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Podręcznik użytkownika modułu kanału 
stymulacji 1 i 2 oraz EMG Neo 
13-8905 wer. F

Pełną instrukcję obsługi, w tym przestrogi, 
ostrzeżenia, niebezpieczeństwa, wskazania 
i przeciwwskazania można znaleźć w podręczniku 
użytkownika. 

•	 Rynek krajowy, wyłącznie USA, patrz 
instrukcja obsługi klinicznego systemu 
terapeutycznego Vectra Neo, nr kat. 13-7646 
(wersja CD, nr kat. 13-7647). 

•	 Rynek międzynarodowy, patrz 
instrukcja obsługi klinicznego systemu 
terapeutycznego Intelect Neo, 
nr kat. 13-7651 (wersja CD, nr kat. 13-7652).

•	 Aby otrzymać kopię, należy skontaktować 
się z lokalnym przedstawicielem lub działem 
obsługi klienta firmy DJO.
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Podręcznik użytkownika modułu kanału stymulacji 1 i 2 oraz EMG Neo

Moduł należy zainstalować z lewej strony urządzenia 
(patrząc na ekran). 

Moduł kanału stymulacji 1 i 2 oraz EMG jest przeznaczony 
do użytku wyłącznie z systemami terapeutycznymi Vectra 
Neo lub Intelect Neo.

Elementy modułów to:

Kanały modułu elektroterapeutycznego 1/2 – PN 70000

•	 Moduł	stymulujący
•	 Odprowadzenia
•	 Okrągłe	elektrody	jednorazowe	DURA-STICK® 5 cm 

(1 op. po 4 szt.)
•	 Pokrywy	(osłaniające	moduł	po	wprowadzeniu)

Kanały modułu elektroterapeutycznego 1/2 + sEMG – 
PN 70004

•	 Moduł	stymulujący	(2-kanałowy,	stymulacja	i	sEMG)
•	 Odprowadzenia	sEMG
•	 Okrągłe	elektrody	jednorazowego	użytku	
DURA-STICK®	o średnicy	5 cm	(2	op.	po	4	szt.)	

•	 Pokrywy	(osłaniające	moduł	po	wprowadzeniu)

Wymagane	narzędzia	(niedołączone):	

•	 Śrubokręt	krzyżowy	nr	2	
•	 Standardowy	śrubokręt	płaski

System	został	zaprogramowany	do	automatycznego	
rozpoznawania	nowego	modułu.	Dlatego	też	nie	ma	
konieczności	instalacji	oprogramowania.

Aby	zainstalować	moduł,	należy	wykonać	następujące	
czynności:

1. Wyłączyć urządzenie. Wyjąć kabel zasilający z tyłu 
urządzenia.

2.	 Wyjąć	zaślepkę	nad	drugim	gniazdem	od	przodu	
po lewej i prawej stronie urządzenia. Wprowadzić 
śrubokręt	płaski	do	górnego	gniazda,	lekko	
dociskając.	Zdjąć	pokrywę.	

3.	 Drugie	gniazdo	przedstawiono	na	ilustracji	poniżej,	
jednakże technika jest taka sama w przypadku 
wszystkich modułów.

4. Moduł musi zostać wprowadzony po lewej stronie  
do	drugiego	gniazda,	jak	pokazano	na	ilustracji.	
Ostrożnie	wprowadzić	moduł	do	gniazda,	
wprowadzając najpierw 32 piny (2 x 16). 

5.	 Ustawić	moduł	na	miejscu,	delikatnie	dociskając	
do momentu	osiągnięcia	końca	zakresu	ruchu.

INSTALACJA MODUŁU
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Podręcznik użytkownika modułu kanału stymulacji 1 i 2 oraz EMG Neo

INSTALACJA MODUŁU (CD.)

Wprowadzanie kabla

Poniżej	przedstawiono	miejsce,	w	którym	wprowadza	się	
kabel

Pełną	instrukcję	obsługi,	w	tym	przestrogi,	ostrzeżenia,	
niebezpieczeństwa,	wskazania	i	przeciwwskazania	można	
znaleźć	w	podręczniku	użytkownika.	

•	 Rynek	krajowy,	wyłącznie	USA,	patrz	instrukcja	
obsługi	klinicznego	systemu	terapeutycznego	
Vectra Neo,	nr	kat.	13-7646	(wersja	CD,	nr	kat.	13-7647).	

•	 Rynek	międzynarodowy,	patrz	instrukcja	obsługi	
klinicznego	systemu	terapeutycznego	Intelect	Neo,	
nr kat.	13-7651	(wersja	CD,	nr	kat.	13-7652).

