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Ogólny znak ostrzegawczy: symbol ten wskazuje zagrożenia związane z 
urządzeniem. 

  

 

W instrukcji obsługi symbol ten oznacza niebezpieczeństwo i ostrzeżenie. 
 

  

Uwaga! 
W instrukcji obsługi symbol ten oznacza ostrzeżenie 
„uwaga” przed ewentualnymi szkodami rzeczowymi. 

  

 

Produkty oznaczone pokazanym obok symbolem nie mogą zostać usunięte 
wraz z odpadami domowymi. 

  

 

 
Przestrzegać instrukcji obsługi 
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elektromagnetycznego.  
 

  

 

Znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej 

  

 
Wyrób medyczny 

  

 

Nie używać wielokrotnie 

  

   

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone 
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 Objaśnienie symboli graficznych 

   
 

   
 

     

Wartości graniczne ciśnienia atmosferycznego 

  

 

Tą stroną do góry 

  

 

Towar wrażliwy na uszkodzenia 

  

 

Chronić przed wilgocią 

  

 

Górna granica stosu 

  

 

Nadaje się do recyklingu 

  
Active Aktywne gniazdo podłączeniowe 
  
NE Gniazdo podłączeniowe NE 
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 Wskazania / przeciwwskazania 

1  
 

 Strona 1  
 

  
Wskazania  Terapia bólu w bólach ostrych i przewlekłych 

 Stany zapalne układu mięśniowo-szkieletowego 

 Poprawa krążenia krwi w tkance mięśniowej 

 Relaksacja mięśni przez ich detonizację 

 Regeneracja tkanek po aktywności fizycznej 

 Punkty spustowe 
 

  
Przeciwwskazania  Stymulator serca i wszystkie inne aktywne implanty 

 Aparaty słuchowe 

 Metalowe implanty i inne metalowe elementy w polu elektrycznym, jak na 
przykład spirala miedziana 

 Zastosowanie w obszarze występowania złośliwych / łagodnych guzów 

 Ciąża 

 Zakrzepy 

 Aktywna artroza i stany zapalne 

 Otwarte rany 

 Terapia błony śluzowej 

 Obniżona temperatura skóry lub ciała  

 Leczenie w obszarze głowy 

 Leczenie chorób serca 

 Epilepsja 

 Dusznica bolesna (angina pectoris) 

 Zaburzenia układu krwionośnego 

 Dolegliwości ze strony układu nerwowego 

 Nowotwory 

 Zaburzenia krzepnięcia krwi 

 Zakrzepowe zapalenie żył 

 Zaburzenia odczuwania temperatury 
 

Zaleca się ostrożność u osób 

 które wykazują zaburzenia sensoryczne 

 które nie są w stanie odpowiednio poinformować o bólu 

 które znajdują się pod wpływem narkotyków i/lub alkoholu, ponieważ w ich 
przypadku nie można wykluczyć dużego obciążenia układu krwionośnego i 
wystąpienia nieodpowiednich reakcji na leczenie. 

 



 Działania niepożądane / przeznaczenie / 
sposób działania 2  

 

 Strona 2  
 

Działania 
niepożądane 

W przypadku odpowiedniego dawkowania i przy uwzględnieniu 
przeciwwskazań nie zaobserwowano działań niepożądanych. 
 

  
Przeznaczenie ThermoTK to medyczny aparat do diatermii służący do zewnętrznego 

nagrzewania tkanek na skórze u ludzi w celu podwyższenia temperatury tkanek 
i uzyskania wynikającej z niej poprawy przepływu krwi w obszarze, na którym 
zastosowano leczenie. Służy to leczeniu wybranych chorób układu ruchu i ma 
na celu łagodzenie bólów i skurczów mięśni.  
 
Oprócz tego aparat ThermoTK jest stosowany w fizjoterapii sportowej do 
następujących zadań: 

 Relaksacja mięśni 

 Przygotowanie mięśni do wysiłku fizycznego 

 Zapobieganie kontuzjom 

 Jako środek zaradczy w przypadku zmęczenia mięśni 

 Leczenie urazów bezpośrednich i pośrednich 
 

  
Odbiorcy Urządzenie ThermoTK jest przeznaczone do użytku wyłącznie przez 

specjalistyczny personel medyczny, np. lekarzy, terapeutów i asystentów 
medycznych. Brak innych ograniczeń dotyczących grona odbiorców.  

  
Grupy docelowe 
pacjentów 

Urządzenie ThermoTK nie może być stosowane u niemowląt ani u małych 
dzieci.  
ThermoTK nie może być stosowane u pacjentów, u których występują 
wymienione przeciwwskazania. Brak innych ograniczeń dotyczących 
docelowych grup pacjentów. 

  
Sposób działania Urządzenie wykorzystuje pole elektromagnetyczne o częstotliwości w zakresie 

460–540 kHz, aby osiągnąć podwyższenie temperatury tkanki przez działanie 
zmienne. W tkankach o wyższym oporze elektrycznym stosuje się przy tym 
większą moc niż w przypadku lepiej przewodzących tkanek. Tryb 
pojemnościowy ogrzewa raczej struktury tkankowe znajdujące się blisko 
powierzchni (podskórna tkanka tłuszczowa i leżąca pod nią tkanką mięśniowa). 
Tryb oporowy służy z kolei do ogrzewania warstw leżących głębiej (ścięgna, 
więzadła). 
Organy wewnętrzne praktycznie nie są ogrzewane, ponieważ często są one 
osłonięte ochronną warstwą tłuszczu lub innymi strukturami. 
 
W porównaniu do elektrody wspólnej, w mniejszym uchwycie z elektrodą 
powstaje zagęszczenie linii pola. Służy on przez to do terapii. 
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 Przed zastosowaniem urządzenia u pacjenta użytkownik powinien zaznajomić 
się z instrukcją obsługi, jak również poszczególnymi metodami leczenia oraz 
wskazaniami / przeciwwskazaniami, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi 
użycia. Należy przestrzegać również innych źródeł informacji dotyczących 
terapii. 

  
 Należy poinformować producenta i odpowiednie władze o wszystkich 

poważnych incydentach zaistniałych w związku z produktem. 
  

Uwaga! 
Urządzenie ThermoTK nie może być umieszczane ani użytkowane w 
krytycznych pod względem higieny obszarach medycznych, takich jak sale 
operacyjne, oddziały intensywnej terapii i izby przyjęć. 

  

Uwaga! 
Przed użyciem należy się upewnić, że urządzenie jest podłączone do 
zgodnego z przepisami gniazda sieciowego ze stykiem ochronnym (instalacja 
elektryczna zgodna z normą DIN VDE 0100 część 710 lub porównywalna). 
Urządzenie wolno przy tym stosować wyłącznie z dostarczonym przewodem 
sieciowym. Przewód sieciowy należy chronić przed obciążeniem 
mechanicznym. 

  

Uwaga! 
Elektryczne urządzenia medyczne podlegają szczególnym środkom 
ostrożności ze względu na kompatybilność elektromagnetyczną (EMC, 
electromagnetic compatibility) i z tego powodu muszą być instalowane zgodnie 
ze wskazówkami dotyczącymi EMC zawartymi w dokumentach 
towarzyszących. Patrz rozdział 18 „Deklaracja producenta dotycząca EMC”. 
Uruchamianie tego urządzenia w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych (np. 
tomografów, urządzeń rentgenowskich lub diatermii) może zakłócić działanie 
urządzenia. Należy zachować bezpieczną odległość wynoszącą 5 metrów. 

  
 Urządzenie ThermoTK nie jest przeznaczone do stosowania w wybuchowym, 

łatwopalnym lub utleniającym środowisku. 
  
 Podczas użycia urządzenie należy umieścić tak, aby możliwy był bezpośredni 

dostęp do centralnego zasilania urządzenia, by w każdej chwili możliwe było 
jego odłączenie od sieci.  

