля високої напруги (наприклад, томографів, 
рентгенівських апаратів або діатермічних апаратів) поблизу можуть 
перешкоджати роботі цього приладу. Завжди залишайте безпечну відстань 
у кілька метрів. 

  
 enPulsPro не призначений для використання у вибухонебезпечних, 

займистих або легкозаймистих середовищах. 
  
 Під час використання прилад потрібно розташувати в положенні, що 

забезпечує можливість безпосереднього доступу до головного джерела 
електропостачання, щоб його можна було в будь-який момент відключити 
від електромережі.  

  
 Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, витягніть 

штепсельну вилку приладу перед виконанням будь-яких робіт з очищення 
або техобслуговування. 

  
 Огляньте прилад перед використанням. У разі виявлення пошкодження не 

використовуйте прилад. 
  

Обережно! 
Застосовуйте тільки приладдя Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  

Обережно! 
Маніпулятор приладу не призначено для безперервної експлуатації. Через 
макс. 6000 ударів необхідно перервати лікування на 15 хвилин.  

  

Обережно! 
Якщо enPulsPro не встановлено на спеціальний візок, встановіть 
enPulsPro на стійку поверхню. 

  

Обережно! 
Для запобігання накопиченню теплової енергії в маніпуляторі уникайте 
блокування (наприклад, рукою або в інший спосіб) вентиляційних отворів 
згори й особливо в нижній частині маніпулятора. 
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Вказівки щодо місця, тривалості й інтенсивності лікування потребують 
медичних знань. Їх можуть давати виключно уповноважені лікарі, 
терапевти й медичний персонал. Цих вказівок необхідно дотримуватись. 

  

 

Пацієнта, що проходить лікування, не можна залишати без нагляду. 

  

 

Особи, що проходять одночасне лікування засобами зі зменшення або 
зміни згортання крові або збільшення часу згортання (наприклад, 
ацетилсаліцилова кислота), повинні проконсультуватись зі своїм 
терапевтом щодо можливого призупинення цього лікування, оскільки існує 
висока вірогідність того, що використання радіальних ударних хвиль може 
призвести до сильної кровотечі й гематом у таких пацієнтів. 

  

 

Ударні хвилі сильно розсіюються в зонах, заповнених повітрям, і 
відбиваються, що може спричинити негативний ефект.  
Тому безпосереднє лікування за допомогою приладу над легенями (у 
міжреберному проміжку) і шлунково-кишковим трактом заборонено. 

  

 

Використовувати прилад у вологих зонах заборонено. Недотримання цієї 
заборони може призвести до значної шкоди й поставити під загрозу як 
пацієнта, так і користувача. 

  

 

У виняткових випадках час лікування може обмежуватись чотирма 
хвилинами, після чого потрібно переривати лікування щонайменше на 15 
хвилин. 
У разі перевищення часу лікування маніпулятор може перегріватись. 

 
 



 enPulsPro – стисло 

5  
 

 Стор. 5  
 

Що таке enPulsPro? Надсучасний інноваційний прилад для лікування методом ударно-
хвильової терапії. 

  
Ударно-хвильова 
терапія 

Лікування радіальною балістичною ударною хвилею – це універсальний 
метод. Він застосовується в різних випадках: від поверхневих 
ортопедичних проблем до лікування міофасціальних тригерних точок. 

  
Що робить 
enPulsPro? 

Він генерує ударні хвилі за допомогою ергономічного маніпулятора й 
випромінює їх через спеціальні аплікатори. 
enPulsPro може проникати в тканини людського тіла приблизно на 35 
мм. 

  
Як ударні хвилі 
генеруються за 
допомогою  
enPulsPro? 

Котушка генерує електромагнітне поле позаду від маніпулятора.  
Поле надає прискорення снаряду. Внаслідок цього відбувається його 
зударяння з аплікаторною голівкою в передній частині маніпулятора й 
генеруються ударні хвилі, що радіально розповсюджуються по тканинах. 

  
Які переваги має 
enPulsPro? 

Ця інноваційна технологія забезпечує високу компактність конструкції 
без застосування компресора. 
Сучасний дисплей з чіткими кольорами для відображення параметрів 
лікування, передове сенсорне управління й можливість підключення 
двох маніпуляторів одночасно підвищують зручність та мотивацію до 
лікування. 
Індивідуальне налаштування запуску програми й зрозумілі, прості меню 
забезпечують максимальний комфорт для користувача. 
 
Плавне регулювання різних частот й набір аплікаторів дозволяють 
індивідуально підібрати лікування для конкретного стану пацієнта. 

 
Чи є інші переваги 
enPulsPro? 

Вбудована шкала ВАШ відображує хронологію й результати лікування. 

  
Використання за 
призначенням 

enPulsPro являє собою лікувальну систему на основі електромагнітної 
технології із застосуванням радіальних ударних хвиль для ортопедії та 
фізіотерапії. 

  
Увага! Право на використання цього приладу мають кваліфіковані медики 

(такі як лікарі, терапевти й медичний персонал). 
 
enPulsPro розроблено й призначено виключно для лікування 
поверхневих ортопедичних проблем у людини. 
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Увага! Якщо enPulsPro не встановлений на спеціальний візок, 
встановіть enPulsPro на стійку поверхню. 

  
Увага! 
 

Переконайтесь у тому, що вимикач живлення приладу встановлено на 
«0». 

  
Підключення 
кабелю живлення 

Підключіть кабель живлення до відповідного роз’єму (13) на приладі й 
під’єднайте кабель до електромережі. 

  
Увага! Прилад можна підключати тільки до електричних розеток з 

контактом заземлення. 
  
Підключення 
маніпулятора 

Підключіть маніпулятор до одного з роз’ємів «Канал I» (15) або «Канал II» 
(16) й покладіть його. 

  
Увага! Переконайтесь у тому, що аплікаторну голівку вставлено в 

маніпулятор, правильно й повністю прикручено. 
  
Підключення 
педального 
вимикача 

Підключіть педальний вимикач до відповідного роз’єму (17) й покладіть 
його на підлогу. 

  
Увімкнення приладу Увімкніть прилад за допомогою вимикача живлення (6). 
  
Вимкнення приладу Вимкніть прилад за допомогою вимикача живлення (6).  

Для повного вимкнення (всіх полюсів) приладу від електромережі 
необхідно відключити кабель живлення. 

  

Обережно! 
Усі кабелі мають бути захищені від затискання та інших механічних 
ушкоджень. 
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Увага! Зміни до налаштувань за замовчуванням можна вносити тільки 
на стартовому екрані. 

  
Стартовий екран Після ввімкнення приладу й проведення самодіагностики 

відкривається стартовий екран. 
 

  
 

  
 

Увага! 
При натисканні на кнопку «Therapy» (Лікування) (1) одразу 
з’являється екран лікування. 

  
Меню конфігурації 
 

Заводські налаштування можна змінити й індивідуально 
налаштувати в меню конфігурації. 

  
Вибір конфігурації При натисканні кнопки «Configuration» (Конфігурація) (2) 

відкривається екран «Configuration» (Конфігурація). 
  

 
 

 
 
 
 
Можливості налаштування описано нижче. 
Налаштування за замовчуванням попередньо запрограмовано на 
заводі, як показано на екрані. 

  

1 2 

4 

5 6 7 

2 

8 

1 

10 

11 

3 9 
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(1) Start settings (На-
лаштування запуску) 

Можливості індивідуального вибору налаштувань запуску. 
Вибір здійснюється безпосередньо у відповідному рядку. 

  

(2) Language (Мова) Вибір мови.  
Вибір здійснюється безпосередньо у відповідному рядку. 

