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В тези указания за употреба този символ означава „Опасност“. 
 

  

 Внимание! 
В тези указания за употреба този символ означава „Внимание“ с оглед на 
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Следвайте указанията за употреба 
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Валидна за устройството ZWaveMed. 
 
Тези указания за употреба са неразделна част от устройството. Те трябва да се 
съхраняват заедно с устройството и винаги да бъдат достъпни за всеки, който е 
упълномощен да работи с това устройство. 
 
 

Указанията за употреба са валидни към април 20198. 
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Показания ● тендинопатия на задните мускули на бедрото 

  
Други възможни 
приложения 

● целулит стадий I 
● целулит стадий II 
● целулит стадий III 
● слабост на мускулите и съединителната тъкан в горната част на ръката 
● слабост на мускулите и съединителната тъкан в долната част на корема 
● белези от разтягане (стрии) в областта на ханша 
● белези от разтягане (стрии) в областта на бедрото 
● белези от разтягане (стрии) в областта на задните части 
● комбинация с CryolipolysisTM 

● комбинация с радиочестота 

● комбинация с ултразвук 

● комбинация с лазер (неинвазивно) за намаляване на мазнините  

● стягане на кожата 
● лечение на белези с естетична цел  

● подпомагане на лимфния дренаж 
  
Противопоказания / 
Ограничения за 
употреба 

 Съдови нарушения в областта на третиране или в близост до нея 

 Открити рани в областта на третиране или в близост до нея 

 Локални инфекции в областта на третиране 

 Приложение в областта на злокачествени/доброкачествени тумори 

 Приложение директно върху хрущялни повърхности или в областта на малките 

 фасетни стави на гръбнака 

 Приложение директно над имплантирани електронни устройства, като 
пейсмейкър, помпа за обезболяване и т.н. 

 В области, където механична енергия под формата на вибрация би могла да 
доведе до увреждане на тъканите, напр. метални импланти 

 След фрактура, в случаи на разкъсване на мускулни влакна или мускули 
  
 По принцип се препоръчва лечението да се избягва 

 В случаи на нарушения на коагулацията на кръвта или лечения, които водят до 
промяна в коагулацията на кръвта   

 По време на бременност  

 В случаи на заболявания, засягащи вазомоторната система в областта на 
третиране 

 Над пълни с въздух кухини, напр. лечение на торакалния сегмент на гръбнака 
и т.н. 

 Генерализирани болкови синдроми, напр. фибромиалгия 
 
Трябва да се работи с повишено внимание при лица 
 със сензорни нарушения 

 с тежки автономни нарушения 

 които са под въздействието на наркотици и/или алкохол, като в такива случаи 
не могат да се изключат високи нива на циркулаторно натоварване и 
неадекватни отговори на лечението. 
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Странични ефекти Лечението със ZWaveMed може понякога да причинят раздразнение, петехии, 
образуване на синини, оток или болка. 
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 Преди употреба на устройството върху пациенти, потребителите трябва да се 

запознаят с указанията за работа и индивидуалните методи на лечение, които 
трябва да се използват, както и с предупрежденията/указанията за употреба. В 
допълнение, трябва да се спазват и други източници на информация относно 
лечението. 

  
 Внимание! Преди употреба се уверете, че с устройството се работи с правилно заземен 

контакт (електрическа инсталация в съответствие с DIN VDE 0100, Част 710). 
Устройството може да работи само с предоставения кабел за захранване. 
Кабелът за захранване трябва да бъде защитен от механичен натиск. 

  
 Внимание! Работата на устройства със силни електромагнитни полета (напр. апарати за 

томография, рентгенография или диатермия) може да повлияе върху работата 
на това устройство. Моля, поддържайте безопасно разстояние от няколко метра. 

  
 ZWave Med не е подходящо за употреба в среда с експлозивни, запалими или 

горивни вещества. 
  
 По време на употреба устройството трябва да се постави в положение, което 

позволява директен достъп до електрозахранващата мрежа, така че да може да 
се изключи във всеки момент. 

  
 За да се предотврати рискът от токов удар, щепселът трябва да се изключи от 

електрозахранването, преди да се извършват каквито и да било дейности по 
поддръжка или почистване. 

  
 Проверявайте устройството преди употреба. Ако има някаква повреда, не 

използвайте устройството. 
  
 Внимание! Използвайте само аксесоари на Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  
 Внимание! Ръкохватката на устройството не е предназначена за непрекъсната работа. След 

максимално 6000 импулса се изисква пауза в лечението от 15 минути.  
 

 Внимание! Ако ZWave Med не е монтирано върху върху предназначена за това количка, 
уверете се, че ZwaveMed е поставено върху стабилна повърхност. 
 

 Внимание! За да се избегне акумулиране на топлина в ръкохватката, уверете се, че 
отворите в горната част и особено в долната част на ръкохватката не са 
запушени (т.е. от ръката или по друг начин). 
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Потребителите на ZWave Med трябва да имат съответните умения.  

  

 

Всякакви указания относно мястото на третиране, продължителността и 
интензитета на приложение, изискват медицински познания и могат да се дават 
само от лица с подходящата компетентност . Тези указания трябва да се спазват. 

  

 

Хора, които са подложени на едновременно лечение за намаляване и/или 
промяна на кръвосъсирването, или за удължаване на времето на съсирване на 
кръвта (напр. с ацетилсалицилова киселина), трябва да се консултират със своя 
терапевт за възможно спиране на това приложение, защото при тях има повишен 
риск от кървене и образуване на хематом при употреба на радиални шокови 
вълни. 

  

 

Импулсите се разпространяват силно в зони, пълни с въздух, и създават 
отражения, които могат да имат негативни ефекти.  
Поради това, не извършвайте директни приложения върху белите дробове 
(междуребреното пространство) или стомашно-чревния тракт. 

  

 

Употребата във влажни области не е разрешена и може, в случай на неспазване 
на указанията, да доведе до значително увреждане и да застраши както лицата, 
подложени на приложението, така и оператора. 
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Какво представлява 
ZWaveMed? 

Това е модерно и иновативно устройство за шоково-вълнова терапия. 

  
Шоково-вълнова 
терапия 

Радиалната, балистична шоково-вълнова терапия представлява универсален 
метод за подобрение при целулит, слабост на съединителната тъкан и 
тендинопатия на задните мускули на бедрото. 

  
Какво прави 
ZWaveMed ? 

Устройството генерира шокови вълни посредством ергономична ръкохватка и 
ги излъчва чрез специален апликатор. 
С устройството ZWaveMed може да се постигне максимална дълбочина на 
проникване в човешката тъкан до около 35 mm. 

  
Как се създават 
шоковите вълни в  
ZWaveMed ? 

Генерира се електромагнитно поле чрез бобина в задната част на 
ръкохватката.  
Проектилът се ускорява през полето, рикошира в главата на апликатора в 
предната част на ръкохватката и генерира шокови вълни, които се 
разпространяват радиално в тъканта. 

  
Какви са предимствата 
на ZWaveMed? 

