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Prvky pro výběr a 
obsluhu 
 
 

1  Řídicí jednotka 
2  regulátor pro pulzní energie 
3  Displej 
4  Regulátor frekvence 
5  Slot pro paměťovou kartu SD 

  
Ruční aplikátor 6  Ruční aplikátor s aplikační hlavou 25 mm 

7  Větrací otvory vpředu 
8  Větrací otvory s ventilátorem vzadu 

  
Nožní spínač 9  Nožní spínač 
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Obr. 2 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Vypínače a zásuvky 
 

10  Hlavní vypínač 
11  Hlavní pojistka 
12  Zásuvka pro síťový kabel 
13  Zásuvka pro nožní spínač 
14  Zásuvka pro aplikátor 
15  Sériový / typový štítek 
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Obr. 3 

  
 
 
 

Zobrazuje léčba / 
obrazovka 

16  Tlačítka na obrazovce 
17  Stavový řádek 
18  Navigační lišta 

 

Obr. 4 

 

 
 

 
Navigační lišta 
Popis funkcí 
 

(A) Zpět Dostanete se o krok zpět 
(B) terapie Změny v rozsahu terapie 
(C) Protokoly Přechod do protokolů 
(D) Programy Přechod do seznamu programů 
(E) Oblíbené Přechod do části Oblíbené 

 (F) Skrolovat vpřed Přejde jednu stránku vpřed 
 (G) Listovat zpět Přejde o jednu stránku zpět 

17 

18 
16 

E 

D 

C 

B 

A 

F G 



 Vyobrazení 
 

Aplikační hlavy a příslušenství   
 

   
 

 

Obr. 5 
 

 
 

 
 
 

Aplikační hlavy 19  Aplikační hlava 25 mm 
20  Aplikační hlava 15 mm 
21  Aplikační hlava 6 mm 

  
Příslušenství 22  Ochranná silikonová krytka 
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Tento symbol v návodu k obsluze představuje nebezpečí. 
 

  

Pozor! 
V návodu k obsluze je tento symbol uveden zkratkou  
“„Pozor“ na možné věcné škody. 

  

 

 
Zásuvka pro aplikátor 

  

 

 
Připojovací pouzdro nožního spínače 
 

  

 

 
Návod k použití 

  

 

 
Dodržujte pokyny 

  

 

 
Výrobní číslo 

  

 

 
Číslo výrobku 

  

 

 
Výrobce 

  

 

 
Datum výroby 

  

   

Typ zařízení BF 

 
 

 

 Hodnota přístupných pojistek 
 

 

 
Intervalový provoz - Respektujte návod k obsluze 
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Platí pro zařízení enPuls verze 2.0 (NG).  
 

Tento návod je nedílnou součástí přístroje. Musí být uložen spolu s přístrojem, 
aby byl kdykoliv k dispozici osobám pověřeným obsluhou přístroje.  
 

Návod k použití je platný od listopadu 2017. 
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Indikace  radiální a loketní epikondylitida 

 kalcifikující zánět šlach / problémy ramene 

 stavy po tupém poranění svalů 

 chronický syndrom Patella šlachy 

 syndrom patních ostruh 

 chronická tendinopatie Achillovy šlachy 

 fasciitis plantaris 

 patní ostruhy 

 myofasciální ošetření aktivačního bodu, například v na šíji 

 myofasciální ošetření aktivačního bodu, např. při svalové bolesti zad 

 trochanterická bursitis 

 zánět okostice / tartan syndrom (stav po přetížení) 
  
Kontraindikace  cévní onemocnění příp. v blízkosti léčené oblasti 

 otevřené rány  příp. v blízkosti léčené oblasti 

 lokální infekce v ošetřované oblasti 

 aplikace v oblasti zhoubných / nezhoubných nádorů 

 aplikace přímo do ploché chrupavky nebo v oblasti malých 

 facet páteřních kloubů 

 aplikace přímo prostřednictvím implantovaných elektronických zařízení, jako 
jsou například kardiostimulátory, čerpadla bolesti atd. 

 v oblastech, kde mechanická energie ve formě vibrací může vést k poškození 
tkáně, například v kovovém napájení  

 po zlomenině, u slz svalových vláken nebo svalových slz 
 
Obecně se ošetření nedoporučuje 

 při poruchách srážlivosti krve nebo ošetření, které mají za následek změny 
srážlivosti krve  

 v průběhu těhotenství  

 při poruchách srážlivosti krve nebo ošetření, která mají za následek změny 
srážlivosti krve 

 ve vzduchem naplněném prostoru, jako je například ošetření hrudní páteře 
atd. 

 generalizované syndromy bolesti, jako je fibromyalgie 

 u dětí, zvláště v oblasti epifyzárních desek 
 
Na opatrnost je nutné dbát u jedinců 

 se smyslovými poruchami 

 vykazujících silné vegetativní poruchy 

 pod vlivem drog a / nebo alkoholu 
při velké výkonové zátěži a nedostatečné odpovědi na léčbu 
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Nežádoucí účinky  Léčba pomocí enPuls verze 2.0 může způsobit podráždění, petechiae, 
hematom, otoky nebo příležitostně bolest. 
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 Před použitím přístroje na pacientovi by se měl uživatel seznámit s návodem k 
použití, případně jednotlivými procedurami a indikacemi/kontraindikacemi, 
varováním a návodem k použití. Také je vhodné čerpat z více zdrojů s 
informacemi o léčbě. 

  

Pozor! 
Před použitím je nutné zajistit, že je zařízení provozováno přes řádně 
uzemněnou elektrickou zásuvku s ochranným kontaktem (elektrická instalace 
dle DIN VDE 0100 část 710). Přístroj lze provozovat pouze s dodaným 
napájecím kabelem. Napájecí kabel musí být chráněn proti mechanickému 
namáhání. 

  

Pozor! 
Provoz zařízení v blízkosti silných elektromagnetických polí (např. tomografie, 
rentgen nebo diatermie) může mít vliv na provoz zařízení. Udržujte bezpečnou 
vzdálenost několika metrů. 

  
 enPulsPro není vhodný pro provoz ve výbušném nebo hořlavém prostředí. 
  
 Přístroj musí být umístěn tak, aby bylo možné použití více přímých přístupů k 

centrálnímu napájení zařízení a aby mohl být kdykoliv odpojen ze sítě.  
  
 Pro zabránění riziku úrazu elektrickým proudem, musí být přístroj před 

jakoukoli údržbou nebo čištěním odpojen vytažením zástrčky ze sítě. 
  
 Před použitím přístroj zkontrolujte. V případě poškození nesmí být používán. 
  

Pozor! 
Lze používat pouze příslušenství od firmy Zimmer Medizin Systeme GmbH. 

  

Pozor! 
Aplikátor zařízení není určen pro nepřetržitý provoz. Po max. 6000 rázech musí 
nastat fáze odpočinku v délce alespoň 15 minut.  
 

  

Pozor! 
Před uvedením systému enPuls verze 2.0 vyjměte přístroj z kufříku. Provoz v 
kufříku není uvažován. 
Ujistěte se, že enPuls verze 2.0 je umístěn na stabilním podkladu. 

  

Pozor! 
Aby se zabránilo přehřátí v aplikátoru, musí být vždy zajištěno, že větrací 
otvory nahoře a zejména dole na aplikátoru nejsou držící rukou nebo jinak 
blokovány. 
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Maximální doba ošetření je v krajním případě omezena na čtyři minuty s 
následnou přestávkou alespoň 15 minut.  
Pokud dojde k překročení času ošetření, může dojít k překročení teploty v 
aplikátoru.  

  

 

Uživatelé enPulsPro terapeutického přístroje pro rázová vlnu musí být poučeni 
o správném používání systému a mít odpovídající kvalifikaci.  

  

 

Pokyny k ošetření týkající se místa léčby, trvání a intenzity léčby, vyžadují 
lékařské znalosti a mohou je poskytovat pouze licencovaní lékaři, terapeuti a 
příslušníci pomocných zdravotnických profesí. Tyto pokyny je nutno 
bezpodmínečně dodržovat. 

  

 

Během léčby nesmí pacient zůstat bez dozoru. 

  

 

Osoby, kteří provádějí současně léčbu s redukcí a / nebo úpravou srážení krve 
nebo prodloužením času srážení (například kyselina acetylsalicylová), by se 
měli poradit s ošetřovatelem o možném pozastavení této terapie, protože 
pomocí radiální rázové vlny se u těchto pacientů zvyšuje riziko krvácení a 
tvorby modřin. 

  

 

Rázové vlny jsou silně rozptýleny v oblastech naplněných vzduchem a vytvářejí 
odrazy, které mohou mít negativní účinky.  
Proto nelze provádět přímé ošetření na plicích (mezižeberní)  
a v gastrointestinální oblasti. 

  

 

Použití ve vlhkých oblastech není dovoleno a zanedbání pokynu může způsobit 
značné škody a ohrozit jak pacienta, tak i uživatele. 

  

 

Za určitých podmínek je doba ošetření omezena na 4 minuty s přestávkou 5 
minut. Pokud se pracovní cyklus překročí, může to vést k přehřátí aplikátoru.  
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Co je enPuls verze 
2.0? 

Ultramoderní, inovativní terapeutický přístroj pro léčbu rázovou vlnou. 

  
Léčba rázovou vlnou Radiální, balistická léčba rázovou vlnou je univerzální proces. Od 

ortopedických problémů umístěných v povrchových oblastech k 
myofasciálním ošetřením spouštěcím bodem. 

  
Jak funguje  
enPuls verze 2.0? 

Generuje rázové vlny prostřednictvím ergonomického aplikátoru a emituje 
rázové vlny pomocí speciálních aplikačních nástavců. 
S enPuls verze 2.0 lze proniknout do maximální hloubky asi 35 mm lidské 
tkáně. 

  
Jak se generují 
rázové vlny v  
enPuls verze 2.0? 

Prostřednictvím cívky je v zadní části aplikátoru vytvářeno 
elektromagnetické pole.  
Pole urychluje projektil, který naráží do aplikační hlavy v přední části 
aplikátoru a vytváří rázové vlny šířící se radiálně do tkání. 

  
Proč enPuls verze 
2.0? 

Inovativní technologie umožňuje kompaktní konstrukci bez kompresoru. 
Moderní barevný displej s přehlednou obrazovkou pro všechny parametry 
terapie, relevantní a moderní dotykové ovládací prvky poskytují zábavu a 
motivaci pro léčbu. 
Individuální nastavení začátku programu a přehledné menu navigace 
poskytuje maximální komfort pro uživatele. 
 
Plynule nastavitelné frekvence a různé aplikátory umožňují úpravu léčby 
podle příslušného stavu pacienta. 
 
Kompaktní konstrukce umožňuje prostorově úspornou práci v praxi a 
ideálně se hodí pro použití v domácím prostředí. 

  
Použití v souladu s 
určením 

enPuls verze 2.0  je terapeutický systém pro elektromagnetické generování 
a použití radiálních rázových vln v ortopedii a rehabilitaci. 

  
Upozornění: Použití přístroje je vyhrazeno pro lékařskou komunitu (např. lékaře, 

terapeuty nebo příbuzná zdravotnická pomocná povolání). 
 
enPuls verze 2.0 jsou navržen a určen výhradně pro ošetření povrchových 
ortopedických problémů u lidí a zvířat. 
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Upozornění: Před uvedením do provozu, vyjměte enPuls verze 2.0 z kufříku. Provoz v 
kufříku není uvažován. 
Ujistěte se, že enPuls verze 2.0 je umístěn na stabilním podkladu. 

  
Upozornění: 
 

Ujistěte se, že je vypínač na zařízení nastaven na „0“. 

  
Připojení napájecího 
kabelu 

Zapojte napájecí kabel do příslušné zásuvky (12) na zařízení a připojte kabel 
k síti. 

  
Upozornění: Přístroj může být zapojen pouze do uzemněné zásuvky. 
  
Připojení aplikátoru Připojte aplikátor do příslušné zdířky (14) a odložte ho. 
  
Upozornění: Ujistěte se, že je aplikační hlava správně zasazena a zcela zašroubována v 

aplikátoru. 
  
Připojení nožního 
spínače 

Připojte nožní spínač do příslušné zásuvky (13) a položte ho na podlahu. 

  
Zapnutí přístroje Zapněte zařízení pomocí přepínače (10). 
  
Vypnutí přístroje Přístroj se vypne přepínačem (10).  

Chcete-li úplně odpojit zařízení (na všech pólech), vytáhněte napájecí kabel 
ze sítě. 

  

Pozor! 
Všechny kabely musí být chráněny proti uskřípnutí nebo jinému 
mechanickému poškození. 
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Upozornění: Změny v základním nastavení jsou možné pouze ze startovní obrazovky. 
 

  
Startovní obrazovka Po zapnutí přístroje a interním testu se otevře startovní obrazovka. 

 

 
 
 
 

Upozornění: Aktivací tlačítka "Terapie" (1) se okamžitě přepne do obrazovky léčby. 
  
Konfigurační menu 
 

V konfiguračním menu je možné změnit tovární nastavení a provést 
individuální nastavení. 

  
Volba konfigurace Aktivací tlačítka „Konfigurace“ (2) se otevře obrazovka „Konfigurace“. 
  

 
 

  
 
 
 
Možnosti nastavení jsou popsány níže. 
Výchozí tovární nastavení jsou předprogramována, jak je uvedeno na 
obrazovce. 

1 2 

3 8 

4 

5 6 7 

2 

1 

10 
11 

9 
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(1) Výchozí 
nastavení 

1. Nabídka Start: 
Jednotlivé možnosti výběru počátečního nastavení. 
Výběr se provádí přímo v příslušném řádku. 

 

  

(2) Jazyk Výběr jazyka.  
Výběr se provádí přímo v příslušném řádku. 

  

(3)Přivítání Aktivací pole „Přivítání“ se otevře okno se znakovou klávesnicí pro zadání 
osobní uvítací zprávy na startovní obrazovce.  
Aktivací tlačítka „OK“ se zadaný text uloží. 
Aktivací tlačítka „Zrušit“ se vrátíte do konfiguračního menu. 

  

(4) OK Aktivací tlačítka „OK“ se vrátíte na startovní obrazovku. 
  

(5) Verze Aktivací tlačítka „Verze“ se otevře okno s informacemi o aktuální verzi 
softwaru. 

  

(6) Výchozí 
nastavení 

Aktivací tlačítka "Výchozí nastavení" se obnoví tovární nastavení. 

  

(7) Režim barev Aktivací tlačítka lze přepínat mezi dvěma nastaveními displeje. Je možné 
vybrat světlé nebo tmavé pozadí obrazovky. 

  

(8) Jas Úprava jasu pomocí dvou šipek. 
  
(9) Hlasitost Úprava úrovně hlasitosti pomocí dvou šipek. 
  

(10) Počet aplikátorů V tomto zobrazení je zobrazen počet aplikátorů. 
  
 

 
  
(11) Údržba V menu Údržba lze stiskem tlačítka (12) deaktivovat hlášení o údržbě, které 

se objeví po 1,8 až 2 milionech rázů po každém po zapnutí přístroje.  
Deaktivace vede k jednorázovému hlášení údržby po 1,8 a 2 milionech rázů. 
Hlášení o údržbě lze deaktivovat pouze pomocí zákaznického servisu. 
 

 

12 
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Ruční aplikátor Aplikátor (6) obsahuje generátor rázové vlny, ventilátor pro odvod tepla a 
zásuvku pro různé aplikační hlavy. Je připojen k řídicí jednotce (1). 

  
Upozornění: Generátor rázové vlny v aplikátoru je díl podléhající opotřebení a musí být po 

určité době životnosti nahrazen, protože jeho funkčnost v průběhu času klesá. 
  
 Zimmer Medizin Systeme GmbH garantují neomezené použití alespoň na 2 

miliony rázů na generátor rázových vln. V závislosti na napětí a frekvenci 
může být někdy produkováno daleko více než 2 miliony rázů. 
 
Více informací o nezbytnosti výměny generátoru rázové vlny je popsáno v 
kapitole 17 . 

  

 

Pro práci s aplikátorem u pacienta musí být jedna z aplikačních hlav pevně a 
úplně přišroubována do aplikátoru. 
 

  
Intervalový provoz 
 

 

Aplikátor není vhodný pro nepřetržitý provoz. Prostřednictvím třecího tepla se 
zvyšuje teplota aplikační hlavy s rostoucí dobou ošetření tak, že tepelné 
poškození pacienta nelze vyloučit. 
Dbejte pokynů ,které jsou uvedené v kapitole 4. Po dosažení zadané hodnoty 
musí být léčba přerušena a může být obnovena až po ochlazení aplikátoru na 
teplotu místnosti.  

  
Upozornění: Dbejte na to, že regulace teploty aplikátoru popsaná dále na straně 11 slouží 

pouze pro technické vypnutí pro ochranu mechanických částí uvnitř aplikátoru. 
Neposkytuje informaci o teplotě aplikační hlavy. 

Monitorování a 
regulace teploty 
aplikátoru 

Generování mechanické rázové energie způsobuje v aplikátoru výrazný vývin 
tepla. Životnost aplikátoru lze ovlivnit integrovaným ovladačem teploty. Při 
přehřátí nastává ochlazení aplikátoru prostřednictvím interního vypnutí. 
 
Kromě monitorování teploty poskytuje enPuls verze 2.0 regulaci teploty 
pomocí teplotního senzoru v aplikátoru. Ventilátor v aplikátoru se spouští při 
aktivaci nožního pedálu a automaticky se zastaví při dosažení určité teploty. 
 
V případě, že teplota dosáhne kritické meze, zahájí se chladící fáze. Tento 
stav na displeji indikuje následující hlášení:  
"Přehřátí aplikátoru. Nechte aplikátor vychladnout."  
Již není možný další výstup rázových vln.  
 
Po potvrzení hlášení pomocí "OK" vystoupí obrazovka léčby do popředí. 
Symbol nožního spínače se změní na deaktivovaný aplikátor a namísto 
tlačítka Start se zobrazí čas zbývající, než bude aplikátor opět připraven k 
provozu. 
 
Jakmile aplikátor dosáhne provozní teploty, objeví se symbol nožního spínače 
s textem start a léčba může být obnovena. 

  
Aplikační hlavy K ošetření jsou k dispozici 3 různé aplikační hlavy. 
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Výměna aplikační 
hlavy 

Chcete-li vyměnit různé aplikační hlavy, držte aplikátor jednou rukou a 
otáčejte aplikační hlavu na druhou stranu proti směru hodinových ručiček. 
Požadovanou hlavu potom otočte ve směru otáčení hodinových ručiček až na 
doraz. 

  
Pozn.: Aplikační hlavy obsahují součásti podléhající opotřebení a musí být vyměněny 

po uplynutí doby provozní životnosti (viz kapitola 14.2 Údržba). 
  
Nožní spínač Příslušný nožní spínač umístěte tak, aby byl v průběhu léčby snadno 

dosažitelný. Ovládací prvek spínače není závislý na směru, přesné vyrovnání 
nožního spínače je tedy zbytečné. 
 
Aby nedošlo k poškození, dejte pozor na to, aby byl na spínač vyvíjen pouze 
mírný tlak. Ovládání se provádí předkem nohy, nikoliv patou. 
 
Spínač nemá zamykání, tj. aktivace trvá jen, dokud je aplikován tlak na 
spínač. 
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Ošetření Prosím, držte aplikátor podle znázornění na následujícím obrázku. 

 
 
enPuls verze 2.0 pracuje s mechanickou energií, která se přenáší přes 
aplikátor na pacienta. 
 
Pro tento účel se aplikátor s aplikační hlavou umístí kolmo k oblasti nebo 
místu ošetření. 
 

Zatímco je aktivována rázová vlna, může být provedeno dynamické ošetření v 
celé oblasti nebo stacionární na jednom místě. 
Aby se snížilo tření na kůži,  
doporučuje se používat koncovku, obsaženou v příslušenství enPuls Lotion. 
 

Vzhledem k hmotnosti aplikátoru není obvykle nutné tlačit na ošetřovanou 
oblast / bod.  
Aplikátor je přiložen a držen v ruce v uvolněné poloze. 
V případě potřeby je možné dodatečně vyvíjet na tkáň tlak a měnit úhel 
aplikace. 
 

Pozor! 
Při použití enPuls Lotion nebo jiného kluzného prostředku musí být aplikátor 
zakryt silikonovým ochranným krytem.Pokud by se pracovalo bez silikonové 
krytky,pak může olej vniknout do hlavice a  aplikátoru,zde může zpsobit 
zanesení systému a vést k poškození funkce. 
 

Upozornění:                   Na tyto případy se pak nevztahuje záruka. 
 

Upozornění: Navzdory vysokému vnitřnímu tlumení podle hmotnosti a typu aplikátoru 
mohou vibrace působit uživateli zátěž ruky.  
 
Doporučená opatření:  
- omezení doby zátěže  
- pasivní podpora 

  
Upozornění: Pacient by měl být  v průběhu léčby pečlivě monitorován. 
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Upozornění: Všechna tlačítka, menu a submenu lze aktivovat přímo na obrazovce 
dotekem prstů. 

 
Start programu 

 
Aktivací tlačítka „Terapie“ na startovní obrazovce se otevře obrazovka léčby.  

  
Výběr aplikátoru Vyberte si  vhodný aplikační nástavec pro požadované ošetření a 

přišroubujte jej správně do aplikátoru. 
  
Přiložení aplikátoru / 
aplikačního nástavce 

Umístěte aplikátor na zvolené místo / oblast ošetření. Aby se zabránilo tření 
na kůži, je vhodné předem aplikovat enPuls Lotion na ošetřovanou oblast. 