  
 Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, przed 

wszystkimi czynnościami konserwacyjnymi lub czyszczeniem urządzenie musi 
zostać odłączone od sieci zasilającej poprzez wyciągnięcie wtyczki sieciowej. 

  
 Przed użyciem należy skontrolować urządzenie i części użytkowe. W 

przypadku uszkodzeń nie wolno go stosować.  
  

Uwaga! 
Dopuszcza się stosowanie jedynie części dodatkowych firmy Zimmer 
MedizinSysteme GmbH, które zostały przewidziane dla tego urządzenia. 
Dotyczy to w szczególności przewodów i elektrod. Urządzenie ThermoTK nie 
może być łączone z żadnym innym sprzętem medycznym czy niemedycznym. 
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Podczas okresu użytkowania urządzenia nie wolno dokonywać jakichkolwiek 
zmian urządzenia lub systemu medycznego.  
 

Nie wolno ingerować w niniejsze urządzenie bez pisemnej zgody producenta. 
 
 
 

Uwaga! 
Jeśli do urządzenia nie włożono karty SD, w menu „Protokoły” nie będą 
wyświetlane żadne obrazy. 
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Instrukcje dotyczące miejsca leczenia, czasu trwania i intensywności leczenia 
wymagają wiedzy medycznej i mogą być udzielane tylko przez upoważnionych 
lekarzy, terapeutów i medyczny personel pomocniczy. Należy bezwzględnie 
przestrzegać tych instrukcji. 

  

 

Podczas terapii nie wolno pozostawiać pacjenta bez nadzoru. 

  

 

Zabrania się przeprowadzania terapii wewnątrzczaszkowej, transkardialnej i 
szyjno-potylicznej. Nieprzestrzeganie tego zakazu może stanowić zagrożenie 
dla pacjenta. 

  

 

Zabrania się równoczesnego poddania pacjenta zabiegowi z użyciem systemu 
ThermoTK i chirurgicznego urządzenia o wysokiej częstotliwości. 
Nieprzestrzeganie tego zakazu może stanowić zagrożenie dla pacjenta, w 
szczególności przez groźbę oparzenia pod elektrodami. 

  

 

Stosowanie w mokrych obszarach jest niedozwolone. Nieprzestrzeganie tego 
zalecenia może prowadzić do wystąpienia znacznych szkód oraz zagrożenia 
zarówno dla pacjenta, jak i użytkownika. 

  

 

Zabrania się stosowania uchwytu bez elektrod lub z uszkodzoną elektrodą. 
Nieprzestrzeganie tego zakazu może stanowić zagrożenie dla pacjenta. 

  

 

Kontakt elektrody wspólnej z ciałem pacjenta musi się zawsze odbywać przez 
dużą powierzchnię. W innym przypadku może dojść do niepożądanego 
zagęszczenia linii pola i w wyniku tego do urazu pacjenta. 
Z tego powodu należy kontrolować kontakt elektrody z ciałem pacjenta przez 
cały czas trwania zabiegu. 

  

 

Działanie niektórych wszczepialnych urządzeń elektrycznych, jak np. 
stymulatora serca, może zostać zaburzone podczas zabiegu z wykorzystaniem 
urządzenia emitującego fale długie.  

  

 

Pacjenci ogółem nie powinni być poddawani leczeniu falami długimi, jeśli w 
obszarze ciała, który ma zostać poddany leczeniu, występuje u nich obniżone 
odczuwanie temperatury i bólu. 

  

 

Leczenie falami długimi nie powinno się odbywać przez ubranie. Poza tym nie 
powinno się ono odbywać u pacjentów, którzy mają na sobie metalowe 
elementy, jak biżuteria czy ubrania z metalowymi elementami (np. metalowe 
guziki, zatrzaski czy druty). 

  

 

Te części ciała pacjentów, które zawierają metalowe implanty (np. śruby 
kostne, spirale itp.), powinny zostać z zasady wyłączone z leczenia.  
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Należy się upewnić, że aparaty słuchowe oraz inne urządzenia elektroniczne, 
które pacjent nosi na ciele, zostaną usunięte przed leczeniem. 

  

 

Pacjenci nie powinni dotykać części o dużym przewodnictwie, które są 
uziemione lub wykazują dużą pojemność względem ziemi i mogą stanowić 
niechciane ścieżki dla wysokiej częstotliwości. W szczególności nie powinno 
się przechowywać urządzenia na metalowych meblach ani stosować krzeseł z 
metalowymi elementami. 

  

 

Przewody elektrody powinny być poprowadzone tak, aby nie były w kontakcie z 
pacjentem ani z żadnym przedmiotem posiadającym zdolność przewodzenia 
lub absorbującym energię. 

 

 
 
 
 

 
W urządzeniu wytwarzane jest promieniowanie niejonizujące. 
 
Samoprzylepną elektrodę wspólną można wykorzystać tylko do jednego 
zabiegu u jednego pacjenta, a po użyciu należy ją zutylizować. W przypadku 
wielokrotnego użytku może dojść do zakażenia krzyżowego lub niedostatecznej 
przylepności, czego skutkiem mogą być oparzenia! 
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Podczas użytkowania uchwyt z elektrodą nigdy nie może być kierowany w 
stronę oczu. 
 
Należy się upewnić, że uchwyt z elektrodą nie jest skierowany na metalowe 
powierzchnie (np. łóżko, umywalkę, obudowę urządzenia itp.). 
 
Należy się upewnić, że urządzenie nie jest otwarte. Otwarcie urządzenia może 
prowadzić do zagrażającego życiu spięcia. 
 
Należy się upewnić, że otwory wentylacyjne z tyłu urządzenia są odsłonięte. 
 
Należy natychmiast odłączyć przewód sieciowy od sieci, gdy do obudowy 
dostanie się ciecz lub ciało obce. 
Należy się upewnić, że urządzenie zostało sprawdzone przez autoryzowanego 
serwisanta, zanim zostanie ponownie uruchomione. 
 
Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci, należy wyjąć przewód sieciowy z 
gniazda sieciowego. 
 
Jeśli moc wyjściowa okaże się być zbyt niska lub jeśli nie da się jej ustawić w 
ogóle, przyczyną może być nieprawidłowe użytkowanie elektrody neutralnej lub 
niewystarczające przyłączenie złącza elektrody neutralnej. 
 W tym przypadku prawidłowe zastosowanie elektrody neutralnej i złącza musi 
zostać skontrolowane przed ponownym podwyższeniem mocy wyjściowej. 
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Czym jest ThermoTK? Jest to najnowszy, innowacyjny system terapeutyczny do terapii ciepłem 
głębokim. 
 

  
Jak działa  
ThermoTK? 

Podczas użytkowania pacjentowi aplikuje się niewyczuwalny prąd o wysokiej 

częstotliwości. 

Prąd o wysokiej częstotliwości wnika do tkanki w formie energii 
elektromagnetycznej i tam jest przekształcany w ciepło. 

  
Co przemawia za 
ThermoTK? 

Nowoczesny, przejrzysty, kolorowy wyświetlacz, na którym przedstawiono 
wszystkie istotne dla terapii parametry, i nowoczesna obsługa dotykowa 
zapewniają satysfakcję i motywację podczas leczenia. 
Indywidualne ustawienie uruchomienia programu oraz jasne i proste 
prowadzenie przez menu oferują najwyższy komfort dla użytkownika. 
 
Kompaktowy kształt pozwala oszczędzić miejsce w gabinecie i doskonale 
nadaje się do użytku mobilnego. 

 
Co wyróżnia 
ThermoTK 
 

 
Leczenie z wykorzystaniem ThermoTK może zostać zintegrowane z prawie 
wszystkimi innymi sposobami terapii manualnej lub być wykorzystywane jako 
samodzielna terapia. 
 
Trzy łatwe w wymianie elektrody o zróżnicowanej wielkości pozwalają na 

optymalne dopasowanie do obszaru leczenia. 

