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Pozor
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Následujte návod k použití
Symbol zapnutí/vypnutí

Seriové číslo
LOT-číslo

Číslo produktu

Výrobce

Datum výroby
Údaj o množství obsahu v balení

Nesterilní

Vysvětlení symbolů

Typ přístroje BF

CE-označení s číslem zkušebny
Zdravotnický prostředek
Chraňte před horkem (slunečním zářením)

Teplotní rozmezí pro skladování a transport

Rozmezí vlhkosti pro skladování a transport

Rozmezí tlaku vzduchu pro skladování a transport

Balení na horní straně

Křehké balení

Chraňte před vlhkem

Recyklovatelné

Indentifikační číslo produktu pro zdravotnický prostředek

Horní hranice skladování

Obsah

Schematická vyobrazení
Přední strana přístroje
Zadní strana přístroje
Obrazovka/Display
Příslušenství
Vysvětlení symbolů
Strana

1

Účel použití, indikace, kontraindikace, vedlejší účinky,
způsob účinku

1

2

Pokyny k použití

3

3

Varování

5

4

enShock – v krátkosti

6

5

Úvod k použití přístroje

6

Konfigurace

7

8

Úvod k obsluze
7.1 Doporučení k použití
7.2 Provedení ošetření
7.3 Údaje a tlačítka volby
7.4 Protokoly
7.5 Oblíbené

9
10
11
13
14

8

Technické informace

15

9

Recyklace

16

7

10

čištění/dezinfekce
CE-označení

19

Obsah

11

Obsah dodávky a příslušenství

20

12

Kombinace přístroje

21

13

Bezpečnost a údržba
13.1 Bezpečnost
13.2 Údržba

22
23

14

Funkční test

24

15

Bezpečnostně technická kontrola/měřící kontrola

25

16

Chybová hlášení/odstranění chyb/likvidace

26

17

EMV-prohlášení výrobce

28

Platí pro přístroj enShock.
Tento návod k použití je součástí přístroje.Návod musí být uložen
u přístroje a neustále k dispozici obluhujícímu personálu.
Tento návod k použití platí od únor 2022.
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Účel
použití,indikace,kontraindikace,vedlejší
účinky,způsob účinku
Účel použití

Přístroj enShock je určen pro výdej fokusovaných rázových vln k ošetřování
různých indikací u onemocnění pohybového aparátu

Indikace

enShock aplikuje fokusované rázové vlny při myoskletálních a jiných
onemocněních.Užití je určováno zdravotnickým personálem.
enShock je indikován u:
• myofasciálních Trigger bodů u bolestí zad a šíje a u myofasciálních
bolestivých syndromů
• Tendinitis calcarea a tendinopatie ramenního kloubu,onemocnění
rotátorové manžety s nebo bez kalcifikace
• subakromiální bolestivý syndrom
• Epicondylitis humeri radialis a ulnaris
• Epicondylopatie
• Syndrom patelární špičky
• Tendinopatie Achillovy šlachy
• Plantarfasciopatie a plantarfasciitis
• Pseudoarthróza a nehojící se nebo pomalu hojící se fraktura, jakož i
osteochondritis dissecans, nekrózy chrupavky (nekróza kyčelní
hlavice,koleno)
• Syndrom přetížení med.tibie
• Syndrom bolest.trochanteru
• Stresová fraktura

Kontraindikace

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokální infekce
Lokální onkologická onemocnění
Poruchy srážlivosti (před použití doporučujeme provést analýzu stavu
srážlivosti)
Užití léků omezující srážlivost
Těhotenství
Neošetřujeme plicní tkáň,dutinové orgány ,orgány s parenchymatickou
tkání
U dětí ,v oblastech nezralých efizálních štěrbin
Epifyzální štěrbiny v ošetřované oblasti
Mozek nebo páteř v ošetřované oblasti
Oči/obličej v ošetřované oblasti

Opatrnost u osob
• s poruchou senzitivity
• se silnými vegetativními poruchami
• s osteoporózou
• pod vlivem drog nebo alkoholu
Přístroj se nesmí užívat na zraněnou kůži a sliznice.
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Účel
použití,indikace,kontraindikace,vedlejší
účinky,způsob účinku
Vedlejší účinky

Časté vedlejší účinky jsou
• (dočasně) zesílené bolesti a vyzařující bolesti
• podráždění kůže, zarudnutí kůže, lokální poškození kůže,jako kožní
erytém, petechie,hematomy,lokální otok, dočasný pocit ohlušení
• nevolnost
• bolesti hlavy/migréna
• podráždění nervů, poškození nervů
Nežádoucí vedlejší účinky, které jsou extrémně vzácné:
• Poškození chrupavky nebo – fraktura po ošetření
• Natržení šlachy po ošetření
• Cévní poškození
• Zhoršení stavu
• Zhoršení symptomů
• Lokální poškození měkkých tkání
• Chybí chrupavkové spojení (u stresových fraktur)
• Pseudoartróza

Odbornost

enShock je určen pro použití pouze odborným zdravotnickým personálem jako
jsou fyzioterapeuté,lékaři a pomocný zdravotnický personál.

Cílové skupiny
pacientů

enShock se nesmí užívat u kojenců a malých dětí.
enShock se nesmí používat u pacientů,kteří mají kontraindikaci
Pacienti musí být v takovém psychickém a fyzickém stavu,který dovoluje
vyjádřit bolestivé pocity při terapii.