Тази иновативна технология позволява компактен дизайн без компресор. 
Модерният дисплей „clear-colour“, който представя всички съответни 
параметри на приложението, модерният сензорен начин на работа и опцията 
за едновременно свързване на две ръкохватки, дават възможност за приятна и 
мотивираща работа. 
Индивидуалните настройки за стартиране на програмата и навигацията с ясно 
и просто меню предоставят максимален комфорт на потребителя. 
 
Различните, подлежащи на непрекъснато регулиране честоти, позволяват 
приложение, което е подходящо за конкретното състояние на пациента. 

  
Предназначение: ZWaveMed е система терапия за генериране и приложение на радиални шокови 

вълни в ортопедията, физиотерапията и естетиката. 
  
Забележка: Употребата на устройството за ортопедични и физиотерапевтични цели е 

предназначена само за медицински специалисти (напр. лекари, терапевти и 
обучени медицински асистенти). 

  
Забележка: ZWaveMed е проектирано и предназначено изключително за приложение при 

повърхностни кожни проблеми и тендинопатия на задните мускули на бедрото 
при хора. 
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Забележка: Ако ZWave Med не е монтирано върху предназначената за системата количка, 
моля, уверете се, че стои на стабилна повърхност. Ние препоръчваме да се 
използва Проектилът шарнирна основа (вижте „Аксесоари“, раздел 12). 
 

Забележка: Уверете се, че превключвателят за захранването на устройството е поставен на 
„0“. 

  
Свържете кабела за 
захранване 

Свържете кабела за захранване към съответното гнездо (13) в устройството и 
включете кабела към електрозахранването. 

  
Забележка: Устройството може да се свързва само към захранващи контакти със 

заземяване. 
  
Свържете 
ръкохватката 

Свържете ръкохватката към един от предоставените гнезда - канал I (15) или 
канал II (16). 

  
Забележка: Уверете се, че главата на апликатора е въведена в ръкохватката и че е 

правилно и напълно завинтена в нея. 
  
Свържете педалния 
превключвател 

Свържете педалния превключвател към съответното гнездо (17) и го поставете 
на пода. 

  
Включете 
устройството 

Включете захранването на устройството с превключвателя за захранването (6). 

  
Изключете 
устройството 

Устройството се изключва чрез превключвателя за захранването (6).  
За да изключите напълно устройството от мрежата (всички полюси), изключете 
кабела за захранването. 

  

 Внимание! Всички кабели трябва да се предпазват от притискане или друго механично 
увреждане. 
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Забележка: Промени в основните настройки са възможни само от началния екран. 

 
  
Начален екран След включване на устройството и извършване на самотестването, се 

отваря началният екран. 
 

 
 

  

Забележка: Активирането на бутона „Protocols“ (Протоколи) (2) веднага превключва към 
 екрана на приложението. 

 
 
 
Меню за настройки 
 

 
 
В менюто за настройки фабричните настройки могат да се променят и 
регулират индивидуално. 
 

Избор на настройки Активиране на бутона „Settings“ (Настройки) (1) отваря екрана за настройки. 

 

 
 

 
 
Опциите за настройки са описани по-долу. 
Настройките по подразбиране са предварително програмирани, както е 
показано на екрана. 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

2 

1 

8 9 

10 
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(1) Начални 
настройки 

Меню Start (Начало):  
Индивидуални опции на началното меню. Ако изберете настройката „Protocols 
(Body)“ (Протоколи (Тяло)), приложението се избира чрез областта от тялото в 
началното меню. Ако изберете настройката „Protocols (List)“ (Протоколи 
(Списък)), приложението се избира чрез списъка на области за приложение в 
началното меню. Ако изберете настройката „Favourites“ (Предпочитани), 
началното меню ще се състои от списъка на предпочитаните опции. Ако 
изберете настройката „Individual program“ (Индивидуална програма), началното 
меню ще се състои от менюто на приложенията. 
 

(2) Език Изберете език.  
Изборът се прави директно на съответния ред. 

 
(3) Текст „Добре 
дошли“ 
 

 
Активиране на полето „Welcome text“ (Текст „Добре дошли“) отваря прозорец с 
буквено-цифрена клавиатура за въвеждане на съобщение за „Добре дошли“ в 
началния екран.  
Активирането на бутона със зелената кука запазва въведения текст. 
Активирането на бутона с червеното кръстче Ви връща обратно към менюто за 
конфигурация. 
 

(4) Сила на звука 
 
 
 
(5) Яркост 
 
 
(6) Поддръжка 
 
 
(7) Версия 
 
 
 
(8) Зареждане на 
фабрични настройки 
 
(9) Цветова схема 
 
 
(10) Ръкохватка 
 

Опция за настройване на силата на звуковите сигнали при активиране на 
контролните панели. 
Силата на звука се регулира чрез двата клавиша със стрелки. 
 
Опция за настройване на яркостта на екрана. Яркостта се регулира чрез двата 
клавиша със стрелки. 
 
Менюто „Maintenance“ (Поддръжка) не касае потребителя. Точките, изброени 
тук, се използват само ако поддръжката се извършва от отдел Обслужване на 
клиенти. 
 
Активирането на бутона „Version“ (Версия) отваря прозорец с информация за 
настоящата версия на софтуера. 
 
Активирането на бутона „Load default“ (Зареждане на настройки по 
подразбиране) възстановява фабричните настройки по подразбиране. 

 
Активирането на бутона „Colour scheme“ (Цветова схема) променя цвета на 
дисплея от тъмен към светъл и обратно. 
 
В този панел на дисплея е показан индикаторът за статус за свързаните 
ръкохватки. 

 
Чрез докосване на бутона със зелена стрелка в долния десен край на дисплея 
настройките се запазват и менюто за конфигурация се затваря. 
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Ръкохватка Ръкохватката (7) съдържа пулсов генератор, вентилатор за разсейване на 
топлина и слотът за главата на апликатора. Тя се свързва към контролното 
устройство (1). 

  
Забележка: Пулсовият генератор в ръкохватката е износваща се част и се нуждае от 

подмяна след определен период, тъй като неговата възможност за 
функциониране намалява с течение на времето. 

  
 Zimmer MedizinSystemeGmbH гарантира неограничена употреба на най-малко 

два милиона импулса на един пулсов генератор. В зависимост от мощността и 
честотата, могат да се генерират повече от два милиона импулса. 
 
Повече информация за необходимостта да се подменя пулсовият генератор е 
предоставена в Раздел 17. 

  

 

За да работите с ръкохватката върху пациента, главата на апликатора трябва 
стабилно и напълно да се завинти в ръкохватката. 
 

  
Работа на интервали Ръкохватката не е подходяща за непрекъсната работа. Посредством 

фрикционна топлина температурата на апликатора се повишава с увеличаване 
на продължителността на приложение до степен, при която не може да се 
изключи термично увреждане на пациента. 
Моля, вижте максималните стойности за лечение във фигурата в Раздел 9.1. 
След достигане на специфичните стойности лечението трябва да прекъсне и 
може да се поднови само след като главата на апликатора се е охладила до 
стайна температура. 

  
Забележка: Моля, обърнете внимание, че температурния контрол на ръкохватката, 

описан на страница 10, представлява само техническо изключване за 
защита на механичните части вътре в ръкохватката. Тя не предоставя 
информация за температурата на апликатора. 

  
Препоръка: За да се избегне прекъсване в случай на приложения с повече от 6000 

импулса се препоръчва свързване на втора ръкохватка.  
По време на фазата на охлаждане на едната ръкохватка, работата може да 
се превключи към втората ръкохватка и може да продължи без прекъсване. 

  
Забележка: Докато се превключва от една ръкохватка към друга по време на текущото 

приложение, честотата на импулсите и броят на шоковете остават 
непроменени. Енергията на импулса се връща на 0 и трябва да се зададе 
отново. 
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Наблюдение/регулация   
на температурата   
на ръкохватката  

Генерирането на механичната енергия за импулс причинява значително 
натрупване на топлина в ръкохватката. За да се избегне намаляване на 
живота на ръкохватката, има вграден температурен превключвател. Вътрешен 
механизъм за изключване принуждава ръкохватката да се охлади, ако са 
достигнати прекалено високи температури. 
 
В допълнение към наблюдението на температурата, устройството ZWave Med 

предоставя температурен контрол с помощта на температурен сензор в 
ръкохватката. В ръкохватката се стартира вентилатор, когато се активира чрез 
педалния превключвател; той автоматично спира, ако достигне определена 
температура. 
 
Ако температурата достигне критично ниво, започва фаза на охлаждане. Това 
се показва чрез следното съобщение на екрана:  
„Over temperature in handpiece. Please allow the handpiece to cool down.“ 
(Прегряване в ръкохватката. Моля, оставете ръкохватката да се охлади.) 
Генерирането на импулси повече не е възможно.  
 
След като потвърдите съобщението с бутона със зелената 
стрелка, ръкохватката не може да бъде избрана повече и се показва времето, 
за което ръкохватката ще достигне отново нормална работна температура. 
 
През това време приложението на терапията може да продължи с втората 
ръкохватка. 
 

  
Глава за приложение За приложението е налице широк апликатор с Ø 39 mm. 
  
Подмяна на главите на 
апликатора 

За да подмените главата на апликатора, хванете ръкохватката с една ръка и 
развийте главата на апликатора от ръкохватката с другата ръка, като я 
въртите в посока, обратна на часовниковата стрелка. Тогава завинтете 
желаната глава, като я въртите по посока на часовниковата стрелка, докато 
спре. 

  
Забележка: Главата на апликатора е износваща се част и се нуждае от подмяна след 

определен период на употреба (вижте Раздел 14.2 „Поддръжка“). 
  
Педален 
превключвател 

Поставете съответния педален превключвател по такъв начин, че да може 
лесно да бъде достиган по време на приложение. Контролният панел на 
превключвателя не зависи от посоката; поради това не се налага прецизно 
подравняване на педалния превключвател. 
 
За да се избегне повреда, уверете се, че се упражнява само лек натиск върху 
превключвателя. Работата се извършва с предната част на ходилото, а не с 
петата. 
 
Превключвателят няма система за заключване, т.е. превключвателят е 
активиран, докато се упражнява натиск върху него. 
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Терапия Моля, дръжте ръкохватката както е показано по-долу. 

 

 
 
Устройството ZWave Med работи с механична енергия; тя се предава на пациента 
чрез ръкохватка. 
 
За тази цел ръкохватката с апликатора се поставя вертикално върху областта 
на приложение. 
 
Докато прилагате импулси, можете да работите върху областта динамично, 
както и статично в една точка. 
За да се намали триенето с кожата, трябва да се нанесе лосион, който се 
предоставя като аксесоар. 
 
Поради тежестта на ръкохватката, силно притискане надолу върху 
областта/точката на приложение обикновено не се налага.  
Ръкохватката се поставя и държи в свободно положение с ръка. 
Ако се налага, може да се приложи допълнителен натиск по посока на тъканта, 
като ъгълът на приложение може да варира. 
 
В зависимост от приложението, може да е от полза различно положение на 
ръкохватката и образуването на кожна гънка между апликатора и ръката на 
оператора. Тези и други указания са отбелязани в указанията за работа (вижте 
следващите страници). 

  
Внимание! Когато използвате предоставения лосион или други лубриканти, апликаторът 

трябва да бъде покрит с предпазна силиконова капачка. 

  

Забележка: Въпреки силното самоограничаване на вибрациите, те могат да натоварят 
ръката на оператора, поради теглото и дизайна на ръкохватката.  
 
Препоръчителни предпазни мерки за безопасност: 
- Ограничение на продължителността на натоварване 
- Пасивна поддръжка 

  
Забележка: Пациентът трябва да бъде внимателно наблюдаван по време на приложение 

на терапията. 
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Забележка: Всички бутони, менюта и подменюта могат да бъдат директно 
активирани на екрана чрез докосване с пръст. 

  
Стартиране на 
програмата 

 

Активирането на десния бутон в началния екран отваря екрана, избран в 
менюто за настройки. 
 
Ако бъде избрано „Protocols (Body)“ (Протоколи (Тяло)) в стартовото меню за 
настройки, се появява екран, в който приложението може да се избере чрез 
конкретна област от тялото. 
 

 
 
 
Ако бъде избрано „Protocols (List)“ (Протоколи (Списък)) в стартовото меню 
за настройки, се появява екран, в който приложението може да се зададе 
чрез списъка на области за приложение. 
 

 
 
 
Независимо от настройките по подразбиране в началното меню, желаният 

екран може да се избере с помощта на бутона , съответно 
. 

 
 

  



 Указания за работа 
 

8.3 Извършване на лечение 8  
 

 Стр. 13  
 

Избор на приложение  
според областта от 
тялото 

Изборът на областта от тялото се прави чрез кликване върху оранжевия кръг. 
 
 

 
 
 

 
 
Избиране на областта 
от тялото 

 
 
След избиране на желаната област от тялото (в този случай горната част на 
ръката), прозорецът за препоръчани приложения в областта на горната част 
на ръката се отваря. 
 

 
 
 
Изборът на област за приложение се прави директно в съответния ред. 
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Избор на приложение от 
списъка 

Приложението се избира в съответния ред. 
 
 

 
 

  
 
Забележка: 

 
Независимо дали са избрани областите от тялото или списъка за 
приложение, стъпките на програмата и екрана за приложение са 
аналогични и поради това са описани само веднъж по-долу. 
 

 
 
Изберете препоръчано 
диференцирано 
приложение 

 
 
Изборът на препоръчано диференцирано приложение се прави директно в 
съответния ред (тук: мускулна съединителна тъкан в горната част на ръката). 
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Препоръчано 
приложение 

След избиране на диференцираното приложение ще се отвори още един 
прозорец с подробно препоръчано приложение. 
 

 
 

Изберете програма за 
приложение 

Активирането на бутона „Application“ (Приложение) отваря екрана за 
приложения със съответната програма. Всички свързани препоръчани 
приложения са предварително зададени, но импулсната енергия трябва 
индивидуално да се повишава на стъпки за всяко приложение. 

 
 

 
 

Поставете ръкохватката 
/ апликатора 

Поставете ръкохватката върху избраното поле за приложение. Обърнете 
внимание на необходимите указания, специфични за приложението. За да се 
избегне триене с кожата, трябва да се нанесе лосион върху областта преди 
приложение на терапията. 

  

 Внимание! Когато използвате лубриканти, апликаторът трябва да бъде покрит с 
предпазната силиконова капачка. 

  

Задаване на енергията 
на импулса  

Задайте енергията на импулса, като използвате контролера от лявата страна. 

  
Начало на лечението Когато активирате педалния превключвател, приложението стартира. 

 

  

Забележка: Шоковата вълна трябва да се активира с крак след поставяне на 
ръкохватката върху пациента.  

 
Край на лечението 

 
Когато деактивирате педалния превключвател, приложението се прекъсва 
или прекратява.  

 
  
Забележка: По време на употреба пациентът трябва внимателно да се наблюдава и 

приложението трябва да се регулира, ако е необходимо, или да се 
прекрати, ако възникнат проблеми. 
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Описание на 
елементите и 
бутоните на дисплея 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
(1) „Energy“ (Енергия) 

 
 
Показва зададената импулсна енергия. Когато приложението е активно, бар 
графиката е запълнена. Импулсната енергия може да се зададе преди и по 
време на подаването на импулси. Импулсната енергия е регулируема между 60–
185 mJ на стъпки от по 10 mJ. 

  
(2) „Frequency“ 
(Честота) 
 
 
(3) „Choice of    
     Handpiece“  
(Избор на 
ръкохватка) 
 

Показва зададената честота. 
Честотен диапазон: 1–22 Hz, регулируема чрез десния контролер. Максималната 
честота, която може да се избере, зависи от избраното ниво на енергия. 
 
Свързване на една ръкохватка: 
Ако е свързана само една ръкохватка, изборът на прозорец показва канала на 
свързаната ръкохватка. Ръкохватката се активира автоматично, независимо от 
свързания канал. 

 
Свързване на две ръкохватки: 
Когато свързвате две ръкохватки, ръкохватката в канал I се активира първа. 
Желаната ръкохватка се активира чрез директно избиране на ръкохватката в 
прозореца за избор.  
Активираната ръкохватка се показва чрез оранжевата глава на апликатора 
 

(4) „Mode“ (Режим) 
 

Показва избрания режим на работа. Когато активирате прозореца „Mode” 
(Режим) се появява менюто за избор заедно с режимите на работа: 
Серия от импулси, група от 4 импулса, група от 8 импулса, група от 12 импулса.  
Желаният режим на работа се избира директно в съответния ред. 

  

7 

1 
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(5) „Number of 
shocks“ (Брой 
шокове) 

 
Показва предварително избрания брой шокове и излъчваните в момента 
шокове, както и общия брой излъчени шокове, ако общият брой излъчени 
шокове не е предварително избран. Показване на посоката на броене във 
възходящ или низходящ ред.  
 
Активирането на полето „Preselection“ (Предварителен избор) ще отвори менюто 
за въвеждане на предварително избран брой шокове. Предварителното 
избиране може да се направи на стъпки от по 100 или 1000. 

 
(6) „Counting 
direction“ (Посока на 
броене) 
 

 
Активирането на бутона определя посоката на броене (възходящ или низходящ 
ред) на броя на подадените импулси. 
 

(7) „Reset“ 
(Нулиране) 
 
 
(8) „Save“ 
(Запазване) 
 

Връща до 0 в случай на възходящ ред на броене и до предварително зададения 
брой шокове в случай на низходящ ред на броене. 
 
 
Активирането на бутона отваря полето за въвеждане на индивидуална програма 
за съхранение в списъка на предпочитанията. 

  
(9) „Info“ 
(Информация) 

Активирането на бутона отваря прозорец с информация за приложението. 

  
10 „Title bar“ 
(Заглавна лента) 

Показва наименованието на текущата програма и избраната ръкохватка. 
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Забележка: Употребата на устройството за ортопедични и физиотерапевтични 

цели е предназначена само за медицински специалисти (напр. лекари, 
терапевти и обучени медицински асистенти). 

  
„Application“ 
(Приложение) 

Натиснете бутона „Application“ (Приложение) в лентата за навигация, за да 
достигнете екрана на приложението. 
 

 
 
 
 

Задаване на енергията Регулирайте импулсната енергия до 90 mJ. 
  
Избиране на честотата Изберете честота между 5 и 10 Hz. 
  
Брой шокове  Трябва да се приложи общ брой от 2000-3000 шока. 
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SD-карта На SD-картата се съхраняват зададените от потребителя настройки, както и 
областите от тялото и списъка с приложения.  
 
Ако SD-картата не е въведена, препоръчаното приложение на дисплея няма да 
се отвори при активиране на бутона за стартиране на началната страница.   

   
 Появява се следното съобщение: 

„SD card not found. Use of treatment recommendations requires a SD-card.“  
 
(SD-карта не е открита. Употребата на терапевтичните препоръки изисква SD-
карта.) 
 
Въведете картата и рестартирайте устройството. 
 
Ако загубите картата си, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. 
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 Параметрите на предварително дефинираните програми могат индивидуално 
да се променят и запазват.  

  
Запазване и поставяне 
на наименование на 
програма 
 
 

Активирането на бутона „Save” (Запазване) отваря полето за въвеждане на 
наименование на програмата. 
 

 
 

Наименованието на програмата се въвежда с клавиатурата. 
 

Забележка: Програмите могат да се запазват в списъка на предпочитанията. Има 99 
локации за съхранение. 

  
Запазване в списъка 
на предпочитанията 

Активирането на бутона чрез бутона със зелена стрелка затваря екрана и 
импортира програмата в списъка на предпочитанията. 
 
Програмата винаги се съхранява на първото налично място в списъка. 
 
Активирането на бутона с червено кръстче прекъсва процеса на запазване. 

  
Забележка: Ако няма въведено наименование на програма се появява следното 

съобщение: 
 
„Please insert a name!“ (Моля, въведете наименование!)  
 
Потвърдете съобщението, въведете наименование на програмата и 
повторете процеса на запазване. 

 
  

 

 

 
 



 Указания за работа 
8.7 Списъци с предпочитания – 

Извличане на програми и редактиране на 
списъци 
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 Индивидуално запазените програми са изброени в списъка на предпочитанията. 
 
Те могат да се изтеглят от тук 
 
1. за приложение,  
2. за редактиране (преместване и изтриване). 

 

  
 
Избор на списък на 
предпочитанията 
 

 
Активирането на бутона „Favourites“ (Предпочитания) отваря списъка на 
предпочитанията. 

 

 
Отваряне на програма 

 
Желаната програма се избира директно в съответния ред. 
 

  

Редактиране на 
списъка на 
предпочитанията 
 

 
 
 
Активирането на бутона (1) отваря екрана „Edit“ (Редактиране). 
Изберете предпочитанията, които трябва да се редактират, директно в реда.  
 
 

 

 

1 



 Указания за работа 
8.7 Списъци с предпочитания – 

Извличане на програми и редактиране на 
списъци 
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Редактиране на 
предпочитания 

 
 

 
 
 
 
 
Активирането на бутона (1) премества програмата в най-долна позиция. 
Активирането на бутона (2) премества програмата в най-горна позиция. 
Активирането на бутона (3) изтрива програмата. 
Активирането на бутона (4) запазва промените и Ви връща в програмата. 
 

  
Забележка: Активирането на бутона (3) води до искане за потвърждение: 

 
„Do you really want to delete this programme?“ (Наистина ли искате да 
изтриете тази програма?) 
 
Активирането на бутона със зелената стрелка изтрива приложението. 
Активирането на бутона с червено кръстче отменя процеса на изтриване. 

  

  
  

 
 

 

 

1 2 4 3 
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Основно устройство 
Електрозахранване 100 – 240 V / 50/60 Hz; 220 V/60 Hz 
Предпазител 2 × T3A15L, 250 V  
Консумация на енергия 250VA 
  
Клас на защита I  
Клас на приложение BF 
  
Приложна част Глава на апликатор / предпазна силиконова капачка 
  
Честотен диапазон 1 Hz – 22 Hz, регулируема на стъпки от по 1 Hz 
 3 режима с групи от по 4, 8 или 12 импулса  
  
Нива на енергия на 
импулсите 

60 – 185 mJ (на апликатора), която може да се избере на стъпки от по 10 mJ 
при 22 Hz, макс. 90 mJ 
при 16 Hz, макс. 120 mJ 
при 10 Hz, макс. 185 mJ 

  
Режим на работа Работа на интервали 
  
Прецизност ± 20% 
  
Размери  
ZWaveMed с количка за 
системата 

Височина 138 cm × Ширина 53 cm × Дължина 52 cm 

ZWaveMed   Височина 30 cm × Ширина 35 cm × Дължина 20 cm 
Количка за системата 
(Syscart) 

Височина 109 cm × Ширина 53 cm × Дължина 52 cm 

  
Тегло   
ZWaveMed с количка за 
системата 

19,3 kg 

ZWaveMed  3,8 kg 
Количка за системата 
(Syscart) 

15,5 kg 

  
IP-клас Устройство IPX0 

Педален превключвател IPX5 
Ръкохватка IPX0 

  
Работа  10 до 25 °C, 20 до 80% относителна влажност, без кондензация  

при 700 – 1060 hPa 
  
Съхранение /  
Транспортиране 

−10 до 50°C, 10 до 90% относителна влажност, без кондензация  
при 700 – 1060 hPa 

 

Ръкохватка  
Размери Дължина - 230 mm, диаметър - 50 mm 
Тегло 850 g 
  
Полезен живот 2 000 000 импулса (пулсов генератор) 
  
Глава на апликатора Диаметър - 39 mm / подменя се без необходимост от инструмент,  

150 000 гарантирани импулса 
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Забележка: Съхранението и транспортът се извършват само в оригиналната опаковка. 
 Подлежи на технически изменения! 



 Техническа информация 
 
9.1 Информационна графика: 
Продължителност на лечението 
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Макс. възможни импулси на приложение 
 

 
 
 
 

им
пу

лс
и 

честота 



 Почистване 
Дезинфекция 10  
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- Преди да се започнат каквито и да било мерки по поддръжка и почистване, 
устройството винаги трябва да се изключва чрез основния превключвател и 
мрежовият кабел трябва да се разкачва.  

- Уверете се, че по време на почистване и дезинфекция обозначителната 
информация върху устройството (като предупреждения, етикет за контролни 
устройства и идентификационна табела) не са повредени. 

- Уверете се, че не попада никаква течност в апарата, педалния превключвател 
или апликатора по време на почистване и дезинфекция. Не използвайте 
спрейове. 

- Ако в устройството или в апликатора попадне течност по време на процеса на 
почистване или дезинфекция, моля, изключете устройството, погрижете се то да 
не се използва отново и се свържете с Вашия представител за сервизно 
обслужване. 

- Устройството и неговото приспособление за приложение се считат за 
некритични по отношение на хигиената, поради употребата върху ненаранена и 
здрава кожа. 

  

Корпус / педален 
превключвател 

Почистване: В случай на видимо замърсяване, корпусът, педалният 
превключвател и всички кабели могат да се почистят, като се използват налични 
в търговската мрежа меки, несъдържащи алкохол средства за почистване на 
пластмаса. Избършете повърхността до отстраняване на праха, като използвате 
мека кърпа, напоена в съответствие със спецификациите на производителя на 
почистващото средство, но без да капе. 

  
 Дезинфекция: Корпусът, педалният превключвател и всички кабели могат да се 

дезинфекцират, като се използват дезинфекциращи кърпи. За да направите това, 
използвайте наличен в търговската мрежа, несъдържащ алкохол дезинфектант 
за метал и пластмаса, с бактерицидни, вируцидни и фунгицидни свойства. 
Спазвайте указанията за приложение на производителя. Избършете всички 
повърхности, като използвате кърпа, напоена в съответствие със 
спецификациите на производителя на дезинфектанта, но без да капе, или 
използвате предварително напоени с дезинфектант кърпи (така наречените 
„мокри кърпи“). 

Ако е приложимо, спазвайте и изискванията за подсушаване и поддръжка след 
почистване. 

  
Глава/ръкохватка на 
апликатора   

Почистване: Свалете предпазната силиконова капачка от апликатора преди 
почистване. След това продължете, както е посочено в раздел „Корпус/педален 
превключвател“. 

  
 Дезинфекция: Препоръчваме дезинфекцията да се извършва най-малко веднъж 

седмично, а също и в случай на данни за възможно замърсяване. Свалете 
предпазната силиконова капачка от главата на апликатора преди почистване. 
След това продължете със силиконовата капачка и ръкохватката, както е 
посочено в раздел „Корпус/педален превключвател“. 

  

 

Внимание: Ако за почистване и дезинфекция се използват запалими 
разтвори, разтворите трябва да се оставят да се изпарят, преди да се 
използва устройството. В противен случай може да се получи 
възпламеняване! 
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Дезинфекция 10  

 

 Стр. 27  
 

Забележка: Използвайте устройството само в хигиенична среда. 
  

 Внимание!  
Когато използвате лубриканти, силиконовата капачка трябва да се постави върху 
апликатора, за да се избегне замърсяване. 
Ако работите без предпазна капачка, лубрикантът може да проникне във 
вътрешната част на апликатора и ръкохватката, което може да доведе до 
перманентно замърсяване и неизправност. 

  
Забележка: В такъв случай гаранцията няма да е валидна. 