 
Informacja: Stosowanie urządzenia jest zastrzeżone dla personelu medycznego  

(np. lekarzy, terapeutów, medycznego personelu pomocniczego). 
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Informacja: 
 
 
Informacja: 
 
 
 
Informacja – 
tuleja silikonowa: 
 
Informacja: 

Do terapii potrzebna jest jedna elektroda aktywna i jedna neutralna (elektroda 
wspólna). 
 
Niezależnie od tego, którą metodę leczenia wybrano, 
moc wypływa zawsze przez wyjście ACTIVE 
a elektroda neutralna zamyka obieg prądu pacjenta. 
 
Nałożenie silikonowej tulei ma ułatwić użytkownikowi wygodne korzystanie z 
uchwytu. Jest ona nakładana szerszą stroną na złącze elektrody na uchwycie. 
 
ThermoTK oferuje różne metody przeprowadzania 
leczenia. 
Dynamiczna 1:       1 elektroda dynamiczna (używać tylko „aktywnego” 
gniazda!, w innym wypadku elektroda dynamiczna nie zostanie 
rozpoznana) 
                      + 1 wspólna elektroda statyczna 
Dynamiczna 2:    2 elektrody dynamiczne 
Handsfree:          2 statyczne elektrody samoprzylepne 
 
Należy się upewnić, że urządzenie stoi na stabilnej powierzchni. 

  
Informacja: 
 

Przełącznik sieciowy na urządzeniu musi być ustawiony na „0”. 

Podłączanie 
przewodu 
sieciowego 

Podłączyć przewód sieciowy do przeznaczonego do tego celu gniazda (13) na 
urządzeniu i podłączyć przewód do sieci. 

  
Informacja: Urządzenie wolno podłączać tylko do gniazd sieciowych ze stykiem 

ochronnym. 
  

Metoda dynamiczna 1 
1 elektroda dynamiczna + 1 wspólna elektroda statyczna 
 

Podłączyć uchwyt Podłączyć uchwyt z białym złączem do białego gniazda podłączeniowego 
ACTIVE. 

  
Informacja: Należy uważać na to, aby na uchwycie zamontowana była jedna elektroda i 

aby była ona do niego przymocowana poprawnie i dokładnie. 
 

Podłączyć przewód 
do elektrody 
wspólnej 

Przymocować złącze wtykowe przewodu do łącznika elektrody wspólnej 
(elektroda wielokanałowa lub samoprzylepna elektroda jednorazowa). 
 

 
Podłączyć przewód 
elektrody wspólnej  
 

 
Podłączyć przewód elektrody wspólnej z szarym złączem do szarego gniazda 
podłączeniowego NE. 
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Metoda dynamiczna 2 
2 elektrody dynamiczne 

 
Podłączyć uchwyt 

 
Podłączyć uchwyt z białym złączem do białego gniazda podłączeniowego 
ACTIVE. 
 
Podłączyć uchwyt z szarym złączem do szarego gniazda podłączeniowego 
NE. 

  
Informacja: Należy uważać na to, aby na uchwycie zamontowana była jedna elektroda i 

aby była ona do niego przymocowana poprawnie i dokładnie.  
Należy zwrócić uwagę na to, aby do obu uchwytów podłączone były elektrody 
tego samego rodzaju (dwie pojemnościowe lub dwie oporowe). 
 
Należy zwrócić uwagę na rozmiar elektrod.  
Zaleca się następujące połączenia: 
S + M, M + L. 

  
 
 
 

Metoda Handsfree 
2 statyczne elektrody samoprzylepne 
 

Podłączyć przewód 
elektrody wspólnej  
 

Podłączyć przewód elektrody wspólnej z szarym złączem do szarego gniazda 
podłączeniowego NE. 
 

 Podłączyć przewód elektrody z białym złączem do białego gniazda 
podłączeniowego ACTIVE. 
 
 

Podłączyć przewód 
do elektrody 
wspólnej 

Każdorazowo podłączać złącza wtykowe przewodu do złącza samoprzylepnej 
elektrody wspólnej.  
 

Podłączyć przewód 
do elektrody 

Podłączyć złącze wtykowe przewodu do złącza samoprzylepnej elektrody.  
 

Wyłączanie 
urządzenia 

Urządzenie wyłącza się przełącznikiem (8).  
Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci, konieczne jest wyciągnięcie 
przewodu sieciowego. 

  

Uwaga! 
Wszystkie przewody trzeba chronić przed przygnieceniem lub innymi 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
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Wskazówki 
dotyczące użycia 
 
 

Podczas używania samoprzylepnych elektrod należy przestrzegać 
następujących wskazówek: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostrzeżenia / środki 
ostrożności 

1. Po wyjęciu elektrody z opakowania należy się upewnić, że nie jest 
uszkodzona.  

2. Do przyłączenia elektrody należy wybierać takie mięśnie, które są 
dobrze ukrwione. 

3. Należy się upewnić, że powierzchnia aplikacji została dokładnie 
oczyszczona i jest sucha.  

4. Zwrócić uwagę na to, by kontakt ze skórą był pewny i równomierny. 
Wygładzić wszystkie nierówności. Należy unikać obecności cieczy w 
obszarze kontaktu.  

5. Podłączyć elektrody za pomocą złącza wtykowego przewodu do 
odpowiedniego złącza. 

6. Podłączyć przewód do gniazda podłączeniowego w urządzeniu. 
7. Po użyciu odczepić elektrody od skóry, pamiętając o powolnym odrywaniu 

i rozpoczynając od jednego rogu. Szybkie oderwanie elektrody od skóry 
może prowadzić do uszkodzenia skóry. 
 

 Niewystarczający kontakt ze skórą na całej powierzchni klejącej elektrody 
może prowadzić do poparzeń skóry lub zmniejszenia skuteczności 
zabiegu. 

 Wytwarzanie bardzo dużej mocy może prowadzić do problemów. 

 Skontrolować równomierny kontakt ze skórą pacjenta, 
zacisk, przewód podłączeniowy i połączenia. 

 Sprawdzić pod kątem sprawności całe wyposażenie dodatkowe 
wykorzystywane do terapii. Jeśli nie wykryto żadnych problemów, należy 
przed zabiegiem wymienić aktywne wyposażenie dodatkowe. 

 Elektrody nie można w żaden sposób przycinać czy modyfikować.  

 Elektrody należy przechowywać w miejscu suchym i nie wolno poddawać 
ich bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych. Zalecana 
temperatura przechowywania wynosi od 5°C do 30°C. 

 Nie można stosować elektrody po upływie daty przydatności! 
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Informacja: Opisy podane poniżej oparto na ustawieniach fabrycznych. 
 

Menu konfiguracji 
 
 

Wybór konfiguracji 
 

W menu konfiguracji można zmieniać ustawienia fabryczne i ustawiać je 
indywidualnie. 
 

Aktywacja przycisku „Konfiguracja” (1) otwiera ekran 
„Konfiguracja”. 

  
Tekst powitania 
 
 

Język 
 
 

 
Start 
 
 
Wygaszacz ekranu 
 
 
 
 
 
Dźwięk 
 
 
 
Głośność 
 
 
Jasność 
 
 
Sprzężenie 
 
 
 
Load Default 
 
 
Serwis 
 
Wersja 
oprogramowania 
 

Aktywacja przycisku „Tekst powitania”otwiera klawiaturę alfabetyczną służącą 
do wpisania tekstu powitania na ekranie startowym. 
 

Aktywacja przycisku „Język” otwiera okno wyboru z różnymi językami. 
Zmienianie pozycji na liście odbywa się za pomocą klawiszy strzałek. Żądany 
język wybiera się bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 
 

Aktywacja przycisku „Start” umożliwia wybór ustawień startowych „Protokoły, 
Ulubione i Terapia”. 
 
Aktywacja przycisku „Wygaszacz ekranu” umożliwia włączenie lub wyłączenie 
wygaszacza ekranu. 
Bezpośrednie dotknięcie wyświetlacza lub przekręcenie lewego / prawego 
wyświetlacza 
dezaktywuje tryb czuwania. 
 