Způsob účinku/
způsob funkce

Piezoelektrické krystaly při elektrické aktivaci vytvářejí tlakové vlny. Krystaly
jsou namontovány v soustavě tak, aby se tlakové vlny vyzařované každým
krystalem setkaly v zaostřovacím bodě. Hloubku průniku určuje zvolená gelová
podlložka vzdálenosti.
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Před použitím prostředku u pacientů by měli být uživatelé poučeni, aby se
seznámili s návodem k použití , individuálními léčebnými metodami a zohlednili
indikace/kontraindikace . Seznamte se s upozorněními a návodem k použití. Je
třeba vzít v úvahu i další zdroje informací o terapii.
Veškeré závažné nežádoucí příhody související s přípravkem by měly být
hlášeny výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel
a/nebo pacient usazen..
Pozor!

EnShock se nesmí používat v hygienicky specifických oblastech, jako jsou OP
místnosti nebo v intenzivních nebo nouzových stanicích

Pozor!

Před použitím se ujistěte, že je zařízení ovládáno pomocí chráněné zásuvky
(elektrická instalace podle DIN VDE 0100 část 710 nebo srovnatelná). Přístroj
může být provozován pouze s dodaným zdrojem napájení. Napájecí kabel musí
být chráněn před mechanickým zatížením.

Pozor!

Zdravotnické elektrické přístroje podléhají zvláštním opatřením pro
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) , musí být instalovány v souladu s
pokyny EMC obsaženými v průvodních dokumentech. Pro tento účel viz
kapitola 17 „ Prohlášení výrobce “.
Provoz zařízení v blízkosti silných elektromagnetických polí (např. tomografy,
rentgenová nebo diatermická zařízení) mohou narušovat činnost zařízení.
Udržujte prosím bezpečnou vzdálenost 5 metrů od zařízení způsobujících silné
elektromagnetické pole.
EnShock není vhodný pro provoz v oblastech s výbušným nebo hořlavým
prostředím.
Zařízení musí být při použití umístěno tak, aby bylo možné přistupovat přímo k
centrálnímu napájecímu zdroji, aby mohlo být kdykoli odděleno od sítě.
Aby se zabránilo riziku výpadku elektřiny, musí být zařízení před jakoukoli
údržbou nebo čištěním odděleno od rozvodné sítě.
Před použitím zkontrolujte zařízení a části příslušenství. Zařízení se nesmí
použít v případě poškození.

Pozor!

Přípravek EnShock nesmí být kombinován s žádným jiným zdravotnickým nebo
nelékařským prostředkem.

Během životnosti spotřebiče nebo zdravotnického systému se nesmějí
provádět žádné změny. .
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Konzistence gelu v gelových podložkách se mění v důsledku tepla, chladu,
přímého slunečního světla, mechanického poškození nebo přirozeného
stárnutí. Chraňte gelové podložky před přírodními vlivy prostředí.
Pro dosažení stabilní gelové konzistence udržujte gelové podložky mezi
léčebnými intervaly ve vhodném skladovacím boxu. Chraňte je před přímým
slunečním světlem a uchovávejte je při pokojové teplotě (do 1 °C až do
maximální teploty 30 °C).
Používejte pouze gelové podložky, které byly před léčbou uchovávány při
pokojové teplotě po dobu nejméně 2 hodin. .
Nepoužívejte viditelně poškozené gelové podložky. Gelové podložky vyměňte,
pokud jsou mechanicky poškozené nebo pokud se konzistence znatelně změní.
Gelové podložky by měly být vyměněny nejpozději po jednom roce používání.
Bezprostředně po skončení léčby odstraňte přebytečný gel z gelových
podložek a aplikátoru.
Příslušenství smí být používáno u pacientů jen na neporušenou kůži.
Používejte pouze určený gel obsažený v balení.
Neprovádějte terapii bez vodivého gelu a gelových podložek. Jinak nelze
dopravit soustředěnou tlakovou vlnu pacientovi . Vodivý gel je nezbytný pro
rovnoměrný přenos energie.
Je-li enShock umístěn na vozíku nebo na jiných površích, je třeba dbát na to,
aby místo bylo navrženo pro maximální hmotnost zařízení s příslušenstvím a
aby bylo zařízení tak stabilní, že během přepravy nemůže spadnout. Rukojeť
musí být také zajištěna proti pádu.
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Léčebné pokyny,týkající se místa terapie,délky a intenzity léčby vyžadují
lékařské znalosti a mohou ji poskytovat pouze zdravotničtí pracovníci. Tyto
pokyny musí být dodržovány.
.
Během terapie nesmí pacient zůstat bez dohledu.

Provádění terapie v oblasti interkarniální ,transkardiální a cervikálně okcipitální
je zakázáno.Při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození pacienta.
Užívání ve vlhkém prostředí není dovoleno.Při nedoržení těchto pokynů může
dojít k poškození uživatele nebo pacienta.
.
Nikdy nepoužívejte ruční aplikátor bez vhodných gelových podložek nebo s
poškozenými gelovými podložkami Nedodržení těchto pokynů může vést k
poškození pacienta.
Nikdy neošetřujte v oblastech,kde se jsou umístěny kovové
implantáty,šrouby.kardiostimulátory,ICD,spirály
Kabely k aplikátoru by měly být vedeny tak, aby se zabránilo kontaktu s
pacienty nebo s vodivými nebo energii absorbujícími předměty.
Dbejte na to,aby ruční aplikátor s gelovými podložkami nikdy nebyl namířen ve
směru očí.
Dbejte na to,aby ruční aplikátor s gelovými podložkami nikdy nebyl namířen na
kovové povrchy v okolí (např. lehátka,umyvadla,kryty přístrojů)
Ujistěte se,že přístroj není otevřen.
Pokud do přístroje vnikla voda,ujistěte se,že byl síťový kabel odpojen ze sítě.
Nechte pak ,před uvedením do provozu,zkontrolovat přístroj autorizovaným
servisem.
K plnému odpojení ze sítě,je nutné vytáhnout kabel ze zásuvky.
Dbejte na to,aby větráky nebyly zakryty.Neumisťujte před větráky žádné
předměty.
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Co je enShock?

