
Příručka pro vakuový 
modul Neo

Návod k montáži

DJO France SAS
Centre Européen de Fret
3 rue de Bethar
64990 Mouguerre, Francie
Tel.: + 33 (0) 5 59 52 86 90
Fax: + 33 (0) 5 59 52 86 91
http://www.djoglobal.eu/fr_FR/index.html 

© 2017 DJO, LLC. Všechna práva vyhrazena.

Příručka pro vakuový modul Neo 
13-8809 Rev E

Kompletní návod k obsluze včetně upozornění, 
varování, výstrah, indikací a kontraindikací 
naleznete v návodu pro uživatele klinického 
léčebného systému Intelect Neo, položka  
č. 13-7651 (CD verze, položka č. 13-7652).

Kopii toho návodu obdržíte od místního zástupce 
nebo oddělení péče o zákazníky společnosti DJO.
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 Příručka pro vakuový modul Neo 

Vakuový modul Neo je určen k namontování do zadní 
části vozíku léčebného systému Neo. Plochý kabel je 
určen k zapojení do desky plošných spojů v zadní části 
hlavy Neo po nainstalování hlavy Neo. Pokyny pro 
správnou montáž vozíku naleznete v návodu pro vozík 
léčebného systému Neo, položka č. 13-7782.

POZNÁMKA: Montáž vakuového modulu Neo mohou 
provádět pouze autorizovaní technici společnosti DJO. 

POZNÁMKA: Vakuový modul Neo nepoužívejte, dokud 
nebude namontován stimulační modul. 

Položky obsažené v tomto modulu:

Vakuový modul – PN 70006

•	 Vakuové	hadice	1	a	2
•	 Vakuové	hadice	3	a	4
•	 60mm	elektrody	
•	 60mm	houbičky

Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky): 

•	 Křížový šroubovák vel. 2 

Systém je naprogramován, aby automaticky rozpoznal 
nový modul, takže není třeba instalovat nebo 
konfigurovat žádný software.

Postup montáže modulu:

1. Zařízení odpojte od zdroje napájení. Odpojte napájecí 
kabel ze zadní strany zařízení.

2. Sundejte zadní panel z vozíku. 
•	 Tahem otevřete horní zásuvku. Současně stiskněte 

plastové západky na obou běhounech zásuvky 
v opačných směrech, jak je vyznačeno na zásuvce. 
Zásuvku úplně vytáhněte.

 

•	 Vyšroubujte	čtyři	(4)	šrouby,	které	slouží	pro	
uchycení k vnitřní části vozíku. Šrouby uchovejte 
k pozdějšímu uchycení vakuového modulu.

•	 Sundejte zadní panel z vozíku.

MONTÁŽ MODULU
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MONTÁŽ MODULU (POKRAČOVÁNÍ)

3. Sundejte zadní panel z hlavy Neo.
•	 Sundejte všechny panely z obou stran vozíku.
•	 Na obou stranách vozíku vyšroubujte šrouby, kterými 

je přichycen zadní panel k rámu, viz obrázek.

•	 Sundejte rukojeť vyšroubováním dvou (2) šroubů, 
které se nacházejí v blízkosti zadní strany zařízení, 
na obou stranách rukojeti.

•	 Sundejte zadní panel z hlavy Neo.

4.	 Zasuňte	vakuový	modul	do	vozíku,	viz	obrázek.	

•	 Vakuový modul upevněte čtyřmi šrouby vel. 2, které 
jste vyšroubovali v kroku 2.

5. Plochý kabel protáhněte nahoru k zástrčce na desce 
plošných spojů a zajistěte jej pojistnými západkami, 
viz obrázek.

•	 Bude-li to nutné, před zajištěním plochého kabelu 
vakuového modulu odpojte kabel vedoucí mezi 
zdrojem napájení a deskou plošných spojů. 
Po zajištění plochého kabelu vakuového modulu 
připojte zpět napájení a kabely desky. 
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•	 Přečtěte si, pochopte a nacvičte bezpečnostní opatření a provozní pokyny. 
Seznamte se s omezeními a riziky souvisejícími s používáním jakékoliv 
elektrostimulace. Dodržujte opatření plynoucí z bezpečnostních a provozních 
štítků na jednotce.

•	 Tuto jednotku NEPOUŽÍVEJTE v prostředí, ve kterém jsou používána jiná zařízení, 
která jsou určena k nechráněnému vyzařování elektromagnetické energie.

•	 Je třeba provádět pravidelné kontroly všech modalit, aby se ověřila správná 
funkce všech ovladačů, a zejména, že ovládání intenzity provádí správnou 
a stabilní regulaci ultrazvukového výkonu. Rovněž je nutné ověřit, že ovládání 
doby léčby skutečně vypne ultrazvuk, když časovač dosáhne nuly.

•	 Zařízení splňuje požadavky norem regulujících elektromagnetickou bezpečnost. 
Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a při 
nedodržení těchto pokynů může zapříčinit škodlivé rušení ostatních zařízení 
v okolí. Nelze však zaručit, že se toto rušení u některých instalací neprojeví. 
Možnost škodlivého rušení ostatních zařízení lze zjistit zapnutím a vypnutím 
tohoto zařízení. Pokuste se rušení odstranit některým z dále uvedených způsobů:

- Přesměrujte nebo přemístěte rušené zařízení.
- Zvyšte vzdálenost od tohoto zařízení.
- Připojte toto zařízení do zásuvky jiného okruhu elektrické sítě, než 

jsou připojená další zařízení, a požádejte o pomoc místního servisního 
technika výrobce.

- Požádejte o pomoc svého autorizovaného prodejce společnosti DJO.
•	 Nepoužívejte tuto jednotku, pokud je připojená k jakémukoliv zařízení či 

příslušenství, které není od společnosti DJO a není výslovně uvedené v návodu 
k použití nebo servisní příručce.

•	 JE ZAKÁZÁNO rozmontovávat, upravovat nebo jinak přestavovat tuto jednotku 
a její příslušenství. Mohlo by dojít k poškození nebo nesprávné funkci jednotky, 
zásahu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob.

UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ

6.	 Na	jednotku	hlavy	Neo	upevněte	zpět	zadní	panel.	
Zadní panel upevněte k rámu dvěma (2) šrouby, které 
jste vyšroubovali v kroku 3. 

7.	 Nasaďte	zpět	rukojeť	a zajistěte	ji	čtyřmi	(4)	šrouby,	
které jste vyšroubovali v kroku 3.

8. Na obě strany hlavy Neo nasaďte zpět panely. Pokyny 
k montáži panelů naleznete v návodu pro uživatele 
klinického léčebného systému Intelect Neo, položka 
č. 13-7651.

9.	 Zasuňte	zpět	zásuvku.

10.	 Připojte	napájecí	kabel	k	zadní	straně	zařízení.

MONTÁŽ MODULU (POKRAČOVÁNÍ) •	 Pokud nebudou systém Intelect® Neo, jeho moduly a příslušenství používány 
v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, bude to mít za následek zrušení 
platnosti záruky.

•	 ZABRAŇTE vniknutí cizích částic, kapalin nebo čisticích prostředků včetně 
(avšak nikoli pouze) hořlavých látek, vody a kovových předmětů do jednotky. 
V opačném případě může dojít k poškození a nesprávné funkci jednotky, zásahu 
elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob.

•	 Použití dílů nebo materiálů, které nebyly dodány společností DJO, může způsobit 
ohrožení bezpečnosti zařízení.

•	 Klinický léčebný systém Intelect® Neo nemá konstrukci zabraňující vniknutí vody 
a jiných kapalin. Vniknutí vody a jiných kapalin může způsobit nesprávnou funkci 
vnitřních součástí systému a tím představovat riziko zranění pacienta.

•	 Modul vakuových elektrod Intelect® Neo smí být používán pouze tehdy, když je 
správně namontován ve vozíku klinického léčebného systému Intelect® Neo.

•	 Před každým použitím zkontrolujte misky vakuových elektrod a přívodní hadice, 
zda nejsou popraskané či jinak poškozené, což by mohlo zabránit vytvoření 
podtlaku a správnému zajištění elektrod.

•	 Pravidelně vypouštějte zásobník vody v modulu vakuových elektrod, abyste 
zabránili nadměrné tvorbě kalu z vody z houbiček pro elektrody.

•	 K zachování správné funkce modulu vakuových elektrod je třeba pravidelně 
proplachovat systém i zásobník. Příslušné pokyny naleznete v části Údržba této 
příručky.

•	 Před ošetřením pacienta si musíte přečíst všechny provozní pokyny.

•	 Zajistěte, aby byla jednotka elektricky uzemněna tím, že ji zapojíte výhradně do 
uzemněné elektrické zásuvky, která splňuje požadavky platných národních 
i místních předpisů pro elektroinstalaci.

•	 Při používání tohoto zařízení v blízkosti jiného zařízení je třeba postupovat 
obezřetně. U tohoto zařízení i u dalšího zařízení by mohlo dojít k nežádoucímu 
elektromagnetickému či jinému rušení. Snažte se toto rušení minimalizovat tím, 
že současně s tímto přístrojem nebudete používat jiná zařízení.

•	 Toto zařízení je třeba uchovávat mimo dosah dětí.

•	 Použití příslušenství, které není výslovně uvedeno v tomto návodu k použití, 
může zvýšit elektrické emise a snížit odolnost tohoto zařízení vůči elektrickému 
rušení.

•	 Tuto jednotku NEPOUŽÍVEJTE v prostředí, ve kterém jsou používána jiná zařízení, 
která jsou určena k nechráněnému vyzařování elektromagnetické energie.

•	 Kontaminované houbičky, elektrody a přívodní hadice mohou vyvolat infekci.

•	 Používání kontaminované houbičky nebo zkorodovaných elektrod 
v podtlakovém systému může vyvolat infekci nebo podráždění pokožky.
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•	 Vakuové houbičky, elektrody a přívodní hadice před každým použitím očistěte. 
V opačném případě hrozí nebezpečí křížové kontaminace a infekce.

•	 Pokud pacient pocítí jakékoliv nepříjemné stavy či bolesti, léčbu okamžitě 
přerušte.

•	 Pokud nebude možné vyřešit chybové hlášení „300-Level“ nebo „200-Level“, 
systém okamžitě přestaňte používat a kontaktujte prodejce nebo společnost DJO 
kvůli provedení servisu. Chyby a varování v těchto kategoriích signalizují interní 
problém systému, který musí před dalším používáním otestovat pracovník 
společnosti DJO nebo proškolený technik.

- Používání systému, který signalizuje chybu nebo varování v těchto 
kategoriích, může představovat riziko zranění pacienta či uživatele, 
případně rozsáhlé interní poškození systému.

•	 Dříve než začnete s prováděním jakékoliv údržby, montáže, demontáže nebo 
výměny, odpojte systém od napájení, abyste vyloučili nebezpečí zásahu 
elektrickým proudem a případné poškození systému.

•	 Vakuové elektrody nesmějí být použity u pacientů, kteří mají tenkou pokožku. 
Aplikace podtlaku by mohla způsobit kontaktní problémy a podlitiny.

•	 Vakuové elektrody nejsou vhodné pro pacienty užívající steroidy kvůli možnosti 
tvorby podlitin.

•	 Při manipulaci, čištění a likvidaci součástí, které přišly do styku 
s tělesnými tekutinami, postupujte podle národních a místních 
předpisů a postupů, a podle předpisů a postupů platných ve vašem 
zařízení. 

•	 Pokud byly při čištění a dezinfekci použity rozpouštědla a hořlavé 
látky, musí se před dalším používáním přístroje nechat odvětrat.

•	 Zařízení není určeno k provozu v prostředí bohatém na kyslík. 
Pokud bude zařízení používáno v prostředí s přítomností hořlavé 
anestetické směsi obsahující vzduch, kyslík nebo oxid dusný, hrozí 
nebezpečí výbuchu.

NEBEZPEČÍVAROVÁNÍ