Aktywacja przycisku „Dźwięk” umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięków 
sygnalizacyjnych. Jeśli wybrano funkcję „Wyłącz dźwięk”, ustawienia 
głośności nie będą działać. 
 
Ustawienie głośności dźwięków sygnalizacyjnych. Ustawienie odbywa się za 
pomocą przycisków strzałek.  
 
Możliwość ustawienia jasności oświetlenia ekranu. Ustawienie odbywa się za 
pomocą przycisków strzałek. 
 
Możliwość ustawienia (0–100%) wartości granicznej sprzężenia. Ustawienie 
odbywa się za pomocą przycisków strzałek. 
 
 
Aktywacja przycisku „Load Default” przywraca standardowe ustawienia 
fabryczne. 
 
To menu jest dostępne tylko dla autoryzowanych użytkowników. 
 
Aktywacja przycisku „Wersja oprogramowania” otwiera okno z informacjami 
o aktualnej wersji oprogramowania. 
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Informacja: 
 

Podane poniżej zalecenia służą wyłącznie jako sugestie i koniecznie muszą 
być dopasowane do indywidualnej sytuacji każdego pacjenta.  
 
 

Tryby 
 
 
 

1. Tryb pojemnościowy: do stosowania w przypadku struktur położonych 
blisko powierzchni, np. mięśni. 
2. Tryb oporowy: do stosowania w przypadku struktur położonych głębiej, np. 

ścięgien i więzadeł. 

 

Częstotliwości  460 kHz pojemnościowy / oporowy 

 540 kHz pojemnościowy / oporowy 

 zmienny (460/540 kHz) pojemnościowy / oporowy 
  
Tryby pracy  ciągły 

 impulsowy 
 
Elektrody 
 
 
 
 
Umiejscowienie 
elektrody wspólnej 
 
Informacja: 
  
 
 
Krem do ThermoTK 
Informacja: 
 
 

 

 

 

 

 
Czas trwania 
leczenia: 
 

Dozowanie: 
 

 

Informacja: 
 

 

 
Po 3 elektrody do zastosowania pojemnościowego i oporowego i w różnych 
rozmiarach: 
L/M:  do aplikacji płaskiej 
S: do aplikacji płaskiej o małym rozmiarze  
 
Elektroda wspólna powinna, o ile to możliwe, zostać umieszczona pod 
obszarem wybranym do leczenia. 
 
Jeśli terapia jest prowadzona z wykorzystaniem 2 elektrod ruchomych, 
to w takim trybie elektroda wspólna staje się aktywną elektrodą leczniczą. 
 
 
 
Optymalne przeniesienie energii może być zagwarantowane tylko w 
przypadku zastosowania specjalnego, dobrze przewodzącego kremu 
ThermoTK. 
 
Krem ThermoTK umożliwia terapeucie optymalne dopasowanie elektrody do 
skóry, jest nadzwyczaj dobrze tolerowany przez skórę i może być stosowany 
nawet do bardzo wrażliwej skóry. 
 
W zależności od rozmiaru obszaru leczenia i stopnia choroby, zalecany czas 
zabiegu wynosi od 10 do 20 minut. 
 
Dozowanie powinno wywoływać przyjemne uczucie ciepła i jest zależne od 
subiektywnych odczuć pacjenta. 
 
Uważnie obserwować pacjenta podczas terapii. 
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Informacja: Opisy podane poniżej oparto na ustawieniach fabrycznych. 
 

Informacja: Wszystkie przyciski, menu i podmenu aktywuje się bezpośrednio na ekranie 
przez naciśnięcie palcem. 

 
Otworzyć 
ekran terapii  

Aktywacja przycisku „Start” otworzy ekran terapii. 
 

  

Wybrać elektrody 
 

Wybrać elektrodę pojemnościową lub oporową odpowiednią do żądanego 
sposobu leczenia i poprawnie przymocować ją do uchwytu. 
 

Wybrać elektrodę 
wspólną 
 
 
Nanieść 
krem ThermoTK 
 
 

Wybrać elektrodę wspólną odpowiednią do żądanej terapii. 
 
Nanieść krem ThermoTK na obszar poddawany leczeniu i rozsmarować krem 
równomiernie na całej powierzchni poddawanej leczeniu. 
U wrażliwych pacjentów zaleca się naniesienie kremu również na elektrodę 
wspólną. 

Informacja: 
 
 
 
 
 
Nałożyć elektrodę 
 
Ustawić moc 

Podczas stosowania samoprzylepnej elektrody z zasady nie trzeba 
stosować kremu ThermoTK. Miejsce przymocowania elektrody wspólnej do 
skóry nie powinno być mniejsze niż powierzchnia elektrody leczniczej. Terapia 
bez elektrody wspólnej jest niemożliwa. 
 
 
Umieścić elektrodę w wybranym punkcie / obszarze leczenia. 
 
Ustawić wybrany poziom mocy za pomocą lewego regulatora. 
Wybrana moc zostanie wskazana na wykresie słupkowym. 

 
Start terapii 
 
 
Informacja: 
  
Informacja: 
 
Informacja: 
 

 
Poprzez aktywację przycisku „Start” uruchamia się terapię.  
 
 
Jeśli przycisk Start nie zostanie aktywowany, nie dojdzie do przepływu mocy. 
 
Podczas terapii można zwiększać lub zmniejszać poziom mocy za pomocą 
regulatora. 
 

Terapia zostanie rozpoczęta dopiero po umiejscowieniu elektrody na ciele 
pacjenta. 

 
Koniec terapii: 
 
 
Informacja: 
 

 
Po upływie czasu terapii rozlega się sygnał dźwiękowy sygnalizujący 
zakończenie. 
 
Program dwufazowy: 
Przy zastosowaniu programu dwufazowego po upływie fazy 1 należy ręcznie 
ustawić tryb fazy 2, ręcznie zmienić elektrody w odpowiedni sposób i ustawić 
zalecaną terapię. Należy rozpocząć fazę 2 terapii od nowa. 
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Opis elementów 
wyświetlacza i 
przycisków 

 

 

 

 

 
 

  

 

(1) Start / Stop 
 
 
(2) Moc 

Aktywacja przycisku „Start / Stop“ rozpoczyna lub kończy przepływ mocy. 
 
Wykres słupkowy wskazuje aktualnie ustawioną moc. 
Ustawienie odbywa się za pomocą lewego regulatora. 
 
Opcje ustawień obszaru mocy trybu oporowego: 
0–150 W / Tryb Handsfree: maks. 60 watów 
 
Opcje ustawień obszaru mocy trybu pojemnościowego: 
0–250 VA 

  

(3) Sprzężenie 
 
 
Wizualny wskaźnik 
sprzężenia na 
uchwycie 
 
(4) Tryb /  
częstotliwość 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wskaźnik procentowy wartości granicznej sprzężenia. 
 
 

Świeci się zielona lampka LED:  sprzężenie wystarczające 
Zielona lampka LED miga:              sprzężenie niewystarczające 
 
 
Aktywacja przycisku (4) otwiera okno wyboru z dwoma przyciskami, które 
umożliwiają ustawienie trybu i częstotliwości. 
Bezpośredni wybór górnego przycisku ustawi wybrany tryb: 

 Oporowy 

 Pojemnościowy 

 Handsfree 
 

Bezpośredni wybór dolnego przycisku ustawi wybraną częstotliwość: 

 460 kHz 

 540 kHz 

 460 kHz/540 kHz zmiennie, możliwość ustawienia co 2–9 sekund 

 
(5) Tryb pracy 

 
Przedstawia ustawiony tryb pracy. 

2 

4 

6 

7 

3 5 

1 
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Tryby pracy: 

 Ciągły 

 Impulsowy 
Wybrany tryb jest zaznaczony na niebiesko. 
W celu zmiany wybranego trybu należy aktywować bezpośrednio symbol. 
 