Moderní,inovativní terapeutický systém pro fokusovanou extrakorporální
rázovou vlnu.

Výkon enShock?

Tlakové vlny jsou vytvářeny elektricky,jednotlivé tlakové vlny se setkávají v
jednom fokusovaném bodě.Hloubka průniku je určena výběrem druhu
gelových podložek.

Co mluví pro
enShock?

Moderní,přehledný barevný display s údaji o všech terapeuticky
relevantních parametrech,moderní dotyková obrazovka,která slouží k
vysoce efektivní terapii pacienta.Další komfort ošetření umožňuje volitelně
nožní spínač.
Kompaktní jednotka ušetří prostor v praxi a je vhodná i pro mobilní využití.
Nízká hlučnost ručního aplikátoru garantuje ,že při intenzivním použití
nevznikají žádné rušivé vedlejší účinky.

Upozornění:

Přístroj je vyhrazen pro užití zdravotnickým personálem (fyzioterapeuté,lékaři a
pomocný zdravotnický personál)
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Ujistěte se,že přístroj je umístěn na rovné,stabilní ploše.
Pro používání přístroje se nevyžaduje žádné zvláštní školení nebo výuka.
Přístroj však mohou používat pouze zdravotničtí pracovníci, kteří se již dříve
seznámili s přístrojem a návodem k použití a kteří rozumí užití,aplikacím a
upozorněním.
Ujistěte se,že síťový spínač přístroje je nastaven na „0“.
Připojení síťového
kabelu

Zapojte síťový kabel do zdířky přístroje (9) a spojte se sítí do zásuvky.

Upozornění:

Přístroj smí být zapojen jen do zásuvky s ochranou.
.

Připojení ručního
aplikátoru

Připojte ruční aplikátor do zdířky pro aplikátor (1)

Instalace gelových
podložek

Užijte gelové podložky jen v případě,že jsou před terapií umístěny minimálně
2 hodiny v pokojové teplotě.
Pro odstranění fixačního kroužku(18) gelové podložky jím otáčejte proti
směru hodinových ručiček.
Zvolte jednu gelovou podložku a naneste dostatečné množství vodivého gelu
na zadní stranu gelové podložky.
Vložte gelovou podložku zadní stranou do ručního aplikátoru a upevněnte
fixační kroužek na ruční aplikátor.
Fixujte gelovou podložku fixačním kroužkem (18),pohybujte ve směru
hodinových ručiček.
Dbejte na to,aby též na přední straně gelové podložky bylo dostatečné
množství vodivého gelu.

Připojení nožního
spínače

Volitelný nožní spínač připojte na zdířku nožního spínače (4).
Nožní spínač má 3 tlačítka-spínače.Bílý spínač (levá strana) –výdej
přednastavené energie,střední modrý spínač – ubírá přednastavenou
energii,žlutý spínač (pravá strana) přidává přednastavenou energii.

Vypnutí přístroje

Přístroj vypněte spínačem Zap/Vyp (10),pro plné odpojení od sítě,musí být
kabel odpojen ze zásuvky.

!

Pozor

Všechny kabely chraňte před přiskřípnutím a mechanickým poškozením.
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Upozornění:

Následující popis se vztahuje na výrobní nastavení.

Konfigurační
nastavení

V konfiguračním menu mohou být výrobní nastavení měněny a individuálně
nastaveny.

Volba
konfigurace

Kliknutím na tlačítko „Settings“ se otevře obrazovka „Konfigurace“.

Pozdrav

Kliknutím na tlačítko „Welcome text“ se otevře abecední klávesnice k zadání
pozdravu na startovací obrazovce.

Řeč

Kliknutím na tlačítko „Language“ se otevře okno s různými druhy jazyků.
Vyhledávání provádíme pomocí šipek,požadovanou řeč zvolíme v odpovídajícím
řádku.

Doba provozu

Udavá dobu provozu přístroje (Operaing time)

Celkový počet
rázů

Celkový počet vyrobených rázů (Total count)

Administrátor

Klávesa pro vstup do administrátorského režimu (chráněno heslem)

Software

Udává verzi aktuálně instalovaného software.

Firmware

Udává verzi aktuálně instalovaného Firmware.

Zvláštní
počítadlo

Willkommen

Celkový počet vydaných rrázových vln právě připojeným aplikátorem (Probe
counter)
.
Tlačítko k nastavení hlasitosti.(Volume)

Hlasitost
Světlost

Tlačítko k nastavení světlosti.(Brightness)

Živostnost
ručního
aplikátoru

Udává živostnost aktuálně připojeného ručního aplikátoru v %.(Probe lifetime)
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7.1. Doporučení k použití
Upozornění:

Následující doporučení slouží jako vodítko a musí být samozřejmě v souladu s
individuální situací pacienta

Gelové podložky

enShock je dodáván s 8 gelovými podložkami,které poskytují optimální
hloubku průniku.Hloubka průniku je závislá na užité gelové podložce. Průměr
gelových podložek odráží hloubku průniku.Příklad: gelová podložka s
průměrem 20 mm vede při maximální energetické hladině k průniku do 20
mm hloubky.Na každé gelové podložce je uveden její průměr.

Upozornění:

Pro delší životnost gelových podložek doporučujeme chránit je před přímým
slunečním zářením a skladovat při teplotě mezi 1°C až 30°C.

Vodívý gel

Optimální přenos energie je zaručen jen ve spojení s vodivým gelem.

Doba ošetření

V závislosti na velikosti ošetřované oblasti a stavu onemocnění je doporučená
doba ošetření 5 až 20 minut.
.
Doporučujeme začít s nižší dávkou,kterou pak zvyšujeme až do výše,kdy
pacient cítí zřetelný vjem rázové vlny.
.

Dávkování

Upozornění:

Pacient musí být během terapie pečlivě sledován.
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7.1. Provedení ošetření
Upozornění:

Následující popis je založen na základním výrobním nastavení.

Upozornění:

Všechna tlačítka,menu a podmenu se obsluhují přímo klinutím na obrazovku.

Otevření obrazovky

Kliknutím na pole „Start“ se otevře obrazovka s terapií.

Volba gelové
podložky

Zvolte správnou gelovou podložku a vložte ji do ručního aplikátoru.

Upozornění:

K dosažení optimálního přenosu energie užijte dostatečné množství
vodivého gelu mezi ručním aplikátorem a gelovou podložkou.

Nastavení parametrů Nastavení zvolené hladiny energie,počet rázů a frekvence se volí pomocí
centrálního voliče.Když je připojen volitelný nožní spínač,můžete k nastavení
užít „-„ a „+“ .
Nanesení vodivého
gelu

Naneste vodivý gel na ošetřovanou oblast a rovnoměrně rozetřete na celou
plochu.

Start terapie

Začněte ošetření zvolením tlačítka „Start“,následně klikněte na oranžové
tlačítko na ručním aplikátoru nebo na volitelně připojeném nožním spínači.
Pokud není tlačítko aktivováno,nedochází k žádnému výdeji energie

Upozornění:

Nastavení zvolené hladiny energie,počet rázů a frekvence se volí pomocí
centrálního voliče.Když je připojen volitelný nožní spínač,můžete hodnoty
snížit nebo zvýšit.

Konec terapie

Po uplynutí terapeutického času zazní akustický signál.

Upozornění:

Pokud v Menu nastavení je akustický signál nastaven na „0“,akustický signál
nezazní.
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7.3. Údaje a tlačítka volby
2

Popis údajů na
displayi

3

4

5

6

6

7
8

1

10

9

(1) Energie

Údaj o nastavení výkonu od 0,005 az 0,500 mj/cm2 v krocích po 0,005 mJ

(2) Aplikátor

Údaj o doporučené gelové podložce

(3) Ošetřovací čas

Údaj o čase určeném pro ošetření,čas nelze nastavovat,odpovídá
nastavenému počtu rázů a frekvence.(Treatment time)

(4) Celková energie

Udává celkovou nastavenou energii.Tato hodnota není nastavitelná a
je výsledkem energie vynásobeném počtem rázů.(Total energy)

(5) Počet rázů

Udává počet nastavených rázů a počet vydaných rázů.Maximální počet rázů je
10 000,lze je nastavit v krocích po 100 rázech.(Number of shocks)

(6) Směr počítání

Změnou tohoto údaje nastavujeme směr počítání směrem nahoru/dolů
(Counter direction)

(7) Zpětné nastavení Zpětně nastavuje hodnotu vydaných rázů (Reset)
(8) Frekvence

Údaj o nastavení frekvence od 1 do 12 Hz v krocích po 1 Hz

(9) Start

Tlačítko pro start ošetření

(10) Paměť

Pole pro uložení aktuálně nastaveného protokolu do složky „Oblíbené“(Store)
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11
12
13
14

(11) Protokoly

Volba složky „Protokoly“ (Protocols)

(12) Oblíbené

Volba složky „Oblíbené“(Favourites)

(13) Terapie

Volba složky „Terapie“ (Therapy)

(14) Nastavení

Volba složky „Nastavení“(Settings)
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Složka „Protokoly“ slouží k podpoře volby terapie a poskytuje informace k
využití léčby

Volba těního regionu

Kliknutím na bílý čtverec zvolíte příslušný tělní region,po jeho volbě se otevře
okno s příslušnými údaji

Volba indikace

Zvolte příslušný údaj a klikněte na tlačítko „Potvrdit“(Confirm)

Informace k terapii

Po otevření obrazovky terapie se objeví odpovídající doporučení k
terapii.Všechny parametry mohou být změněny,viz Kapitola 7.3.