•	 Aby	otrzymać	kopię,	należy	skontaktować	się	
z lokalnym	przedstawicielem	lub	działem	obsługi	
klienta	firmy	DJO.

6.	 Za	pomocą	śrubokrętu	krzyżowego	nr	2	zamocować	
moduł	do	dolnej	klapki,	wykorzystując	dostarczoną	
śrubę	8-32	x	5/16”,	jak	pokazano	na	ilustracji.

7.	 Dostarczoną	z	modułem	pokrywę	z	otworami	
na złącza założyć u dołu po lewej stronie i zatrzasnąć 
ją,	jak	pokazano	na	ilustracji.	Założyć	zaślepkę	
po stronie prawej.

8.	 Podłączyć	urządzenie	i	wcisnąć	przycisk	zasilania,	
umożliwiając	inicjalizację,	a	następnie	potwierdzić,	
czy	nowo	dodany	moduł	wyświetlany	jest	na	ekranie	
głównym	jako	dostępny.
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•	 Urządzenia można używać w temperaturze od 10°C do 45°C przy wilgotności względnej 
od 0% do 90%. Urządzenie można transportować i przechowywać w temperaturze od 
0°C do 60°C przy wilgotności względnej od 0% do 95%.

•	 Urządzenie spełnia wymagania norm dotyczących zgodności elektromagnetycznej. 
Opisywane urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować promieniowanie 
o częstotliwości radiowej. Jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie 
z instrukcjami, może powodować istotne zakłócenia pracy innych urządzeń znajdujących 
się w pobliżu. Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji produkt nie będzie 
powodować zakłóceń. Szkodliwe dla innych urządzeń zakłócenia mogą zostać wykryte 
przez włączenie i wyłączenie tego sprzętu. Można podjąć próbę usunięcia zakłóceń przez 
wykonanie co najmniej jednej z niżej wymienionych czynności:

- Zmienić orientację lub lokalizację odbiornika,
- Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniami,
- Podłączyć urządzenie do obwodu innego niż obwód, do którego są 

podłączone inne urządzenia i skontaktować się z serwisantem producenta,
- Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem firmy DJO.

•	 Nie obsługiwać tego urządzenia po podłączeniu do modułu innego niż urządzenia lub 
akcesoria firmy DJO opisane w podręcznikach użytkownika lub podręcznikach 
serwisowych.

•	 NIE WOLNO demontować, modyfikować ani przerabiać urządzenia lub akcesoriów. Może 
to spowodować uszkodzenie sprzętu, usterkę, porażenie prądem elektrycznym, pożar lub 
obrażenia ciała.

•	 NIE DOPUSZCZAĆ do przedostania się obcych materiałów, płynów ani środków 
czyszczących do wnętrza modułu. Dotyczy to m.in. substancji łatwopalnych, wody, 
obiektów metalowych. Ma to na celu zapobieżenie wystąpieniu uszkodzenia, awarii, 
porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń.

•	 W razie problemów z obsługą urządzenia należy najpierw dokładnie przeczytać niniejszy 
podręcznik użytkownika, a następnie skontaktować się z dystrybutorem firmy DJO.

PRZESTROGA

OSTRZEŻENIE

•	 W niektórych konfiguracjach impulsy stymulujące generowane przez 
to urządzenie w postaci fal TENS mogą dostarczać ładunek wynoszący 
co najmniej 25 mikrokulombów (µC) przy każdym impulsie, co może 
wystarczyć do spowodowania śmiertelnego porażenia prądem 
elektrycznym. Prąd elektryczny o takiej mocy nie może przepływać 
przez klatkę piersiową, ponieważ może spowodować zaburzenia rytmu 
pracy serca.

•	 Przed	rozpoczęciem	zabiegu	należy	przeczytać	wszystkie	instrukcje	obsługi.
•	 Należy	upewnić	się,	że	urządzenie	jest	uziemione	poprzez	podłączenie	

do uziemionego gniazdka zgodnego z krajowymi i lokalnymi przepisami.
•	 Należy	zachować	ostrożność	podczas	używania	tego	urządzenia	w	pobliżu	innych	

urządzeń. Mogą wystąpić zakłócenia elektromagnetyczne lub zakłócenia innego 
rodzaju w pracy tego lub innego urządzenia. Należy podjąć próbę ograniczenia 
tych zakłóceń poprzez odstąpienie od korzystania z tego urządzenia w pobliżu 
innych urządzeń.

•	 Nie	ustalono	bezpieczeństwa	terapii	TENS	podczas	ciąży	lub	porodu.
•	 Terapia	TENS	jest	nieskuteczna	w	przypadku	bólu	pochodzenia	ośrodkowego.	

