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Geldig voor emFieldPro-apparaten
Deze gebruikshandleiding maakt deel uit van het apparaat. De handleiding moet bij het
apparaat worden bewaard en op ieder moment beschikbaar zijn voor iedereen die bevoegd
is om dit apparaat te gebruiken.
De gebruiksaanwijzing is geldig vanaf februari 2022.

Als de gebruikshandleiding onleesbaar is geworden, beschadigd is of om andere redenen
voor de gebruiker niet toegankelijk is, moet voor een veilig gebruik van de emFieldPro bij de
fabrikant een vervangend exemplaar worden besteld dat aan de gebruiker beschikbaar
wordt gesteld. Dit geldt ook voor de informatie op de etiketten op het apparaat. De
gebruikshandleiding kan ook van onze website worden gedownload.
Wij behouden ons het recht voor, dit document op een willekeurig moment te herzien of
beschreven productspecificaties te wijzigen. De klanten hoeven over dergelijke wijzigingen
niet te worden geïnformeerd.

Indicaties/contra-indicaties
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Indicaties
•
•
•
•
•

Contra-indicaties

Stimulatie van spierweefsel
Zenuwregeneratie
Algemene pijntherapie
Verbetering van de doorbloeding
Urine-incontinentie

Een absolute contra-indicatie voor inzet van de emFieldPro is de plaatsing van een
actieve applicator boven metalen of elektrische implantaten zoals pacemakers,
cochleaire implantaten, intrathecale pompen, gehoorapparaten, enz.
Zorg dat de magnetische stimulatie niet doordringt tot de omgeving van het hart.
Bij personen met morbus Basedowi, actieve bloedstoornissen of convulsies moet de
emFieldPro voorzichtig worden toegepast.
Patiënten uit de volgende categorieën mogen niet zonder voorafgaande toestemming
van de behandelend arts worden behandeld:
• koorts
• menstruatie
• gebruik op delen van de huid met een sensibiliteitsstoornis
• zwangerschap
• ouderen en kinderen
• patiënten bij wie epilepsie wordt vermoed op basis van een elektroencefalogram
• patiënten die uiterlijke wonden aan het hoofd of de hals vertonen
• patiënten met schedelimplantaten
• geïmplanteerde defibrillators
• geïmplanteerde neurostimulators
• kwaadaardige tumor
• hemorragische aandoeningen
• epilepsie
• een recente chirurgische ingreep
• longinsufficiëntie
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Na de behandeling worden vaak bijwerkingen gerapporteerd die in het algemeen
mild zijn. Hiertoe behoren onder meer:
•
•
•
•

huidaandoeningen zoals
o lokaal erytheem
o rode huid
klachten met betrekking tot de onderbuik, zoals
o onregelmatige menstruatie en krampen in de onderbuik
o verstopping, diarree of winderigheid
pijn en klachten zoals
o spierpijn, myalgie
o tijdelijke pijn, bijv. in de rug, in de extremiteiten, gewrichten en pezen
systemische symptomen zoals
o duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn of migraine
o spierzwakte, asthenie, ongemak of slaperigheid

Ongewenste gebeurtenissen die zich zelden voordoen zijn:
•
•
•
•
•

depigmentatie (hyper-/hypopigmentatie)
haargroei
infectie
littekenvorming
zenuwpijn, gespannenheid

Als de patiënt enigerlei symptomen vertoont, moet de gebruiker de behandeling
onmiddellijk afbreken en contact opnemen met de behandelend arts.
Restrisico's

Als het apparaat wordt gebruikt voor het beoogde doel, zijn naast de bovenstaande
bijwerkingen en waarschuwingen verder geen restrisico's bekend.
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Voordat de emFieldPro 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. Bovendien moeten meer informatiebronnen over
therapievormen worden geraadpleegd.
Zorg vóór gebruik van de apparatuur dat het apparaat van stroom wordt voorzien via
een correct geaarde stekker met een veiligheidscontactdoos (elektrische installatie
volgens DIN VDE 0100 deel 710). Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten
met de bijgeleverde netvoedingskabel. De netvoedingskabel moet beschermd zijn
tegen mechanische belasting.
Gebruik van dit apparaat in de nabijheid van sterke elektromagnetische velden
(zoals tomografen, röntgen- of diathermische apparatuur) kan de functionaliteit van
het apparaat verminderen. Neem een veiligheidsafstand van enkele meters in acht.
Tijdens het 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 het gevaar van een elektrische schok te vermijden, moet de netvoedingsstekker
van het apparaat vóór onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden uit de
contactdoos worden getrokken.
De emFieldPro is niet geschikt voor gebruik in zones met een explosieve,
ontvlambare of brandbare omgeving.
Controleer het apparaat vóór gebruik. Wanneer het apparaat beschadigingen
vertoont, mag het niet worden gebruikt.
Er mogen uitsluitend accessoires van Zimmer MedizinSysteme GmbH worden
gebruikt.
Deze therapie mag alleen worden gegeven bij een onbeschadigde huid.
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Het gebruik van de emFieldPro is uitsluitend toegestaan voor gediplomeerde
zorgverleners zoals erkende artsen, therapeuten en andere medische zorgverleners.
De apparatuur voor magneetveldtherapie is niet bedoeld voor gebruik door leken of
thuiszorg.
De patiënt mag tijdens de therapie niet zonder toezicht worden achtergelaten.