Start terapie

Startujte ošetření, které jste zvolili,bezprostředně následuje klik na oranžové
tlačítko na ručním aplikátoru nebo na volitelném nožním spínači.
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7.5. Oblíbené

Oblíbené

Program,který byl na obrazovce změněn a uložen,je vložen do složky
„Oblíbené“ (Favourites)

Seznam Oblíbených

V seznamu Oblíbených můžete programy
1. využít k terapii
program je zvolen na příslušeném řádku kliknutím a potvrzen
tlačítkem„Potvrdit“ (Confirm)
2. zrušit
k vymazání odpovídajícího uloženého programu klikněte na tlačítko „Zrušit“
(Delete)
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Technické informace

Síťové napětí

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

Příkon

Max. 300 VA

Pojistky

T5AL/250 VAC

Výchozí výkon

0,005–0,500 mJ/mm2 ± 20 %

Druh provozu

Jednotlivý impuls nebo trvalý impuls

Výchozí frekvence

1–12 Hz ± 20 %

8

Očekávaná životnost
ručního aplikátoru
5.000.000 rázů
Ochranná třída

I

Užitná třída

BF

Užitné díly

Ruční aplikátor s gelovými podložkami

Ochrana proti
částečkám a vodě

Přístroj: IPX 0
Nožní spínač: IPX 1

Rozměry

L 405 mm x H 207 mm x B 424 mm

Hmotnost

23 kg (Přístroj bez příslušentsví)

Provoz

10 °C až 40 °C, 30 % až 85 % vlhkosti, tlak
700 hPa–1060 hPa

Transport/
skladování

-10 °C až 50 °C, 20 % až 85 % vlhkosti tlak 700 hPa – 1060 hPa
Gelové podložky musí být uchovávány suché,chráněné před slunečním
zářením a při teplotě 1 °C až 30°C.

Upozornění:

Skladování a transport jen v originálním balení.
Technické změny vyhrazeny!
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Před provedením údržby a čištění musí být vypnut hlavní vypínač a
přístroj musí být odpojen ze síťové zástrčky
Dbejte na údaje o užitých čistících a dezinfekčních prostředcích,které se týkají
snášenlivosti pro materiály,času působení,bezpečnostních opatření a účinného
spektra.
Dbejte na všechna bezpečnostní opatření pro čistící a dezinfekční prostředky na
vaše osobní vybavení (ochranné brýle,ochranné rukavice)
Ujistěte se, že při čištění nebo dezinfekci nepronikne žádná kapalina do
zařízení nebo aplikátoru. Přístroj ani ruční aplikátor nejsou chráněny před
průnikem vody. Proto nepoužívejte spreje.
Pokud v průběhu čištění nebo dezinfekce proniknou do zařízení nebo
aplikátoru tekutiny, odstavte jednotku z provozu, aby byla chráněna před
opětovným uvedením do provozu a zavolejte servis.
.
Ujistěte se,že při čištění/dezinfekci nebyly poškozeny nápisy (varující
cedulky,popisky dílů,typové označení).Pokud zjistíte poškození,volejte
zákaznické centrum/servis a vyžádejte si náhradní.
Nepoužívejte žádné ostré předměty pro čištění nebo dezinfekci.
Používejte přístroj a příslušenství jen v hygienicky čistém a bezprašném
prostředí.

Omezení

enShock a jeho příslušenství nesmí být sterilizováno a není určeno pro tento
účel,též není vhodné pro přístrojové čištění a dezinfekci

První ošetření
na pracovišti

Všechny díly přístroje,které přicházejí do kontaktu s pacientem,musí být před
prvním užitím a před prvním kontaktem, vyčištěny.Jde o odstranění zbytků z
produkce nebo obalů. Přístroj a jeho kabel musí být umístěny mimo dosah
pacienta .

Příprava před
čištěním a
dezinfekcí/

• Odpojte přístroj ze sítě
• Odstraňte přebytečný kontaktní gel hned po každém užití papírovým
ubrouskem jak z aplikátoru,tak gelové podložky (gel nesmí delší dobu zaschnout)

Čištění strojové

enShock a příslušenství nejsou určeny pro strojové čištění

Manuální
čištění:

Obal, příslušenství a všechna vedení mohou být očištěny, pokud jsou
viditelně kontaminovány, komerčně dostupnými čističi na měkčený plast.
Podle postupu výrobce použijte čisticí prostředek a měkký hadřík
pro odstranění skvrn z povrchu.
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Gelové podložky a fixační kroužky na ručním aplikátoru čistíme pod tekoucí
vodou.
Čistěte vždy před dezinfekcí.
Dbejte při čištění na to,aby nepronikla tekutina do zástrčky,do přístroje nebo
ručního aplikátoru.
Dezinfekce
strojová

enShock a příslušenství není určeno pro strojovou dezinfekci

Dezinfekce
manuální

Čistěte vždy před dezinfekcí !
Skříňka a nožní spínač :
Dezinfekce skříňky přístroje není nezbytná.
Použijte komerčně dostupný dezinfekční prostředek bez alkoholu pro kovy a
plasty s baktericidními, virucidními a fungicidními účinky. Dodržujte návod k
obsluze od příslušného výrobce. Podle pokynů výrobce použijte do
dezinfekčního prostředku namočený měkký hadřík nebo dezinfekční ubrousky
(tzv.utěrky) na otření všech povrchů.Nožní spínač je chráněn proti kapkám vody.
Ruční aplikátor a kabel:
Dezinfikujte aplikátor a kabel po každém ošetření komerčními nealkoholickými
dezinfekčními prostředky pro plasty a kovy (např. mikrocidní bezalkoholový
roztok) Při používání dezinfekčních ubrousků byste jej měli utřít 3x. Nepoužívejte
žádný dezinfekční sprej, protože pouzdro není chráněno před průnikem tekutin.
Gelové podložky:
Po každém kontaktu s pacienty dezinfikujte použité gelové podložky obvyklými
nealkoholickými dezinfekčními prostředky vhodnými pro zdravotnické prostředky
ve formě spreje nebo tekutými dezinfekčními prostředky (např. mikrocidní
bezalkoholový roztok) Při použití dezinfekčních utěrek byste měli otřít žlutou
podložku třikrát. Používáte-li dezinfekční prostředky ve spreji, ujistěte se, že je
celé místo rovnoměrně navlhčené.
Po dezinfekci propláchněte gelové podložky pod tekoucí vodou, aby se odstranily
zbytky dezinfekčního prostředku.
Nedostatečná dezinfekce kontaktních částí může vést ke zkřížené infekci

