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Για τις πλήρεις Οδηγίες λειτουργίας χρήστη, 
συμπεριλαμβανομένων των προφυλάξεων, των 
προειδοποιήσεων, των κινδύνων, των ενδείξεων 
και των αντενδείξεων, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 
χρήστη του συστήματος κλινικής θεραπείας 
Intelect Neo, σημείο #13-7651 (Έκδοση CD, 
σημείο #13-7652).

Για να λάβετε ένα αντίγραφο, επικοινωνήστε με 
τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών της DJO.
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 Εγχειρίδιο Συσκευής Κενού Neo 

Η εγκατάσταση της συσκευής κενού Neo γίνεται στο 
πίσω μέρος της κινητής μονάδας του συστήματος 
θεραπείας Neo. Ένα καλώδιο κορδελών συνδέεται στην 
πλακέτα κυκλώματος στο πίσω μέρος της κεφαλής Neo 
αφού έχει εγκατασταθεί η μονάδα κεφαλής. Ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο της κινητής μονάδας του συστήματος 
θεραπείας Neo, σημείο # 13-7782 για τις κατάλληλες 
οδηγίες εγκατάστασης της κινητής μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγκατάσταση της συσκευής κενού Neo 
πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα 
από το σέρβις της DJO. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή κενού Neo δεν θα λειτουργήσει 
εάν δεν εγκατασταθεί η συσκευή διέγερσης. 

Αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευή:

Συσκευή κενού – PN 70006

•	 Εύκαμπτοι	σωλήνες	κενού	1&2
•	 Εύκαμπτοι	σωλήνες	κενού	3&4
•	 60mm	ηλεκτρόδια	
•	 60mm	σπόγγοι

Απαιτούμενα εργαλεία (δεν περιλαμβάνονται): 

•	 #2 Κατσαβίδι Phillips 

Το σύστημα είναι προγραμματισμένο να αναγνωρίζει 
αυτόματα τη νέα συσκευή, επομένως δεν απαιτείται 
εγκατάσταση ή διαμόρφωση του λογισμικού.

Για την εγκατάσταση της συσκευής ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα:

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε το 
καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος της συσκευής.

2 Αφαιρέστε το πίσω μέρος από την κινητή μονάδα. 
•	 Τραβήξτε το επάνω συρτάρι για να ανοίξει. Πιέστε τις 

πλαστικές γλωττίδες στις δύο πλευρές του συρταριού 
ταυτόχρονα προς διαφορετική κατεύθυνση, όπως 
υποδεικνύεται στον ολισθητή. Τραβήξτε το συρτάρι 
εντελώς έξω.

•	 Αφαιρέστε	τις	τέσσερις	(4)	βίδες	σύνδεσης	με	το	
εσωτερικό της κινητής μονάδας. Κρατήστε τις για 
χρήση κατά την προσάρτηση με τη συσκευή κενού.

•	 Αφαιρέστε το πίσω μέρος από την κινητή μονάδα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

3 Αφαιρέστε το πίσω μέρος από την κεφαλή Neo.
•	 Αφαιρέστε τις προσόψεις και από τις δύο πλευρές της 

κινητής μονάδας.
•	 Σε κάθε πλευρά της κινητής μονάδας, αφαιρέστε τις 

βίδες που στερεώνουν το πίσω μέρος στο σκελετό 
όπως απεικονίζεται.

•	 Αφαιρέστε τη λαβή αφαιρώντας τις δύο (2) βίδες 
κοντά στο πίσω μέρος της συσκευής από κάθε πλευρά 
της λαβής.

•	 Αφαιρέστε το πίσω μέρος από την κεφαλή Neo.

4	 Εισάγετε	τη	συσκευή	κενού	στην	κινητή	μονάδα	όπως	
απεικονίζεται. 

•	 Προσαρτήστε τη συσκευή κενού αφού έχετε 
αφαιρέσει τις τέσσερις βίδες Phillips #2 από το πίσω 
μέρος στο Βήμα 2.

5 Περάστε το καλώδιο κορδελών μέχρι την υποδοχή 
στην πλακέτα κυκλώματος, συνδέστε και ασφαλίστε 
με τα κλιπ ασφάλισης, όπως απεικονίζεται.

•	 Εάν	είναι	απαραίτητο,	αφαιρέστε	το	καλώδιο	μεταξύ	
του τροφοδοτικού και του κυκλώματος πριν την 
ασφάλιση του καλωδίου κορδελών της συσκευής 
κενού. Συνδέστε ξανά τα καλώδια τροφοδοσίας 
και πλακέτας μετά την ασφάλιση του καλωδίου 
κορδελών της συσκευής κενού.
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•	 Διαβάστε, κατανοήστε και εξασκηθείτε με τις οδηγίες προφύλαξης και χρήσης. 
Πρέπει να γνωρίζετε τους περιορισμούς και τους κινδύνους που σχετίζονται με 
την χρήση οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρικής διέγερσης. Προσέξτε τα 
αυτοκόλλητα προφύλαξης και λειτουργίας που είναι τοποθετημένα στη μονάδα.