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik door medische professionals.
Alle behandelinstructies ten aanzien van de plaats, duur en intensiteit van de
behandeling vereisen medische kennis en moeten door geautoriseerde artsen,
therapeuten en ondersteunend medisch personeel worden gegeven. Deze
instructies dienen absoluut te worden gevolgd.
Inzet in natte gebieden is niet toegestaan; als dit wordt genegeerd, kan ernstige
schade aan het apparaat ontstaan en kan zowel de patiënt als de gebruiker in
gevaar komen.
Verpakkingsmateriaal moet volgens de voorschriften worden weggegooid. Zorg dat
kinderen hiertoe geen toegang hebben.

Het is niet toegestaan het apparaat te duwen wanneer de wielen niet in de
transportstand staan.
Het is verboden op het apparaat te zitten.
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Waarom draait het bij
de emFieldPro?

De emFieldPro is een uiterst betrouwbaar en hoogwaardig apparaat voor
hoogenergetische inductietherapie.

Hoe werkt de
emFieldPro?

De emFieldPro genereert een elektromagnetisch veld van max. 3 tesla voor
behandeling van acute en chronische pijn.

Wat zijn de voordelen
van de emFieldPro?







Niet-invasieve behandeling
Diep binnendringen van een gepulst elektromagnetisch veld van 3 tesla
Unieke applicator met een koeling met oliecirculatie
Touchscreendisplay voor eenvoudige bediening
Breed scala aan toepassingsmogelijkheden

Welke voordelen heeft
de emFieldPro nog
meer?

Twee typen applicators voor bredere toepassingen

Beoogd gebruik

De emFieldPro is een elektrisch aangedreven apparaat voor medische doeleinden.
Het brengt herhaalde samentrekkingen van het spierweefsel teweeg doordat het
elektrische stromen door elektroden leidt die geen contact hebben met het
betreffende lichaamsdeel. Bovendien is het apparaat bedoeld om op volkomen nietinvasieve wijze een elektromagnetische stimulans te geven aan de
bekkenbodemspieren die dient voor het herstel van zwakke bekkenspieren en
terugwinning van de neuromusculaire controle als behandeling van urineincontinentie bij mensen.

Patiëntendoelgroep

Patiënten met acute/chronische pijn (aanbevolen vanaf 18 jaar). Geen beperkingen
ten aanzien van geslacht of anatomische verschillen.

Opmerking:

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door medische professionals (bijv.
artsen, therapeuten, ondersteunend medisch personeel).
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Zorg na het transport en vóór inschakeling van het apparaat dat de zwenkwielen in
de vergrendelde stand staan.
Zorg dat de emFieldPro op een stabiele en vlakke ondergrond staat.
Opmerking:
De netvoedingskabel
aansluiten

Steek de stekker van de netvoedingskabel (23) in de bus van het apparaat (11) en
sluit de kabel aan op het elektriciteitsnet.

Het apparaat mag alleen worden aangesloten op geaarde stopcontacten.

Het apparaat
inschakelen

Schakel het apparaat in met de aan-uitschakelaar (12).
Bedenk dat er storingen kunnen optreden als de netvoedingskabel wordt
aangesloten bij een ingeschakelde aan-uitschakelaar.
Als de applicator in een schuine stand wordt gebruikt, bereikt de koelolie niet alle
delen van de applicator en raakt deze beschadigd door oververhitting. Daarom wordt
aanbevolen de applicator zo veel mogelijk horizontaal te plaatsen.
Wanneer de applicator uit de houder van de applicatorarm wordt genomen, kan de
arm door de druk van de gasveer omhoog schieten en kan de applicator vallen. Zorg
dat u de applicator met één hand vasthoudt terwijl u de armhouder verticaal houdt.
Zorg dat u de armhouder bij vervanging van de applicator eveneens verticaal
monteert.
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Wanneer de emFieldPro lang is gebruikt, kan de applicatorarm omlaag zakken of
boven blijven steken. In dat geval kan de positie van de applicatorarm worden
gewijzigd door de druk van de gasveer aan te passen. Als u de armhouder wilt laten
zakken, draait u de inbusschroef in de richting (−) en als u deze omhoog wilt laten
komen, draait u de schroef in de richting (+) (zie afbeelding).

Gebruik voor het instellen van de applicatorarm alleen de bijgeleverde inbussleutel
(24).

Het apparaat
uitschakelen

Schakel het apparaat uit met de aan-uitschakelaar (12).
Als u het apparaat volledig (alle fasen) van de netvoeding wilt loskoppelen, trekt u de
netvoedingskabel eruit.
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Startscherm

Wanneer u het apparaat inschakelt, wordt een zelftest uitgevoerd en wordt het
startscherm geopend.

Standaardscherm

Nadat de zelftest is voltooid, gaat de emFieldPro automatisch verder naar het
standaardscherm.
A

Selectie van de
configuratie

Wanneer u op de configuratieknop (A) drukt, gaat u direct naar het
configuratiemenu.
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Configuratiemenu
G
B
C
D

E

(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)

Lichtsterkte
Volume
Taal
Administrator
Versie
Sluiten

F

Aanpassing van de lichtsterkte met de toetsen Pijl-links en Pijl-rechts.
Aanpassing van het volume met de toetsen Pijl-links en Pijl-rechts.
Selectie van de taal met de toetsen Pijl-links en Pijl-rechts.
Uitsluitend voor servicepartners
Geeft informatie weer over de huidige softwareversie.
Sluit het configuratiemenu en slaat de informatie op.
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De emFieldPro bestaat uit een hoofdapparaat en twee aangesloten applicators.
Het apparaat vermindert spierpijn met behulp van elektromagnetische velden. De
applicator wordt in de regel op enige afstand van de huid bij de pijnlijke zone
geplaatst.
Het nominale vermogen van dit apparaat bedraagt 230 V wisselstroom.
De reparatie, uitbreiding en installatie van het apparaat mogen uitsluitend door
vakmensen worden uitgevoerd die daarvoor geautoriseerd zijn door de fabrikant.
Eigenmachtige demontage/montage van apparaten door de gebruiker is ten
strengste verboden.
Omdat rond het bereik van de magnetischeveldgeneratie een sterk magnetisch veld
wordt gegenereerd, mogen gebruikers van het apparaat, assistenten en patiënten
geen voorwerpen bij zich dragen die door het magnetische veld beïnvloed kunnen
worden.

Opmerking

Gebruik bij de bediening van het apparaat geen voorwerpen zoals polshorloges,
mobiele telefoons, zendapparatuur, zenders of draadloos speelgoed, omdat deze
door magnetische velden beschadigd kunnen raken. Wees daarom voorzichtig en
houd deze apparaten bij elkaar uit de buurt.

Opmerking

Om elektrische ruis tijdens het gebruik te vermijden, moet het apparaat op flinke
afstand van generatoren, röntgenapparatuur, zendapparatuur, bewegende
elektrokabels enz. worden geïnstalleerd.

Opmerking

Tijdens de bediening van het apparaat mag de patiënt geen dranken, water, enz.
consumeren die het apparaat kunnen beïnvloeden.
De emFieldPro bewaakt de temperatuur van de applicator. Bovendien controleert
het apparaat met regelmatige tussenpozen de verbinding tussen de applicator en
het hoofdapparaat. Als er een foutmelding verschijnt, raadpleegt u hoofdstuk 17.
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U kunt de positie en de hoek van de kanaal-1-applicator afhankelijk van de patiënt
en het stimulatiebereik instellen. De arm van de kanaal-1-applicator kan omhoog en
omlaag en ook naar links en naar rechts worden bewogen. De hoek van de kanaal1-applicator kan worden ingesteld met de applicatorhouder. De hoogte van de arm
voor de kanaal-1-applicator wordt ingesteld door het gewicht van de kanaal-1applicator met gasveerdruk. Als u de hoek van de kanaal-1-omvormer wilt instellen,
houdt u de kanaal-1-applicatorhouder in de ontgrendelde positie en stelt u de hoek
in. De houder moet na afloop van het instellen worden vergrendeld. Raadpleeg de
volgende afbeelding.

Gebruik niet de kanaal-1-applicator, die een gebogen slang heeft.
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H

I
J

P
K
O
L
N

M
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)

Resterende tijd
Totale gebruiksduur
Configuratiepictogram
Intensiteit in %
Start/Stop
Kanaalkeuze (kanaal 1 groot of kanaal 2 middelgroot)
Toegepast programma
Moduskeuze (Programma's/Favorieten/Expert Modus)
Programma-informatiescherm

(H) Resterende tijd

Biedt een grafische weergave van de behandeltijd.

(I) Totale gebruiksduur Aan het begin: weergave van de totale behandeltijd
Tijdens het gebruik: de behandeltijd wordt afgeteld.
Tijd instellen (wijzigen): klik op knop (2) en stel met de centrale controleknop (6) de
totale gebruiksduur in (wijzigen).
(J) Configuratiemenu

Zie hoofdstuk 7, Instellingen en instelmogelijkheden.

(K) Intensiteit

Nadat u op de startknop hebt gedrukt: grafische en procentuele (0-100%) weergave
van de toegepaste intensiteit.
Stel de intensiteit in met de centrale controleknop (6) (wijzigen). Draai naar rechts
om de intensiteit te verhogen en/of naar links om de intensiteit te verlagen.

(L) Start/Stop

Nadat u op de startknop hebt gedrukt, wordt het toegepaste programma gestart. De
totale behandeltijd wordt afgeteld tot 0. De tekst op de startknop verandert in STOP.
Druk opnieuw op de knop om de behandeling te stoppen en de behandeltijd en ook
de toegepaste energie te resetten.
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(M) Kanaalkeuze

Selectie van kanaal 1 (grote applicator) of kanaal 2 (middelgrote/draagbare
applicator). De donkere kleur van de knop geeft aan, dat het kanaal actief is.

(N) Toegepast
programma

Door bediening van een van de knoppen (O) en een daaropvolgende selectie van
een van de opgeslagen programma's met de centrale controleknop (6) wordt de
geselecteerde modus in het modusselectievenster linksonder op het display
weergegeven.

(O) Moduskeuze

De programmamodus is vooraf met parameters ingesteld, terwijl de modi Favorieten
en Expert werken met configureerbare programma's.

Programmamodus

De programmamodus biedt de gebruiker een reeks voorgeprogrammeerde
behandeladviezen. Een uitvoerige beschrijving wordt gegeven in de leidraad voor
behandeling.
Ieder advies kan verder worden gespecificeerd door selectie van chronisch of acuut.

Favorietenmodus

De favorietenmodus bevat 20 programma's voor opslag naar keuze. De frequentie
van het magnetische veld, de continue uitvoertijd en de pauzetijd worden van
tevoren ingesteld. De golfvorm van de geselecteerde modus wordt tijdens de door
de gebruiker ingestelde bedrijfstijd herhaald toegepast.
De instelbereiken van de parameters zijn als volgt:
- F1: 1 – 100 Hz
- F2: 1 – 100 Hz
- On-tijd: 1 – 4 s (De instelbereiken zijn afhankelijk van de waarde van F1 en F2
verschillend)
- Off-tijd: 0 – 10 s (De instelbereiken zijn afhankelijk van de waarde van F1 en F2
verschillend)

(P) Programmainformatiescherm

Als Programma is geselecteerd, geeft dit scherm een animatie weer.
Als Favorieten- of Expert Modus is geselecteerd, geeft dit scherm een grafiek van de
geselecteerde parameters weer.
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De instellingen van de favorietenmodus kunnen als volgt worden gewijzigd:

Druk 2–3 seconden op de knop Favorieten om de parameters op het touchscreen in
te stellen.
Wanneer het scherm voor parameterinstellingen wordt weergegeven, kan de
gebruiker parameterwaarden opgeven.

Selecteer de parameter die u wilt wijzigen. In deze modus kunt u Freq 1, Freq 2, Ontijd en Off-tijd instellen. Met een druk op de centrale controleknop (6) worden de
parameterwaarden ingesteld. Nadat u alle instellingen hebt opgegeven, drukt u op het
sluitpictogram (x) in de rechterbovenhoek om het scherm voor parameterinstellingen te
sluiten.
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Als u ongeveer 2 seconden op een van de favorieten drukt, wordt een scherm
geopend waarin u de naam van de aandoening kunt wijzigen. Nadat u de naam hebt
gewijzigd, drukt u op Exit om het scherm te sluiten.
Expertmodus

De expertmodus bevat 20 modi voor opslag naar keuze. De gebruiker kan de
parameterwaarden direct instellen.

Als u de instellingen wilt wijzigen, drukt u 2 - 3 seconden op Expert Modus op het
touchscreen. De parameterwaarden kunnen nu worden ingesteld.
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De volgende parameters kunnen worden gewijzigd:
- Wave

- L (Hz)
- H (Hz)
- T1

- OFF (Hz)
- T2

- STR
- RPT

: Selecteer een van de volgende golfpatronen:
sinus; driehoek; neerwaartse driehoek; opwaartse
driehoek of doorlopend door het bijbehorende symbool te
selecteren.
: Ondergrens van het golfpatroon (6-149 Hz). Deze
frequentie moet lager zijn dan H (Hz).
: Bovengrens van het golfpatroon (7-150 Hz). Deze
frequentie moet hoger zijn dan L (Hz).
: Duur van de stimulatiefase (1 – 10 seconden).
De instelbereiken zijn afhankelijk van de waarden van de
frequenties.
: Frequentie in de uit-fase (0 – 4 Hz).
: Duur van de uit-fase (4 – 10 seconden).
De instelbereiken zijn afhankelijk van de waarden van de
frequenties.
: 1 – 100% (vermenigvuldigingsfactor voor de sterkte van
het magnetische veld)
: Aantal herhalingen (1 ~ 60 cycli).
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Nadat u ongeveer 2 seconden op Naam hebt gedrukt, wordt een schermtoetsenbord
weergegeven waarmee u de voorgeprogrammeerde naam kunt wijzigen.

Druk op het gedeelte Parameters om het instellingenscherm te openen. De
parameterwaarden worden gewijzigd.

Selecteer de parameter die u wilt wijzigen. De waarden voor Wave, L (Hz), H (Hz), T1,
Off, T2, Str en Rpt kunnen in deze modus worden ingesteld door de parameterwaarden
te wijzigen met de centrale controleknop (6).
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Gebruikshandleiding
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Iedere modus heeft 9 submodi met verschillende parametersets. De expertmodus
werkt sequentieel vanaf submodus 1.
Druk op het stiftpictogram rechtsboven in het parameterinstellingenscherm om een
submodus toe te voegen.

Als u een submodus wilt verwijderen, selecteert u de betreffende submodus en drukt
u op het afvalemmerpictogram in de rechterbovenhoek.
Nadat u de namen en de parameterwaarden voor het expertmodusprogramma hebt
ingevoerd, klikt u rechtsboven op het sluitpictogram (X) om het scherm met
parameterinstellingen te sluiten.
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Technische informatie

Stroomvoorziening

Ingangsvermogen 220–240 V 50/60 Hz
Vermogensopname: max. 2200 VA

Netvoedingszekering

T 12,5 AL/ 250 VAC

Beschermingsklasse

Klasse 1

Toepassingsgedeelte
(applicator)

Type BF

Afmetingen

542 (L)  501 (B)  993 (H) mm

Gewicht

ca. 60 kg

Bediening

Sterkte van magnetisch veld:
Kanaal 1: 3,0 T – pp (± 20%)
Kanaal 2: 3,0 T – pp (± 20%)
Modi:
Programmamodus: A1– A20
Favorietenmodus: M1– M20
Expertmodus: U1– U20

Transport

Vervoer het apparaat in verticale positie
1 verpakking 1 apparaat

Bediening

Omgevingsvereisten voor gebruik
-

Opslag en transport

9

Temperatuur: +10°C tot +30℃
Luchtvochtigheid: 30% tot 85% rel. luchtvochtigheid
Luchtdruk: 700 tot 1060 hPa

Omgevingsvereisten voor opslag en transport
-

Temperatuur: 0°C tot 60℃
Luchtvochtigheid: 10% tot 90% rel. luchtvochtigheid
Luchtdruk: 700 tot 1060 hPa

Volume

< 70 dB(A)

Opmerking:

Opslag en transport alleen in de originele verpakking.