  
  

Nastavení pulzní 
energie 

Nastavte pulzní energii pomocí levého ovladače. 

  

Upozornění: enPuls verze 2.0  nabízí dva způsoby pro dodání impulzů. 
 
Pulzní výstup s předvolbou počtu pulsů  
Při pulzním výstupu s předvolbou počtu pulsů je po dosažení 
přednastaveného počtu impulsů léčba ukončena automaticky.  
Nožní spínač je deaktivován a další výstupní impulsy nejsou možné. 
Pokračování léčby je možné pomocí resetování aktuálního počtu impulsů 
nebo opětovným nastavením předvolby.. 
 
Pulzní výstup bez  předvolby počtu pulsů  
Při pulzním výstupu bez předvolby počtu pulsů  není lléčba     
ukončována automaticky. Dokud je aktivován nožní spínač jsou emitovány 
pulsy. 
Při pulzním výstupu bez předvolby je aktivní pouze směr vzestupného 
odpočtu. 

  

Začátek léčby Pomocí aktivace nožního spínače se zahájí léčba. 

  

Upozornění: Aktivace rázové vlny pomocí nožního spínače by měla být po připojení 
aplikátoru na tělo pacienta. 

  
Konec léčby Pomocí deaktivace nožního spínače je léčba přerušena nebo ukončena.  
  
Upozornění: Během léčby, musí být pacient pečlivě sledován a v případě potřeby léčba 

upravena, nebo zrušena, pokud se vyskytnou problémy. 
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Popis indikačních 
prvků a tlačítek 

 

 

 

 

  
 

 
  

(1) Pulzní energie Zobrazuje nastavenou pulzní energii. Při aktivní léčbě je vyplněn 
sloupcový graf. Nastavení energie pulzu může provádět během emitování 
impulsů, ale i před tím. Energie impulsů je nastavitelná 60-185 mJ v 10 mJ 
krocích. 

  
(2) Režim 
 

Zobrazuje zvolený provozní režim. Při aktivaci okna se zobrazí menu výběru s 
provozními režimy: 
Sériové impulzy, Burst 4 impulsy, Burst 8 impulsů, Burst 12 impulsů. 
Volba požadovaného provozního režimu je přímo v odpovídajícím řádku. 
 

(3) Frekvence Zobrazuje nastavenou frekvenci. 
Frekvenční rozsah: 1 Hz - 22 Hz, nastavitelný pravým regulátorem. Maximální 
volitelná frekvence je tedy závislá na nastavené úrovni výkonu. 

  
(4) Ukládání Aktivace tlačítka otevře pole pro zadání individuálního názvu programu. 

Program se automaticky uloží do seznamu Oblíbené. 
  

(5) Počítání 
 

Aktivace tlačítka určuje směr počítání počtu impulzů (vzestupně nebo 
sestupně).  

  
(6) Počet impulsů Zobrazení předem zvoleného počtu pulsů a aktuálně emitovaných impulsů  

stejně jako při nepředvoleném počtu pulsů celkový počet emitovaných  
impulsů. 
Zobrazení směru počítání vzestupně nebo sestupně. 
Aktivace pole počet pulzů otevře menu zadání  
pro předem zvolený počet pulzů. Předvolba se provádí v po 100 rázech. 

(7) Zpět Tlačítkem se lze vrátit o krok zpět. 
. 

  

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

8 
11 

9 10 
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(8) Začátek Spouští daný program 
  

(9) Resetování Při vzestupném počítání obnoví nastavení na 0, při sestupném počítání na 
předem nastavený počet pulzů. 

  

(10) Informace Aktivací tlačítka se vrátíte zpět k léčbě a do informací o léčbě. 
  

(11) Stavový řádek Zobrazení názvu aktuálního zvoleného programu. 
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SD karta Na paměťové SD kartě jsou uložena uživatelská nastavení a rovněž 
indikační seznam. 

   
 Pokud není vložena SD karta, při aktivaci tlačítek „Oblíbené“, „Uložit“ a 

„Léčba“ se zobrazí hlášení: 
 
"SD karta nebyla nalezena".  
 
Použití "Oblíbené"  vyžaduje kartu SD. 
 
Vložte kartu a potvrďte tlačítkem „OK“. 

  
Upozornění: Deaktivujte hlášení podle popisu v kapitole 17. 
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 Nabídka „Protokoly“ se používá pro pomoc při výběru typu ošetření. 
  

Protokoly Aktivace tlačítka "Protokoly" otevře menu s doporučeními k léčbě". 
 

 
 

  
Upozornění: V menu "Protokoly" existují dvě možnosti pro výběr požadované terapie:  

- části těla  
- seznam 

  

Volba léčby podle  
tělesné oblasti 

Volba oblasti těla se provádí kliknutím na černý čtverec. 
 

 
  
Vyberte oblast těla Po výběru požadované oblasti těla (v tomto případě loket) 

Okno pro léčebných doporučení v loketní oblasti. 
 

 
 

Výběr se provádí přímo v příslušném řádku. 
  
Upozornění: Bez ohledu na to, zda je výběr proveden pomocí označování částí těla nebo v 

seznamu, kroky programu na obrazovce léčby jsou podobné a jsou popsány 
níže pouze jednou. 
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Zvolit diferencovaný 
stav nemoci 

Volba diferencovaného stavu onemocnění se provádí přímo v příslušném 
řádku. 
 

 
  
Léčba - Informace Po výběru nemoci se otevře další okno s podrobnými informacemi o ošetření. 

Aktivace tlačítka (2) otevírá další léčbu a zpracování informací. 
Tlačítkem (3) se lze vrátit k předchozí informaci. 
 

 
  
  
Výběr léčebného 
programu 

Aktivací tlačítka (1) se otevře okno s příslušným léčebným programem. 

 

  

1 2 3 
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 Parametry přednastavených programů lze individuálně upravovat a ukládat.  
  
Uložit a označit 
program 
 
 

Aktivací tlačítka „Uložit“ se otevře pole pro zadání názvu programu. 
 

Zadání názvu programu se děje pomocí klávesnice. 

  
 

  
 

 

 

Upozornění: K dispozici je 120 paměťových míst. 
  

Uložit do seznamu 
oblíbených 

Aktivací tlačítka (1) se otevře seznam oblíbených a program se automaticky 
uloží do seznamu oblíbených.  
 
Program je vždy uložen na prvním dostupném místě na seznamu. 
 
Aktivací tlačítka (2) se přeruší ukládání. 

  
Upozornění: Pokud je aktivováno tlačítko (1) bez zadání názvu programu, zobrazí se 

následující hlášení: 
 
„Zadejte prosím název!“ 
 
Potvrďte hlášení , zadejte název programu a opakujte proces ukládání. 

 

  

2 1 
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 V seznamu oblíbených položek jsou uvedeny jednotlivě uložené programy. 
 

Ty zde můžete 
 

1. vyvolat pro léčbu,  
2. upravovat (měnit pořadí a odstraňovat). 

  
Zvolit seznam 
oblíbených 

Aktivací tlačítka „Oblíbené“ se otevře seznam oblíbených položek. 

  
Načíst program Volba požadovaného programu se provádí přímo v příslušném řádku 
  

Upravit seznam 
oblíbených 
 

  
 
 
Aktivací tlačítka (1) se otevře pole „Upravit oblíbené“. 

