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Μονάδα  ερεθισμού καναλιού 1 και 2 + EMG Neo 
13-8905 Αναθ. F

Για τις πλήρεις οδηγίες λειτουργίας και χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένων των προφυλάξεων, των 
προειδοποιήσεων, των κινδύνων, των ενδείξεων 
και των αντενδείξεων, ανατρέξτε στα αντίστοιχα 
εγχειρίδια χρήσης. 

•	 Εγχώρια αγορά, Η.Π.Α. μόνο, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος κλινικής 
θεραπείας Vectra Neo, στοιχείο αρ. 13-7646 
(έκδοση σε CD, στοιχείο αρ. 13-7647). 

•	 Διεθνής αγορά, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήσης του συστήματος κλινικής θεραπείας 
Intelect Neo, στοιχείο αρ. 13-7651 (έκδοση σε 
CD, στοιχείο αρ. 13-7652).

•	 Για να λάβετε ένα αντίγραφο, επικοινωνήστε 
με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών της DJO.
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Εγχειρίδιο μονάδας ερεθισμού καναλιού 1 και 2 + EMG Neo

Εγκαταστήστε τη μονάδα από την αριστερή πλευρά (όπως 
βλέπετε την οθόνη) της συσκευής. 

Η νέα μονάδα ερεθισμού καναλιού 1 και 2 + EMG Neo έχει 
σχεδιαστεί μόνο για χρήση με τα συστήματα θεραπείας 
Vectra Neo ή Intelect Neo.

Στοιχεία που περιλαμβάνονται στις μονάδες:

Κανάλια 1/2 μονάδας ηλεκτροθεραπείας – PN 70000
•	 Μονάδα	ερεθισμού
•	 Καλώδια	απαγωγών
•	 Στρογγυλά	ηλεκτρόδια	μιας	χρήσης	DURA-STICK®	5 cm	

(1 πακέτο των 4)
•	 Προσόψεις	(για	την	κάλυψη	της	μονάδας	μετά	την	εισαγωγή)

Κανάλια 1/2 + sEMG μονάδας ηλεκτροθεραπείας – 
PN 70004

•	 Μονάδα	ερεθισμού	(ερεθισμός	2	καναλιών	με	sEMG)
•	 Καλώδια	απαγωγών	sEMG
•	 Στρογγυλά	ηλεκτρόδια	μίας	χρήσης	DURA-STICK®	5	cm	 

(2 συσκευασίες των 4)
•	 Προσόψεις	(για	την	κάλυψη	της	μονάδας	μετά	την	

εισαγωγή)

Απαιτούμενα εργαλεία (δεν περιλαμβάνονται): 

•	 Σταυροκατσάβιδο αρ. 2 
•	 Στάνταρ ίσιο κατσαβίδι

Το σύστημα είναι προγραμματισμένο να αναγνωρίζει 
αυτόματα τη νέα μονάδα και, επομένως, δεν απαιτείται 
εγκατάσταση του λογισμικού.

Για την εγκατάσταση της μονάδας, ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα:

1.	 Διακόψτε	τη	λειτουργία	της	συσκευής.	Αποσυνδέστε	το	
καλώδιο	ηλεκτρικής	τροφοδοσίας	από	το	πίσω	μέρος	
της συσκευής.

2.	 Αφαιρέστε	την	κενή	πρόσοψη	από	τη	δεύτερη	υποδοχή	
στο μπροστινό μέρος, στην αριστερή και δεξιά πλευρά 
της μονάδας. Βάλτε ένα τυπικό ίσιο κατσαβίδι στην 
επάνω	σχισμή,	πιέζοντας	προς	τα	κάτω	με	ελαφρά	πίεση.	
Τραβήξτε	έξω	την	πρόσοψη.	

3. Η δεύτερη υποδοχή απεικονίζεται παρακάτω, αλλά η 
τεχνική είναι ίδια για όλες τις μονάδες.

4. Η μονάδα εισάγεται στην αριστερή πλευρά, στη δεύτερη 
υποδοχή	όπως	φαίνεται.	Εισαγάγετε	προσεκτικά	τη	
μονάδα στην υποδοχή, με την πλευρά με τις 32 ακίδες 
(2 x	16)	πρώτη.	