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Reiniging
Desinfectie
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Wij raden aan minimaal na iedere patiënt en aan het einde van de werkdag een
desinfectie uit te voeren, evenals na tekenen van een mogelijke contaminatie. Neem
daarvoor eventueel contact op met uw gezondheidsexpert. Voer vóór de desinfectie
altijd een reiniging uit.
Voordat onderhouds- en reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet het
apparaat met de hoofdschakelaar worden uitgeschakeld en moet de
netvoedingskabel worden losgekoppeld.
Zorg dat bij de reiniging en desinfectie geen vloeistoffen in het apparaat
terechtkomen. Gebruik geen sprays.
Als bij de reiniging of desinfectie toch vloeistof in het apparaat terechtkomt, stelt u
het apparaat buiten bedrijf, beschermt u het tegen ingebruikname en neemt u
contact op met uw servicepartner.
Zorg dat de etiketten op het apparaat (bijv. waarschuwingen, stickers van
besturingsapparaten, typeplaatje) bij de reiniging en desinfectie niet worden
beschadigd.
Het apparaat en het toepassingsgedeelte gelden met betrekking tot hygiëne bij
toepassing op een onbeschadigde en gezonde huid als 'niet-kritiek'.
Behuizing/applicator

Reiniging Bij zichtbare vervuiling kunnen de behuizing, de applicator en alle kabels
worden gereinigd met algemeen verkrijgbare milde, alcoholvrije
kunststofreinigingsmiddelen. Wis met een zachte, volgens de aanwijzingen van de
fabrikant van het reinigingsmiddel bevochtigde maar niet druipende doek het
oppervlak af tot het vuil is verwijderd.
Desinfectie Wij raden aan minstens een keer per week en bij tekenen van een
mogelijke contaminatie een desinfectie uit te voeren. Neem daarvoor eventueel
contact op met uw gezondheidsexpert.. Voer vóór de desinfectie altijd een reiniging
uit.
De behuizing en de applicator kunnen worden gedesinfecteerd met desinfecterende
doekjes. Gebruik voor metaal en kunststof een algemeen verkrijgbaar alcoholvrij
desinfectiemiddel met bacterie-, virus- en schimmeldodende eigenschappen. Neem
de gebruiksinstructies van de fabrikant in acht. Veeg alle oppervlakken af met een
doek die volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het desinfectiemiddel is
bevochtigd maar niet druipt of met een doek die vooraf is geïmpregneerd met een
desinfectiemiddel.
Neem ook de eisen ten aanzien van drogen of nareiniging in acht.
Voorzichtig: Als voor de reiniging en desinfectie ontvlambare oplossingen worden
gebruikt, moet vóór gebruik van het apparaat voldoende tijd worden genomen voor
verdamping van deze oplossingen. Anders kunnen er branden ontstaan!

Opmerking:

Gebruik het apparaat alleen in een hygiënische omgeving.
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CE-markering
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Dit product heeft een CE-markering
0123
volgens EG-richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.

Fabrikant

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Deutschland
www.zimmer.de
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Levering en accessoires

Levering
Art.nr.
5030

Accessoires
Art.nr.
54209200
54209202
10102858

12

1 emFieldPro met:
2 applicators
1 applicatorarm
1 gebruiksaanwijzing
1 netvoedingskabel
1 inbussleutel

1 applicatorarm
1 netvoedingskabel
1 gebruiksaanwijzing

Wijzigingen voorbehouden!
Opmerking

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met originele accessoires van
Zimmer.
Anders kunnen de werking en veiligheid van patiënten, gebruikers en andere
personen niet worden gegarandeerd.
* Individuele netvoedingskabel verkrijgbaar. Neem contact op met uw leverancier.

Pagina 22

Combinaties van apparatuur
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Voor de emFieldPro worden geen gecombineerde apparaten aangeboden door de
fabrikant.
Iedereen die in weerwil van deze voorschriften apparaten combineert en daarmee
een medisch systeem gebruikt, doet dit op eigen risico.
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Veiligheid en onderhoud
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De emFieldPro wordt vervaardigd volgens de veiligheidsvoorschriften van IEC
60601-1.
Als fabrikant kan Zimmer MedizinSysteme GmbH alleen verantwoordelijk zijn voor
de veiligheid en betrouwbaarheid 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 wordt bediend volgens de gebruiksaanwijzing;
– uitbreidingen, nieuwe aanpassingen of wijzigingen alleen worden uitgevoerd door
personen die door Zimmer MedizinSysteme GmbH zijn geautoriseerd;
– de gebruiker vóór gebruik van het apparaat gecontroleerd heeft of de functionele
veiligheid, de algemene staat en de mechanische integriteit in orde zijn,
– het apparaat uitsluitend door personeel met een relevante training wordt bediend;
– het apparaat niet wordt gebruikt op gevaarlijke plaatsen en/of in een explosieve
atmosfeer;
– het apparaat bij het binnendringen van vloeistoffen direct van het elektriciteitsnet
wordt losgekoppeld. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker
onderhouden kunnen worden.
Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen
worden.
Wijzigingen aan dit apparaat zijn niet toegestaan.
Onderhoud en vervanging van componenten mogen alleen door gecertificeerde
servicetechnici van Zimmer MedizinSysteme GmbH worden uitgevoerd.
Melding

Alle ernstige incidenten die zich in samenhang met dit product voordoen, moeten
worden gemeld aan de fabrikant en aan de verantwoordelijke autoriteit in het land
waarin de gebruiker en/of de patiënt gevestigd is.
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Functiecontrole

Routinematige
inspectie van de
installatie
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De ommanteling van de stroomleiding van het apparaat, de aansluitleiding van de
applicator, enz. mag niet worden verwijderd en de interne leidingen mogen niet
worden blootgelegd of door klappen van buiten worden beschadigd.
De applicator mag geen sporen van uittredende olie vertonen.
Wis de buitenkant van het apparaat zo af dat er geen vreemd materiaal aanwezig is.
De toets voor bediening van het apparaat enz. mag geen speling vertonen.
De verschillende onderdelen die op het apparaat zijn aangebracht, mogen geen
speling vertonen.
Als een van de bovenstaande omstandigheden zich toch voordoet, vraagt u uw
servicepartner om hulp.

Veiligheidscontrole

Voor een gegarandeerd veilig gebruik moet de binnenkant een keer per jaar worden
gereinigd door iemand die door Zimmer MedizinSysteme GmbH is geautoriseerd.
Laat de installatie inclusief de interne componenten en de uitgangsspanning een
keer per jaar controleren door iemand die daarvoor geautoriseerd is door de
onderneming om een veilig gebruik te waarborgen.
Reinig de applicator voordat u deze opslaat.
Controleer het apparaat vóór gebruik als u het langere tijd in de opslag hebt
bewaard.
Neem de volgende aanwijzingen ten aanzien van de opslagomstandigheden in acht:
• Beschermen tegen water
• Beschermen tegen direct zonlicht
• Niet bewaren nabij verwarmingsapparatuur
• Plaatsen vermijden die worden blootgesteld aan overmatige schokken of
trillingen, chemicaliën of explosieve gassen.

Fouten oplossen

Als het apparaat tijdens het gebruik niet goed functioneert, controleert u de punten in
de tabel voordat u verzoekt om onderhoud. Als geen van de volgende problemen
van toepassing is of de volgende maatregelen niet helpen, schakelt u het apparaat
uit en wendt u zich tot uw servicepartner.
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Zelf problemen oplossen
Symptoom

Het apparaat kan niet
worden ingeschakeld.

Het apparaat
genereert geen
magnetisch veld

De melding
Overhitting wordt
weergegeven.

Wat moet u doen?

Aanwijzingen in de
gebruikshandleiding

Controleer of de netvoedingskabel van het • Hoofdstuk 6; Configuratie van het
apparaat correct is aangesloten.
apparaat
Controleer of de aan-uitschakelaar van
het apparaat is ingeschakeld.
Controleer of er op het LCD-display een
ERROR-melding wordt weergegeven.

• Afb. 2, Achterzijde van het apparaat
• 17. Foutmeldingen en verhelpen
van fouten

Controleer of de uitgangssterkte is
• 8. Gebruikshandleiding
ingesteld door op de startknop te drukken
en vervolgens de draaiknop te draaien.
Wanneer de applicator zich in een
verticale positie bevindt, raakt deze
• 17. Foutmeldingen en verhelpen
gemakkelijk oververhit. Zet de omvormer
van fouten
indien mogelijk in een horizontale positie.
Als de omgevingstemperatuur te hoog is,
• 17. Foutmeldingen en verhelpen
kunnen er storingen in de koeling
optreden. Houd de omgevingstemperatuur van fouten
indien mogelijk onder 25℃.

In de volgende gevallen staakt u het gebruik door de stroomtoevoer naar het apparaat te onderbreken en
wendt u zich tot het servicecentrum.
.
• De aan-uitschakelaar schakelt zichzelf spontaan uit.
• Het LCD-scherm van het bedieningspaneel wordt niet verlicht wanneer u het apparaat uit- en
daarna weer aanzet.
• De applicator genereert geen stimulatie, ook niet wanneer de intensiteit wordt verhoogd.
• Het temperatuurpictogram op het beeldscherm knippert en het apparaat is niet in gebruik.

Regelmatige inspectie voor behoud van de functionaliteit
Laat regelmatig, ten minste één keer per jaar, een inspectie uitvoeren door een geautoriseerd persoon om
veilig gebruik van de installatie te waarborgen.
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De emFieldPro valt onder bijlage 1 van de Duitse MPBetreibV
(Gebruikersvoorschriften voor medische producten).
Neem de maatregelen in acht die daardoor noodzakelijk zijn.
In Duitsland moet ook de geldende versie van DGUV Vorschrift3 (Elektrische
systemen en apparaten) in acht worden genomen.
Opmerking:

Deze voorschriften zijn van toepassing op gebruik van het apparaat in Duitsland. In
uw land kunnen afwijkende voorschriften van toepassing zijn.
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Foutmeldingen
Fouten oplossen
Verwijdering
Foutmeldingen
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Meldingen:
Oververhitting
De emFieldPro is een apparaat dat een magnetisch veld genereert door een hoge
stroomsterkte naar een applicator te geleiden. Terwijl de applicator warmte
ontwikkelt door de hoge stroomsterkte die dient om het magnetische veld te
genereren, vindt koeling plaats doordat er koelolie in de emFieldPro-applicator wordt
rondgepompt. Als de applicator in een schuine stand wordt gebruikt, bereikt de
koelolie niet alle delen van de applicator. Dit kan leiden tot letsel of een onderbreking
in de werking van het apparaat. Daarom wordt aanbevolen de applicator horizontaal
te plaatsen. Wanneer de applicator oververhit is, wordt de werking tijdelijk
onderbroken en wordt de melding Overhitting weergegeven (zie afbeelding 25).
Wordt deze melding weergegeven, dan verwijdert u de applicator enige tijd van de
patiënt (schakel het apparaat niet uit) totdat de melding verdwijnt en het apparaat
terugkeert naar de normale toestand.

25

Het wordt dringend aanbevolen de applicator in een horizontale positie te plaatsen.

Levensduur van de koeleenheid
De emFieldPro gebruikt een oliepomp voor de koeling. Deze component is een
verbruikscomponent met een garantie van 5000 uur. Na 5000 uur wordt de melding
Koeleenheid weergegeven (zie afbeelding 26). Het gaat daarbij niet om een fout, maar
om informatie over onderhoud. Raak het bedieningspaneel aan om het apparaat naar de
normale stand te laten terugkeren.
Als componenten tijdig worden vervangen, kan onverwachte uitval van de installatie
worden vermeden.

26
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Applicatorfout
De emFieldPro controleert telkens de aansluiting van de applicatorkabel. Als de kabel is
losgekoppeld of beschadigd, wordt de melding uit afbeelding 27 weergegeven. In dat
geval mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Neem contact op met het
geautoriseerde onderhoudspersoneel van onze lokale handelspartner.

27

Opmerking:

De emFieldPro controleert voortdurend de aansluiting van de kabel die op de
applicator is aangesloten.
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Fabrikant
Hoofdvestiging

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Duitsland
Duitsland
Tel. +49 731 / 9761-291
Fax +49 731 / 9761-299
service@zimmer.de
www.zimmer.de

Verwijdering

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden teruggestuurd naar de
fabriek.
Het apparaat moet door Zimmer MedizinSysteme GmbH als afval worden
verwerkt.
Neem buiten Duitsland in Europa de nationale voorschriften voor afvalverwerking
in acht.
Neem indien nodig contact op met onze handelspartner.
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Het apparaat emFieldPro is ontwikkeld volgens de erkende regels voor techniek, waarbij de gegevens voor het
beoogde doel van de componenten in acht zijn genomen.
Het apparaat emFieldPro mag niet worden gebruikt in de buurt van actieve, hoogfrequente chirurgische
apparaten of MRI-apparaten die sterke elektromagnetische interferentie kunnen veroorzaken.
Het apparaat emFieldPro is uitsluitend getest en geleverd voor gebruik door professionele instellingen in de
gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen.
Het apparaat emFieldPro heeft geen essentiële prestatiekenmerken die door elektromagnetische interferentie
veroorzaakt 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 in de gaten worden gehouden om te controleren of ze normaal functioneren.
De elektromagnetische compatibiliteit van de emFieldPro is getest voor het originele apparaat met een
handbediening.
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 leiden tot een verkeerde werking.
Het apparaat emFieldPro bevat geen uitwisselbare componenten, kabels of andere delen die leiden tot een
vermindering van de EMC.
WAARSCHUWING: Draagbare HF-communicatieapparatuur (inclusief randapparaten zoals antennekabels)
mogen niet dichter dan 30 cm (12 inch) bij enig deel van het apparaat emFieldPro worden gehouden, inclusief
de kabels die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Anders kunnen de prestaties van deze apparatuur
afnemen.
Het apparaat emFieldPro is alleen voor bepaalde frequenties getest op immuniteit voor hoogfrequente straling.
Nabije transiënten op andere frequenties kunnen leiden tot een minder goede werking. De geteste frequenties
staan vermeld in tabel 4.
Het apparaat emFieldPro is ontwikkeld volgens de erkende regels voor techniek, waarbij de gegevens voor het
beoogde doel van de componenten in acht zijn genomen.
Het apparaat emFieldPro bevat geen componenten die verouderen gedurende de levensduur van het
apparaat en die tot een vermindering van de elektromagnetische compatibiliteit zouden kunnen leiden.
Daarom is gedurende de levensduur van het apparaat geen onderhoud nodig om de basisveiligheid te
garanderen. Alle tests volgens de norm DIN EN 60601-1-2, uitgave 4.0 zijn uitgevoerd. Er zijn geen andere
standaarden en voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit toegepast.
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische interferentie
Het apparaat emFieldPro is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder is
beschreven. De klant of de gebruiker van het emFieldPro-systeem dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een
dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Interferentie

Conformiteit

Richtlijn voor elektromagnetische
omgeving

HF-interferenties volgens CISPR 11

Groep 1

Het apparaat emFieldPro gebruikt HF-energie
uitsluitend voor de interne functies. De HFemissies zijn daarom zeer laag en het is
onwaarschijnlijk dat deze storing kunnen
veroorzaken in elektronische apparatuur in de
nabijheid.

HF-interferenties volgens CISPR 11

Klasse A

Harmonische emissies conform IEC
61000-3-2

Klasse A

Spanningsfluctuaties/emissies van
flikkeringen conform IEC 61000-3-3

Conform

Het apparaat emFieldPro 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.

Het apparaat mag niet direct naast of gestapeld op/onder andere elektrische apparatuur worden gebruikt.
Als het gebruik nabij of gestapeld op/onder andere apparaten noodzakelijk is, moet worden
gecontroleerd of het apparaat volgens het beoogde gebruik werkt in die opstelling.
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
Het apparaat emFieldPro is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder is beschreven.
De klant of de gebruiker van het emFieldPro-systeem dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een dergelijke
omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstests

IEC 60601 –
testniveau

Compliantieniveau

Richtlijnen voor
elektromagnetische omgeving

Elektrostatische ontlading
(ESD) volgens IEC 61000-42

±6 kV
contactontlading

±6 kV contactontlading

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

±8 kV luchtontlading
±8 kV luchtontlading

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

± 2 kV voor
netvoedingskabels

± 2 kV voor
netvoedingskabels

± 1 kV voor in- en
uitgangskabels

± 1 kV voor in- en
uitgangskabels

Stootspanningen (surges)
volgens IEC 61000-4-5

± 1 kV differentiële
modus

± 1 kV differentiële modus

±2 kV common mode
Spanningsdalingen, korte
onderbrekingen en
fluctuaties in de
voedingsspanning volgens
IEC 61000-4-11

<5% UT
(>95 % daling van UT
gedurende ½ periode)

<5% UT
(>95% daling van UT
gedurende ½ periode)

40% UT
(60% daling van UT
gedurende 5
perioden)

40 % UT
(60 % daling van UT
gedurende 5 perioden)

70 % UT
(30 % daling van UT
gedurende 25
perioden)
<5% UT
(>95% daling van UT
gedurende 5
seconden)
Magnetisch veld bij de
spanningsfrequentie
(50/60 Hz) volgens IEC
61000-4-8

±2 kV common mode

3 A/m

70 % UT
(30 % daling van UT
gedurende 25 perioden)

De netvoedingskwaliteit dient die
van een typische kantoor- of
ziekenhuisomgeving te zijn.

De netvoedingskwaliteit dient die
van een typische kantoor- of
ziekenhuisomgeving te zijn.
De netvoedingskwaliteit dient die
van een typische kantoor- of
ziekenhuisomgeving te zijn. Als de
gebruiker de emFieldPro bij
stroomstoringen toch wil blijven
gebruiken, wordt aanbevolen de
stroomvoorziening van de
emFieldPro te regelen met een
ononderbreekbare voeding of
batterij.

<5 % UT
(>95 % daling van UT
gedurende 5 seconden)

3 A/m

Magnetische velden bij de
netfrequentie moeten voldoen aan
de normale waarden zoals in een
kantoor- of ziekenhuisomgeving.

Opmerking: UT is de netwisselspanning vóór toepassing van het testniveau.
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
Het apparaat emFieldPro is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder is beschreven. De
klant of de gebruiker van het emFieldPro-systeem dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt
gebruikt.
Immuniteitstests

IEC 60601 –
testniveau

Compliantieniveau

Richtlijnen voor elektromagnetische omgeving

Geleide HF-storingen volgens
IEC 61000-4-6

3 VEffectieve

3 VEffectieve waarde
150 KHz – 80 MHz

Draagbare en mobiele zendapparatuur
(inclusief de bijbehorende kabels) mag niet
dichter bij de emFieldPro worden gebruikt dan
de aanbevolen veiligheidsafstand, berekend op
basis van de vergelijking die van toepassing is
op de frequentie van de zender.

Uitgestraalde HF-storingen
volgens IEC 61000-4-3

waarde

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

3 V/m
80 MHz – 2,5 GHz

Aanbevolen veiligheidsafstand:
d = 1,17 √P
d = 1,17 √P voor 80 MHz tot 800 MHz
d = 2,33 √P voor 800 MHz tot 2,5 GHz
waarbij P staat voor het nominale vermogen
van de zender in watt (W) volgens de fabrikant
van de zender, en d voor de aanbevolen
veiligheidsafstand in meters (m).
De veldsterkte van vaste HF-zenders zoals
bepaald door een elektromagnetische metinga
ter plaatse, moet in elk frequentiebereik lager
zijn dan het compliantieniveaub.
Storingen zijn mogelijk als apparaten met het
volgende symbool zich in de nabijheid
bevinden:

OPMERKING 1: Bij 80 Hz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2: Deze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle situaties. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed
door de absorptie en reflectie van gebouwen, objecten en mensen.
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De veldsterkte van vaste zenders zoals basisstations voor mobiele telefoons en landmobiele radiosystemen,
draadloze toetsenborden, AM- en FM-zenders en tv's kan theoretisch niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de
elektromagnetische omgeving met betrekking tot vaste zenders te beoordelen, dient een onderzoek naar elektromagnetische
processen ter plaatse te worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar het emFieldPro-apparaat wordt
gebruikt, hoger is dan de compliantiegrens, moet worden gecontroleerd of het emFieldPro-apparaat naar behoren
functioneert. Indien er afwijkende prestaties worden waargenomen, kunnen aanvullende maatregelen vereist zijn,
bijvoorbeeld heroriëntering of verplaatsing van het het emFieldPro-apparaat.
a

Boven het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte minder dan 3 V/m zijn.

b

Aanbevolen veiligheidsafstanden tussen draagbare en mobiele HF-telecommunicatieapparatuur en het emFieldPro-apparaat
De emFieldPro is bestemd voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin HF-storingen worden gereguleerd. De
klant of de gebruiker van het emFieldPro-apparaat kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een
minimale afstand in acht te nemen tussen draagbare en mobiele HF-telecommunicatieapparatuur (zenders) en het
emFieldPro-apparaat, afhankelijk van het uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur zoals hieronder wordt
beschreven.
Nominale capaciteit van de zender
W

Veiligheidsafstand m.b.t. de zenderfrequentie
m
150 kHz – 80 MHz
d = 1,17 √P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,17 √P

800 MHz – 2,5 GHz
d = 2,33 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,70

3,70

7,37

100

11,67

11,67

23,33

Voor zenders met een maximaal nominaal vermogen dat niet in de bovenstaande tabel wordt weergegeven, kan de
aanbevolen veiligheidsafstand d in meters (m) worden bepaald met de vergelijking in de toepasselijke kolom, waarbij P het
maximale nominale vermogen van de zender is in watt (W), volgens de fabrikant van de zender.
OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2: Deze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle situaties. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed
door de absorptie en reflectie van gebouwen, objecten en mensen.
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