(Dotyczy to także bólu głowy.)
•	 Terapia	TENS	nie	ma	wartości	leczniczej.
•	 Elektroniczny	sprzęt	monitorujący	(np.	monitory	EKG	i	alarmy	EKG)	mogą	działać	

nieprawidłowo podczas stymulacji TENS.
•	 Terapia	TENS	jest	metodą	leczenia	objawowego	i	jako	taka	osłabia	odczuwanie	

bólu, które w przeciwnym razie służyłoby jako mechanizm ochronny.
•	 Zanieczyszczone	elektrody	i	odprowadzenia	mogą	spowodować	zakażenie.

•	 Użycie	elektrody	z	uszkodzoną	powłoką	hydrożelową	może	doprowadzić	
do zakażenia skóry lub oparzenia.

•	 Użycie	jednej	elektrody	u	wielu	pacjentów	może	doprowadzić	do	zakażenia.
•	 Jeśli	u	pacjenta	wystąpi	dyskomfort	lub	ból,	należy	natychmiast	przerwać	zabieg.
•	 Zasilane	stymulatory	mięśni	mogą	być	stosowane	wyłącznie	z	odprowadzeniami	

i elektrodami zalecanymi przez producenta.
•	 Jeśli	nie	można	usunąć	przyczyn	pojawiania	się	komunikatu	o	błędzie	dla	poziomu	

300 lub poziomu 200, należy niezwłocznie przerwać pracę systemu i skontaktować 
się z dystrybutorem lub firmą DJO w celu wykonania czynności serwisowych. 
Błędy i ostrzeżenia z tych kategorii oznaczają wewnętrzny problem systemu i 
muszą zostać sprawdzone przez firmę DJO lub przeszkolonego technika przed 
dalszym korzystaniem lub obsługą systemu.

- Użycie urządzenia, które wyświetla błąd lub ostrzeżenie w tych kategoriach 
może stanowić zagrożenie dla pacjenta i użytkownika lub może spowodować 
rozległe wewnętrzne uszkodzenie systemu.

•	 NIE	WOLNO	podłączać	urządzenia	do	zasilacza	przed	sprawdzeniem,	czy	
zapewnia on odpowiednie napięcie. Nieodpowiednie napięcie może spowodować 
uszkodzenie sprzętu, usterkę, porażenie prądem elektrycznym, pożar lub 
obrażenia ciała. Urządzenie zostało skonstruowane w sposób umożliwiający 
pracę wyłącznie przy napięciu prądu elektrycznego określonym na tabliczce 
znamionowej wskazującej napięcie i numer seryjny.

- Jeśli parametry znamionowe urządzenia są nieprawidłowe, należy 
skontaktować się z dystrybutorem firmy DJO.

•	 Podczas	terapii	poszczególne	elektrody	muszą	być	rozdzielone.	Elektrody	stykające	
się ze sobą mogą powodować nieprawidłową stymulację lub oparzenia skóry.

•	 Nie	są	znane	długotrwałe	efekty	przewlekłej	stymulacji	elektrycznej.
•	 Stymulacji	nie	wolno	stosować	w	obrębie	przedniej	części	szyi	lub	okolicy	ust.	

Może to doprowadzić do silnych skurczów mięśni krtani i gardła, których siła może 
być wystarczająca do wywołania blokady dróg oddechowych lub utrudnienia 
oddychania.

•	 Stymulacji	nie	można	stosować	przez	klatkę	piersiową,	ponieważ	przepływ	prądu	
elektrycznego przez serce może spowodować zaburzenia rytmu jego pracy.

•	 Stymulacja	nie	powinna	być	stosowana	w	miejscach,	w	których	występują	obrzęki,	
zakażenia i stan zapalny lub wykwity skórne, np. zapalenie żył, zakrzepowe 
zapalenie żył, żylaki, itd.

•	 Stymulacji	nie	wolno	stosować	w	obrębie	zmian	nowotworowych	ani	w	pobliżu	
takich zmian.

•	 Gęstość	prądu	wyjściowego	jest	związana	z	wielkością	elektrody.	Nieprawidłowe	
nałożenie może doprowadzić do powstania obrażeń ciała u pacjenta. W razie 
jakichkolwiek pytań dotyczących prawidłowego rozmiaru elektrod, przed 
rozpoczęciem sesji należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia 
posiadającym stosowne uprawnienia.

•	 Gęstość	prądu	wyjściowego	jest	związana	z	wielkością	elektrody.	Nieprawidłowe	
nałożenie może doprowadzić do powstania obrażeń ciała u pacjenta. W razie 
jakichkolwiek pytań dotyczących prawidłowego rozmiaru elektrod, przed 
rozpoczęciem sesji należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia 
posiadającym stosowne uprawnienia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO


