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In de gebruikshandleiding is dit symbool een  
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Van toepassing op het apparaat enShock.  
 

Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het 
apparaat. De handleiding moet bij het apparaat worden bewaard 
om altijd beschikbaar te zijn voor degenen die het apparaat 
moeten bedienen. 
 

De gebruiksaanwijzing is geldig vanaf juni 2021. 
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Beoogd gebruik De enShock is bedoeld voor het toedienen van gerichte schokgolven ter 
behandeling van verschillende indicaties met betrekking tot het 
bewegingsapparaat. 

 
Indicaties 

 
De enShock dient gerichte schokgolven toe bij mensen met musculoskeletale 
en andere aandoeningen. Het hulpmiddel moet worden gebruikt door 
vakkundig medisch personeel. 
 
De enShock is geïndiceerd bij: 

  myofasciale triggerpoints bij rugpijn, nekpijn en het myofasciale 
pijnsyndroom 

 tendinitis calcarea en tendinopathie van het schoudergewricht, 
rotatorcuffaandoening met of zonder verkalking 

 subacromiaal pijnsyndroom 

 epicondylitis humeri radialis en ulnaris, epicondylitis humeri lateralis 

 epicondylopathie  

 patellatendinopathie, runner's knee 

 tendinopathie aan de achillespees 

 fasciopathie plantaris en fasciitis plantaris 

 pseudoartrose en niet- of traag genezende fracturen, alsmede 
osteochondritis dissecans en botnecrose (heupkopnecrose, knie) 

 mediaal tibiaal stresssyndroom 

 trochanterpijnsyndroom  

 stressfractuur 
  
Contra-indicaties  lokale infecties 

 lokale tumoraandoeningen 

 stollingsstoornissen (vóór gebruik is een analyse van de stollingsstatus 
vereist) 

 gebruik van bloedverdunners 

 zwangerschap 

 longweefsel of andere holle organen of met lucht gevulde organen in het 
behandelgebied 

 kinderen met open epifysen 

 epifysairschijf in het behandelgebied 

 hersenen of wervelkolom in het behandelgebied 

 behandelingen nabij de ogen/het gezicht 
 

Voorzichtigheid is geboden bij personen 

 met overgevoeligheidsstoornissen 

 met ernstige vegetatieve stoornissen 

 met osteoporose 

 die onder invloed zijn van drugs en/of alcohol 
 

Het apparaat mag niet gebruikt worden op een beschadigde huid of 
slijmvliezen. 
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Bijwerkingen  Vaak voorkomende bijwerkingen zijn: 

 (tijdelijke) verhoogde pijn, uitstralende pijn 

 geïrriteerde of rode huid, plaatselijke huidbeschadiging zoals erytheem, 
petechieën, hematomen, lokale zwellingen, tijdelijke gevoelloosheid 

 misselijkheid 

 hoofdpijn/migraine 

 geïrriteerde of beschadigde zenuwen 
 
Ongewenste bijwerkingen die zeer zelden optreden zijn: 

 botletsel of -fracturen na de behandeling 

 gescheurde pezen na de behandeling 

 vaatletsel 

 verslechtering van de toestand 

 verslechtering van de symptomen 

 lokale beschadiging van weke delen 

 afname van botverbindingen (bij stressfracturen) 

 pseudoartrose 
 

 
Gebruikers 
 
 
 
Patiëntendoelgroep 

 
De enShock is bedoeld voor gebruik door vakkundig medisch personeel, 
fysiotherapeuten en ondersteunend medisch personeel. 
 
 
De enShock mag niet worden gebruikt bij zuigelingen en kleine kinderen.  
De enShock mag niet worden gebruikt bij patiënten die voldoen aan de 
genoemde contra-indicaties.  
De patiënten moeten psychisch en fysiek in staat zijn om pijnprikkels bewust 
waar te nemen en deze tot uiting te brengen. 

  
Werking/ 
functie 

Piëzo-elektrische kristallen genereren drukgolven wanneer ze elektrisch 
worden geactiveerd. De kristallen zijn in een raster gemonteerd zodat de 
drukgolven die door ieder kristal worden uitgestraald in een brandpunt 
samenkomen. De geselecteerde afstandshouder met het gelkussen bepaalt, 
hoe diep de golven binnendringen. 
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 Voordat het apparaat bij de patiënt wordt gebruikt, moet de gebruiker zich 

vertrouwd hebben gemaakt met de gebruiksaanwijzing en de specifieke 
behandelmethoden, alsook de indicaties/contra-indicaties, de waarschuwingen 
en de gebruiksinstructies. Verder moeten andere informatiebronnen met 
betrekking tot de therapie in acht worden genomen. 

  
 Ieder ernstig incident in relatie tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de 

fabrikant en aan de betreffende autoriteit in de lidstaat waarin de gebruiker 
en/of de patiënt woont of is gevestigd. 

  
Let op! De enShock mag niet in hygiënisch kritische medische zones zoals OK-

ruimten, intensive-careafdelingen of EHBO-afdelingen worden geplaatst of 
gebruikt. 

  
Let op! Voordat het apparaat in bedrijf wordt gesteld, moet worden gecontroleerd of het 

voorgeschreven geaarde stopcontact wordt gebruikt (elektrische installatie 
volgens DIN VDE 0100 deel 710 of vergelijkbaar). Het apparaat mag daarbij 
uitsluitend worden aangesloten met de bijgeleverde netvoedingskabel. De 
netvoedingskabel moet worden beschermd tegen mechanische belasting. 

  
Let op! Voor medische elektrische apparaten gelden speciale voorzorgsmaatregelen 

ten aanzien van de elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Daarom moeten 
deze volgens de EMC-instructies in de begeleidende documenten worden 
geïnstalleerd. Zie daartoe hoofdstuk 17 'EMC-verklaring van de fabrikant'. 
Gebruik van dit apparaat in de nabijheid van sterke elektromagnetische velden 
(zoals tomografen, röntgen- of diathermische apparatuur) kan de functionaliteit 
van het apparaat verstoren. Neem een veiligheidsafstand van 5 meter in acht 
tot apparaten die sterke elektromagnetische velden veroorzaken. 

  
 De enShock is niet geschikt voor gebruik in zones met een explosieve, 

brandbare of verbranding bevorderende omgeving. 
  
 Bij gebruik moet het apparaat zo worden geplaatst, dat de centrale 

stroomvoorziening van het apparaat direct te bereiken is, zodat het op ieder 
moment van de netvoeding gescheiden kan worden. 

  
 Om gevaar voor een elektrische schok te vermijden, moet de 

netvoedingsstekker van het apparaat vóór alle onderhouds- en 
reinigingswerkzaamheden uit het stopcontact worden getrokken. 

  
 Inspecteer het apparaat en de therapieonderdelen voordat u deze gebruikt. In 

geval van beschadigingen mag het apparaat niet worden gebruikt. 
  
Let op! Er mogen uitsluitend accessoires van Zimmer MedizinSysteme GmbH worden 

gebruikt die voor dit apparaat bedoeld zijn. De enShock mag met geen enkel 
ander medisch of niet-medisch apparaat worden gecombineerd. 
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Tijdens de levensduur van het apparaat mogen er geen wijzigingen aan het 
apparaat of het medische systeem worden aangebracht.  
 

 De consistentie van de gel in de gelpad verandert door hitte, kou, direct 
zonlicht, mechanische beschadiging of natuurlijke veroudering. Bescherm de 
gelpads daarom tegen natuurlijke omgevingsinvloeden. 
 
Om de consistentie van de gel te behouden en daarmee een constant 
behandelresultaat te verkrijgen, bewaart u de gelpads tussen de 
behandelintervallen en de niet-gebruikte gelpads tijdens de therapie altijd in de 
daarvoor bedoelde opbergbox. Bescherm deze tegen direct zonlicht en bewaar 
de box droog en bij kamertemperatuur (niet onder 1°C en maximaal 30°C).  
 
Gebruik voor de therapie alleen gelpads die minstens 2 uur vóór de 
behandeling bij kamertemperatuur zijn bewaard. 
 
Gebruik geen gelpads die zichtbaar beschadigd zijn. Vervang de gelpads als 
deze mechanisch beschadigd zijn of als de consistentie merkbaar is veranderd. 
Uiterlijk na één jaar gebruik moeten de gelpads worden vervangen. 
 
Verwijder gelresten direct na afloop van de behandeling van de gelpads en de 
applicator. 
 
De therapieonderdelen mogen bij patiënten alleen met een onbeschadigde huid 
in aanraking komen. 
 
Gebruik alleen de daarvoor bedoelde gel die bij de levering is inbegrepen.  
 
Voer de therapie niet uit zonder geleidende gel en een aangebracht gelkussen. 
Anders kan er geen geconcentreerde schokgolf aan de patiënt worden 
toegediend. De geleidende gel is absoluut vereist voor een gelijkmatige 
energieoverdracht. 
 
Als de enShock op een trolley voor andere apparaten of op een ander 
oppervlak wordt geplaatst, moet die ondergrond geschikt zijn voor het 
maximale gewicht van het apparaat inclusief accessoires en moet het apparaat 
zo stabiel staan, dat het ook tijdens het transport niet kan vallen. Ook het 
pistool moet tegen vallen worden beschermd. 
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De behandelinstructies voor de plaats, duur en intensiteit van de behandeling 
vereisen medische kennis en mogen alleen door vakkundig medisch personeel 
worden gegeven.  

  

 

Tijdens de therapie mag de patiënt niet zonder toezicht worden achtergelaten. 

  

 

Het uitvoeren van intercraniale, transcardiale en cervicaal-occipitale 
behandelingen is verboden. Als dit wordt genegeerd, kan dit leiden tot gevaar 
voor de patiënt. 

  

 

Inzet in natte gebieden is niet toegestaan; als dit wordt genegeerd, kan ernstig 
letsel ontstaan en kan zowel de patiënt als de gebruiker in gevaar komen. 

  

 

Gebruik het pistool nooit zonder bijpassend gelkussen en ook niet met een 
beschadigd gelkussen. Als deze instructies worden genegeerd, kan dit leiden 
tot gevaar voor de patiënt. 

  

 

Behandelzones waarin zich (metalen) implantaten bevinden (zoals 
botschroeven, pacemaker, ICD, spiralen, enz.) moeten van toepassing worden 
uitgesloten. 

  

 

De kabels naar de applicator moeten zo worden geleid dat contact met de 
patiënt of met geleidende of energie absorberende voorwerpen wordt 
vermeden. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Zorg dat het pistool met het gelkussen tijdens het gebruik nooit op de ogen is 
gericht. 
 
Zorg dat het pistool met het gelkussen niet op metalen oppervlakken (bijv. een 
bed, wasbekken, apparaatbehuizing, enz.) is gericht. 
 
Zorg dat het apparaat niet wordt geopend. 
 
Zorg dat de netvoedingskabel direct van het stroomnet wordt losgekoppeld 
wanneer er vloeistof of vreemde voorwerpen in de behuizing terechtkomen. 
Zorg dat het apparaat door een geautoriseerde servicemedewerker wordt 
gecontroleerd voordat het weer in gebruik wordt genomen. 
 
Als u het apparaat volledig van de netvoeding wilt loskoppelen, trekt u de 
netvoedingskabel uit het stopcontact. 
 
Zorg dat de ventilatiesleuven niet worden afgedekt. Leg geen voorwerpen op 
het apparaat die de ventilatiesleuven kunnen afdekken. 
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Wat is de enShock? Een hypermodern, innovatief therapiesysteem voor geconcentreerde 
extracorporale schokgolven. 

  
Wat doet de enShock?  
 

Bij het gebruik worden elektrisch geactiveerde drukgolven op het menselijk 

lichaam toegepast. 

De afzonderlijke drukgolven komen samen in een brandpunt. De 
geselecteerde gelpad bepaalt hoe diep de golven in het lichaam 
binnendringen. 

  
Wat zijn de voordelen 
van de enShock? 

Het moderne, overzichtelijke kleurendisplay met weergave van alle relevante 
parameters voor de therapie, en de moderne touchbediening zorgen voor 
gemak en motivatie bij de behandeling van de patiënt. De optionele 
voetschakelaar biedt extra behandelcomfort. 
 
Door de compacte vormgeving is het apparaat in de praktijk ruimtebesparend 
en zeer geschikt voor inzet bij mobiel gebruik. 
 
Het stille pistool garandeert ook bij intensief gebruik geen storende 
bijwerkingen voor de behandelaar. 
 

Opmerking: Het gebruik van dit apparaat is voorbehouden aan medici  
(zoals fysiotherapeuten, artsen en ondersteunend medisch personeel). 
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Zorg dat het apparaat op een stabiel oppervlak staat. 
 
Voor het gebruik van het apparaat zijn geen speciale opleidingen of instructies 
nodig. Het apparaat mag echter uitsluitend door vakkundig medisch personeel 
worden gebruikt dat zich eerst vertrouwd heeft gemaakt met het apparaat en 
de gebruiksaanwijzing en dat de hier beschreven gebruiks- en 
toepassingsinstructies en de waarschuwingen begrijpt. 

  
 
 

Zorg dat de netvoedingsschakelaar van het apparaat op '0' staat. 

Netvoedingskabel 
aansluiten 

Sluit de netvoedingskabel aan op de daartoe bestemde aansluiting (9) op het 
apparaat en verbind de kabel met de netvoeding. 

  
Opmerking: Het apparaat mag alleen worden aangesloten op geaarde stopcontacten. 

 

Pistool aansluiten Sluit het pistool aan op de pistoolaansluiting (1). 
  
Gelpad installeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik de gelpads alleen wanneer deze vóór de therapie minstens 2 uur op 
kamertemperatuur zijn bewaard. 
 
Draai de fixatiering (18) van de gelpad linksom om deze te verwijderen. 
 
Selecteer een gelpad en breng voldoende geleidende gel aan op de 
achterkant van de pad. 
 
Plaats de achterkant van de gelpad in het pistool en steek de fixatiering van 
de gelpad (18) weer op het pistool. 
 
Zet de fixatiering (18) van de gelpad vast door deze rechtsom te draaien. 
 
Zorg dat u bij een behandeling ook op de voorkant van de gelpad voldoende 
geleidende gel gebruikt. 
 

Voetschakelaar 
aansluiten 

De optionele voetschakelaar moet worden aangesloten op aansluiting (4) voor 
de voetschakelaar. 
De voetschakelaar heeft 3 toetsen. De ingestelde energie wordt afgegeven 
met de witte toets (linkerkant). Met de middelste blauwe toets wordt het 
energieniveau verminderd. Met de gele toets (rechterkant) wordt het 
energieniveau verhoogd. 

  
Apparaat 
uitschakelen 

Schakel het apparaat uit met de aan-uitschakelaar (10).  
Als u het apparaat volledig van de netvoeding wilt loskoppelen, trekt u de 
netvoedingskabel eruit. 

  

Let op! 
Alle kabels moeten worden beschermd tegen beknelling of andere 
mechanische beschadigingen. 
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Opmerking: De volgende beschrijvingen zijn gebaseerd op de fabrieksinstellingen. 
 

Configuratie- 
menu 
 
 

Configuratie 
selecteren 
 

In het configuratiemenu kunnen fabrieksinstellingen worden gewijzigd en individueel 
worden aangepast. 
 
 

Wanneer u op de knop 'Instellingen' drukt, wordt het scherm 'Configuratie' geopend.  

 
 

Welkom 
 
 

Taal 
 
 

 
 
Bedrijfsduur 
 
Totale telling 
 
 
Admin 
 
Software 
 
Firmware 
 
Pistool teller 
 
 
Volume 
 
Helderheid 
 
Pistool  
levensduur 
 

Wanneer u op de knop 'Welkom' drukt, wordt het toetsenbord geopend waarmee u 
een welkomsttekst in het startscherm kunt opgeven. 
 

Wanneer u de knop 'Taal' kiest, wordt een selectievenster met verschillende talen 
geopend. 
U kunt met de pijltoetsen door de lijst bladeren. Selecteer de gewenste taal direct op 
de bijbehorende regel. 
 

Geeft de totale tijd weer dat het apparaat is gebruikt 
 
Totale aantal schokgolven dat het apparaat heeft gegenereerd en via het pistool 
heeft afgegeven sinds de inbedrijfstelling 
 
Toets om naar de modus Admin te gaan (met wachtwoordbeveiliging) 
 
Geeft de versie van de momenteel geïnstalleerde software weer 
 
Geeft de versie van de momenteel geïnstalleerde firmware weer 
 
Totale aantal schokgolven die met het momenteel aangesloten pistool zijn gegeven 
sinds de inbedrijfstelling. 
 
Toets voor instelling van het geluidsvolume 
 
Toets voor instelling van de helderheid van het scherm 
 
Geeft de levensduur van het momenteel aangesloten pistool in % weer 

Welkom 
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Opmerking: 
 

De volgende aanbevelingen dienen alleen als leidraad en moeten 
vanzelfsprekend aan de individuele situatie van de patiënt worden aangepast. 
 

Gelpads 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: 
 
 
 
Geleidende gel 
 
 
Behandeltijd 
 

 
Dosering: 
 

 

Opmerking: 
 

 

De enShock wordt geleverd met 8 gelpads voor een gegarandeerd optimale 
diepte van binnendringende energie. De gebruikte gelpad bepaalt hoe diep de 
energie binnendringt in menselijk weefsel. De diameter van de gelpad is een 
afspiegeling van de diepte tot waar de energie binnendringt. Voorbeeld: Een 
gelpad met een diameter van 20 mm leidt tot een maximaal energieniveau op 
20 mm diepte. De diameter van de gelpad kan worden afgelezen op de 
betreffende gelpad. 
 
Voor een langere levensduur bevelen wij aan, dat de gelpads worden 
beschermd tegen direct zonlicht en bij een temperatuur tussen 1°C en 30°C 
worden opgeslagen. 
 
Een optimale energieoverdracht kan alleen in combinatie met geleidende gel 
worden gegarandeerd. 
 
Afhankelijk van de grootte van het te behandelen gebied en de toestand van 
de aandoening is de aanbevolen behandeltijd 5 tot 20 minuten. 
 
Het is raadzaam met een lage dosis te beginnen en deze te verhogen totdat 
de patiënt een duidelijke waarneming van de schokgolven ontwikkelt. 
 
De patiënt moet tijdens de therapie aandachtig in het oog worden gehouden. 
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Opmerking: De volgende beschrijvingen zijn gebaseerd op de fabrieksinstellingen. 
 

Opmerking: Alle toetsen, menu's en submenu's worden direct op het scherm met de 
vingers bediend. 

 
Therapiescherm 
openen 
  

Druk op de knop 'Start' om het therapiescherm te openen. 
 

  
Gelpad  
selecteren 
 

Selecteer de juiste gelpad en plaats deze correct in het pistool. 

Opmerking: Voor een optimale energieoverdracht dient u tussen het pistool en gelkussen 
gel te gebruiken die voldoende geleidt. 

  
Parameters  
instellen 

Instelling van het gewenste energieniveau, het aantal schokgolven en de 
frequentie door selectie van de betreffende parameters en instelling met de 
centrale draaiknop. 
Wanneer de optionele voetschakelaar is aangesloten, kunt u ook de pedalen  
'-' en '+' gebruiken om waarden in te stellen. 
 

Geleidende gel 
aanbrengen 

Breng de geleidende gel aan op het behandelgebied en verdeel deze 
gelijkmatig over het hele oppervlak van het behandelgebied. 
 

Start van de therapie 
 
 
 
Opmerking: 
  
 
Opmerking: 
 
 

Start een behandeling door op de knop 'Start' te drukken, gevolgd door 
activering van de oranje toets op het pistool (19) of optioneel door activering 
van de voetschakelaar. 
 
Als niet op de knop 'Start' wordt gedrukt, wordt geen vermogen afgegeven. 
 
 
Het energieniveau en de frequentie kunnen tijdens de therapie worden 
verhoogd of verlaagd door selectie van de betreffende parameter en een 
daaropvolgende instelling met de centrale draaiknop of de optionele 
voetschakelaar. 
 

Einde van de 
therapie: 
 
Opmerking: 
 

Na afloop van de therapietijd klinkt een akoestisch signaal. 
 
 
Wanneer in het menu Instellingen het geluidsvolume is ingesteld op '0', wordt 
er geen geluidssignaal weergegeven. 
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Beschrijving van de 
schermelementen en 
knoppen 

 
 

 

 
  
 

  
 

(1) Energie 
 
 
(2) Applicator 

Weergave en instelling van het afgegeven vermogen van 0,005 tot 
0,500 mJ/mm2 in stappen van 0,005 mJ 
 
Weergave voor de gelpadaanbeveling 
 

(3) Behandeltijd 
 
 
(4) Totale energie 
 

Weergave van de resterende behandeltijd Deze tijd kan niet worden ingesteld 
en is afhankelijk van het ingestelde aantal pulsen en de frequentie. 
 
Geeft het totaal van alle energie weer. Deze waarde kan niet worden ingesteld 
en is het resultaat van de energie vermenigvuldigd met het aantal pulsen. 
 

(5) Aantal pulsen 
 

Geeft het (gewenste) aantal ingestelde pulsen weer, stelt deze in en geeft het 
(werkelijke) aantal gegenereerde pulsen weer. Het maximale aantal pulsen 
bedraagt 10.000 en kan in stappen van 100 pulsen worden ingesteld. 
 

(6) Teller richting Wijziging van de shockweergave, optellen/aftellen 
  
(7) Reset Reset de waarde van het werkelijke aantal pulsen 

 
(8) Frequentie Weergave en instelling van de frequentie van 1 tot 12 Hz in stappen van 1 Hz 

 
(9) Start Toets voor start van de behandeling 

 
(10) Opslaan Knop om het momenteel ingestelde protocol toe te voegen aan de 'Favorieten' 

 
 
 
 
 

2 4 

7 

3 5 

1 

6 

8 

9 10 
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(11) Protocollen Hiermee gaat u naar 'Protocollen' 
 

(12) Favorieten Hiermee gaat u naar 'Favorieten' 
 

(13) Therapie Hiermee gaat u naar 'Therapie' 
 

(14) Instellingen Hiermee gaat u naar 'Instellingen' 
 

  
  

 

11 

12 

13 

14 
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Protocollen Het menu 'Protocollen' dient voor ondersteuning bij de therapiekeuze en geeft 

informatie over het gebruik. 
 

    
  
Selectie van de 
lichaamszone 

Door activering van het witte vierkant wordt de gewenste lichaamszone 
geselecteerd. 
Nadat de gewenste lichaamszone is geselecteerd, wordt het venster met de 
bijbehorende gegevens geopend. 

  
Selectie van de 
indicatie 
 

Selecteer het betreffende scherm en druk op de knop 'Bevestigen'. 

  
Therapie-informatie 
 
 
 

Het therapiescherm wordt geopend met de bijbehorende aanbevelingen voor 
behandeling. Alle parameters kunnen volgens de instructies in hoofdstuk 7.3 
worden gewijzigd. 
 

Start van de therapie Start een behandeling door op de knop 'Start' te drukken, onmiddellijk gevolgd 
door activering van de oranje toets op het pistool of door activering van de 
toets op de optionele voetschakelaar. 
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Favorieten Programma's die in het therapiescherm zijn gewijzigd en opgeslagen, worden 
door opslaan bewaard onder Favorieten. 
 

 
  
Lijst Favorieten In de lijst met favorieten kunnen de programma's: 

 
1. voor therapie worden opgeroepen: 
Daarvoor selecteert u het gewenste programma direct op de betreffende regel 
en klikt u vervolgens op de knop 'Bevestigen'. 
 
2. worden verwijderd: 
Wanneer u een favoriet wilt verwijderen, selecteert u de betreffende 
behandeling en klikt u op de knop 'Wissen'. 
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Netspanning 
 

220 V AC; 60 Hz 
230 V AC; 50 Hz 
 

Vermogensopname 
 
Zekering 
 

Max. 300 VA 
 
T5AL/250 VAC 
 

Uitgangsvermogen 
 

0,005–0,500 mJ/mm2 ± 20% 
 

Bedrijfsmodus Afzonderlijke impuls of continue impuls 
 

Uitgangsfrequentie 
 
Verwachte 
levensduur van het 
pistool 
 

1–12 Hz ± 20% 
 
 
5.000.000 pulsen 

Beschermingsklasse I 
 

Toepassingsklasse 
 

BF 
 

Toepassingsgedeelte 
 

Pistool met gelpads 

Bescherming tegen 
het 
binnendringen van  
deeltjes en water 

Apparaat: IPX 0 
Voetschakelaar: IPX 1 

  
Afmetingen 
 

L 405 mm x H 207 mm x B 424 mm 
 

Gewicht 
 

23 kg (besturingsapparaat zonder accessoires) 
 

Gebruik 
 

10°C tot 40°C, 30% tot 85% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend 
bij 700 hPa – 1060 hPa 
 

Transport/ 
opslag 
 

-10 °C tot 50 °C, 20 % tot 85% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend 
bij 700 hPa – 1060 hPa 
 
De gelpads moeten bij de klant droog, beschermd tegen direct zonlicht en bij 
een temperatuur tussen 1°C en 30°C worden bewaard. 
 

  
Opmerking: Opslag en transport alleen in de originele verpakking. 

 
 
 

 Technische wijzigingen voorbehouden! 
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Waarschuwingen 
 

Voordat service- en reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet het 
apparaat altijd met de hoofdschakelaar zijn uitgeschakeld en moet de 
netvoedingsstekker uit het stopcontact zijn getrokken. 
 
Neem de aanwijzingen bij het door u gebruikte reinigings- en desinfectiemiddel in 
acht ten aanzien van toepassing, geschiktheid voor het materiaal, inwerktijd, 
voorzorgsmaatregelen en effectiviteit. 
 
Draag bij alle reinigings- en desinfectiemaatregelen zorg voor uw persoonlijke 
beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, beschermende handschoenen, enz.). 
 
Zorg dat er bij het reinigen geen vocht in het systeem/pistool binnendringt. Het 
apparaat en het pistool zijn niet beschermd tegen het binnendringen van 
vloeistoffen. Gebruik daarom geen sprays. 
 
Als er bij de reiniging/desinfectie vloeistof in het apparaat terechtkomt, stelt u het 
apparaat buiten bedrijf, beschermt u het tegen opnieuw in gebruik nemen en 
neemt u contact op met de service. 
 
Zorg dat bij reiniging/desinfectie de opschriften van het apparaat (bijv. 
waarschuwingen, typeplaatje) niet worden beschadigd. Als een opschrift losraakt, 
wendt u zich tot de service met een aanvraag voor vervanging. 
 
Gebruik geen voorwerpen met scherpe randen voor reiniging en desinfectie. 
 
Gebruik het apparaat en de accessoires alleen in een hygiënisch onberispelijke, 
vuil- en stofvrije omgeving. 
 

Beperking 
her- 
verwerking 

De enShock en alle accessoires hoeven niet te worden gesteriliseerd en zijn ook 
niet geschikt voor dit doel. De enShock en alle accessoires zijn niet geschikt voor 
reiniging en desinfectie met machines. 

 
Eerste  
behandeling op 
de 
plaats van 
toepassing 

Alle onderdelen van het apparaat die in contact kunnen komen met patiënten, 
moeten vóór de eerste ingebruikname en vóór het eerste contact met de patiënt 
worden gereinigd om resten van de productie en de verpakking te verwijderen. 
De behuizing en de netvoedingskabel van het apparaat moeten buiten de 
omgeving van de patiënt worden geplaatst. 

  
Voorbereiding 
voor de 
reiniging en 
desinfectie/ 
voorreiniging 

 Koppel het apparaat los van de netvoeding. 

 Verwijder een overschot aan contactgel direct na ieder gebruik met 
commercieel verkrijgbare papieren tissues van de applicator en de gelpad (de gel 
mag niet langere tijd opdrogen). 
 

  
Reiniging: 
machinaal 

De enShock en alle accessoires zijn niet geschikt voor machinale reiniging. 

  
Reiniging: 
handmatig 

De behuizing en alle accessoires kunnen bij zichtbaar vuil worden gereinigd met 
commercieel verkrijgbare alcoholvrije kunststofreinigingsmiddelen of leidingwater 
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zonder chemische reinigingsmiddelen. Veeg daartoe de oppervlakken af met een 
volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel bevochtigde, 
maar niet druipende doek totdat het vuil is verwijderd. 
 
De gelpads en de fixatiering op het pistool kunnen ook onder leidingwater worden 
gereinigd. 
 
Voer vóór iedere desinfectie een reiniging uit. 
 
Zorg bij het reinigen dat er geen vloeistof in de stekkerkabel of in de behuizing 
van de besturingseenheid of de applicator terechtkomt. 
 

Desinfectie: 
machinaal 

De enShock en alle accessoires zijn niet geschikt voor machinale desinfectie. 

  
Desinfectie: 
handmatig 

Voer vóór iedere desinfectie een reiniging uit! 
 
Behuizing en voetschakelaar: 
Een desinfectie van de enShock-behuizing is niet vereist als deze zich niet in de 
omgeving van de te behandelen patiënt bevindt. Niettemin bevelen wij aan dat de 
behuizing minstens een keer per week door middel van een veegdesinfectie 
wordt gedesinfecteerd met een commercieel verkrijgbaar, alcoholvrij 
desinfectiemiddel voor kunststof en metaal dat geschikt is voor medische 
producten (bijv. met het alcoholvrije Microzid sensitive liquid van Schülke). 
De voetschakelaar is beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels. 
 
Applicator en kabel: 
Desinfecteer de applicator en de kabel na iedere behandeling met een 
commercieel verkrijgbaar, alcoholvrij desinfectiemiddel voor kunststof en metaal 
dat geschikt is voor medische producten (bijv. het alcoholvrije Microzid sensitive 
liquid van Schülke). Bij gebruik van desinfectiedoekjes dient u 3 keer af te vegen. 
Gebruik geen desinfectiespray, omdat de behuizing niet beschermd is tegen 
binnendringende vloeistoffen. 
 
Gelpads: 
Desinfecteer de gebruikte gelpads na ieder contact met een patiënt met een 
commercieel verkrijgbare alcoholvrije desinfectiespray voor medische producten 
die geschikt is voor kunststof en metaal, of met bevochtigde desinfectiedoekjes 
(bijv. met het alcoholvrije Microzid sensitive liquid van Schülke). Bij gebruik van 
desinfectiedoekjes dient u de gelpad 3 keer af te vegen. Zorg bij gebruik van 
desinfectiesprays dat het hele oppervlak gelijkmatig wordt bevochtigd. 
 
Spoel de gelpads na een voltooide desinfectie onder leidingwater af om resten 
van het desinfectiemiddel te verwijderen.  
 
Een ontoereikende desinfectie van de contactpunten kan tot kruisinfecties leiden! 
 

Drogen Alle accessoires kunnen zonder speciale hulpmiddelen onder normale 
kameromstandigheden worden gedroogd. 
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Onderhoud, 
controle en tests 

Controleer de accessoires na reinigings- en desinfectiemaatregelen op zichtbare 
mechanische beschadigingen. In geval van zichtbare mechanische beschadiging 
en slijtage moeten accessoires worden vervangen. Na de herverwerking hoeft 
geen functiecontrole of kalibratie te worden uitgevoerd. 
 

Verpakking Het apparaat en de accessoires van de enShock hoeven na reiniging en 
desinfectie niet te worden verpakt, maar moeten tegen stof, vochtigheid en direct 
zonlicht worden beschermd. 
 

Sterilisatie De enShock en alle accessoires zijn niet bedoeld voor sterilisatie en zijn niet 
geschikt voor dit proces. 
 

Opslag De enShock en alle accessoires moeten stofvrij en droog bij kamertemperatuur 
en beschermd tegen direct zonlicht worden opgeslagen. 
 

Aanvullende 
informatie 

Het apparaat en de accessoires worden in het kader van het beoogde gebruik als 
niet-kritisch geclassificeerd vanwege de toepassing op een onbeschadigde, 
gezonde huid en bij toepassing in een niet-kritische hygiënische omgeving. 
 
De bovenstaande instructies zijn door de fabrikant van het medische hulpmiddel 
verstrekt als geschikt voor voorbereiding op hergebruik van een medisch 
hulpmiddel. De exploitant is ervoor verantwoordelijk dat de correcte voorbereiding 
met de gebruikte apparaten, materialen en het ingezette personeel in de instelling 
leidt tot het gewenste resultaat. Hiervoor is een verificatie resp. validatie en 
routinematige bewaking van de procedure vereist. 
 

Centrale Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Duitsland 
Tel: +49 731 9761-0 
Fax: +49 731.9761-118 
www.zimmer.de 
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 Dit product heeft een CE-markering 
 

 0123 
 
volgens de EG-richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEG en voldoet aan 
de daaraan ten grondslag liggende eisen van bijlage I van deze richtlijn. 
 
Het apparaat is geclassificeerd als een klasse IIa-product volgens bijlage IX 
van de richtlijn. 

 
Fabrikant Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Duitsland 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de  
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Art.nr. Levering 
5440 1 besturingsapparaat enShock  
5445 1 pistool 
54201000 1 set gelpads 
54202500 1 fles met geleidende gel 
54201020 1 netvoedingskabel 
10105113 1 gebruiksaanwijzing 
 
 
 
 

 

Art.nr. Accessoires 
5445 1 pistool 
54201000 1 set gelpads 
54202500 1 fles met geleidende gel 
54201010 1 voetschakelaar 
5446 1 trolley 
54201020 1 netvoedingskabel 
10105113 1 gebruiksaanwijzing 
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 Voor de enShock heeft de fabrikant geen gecombineerde apparatuur voorzien.  

 
Iedereen die in weerwil van deze voorschriften apparaten combineert en 
daarmee een medisch systeem gebruikt, doet dit op eigen risico.  
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 De enShock wordt conform de huidige geldende normen voor medische 
hulpmiddelen geproduceerd en getest. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH aanvaardt als fabrikant alleen 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid en betrouwbaarheid van het apparaat, 
als: 
 

 het apparaat tijdens gebruik is aangesloten op een voorgeschreven geaard 
stopcontact en de elektrische installatie voldoet aan DIN VDE 0100 deel 
710; 

 het apparaat volgens de gebruiksinstructies wordt gebruikt; 

 uitbreidingen, nieuwe instellingen of wijzigingen alleen worden uitgevoerd 
door personen die daartoe door Zimmer MedizinSysteme GmbH zijn 
gemachtigd; 

 de gebruiker vóór gebruik van het apparaat en de accessoires 
gecontroleerd heeft of de functionele veiligheid, de algemene staat en de 
mechanische integriteit in orde zijn; 

 het apparaat uitsluitend door vakkundig medisch personeel wordt gebruikt; 

 het apparaat niet in ruimten met explosiegevaar en/of een brandgevaarlijke 
atmosfeer wordt gebruikt; en 

 het apparaat onmiddellijk van de netvoeding wordt gescheiden zodra er 
vloeistof naar binnen dringt. 
 

Het apparaat bevat geen interne onderdelen die door de gebruiker gerepareerd 
kunnen worden. 
 
Zekeringen en andere vervangingsonderdelen mogen alleen door daarvoor 
opgeleid servicepersoneel worden vervangen. 
 
Service aan de apparatuur mag alleen door daarvoor opgeleid 
servicepersoneel worden uitgevoerd. Alle voor de service vereiste 
beschrijvingen vindt u in het servicehandboek van de enShock of kunt u bij de 
fabrikant opvragen. Op aanvraag stelt Zimmer MedizinSysteme 
schakelschema's, lijsten met componenten, beschrijvingen of andere 
documenten ter beschikking. 
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 Voordat service- en reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet het 
apparaat altijd met de hoofdschakelaar zijn uitgeschakeld en moet de 
netvoedingsstekker uit het stopcontact zijn getrokken. 
 

Pistool 
 
 
 

 
 
 
Gelpads 
 
 

Controleer de stekker, de kabel en de oppervlakken van het pistool regelmatig 
op scheurtjes en andere beschadigingen. Wanneer het oppervlak is 
beschadigd, moet het onderdeel worden vervangen. 
 
Het pistool heeft een levensduur van 5.000.000 pulsen.  
Na 4.500.000 pulsen krijgt de gebruiker een melding dat de applicator bij het 
bereiken van 5.000.000 pulsen vervangen moet worden.  
Het is niet mogelijk de levensduur van 5.000.000 pulsen te overschrijden. 
 
Onderzoek het oppervlak regelmatig op scheurtjes en andere beschadigingen. 
Wanneer het oppervlak is beschadigd, moet de gelpad worden vervangen. 
 

Voetschakelaar 
(optioneel) 

Controleer de stekker, de kabel en de voetschakelaar regelmatig op 
scheurtjes en andere beschadigingen. In geval van beschadigingen moet de 
voetschakelaar worden vervangen. 
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Functietest 
 

Controleer regelmatig de goede werking van het pistool en de optionele 
voetschakelaar.  
Controleer het pistool, de gelpads en de voetschakelaar regelmatig op 
beschadigingen. 
 
Voer de test als volgt uit: 

 Sluit het pistool aan op het apparaat. 

 Als u een voetschakelaar gebruikt, sluit u deze aan op het apparaat. 
 
Geen melding: de goede werking is gegarandeerd. 
Melding 'Pistool niet gedetecteerd' Controleer of het pistool correct op het 
apparaat is aangesloten. 
 
Wanneer de fout opnieuw optreedt, informeert u direct de serviceafdeling/de 
klantenservice. 
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 In Duitsland is geen veiligheidstechnische of meettechnische controle van het 
enShock-apparaat vereist. 
 
In Duitsland gelden o.a. de verordening MPBetreibV (verordening voor 
gebruikers van medische hulpmiddelen) en het DGUV V3 (voorschrift ter 
voorkoming van ongevallen – elektrische installaties en bedrijfsmiddelen) in de 
geldende actuele versie. 
Deze moeten bij gebruik van het apparaat in acht worden genomen. 

  
Opmerking: Deze voorschriften zijn van toepassing op gebruik van het apparaat in 

Duitsland. Neem eventueel afwijkende nationale voorschriften in uw land in 
acht. 
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Storing van het 
pistool/ 
geen 
vermogensafgifte 

Mogelijke oorzaak 1: 
Pistool is niet correct op het apparaat aangesloten. 
Oplossing voor oorzaak 1:  
Controleer of het pistool correct op het apparaat is aangesloten.  
De stekker moet volledig zijn vergrendeld. 
Controleer de kabel van het pistool op beschadigingen of knikken. 

 

Geen 
energieoverdracht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mogelijke oorzaak 1: 
Er is geen geleidende gel gebruikt tussen het pistool en gelkussen. 
Oplossing voor oorzaak 1: 
Zorg dat er geleidende gel wordt gebruikt. 
 
Mogelijke oorzaak 2: 
Er is geen geleidende gel gebruikt tussen het gelkussen en de huid. 
Oplossing voor oorzaak 2: 
Zorg dat er geleidende gel wordt gebruikt. 
 
Mogelijke oorzaak 3: 
Intern kabeldefect 
Oplossing voor oorzaak 3: 
Controleer dit door de test 'Kabelbesturing' uit te voeren. 
Informeer bij een foutmelding de serviceafdeling/de klantenservice. 
 

Storing in het 
apparaat 

Geen reactie op de hoofdschakelaar/display blijft donker 
 
Mogelijke oorzaak 1: 
Aansluiting van de netvoedingsstekker 
Oplossing voor oorzaak 1: 
Controleer of de netvoedingsstekker goed in het stopcontact zit en de 
apparaatstekker stevig in de aansluiting van het apparaat is gestoken. 
Controleer de netvoedingskabel op beschadigingen. 
Controleer de netvoeding en het stopcontact. 
 
Mogelijke oorzaak 2: 
Zekering 
Oplossing voor oorzaak 2: 
Informeer de klantenservice. De zekering mag alleen door servicepersoneel 
worden vervangen. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Wanneer de fout niet verdwijnt, informeert u direct de serviceafdeling/de 
klantenservice. 
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Foutmelding/ 
fouten oplossen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klantenservice 
 
 
 
Centrale 

SD-kaart controleren 
Controleer of de kaart helemaal naar binnen is geschoven en goed is 
geplaatst. 
 
Applicator niet aangesloten 
Sluit het pistool met de witte aansluiting (8-polig) aan op het apparaat. 
 
Te hoge temperatuur 
Onderbreek de vermogensafgifte tot het systeem is afgekoeld. 
 
Soms kunnen apparatuurfouten worden verholpen door het systeem uit te 
schakelen, 5 seconden te wachten en het systeem weer in te schakelen. 
 
Reparaties en servicewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door 
personen die hiervoor zijn geautoriseerd door Zimmer. 
 
Meld het altijd aan de technische support/klantenservice als problemen vaak 
optreden of niet verholpen kunnen worden. 
U kunt via uw handelspartner of via de centrale in Neu-Ulm contact opnemen. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Duitsland 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

  
  
Verwijdering 
 
 
 
 
 

 

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden teruggestuurd naar 
de fabriek. Het mag alleen door de fabriek in Neu-Ulm worden verwijderd. 
 
Buiten Duitsland wordt de verwijdering binnen Europa overgenomen door de 
handelaar die door Zimmer MedizinSysteme is geautoriseerd. 
 
Bewaar de verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen, want deze 
vormen een gevaar voor verstikking. 
 
De gelpads kunnen worden weggegooid bij het huishoudelijk afval; ze bevatten 
geen gevaarlijke stoffen. 
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 Het apparaat enShock is ontwikkeld volgens erkende regels voor techniek; de 
aanwijzingen voor beoogd gebruik van de componenten zijn in acht genomen. 

  

 

De enShock mag niet worden gebruikt in de buurt van actieve hoogfrequente 
chirurgische apparaten of MRI-apparaten, die sterke elektromagnetische 
interferentie kunnen veroorzaken. 

  
 De enShock is uitsluitend bedoeld en getest voor gebruik door professionele 

instellingen in de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen. 
  
 De enShock heeft geen essentiële vermogenskenmerken die door 

elektromagnetische interferentie beïnvloed kunnen worden. 
  

 

WAARSCHUWING: Vermijd gebruik van dit apparaat wanneer het naast of op 
andere apparatuur is geplaatst, omdat het apparaat dan verkeerd kan werken. 
Als een dergelijke toepassing toch noodzakelijk is, moeten dit apparaat en de 
andere apparaten voortdurend in de gaten worden gehouden om te controleren 
of ze 
normaal werken. 

  

 De elektromagnetische compatibiliteit van het apparaat enShock is tot stand 
gebracht met het originele apparaat met de originele accessoires. 

  

 

WAARSCHUWING: Het gebruik van andere accessoires, omvormers en kabels 
dan die door de fabrikant van deze apparatuur zijn gespecificeerd of geleverd, 
kan resulteren in verhoogde elektromagnetische emissie of verminderde 
elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur en daardoor leiden tot een 
verkeerde werking. 

  
 Het apparaat enShock bevat geen uitwisselbare componenten, kabels of 

andere delen die leiden tot een vermindering van de EMC. 
  

 

WAARSCHUWING: Draagbare HF-communicatieapparatuur (inclusief 
randapparaten zoals antennes) mag niet dichter dan 30 cm (12 inch) bij enig 
deel van het apparaat enShock worden gebruikt, inclusief de kabels die door de 
fabrikant zijn gespecificeerd. Anders kan het vermogen van dit apparaat 
afnemen. 

  
 Dit apparaat is alleen voor bepaalde frequenties getest op immuniteit voor 

hoogfrequente straling. In de buurt optredende transiënten met andere 
frequenties kunnen tot storingen in de werking leiden. De geteste frequenties 
staan vermeld in tabel 4. 

  
 Het apparaat enShock bevat geen componenten die verouderen gedurende de 

levensduur van het apparaat en die tot een vermindering van de 
elektromagnetische compatibiliteit kunnen leiden. Daarom is voor de garantie 
van een essentiële veiligheid tijdens de levensduur van het apparaat geen 
onderhoud nodig. 