 „CE“ обозначение 
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  Продуктът носи обозначението „CE“ 

 

 
 
в съответствие с Директива 93/42/ЕИО на ЕС, отнасяща се за медицински 
изделия 
 
 

 
 
 



 Описание на предоставяните 
изделия  
Аксесоари 
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Описание на 
предоставяните 
изделия  
Комбинация с колона  

 

Номер на артикул  
5532 1 ZWaveMed контролен модул 
9160 1 Количка за системата с тава за монтиране 
5511 2 Ръкохватки 
93133530 3 Глави на апликатор 39 mm 
65137110  10 Силиконови капачки 
50500038 1 ZWave лосион 
94130411 1 Педален превключвател 
65410410 1 Тава за съхранение на аксесоари  
117 1 Мрежови кабел   
10102539 1 Указания за употреба 
63061010 1 Шаблон 
 
Описание на 
предоставяните 
изделия 
Настолно устройство 

 

Номер на артикул  
5532 1 ZWaveMed контролен модул  
5511 2 Ръкохватки 
93133530 3 Глави на апликатор 39 mm 
65137110 10 Силиконови капачки 
50500038 1 ZWave лосион 
94130411 1 Педален превключвател 
65410410 1 Тава за съхранение на аксесоари  
117 1 Мрежови кабел  
50500021 2 Държачи за ръкохватки 
10102539 1 Указания за употреба 
63061010 1 Шаблон 
 
Аксесоари  
Номер на артикул  
5511 Комплектована ръкохватка  
65410110 Държач за ръкохватка  
93133530 Глава на апликатора 39 mm  
65137110 Силиконова капачка 
50500038 Лосион 
94130411 Педален превключвател 
65410410 Тава за съхранение на аксесоари 
117 Мрежови кабел  
95800610 Шарнирна основа  

 
 



 Комбинация от устройства 13  
 

 Стр. 30  
 

 За ZWaveMed не са предоставени изделия за комбинация от производителя.  
 
Всеки който, противно на тази спецификация, комбинира устройства и така 
работи с медицинска система, прави това на свой собствен риск.  
 



 Безопасност и поддръжка  
 
14.1 Безопасност 14  

 

 Стр. 31  
 

 
 

 Устройството ZWave Pro е произведено в съответствие с наредбите за 
безопасност на DIN EN 60601-1.  
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH могат да носят отговорност за безопасността и 
надеждността на устройството само ако: 
 

 устройството работи, като се използва правилен контакт за захранване със 
заземяване и електрическата инсталация отговаря на DIN VDE 0100, част 710; 

 с устройството се работи в съответствие с указанията за работа; 

 удължения, корекции или изменения се извършват само от лица, 
упълномощени от Zimmer MedizinSysteme GmbH; 

 преди употреба потребителят е инструктиран за функционалната безопасност, 
правилната работна среда и механичната цялост на устройството и 
ръкохватката; 

 с устройството се работи само от подходящо обучен персонал; 

 с устройството не се работи в опасна среда и/или в запалима атмосфера; 

 устройството веднага се изключва от електрозахранването при проникване на 
течност в него. 
 

Устройството не съдържа части, които могат да се поддържат или поправят от 
оператора. 
 

  
Правна информация: За инсталирането на това устройство и работата с него трябва да се спазват 

националните закони. 
 
 



 

 
Безопасност и поддръжка 
 
14.2 Поддръжка 14  
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 Преди почистване и поддръжка устройството винаги трябва да се изключва с 
мрежовия превключвател и кабелът за захранване трябва да се разкачва.  

  
Проверка на 
импактната 
полусфера  

По време на нормална употреба може да се получи деформация/скъсяване на 
задната импактна полусфера на главата на апликатора. В малък мащаб това 
няма да окаже въздействие върху функционалността. 
 
В случаи на по-голяма деформация на полусферата или значително скъсяване, 
главата на апликатора трябва да се подмени. 
 
За да се провери състоянието на главата на апликатора, заедно с устройството 
е предоставен тестов шаблон, който може да се използва за проверка дали е 
достигната границата на износване. 
 
В зависимост от честотата на употреба, устройството трябва да се инспектира 
най-малко веднъж месечно. 
 
За да се направи това, главата на апликатора се сваля и измерва с приложения 
тестов шаблон. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Празно въздушно пространство  

апликаторът е наред 

Тестов 
шаблон 

Тестов 
шаблон 

Шаблонът лежи или има празно въздушно пространство в горната част 
 Границата за износване е достигната 



 

 
Функционален тест 
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 След като устройството се включи, ZWave Med извършва самотестване, което 
проверява всички вътрешни компоненти.  
 
В случай на неизправност се появява съобщение за грешка. 
 
В допълнение може да се извърши разширено тестване на функционалността, 
както е описано по-долу. 
 
Тестването трябва да се прави всеки месец, или когато има съмнения по 
отношение на работоспособността на устройството. 

  
Забележка: Преди да се извърши тестването на функционалността, уверете се, че 

ръкохватката и педалният превключвател са правилно свързани към 
устройството. 
Проверете дали кабелът за захранването е правилно свързан към 
устройството и дали е включен към мрежата. 

  
Тестване на 
функционалността 

Включете устройството. 
 
Натиснете за кратко педалния превключвател – вентилаторът и генераторът на 
шокови вълни стартират веднага. Генераторът на шокови вълни трябва да 
работи на честотата на дисплея (10 Hz е стандартната стойност). 

  
Забележка: След завършване на тестването на функционалността изключете ZWaveMed. 

 
Ако трябва да се извърши приложение на терапия непосредствено след 
тестването, задайте желаните параметри на приложението и продължете 
по-нататък, както е описано в Раздел 8. 

 
 



 

 
Проверка на безопасността 
Метрологичен контрол  16  
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 Нито проверката на безопасността (STK), нито метрологичният контрол (MTK) се 
изискват за ZWaveMed в Германия. 
 
Наредбата за оператори на медицински устройства в Германия (Medizinprodukte-
Betreiberverordnung, MPBetriebV) и Наредбата за електрически инсталации и 
оборудване в България са приложими в техните актуални версии, наред с други 
регулации. 

  
Забележка: Тези регулации се прилагат за работата на устройството в Германия. 

Спазвайте всякакви различни национални регулации, които са приложими във 
Вашата страна, ако е приложимо. 



 Съобщения за грешки 
Отстраняване на неизправности 
Изхвърляне 
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Загуба на 
функционалност на 
ръкохватката 

Независимо от активирането на педалния превключвател, не се създава никакъв 
импулс 
 
Възможна причина 1 
Ръкохватката/педалният превключвател не е правилно свързан(а) или е 
дефектирал(а). 
Отстраняване на причина 1 
Уверете се, че педалният превключвател и ръкохватката са свързани правилно. 
Щепселът трябва да бъде правилно въведен. 
Проверете кабела на педалния превключвател за повреда или прегъвания. 
Проверете дали полусферата за скоростния лост на педалния превключвател 
може да се мести или е блокирана. 
 
Възможна причина 2 
Настройките на програмата са неправилни. 
Отстраняване на причина 2 
Проверете дали е зададена енергията на импулсите. 

  

Неизправност на 
ръкохватката 

Неправилно излъчване на шокови вълни / прегряване на ръкохватката 
 
Възможна причина 1 
Износване на главата на апликатора / стегнатост поради абразия 
Отстраняване на причина 1 
Главата на апликатора е износваща се част и трябва да се подменя след 
определен брой шокове. 
 
Отстраняване на износени части: 
Свалете главата на апликатора от ръкохватката и старателно почистете задната 
полусфера. След това хванете ръкохватката без главата на апликатора с 
насочен надолу отвор, и генерирайте няколко шока (максимум 10) с честота 2 
или 5 Hz на най-ниското ниво на енергия. След това поставете отново главата на 
апликатора. 
Ако грешката продължава, главата на апликатора трябва да се подмени. 
 
Възможна причина 2 
Износване на генератора на шокови вълни 
Отстраняване на причина 2 
Генераторът на шокови вълни е част, която се износва, и той трябва да се 
подменя след два милиона импулса. 
Проверете общия брой шокове на ръкохватките в менюто за настройки.  
Ако се достигне или премине общ брой шокове от по два милиона за всяка 
ръкохватка, генераторът на шокови вълни трябва да се подмени. 
За да подмените генератора на шокови вълни, моля, свържете се с търговския 
представител или с централния офис в Neu-Ulm. 
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Апликаторът не се 
открива 

В лентата за състоянието се появява съобщението „Handpiece not found“ 
(Ръкохватката не се открива). 
 
Възможна причина  
Ръкохватката не е свързана или е свързана неправилно. 
Отстраняване на причината  
Уверете се, че ръкохватката е свързана правилно. Щепселът трябва да бъде 
въведен правилно. 

  

Неизправност на 
устройството 

Няма отговор към мрежовия превключвател/дисплеят остава тъмен 

 
Възможна причина 1 
Свързване към мрежовото захранване 
Отстраняване на причина 2 
Проверете дали кабелът за захранването е правилно включен в електрическия 
контакт и дали щепселът е напълно въведен в гнездото на устройството. 
Проверете кабела за захранване за повреда. 
Проверете електрозахранването и мрежовия контакт. 
 
Възможна причина 2 
Предпазител 
Отстраняване на причина 2 
В гнездото за захранване с електроенергия на устройството има 
микропредпазители, които прекъсват захранването в случай на електрическа 
неизправност. Отворете капака и проверете предпазителите. Ако е необходимо, 
подменете неизправния предпазител. 

  

 
Подменяйте предпазителя само с предпазители със същото търговско 
наименование или еквивалентни на тях.  
Първо проверете напълно електрозахранването за възможни неизправности. 
 
Ако неизправността продължава, веднага се свържете с представителя за 
сервизно обслужване/отдела за обслужване на клиенти. 
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Съобщение за грешка 
на SD-картата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На SD-картата се съхраняват зададените от потребителя настройки, както и 
областите от тялото и списъка на приложенията.  
 
Ако SD-картата не е въведена, препоръчаното приложение на дисплея няма да 
се отвори при активиране на бутона за стартиране на началната страница.   
 
Появява се следното съобщение: 
„SD card not found. Use of treatment recommendations requires a SD-card.“ (SD-
карта не е открита. Употребата на препоръчани приложения изисква SD-карта.) 
 
Въведете картата и рестартирайте устройството. 
 
Ако загубите картата си, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. 
 

 
   
Предупреждение за 
прегряване 

Ако температурата на наконечника достигне критична граница, започва фаза на 
охлаждане.  
Това се показва на дисплея чрез следното съобщение: 
  
„Прегряване в апликатора. Моля, оставете апликатора да се охлади.“ 
  
При появяването на това съобщение подаването на импулси вече е невъзможно. 
  
След потвърждаване на съобщението с „ОК“ на екрана на приложението в 
лентата за състоянието се появява указание кога наконечникът отново ще 
достигне работната температура. 
 
 
 

  
 В случай на други неизправности изключете устройството, изчакайте 5 секунди и 

го включете отново. Ако проблемът продължава, моля, свържете се с отдела за 
обслужване на клиенти в Neu-Ulm. 

  
Централен офис Zimmer MedizinSysteme GmbH  

Junkersstraße 9  
D-89231 Neu-Ulm  
Тел. +49 731. 9761-291  
Факс +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de  
export@zimmer.de 

 
 

 

Изхвърляне Устройството може да се върне във фабриката само в оригиналната опаковка. 
То трябва да се изхвърли от Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
В други (европейски) страни, моля, спазвайте националните регулации по 
отношение на изхвърлянето. Свържете се с Вашия дистрибутор, ако е 
необходимо. 

 

http://www.zimmer.de/
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 Устройството ZWaveMed е разработено според установените технологични стандарти; информацията 
за предназначението на компонентите е взета предвид.  
 

 

С устройството ZWaveMed не трябва да се работи в близост до високочестотни хирургични устройства 
или апарати за ядрено-магнитен резонанс, които могат да причинят високи нива на електромагнитни 
смущения.  
 

 

Устройството ZWaveMed е предназначено изключително за професионални здравни заведения като 
болници, които са одобрени и изпитани.  
 

 

Устройството ZWaveMed няма съществени работни характеристики, които могат да бъдат причинени 
от електромагнитни смущения.  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Употребата на това оборудване в близост до или поставено върху друго 
оборудване трябва да се избягва, тъй като това би могло да доведе до неправилна работа. Ако 
употребата по този начин е необходима, това оборудване, както и другото оборудване, трябва да 
бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че работят нормално.  
 

 Електромагнитната съвместимост на устройството ZWaveMed е изпитана на оригиналното устройство 
с ръкохватка  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Употребата на аксесоари, трансдюсери и кабели, различни от посочените или 
предоставените от производителя на това оборудване, би могла да доведе до увеличено 
електромагнитно излъчване или понижена електромагнитна устойчивост на това оборудване и да 
доведе до неправилна работа.  
 

 Устройството ZWaveMed не съдържа сменяеми компоненти, кабели или други части, което води до 
понижаване на електромагнитната съвместимост (ЕМС).  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преносимо радиочестотно комуникационно оборудване (включително 
периферни устройства като антени) трябва да се използва не по-близо от 30 cm (12 инча) до която и 
да било част на устройството ZWaveMed, включително кабелите, посочени от производителя. В 
противен случай може да се получи влошаване на работата на това оборудване.  
 

 

Устройството е изпитано за радиочестотна устойчивост само при избрани честоти. Близки колебания 
на други честоти може да доведат до влошена работа. Изпитаните честоти са изброени в Таблица 4. 
 

 Устройството ZWaveMed е разработено според установените технологични стандарти; информацията 
за предназначението на компонентите е взета предвид.  
 

 Устройството ZWaveMed не съдържа никакви компоненти, които остаряват в хода на полезния живот 
на устройството и биха могли да доведат до нарушаване на електромагнитната съвместимост. 
Поради това не се изисква поддръжка през полезния живот на устройството, за да се гарантира 
базовата безопасност. Всички изпитвания са извършени в съответствие със стандарт IEC 60601-1-2, 
изд. 4.0. Не са прилагани други стандартни и нормативни актове за електромагнитна съвместимост. 
 

 
  



 Декларация за ЕМС на производителя 18  
 

 Стр. 39  
 

Таблица 1 

Ръководство и декларация на производителя – електромагнитни излъчвания 

Устройството ZWaveMed е предназначено за употреба в посочената по-долу електромагнитна среда. 
Клиентът или потребителят на устройството ZWaveMed трябва да гарантира, че то се използва в такава 
среда. 