  

(3) Welcome (Привітання) При активації поля «Welcome text» (Текст привітання) відкривається 
вікно з літерно-цифровою клавіатурою для введення 
індивідуального тексту привітання на стартовому екрані.  
При натисканні кнопки «OK» введений текст зберігається. 
При натисканні кнопки «X» користувач повертається до меню 
конфігурації. 

  

(4) OK При натисканні цієї кнопки з’являється стартовий екран. 
  

(5) Version (Версія) При натисканні кнопки «Version» (Версія) відкривається вікно з 
інформацією про поточну версію програмного забезпечення. 

  

(6) Load default (Заванта-
жити налаштування за 
замовчуванням) 

При натисканні на кнопку «Load Default» (Завантажити 
налаштування за замовчуванням) відновлюються налаштування за 
замовчуванням. 

  

(7) Colour scheme 
(Палітра) 

При натисканні цієї кнопки здійснюється перемикання між двома на-
лаштуваннями екрану. Можна вибрати яскравий або темний екран. 

  

(8) Brightness 
(Яскравість) 

За допомогою двох кнопок зі стрілками можна налаштувати 
яскравість. 

  

(9) Sound (Звук) За допомогою двох кнопок зі стрілками можна відрегулювати звук. 
  

(10) Стан лічиль-ника 
маніпулятора 

У цьому полі відображуються показники лічильника будь-якого 
підключеного маніпулятора. 

  

 

 
  

(11) Service 
(Обслуговування) 

При натисканні кнопки (12) в меню обслуговування деактивується 
повідомлення про обслуговування, що з’являється кожного разу при 
ввімкненні приладу після 1,8 млн та 2 млн ударів.  
Така деактивація призводить до одноразового відображення 
повідомлення після 1,8 млн та 2 млн ударів. 
Повідомлення про обслуговування може відключити тільки сервісна 
служба. 

 

12 



 Інструкції з експлуатації 
 

8.1 Опис приладу 8  
 

 Стор. 9  
 

Маніпулятор Маніпулятор (7) містить генератор ударних хвиль, вентилятор для 
розсіювання тепла й роз’єми для різних аплікаторних голівок. Він 
підключений до блока управління (1). 

  
Увага! Генератор ударних хвиль в маніпуляторі зношується й підлягає заміні 

після певного терміну експлуатації, оскільки з часом функціональність 
погіршується. 

  
 Zimmer MedizinSysteme GmbH гарантує необмежене використання на 

рівні не менше двох мільйонів ударів генератора ударних хвиль.  
У деяких випадках, залежно від потужності й частоти, придатність до 
роботи може суттєво перевищувати 2 млн ударів. 
 
З додатковою інформацією про необхідність заміни генератора ударних 
хвиль можна ознайомитись у розділі 17. 

  

 

Для роботи за допомогою маніпулятора на тілі пацієнта аплікаторні 
голівки потрібно щільно й повністю вкрутити в маніпулятор. 
 

  
Періодична 
експлуатація 
 

 

Маніпулятор не призначений для безперервної експлуатації. Зі 
збільшенням тривалості лікування теплота тертя спричиняє таке 
нагрівання аплікаторної голівки, яке може призвести до термічного 
ушкодження пацієнта. 
Дотримуйтесь попередження, наведеного в розділі 4. Лікування 
переривається, щойно буде досягнуто вказаних значень, і поновлюється 
тільки після охолодження аплікаторної голівки до кімнатної температури.  

  
Увага! Температурний контроль маніпулятора, описаний нижче 

на сторінці 11, застосовується тільки для технічного вимкнення для 
захисту механічних деталей всередині маніпулятора. Він не 
призначений для повідомлення даних про температуру аплікаторної 
голівки. 

  
Рекомендація:  Щоб уникнути перерв у лікуванні через кожні 6000 ударів, 

рекомендується підключити другий маніпулятор. 
Поки один маніпулятор охолоджується, прилад можна переключити на 
другий маніпулятор, і лікування продовжиться без затримки. 

  
Увага! 
 

При перемиканні з одного маніпулятора на інший протягом одного 
сеансу лікування частота імпульсів і кількість ударів не змінюються. 
Енергія імпульсів скидається на 0, і знову потрібно налаштовувати. 
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Контроль / 
регулювання 
температури 
маніпулятора 

Під час вироблення механічної ударної енергії виділяється значна 
кількість тепла в маніпуляторі. Щоб запобігти пошкодженню 
маніпулятора, в нього вбудовано температурне реле. У разі перегрівання 
воно спричиняє охолодження маніпулятора через внутрішнє вимкнення. 
 
Окрім контролю температури, enPulsPro регулює температуру за 
допомогою датчика температури в маніпуляторі. Вентилятор у 
маніпуляторі запускається при ввімкненні педальним вимикачем й 
автоматично припиняє роботу при досягненні заданої температури. 
 
Якщо температура досягає критичного рівня, запускається фаза 
охолодження. Про це сигналізує наступне повідомлення на дисплеї: 
«Overheating of the applicator. Please allow the applicator to cool down» 
(«Перегрівання аплікатора. Дайте аплікатору охолонути».)  
Тепер прилад не подає імпульси.  
 
Після підтвердження цього повідомлення натисканням «OK» на 
передньому плані дисплея з’являється екран лікування. У вікні вибору 
маніпулятора відображується деактивований маніпулятор і час, 
необхідний для охолодження аплікатора й продовження лікувальної 
процедури. 

  
Аплікаторні голівки Для лікування можна використовувати три різні аплікаторні голівки. 
  
Заміна аплікаторних 
голівок 

Для заміни аплікаторних голівок тримайте маніпулятор однією рукою й 
обертайте голівку проти годинникової стрілки іншою рукою, щоб зняти 
голівку з маніпулятора. Після цього вставте потрібну голівку. Для цього 
обертайте її за годинниковою стрілкою, доки вона не зафіксується. 

  
Увага! Аплікаторні голівки зношуються й підлягають заміні після певного 

терміну експлуатації (див. розділ 14.2 «Обслуговування»). 
  
Педальний вимикач Встановіть педальний вимикач таким чином, щоб він був легкодоступним 

під час лікування. Робочий елемент педального вимикача не залежить від 
напрямку, тому в точному вирівнюванні вимикача немає потреби. 
 
Щоб не пошкодити вимикач, сильно не натискайте на нього. Краще 
натискати на вимикач носком, а не п’яткою. 
 
Вимикач не оснащено механізмом блокування, тому він спрацьовує лише 
під час натискання. 
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Лікування Тримайте маніпулятор, як показано на малюнку. 

 
 
enPulsPro використовує механічну енергію, що передається на тіло 
пацієнта через маніпулятор. 
 
Для цього маніпулятор потрібно встановити аплікаторною голівкою 
перпендикулярно до зони або точки лікування. 
 

Якщо активовано ударну хвилю, за допомогою маніпулятора можна 
працювати як стаціонарно в одній точці, так і динамічно на цілій ділянці. 
Ми рекомендуємо застосовувати лосьйон enPuls, що входить до 
комплекту поставки, для зменшення тертя зі шкірою. 
 

Завдяки вазі маніпулятора вам не потрібно сильно притискати його до 
зони/точки лікування.  
Прикладіть і утримуйте маніпулятор в потрібному положенні, не 
напружуючи руку. 
За потреби можна застосувати тиск у напрямку тканини і відрегулювати 
кут. 

  

Обережно! 
 

 

 

 

 

 

Увага! 

При використанні лубрикантів натягніть силіконовий захисний ковпачок на 
аплікаторну голівку, щоб не забруднити її. 
Якщо ви не використовуєте захисний ковпачок, лубрикант може 
потрапити до аплікаторної голівки й маніпулятора, що може спричинити 
стійке забруднення й несправність. 
 