Sušení

Veškeré příslušenství lze sušit v pokojových podmínkách bez zvláštních
pomůcek.

Údržba,kontrol
a /zkouška

Po vyčištění a dezinfekci zkontrolujte, zda příslušenství není viditelně mechanicky
poškozeno; v případě viditelného mechanického poškození a opotřebení je
vyměňte. Po úpravě není nutné provést funkční zkoušku ani kalibraci.
.
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Balení

enShock-přístroj a příslušenství nemusí být po čištění a dezinfekci zabalen, musí
být ale chráněn před prachem,vlhkostí a slunečním zářením.

Sterilizace

enShock a příslušenství nejsou vhodné pro sterilizaci .

Skladování

enShock a veškeré příslušenství by měly být skladovány v bezprašném a
suchém prostředí při pokojové teplotě a chráněny před přímým slunečním
světlem.

Dodatečné
informace

Přístroj a příslušenství se zásadně používají na nepoškozenou, zdravou pokožku
,používejte v hygienicky čistém prostředí.
Výše uvedené pokyny byly uvolněny výrobcem zdravotnického prostředku jako
vhodné pro péči o tento prostředek, pro jeho opětovné použití. Provozovatel
odpovídá za zajištění správného zacházení s použitým zařízením a materiály .

Centrála

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm
Tel: +49 731 9761-0
Fax: +49 731.9761-118
www.zimmer.de
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Produkt nese označení
0123
podle směrnice EU o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS
splňuje základní požadavky přílohy I této směrnice.
Produkt je zařazen do třídy IIa dle přílohy IX směrnice.

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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Obsah dodávky
Příslušenství

Art.Nr.
5440
5445
54201000
54202500
54201020
10105285

Obsah dodávky
1 přístroj enShock
1 ruční aplikátor
1 set gelových podložek
1 lahev s vodivým gelem
1 síťový kabel
1 návod k použití

Art.Nr.
5445
54201000
54202500
54201010
5446
54201020
10105285

Příslušenství
1 ruční aplikátor
1 set gelových podložek
1 lahev s vodivým gelem
1 nožní spínač
1 vozík
1 siťový kabel
1 návod k použití

11
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Pro přístroj enShock nejsou výrobcem poskytovány jakékoliv kombinace
zařízení.
Každý, kdo nejedná v souladu s těmito specifikacemi zařízení,
a provozuje zdravotní systém, tak činí na vlastní odpovědnost.
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13.1.Bezpečnost
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Přístroj enSchock je vyroben v souladu s bezpečnostními předpisy.
Zimmer MedizinSysteme lze činit zodpovědným jako výrobce z hlediska
bezpečnosti a spolehlivosti, pouze pokud
je zařízení provozováno podle pravidel pro uzemněné zásuvky a elektrické
instalace odpovídajícím DIN VDE 0100 část 710,
• zařízení je provozováno v souladu s návodem k použití,
• rozšíření, nová nastavení nebo úpravy jsou prováděny pouze osobami
oprávněnými Zimmer MedizinSysteme,
• uživatel si před použitím přístroje a ručního aplikátoru ověřil, že bezpečnostní
funkce jsou v řádném stavu a splňují mechanickou integritu,
• zařízení je provozováno pouze náležitě kvalifikovaným personálem,
• přístroj není provozován v prostředí s nebezpečím výbuchu a/nebo
vznětlivou atmosférou
• při proniknutí kapaliny je zařízení okamžitě odpojeno ze sítě.
Přístroj neobsahuje žádné součásti, které mohou být seřizovány
provozovatelem.
Pojistky a náhradní díly smějí být vyměněny jen vyškoleným sevisním
personálem.
.
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Před začátkem čištění a údržby musí být přístroj vypnut a odpojen ze zásuvky.
Ruční aplikátor

Kontrolujte pravidelně zástrčku, kabel a povrch ručního aplikátoru, zda v ní
nejsou trhliny a jiné poškození. Je-li povrch poškozen, musí být část
vyměněna.
Ruční aplikátor má životnost 5.000.000 rázů.
Po 4.500.000 rázů obdrží uživatel hlášení že aplikátor se má po 5.000.000
rázech vyměnit.
Není možné překročit životnost 5.000.000 rázů.

Gelové podložky

Povrch pravidelně kontrolujte kvůli prasklinám a jinému poškození. Pokud je
povrch poškozen, vyměňte gelovou podložku.