Jeśli aktywowano tryb impulsowy, po wybraniu symbolu trybu impulsowego 
otworzy się okno wyboru, w którym można ustawić stosunek impulsów / przerw 
w zakresie od 1 do 10 sekund. 
 Ustawienie odbywa się przyciskami strzałek pod wykresem słupkowym. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Informacja: 
 

Możliwe ustawienia: 

 Oporowy:   ciągły, impulsowy 

 Oporowy zmienny:  ciągły    

 Pojemnościowy:  ciągły, impulsowy 

 Pojemnościowy zmienny: ciągły 

 Handsfree:   ciągły, impulsowy; zmienny 
 

W trybie „bezdotykowym” (Handsfree) możliwy jest jedynie wybór 
częstotliwości. 
Tryb pracy jest oporowy. 

 
(6) Czas 

 
Pokazuje czas trwania terapii. Możliwość ustawienia wartości z zakresu 1–60 
minut. 
Ustawienie odbywa się za pomocą prawego regulatora. 

 
 

 

(7) Zapisz Aktywacja przycisku „Zapisz” otwiera klawiaturę alfabetyczną służącą do 
wpisania indywidualnego opisu programu i zapisania tych ustawień w 
Ulubionych. 
 
 

Informacja: Kontrola sprzężeń jest ustalona fabrycznie na wartość 50%. Gdy ustawiona 
zostanie wartość 0%, kontrola sprzężeń zostanie zdezaktywowana a czas 
terapii będzie dalej upływał, choć energia nie będzie przepływać. 
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Protokoły Menu „Protokoły” pełni funkcję pomocniczą podczas wyboru terapii i oferuje 

wyczerpujące informacje dotyczące zastosowania. 
 

    
  
Wybór 
obszaru ciała 

Wyboru żądanego obszaru ciała dokonuje się poprzez aktywację białego 
kwadratu. 
 

  
Wybór 
obrazu chorobowego 

Po wyborze żądanego obszaru ciała otwiera się okno z obrazami 
chorobowymi w obrębie żądanego obszaru ciała.  
 
Wyboru obrazu chorobowego dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim 
wierszu. 
 

  
Wybór opcji ostry / 
przewlekły 
 
 
Informacje 
o terapii 
 
Wybór programu 
terapii 
 
 
 

Wyboru różnicowego obrazu chorobowego 
„ostry / przewlekły” dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 
 
 
Po wyborze różnicowego obrazu chorobowego otwiera się kolejne okno z 
dokładnymi informacjami o terapii oraz leczeniu. 
 
W przypadku wielostronnej informacji o terapii aktywny jest wykres słupkowy. 
Przewijanie w górę i w dół odbywa się za pomocą klawiszy strzałek. 
 
Aktywacja przycisku „Start” otwiera ekran terapii z odpowiednim programem. 
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Ulubione Programy zmienione i zapisane na ekranie terapii zostaną zarchiwizowane w 
Ulubionych przez zapisanie ich. 

  
Edycja Programy na liście Ulubionych mogą 

 
1. zostać pobrane na potrzeby terapii: 
Żądany program jest wybierany bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 
 
2. zostać usunięte: 
Należy aktywować przycisk „Usuń” (zaznaczony na niebiesko). 
Wybór programu bezpośrednio w wierszu spowoduje usunięcie programu. 
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Napięcie sieciowe 
 

100 V – 240 V~ / 50/60 Hz 
 

Pobór mocy 
 

maks. 300 VA 
 

Moc wyjściowa 
 

150 W efektywnie przy 500 Ω w trybie oporowym 
250 VA efektywnie przy 500 Ω w trybie pojemnościowym 
60 W efektywnie przy 500 Ω w trybie handsfree 
 
Interwał: kroki co 1 W/VA do 10 W/VA  
               kroki co 5 W/VA od 10 W/VA 

Częstotliwość 
 

460 kHz / 540 kHz 
 

Dokładność 
 

±20% 
 

Klasa ochrony I 
 

Klasa użytkowa 
 

BF. Część użytkowa: elektroda wspólna, uchwyt z elektrodami 
 

Tryby 
 

Pojemnościowy / oporowy 
 

Tryby pracy 
  

Ciągły / impulsowy 

Wymiary 
 

szer. 322 mm × wys. 135 mm × głęb. 234 mm 
 

Masa 
 

3,5 kg (jednostka sterująca bez wyposażenia dodatkowego) 
 

Praca 
 

od 10°C do 40°C, od 10% do 85% względnej wilgotności powietrza, bez 
kondensacji 
przy 700 hPa – 1060 hPa 
 

Transport /  
magazynowanie 
 

od -10°C do 50°C, od 10% do 90% względnej wilgotności powietrza, bez 
kondensacji 
przy 500 hPa – 1060 hPa 
 

  
Informacja: Przechowywanie i transport tylko w opakowaniu oryginalnym. 
 
Informacja: 

 
Wskaźnik mocy W/VA 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa urządzenie mierzy wypływający prąd 
i napięcie oddzielnie. 
Na podstawie tych parametrów obliczana jest podawana moc wyjściowa. 
Z powodów fizycznych w trybie oporowym jednostką jest W, a w trybie 
pojemnościowym VA. 
 
 

 Zmiany techniczne zastrzeżone! 
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Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i czyszczenia należy z zasady 
wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym i wyciągnąć wtyczkę sieciową. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Należy bezwzględnie pilnować, aby podczas czyszczenia nie do doszło 
dostania się wilgoci do systemu / uchwytu. Nie używać aerozoli. 
 

Jeśli podczas czyszczenia / dezynfekcji do systemu dostanie się wilgoć, należy 
wyłączyć urządzenie z eksploatacji, chronić je przed ponownym 
uruchomieniem i skontaktować się z serwisem. 
 

Należy zwracać uwagę, aby podczas czyszczenia / dezynfekcji nie zostały 
uszkodzone napisy na urządzeniu (np. ostrzeżenia, etykiety części 
regulacyjnych, tabliczka znamionowa). 
 
Urządzenie i jego część użytkowa są uznawane jako niekrytyczne pod 
względem higieny w przypadku stosowania na nienaruszonej i zdrowej skórze. 
 

Informacja: Wszystkie części użytkowe, z którymi pacjent wchodzi w kontakt, muszą 
zostać wyczyszczone przy pierwszym uruchomieniu oraz przed pierwszym 
kontaktem z pacjentem, aby usunąć pozostałości pochodzące z produkcji i z 
opakowania. Obudowa urządzenia oraz jego przewód sieciowy nie powinny 
znajdować się w bliskim otoczeniu pacjenta. 

  

Obudowa 
uchwyt 
elektrody 
elektroda wspólna 
(z aluminium) 

Czyszczenie 
W przypadku widocznych zabrudzeń obudowę i wszystkie części użytkowe 
można czyścić normalnymi, niezawierającymi alkoholu środkami czyszczącymi 
do tworzyw sztucznych. Powierzchnie należy przecierać niekapiącą miękką 
ściereczką, zwilżoną według wytycznych producenta środka czyszczącego, aż 
do usunięcia zabrudzeń. 
Dezynfekcja 
Zalecamy przeprowadzanie dezynfekcji co najmniej raz w tygodniu oraz w 
przypadku obecności oznak świadczących o możliwych zanieczyszczeniach. 
Należy skonsultować się w tej sprawie ze specjalistą ds. higieny. Przed 
dezynfekcją należy zawsze przeprowadzać czyszczenie. 
Dezynfekcję należy przeprowadzać za pomocą normalnego środka do 
dezynfekcji urządzeń niezawierającego alkoholu i przeznaczonego do tworzyw 
sztucznych. 
Obudowę i wszystkie części użytkowe można dezynfekować poprzez 
przecieranie. W tym celu należy stosować normalny, niezawierający alkoholu 
środek dezynfekcyjny do metali i tworzyw sztucznych, który ma działanie 
bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze. Należy przestrzegać wskazówek 
dotyczących użycia podanych przez danego producenta. Wszystkie 
powierzchnie należy przecierać niekapiącą miękką ściereczką, zwilżoną 
według wytycznych producenta środka czyszczącego lub wstępnie 
nawilżonymi chusteczkami dezynfekcyjnymi (ang. wipes). 
Ewentualnie należy przestrzegać również wytycznych dotyczących suszenia i 
późniejszego czyszczenia. 