 
 
Унаслідок цього гарантію буде анульовано. 

  

Увага! Попри ефективне внутрішнє гасіння за рахунок ваги й конструкції 
маніпулятора, на руку користувача можуть сильно впливати вібрації.  
 
Рекомендовані засоби захисту: 
- обмеження часу роботи, 
- пасивна опора. 

  
Увага! Під час лікування необхідно ретельно контролювати стан пацієнта. 
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Увага! Усі кнопки, меню й підменю можна активувати безпосередньо на екрані, 
натиснувши на них пальцем. 

  
Запуск програми 

 
При натисканні на кнопку «Therapy» (Лікування) замість стартового екрану 
з’являється екран лікування. 

  
Вибір аплікатора Виберіть аплікатор, що підходить для вашої лікувальної процедури, й 

правильно вкрутіть його в маніпулятор. 
  
Встановлення 
маніпулятора / 
аплікатора 

Встановіть маніпулятор на вибрану точку/зону лікування. Щоб запобігти 
тертю шкіри, перед лікувальною процедурою можна змастити зону 
лікування лосьйоном enPuls. 

  
  
  
Встановлення 
енергії імпульсу 

Встановіть енергію імпульсу за допомогою лівого контролера. 

  
Увага! enPulsPro має дві можливості випромінювання імпульсів. 

 
Випромінювання попередньо заданої кількості імпульсів  
Якщо ви вибираєте цю опцію випромінювання імпульсів, то лікувальна 
процедура завершується приладом після випромінювання заданої 
кількості імпульсів.  
Педальний вимикач деактивується, й прилад більше не випромінює 
імпульси. 
Для продовження лікування потрібно перевстановити поточну 
кількість імпульсів або відрегулювати попереднє налаштування. 
 
Випромінювання без попередньо заданої кількості імпульсів  
Якщо ви вибрали випромінювання без попередньо заданої кількості 
імпульсів, то прилад не завершує лікувальну процедуру. Імпульси 
випромінюються доти, доки ви утримуєте педальний вимикач 
натиснутим. 
Для випромінювання без попередньо заданої кількості імпульсів 
використовується тільки висхідний відлік. 

  
Запуск лікувальної 
процедури 

При активації педального вимикача запускається лікувальна процедура. 

  
Увага! Ударну хвилю можна увімкнути педальним вимикачем тільки після 

розташування маніпулятора на тілі пацієнта. 
  
Завершення ліку-
вальної процедури 

Після деактивації педального вимикача лікувальна процедура 
завершується.  

  
Увага! Під час лікування необхідно ретельно контролювати стан пацієнта, а в 

разі необхідності змінювати чи переривати процедуру, якщо виникають 
проблеми. 
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Опис елементів 
дисплея й кнопок 

 

 

 

 

  
 

 
  

(1) Енергія 
імпульсу 

Відображує встановлену енергію імпульсу. Під час лікувальної процедури 
цей стовпчиковий індикатор заповнюється. Енергію імпульсу можна 
встановити перед випромінюванням імпульсів або під час нього. Енергію 
імпульсу можна встановити з кроком 10 мДж у діапазоні від 60 до 185 
мДж. 

  

(2) Вибір  
маніпулятора 

Підключення одного маніпулятора 
Якщо підключено тільки один маніпулятор, канал підключеного 
маніпулятора відображується у вибраному вікні. Маніпулятор активується 
автоматично, незалежно від підключеного каналу. 
 
Підключення двох маніпуляторів 
У разі підключення двох маніпуляторів спочатку активується маніпулятор 
на каналі I.  
Для активації потрібного маніпулятора виберіть маніпулятор 
безпосередньо у вікні вибору.  
На активований маніпулятор вказує виділений аплікатор. 
 

(3) VAS Pre (ВАШ 
перед) 

При активації вікна «VAS Pre» (ВАШ перед) відкривається екран для 
вимірювання індивідуального больового відчуття перед лікувальною 
процедурою. 

  
(4) VAS Post (ВАШ 
після) 

При активації вікна «VAS Post» (ВАШ після) відкривається екран для 
вимірювання індивідуального больового відчуття після лікувальної 
процедури. 

  
 Порядок цього вимірювання докладно описано в розділі 8.8. 
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(5) Mode (Режим) Відображує встановлений режим роботи. При активації цього вікна 
з’являється меню вибору з такими режимами роботи: 
Series Pulse (Серія імпульсів), Burst 4 Pulse (4 короткі імпульси), Burst 8 
Pulse (8 коротких імпульсів), Burst 12 Pulse (12 коротких імпульсів). 
Потрібний режим роботи обирається безпосередньо у відповідному рядку. 

  
(6) Frequency 
(Частота) 
 

Відображує встановлену частоту. 
Діапазон частоти: 1 Гц – 22 Гц, регулюється за допомогою правого 
контролера. Максимальна частота залежить від встановленого рівня 
енергії. 

  
(7) Saving 
(Збереження) 
 

При активації цієї кнопки відкривається поле для введення 
індивідуального імені програми. Програма автоматично зберігається в 
списку обраного. 

  
(8) Counting 
direction (Напрямок 
відліку) 

При активації цієї кнопки встановлюється напрямок відліку (висхідний або 
низхідний) кількості імпульсів, що випромінюються. 

  
(9) Pulse count 
(Кількість 
імпульсів) 
 

Відображує попередньо задану кількість імпульсів та імпульсів, що 
випромінені під час поточного сеансу, а також загальну кількість 
випромінених імпульсів для режиму без попередньо заданої кількості 
імпульсів. 
Може відображуватись висхідний або низхідний напрямок відліку. 
При активації вікна кількості імпульсів відкривається меню для введення 
попередньо заданої кількості імпульсів. Попередньо задана кількість 
імпульсів вводиться з кроком 100. 

  
(10) Reset 
(Скидання) 

Для висхідного відліку здійснюється скидання на 0; для низхідного відліку 
здійснюється скидання до попередньо заданої кількості імпульсів. 

  

(11) Information 
(Інформація) 

При натисканні цієї кнопки користувач повертається до інформації про 
лікування. 

  

(12) Status line 
(Рядок стану) 
 
(13) Back (Назад) 

Відображує ім’я поточної вибраної програми. 
 
 
Повертається на один крок назад до попереднього екрану. 
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SD-карта Налаштування, задані користувачем, а також список показань 
зберігаються на SD-карті. 

  
 Якщо SD-карту не вставлено, і кнопки «Favourites» (Обране) або «VAS» 

(ВАШ) активовано, з’являється наступне повідомлення: 
 
«No SD card found» (SD-карту не знайдено).  
 
Використання «Favourites» (Обране) і «VAS» (ВАШ) вимагає наявності 
SD-карти. 
 
Вставте карту і натисніть «OK» для підтвердження. 

  
Увага! Деактивуйте повідомлення, як описано в розділі 17. 
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 Меню «Protocols» (Протоколи) використовується для допомоги у виборі 
лікування. 

  

Протоколи При натисканні кнопки (1) відкривається меню з «Therapy 
recommendations» (рекомендаціями щодо лікування). 
 

 
 

  

Увага! У меню «Protocols» (Протоколи) є два способи вибору необхідного 
лікування: 
- через частини тіла; 
- зі списку. 

  

Вибір лікування 
через частини тіла 

Для вибору частини тіла потрібно натиснути на чорний квадрат. 
 

  
Вибір частини тіла Після вибору необхідної частини тіла (у цьому випадку ліктя) 

відкривається вікно з рекомендаціями щодо лікування в зоні ліктя. 
 

 
 

Клінічна картина обирається безпосередньо у відповідному рядку. 
  
Увага! Незалежно від того, як вибрано показання, – через частини тіла або зі 

списку – послідовність дій програми для переходу до екрану лікування 
однакова, і тому її описано нижче лише один раз. 

  
  

1 
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Вибір 
диференційованого 
стану клінічної 
картини 

Диференційований стан клінічної картини обирається безпосередньо у 
відповідному рядку. 
 

 
  

Інформація про 
лікування 

Після вибору диференційованого стану клінічної картини відкривається 
ще одне вікно з докладною інформацією про лікування. 
При натисканні кнопки (2) користувач переходить до додаткової 
інформації про лікування. 
При натисканні кнопки (3) користувач повертається до попередньої 
інформації. 
 

 
 

  
Вибір програми 
лікування 

При натисканні кнопки (1) відкривається екран лікування з відповідною 
програмою. 

  

1 2 3 
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 Параметри попередньо заданих програм можна індивідуально змінити й 
зберегти.  

  
Збереження 
програми й 
присвоєння їй імені 
 
 

При натисканні кнопки «Save» (Зберегти) відкривається поле для 
введення імені програми. 

 

Ім’я програми вводиться на клавіатурі. 

  
   

 

 

 

  
 

  
Увага! Для збереження передбачено 120 комірок пам’яті. 

  
Збереження в списку 
обраного 

При натисканні кнопки (1) відкривається список обраного, у якому 
автоматично зберігається програма.  
 
Програма завжди зберігається в першому вільному місці списку. 
 
При натисканні кнопки (2) збереження переривається. 

  
Увага! Якщо кнопку (1) натиснуто без введення імені програми, з’являється 

наступне повідомлення: 
 
«Please enter a name!» (Введіть ім’я!) 
 
Підтвердьте повідомлення, введіть ім’я програми й збережіть його 
знову. 

 

  

2 1 
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 Індивідуально збережені програми відображуються в списку обраного. 
 

Їх можна 
 

1. викликати для лікування,  
2. редагувати (додати в чергу й видалити). 

  
Вибір списку 
обраного 

При натисканні кнопки «Favourites» (Обране) відкривається список 
обраного. 

  
Виклик програми Потрібна програма обирається безпосередньо у відповідному рядку. 
  

Редагування списку 
обраного 
 

 
 
 
При натисканні кнопки (1) відкривається екран «Edit Favourites» 
(Редагувати обране). 

1 
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Редагування 
обраного 

  
 
 
При натисканні кнопки (1) користувач повертається до попередньої 
програми. 
При натисканні кнопки (2) користувач переходить на одну програму вгору. 
При натисканні кнопки (3) користувач переходить на одну програму вниз. 
При натисканні кнопки (4) програма видаляється. 
При натисканні кнопки (5) підтверджується редагування. 

  
Увага! При натисканні кнопки (4) з’являється запит на підтвердження: 

 
«Do you really want to delete the program?» (Ви дійсно хочете видалити 
програму?) 
 
При натисканні кнопки «Yes» (Так) програма видаляється. 
При натисканні кнопки «No» (Ні) програма не видаляється. 

1 
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Інформація на ВАШ enPulsPro має візуальну аналогову шкалу, яка також називається шкалою 
інтенсивності болю. Шкала інтенсивності болю часто використовується 
для знеболювання. 
Вона вимірює індивідуальну інтенсивність больових відчуттів пацієнта. 
 
Пацієнт оцінює свій біль на шкалі 0–10, де 0 = «не відчуваю болю», а 10 = 
«відчуваю найсильніший біль». 
 
Вимірювання проводиться перед і після кожної процедури. 
 
При регулярній реєстрації даних цей метод відображує хронологію й 
результати лікування. 

  
Список ВАШ При активації поля «VAS Pre» (ВАШ перед)/«VAS Post» (ВАШ після) на 

екрані лікування відкриється екран «VAS» (ВАШ). 
 
У списку ВАШ: 
1) Заносяться дані нових пацієнтів для вимірювань, 
2) Викликаються дані пацієнтів зі списку для подальших вимірювань, 
3) Обробляються дані (додаються в чергу або видаляються). 

 

 
 

 При натисканні кнопки (1) відкривається поле для введення імені пацієнта. 
При натисканні кнопки (2) цей процес переривається, і знову відкривається 
екран лікування.  

  

1 

2 
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Редагування  
списку ВАШ 

  
 
 
При натисканні кнопки (3) і кнопки (4), а також виборі програми для 
редагування безпосередньо в рядку, відкривається екран для редагування 
даних. 
При натисканні кнопки «Delete» (Видалити) програма видаляється. 
При натисканні кнопки «Scroll» (Прокрутка) програма переміщується на 
одне місце вгору або вниз. 
При натисканні кнопок (5) та (6) здійснюється прокрутка вперед або назад 
по сторінках списку ВАШ. 

  

Введення нового 
пацієнта 

При активації поля «VAS Pre» (ВАШ перед) на екрані лікування 
відкривається екран «VAS» (ВАШ). При натисканні кнопки «New» (Нове) 
відкривається поле для введення імені пацієнта. 
 

  
 
Введіть ім’я пацієнта. При натисканні кнопки (1) передаються дані, й 
автоматично відкривається екран шкали інтенсивності болю. При 
натисканні кнопки (2) цей процес переривається. 

  

3 

4 5 
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Виконання ВАШ 
перед процедурою 
 

 
Пацієнт оцінює своє больове відчуття перед лікуванням на шкалі від 0 до 
10. Воно переноситься на шкалу, позначається синьою стрілкою, й 
відображується значення. При натисканні кнопки підтвердження (1) 
значення зберігається, і знову відкривається екран лікування.  
 

 
  

Виконання ВАШ 
після процедури 

Для оцінки больового відчуття після лікування потрібно активувати поле 
«VAS Post» (ВАШ після). 

  
Увага! «VAS Post» (ВАШ після процедури) виконується так само, як «VAS Pre» 

(ВАШ перед процедурою), тому його не описано. 
  
Повторне 
вимірювання 

Пацієнти, дані яких введено, активуються в списку ВАШ безпосередньо у 
відповідному рядку.  
Одразу після активації цього рядка автоматично відкривається екран зі 
шкалою інтенсивності болю, що дозволяє провести вимірювання. 

  
Увага! У системі може зберігатись до 40 вимірювань для одного пацієнта. 

Після досягнення цього показника з’являється наступна інформація: 
«The maximum number of measurements that can be saved per patient  
has been reached. A maximum of 40 measurements can be stored» 
(Досягнуто максимальну кількість вимірювань, яка може бути збережена 
для одного пацієнта. Можна зберігати не більше 40 вимірювань). 
Щоб провести більше вимірювань для цього пацієнта, введіть його дані 
повторно.  
При натисканні кнопки «OK» вікно інформації з повідомленням 
закривається. 

1 
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Оцінка ВАШ При натисканні кнопки «Evaluation» (Оцінка) на панелі навігації у списку 

ВАШ можна перейти до ходу лікування окремих пацієнтів. 
 
Пацієнт, що оцінюється, обирається безпосередньо у рядку. Одразу після 
активації цього рядка автоматично відкривається поле з кривою ходу 
лікування. 

 
  
Table (Таблиця) При натисканні кнопки (1) також відображується хід лікування у формі 

таблиці. 
 

 
 

1 
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Основний прилад 
Живлення 100 – 240 В / 50/60 Гц; 220 В / 60 Гц 
Запобіжник 2 x T3A15L, 250 В 
Споживана 
потужність 

250 ВА 

  

Клас захисту I  
Клас використання 
Робоча частина 

BF 
Аплікаторна голівка 
Силіконовий захисний ковпачок 

  

Робоча частина Аплікаторна голівка 
 Силіконовий захисний ковпачок 
  

Діапазон частоти 1 Гц – 22 Гц, регулюється з кроком 1 Гц 
 3 режими коротких імпульсів по 4, 8 або 12 імпульсів  
  

Рівні енергії 
імпульсу 

60 – 185 мДж (на аплікаторі), плавно регулюються з кроком 10 мДж 
при 22 Гц макс. 90 мДж 
при 16 Гц макс. 120 мДж 
при 10 Гц макс. 185 мДж 

  

Режим роботи Експлуатація з перервами 
  

Точність ± 20% 
  

Розміри  
enPulsPro з SysCart В 138 см x Ш 53 см x Д 52 см 
enPulsPro В 30 см x Ш 35 см x Г 20 см 
SysCart В 109 см x Ш 53 см x Д 52 см 
  

Вага 
enPulsPro з SysCart 

 
19,3 кг 

enPulsPro   3,8 кг 
SysCart 15,5 кг 
  

Ступінь захисту Прилад IPX0 
 Педальний вимикач IPX5 
 Маніпулятор IPX0 

 
Експлуатація  Від 10 до 25°C, відносна вологість від 20% до 80%, без конденсату 

при 700 гПа – 1060 гПа 
  
Зберігання /  
транспортування 

Від -10 до 50°C, відносна вологість від 10% до 90%, без конденсату  
при 700 гПа – 1060 гПа 
 
 

Увага! Зберігайте й транспортуйте прилад тільки в оригінальній упаковці. 
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Маніпулятор  
Розміри Довжина 230 мм, діаметр 50 мм 
Вага 850 г 
  
Гарантія 2 000 000 ударів (щонайменше) 
  
Аплікаторні голівки діаметром 6 / 15 / 25 мм / використовувати інструменти для перемикання 

не потрібно 
гарантія 150 000 ударів 

  
  
  
  
  
 Можливі технічні зміни! 
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– Перед початком будь-яких робіт з техобслуговування й очищення 
необхідно завжди вимикати прилад за допомогою головного вимикача й 
відключати кабелі мережевого живлення. 

– Під час очищення й дезінфекції уникайте пошкодження маркування 
(наприклад, попереджень, маркування пристроїв управління, заводської 
таблички). 

– Під час очищення й дезінфекції уникайте проникнення рідини в прилад, 
педальний вимикач та маніпулятор. Не використовуйте аерозолі. 

– Якщо під час очищення або дезінфекції рідина проникає до приладу або 
маніпулятора, виведіть його з експлуатації, захистіть його від 
повторного використання й зверніться до вашого сервісного центру. 

– Під час очищення й дезінфекції завжди надягайте захисні рукавиці для 
мінімізації ризику зараження. 

– Прилад та його робоча частина вважаються «некритичними» відносно 
гігієнічності, оскільки лікування проводиться на здоровій шкірі без 
ушкоджень (наприклад, див. рекомендації Інституту ім. Роберта Коха, 
RKI). 

  
Корпус / 
педальний вимикач 

Очищення (тільки вручну) 
Інструменти: 
 одноразові серветки (целюлоза, папір); 
 засіб для очищення пластику без спирту (наприклад, засіб для 
очищення медичних приладів). 
 
Якщо ви виявили видимі забруднення, корпус, педальний вимикач і всі 
кабелі можна очистити за допомогою стандартних засобів очищення 
пластику без вмісту спирту. Протирайте поверхню м’якою тканиною, 
змоченою засобом, до повного очищення згідно з вимогами виробника 
засобу для очищення. Не змочуйте тканину занадто сильно. 
 
Дезінфекція (тільки вручну): 
Інструменти: 
 одноразові серветки (целюлоза, папір); 
 стандартний засіб дезінфекції для металу й пластику без вмісту 

спирту, з бактерицидними, віроцидними й фунгіцидними 
властивостями або серветки. Дотримуйтесь інструкцій з використання 
відповідного виробника. 

 
Ми рекомендуємо проводити дезінфекцію не рідше одного разу на 
тиждень, а також в разі виявлення слідів забруднення. Проконсультуйтесь 
зі своїм фахівцем з гігієни щодо проведення таких робіт. Завжди виконуйте 
очищення перед дезінфекцією. 
 
Корпус і педальний вимикач можна дезінфікувати за допомогою серветок 
для дезінфекції. Протріть усі поверхні м’якою тканиною, (не занадто 
сильно) змоченою відповідно до вимог виробника засобу дезінфекції або 
тканиною, попередньо просоченою засобом для дезінфекції (серветками). 
Також у разі необхідності дотримуйтесь вимог щодо сушки або 
додаткового очищення. 
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Аплікаторна 
голівка/ 
маніпулятор 

Очищення (тільки вручну) 
Інструменти: 
 одноразові серветки (целюлоза, папір); 
 засіб для очищення пластику без спирту (наприклад, засіб для 
очищення медичних приладів). 
 
Перед очищенням зніміть з аплікаторної голівки силіконовий захисний 
ковпачок. Після цього виконайте дії, описані в розділі «Корпус / педальний 
вимикач». 
 
Дезінфекція (тільки вручну): 
Інструменти: 
 одноразові серветки (целюлоза, папір); 
 стандартний засіб дезінфекції для металу й пластику без вмісту 

спирту, з бактерицидними, віроцидними й фунгіцидними 
властивостями або серветки. 

 
Ми рекомендуємо проводити дезінфекцію не рідше одного разу на 
тиждень, а також у разі виявлення слідів забруднення. Проконсультуйтесь 
зі своїм фахівцем з гігієни щодо проведення таких робіт. Завжди виконуйте 
очищення перед дезінфекцією. 
Перед дезінфекцією зніміть з аплікаторної голівки силіконовий захисний 
ковпачок. Після цього виконайте дії, описані в розділі «Корпус / педальний 
вимикач». 

  
Силіконовий 
захисний ковпачок 

Очищення, вручну: 
Інструменти: 
 питна вода кімнатної температури, 
 посудина, наприклад, ниркоподібний лоток; 
 щітка, наприклад, зубна щітка середньої жорсткості; 
 засіб для очищення пластику без спирту (наприклад, засіб для 
очищення медичних приладів). 
Перед очищенням зніміть з аплікаторної голівки силіконовий захисний 
ковпачок. Приготуйте розчин засобу для чищення згідно з інструкціями 
виробника. Опустіть силіконовий захисний ковпачок у розчин. Очистіть 
внутрішні й зовнішні поверхні захисного ковпачка щіткою. Після цього 
промийте ковпачок під проточною водою. 
 
Дезінфекція, вручну: 
Інструменти: 
 посудина, наприклад, ниркоподібний лоток; 
 стандартний засіб дезінфекції для металу й пластику без вмісту 

спирту, з бактерицидними, віроцидними й фунгіцидними 
властивостями. 

 
Ми рекомендуємо проводити дезінфекцію не рідше одного разу на 
тиждень, а також у разі виявлення слідів забруднення. Проконсультуйтесь 
зі своїм фахівцем з гігієни щодо проведення таких робіт. Завжди виконуйте 
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очищення перед дезінфекцією. 
Приготуйте розчин засобу дезінфекції згідно з інструкціями виробника. 
Опустіть силіконовий захисний ковпачок у розчин.  
Усі внутрішні й зовнішні поверхні захисного ковпачка повинні бути покриті 
розчином. Залиште захисний ковпачок у розчині на час, вказаний 
виробником засобу дезінфекції. Після цього промийте ковпачок під 
проточною водою. 
 