•	 ΜΗΝ θέσετε σε λειτουργία αυτή τη μονάδα σε περιβάλλον όπου 
χρησιμοποιούνται και άλλες συσκευές, οι οποίες εκπέμπουν σκοπίμως 
ηλεκτρομαγνητική ενέργεια χωρίς θωράκιση.

•	 Όλοι οι τρόποι λειτουργίας θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά πριν από κάθε χρήση 
για να καθοριστεί ότι όλα τα μέσα ελέγχου λειτουργούν κανονικά, ειδικά ότι το 
μέσο ελέγχου της έντασης προσαρμόζει σωστά την ένταση της υπερηχογραφικής 
ενέργειας εξόδου με σταθερό τρόπο. Επιπροσθέτως, καθορίστε ότι το μέσο 
ελέγχου χρόνου θεραπείας τερματίζει πραγματικά την υπερηχογραφική ενέργεια 
εξόδου όταν ο χρονοδιακόπτης φτάνει στο μηδέν.

•	 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 δίνεται εγγύηση ότι 
δεν θα υπάρξουν παρεμβολές 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 επανατοποθετήστε τη συσκευή λήψης
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ των συσκευών
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό 

κύκλωμα από αυτό που είναι συνδεδεμένη η άλλη συσκευή (ές) και 
συμβουλευθείτε τον τεχνικό επιτόπιας συντήρησης του εξοπλισμού για 
βοήθεια.

- Συμβουλευθείτε τον εξουσιοδοτημένο έμπορο της DJO για βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

6	 Προσαρτήστε	ξανά	το	πίσω	μέρος	της	μονάδας	
κεφαλής Neo. Ασφαλίστε το πίσω μέρος στον σκελετό 
με τις δύο (2) βίδες που αφαιρέσατε στο Βήμα 3. 

7 Προσαρτήστε ξανά τη λαβή και ασφαλίστε τη με τις 
τέσσερις	(4)	βίδες	που	αφαιρέσατε	στο	Βήμα	3.

8	 Επανατοποθετήστε	τις	προσόψεις	και	στις	δύο	
πλευρές	της	κεφαλής	Neo.	Ανατρέξτε	στο	Εγχειρίδιο	
χρήστη του συστήματος κλινικής θεραπείας Intelect 
Neo,	σημείο	#13-7651	για	οδηγίες	σχετικά	με	την	
εγκατάσταση των προσόψεων.

9	 Επανατοποθετήστε	το	συρτάρι.

10	 Επανασυνδέστε	το	καλώδιο	τροφοδοσίας	στο	πίσω	
μέρος της συσκευής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) •	 Μην θέτετε σε λειτουργία αυτή τη μονάδα όταν είναι συνδεδεμένη σε 
οποιαδήποτε άλλη μονάδα εκτός από συσκευές ή παρελκόμενα της DJO, τα οποία 
περιγράφονται συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο χρήση ή συντήρησης.

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

•	 Η μη τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο κατά τη χρήση 
και συντήρηση του συστήματος Intelect® Neo, των μονάδων του και των 
παρελκομένων του θα ακυρώσει την εγγύηση.

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

•	 Η χρήση μερών ή υλικών εκτός αυτών της DJO μπορεί να υποβαθμίσει τις 
ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας.

•	 Το σύστημα κλινικής θεραπείας Intelect® Neo δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να 
προλαμβάνει τη διείσδυση νερού ή υγρών. Η διείσδυση νερού ή υγρών θα 
μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά μέρη του συστήματος και, 
συνεπώς, να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού του ασθενούς.

•	 Η συσκευή ηλεκτροδίων κενού Intelect® Neo έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί 
μόνο όταν έχει εγκατασταθεί σωστά στην κινητή μονάδα του σύστημα κλινικής 
θεραπείας Intelect® Neo.

•	 Πριν από κάθε χρήση πρέπει να ελέγχετε τις βεντούζες του ηλεκτροδίου κενού 
και τους εύκαμπτους σωλήνες οδηγούς για σπασίματα και βλάβες, τα οποία 
ενδέχεται να μην επιτρέψουν τη σωστή ασφάλιση των ηλεκτροδίων μέσω του 
κενού.

•	 Αποστραγγίζετε τακτικά το δοχείο νερού της συσκευής ηλεκτροδίων κενού προς 
αποφυγή υπερβολικής συσσώρευσης νερού από τους σπόγγους των 
ηλεκτροδίων.