  

Informacja: Wszystkie części użytkowe urządzenia, z którymi pacjent ma kontakt, muszą 
być odpowiednio czyszczone i dezynfekowane po każdym użyciu, zgodnie z 
zaleceniami dotyczącymi przygotowania do ponownego użytkowania. Podczas 
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stosowania środków dezynfekcyjnych należy przestrzegać zaleceń danego 
producenta. 

 

 

 
Ostrzeżenie: Jeśli do czyszczenia lub dezynfekcji stosowane są łatwopalne 
roztwory, przed użyciem systemu należy odczekać wystarczająco długo, aby 
roztwory te mogły odparować. W przeciwnym razie może dojść do zapłonu. 
 

Informacja: 
 
 

Urządzenie należy stosować tylko w higienicznie czystym otoczeniu. 
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 Produkt jest opatrzony znakiem CE 
 

 0123 

 
zgodnie z dyrektywą WE dotyczącą wyrobów medycznych 93/42/EWG i spełnia 
podstawowe wymagania Załącznika I niniejszej dyrektywy. 
 
Produkt ten został przyporządkowany do klasy IIa zgodnie z Załącznikiem IX niniejszej 
dyrektywy. 
 

 
Producent Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
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Nr art. Zakres dostawy 
4801 1 Jednostka sterująca ThermoTK  
50601000 1 Uchwyt z białym złączem (8 pinów) 
50601010 1 Uchwyt z szarym złączem (4 piny) 
50601055 1 Przewód elektrody wspólnej (210 cm) z białym złączem (8 pinów) 
50601060 1 Przewód elektrody wspólnej (210 cm) z szarym złączem (4 piny) 
50601080 1 Zestaw elektrod (elektroda oporowa, 30 mm; elektroda oporowa, 50 mm; 

 elektroda oporowa, 70 mm; elektroda pojemnościowa, 30 mm; elektroda  
pojemnościowa, 50 mm; elektroda pojemnościowa, 70 mm) 

50601050 1 Elektroda wspólna (140 × 240 mm) 
50601070  
50601065  

2 Elektrody samoprzylepne (105 × 200 mm) 
2 Tuleja silikonowa 

50601075 1 Podparcie dla elektrod i uchwytu 
50600110 1 Krem kontaktowy do ThermoTK z dozownikiem 
118 
10105047 
  

1 Przewód sieciowy 
1 Instrukcja obsługi 

Nr art. Wyposażenie dodatkowe 
50601000 1 Uchwyt z białym złączem (8 pinów) 
50601010 1 Uchwyt z szarym złączem (4 piny) 
50601055 1 Przewód elektrody wspólnej (210 cm) z białym złączem (8 pinów) 
50601060 1 Przewód elektrody wspólnej (210 cm) z szarym złączem (4 piny) 
50601020 1 Elektroda oporowa, 30 mm 
50601025 1 Elektroda oporowa, 50 mm 
50601030 1 Elektroda oporowa, 70 mm 
50601035 1 Elektroda pojemnościowa, 30 mm 
50601040 1 Elektroda pojemnościowa, 50 mm 
50601045 1 Elektroda pojemnościowa, 70 mm 
50601080 1 Zestaw elektrod (elektroda oporowa, 30 mm; elektroda oporowa, 50 mm; 

 elektroda oporowa, 70 mm; elektroda pojemnościowa, 30 mm; elektroda  
pojemnościowa, 50 mm; elektroda pojemnościowa, 70 mm) 

50601050 1 Elektroda wspólna (140 × 240 mm) 
50601070 
50601090  

1 1 para elektrod samoprzylepnych (105 × 200mm) 
1      Tuleja silikonowa, VE 10 szt. 

50600110 1 Krem kontaktowy do ThermoTK z dozownikiem 
118 
10105047  
50601075 

1 Przewód sieciowy 
1 Instrukcja obsługi 
1 Podparcie dla elektrod i uchwytu 
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 Producent nie przewidział dla ThermoTK żadnych urządzeń kombinowanych 

ani połączenia z innymi urządzeniami medycznymi lub niemedycznymi. 
 
Jeśli urządzenia są łączone ze sobą mimo tej wytycznej i tym samym powstaje i 
jest używany system medyczny, odbywa się to na własną odpowiedzialność 
użytkownika. 
 

 



 

 
Bezpieczeństwo i serwis 
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 ThermoTK jest produkowany i kontrolowany zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi normami dotyczącymi wyrobów medycznych. 
 
Firma Zimmer MedizinSysteme GmbH jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo 
i niezawodność tylko w następujących przypadkach: 
 

 urządzenie jest używane podłączone do zgodnego z przepisami gniazda 
sieciowego ze stykiem ochronnym oraz instalacja elektryczna spełnia 
wymagania normy DIN VDE 0100 część 710 lub porównywalnej normy, 

 urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi, 

 rozszerzenia, nowa konfiguracja lub zmiany są dokonywane tylko przez 
osoby upoważnione przez firmę Zimmer MedizinSysteme GmbH, 

 przed zastosowaniem urządzenia oraz uchwytu wraz z elektrodą użytkownik 
sprawdził bezpieczeństwo działania, odpowiedni stan oraz integralność 
mechaniczną, 

 urządzenie jest obsługiwane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony 
personel, 

 urządzenie nie jest używane w obszarach zagrożonych wybuchem i/lub 
utleniającej atmosferze, 

 po wniknięciu płynów urządzenie jest natychmiast odłączone od sieci. 
 

Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez 
operatora. 
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 Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i czyszczenia z zasady należy 
wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym i wyciągnąć wtyczkę sieciową. 
 

Elektrody / 
elektroda wspólna 
 
 
Elektroda 
samoprzylepna 
 

Należy regularnie sprawdzać powierzchnię elektrod i elektrod wspólnych pod 
kątem zarysowań i innych uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia powierzchni 
część należy wymienić. 
 
Należy regularnie sprawdzać powierzchnię pod kątem zarysowań i innych 
uszkodzeń. W przypadku uszkodzonej powierzchni lub niewystarczającej  
przyczepności elektrodę należy wymienić. 
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących użycia podanych na 
opakowaniu elektrody. 
 

Przewód elektrody Należy regularnie sprawdzać przewód elektrody uchwytu i elektrody wspólnej 
pod kątem integralności. W przypadku uszkodzenia przewód należy wymienić. 
 

Elektrody Należy się upewnić, że podczas wymiany elektroda została zamontowana w 
uchwycie aż do oporu. 
 
 

Złącze wtykowe Należy regularnie sprawdzać odpowiedni stan złącza wtykowego przewodu 
elektrody.  
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Test działania 
 

Należy regularnie sprawdzać funkcjonalność uchwytu i elektrody. 
Należy regularnie sprawdzać, czy uchwyt i elektrody nie wykazują oznak 
uszkodzenia. 
 
Należy w tym celu przeprowadzić opisany poniżej test: 

 Podłączyć uchwyt z białym złączem do urządzenia. 

 Zamocować elektrodę na uchwycie. 

 Podłączyć elektrodę wspólną z szarym złączem 
do urządzenia. 

 Podłączyć złącze wtykowe przewodu do złącza 
elektrody wspólnej. 

 
Brak komunikatu, funkcjonalność zapewniona. 
Komunikat „Uchwyt nie został rozpoznany”. Należy sprawdzić, czy wybrano 
odpowiednią elektrodę i czy została ona właściwie zamocowana na uchwycie. 
 
Jeśli błąd wystąpi ponownie, należy koniecznie poinformować serwis / dział 
obsługi klienta. 
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 W Niemczech nie wymaga się przeprowadzenia technicznej kontroli 
bezpieczeństwa ani kontroli metrologicznej urządzenia ThermoTK. 
 
Zastosowanie mają tam między innymi federalne rozporządzenie dotyczące 
użytkowania wyrobów medycznych (MPBetreibV) oraz przepisy dotyczące 
zapobiegania wypadkom – elektryczne urządzenia i środki produkcji (DGUV 
V3) w aktualnie obowiązującym wydaniu. 
Należy ich przestrzegać podczas eksploatacji produktu. 

  
Informacja: Informacje te obowiązują dla eksploatacji urządzenia w Niemczech.  

Należy przestrzegać ewentualnie odbiegających przepisów obowiązujących w 
danym kraju. 
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Awaria uchwytu / 
brak przepływu mocy 

Możliwa przyczyna 1: 
Uchwyt został nieprawidłowo podłączony do urządzenia. 
Usunięcie przyczyny 1:  
Sprawdzić, czy uchwyt został poprawnie podłączony do urządzenia.  
Wtyczka musi być w pełni zamontowana. 
Skontrolować przewód uchwytu pod kątem uszkodzeń lub zagięć. 
 
Możliwa przyczyna 2: 
Przewód elektrody został nieprawidłowo podłączony do urządzenia lub złącze 
wtykowe przewodu elektrody zostało niewłaściwie połączone z elektrodą 
wspólną. 
Usunięcie przyczyny 2:  
Sprawdzić, czy przewód elektrody został poprawnie podłączony do urządzenia. 
Wtyczka musi być w pełni zamontowana. 
Sprawdzić poprawność połączenia złącza wtykowego i elektrody wspólnej. 
 
Możliwa przyczyna 3: 
Problem z kontaktem między złączem wtykowym i elektrodą wspólną 
spowodowany zanieczyszczeniem złącza wtykowego. 
Usunięcie przyczyny 3: 
Oczyszczenie złącza wtykowego. 
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Brak przewodzenia 
mocy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Możliwa przyczyna 1: 
Nie zastosowano dobrze przewodzącego kremu. 
Usunięcie przyczyny 1: 
Upewnić się, że zastosowano jedynie krem ThermoTK. 
 
Możliwa przyczyna 2: 
Wewnętrzny defekt przewodu. 
Usunięcie przyczyny 2: 
Przeprowadzenie testu „Kontrola przewodu”. 
W przypadku komunikatu o błędzie należy skonsultować się z serwisem / 
działem obsługi klienta. 
 

Awaria urządzenia Brak reakcji na włącznik główny / wyświetlacz pozostaje ciemny. 
 
Możliwa przyczyna 1: 
Połączenie sieciowe 
Usunięcie przyczyny 1: 
Sprawdzić, czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo włożona do gniazda i czy 
wtyczka urządzenia jest mocno włożona do gniazda urządzenia. 
Sprawdzić kabel sieciowy pod kątem uszkodzeń. 
Sprawdzić sieć elektryczną i gniazdo sieciowe. 
 
Możliwa przyczyna 2: 
Bezpiecznik 
Usunięcie przyczyny 2: 
W gnieździe wejściowym do sieci urządzenia znajdują się drobne 
zabezpieczenia, które odcinają napięcie sieciowe w przypadku problemu z 
elektrycznością. Otworzyć klapę i sprawdzić bezpiecznik. W razie potrzeby 
wymienić uszkodzony bezpiecznik. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Bezpiecznik wymienić jedynie na taki sam / o takiej samej wartości. Przedtem 
sprawdzić cały dopływ prądu pod kątem możliwych błędów. 
 
Jeśli błąd wystąpi ponownie, należy koniecznie poinformować serwis / dział 
obsługi klienta. 
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Komunikat o błędzie 
/usuwanie błędów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Centrala obsługi 
klienta 
 
 
 
 
 

218 – Błąd odczytywania karty SD 
Sprawdzić, czy karta SD została w pełni wsunięta i znajduje się w odpowiedniej 
pozycji. 
 
219 – Lista Ulubionych jest pełna 
Usunąć z listy Ulubionych niektóre programy. 
 
224 – Błąd w komunikacji 
Wyłączyć i ponownie włączyć system. 
 
901 – Uchwyt nie został rozpoznany 
Podłączyć uchwyt z białym złączem (8 pinów) 
do urządzenia. 
 
902 – Podłączony typ elektrody jest niewłaściwy 
Sprawdzić typ elektrody i podłączyć odpowiednią elektrodę 
do uchwytu. 
 
903 – Zbyt wysoka temperatura 
Przerwać przepływ mocy do momentu, aż system się schłodzi. 
 
Czasami problemy z urządzeniem można usunąć po wyłączeniu, odczekaniu 
5 sekund i ponownym włączeniu systemu. 
 
Naprawy i serwisowanie mogą być przeprowadzane jedynie przez osoby 
autoryzowane przez firmę Zimmer. 
 
Jeśli problemy pojawiają się często lub nie dają się usunąć, należy zasięgnąć 
porady w serwisie / dziale obsługi klienta. 
Można się z nim skontaktować za pośrednictwem właściwego przedstawiciela 
handlowego lub centrali w Neu-Ulm. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731. 9761-291 
Faks +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

  
  
Usuwanie 
 
 
 
 

 

Urządzenie wolno odsyłać do fabryki tylko w opakowaniu oryginalnym. 
Usuwanie może odbywać tylko za pośrednictwem fabryki w Neu-Ulm. 
 
Za granicą (w Europie) usuwanie odbywa się za pośrednictwem wyznaczonych 
przez Zimmer MedizinSysteme dystrybutorów. 
 
Materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od dzieci, ponieważ 
istnieje ryzyko uduszenia! 
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 Urządzenie ThermoTK zostało stworzone zgodnie z uznanymi zasadami technologii; informacje dotyczące 

sposobu użytkowania, do którego urządzenie zostało przeznaczone, zostały 

uwzględnione. 

 
  

 

ThermoTK nie może być uruchamiane w pobliżu aktywnych urządzeń chirurgicznych HF ani urządzeń do 
rezonansu magnetycznego, które mogą wywoływać silne zakłócenia elektromagnetyczne. 

  

 ThermoTK jest przeznaczone i zostało skontrolowane wyłącznie pod kątem stosowania w profesjonalnych 
instytucjach opieki medycznej, takich jak szpitale. 

  

 ThermoTK nie posiada żadnych istotnych dodatkowych funkcji, na które mogłyby wpłynąć zakłócenia 
elektromagnetyczne. 

  

 

OSTRZEŻENIE: Należy unikać użytkowania niniejszego urządzenia, gdy inne urządzenia znajdują się obok lub 
jedno na drugim, ponieważ może to prowadzić do powstawania błędów w działaniu. 
 Jeśli wykorzystanie w takich warunkach jest konieczne, należy stale obserwować zarówno to urządzenie, jak i 
pozostałe urządzenia, aby zapewnić ich normalną pracę. 
 
 

  

 Kompatybilność elektromagnetyczna urządzenia ThermoTK została określona z wykorzystaniem oryginalnego 
urządzenia wraz z określonym, oryginalnym wyposażeniem dodatkowym. 

  

 

OSTRZEŻENIE: Wykorzystanie wyposażenia dodatkowego, konwerterów i przewodów, które nie zostały 
określone ani przygotowane przez producenta niniejszego urządzenia, może prowadzić do podwyższonej emisji 
zakłóceń elektromagnetycznych lub zmniejszonej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne tego urządzenia 
i w wyniku tego do nieodpowiedniego stosowania. 

  

 Urządzenie ThermoTK nie posiada żadnych wymiennych komponentów, przewodów ani innych części 
dodatkowych, które 
prowadzą do pogorszenia EMC. 

  

 

OSTRZEŻENIE: Przenośne urządzenia komunikacyjne HF (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak anteny) 
powinny być stosowane w odległości przynajmniej 30 cm (12 cali) od każdej części urządzenia ThermoTK, przy 
czym dotyczy to również zapewnionego przez producenta przewodu. 
 
 W innym wypadku może dojść do utraty mocy tego urządzenia. 
 

  

 Urządzenie to zostało skontrolowane pod kątem odporności na zakłócenia HF tylko przy wybranych 
częstotliwościach. Występujące w pobliżu przejściowe reakcje z innymi częstotliwościami mogą prowadzić do 
awarii. 
 Sprawdzone częstotliwości 
podano w Tabeli 4. 

  

 Urządzenie ThermoTK nie zawiera żadnych komponentów, które z biegiem czasu ulegają starzeniu i 
mogą prowadzić do pogorszenia kompatybilności elektromagnetycznej. Tak więc w celu zapewnienia 
podstawowego bezpieczeństwa podczas okresu użytkowania urządzenia serwisowanie nie jest wymagane. 

  

 Wszystkie kontrole przeprowadzono zgodnie z normą IEC 60601-1-2 wyd. 4.0. Inne normy i przepisy dotyczące 
kompatybilności elektromagnetycznej nie zostały zastosowane. 
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Tabela 1 

Wytyczne i oświadczenie producenta – emisje zakłóceń elektromagnetycznych 

Urządzenie ThermoTK jest przeznaczone do pracy w niżej wymienionym środowisku elektromagnetycznym. Nabywca 
lub użytkownik urządzenia ThermoTK powinien dopilnować, aby urządzenie było użytkowane właśnie w takim 
otoczeniu. 

Pomiary emisji zakłóceń Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne 

Emisje zakłóceń HF według 
CISPR 11 

Grupa 2 W celu spełnienia zamierzonej funkcji urządzenie 
ThermoTK musi emitować energię elektromagnetyczną. 
Działanie urządzeń elektronicznych znajdujących się w 
pobliżu może zostać zakłócona. 

Emisje zakłóceń HF według 
CISPR 11 

Klasa A Urządzenie ThermoTK jest dostosowane do użytku we 
wszystkich budynkach, w tym w budynkach 
mieszkalnych oraz podobnych, które są podłączone 
bezpośrednio do publicznej sieci elektrycznej, 
zaopatrującej również budynki użytkowane w celach 
mieszkalnych. 

Emisje drgań harmonicznych 
wyższych według IEC 61000-3-2 

Klasa A 

Emisje wahań napięcia / migotań 
według IEC 61000-3-3 

spełnione 

Tabela 2 

Wytyczne i oświadczenie producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 

Urządzenie ThermoTK jest przeznaczone do pracy w niżej wymienionym środowisku elektromagnetycznym. Nabywca 
lub użytkownik urządzenia ThermoTK powinien dopilnować, aby urządzenie było użytkowane w takim właśnie 
otoczeniu. 

Testy odporności na 
zakłócenia 

Poziom kontrolny 
IEC 60601 

Poziom zgodności Środowisko 
elektromagnetyczne – 
wytyczne 

Wyładowanie 
elektrostatyczne (ESD) 
według IEC 61000-4-2 

±8 kV wyładowanie 
dotykowe 
 
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, 
±15 kV wyładowanie 
powietrzne 

±8 kV wyładowanie dotykowe 
 
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, 
±15 kV wyładowanie 
powietrzne 

Podłogi powinny być wykonane 
z drewna, betonu lub płytek 
ceramicznych. W przypadku 
podłóg z tworzyw sztucznych 
względna wilgotność powietrza 
powinna wynosić co najmniej 
30%. 

Szybkie elektryczne stany 
przejściowe / zakłócenia 
impulsowe według IEC 
61000-4-4 

±2 kV 
 
100 kHz częstotliwość 
odświeżania 

±2 kV 
 
100 kHz częstotliwość 
odświeżania 

Jakość napięcia zasilającego 
musi odpowiadać warunkom 
typowym dla środowiska 
przemysłowego lub szpitalnego. 

Przepięcia (surges) według 
IEC 61000-4-5 
(przewód – przewód) 

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV 

Przepięcia (surges) według 
IEC 61000-4-5 
(przewód – ziemia) 

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV 

Zapady napięcia według 
IEC 61000-4-11 

0% UT; 0,5 okresu 
Przy 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° oraz 
315° 

0% UT; 0,5 okresu 
Przy 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° oraz 315° 

Jakość napięcia zasilającego 
musi odpowiadać warunkom 
typowym dla środowiska 
przemysłowego lub szpitalnego. 
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Tabela 3 

Wytyczne i oświadczenie producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 

Urządzenie ThermoTK jest przeznaczone do pracy w niżej wymienionym środowisku elektromagnetycznym. Nabywca 
lub użytkownik urządzenia ThermoTK powinien dopilnować, aby urządzenie było użytkowane w takim właśnie 
otoczeniu. 

Test odporności na 
zakłócenia 

Poziom 
kontrolny 
IEC 60601 

Poziom zgodności Środowisko 
elektromagnetyczne – 
wytyczne 

Przewodzone wielkości 
zakłócające pól HF według 
IEC 61000-4-6 

3 V 
0,15 MHz – 80 
MHz 
6 V w paśmie 
ISM między 
0,15 MHz i 
80 MHz 
80% AM przy 1 
kHz 

3 V 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V w paśmie ISM między 0,15 MHz 
i 80 MHz 
80% AM przy 1 kHz 

W pobliżu urządzeń 
oznaczonych poniższym 
symbolem mogą wystąpić 
zakłócenia: 
 

 

Emitowane 
elektromagnetyczne pola HF 
według IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz – 2,7 
GHz 

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

0 % UT; 1 okres 
oraz 
70 % UT; 25/30 okresów 
Pojedyncza faza: przy 0° 

0 % UT; 1 okres 
oraz 
70 % UT; 25/30 okresów 
Pojedyncza faza: przy 0° 

 
 
 
 
 Jeśli użytkownik urządzenia 
ThermoTK potrzebuje je 
zastosować również podczas 
tymczasowych przerw w 
zasilaniu napięciem, zaleca się 
podłączenie urządzenia 
ThermoTK do źródła zasilania 
napięciem wolnego od przerw 
lub akumulatora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przerwy w dostawie 
napięcia według IEC 61000-
4-11 

0 % UT; 250/300 
okresów 

0 % UT; 250/300 okresów 

Pole magnetyczne przy 
częstotliwości zasilającej 
(50/60 Hz) IEC 61000-4-8 

30 A/m 
50 Hz lub 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz 

Pola magnetyczne o tej 
częstotliwości zasilania powinny 
odpowiadać parametrom 
typowym dla instalacji 
w obszarach komercyjnych lub 
szpitalnych. 

Informacja: UT jest napięciem prądu zmiennego przed zastosowaniem poziomu testowego. 
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80% AM przy 
1 kHz 

 

 
Tabela 4 

 

 Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne ze strony urządzeń radiowych HF 

Częstotliwość 
testowa 
(MHz) 

Pasmo 
(MHz) 

Serwis Modulacja 
Energia 

maksymalna 
(W) 

Odstęp 
(m) 

Poziom kontrolny 
odporności na 

zakłócenia 
(V/m) 

385 380–390 TETRA 400 Modulacja 
impulsów 

18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430–470 GMRS 460, 
FRS 460 

FM 
±5 kHz 

odchylenie 
1 kHz sinus 

2 0,3 28 

710 704–787 Pasmo LTE 
13, 17 

Modulacja 
impulsów 

217 Hz 

0,2 0,3 9 

745 

780 

810 800–960 GSM 
800/900, 

TETRA 800, 
iDEN 820, 

CDMA 850, 
pasmo LTE 

5 

Modulacja 
impulsów 

18 Hz 

2 0,3 28 

870 

930 

1720 1700–1990 GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 

DECT; 
pasmo LTE 
1, 3, 4, 25; 

UMTS 

Modulacja 
impulsów 

217 Hz 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 2400–2570 Bluetooth, 
WLAN, 

802.11 b/g/n, 
RFID 2450, 
pasmo LTE 

7 

Modulacja 
impulsów 

217 Hz 

2 0,3 28 

5240 5100–5800 WLAN 
802.11 a/n 

Modulacja 
impulsów 

217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 
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