Чищення/дезінфекція, механічні: 
 
Підготовка 
Усуньте видимі забруднення вручну перед очищенням/дезінфекцією. 
Виконайте вищезазначені дії. 
 
Виконання 
Виконайте механічне очищення та механічну дезінфекцією з наступними 
параметрами: 

 засіб для чищення: neodisher® MediClean forte (виробник: 
Dr. Weigert); 

 очищення: 10 хвилин при 55°C; 
 дезінфекція: 5 хвилин при 93°C. 

 
Увага! Матеріал підходить для стерилізації парою при 134°C. 

  

 

Обережно! Якщо для чищення й дезінфекції використовуються 
легкозаймисті розчини, перед використанням приладу має пройти 
достатньо часу, щоб розчини випарувались. Інакше можливе займання. 

  
Відповідні засоби 
дезінфекції 

Для ручної дезінфекції можна використовувати такі засоби: 

 чутливі серветки mikrozid®, 

 Antifect FF, 

 Gigasept FF, 

 Quartamon Med. 
 
Дотримуйтесь інструкцій з використання відповідного виробника. 

 

 

 

Увага!  Застосовуйте прилад тільки в гігієнічному середовищі.
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 Прилад має знак CE 
 

 
 
згідно з Директивою ЄС про медичні прилади, пристрої й обладнання 
93/42/ЄЕС.  
 
 

Виробник Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Німеччина 
Тел.: +49 731. 9761-291 
Факс: +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Комплект поставки  
зі стійкою 
Номер артикула  
5430 1 Блок управління enPulsPro  
9160 1 SysCart з кріпленням для піддона 
5413 1 Маніпулятор, виконання 2.2 
93133521 1 Аплікаторна голівка, 6 мм 
93133511 1 Аплікаторна голівка, 15 мм 
93133502 1 Аплікаторна голівка, 25 мм 
65135110 10 Силіконові захисні ковпачки 
50500038 1 Лосьйон enPuls/ZWave 
94130411 1 Педальний вимикач 
65410410 1 Піддон для зберігання приладдя 
117 1 Кабель живлення 
10102702 1 Інструкції з використання 
  

 

Комплект поставки 
Настільний прилад 

 

Номер артикула  
5430 1 Блок управління enPulsPro 
5413 1 Маніпулятор, виконання 2.2 
93133521 1 Аплікаторна голівка, 6 мм 
93133511 1 Аплікаторна голівка, 15 мм 
93133502 1 Аплікаторна голівка, 25 мм 
65135110 10 Силіконові захисні ковпачки 
50500038 1 Лосьйон enPuls/ZWave 
94130411 1 Педальний вимикач 
65410410 1 Піддон для зберігання приладдя 
117 1 Кабель живлення 
65410110 1 Тримач для маніпулятора 
10102702 1 Інструкції з використання 

 

Приладдя  
Номер артикула  
5413 Маніпулятор enPuls, виконання 2.2  
93130312 Тримач для маніпулятора enPuls 
93133521 Аплікаторна голівка, 6 мм 
93133511 Аплікаторна голівка, 15 мм 
93133502 Аплікаторна голівка, 25 мм 
65135110 Силіконовий захисний ковпачок 
50500038 Лосьйон enPuls/ZWave 
94130411 Педальний вимикач 
93410210 Тримач для педального вимикача 
65410410 Піддон для зберігання приладдя 
117 Кабель живлення 
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 Виробником не надаються інші прилади для комбінації приладів з 

enPulsPro.  
 
Складаючи комбінацію приладів, що не відповідає цим директивам, ви 
формуєте медичну систему на власний ризик.  
 

 



 

 
Техніка безпеки й техобслуговування 
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 enPulsPro вироблено згідно з правилами техніки безпеки DIN EN 60601-1.  
 
Як виробник, Zimmer MedizinSysteme несе відповідальність за безпеку й 
надійність, тільки якщо 
 

 прилад живиться від належної електричної розетки з контактом 
заземлення, а електромонтаж відповідає DIN VDE 0100 Частина 710; 

 обладнання використовується згідно з інструкціями з використання, 

 розширення й переналагодження виконуються, а зміни вносяться 
особами, уповноваженими компанією Zimmer MedizinSysteme; 

 користувач переконався у функціональній безпеці, належному робочому 
стані й механічній цілісності перед використанням приладу й 
маніпулятора; 

 експлуатацію приладу здійснює тільки належним чином підготовлений 
персонал, 

 прилад не використовуються в небезпечних зонах та/або 
вибухонебезпечному середовищі, 

 у разі проникнення рідини прилад негайно відключається від 
електричної мережі. 
 

Прилад не містить жодних частин, ремонт яких може виконувати 
оператор. 

  

 

Вносити зміни в конструкцію приладу заборонено. 
Обслуговування й заміну компонентів можуть виконувати тільки 
сертифіковані фахівці з обслуговування Zimmer MedizinSysteme GmbH. 



 

 
Техніка безпеки й техобслуговування 
 
14.2 Техобслуговування 14  
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 Перед початком будь-яких робіт з очищення й техобслуговування 
необхідно завжди вимикати прилад за допомогою головного вимикача й 
відключати кабелі мережевого живлення. 

  
 Zimmer надає гарантію на 150 000 ударів на одну аплікаторну голівку.  

Після цієї кількості ударів аплікаторну голівку рекомендується замінити. 
Аплікаторну голівку також бажано замінювати, якщо лікування стає менш 
ефективним або якщо аплікаторна голівка деформується. Тому слід 
регулярно проводити візуальну перевірку. 
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 enPulsPro проводить самодіагностику після ввімкнення, при цьому 

перевіряються всі внутрішні компоненти.  
 
У разі виникнення помилки виводиться повідомлення про помилку. 
 
Крім того, можна провести розширену функціональну перевірку. 
 
Цю перевірку слід проводити щомісячно, або якщо виникають сумніви в 
належній роботі приладу. 

  
Увага! Перед проведенням функціональної перевірки переконайтесь у тому, що 

маніпулятор і педальний вимикач правильно під’єднано. 
Переконайтесь у тому, що кабель живлення правильно під’єднано і він 
перебуває під напругою. 

  
Функціональна 
перевірка 

Увімкніть прилад. 
 
Коротко натисніть на педальний вимикач – вентилятор і генератор повинні 
одразу ввімкнутись, генератор ударних хвиль повинен працювати з 
частотою, показаною на дисплеї (за замовчуванням 5 Гц). 

  
Увага! Після завершення функціональної перевірки вимкніть enPulsPro. 

 
Якщо одразу після цього потрібно провести лікування, налаштуйте 
необхідні параметри лікування й виконайте дії, описані в розділі 8. 
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 Прилад enPulsPro не вказано в додатку 1 Постанови про виготовлення, 
експлуатацію й використання виробів медичного призначення 
(MPBetreibV, ФРН). 
 
Прилад не вказано в додатку 2 Постанови про виготовлення, експлуатацію 
й використання виробів медичного призначення (MPBetreibV, ФРН). 
 
У Німеччині необхідно додатково дотримуватись правил німецького 
страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних 
захворювань (DGUV) (правило 3 – Електричні системи й обладнання) з 
поправками. 

  
Увага!: Ця інформація стосується експлуатації приладу в Німеччині. 

Дотримуйтесь національних правил відповідної країни. 
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Вихід з ладу 
маніпулятора 

У рядку стану з’являється повідомлення «Ready» (Готовий), але прилад не 
подає імпульси, хоча педальний вимикач задіяно. 
 
Можлива причина 1 
Неправильне підключення або несправність маніпулятора / педального 
вимикача 
Спосіб усунення причини 1  
Перевірте, чи правильно підключено педальний вимикач і маніпулятор. 
Повністю вставте штепсельні вилки. 
Перевірте кабель педального вимикача на предмет пошкоджень або 
зламів. У разі виявлення видимих пошкоджень замініть педальний 
вимикач. 
Переконайтесь у тому, що ковпак педального вимикача може рухатись і не 
заблокований. Якщо можливо, розблокуйте ковпак.  
 
Можлива причина 2 
Неправильні налаштування програми 
Спосіб усунення причини 2  
Перевірте, чи налаштовано енергію імпульсу. Якщо ні, налаштуйте її. 

  
Несправність 
маніпулятора 

Нерегулярне випромінювання ударних хвиль / перегрівання маніпулятора. 
 
Можлива причина 1 
Аплікаторна голівка зношена / важко рухається через зношення 
Спосіб усунення причини 1 
Аплікаторні голівки зношуються й підлягають заміні після випромінювання 
певної кількості ударних хвиль.  
 
Демонтаж зношених частин 
Зніміть аплікаторну голівку з маніпулятора та ретельно очистіть задню 
частину ковпака. Тримайте маніпулятор без аплікаторної голівки отвором 
вниз. Встановіть частоту 2 – 5 Гц на найнижчому рівні енергії, виконайте 
невелику кількість ударів (не більше 10). Повторно встановіть аплікаторну 
голівку. 
Якщо помилка з’являється знову, замініть аплікаторну голівку. 
 
Можлива причина 2 
Зношення генератора ударних хвиль 
Спосіб усунення причини 2 
Генератор ударних хвиль зношується й підлягає заміні після 2 мільйонів 
ударів. 
Перевірте загальну кількість ударів приладу в меню конфігурації.  
Якщо загальна кількість ударів складає 2 мільйони або більше, замініть 
генератор ударних хвиль. 
Для заміни генератора ударних хвиль зверніться до вашого дистриб’ютора 
або в головний офіс компанії в Ной-Ульмі. 
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Аплікатор не 
знайдено 

У рядку стану з’являється повідомлення «No applicator found» (Аплікатор 
не знайдено). 
 
Можлива причина  
Маніпулятор не (неправильно) підключено. 
Спосіб усунення причини 
Перевірте, чи правильно підключено маніпулятор. Повністю вставте 
роз’єм. 

  
Несправність 
приладу 

Немає реакції на головний вимикач / дисплей залишається темним 
 
Можлива причина 1 
Підключення до електромережі 
Спосіб усунення причини 1 
Переконайтесь у тому, що мережевий штепсель вставлено до розетки, і 
штепсельна вилка приладу щільно підключено до роз’єму приладу. 
Перевірте, чи не пошкоджено кабель живлення. У разі виявлення видимих 
пошкоджень замініть його. 
Перевірте електромережу й розетку. 
 
Можлива причина 2 
Запобіжник 
Спосіб усунення причини 2 
Гніздо вводу електромережі приладу містить мікрозапобіжники, що 
від’єднують прилад від електромережі в разі проблем з 
електроживленням. Відкрийте кришку й перевірте запобіжники. У разі 
необхідності замініть несправний запобіжник. 

  

 

Заміняйте запобіжник тільки на запобіжник аналогічного найменування/з 
тим же номінальним струмом. Перед заміною уважно перевірте джерело 
електроживлення на наявність збоїв. 
 
У разі повторного виникнення помилки повідомте про це сервісну 
службу/сервісний центр. 
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Повідомлення про 
помилку 
SD-карта 
 

 

Якщо SD-карту не вставлено і кнопки «Favourites» (Обране) або «VAS» 
(ВАШ) активовано, з’являється наступне повідомлення: 
 
«No SD card found» (SD-карту не знайдено).  
Використання «Favourites» (Обране) і «VAS» (ВАШ) вимагає наявності SD-
карти. 
 
Вставте карту і натисніть «OK» для підтвердження. 

  
Попередження про 
перегрівання 

Якщо температура маніпулятора досягає критичного рівня, запускається 
фаза охолодження. Про це сигналізує наступне повідомлення на дисплеї: 
 
«Overheating of the applicator. Please allow the applicator to cool down» 
(«Перегрівання аплікатора. Дайте аплікатору охолонути»). 
 
Якщо з’являється це повідомлення, випромінювання імпульсів є 
неможливим. 
 
Після підтвердження повідомлення натисканням «OK» на передньому 
плані відображується екран лікування з повідомленням у рядку стану, коли 
маніпулятор повертається до робочої температури. 

  
 Якщо мають місце інші несправності, вимкніть прилад і знову ввімкніть 

його за 5 секунд. Якщо помилка не зникла, зверніться до вашого 
сервісного центру через головний офіс компанії в Ной-Ульмі. 

  
Головний офіс Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Німеччина 
Тел.: +49 731. 9761-291 
Факс: +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

  
Утилізація Прилад можна повернути на завод виробника тільки в оригінальній 

упаковці. Утилізацію приладу може здійснювати тільки завод у Ной-Ульмі. 
 
В інших (європейських) країнах утилізацію здійснюють авторизовані 
дилери Zimmer MedizinSysteme. 
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Пристрій enPulsPro розроблено відповідно до визнаних технологічних стандартів, з урахуванням інформації про 
цільове використання компонентів.  
 
Пристрій enPulsPro не повинен експлуатуватися поблизу включених хірургічних ВЧ-пристроїв або систем магнітно-
резонансної томографії, які можуть створювати високі рівні електромагнітних завад.  
 
Пристрій enPulsPro поставляється і випробувано для застосування виключно в медичних установах, таких як лікарні..  
 
Пристрій enPulsPro не має важливих характеристик продуктивності, на які могли би вплинути електромагнітні 
перешкоди.  
 
УВАГА! Слід уникати використання даного обладнання поблизу іншого обладнання або в поєднанні з іншим 
обладнанням, так як це може призвести до неправильного функціонування. Якщо таке використання необхідне, слід 
безперервно контролювати даний пристрій, а також інші пристрої для того, щоб переконатися в їх правильному 
функціонуванні.  
 
Електромагнітна сумісність пристрою enPulsPro була випробувана на оригінальному пристрої з наконечником. 
 
УВАГА! Використання допоміжних приладдя, датчиків і кабелів, не зазначених або не підтримуваних виробником 
даного пристрою, може призвести до підвищеного електромагнітного випромінювання або зниженої електромагнітної 
стійкості даного пристрою і привести до його неналежного функціонування.  
 
Пристрій enPulsPro не містить взаємозамінних компонентів, кабелів або інших деталей, заміна яких призводить до 
погіршення електромагнітної сумісності.  
 
УВАГА! Портативне обладнання для ВЧ-зв'язку (включаючи периферійні пристрої, наприклад, антени) має 
використовуватися на відстані не ближче 30 см від будь-якої частини пристрою enPulsPro, включаючи кабелі, 
зазначені виробником. В іншому випадку можливе погіршення продуктивності даного обладнання.  
 
Пристрій випробувано на ВЧ-стійкість лише на певних частотах. Перехід на інші найближчі частоти може призвести 
до погіршення функціонування пристрою. Випробувані частоти наведені в таблиці 4. 
 
Пристрій enPulsPro розроблено відповідно до визнаних технологічних стандартів, з урахуванням інформації про 
цільове використання компонентів.  
 
Пристрій enPulsPro не містить компонентів, стан яких погіршується за період терміну служби пристрою і міг би 
призвести до погіршення електромагнітної сумісності. Таким чином, протягом терміну служби для забезпечення 
основної безпеки пристрою не потрібно його технічне обслуговування. Всі випробування проведені відповідно до 
стандарту IEC 60601-1-2 ред. 4.0. Інші стандарти та нормативні вимоги щодо електромагнітної сумісності не 
застосовуються. 
 