Nožní spínač
(volitelně)

Kontrolujte pravidelně zásuvku, kabel a nožní spínač, zda se na nich
nevyskytují praskliny a jiná poškození. V případě poškození musí být nožní
spínač vyměněn.
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Funkční test
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Pravidelně kontrolujte funkčnost ručního aplikátoru a volitelného nožního
spínače.
Pravidelně kontrolujte ruční aplikátor,gelové podložky a nožní spínač, zda
nejsou poškozeny
Proveďte test následujícícm způsobem:
Připojte ruční aplikátor k přístroji.
•
•
•

Pokud je k dipozici,připojte nožní spínač
Žádné hlášení: Funkčnost je zaručena.
Hlášení „Ruční aplikátor nenalezen““: Vyzkoušejte,zda je ruční aplikátor k
přístroji správně připojen
Pokud chyba přetrvává,informujte servisní oddělení.
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Metrologické inspekce (MTK) MPBetreibV (směrnice pro zdravotní
zařízení) není povinná pro zařízení enShock. Přístroj není uveden vpříloze 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.
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Chybová hlášení
Odstranění chyb
Likvidace
Chybná funkce
ručního
aplikátoru/žádný
výkon

Možná příčina 1:
Ruční aplikátor není správně připojen k přístroji.
Odstranění příčiny 1:
Zkontrolujte,zda je ruční aplikátor napojen na přístroj správně.
Zástrčka musí zcela zapadnout.
Zkontrolujte,zda kabel nemá nějaké poškození nebo přiskřípnutí.

Žádný přenos
energie

Možná příčina 1:
Nebyl užit vodivý gel mezi ručním aplikátorem a gelovou podložkou.
Odstranění příčiny 1:
Ujistěte se,zda je nanesen vodivý gel.

16

Možná příčina 2:
Nebyl užit vodivý gel mezi gelovou podložkou a kůží.
Odstranění příčiny 2:
Ujistěte se,zda je nanesen vodivý gel.
Možná příčina 3:
Vnitřní defekt kabelu.
Odstranění příčiny 3:
Kontrola provedením testu ovládání kabelu .Při chybové hlášení informujte
servis.
Porucha přístroje

Žádná reakce na spínači/display zůstává tmavý
Možná příčina 1:
Připojení do sítě
Odstranění příčiny 1:
Zkontrolujte,zda je přístroj správně připojen do zásuvky.
Zkontrolujte,zda není poškozen síťový kabel.
Zkontrolujte síť a zásuvku.
Možná příčina 2:
Pojistky
Odstranění příčiny 2:
Kontaktujte servis,pojistky může vyměnit pouze servis,
.
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Chybová hlášení
Odstranění chyb
Likvidace
Chybové
hlášení/odstranění
chyb
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Kontrola SD-Karty
Zkontrolujte,zda je SD karta správně a plně zasunuta do příslušné pozice.
Ruční aplikátor není zapojen
Připojte ruční aplikátor bílou zástrčkou (8 pin) do přístroje.
Nadměrná teplota
Nastavte příkon tak, dokud se systém neochladí..
Někdy mohou být chyby zařízení opraveny vypnutím systému. Počkejte 5
sekund a systém znovu zapněte
Opravy a servisní práce na přístroji smí vykonávat jen autorizovaný servis
Zimmer Medizinsysteme.

Zákaznický servis

Problémy, které se často vyskytují nebo nemohou být vyřešeny,
nahlašte,prosím na technickou podporu / zákaznický servis.
Můžete ho kontaktovat prostřednictvím svého obchodního zástupce nebo
prostřednictvím ústředí Neu-Ulm.

Centrála

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Deutschland
Tel. +49 731. 9761-0
Fax +49 731. 9761-118
www.zimmer.de

Likvidace

Přístroj lze do továrny vrátit pouze v původním obalu. Měl by se likvidovat
pouze v továrně Neu-Ulm.
V jiných (evropských) zemích provádějí likvidaci distributoři autorizovaní
místními zdravotnickými systémy.
Obalové materiály musí být uchovávány mimo dosah dětí z důvodu rizika
udušení!
Gelové podložky lze likvidovat v domovním odpadu, neobsahují žádné
nebezpečné látky.
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Zařízení enShock bylo vyvinuto v souladu s přijatými technickými pravidly;
informace o zamýšleném použití součástí byly vzaty v úvahu.
EnShock nesmí být provozován v blízkosti aktivních chirurgických přístrojů HF
nebo zobrazovacích metod s magnetickou rezonancí, které mohou způsobit
závažné elektromagnetické poruchy.
EnShock je určen a testován výhradně pro profesionální zdravotnické instituce,
jako jsou nemocnice a zdravotnická pracoviště.
EnShock nemá žádné základní charakteristiky výkonu, které by mohly být
ovlivněny elektromagnetickým rušením.
Varování! Je třeba se vyhnout použití tohoto zařízení vedle jiných zařízení nebo
ve spojení s nimi, protože by to mohlo vést k nesprávné funkci. Je-li takové použití
nezbytné, měly by být přístroj a ostatní přístroje nepřetržitě monitorovány, aby se
zajistilo, že normálně pracují.
Elektromagnetická kompatibilita zařízení enShock byla provedena na původním
zařízení se stanoveným původním příslušenstvím
Varování!Použití příslušenství, konvertory a kabely, které nejsou specifikovány
nebo poskytnuty výrobcem tohoto zařízení, mohou mít za následek zvýšení
elektromagnetických emisí nebo snížení elektromagnetické odolnosti tohoto
zařízení a v důsledku toho i nevhodný provoz.
Zařízení enShock neobsahuje vyměnitelné součásti; kabely nebo jiné složky,
které způsobují zhoršení EMC.
Varování! Přenosné HF komunikační zařízení (včetně periferních zařízení, jako
jsou antény) by se mělo používat nejméně 30 cm (12 palců) od každé části
zařízení enShock, včetně kabelů specifikovaných výrobcem. Pokud tomu tak není,
může zařízení
ztratit svůj výkon.
Zařízení bylo testováno na HF imunitu pouze na vybraných frekvencích. Nedaleké
snímače s jinými frekvencemi mohou vést k provozním poruchám. Zkoušené
frekvence jsou uvedeny v tabulce 4.
Zařízení enShock neobsahuje žádné komponenty, které by mohly stárnout po
celou dobu životnosti zařízení a vést ke zhoršení elektromagnetické kompatibility.
Údržba proto není nutná k zajištění základní bezpečnosti po celou dobu životnosti
spotřebiče.
Všechny zkoušky podle normy IEC 60601-1-2 Ed. byly provedeny . Další normy a
pravidla pro elektromagnetickou kompatibilitu nebyly použity.
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Tabulka 1
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost
Přístroj enShock je určen pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo
uživatel enShock by měl zajistit, že je provozován v daném prostředí.
Test rušivých emisí

Shoda

Elektromagnetické prostředí - Směrnice

RF emise podle CISPR 11

Skupina2

Přístroj enShock 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

Emise harmonických oscilací
podle IEC
61000-3-2

Třída A

Přístroj enShock je vhodný k použití
ve všech zařízeních, včetně domácností
přímo napojených na veřejnou rozvodnou síť,
která zásobuje také budovy používané k
obytným účelům

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

souhlasí
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Tabulka 2
Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost
Přístroj enShockje určen pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel
přístroje enShock by měl zajistit, že je používán v uvedeném prostředí.
Test odolnosti
proti rušení

IEC 60601- zkušební
úroveň

Elektrostatický
výboj (ESD)
podle IEC 610004-2

± 8 kV kontaktní výboj
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,
± 15 kV vzdučný výboj

± 8 kV kontaktní výboj

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

± 2 kV

± 2 kV

Špičkové napětí dle IEC
61000-4-5 (vnější vodičvnější vodič)

± 0,5 kV, ± 1 kV

Kvalita napájecího napětí by
měla být
100 kHz opakovaná frekvence na úrovni typického komerčního
nebo
nemocničního prostředí.
± 0,5 kV, ± 1 kV

Špičkové napětí dle IEC
61000-4-5 (vnější vodičzemě)

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV

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

0 % UT; 0,5 perioda
při 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° a315°

0 % UT; 0,5 perioda,při 0°,
45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° a 315°

0 % UT; 1 perioda
a
70 % UT; 25/30 periody
jednotlivá fáze : přii 0°

0 % UT; 1 perioda
a70 % UT; 25/30
periody,jednotlivá fáze: při 0°

Poklesy napětí,
napájecího napětí
IEC 61000-4-11

0 % UT; 250/300 periody

0 % UT; 250/300 periody

Magnetické pole
na frekvenci
zdroje (50/60 Hz)
podle IEC 610004-8

30 A/m
50 Hz nebo 60 Hz

30 A/m
50 Hz

100 kHz opakovaná
frekvence

Úroveň shody

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,
± 15 kV vzdušný výboj

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

Kvalita napájecího napětí by
měla být
na úrovni typického komerčního
nebo
nemocničního prostředí. V
případě, že
uživatel enShock vyžaduje
nepřerušený provoz během
přerušení
dodávek energie , je
doporučeno, aby enShock býl
napájen z nepřerušitelného
zdroje
napájení nebo z baterie
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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Tabulka 3
Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost
Přístroj enShock je určen pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel
přístroje enShock 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

3V
0,15 MHz–80
MHz
6 V v ISMsvazku mezi
0,15 MHz a 80
MHz
80 % AM při
1 kHz

3V
0,15 MHz–80 MHz
6 V v ISM-svazku mezi 0,15 MHz a
80 MHz
80 % AM při 1 kHz

V blízkosti zařízení
označeného následujícím
symbolem interferencí jsou
možné :

Vyzařované
VF rušení
podle IEC
61000-4-3

3 V/m
80 MHz–2,7
GHz
80 % AM až
1 kHz

3 V/m
80 MHz–2,7 GHz
80 % AM při 1 kHz
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Tabulka 4
Elektromagnetická odolnost vzhledem k vysílačům
Maximální
energie
(W)

Vzdálenost
(m)

Zkušební hladina
odolnosti
(V/m)

Pulzní
modulace
18 Hz

1,8

0,3

27

GMRS 460,
FRS 460

FM
± 5 kHz
odchylka
1 kHz Sinus

2

0,3

28

LTE Band
13, 17

Pulzní
modulace
217 Hz

0,2

0,3

9

GSM
Pulzní
800/900,
modulace18 Hz
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE svazek
5

2

0,3

28

1700 – 1990

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

Pulzní
modulace217
Hz

2

0,3

28

2450

2400 – 2570

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

Pulzní
modulace217
Hz

2

0,3

28

5240

5100 – 5800

WLAN
802.11 a/n

Pulzní
modulace 217
Hz

0,2

0,3

9

Testovací
frekvence(MHz)

Svazek
(MHz)

Servis

Modulace

385

380 – 390

TETRA 400

450

430 – 470

710

704 – 787

745
780
810

800 – 960

870
930

1720
1845
1970

5500
5785
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