Измерване на излъчванията Съответствие Електромагнитна среда – Ръководство 

Радиочестотни излъчвания в 
съответствие с CISPR 11 

Група 1 Устройството ZWaveMed трябва да излъчва 
електромагнитна енергия, за да осигури работата 
си по предназначение. Намиращо се в близост 
електронно оборудване може да бъде засегнато. 

Радиочестотни излъчвания в 
съответствие с CISPR 11 

Клас A Устройството ZWaveMed е подходящо за 
използване във всички обстановки, включително 
домашна среда и сгради, които са свързани 
директно с обществената електропреносна 
мрежа, която захранва и сгради, използвани за 
жилищни цели. 

Излъчвания на хармонични 
съставящи в съответствие с IEC 
61000-3-2 

Клас A 

Излъчвания на флуктуации на 
напрежението/фликери в 
съответствие с IEC 61000-3-3 

Съответства 

 
Таблица 2 

 Ръководство и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост 

Устройството ZWaveMed е предназначено за употреба в посочената по-долу електромагнитна среда. 
Клиентът или потребителят на устройството ZWaveMed трябва да гарантира, че то се използва в такава 
среда. 

Изпитвания за 
устойчивост 

Ниво на изпитване 
според IEC 60601 

Ниво на съответствие Електромагнитна среда – 
Ръководство 

Електростатичен 
разряд (ESD) в 
съответствие с 
IEC 61000-4-2 

± 8 kV разряд при 
контакт 
  
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,  
± 15 kV разряд във 
въздух 

± 8 kV разряд при контакт 
  
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,  
± 15 kV разряд във 
въздух 

Подовете трябва да бъдат с 
настилка от дърво, бетон или 
керамични плочки. Ако подовете са 
покрити със синтетични материали, 
относителната влажност трябва да 
бъде най-малко 30% 

Електрически 
бърз преходен 
процес/пакет 
импулси в 
съответствие с 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV  
  
100 kHz честота на 
повторение 

± 2 kV  
  
100 kHz честота на 
повторение 

Качеството на напрежението в 
мрежата трябва да съответства на 
това в типична търговска или 
болнична 
среда. 

Отскоци в 
съответствие с 
IEC 61000-4-5 
-Линия към 
линия- 

± 0,5 kV, ± 1 kV 
  
  

± 0,5 kV, ± 1 kV 

Отскоци в 
съответствие с 
IEC 61000-4-5 
-Линия към 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
  

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
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 Ръководство и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост 

Устройството ZWaveMed е предназначено за употреба в посочената по-долу електромагнитна среда. 
Клиентът или потребителят на устройството ZWaveMed трябва да гарантира, че то се използва в такава 
среда. 

Изпитвания за 
устойчивост 

Ниво на изпитване 
според IEC 60601 

Ниво на съответствие Електромагнитна среда – 
Ръководство 

земя- 

Краткотрайни 
спадания на 
напрежението в 
съответствие с 
IEC 61000-4-11 

0% UT; 0,5 цикъл 
При 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° и 315° 
  
  

0% UT; 0,5 цикъл 
При 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° и 315° 

Качеството на напрежението в 
мрежата трябва да съответства на 
това в типична търговска или 
болнична среда. Ако потребителят 
на устройството ZWaveMed изисква 
непрекъсната работа, дори в случай 
на прекъсвания на 
електрозахранването, препоръчва 
се устройството ZWaveMed да се 
захранва от източник на 
непрекъсваемо захранване (UPS) 
или акумулатор. 

0% UT; 1 цикъл и 70% 
UT; 25/30 цикъла 
Единична фаза: при 0° 

0% UT; 1 цикъл и 70% UT; 
25/30 цикъла 
Единична фаза: при 0° 

Прекъсвания на 
напрежението в 
съответствие с 
IEC 61000-4-11 

0% UT; 250/300 цикъл 0% UT; 250/300 цикъл 

Магнитно поле 
при честота на 
захранване 
(50/60 Hz) в 
съответствие с 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 
50 Hz или 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz  

Магнитните полета при честотата на 
мрежата трябва да имат типичните 
стойности, които се срещат в бизнес 
или болнична среда. 

Забележка: UT е волтажът на променливотоковата захранваща мрежа преди прилагане на нивото на 
изпитване 
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Таблица 3 

Ръководство и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост 

Устройството ZWaveMed е предназначено за употреба в посочената по-долу електромагнитна среда. 
Клиентът или потребителят на устройството ZWaveMed трябва да гарантира, че то се използва в такава 
среда. 

Изпитване за 
устойчивост 

Ниво на 
изпитване според 
IEC 60601 

Ниво на съответствие Електромагнитна среда – 
Ръководство 

Кондуктивни 
смущаващи 
въздействия, 
индуктирани от 
радиочестотни полета 
в съответствие с IEC 
61000-4-6 
  
  

3 V 
0,15 MHz до 80 
MHz 
6 V при ISM 
диапазон между 
0,15 MHz и 80 MHz 
80% AM при 1 kHz 

3 V 
0,15 MHz до 80 MHz 
6 V при ISM диапазон между 
0,15 MHz и 80 MHz 
80% AM при 1 kHz 

Възможни са интерференции в 
близост до устройства, носещи 
следния символ: 
  

 

Излъчени 
радиочестотни 
електромагнитни 
полета в съответствие 
с IEC 61000-4-3 

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

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

 
Таблица 4 

Електромагнитна устойчивост на високочестотно радиокомуникационно оборудване 

Честота на 
изпитване 
(MHz) 

Диапазон 
(MHz) 

Услуга 
(Сервизиране) Модулация 

Максимална 
енергия 
(W) 

Разстояние 
(m) 

Ниво на 
изпитване за 
устойчивост 
(V/m) 

385 380-390 TETRA 400 Импулсна 
модулация  
18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430-470 TETRA 460, 
FRS 460 

FM 
± 5kHz 
деривация 
1 kHz синус 

2 0,3 28 

710 704-787 LTE Band 13, 17 Импулсна 
модулация 
217 Hz 

0,2 0,3 9 

745 

780 

810 800-960 GSM 800/900, 
TETRA 800, iDEN 820, 
CDMA 850, LTE Band 
5 

Импулсна 
модулация 
18 Hz 

2 0,3 28 

870 

930 

1720 1700-
1990 

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

Импулсна 
модулация 
217 Hz 

2 0,3 28 

1845 

1970 
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Електромагнитна устойчивост на високочестотно радиокомуникационно оборудване 

Честота на 
изпитване 
(MHz) 

Диапазон 
(MHz) 

Услуга 
(Сервизиране) Модулация 

Максимална 
енергия 
(W) 

Разстояние 
(m) 

Ниво на 
изпитване за 
устойчивост 
(V/m) 

UMTS 

2450 2400-
2570 

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

Импулсна 
модулация 
217 Hz 

2 0,3 28 

5240 5100-
5800 

WLAN 802.11 a/n Импулсна 
модулация  
217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 

 
 
 



Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
D-89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 7 31. 97 61-291
Fax +49 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer-aesthetics.com
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