•	 Απαιτείται περιοδική έκπλυση του συστήματος και του δοχείου για να συντηρείται 
η λειτουργικότητα σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές της συσκευής 
ηλεκτροδίων κενού. Ανατρέξτε στην ενότητα συντήρησης αυτού του εγχειριδίου 
για τις κατάλληλες οδηγίες.
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•	 Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε όλες τις οδηγίες λειτουργίας πριν τη θεραπεία 
ασθενούς.

•	 Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει ηλεκτρική γείωση συνδέοντας 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. Θα μπορούσαν να προκληθούν ηλεκτρομαγνητικές ή άλλες 
παρεμβολές σε αυτή ή άλλη συσκευή. Προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε αυτές 
τις παρεμβολές αποφεύγοντας τη χρήση άλλων συσκευών ταυτόχρονα με αυτή.

•	 Αυτή η συσκευή θα πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος όπου δεν προσεγγίζουν τα 
παιδιά.

•	 Η χρήση παρελκομένων διαφορετικών από εκείνα που καθορίζονται στο παρόν 
εγχειρίδιο χρήστη μπορεί να αυξήσει τις ηλεκτρικές εκπομπές και να μειώσει την 
ηλεκτρική ατρωσία της συσκευής.

•	 ΜΗΝ θέσετε σε λειτουργία αυτή τη μονάδα σε περιβάλλον όπου 
χρησιμοποιούνται και άλλες συσκευές, οι οποίες εκπέμπουν σκοπίμως 
ηλεκτρομαγνητική ενέργεια χωρίς θωράκιση.

•	 Μολυσμένοι σπόγγοι, ηλεκτρόδια και εύκαμπτοι σωλήνες-οδηγοί μπορεί να 
οδηγήσουν σε μόλυνση.

•	 Η χρήση μολυσμένου σπόγγου ή ηλεκτροδίων με διάβρωση με το σύστημα κενού 
μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη ή ερεθισμό του δέρματος.

•	 Πριν από κάθε χρήση καθαρίστε τους σπόγγους, τα ηλεκτρόδια και τους 
εύκαμπτους σωλήνες-οδηγούς, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί 
διασταυρούμενη μόλυνση και λοίμωξη.

•	 Σταματήστε αμέσως τη θεραπεία εάν ο ασθενής παρουσιάσει δυσφορία ή πόνο.

•	 Σε περίπτωση όλων των μηνυμάτων σφάλματος 300-Level ή ενός μηνύματος 
σφάλματος 200-Level που δεν γίνεται να επιλυθεί, σταματήστε αμέσως κάθε 
χρήση του συστήματος και επικοινωνήστε με τον έμπορο ή τη DJO για επισκευή. 
Τα σφάλματα και οι προειδοποιήσεις σε αυτές τις κατηγορίες υποδεικνύουν ένα 
εσωτερικό πρόβλημα με το σύστημα που πρέπει να ελεγχθεί από τη DJO ή 
κάποιον εκπαιδευμένο τεχνικό πριν από κάθε περαιτέρω λειτουργία ή χρήση του 
συστήματος.

- Η χρήση ενός συστήματος που υποδεικνύει κάποιο σφάλμα ή 
προειδοποίηση σε αυτές τις κατηγορίες μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο 
τραυματισμού του ασθενούς, του χρήστη ή εκτεταμένη εσωτερική 
βλάβη του συστήματος.

•	 Αποσυνδέστε το σύστημα από την πηγή τροφοδοσίας πριν επιχειρήσετε 
οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης, εγκατάστασης, αφαίρεσης ή αντικατάστασης 
προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας και πιθανής βλάβης του συστήματος.

•	 Τα ηλεκτρόδια κενού δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με λεπτό, 
ισχνό δέρμα. Το κενό μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία επαφής και μώλωπες.

•	 Τα ηλεκτρόδια κενού δεν είναι κατάλληλα για ασθενείς που λαμβάνουν στεροειδή 
λόγω της πιθανότητας σχηματισμού μωλώπων.

•	 Ο χειρισμός, ο καθαρισμός και η διάθεση των μερών και των 
παρελκομένων που έχουν έλθει σε επαφή με σωματικά υγρά πρέπει 
να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις 
διαδικασίες που ισχύουν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο εγκατάστασης. 

•	 Οι διαλύτες συγκολλητικών και εύφλεκτων διαλυμάτων που 
χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την απολύμανση θα πρέπει 
να εξατμίζονται πριν τη χρήση της συσκευής.

•	 Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε περιβάλλον πλούσιο σε 
οξυγόνο. Κίνδυνος έκρηξης εάν η συσκευή χρησιμοποιείται 
παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού μίγματος με αέρα, οξυγόνο ή 
νιτρώδες οξείδιο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