Таблиця 1 

Керівництво та декларація виробника – електромагнітні випромінювання 

Пристрій enPulsPro призначений для експлуатації в електромагнітному середовищі, описаному 
нижче. Замовник або користувач пристрою enPulsPro повинен забезпечити функціонування 
пристрою в такому середовищі. 

Вимірювання параметрів 
випромінювання 

Відповідність Електромагнітне середовище – керівництва 

ВЧ-випромінювання відповідно до 
CISPR 11 

Група 1 Пристрій enPulsPro випромінює 
електромагнітну енергію для забезпечення 
функції, для якої він призначений. Він може 
створювати перешкоди для розташованого 
поруч електронного обладнання. 

ВЧ-випромінювання відповідно до 
CISPR 11 

Клас A Пристрій enPulsPro придатний для 
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Гармонічні випромінювання 
відповідно до IEC 61000-3-2 

Клас A використання у всіх приміщеннях, включаючи 
житлові приміщення і приміщення, 
безпосередньо підключені до громадської 
мережі електроживлення, яка також подає 
електроенергію в будівлі, що 
використовуються для побутових цілей. 

Коливання напруги / флікер-шуми 
відповідно до IEC 61000-3-3 

Відповідність 
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Таблиця 2 

 Керівництво та декларація виробника – стійкість до електромагнітних завад 

Пристрій enPulsPro призначений для експлуатації в електромагнітному середовищі, описаному нижче. 
Замовник або користувач пристрою enPulsPro повинен забезпечити функціонування пристрою в такому 
середовищі. 

Випробування 
завадостійкості 

IEC 60601 – рівень 
випробування 

Рівень відповідності Електромагнітне середовище – 
керівництва 

Електростатичний 
розряд (ЕСР) 
відповідно до IEC 
61000-4-2 

± 8 кВ контактний розряд 
  
± 2 кВ, ± 4 кВ, ± 8 кВ,  
± 15 кВ, повітряний розряд 

± 8 кВ контактний розряд 
  
± 2 кВ, ± 4 кВ, ± 8 кВ,  
± 15 кВ, повітряний розряд 

Покриття підлоги повинне бути 
дерев'яним, бетонним, або з керамічної 
плитки. Якщо підлога вкрита 
синтетичним матеріалом, відносна 
вологість повітря повинна бути не 
менше 30%. 

Швидкі 
електричні 
перехідні процеси 
/ сплески 
відповідно до IEC 
61000-4-4 

± 2 кВ  
  
Частота повторювання 
імпульсів 100 кГц 

± 2 кВ  
  
Частота повторювання 
імпульсів 100 кГц 

Якість напруги живлення має 
відповідати якості для типового 
комерційного або лікарняного 
середовища. 

Коливання 
напруги 
відповідно до IEC 
61000-4-5 
-між лініями- 

± 0,5 кВ, ± 1 кВ 
  
  

± 0,5 кВ, ± 1 кВ 
  

  

Коливання 
напруги 
відповідно до IEC 
61000-4-5 
-між лінією та 
заземленням- 

± 0,5 кВ, ± 1 кВ, ± 2 кВ 
  

± 0,5 кВ, ± 1 кВ, ± 2 кВ 

Коливання 
напруги 
відповідно до IEC 
61000-4-11 

0% UT; 0,5 циклу 
При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° і 315° 
  
  

0% UT; 0.5 циклу 
При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° і 315° 

Якість напруги живлення має 
відповідати якості для типового 
комерційного або лікарняного 
середовища. Якщо користувачеві 
пристрою enPulsPro потрібна 
безперервна робота навіть в разі 
переривання подачі електроживлення, 
рекомендується подавати 
електроживлення на пристрій enPulsPro 
від джерела безперебійного живлення 
або акумуляторної батареї. 

0% UT; 1 циклу і 70% UT; 

25/30 циклів 
Одинарна фаза: при 0° 

0% UT; 1 цикл і 70% UT; 25/30 
циклів 
Одинарна фаза: при 0° 

Переривання 
напруги 
відповідно до IEC 
61000-4-11 

0% UT; 250/300 циклів 0% UT; 250/300 циклів 

Магнітне поле 
частоти живлення 
(50/60 Гц) 
відповідно до IEC 
61000-4-8 

30 A/м 
50 Гц or 60 Гц 

30 A/м 
50 Гц  

Магнітні поля на частоті 
електроживлення мережі повинні мати 
типові значення для промислового або 
лікарняного середовища. 

Примітка: UT – напруга в мережі змінного струму до застосування рівня випробування 
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Таблиця 3 

Керівництво та декларація виробника – стійкість до електромагнітних завад 

Пристрій enPulsPro призначений для експлуатації в електромагнітному середовищі, описаному нижче. 
Замовник або користувач пристрою enPulsPro повинен забезпечити функціонування пристрою в такому 
середовищі. 

Випробування 
завадостійкості 

IEC 60601 – рівень 
випробування 

Рівень відповідності Електромагнітне середовище 
– керівництво 

Кондуктивні завади, 
наведені 
радіочастотними 
електромагнітними 
полями відповідно до IEC 
61000-4-6 
  
  

3 В 
0,15 МГц – 80 МГц 
6 В в промисловому, 
науковому і 
медичному діапазоні 
між 0,15 МГц і 80 МГц 
80% АМ при 1 кГц 

3 В 
0,15 МГц – 80 МГц 
6 В в промисловому, 
науковому і медичному 
діапазоні між 0,15 МГц і 
80 МГц 
80% AM при 1 кГц 

Поблизу пристроїв, що 
мають такі символи, можливі 
завади: 
  

 

Випромінювані 
електромагнітні РЧ-поля 
відповідно до IEC 61000-
4-3 

3 В/м 
80 МГц – 2,7 ГГц 
80% AM при 1 кГц 

3 В/м 
80 МГц – 2,7 ГГц 
80% AM при 1 кГц 
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Таблиця 4 

Стійкість до електромагнітних завад для обладнання для ВЧ-радіозв'язку 

Частота 
випробовування 
(МГц) 

Діапазон 
(МГц) 

Служба Модуляція 
Максимальна 
енергія 
(Вт) 

Відстань 
(м) 

Рівень 
випробування на 
стійкість до 
завад 
(В/м) 

385 380-390 TETRA 400 Імпульсна 
модуляція  
18 Гц 

1,8 0,3 27 

450 430-470 GMRS 460, 
FRS 460 

FM 
± 5 кГц 
Неузгодженість 
1 кГц син. 

2 0.3 28 

710 704-787 Діапазон LTE 
13, 17 

Імпульсна 
модуляція  
217 Гц 

0.2 0.3 9 

745 

780 

810 800-960 GSM 800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 
CDMA 850, 
діапазон LTE 
5 

Імпульсна 
модуляція  
18 Гц 

2 0.3 28 

870 

930 

1720 1700-
1990 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 
DECT; 
діапазон LTE 
1, 3, 4, 25; 
UMTS 

Імпульсна 
модуляція  
217 Гц 

2 0.3 28 

1845 

1970 

2450 2400-
2570 

Bluetooth, 
WLAN, 802.11 
b/g/n, RFID 
2450, діапазон 
LTE 7 

Імпульсна 
модуляція  
217 Гц 

2 0.3 28 

5240 5100-
5800 

WLAN 802.11 
a/n 

Імпульсна 
модуляція  
217 Гц 

0.2 0.3 9 

5500 

5785 
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enPulsPro 

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