  



 EMC-verklaring van de fabrikant 

17  
 

 Pagina 29  
 

 Alle tests zijn volgens de standaard IEC 60601-1-2 Ed. 4.0 uitgevoerd. Er zijn 
geen andere standaarden en voorschriften voor elektromagnetische 
compatibiliteit toegepast. 

 
 

Tabel 1 

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies 

Het apparaat enShock is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die hieronder is gespecificeerd. 
De klant of de gebruiker van het apparaat enShock dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving 
wordt gebruikt. 

Emissietests Compliantie Richtlijnen voor elektromagnetische omgeving 

HF-storingsemissie conform 
CISPR 11 

Groep 2 Het apparaat enShock moet elektromagnetische 
energie uitzenden om zijn bedoelde functie te vervullen. 
Elektronische apparatuur in de nabijheid kan hierdoor 
worden beïnvloed. 

HF-storingsemissie conform 
CISPR 11 

Klasse A Het apparaat enShock is geschikt voor gebruik in alle 
omgevingen, inclusief in woonomgevingen en 
omgevingen die direct op het openbare 
elektriciteitsnetwerk zijn aangesloten waarop ook 
gebouwen zijn aangesloten die worden gebruikt voor 
woondoeleinden. 

Harmonische emissies volgens 
IEC 61000-3-2 

Klasse A 

Emissies van 
spanningsfluctuaties/ 
flikkeringen conform IEC 61000-3-
3 

hieraan wordt voldaan 
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Tabel 2 

 

 

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit 

Het apparaat enShock is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die hieronder is gespecificeerd.  
De klant of de gebruiker van het apparaat enShock dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving 
wordt gebruikt. 

Immuniteitstests IEC 60601 – testniveau Nalevingsniveau Richtlijnen voor 
elektromagnetische omgeving 

Elektrostatische ontlading 
(ESD) conform IEC 61000-4-
2 

±8 kV contactontlading 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
±15 kV luchtontlading 

±8 kV contactontlading 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
±15 kV luchtontlading 

Vloeren moeten gemaakt zijn 
van hout, beton of keramische 
tegels. Bij 
kunststofvloerbedekkingen moet 
de relatieve luchtvochtigheid 
minstens  
30% bedragen. 

Snelle elektrische 
transiënten/bursts conform 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV 
 
100 kHz 
herhalingsfrequentie 

± 2 kV 
 
100 kHz herhalingsfrequentie 

De geleverde kwaliteit van de 
voedingsspanning moet 
corresponderen met die van een 
typische zakelijke of 
ziekenhuisomgeving. 

Piekspanningen (surges) 
conform IEC 61000-4-5 
(buitengeleider – 
buitengeleider) 

± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV 

Piekspanningen (surges) 
conform IEC 61000-4-5 
(buitengeleider – aarde) 

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

Spanningsdalingen conform 
IEC 61000-4-11 

0% UT; 0,5 perioden 
Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° en 
315° 

0% UT; 0,5 perioden 
Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° en 315° 

De netvoedingskwaliteit 
dient die van een 
typische 
kantoor- of 
ziekenhuisomgeving 
te zijn. Wanneer de 
gebruiker van 
het apparaat enShock ook bij 
onderbrekingen van de 
stroomvoorziening het 
gebruik moet voortzetten, 
is het raadzaam de 
enShock voor 
gebruik aan te sluiten op 
een ononderbreekbare 
stroomvoorziening of accu. 

0% UT; 1 periode 
en 
70 % UT; 25/30 perioden 
Eenfasig: bij 0° 

0% UT; 1 periode 
en 
70 % UT; 25/30 perioden 
Eenfasig: bij 0° 

Spanningsonderbrekingen 
conform IEC 61000-4-11 

0 % UT; 250/300 
perioden 

0 % UT; 250/300 perioden 

Magnetisch veld bij de 
spanningsfrequentie (50/60 
Hz) conform IEC 61000-4-8 

30 A/m 
50 Hz of 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz 

Magnetische velden bij de 
netfrequentie moeten voldoen 
aan de typische waarden zoals 
die in een kantoor- of 
ziekenhuisomgeving te vinden 
zijn. 

Opmerking: UT is de netwisselspanning vóór toepassing van het testniveau. 
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Tabel 3 

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit 

Het apparaat enShock is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die hieronder is gespecificeerd.  
De klant of de gebruiker van het apparaat enShock dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving 
wordt gebruikt. 

Immuniteitstests IEC 60601 – 
testniveau 

Nalevingsniveau Richtlijnen voor 
elektromagnetische omgeving 

Geleide storingen door HF-
velden conform IEC 61000-4-6 

3 V 
0,15 MHz–80 
MHz 
6 V in ISM-
band tussen 
0,15 MHz en 80 
MHz 
80% AM bij  
1 kHz 

3 V 
0,15 MHz–80 MHz 
6 V in ISM-band tussen 0,15 MHz en 
80 MHz 
80% AM bij 1 kHz 

Nabij apparaten met het 
volgende symbool is 
interferentie mogelijk: 
 

 

Uitgestraalde 
elektromagnetische HF-
velden conform IEC 61000-4-3 

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

3 V/m 
80 MHz–-2,7 GHz 
80% AM bij 1 kHz 
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Tabel 4 

 

 Elektromagnetische immuniteit voor HF-radiocommunicatieapparatuur 

Testfrequentie 
(MHz) 

Band 
(MHz) 

Service Modulatie 
Maximale 
energie 

(W) 

Afstand 
(m) 

Immuniteitstestniveau 
(V/m) 

385 380 – 390 TETRA 400 Pulsmodulatie 
18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430 – 470 GMRS 460, 
FRS 460 

FM 
± 5 kHz 

afwijking 
1 kHz sinus 

2 0,3 28 

710 704 – 787 LTE-band 
13, 17 

Pulsmodulatie 
217 Hz 

0,2 0,3 9 

745 

780 

810 800 – 960 GSM 
800/900, 

TETRA 800, 
iDEN 820, 

CDMA 850, 
LTE-band 5 

Pulsmodulatie 
18 Hz 

2 0,3 28 

870 

930 

1720 1700 – 1990 GSM 1800; 
CDMA 
1900; 

GSM 1900; 
DECT; 

LTE-band 
1,3, 4, 25; 

UMTS 

Pulsmodulatie 
217 Hz 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 2400 – 2570 Bluetooth, 
WLAN, 
802.11 

b/g/n, RFID 
2450, LTE-

band 7 

Pulsmodulatie 
217 Hz 

2 0,3 28 

5240 5100 – 5800 WLAN 
802.11 a/n 

Pulsmodulatie 
217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 
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