5.	 Εφαρμόστε	τη	μονάδα	στη	θέση	της	με	ήπια	πίεση	μέχρι	
να αισθανθείτε ότι δεν προχωρά άλλο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
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Εγχειρίδιο μονάδας ερεθισμού καναλιού 1 και 2 + EMG Neo

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Εισαγωγή καλωδίου

Παρακάτω	φαίνεται	η	θέση εισαγωγής του καλωδίου

Για τις πλήρεις οδηγίες λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων 
των	προφυλάξεων,	των	προειδοποιήσεων,	των	κινδύνων,	των	
ενδείξεων και των αντενδείξεων, ανατρέξτε στα αντίστοιχα 
εγχειρίδια χρήσης. 

•	 Εγχώρια	αγορά,	Η.Π.Α.	μόνο,	ανατρέξτε	στο	εγχειρίδιο	
χρήσης του συστήματος κλινικής θεραπείας Vectra 
Neo,	στοιχείο	αρ. 13-7646	(έκδοση	σε	CD,	στοιχείο	
αρ. 13-7647).	

•	 Διεθνής αγορά, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του 
συστήματος κλινικής θεραπείας Intelect Neo, στοιχείο 
αρ.	13-7651	(έκδοση	σε	CD,	στοιχείο	αρ.	13-7652).

•	 Για	να	λάβετε	ένα	αντίγραφο,	επικοινωνήστε	με	τον	
τοπικό	αντιπρόσωπο	ή	το	τμήμα	εξυπηρέτησης	πελατών	
της	DJO.

6.	 Με	σταυροκατσάβιδο	αρ.	2,	στερεώστε	τη	μονάδα	με	την	
παρεχόμενη	βίδα	8-32	x	5/16”	στην	κάτω	γλωττίδα,	όπως	
φαίνεται.

7.	 Εισαγάγετε	την	πρόσοψη	με	υποδοχές	σύνδεσης,	που	
παρέχεται μαζί με τη μονάδα, στην αριστερή πλευρά στο 
κάτω	μέρος	και	κουμπώστε	την	στη	θέση	της	στο	επάνω	
μέρος	όπως	φαίνεται.	Εισαγάγετε	μια	κενή	πρόσοψη	στη	
δεξιά πλευρά.

8.	 Συνδέστε	την	ηλεκτρική	τροφοδοσία	της	συσκευής	και	
πιέστε	το	κουμπί	λειτουργίας,	αφήστε	να	διενεργηθεί	
η προετοιμασία της συσκευής και στη συνέχεια 
επαληθεύστε ότι η μονάδα που μόλις εγκαταστήσατε 
είναι διαθέσιμη στην αρχική οθόνη.
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•	 Η συσκευή αυτή πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασία 10 °C έως 45 °C και σχετική 
υγρασία 0% έως 90%. Η συσκευή αυτή πρέπει να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται σε 
θερμοκρασία 0 °C έως 60 °C και σχετική υγρασία 0% έως 95%.

•	 Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη ώστε να συμμορφώνεται με τα πρότυπα 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Αυτός ο εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και 
μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς 
παρεμβολές σε άλλες συσκευές στην περιοχή. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι 
δεν θα παρουσιαστεί παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Οι επιβλαβείς 
παρεμβολές σε άλλες συσκευές είναι δυνατό να καθοριστούν μέσω της ενεργοποίησης 
και απενεργοποίησης της συσκευής. Προσπαθήστε να διορθώσετε τις παρεμβολές 
κάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

- Επαναπροσανατολίστε ή αλλάξτε τη θέση τη συσκευή λήψης
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ των συσκευών
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα 

από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένη η άλλη συσκευή (ή συσκευές) και 
συμβουλευτείτε τον τεχνικό επιτόπιας συντήρησης του εξοπλισμού για βοήθεια.

- Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της DJO για βοήθεια.

•	 Μην θέτετε σε λειτουργία αυτή τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη σε οποιαδήποτε 
άλλη συσκευή εκτός από συσκευές ή παρελκόμενα της DJO, τα οποία περιγράφονται 
συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο χρήσης ή συντήρησης.

•	 ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε, τροποποιήσετε, ή αναδιαμορφώσετε τη συσκευή ή τα 
παρελκόμενα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη της συσκευής, δυσλειτουργία, 
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυματισμό.

•	 ΜΗΝ επιτρέπετε την εισαγωγή ξένων αντικειμένων, υγρών ή καθαριστικών 
παραγόντων στη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εύφλεκτων υλικών, 
νερού και μεταλλικών αντικειμένων, προς αποφυγή πρόκλησης βλάβης της συσκευής, 
δυσλειτουργίας, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού.

•	 Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τη λειτουργία της συσκευής μετά την προσεκτική μελέτη 
αυτού του εγχειριδίου χρήσης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της DJO για βοήθεια.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•	 Το ερέθισμα που χορηγείται από τις κυματομορφές TENS αυτής της 
συσκευής, σε συγκεκριμένες διαμορφώσεις, χορηγεί φόρτιση 
25 μικροκουλόμπ (μC) ή μεγαλύτερη ανά παλμό, η οποία ενδέχεται να 
είναι επαρκής για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Το ηλεκτρικό ρεύμα 
αυτού του μεγέθους δεν πρέπει να ρέει μέσω του θώρακα, διότι μπορεί 
να προκαλέσει καρδιακή αρρυθμία.

•	 Βεβαιωθείτε	ότι	διαβάσατε	όλες	τις	οδηγίες	λειτουργίας	πριν	τη	θεραπεία	ασθενούς.
•	 Βεβαιωθείτε	ότι	η	συσκευή	έχει	ηλεκτρική	γείωση,	συνδέοντάς	την	μόνο	σε	

ρευματοδότη με γείωση που πληροί τους σχετικούς εθνικούς και τοπικούς 
ηλεκτρολογικούς κανονισμούς.

•	 Πρέπει	να	προσέχετε	κατά	τη	λειτουργία	αυτής	της	συσκευής	κοντά	σε	άλλες	
συσκευές. Ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτρομαγνητικές ή άλλες παρεμβολές σε 
αυτήν ή άλλη συσκευή. Προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε αυτές τις παρεμβολές 
αποφεύγοντας τη χρήση άλλων συσκευών ταυτόχρονα με αυτή.

•	 Δεν	έχει	διαπιστωθεί	η	ασφάλεια	των	κυματομορφών	TENS	κατά	τη	διάρκεια	της	
κύησης ή της γέννας.

•	 Ο	διαδερμικός	ηλεκτρικός	κεντρικός	ερεθισμός	(TENS)	δεν	είναι	αποτελεσματικός	για	
πόνο κεντρικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένου του πονοκέφαλου.

•	 Οι	κυματομορφές	TENS	δεν	έχουν	θεραπευτική	αξία.
•	 Ο	ηλεκτρονικός	εξοπλισμός	παρακολούθησης	(όπως	οι	συσκευές	παρακολούθησης	

ΗΚΓ και οι συναγερμοί ΗΚΓ) ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά όταν 
χρησιμοποιείται ηλεκτρικός ερεθισμός.

•	 Ο	διαδερμικός	ηλεκτρικός	κεντρικός	ερεθισμός	(TENS)	είναι	μια	συμπτωματική	
θεραπεία, και ως τέτοια, καταστέλλει το αίσθημα του πόνου το οποίο διαφορετικά θα 
λειτουργούσε ως προστατευτικός μηχανισμός.

•	 Μολυσμένα	ηλεκτρόδια	και	καλώδια	απαγωγών	μπορεί	να	οδηγήσουν	σε	λοίμωξη.
•	 Η	χρήση	ηλεκτροδίου	με	υποβαθμισμένη	υδρογέλη	μπορεί	να	προκαλέσει	λοίμωξη	

του δερματικού εγκαύματος.
•	 Η	χρήση	του	ηλεκτροδίου	σε	πολλαπλούς	ασθενείς	μπορεί	να	προκαλέσει	λοίμωξη.
•	 Σταματήστε	αμέσως	τη	θεραπεία	εάν	ο	ασθενής	παρουσιάσει	δυσφορία	ή	πόνο.
•	 Οι	συσκευές	ηλεκτρικού	μυϊκού	ερεθισμού	πρέπει	να	χρησιμοποιούνται	με	τις	

απαγωγές και τα ηλεκτρόδια που συνιστώνται για χρήση από τον κατασκευαστή.
•	 Στην	περίπτωση	εμφάνισης	οποιουδήποτε	μηνύματος	σφάλματος	επιπέδου	

300-Level ή κάποιου μηνύματος σφάλματος επιπέδου 200-Level το οποίο δεν γίνεται 
να επιλυθεί, σταματήστε αμέσως κάθε χρήση του συστήματος και επικοινωνήστε 
με τον αντιπρόσωπο ή τη DJO για επισκευή. Τα σφάλματα και οι προειδοποιήσεις 
σε αυτές τις κατηγορίες υποδεικνύουν ένα εσωτερικό πρόβλημα στο σύστημα το 
οποίο πρέπει να ελεγχθεί από τη DJO ή κάποιον εκπαιδευμένο τεχνικό πριν από κάθε 
περαιτέρω λειτουργία ή χρήση του συστήματος.

- Η χρήση συστήματος για το οποίο υπάρχει υπόδειξη για κάποιο σφάλμα 
ή προειδοποίηση σε αυτές τις κατηγορίες, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο 
τραυματισμού του ασθενούς, του χρήστη ή εκτεταμένη εσωτερική βλάβη του 
συστήματος.

•	 ΜΗ	συνδέετε	τη	συσκευή	με	ηλεκτρική	παροχή	αν	δεν	επαληθεύσετε	πρώτα	ότι	
η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει τη σωστή τάση. Η λανθασμένη τάση μπορεί 
να προκαλέσει βλάβη της συσκευής, δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή 
σωματικές βλάβες. Η συσκευή σας κατασκευάστηκε για να λειτουργεί μόνο με τις 
προδιαγραφές ηλεκτρικής τάσης που αναφέρονται στην πινακίδα ονομαστικής τάσης 
και αριθμού σειράς.

- Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της DJO αν η συσκευή δεν έχει τη σωστή 
ονομαστική τάση.

•	 Διατηρείτε	τα	ηλεκτρόδια	διαχωρισμένα	κατά	τη	θεραπεία.	Αν	τα	ηλεκτρόδια	
έλθουν σε επαφή το ένα με το άλλο, μπορεί να προκληθούν δερματικά εγκαύματα ή 
ακατάλληλος ερεθισμός.

•	 Τα	μακροπρόθεσμα	αποτελέσματα	του	χρόνιου	ηλεκτρικού	ερεθισμού	δεν	είναι	γνωστά.
•	 Ο	ερεθισμός	δεν	πρέπει	να	εφαρμόζεται	πάνω	από	το	πρόσθιο	τμήμα	του	αυχένα	ή	

το στόμα. Μπορεί να παρουσιαστούν σοβαρής μορφής σπασμοί των λαρυγγικών και 
φαρυγγικών μυών και οι συσπάσεις μπορεί να είναι αρκετά ισχυρές ώστε να κλείσουν 
τον αεραγωγό ή να προκαλέσουν δυσκολία κατά την αναπνοή.

•	 Ο	ερεθισμός	δεν	πρέπει	να	εφαρμόζεται	διαθωρακικά,	διότι	η	εισαγωγή	ηλεκτρικού	
ρεύματος στην καρδιά μπορεί να προκαλέσει καρδιακή αρρυθμία.

•	 Ο	ερεθισμός	δεν	πρέπει	να	εφαρμόζεται	σε	σημεία	με	οίδημα,	λοίμωξη	ή	φλεγμονή	ή	
δερματικά εξανθήματα, π.χ. φλεβίτιδα, θρομβοφλεβίτιδα, κιρσούς, κ.λπ.

•	 Ο	ερεθισμός	δεν	πρέπει	να	εφαρμόζεται	πάνω	από	νεοπλασματικές	αλλοιώσεις	ή	
κοντά σε αυτές.

•	 Η	πυκνότητα	του	ρεύματος	εξόδου	της	ηλεκτροθεραπείας	σχετίζεται	με	το	μέγεθος	
του ηλεκτροδίου. Η ακατάλληλη εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του 
ασθενούς. Αν προκύψουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το σωστό μέγεθος του 
ηλεκτροδίου, συμβουλευτείτε ειδικευμένο επαγγελματία πριν τη συνεδρία θεραπείας.

•	 Η	πυκνότητα	του	ρεύματος	εξόδου	σχετίζεται	με	το	μέγεθος	του	ηλεκτροδίου.	
Η ακατάλληλη εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του ασθενούς. Αν 
προκύψουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το σωστό μέγεθος του ηλεκτροδίου, 
συμβουλευτείτε ειδικευμένο επαγγελματία πριν τη συνεδρία θεραπείας.