1 
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Upravit oblíbené 

  
 
 
Aktivace tlačítka (1) vrací na startovní obrazovku. 
Aktivací tlačítka (2) přesunete program až nahoru. 
Aktivací tlačítka (3) se program posune dolů. 
Aktivací tlačítka (4) se program vymaže. 
Aktivací tlačítka (5) se potvrdí zpracování. 

  
Upozornění: Aktivací tlačítka (4) se objeví bezpečnostní otázka: 

 
„Opravdu chcete vymazat program?“ 
 
Aktivací tlačítka „Ano“ dojde k odstranění programu. 
Aktivací tlačítka „Ne“ odstranění zrušíte. 

1 

3 4 2 5 
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R

F 

 

Základní jednotka 
Napájení 100 - 240 V / 50/60 Hz; 220 V / 60 Hz 
Pojistka 2 x T3A15L, 250V 
Příkon 250VA 
  

Třída ochrany I  
Třída aplikace BF 
Aplikační část Aplikátorová hlavice  
 Ochranná silikonová krytka 
  

Frekvenční rozsah 1 Hz - 22 Hz, nastavitelný v krocích 1 Hz 
 3 série Burst režimů se 4, 8 nebo 12 pulsy  
  

Hladiny pulzní 
energie 

60-185 mJ (v aplikátoru) nastavitelné v 10 mJ krocích 
při 22 Hz max. 90 mJ 
při 16 Hz max. 120 mJ 
při 10 Hz max. 185 mJ 

  

Provozní režim Intervalový provoz  
  

Přesnost ± 20% 
  

Rozměry 322 mm x 235 mm x 130 mm 
Hmotnost 2,7 kg 
  

IP - třída Přístroj IPXO 
 Nožní spínač IPX5 
 Ruční aplikátor IPX0 
  
Ruční aplikátor enPuls 2.2 
Rozměry délka 230 mm, průměr 50 mm 
Hmotnost 850 g 
  

Životnost 2 000 000 rázů (minimálně) 
  

Aplikační hlavy průměr 6 / 15 / 25 mm / vyměnitelné bez nářadí 
150 000 rázů zaručeno 

  
Celková jednotka 
Rozměry 580 mm x 250 mm x 470 mm (kompletní s kufrem) 
  

Celková hmotnost 13 kg (kompletní s kufrem) 
  

Provoz  10 až 25 °C, 20% až 80% rel. vlhkost, nekondenzující  
při 700 hPa - 1060 hPa 

  

Skladování a doprava -10 až 50 °C, 10 % až 90 % rel. vlhkost bez kondenzace  
při 700 hPa – 1060 hPa 

  
Upozornění: Skladování a doprava jen v originálním balení. 
  

 Technické změny vyhrazeny! 
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– Před provedením údržby a čistění musí být přístroj zásadně vypnut hlavním 
vypínačem a odpojen ze síťové zásuvky. 

- Dejte pozor na to, aby při čištění a dezinfekci nedošlo k poškození nápisů na 
přístroji (například výstražná upozornění, značení ovládačů nebo typový 
štítek). 

- Dejte pozor na to, aby při čištění nebo dezinfekci nevnikla do přístroje, 
nožního spínače nebo aplikátoru žádná kapalina. Nepoužívejte spreje. 

- Pokud se v průběhu čištění nebo desinfekce do přístroje nebo aplikátoru 
dostane kapalina, vyřaďte přístroj z provozu, zajistěte jej proti opětovnému 
uvedení do provozu a informujte servisní službu. 

- Pro minimalizaci rizika nákazy pro čištění a dezinfekci vždy noste ochranné 
rukavice. 

- Tento přístroj a jeho aplikační součásti lze aplikovat na nepoškozenou a 
zdravou pokožku, z hlediska hygieny jako "nekritickou" (viz např. RKI). 

  
Pouzdro / 
Nožní spínač 

Čištění (pouze manuální): 
 
Pomocné prostředky: 
 jednorázové utěrky (celulóza, papír) 
 bezalkoholový čistič plastů (např. čistič pro zdravotnické prostředky) 
 
Obal, nožní spínač a všechna vedení mohou být očištěna, jsou-li viditelně 
kontaminována, komerčně dostupnými čističi na měkčený plast. Povrchové 
plochy očistěte dle údajů výrobce čisticího prostředku měkkým hadrem,-
navlhčeným čisticím prostředkem až do odstranění znečištění. 
 
Dezinfekce (pouze manuální): 
 
Pomocné prostředky: 
 jednorázové utěrky (celulóza, papír) 
 obvyklý bezalkoholový dezinfekční prostředek na kovové a plastové 

materiály, který má baktericidní, virucidní a fungicidní účinek, nebo tzv. 
ubrousky. Dodržujte instrukce pro použití od příslušného výrobce. 

 
Doporučujeme provádět dezinfekci alespoň jednou týdně, jakož i  při náznacích 
možné kontaminace. Proto se obraťte na svého hygienika. Před dezinfekcí 
vždy proveďte čištění. 
 
Pouzdro a nožní spínač lze dezinfikovat dezinfekčními utěrkami. Všechny 
povrchové plochy otřete dle údajů výrobce dezinfekčního prostředku měkkým 
hadrem navlhčeným dezinfekčním prostředkem nebo navlhčenými 
dezinfekčními ubrousky (tzv. utěrky). Eventuálně respektujte i pokyny pro 
sušení nebo následné dočištění. 

  
Aplikační hlava / 
Ruční aplikátor 

Čištění (pouze manuální): 
 
Pomocné prostředky: 
 jednorázové utěrky (celulóza, papír) 
 bezalkoholový čistič plastů (např. čistič pro zdravotnické prostředky) 
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Před čištěním odstraňte z aplikační hlavy silikonovou krytku. Dále pokračujte 
podle části „Pouzdro / Nožní spínač“. 
 
Dezinfekce (pouze manuální): 
 
Pomocné prostředky: 
 jednorázové utěrky (celulóza, papír) 
 obvyklý bezalkoholový dezinfekční prostředek na kovové a plastové 

materiály, který má baktericidní, virucidní a fungicidní účinek, nebo tzv. 
ubrousky. 

 
Doporučujeme provádět dezinfekci alespoň jednou týdně, jakož i  při náznacích 
možné kontaminace. Proto se obraťte na svého hygienika. Před dezinfekcí 
vždy proveďte čištění. 
Před dezinfekcí odstraňte z aplikační hlavy silikonovou krytku. Dále pokračujte 
podle části „Pouzdro / Nožní spínač“. 

  
Ochranná silikonová 
krytka 

Čištění, ruční: 
 
Pomocné prostředky: 
 pitná voda, vlažná 
 nádoba, např. ledvinová parabola 
 kartáč, např. středně tvrdý kartáček na zuby 
 bezalkoholový čistič plastů (např. čistič pro zdravotnické prostředky) 
Před čištěním odstraňte z aplikační hlavy silikonovou krytku. Podle instrukcí 
výrobce si připravte v nádobě čistící roztok. Vložte silikonovou krytku do 
roztoku. Vyčistěte kartáčem všechny vnitřní a vnější povrchy ochranné krytky. 
Opláchněte pak krytku pod tekoucí vodou. 
 
Dezinfekce, ruční: 
 
Pomocné prostředky: 
 nádoba, např. ledvinová parabola 
 obvyklý bezalkoholový dezinfekční prostředek na kovové a plastové-

materiály, který má baktericidní, virucidní a fungicidní účinek. 
 
Doporučujeme provádět dezinfekci alespoň jednou týdně, jakož i  při náznacích 
možné kontaminace. Proto se obraťte na svého hygienika. Před dezinfekcí 
vždy proveďte čištění. 
Podle instrukcí výrobce připravte v nádobě roztok desinfekčního prostředku. 
Vložte silikonovou krytku do roztoku. Ujistěte se, že všechny vnitřní i vnější 
povrchy krytky byly namočeny. Nechte ochrannou krytku v roztoku po dobu, 
určenou výrobcem dezinfekčního v roztoku. Opláchněte pak krytku pod tekoucí 
vodou. 
 
Čištění / dezinfekce, strojová: 
 
Příprava: 
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Viditelné nečistoty musí být před začátkem čištění / dezinfekce ručně 
odstraněny. Postupujte přitom, jak je uvedeno výše. 
 
Provedení:Proveďte automatické čištění a dezinfekci s následnými parametry: 

 Čisticí prostředek: neodisher® MediClean forte (výrobce: Dr. Weigert) 
 Čištění: 10 minut při 55 °C 
 Dezinfekce: 5 minut při 93 °C 

 
Poznámka: Tento materiál je vhodný pro sterilizaci párou při 134 °C 

  

 

Upozornění: Pokud byly pro čištění a dezinfekci použity hořlavé roztoky, musí 
se před použitím přístroje počkat dostatečnou dobu pro jejich odpaření. V 
opačném případě může dojít k zánětu! 

  
Vhodné dezinfekční 
prostředky 

Pro manuální dezinfekci jsou vhodné tyto prostředky: 

 jemné ubrousky mikrozid® 

 Antifect FF 

 Gigasept FF 

 Quartamon Med 
 
Dodržujte instrukce pro použití od příslušného výrobce. 

  
Upozornění: Používejte přístroj pouze v hygienicky bezvadném prostředí. 
  
  
  
  

 

 



 Označení CE 
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Tento produkt nese označení CE 
 

 
 
podle směrnice EU o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS. 
 
Výrobce 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Deutschland 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Příslušenství 12  

 

 Strana 26  
 

 

Rozsah dodávky  

Výr.č.  
5418-01 1 Regulátor enPuls verze 2.0  
5413 1 Aplikátor verze 2.2  
93133521 1 Aplikační hlava 6 mm 
93133511 1 Aplikační hlava 15 mm 
93133502 1 Aplikační hlava 25 mm 
65135110 10  Silikonové ochranné krytky 
50500038 1  enPuls Lotion 
94130411 1  Nožní spínač 
93130312 1  Držák aplikátoru 
118* 1  Napájecí kabel 
10102405 1  Návod k obsluze 
87053009 1  Přepravní kufřík 

 

Příslušenství  
Výr.č.  
5413 Ruční aplikátor verze 2.2  
93130312 Držák aplikátoru 
93133521 Aplikační hlava 6 mm 
93133511 Aplikační hlava 15 mm 
93133501 Aplikační hlava  25 mm 
65135110 Ochranná silikonová krytka 
50500038 enPuls Lotion 
94130411 Nožní spínač 
118* Napájecí kabel 
87053009 Kufřík s pěnovou vložkou 

 
*Standardní kabel, jiné kabely dle zahraničních specifikací lze objednat. 
Obraťte se na obchodní zastoupení v dané zemi. 
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 Pro enPuls verze 2.0 nejsou výrobcem kombinace přístrojů plánovány.  

 
Každý, kdo v rozporu s těmito informacemi přístroje kombinuje a provozuje tak 
zdravotní systém, činí tak na vlastní odpovědnost.  
 

 



 

 
Bezpečnost a údržba 
 
14.1 Bezpečnost 14  
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 enPuls verze 2.0 je vyroben v souladu s bezpečnostními předpisy DIN EN 
60601-1.  
 
Zimmer MedicinSysteme lze činit zodpovědným jako výrobce z hlediska 
bezpečnosti a spolehlivosti, pouze pokud 
 

 je přístroj provozován prostřednictvím předpisové zásuvky s ochranným 
kontaktem a elektrická instalace odpovídá DIN VDE 0100 část 710, 

  přístroj je provozován v souladu s návodem k použití, 

 rozšíření, nová nastavení nebo úpravy jsou prováděny pouze osobami 
oprávněnými společností Zimmer MedizinSysteme, 

 uživatel si před použitím přístroje a aplikátoru ověřil, že bezpečnostní funkce 
jsou v řádném stavu a splňují mechanickou integritu, 

  přístroj je provozován pouze náležitě kvalifikovaným personálem, 

 přístroj není provozován v prostředí s nebezpečím výbuchu a/nebo 
vznětlivou atmosférou 

 při proniknutí kapaliny je přístroj okamžitě odpojen od sítě. 
 

Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit provozovatel. 
 

  

 

U tohoto přístroje nejsou povoleny žádné úpravy. 
Servis a výměnu součástí smí provádět pouze certifikovaní servisní technici 
společnosti Zimmer Medizin Systeme GmbH. 



 

 
Bezpečnost a údržba 
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 Před prováděním čištění a údržby musí být vypnut hlavní vypínač a vytažena 
síťová zástrčka. 
 
 
Zimmer garantuje 150 000 rázů na každou hlavici aplikátoru.Po dosažení 
tohoto počtu je doporučeno hlavici vyměnit. 
Bez ohledu na to by měl být aplikátor vyměněn, pokud se odezva sníží nebo 
pokud je na aplikátoru pozorována deformace. Z tohoto důvodu by měla být 
prováděna pravidelně vizuální kontrola. 

  
  
  

 

 

 
 
 

 

Testovací 
šablona 
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 enPuls verze 2.0 provede po zapnutí automatický test a zkontroluje všechny 

vnitřní komponenty.  
 
Pokud dojde k chybě, zobrazí se chybové hlášení. 
 
Kromě toho jsou prováděny další testovací funkce, jak je popsáno níže. 
 

 Tato zkouška by měla být prováděna jednou měsíčně nebo vždy při 
pochybnostech týkajících se správného fungování přístroje. 
 

Upozornění: Před provedením funkční zkoušky ověřte, zda jsou aplikátor a nožní spínač 
řádně připojeny k přístroji. 
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojen k přístroji a připojení k síti je 
funkční. 

  
Funkční zkouška Zapnutí přístroje 

 
Stiskněte krátce nožní spínač - větrák a generátor rázových vln se okamžitě 
spustí, přičemž generátor tlakových vln musí pracovat na frekvenci, kterou lze 
odečíst na displeji (5 Hz jako standardní hodnota). 

  
Upozornění: Po provedení všech funkčních testů enPuls verze 2.0 vypněte. 

 
Je-li okamžitě potom nutné provést léčbu, upravte požadované parametry 
léčby a pokračujte dále, jak je popsáno v kapitole 8. 

 

 



 Bezpečnostně technická kontrola 
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 Pro zařízení enPuls verze 2.0 není v Německu povinná kontrola bezpečnosti 
(STK) v souladu s § 6 MPBetreibV (směrnice pro zdravotní zařízení). Přístroj 
není uveden v příloze 1 tohoto předpisu.  

  
 Metrologické inspekce (MTK) podle §11 MPBetreibV (směrnice pro zdravotní 

zařízení) také není povinná pro zařízení enPuls verze 2.0. Přístroj není uveden 
v příloze 2 tohoto předpisu. 

  
 V Německu je také nutno dodržovat DGUV (Pravidlo 3 - Elektrické systémy a 

zařízení) v aktuálním znění. 
  

Upozornění: Tyto požadavky se vztahují na provoz zařízení v Německu. Dejte pozor na 
možné odlišné vnitrostátní předpisy vaší země. 

 

 

 



 Chybová hlášení 
Řešení problémů 
Likvidace 
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Závada aplikátoru Ve stavovém řádku se zobrazí hlášení "Připraven", a i přes aktivaci nožního 
spínače se nespouští žádný puls 
 
Možná příčina 1 
Aplikátor / nožní spínač není správně připojen nebo je vadný. 
Nápravné opatření 1  
Ujistěte se, že nožní spínač a aplikátor jsou správně připojeny. Zástrčka musí 
být plně zapojena. 
Zkontrolujte kabel nožního spínače z hlediska poškození nebo skřípnutí. 
Zkontrolujte, zda se přepínač nožního spínače může pohybovat nebo není 
zablokovaný. 
 
Možná příčina 2 
Nastavení programu není správné. 
Nápravné opatření 2  
Zkontrolujte, zda je nastavena pulsní energie. 

  
Funkční závada 
aplikátoru 

Nepravidelné dodávky rázových vln / nadměrné zahřívání aplikátoru 
 
Možná příčina 1 
Opotřebená aplikační hlava / těžký chod v důsledku opotřebení 
Nápravné opatření 1 
Aplikační hlavy jsou součásti podléhající opotřebení a musí být po určitém 
počtu rázů vyměněny.  
 
Odstranění opotřebovaných součástí: 
Vyjměte aplikační hlavu z aplikátoru a vyčistěte důkladně zadní kupoli. Poté 
podržte aplikátor bez aplikační hlavy s otvorem směrem dolů a s frekvencí 2 
nebo 5 Hz na nejnižší energetické hladině spouštějte jednotlivé rázy 
(maximálně 10). Poté aplikační hlavu znovu nasaďte. 
Jestliže k chybě stále dochází, musí být aplikační hlava vyměněna. 
 
Možná příčina 2 
Opotřebení generátoru rázových vln 
Nápravné opatření 2 
Generátor rázových vln je díl podléhající opotřebení a musí být vyměněn po 2 
milionech rázů. 
Zkontrolujte v konfiguračním menu celkový počet rázů přístroje.  
Je-li dosažen nebo překročen celkový počet rázů ve výši 2 milionů, musí být 
generátor vyměněn. 
Pro výměnu generátoru rázových vln se obraťte na svého obchodního 
zástupce nebo se sídlem v Neu-Ulm. 

  



 Chybová hlášení 
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Aplikátor nebyl 
nalezen 

Ve stavovém řádku se objeví hlášení "Aplikátor nenalezen". 
 
Možná příčina  
Aplikátor není buď vůbec nebo je nesprávně připojen. 
Nápravné opatření 2 
Zkontrolujte, zda je aplikátor řádně připojen. Zástrčka musí být plně zapojena. 

  
Funkční selhání 
zařízení 

Hlavní vypínač nereaguje, displej zůstává tmavý. 
 
Možná příčina 1 
Síťové připojení 
Nápravné opatření 1 
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky a přístrojová zástrčka 
pevně zapojena do konektoru přístroje. 
Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen. Vyměňte ho, je-li viditelně 
poškozen. 
Zkontrolujte napájení a zásuvku. 
 
Možná příčina 2 
Pojistka 
Nápravné opatření 2 
V příkonu zařízení jsou miniaturní pojistky, které odpojí síťové napětí v případě 
elektrického problému. Otevřete kryt a zkontrolujte pojistky. Pokud je to nutné, 
vyměňte vadnou pojistku. 

  

 

Nahraďte vadnou pojistku za stejným názvem/hodnotou.  Zkontrolujte předem 
možné závady v napájení. 
 
Pokud se chyba objeví znovu, nezapomeňte informovat servis / zákaznický 
servis. 
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Chybové hlášení  
SD karta 
 

 

Pokud není vložena SD karta, při aktivaci tlačítek „Oblíbené“, „Uložit“ a „Léčba“ 
se zobrazí hlášení: 
 
"SD karta nebyla nalezena".  
Použití "Oblíbené" a "VAS" vyžaduje kartu SD. 
 
Vložte kartu a potvrďte tlačítkem „OK“. 

  
  
Varování před 
přehřátím 

V případě, že teplota aplikátoru dosáhne kritické meze, zahájí se chladící fáze. 
Tento stav indikuje na displeji následující hlášení: 
 
"Přehřátí v aplikátoru. Nechte aplikátor vychladnout". 
 
Objeví-li se toto hlášení, není možná další zadání pulsu. 
 
Po potvrzení hlášení vystoupí "OK" na obrazovce terapie do popředí, s 
poznámkou ve stavovém řádku, kdy aplikátor opět dosáhne provozní teploty. 

  
 U jiných závad vypněte přístroj a po 5s čekací doby ho znovu zapněte. Je-li 

chyba stále přítomna, obraťte se na zákaznický servis prostřednictvím centrály 
v Neu-Ulm. 

  
Centrála Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Likvidace Přístroj lze vrátit do výrobního závodu pouze v původním obalu. Likvidace se 

musí provádět na pracovišti v Neu-Ulm. 
 
V zahraničí (Evropa) se odběr k likvidaci provádí pomocí  
akreditovaných prodejců Zimmer MedizinSysteme. 
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Zdravotnické elektrické přístroje, jako je například  enPuls Verze 2.0 obzvláště, pokud jde o EMC (elektromagnetická 
kompatibilita) a zvláštní bezpečnostní opatření, musí být instalovány a uvedeny do provozu v souladu s pokyny EMC 
uvedenými v návodu k použití nebo průvodních dokladech. 
 
Přenosná a mobilní RF komunikační zařízení (např. mobilní telefony) mohou mít vliv na lékařské zařízení. 
 
enPuls verze 2.0 je možné provozovat pouze s originálním napájecím kabelem uvedené v seznamu dodávky. 
Provoz zařízení s jiným napájecím kabelem může mít za následek zvýšení emisí nebo snížení odolnosti zařízení! 
 

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetické emise 

Přístroj enPuls verze 2.0 je určen pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo 
uživatel enPulsPro by měl zajistit, že je provozován v daném prostředí. 

Test rušivých emisí Shoda Elektromagnetické prostředí - Směrnice 

RF emise podle CISPR 11 Skupina 1 Přístroj enPuls verze 2.0 využívá 
vysokofrekvenční energii pouze pro své vnitřní 
funkce. Proto jsou jeho RF emise velmi nízké 
a je nepravděpodobné, že bude rušit 
elektronická zařízení v okolí. 

RF emise podle CISPR 11 Třída A Přístroj enPuls Verze 2.0 je vhodný k použití 
ve všech zařízeních, včetně domácností 
přímo napojených na veřejnou rozvodnou síť, 
která zásobuje také budovy používané k 
obytným účelům. 

Emise harmonických oscilací podle IEC 
61000-3-2 

Třída A 

Emise kolísání napětí / kmitající emise 
podle IEC 61000-3-3 

Souhlasí 

 
Přístroj se nesmí skladovat v blízkosti jiných zařízení a nesmí být stohován. Když je provoz v blízkosti nebo na vedle jiných 
zařízení nezbytný, mělo by se zařízení sledovat a prověřit provoz v souladu s určením v tomto uspořádání. 
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Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost 

Přístroj enPuls verze 2.0 je určen pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel 
přístroje enPuls Verze 2.0 by měl zajistit, že je používán v uvedeném prostředí. 

Test odolnosti 
proti rušení 

IEC 60601- zkušební úroveň Úroveň shody Elektromagnetické prostředí - 
Směrnice 

Elektrostatický 
výboj (ESD) 
podle IEC 
61000-4-2 

± 6 kV kontaktní výboj 
 
± 8 kV vzdušný výboj 

± 6 kV kontaktní výboj 
 
± 8 kV vzdušný výboj 

Podlaha by měla být dřevěná, 
betonová nebo z keramických dlaždic. 
Pokud jsou podlahy pokryty 
syntetickým materiálem, relativní 
vlhkost by měla být alespoň 30 %. 

Rychlé 
elektrické 
přechodné jevy 
/ skupiny 
impulzů IEC 
61000-4-4 

± 2 kV pro elektrické vedení 
 
± 1 kV pro vstupní a výstupní 
vedení 

± 2 kV pro elektrické vedení 
 
Nehodí se pro vstupní a 
výstupní vedení 

Kvalita napájecího napětí by měla být 
na úrovni typického komerčního nebo 
nemocničního prostředí. 

Přepětí  
v souladu s 
normou IEC 
6100-4-5 

± 1 kV diferenční režim 
 
± 2 kV společný režim napětí 

± 1 kV diferenční režim 
 
± 2 kV společný režim napětí 

Kvalita napájecího napětí by měla být 
na úrovni typického komerčního nebo 
nemocničního prostředí. 

Poklesy napětí, 
krátká 
přerušení a 
kolísání 
napájecího 
napětí IEC 
61000-4-11 

<5% UT 
(>95% pokles v UT pro ½ 
období) 
 
40% UT 
(60% pokles UT pro 5 období) 
 
70% UT 
(30% pokles UT pro 25 období) 
 
<5% UT 
(>95% pokles UT po dobu 5 
sekund) 

<5% UT 
(>95% pokles v UT pro ½ 
období) 
 
40% UT 
(60% pokles UT pro 5 období) 
 
70% UT 
(30% pokles UT pro 25 
období) 
 
<5% UT 
(>95% pokles UT po dobu 5 
sekund) 

Kvalita napájecího napětí by měla být 
na úrovni typického komerčního nebo 
nemocničního prostředí. V případě, že 
uživatel enPuls verze 2.0 vyžaduje 
nepřerušený provoz během přerušení 
dodávek energie hovory, je 
doporučeno, aby enPuls verze 2.0 být 
napájen z nepřerušitelného zdroje 
napájení nebo z baterie. 

Magnetické 
pole na 
frekvenci 
zdroje (50/60 
Hz) podle IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetické pole u síťové frekvence 
by mělo odpovídat typickým 
hodnotám, které lze nalézt v 
komerčním nebo nemocničním 
prostředí. 

Poznámka: UT je střídavé napětí sítě před použitím zkušební úrovně. 
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Hlavní rysy enPuls verze 2.0 jsou: bezporuchové dodávky rázových vln, bezporuchový provoz všech funkcí. Nepřetržitý 
provoz není při použití v souladu s určením nutný. 
 

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost 

Přístroj enPuls verze 2.0 je určen pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel 
přístroje enPuls Verze 2.0 by měl zajistit, že je používán v uvedeném prostředí. 

Test 
 odolnosti 
proti 
rušení 

IEC 60601 - 
zkušební úroveň 

Úroveň 
shody 

Elektromagnetické prostředí - Směrnice 

Vyzařované 
VF rušení 
podle IEC 
61000-4-6 
 
Vyzařované 
VF rušení 
podle IEC 
61000-4-3 

3 VRMS 
150 kHz až 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

3 VRMS 
150 kHz až 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační 
zařízení by se neměla používat u zařízení  
 enPuls Verze 2.0 včetně kabelů blíže, než je 
doporučená vzdálenost vypočítaná podle 
použitelné vysílací frekvence. 
 
Doporučená separační vzdálenost: 
 
d= 1,2 √P 
 
d = 0,35 √ P pro 80 MHz až 800 MHz 
 
d = 2,3 √ P pro 800 MHz až 2,5 GHz 
 
S P jako jmenovitým výkonem vysílače ve wattech 
(W) podle výrobce vysílače a d jako doporučenou 
separační vzdáleností v metrech (m). 
 
Intenzita pole stacionárních rádiových vysílačů by 
měla být v souladu s průzkumem místa nižšía než 
úroveň shody na všech frekvencíchb. 
 
V blízkosti zařízení označeného následujícím 
symbolem interferencí jsou možné: 
 

 

POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MH platí vyšší frekvenční pásmo. 
POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech případech. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno absorpcí a 
odrazem od budov, předmětů a lidí. 
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a⇥ Intenzitu pole stacionárních vysílačů, jako jsou například základny stanic bezdrátových telefonů a pozemních mobilních 
radiostanic, amatérských rozhlasových stanic, rozhlasové a televizní stanice AM a FM nelze s přesností teoreticky 
předpovídat. Chcete-li určit elektromagnetické prostředí stacionárních vysílačů, je nutné provést studii 
elektromagnetických jevů přímo na místě. Pokud naměřená síla pole v místě, kde se přístroj enPuls verze 2.0 se používá, 
přesahuje míru shody,  je třeba přístroj enPuls verze 2.0 zkontrolovat, zda funguje v normálním provozu.  Jsou-li 
pozorovány neobvyklé výkyvy v parametrech, mohou být nutná další opatření, jako je přeorientovávání nebo přemístění 
přístroje enPuls Verze 2. 
 
b⇥ Ve frekvenčním pásmu 150 kHz až 80 MHz by měla být intenzita pole o třetinu menší než 3 V/m. 

 Doporučené bezpečné vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními 
a přístrojem enPuls Verze 2.0  

 Přístoj enPuls Version 2.0 je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí, v němž je regulováno vyzařované 
radiofrekvenční rušení. Zákazník nebo uživatel přístroje enPuls Verze 2.0 tak může pomoci zabránit elektromagnetickému 
rušení dodržováním minimální vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními zařízeními (vysílači) a 
zařízením enPuls verze 2.0 v závislosti na výkonu komunikačního zařízení, jak je uvedeno níže. 

 

Výkon vysílače 
W 

Ochranná vzdálenost od vysílače frekvence 
m 

150 kHz až 80 MHz 
d= 1,2 √P 

80 MHz až 800 MHz 
d = 0,35 P√ 

800 MHz až 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

0,01 0,12 0,035 0,07 

0,1 38 0,11 0,22 

1 1,2 0,35 0,70 

10 3,8 1,1 2,2 

100 12 3,5 7 

Pro vysílače, jejichž maximální jmenovitý výkon v tabulce výše není stanoven, lze zjistit doporučenou ochrannou vzdálenost d v 
metrech (m) podle rovnice příslušné u sloupce, kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle výrobce vysílače. 
POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MH platí vyšší frekvenční pásmo. 
POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech případech. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno absorpcí a odrazem od 
budov, předmětů a lidí. 
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