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Pełną instrukcję obsługi, w tym przestrogi, ostrzeżenia, 
niebezpieczeństwa, wskazania i przeciwwskazania 
można znaleźć w podręczniku użytkownika 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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Moduł próżniowy Neo jest instalowany z tyłu wózka 
systemu terapeutycznego Neo. Taśma podłączana jest 
do płyty głównej z tyłu modułu głowic Neo po jego 
zamontowaniu. Instrukcje dotyczące prawidłowej 
instalacji na wózku można znaleźć w podręczniku 
użytkownika wózka systemu terapeutycznego Neo, 
nr kat. 13-7782.

UWAGA: Moduł próżniowy Neo może być instalowany 
wyłącznie przez upoważnionych serwisantów z firmy DJO. 

UWAGA: Moduł próżniowy Neo nie działa, jeśli nie 
zainstalowano modułu stymulującego. 

Elementy modułu to:

Moduł próżniowy – PN 70006

•	 Przewody	podciśnienia	1	i	2
•	 Przewody	podciśnienia	3	i	4
•	 Elektrody	60	mm	
•	 Gąbki	60	mm

Wymagane narzędzia (niedołączone): 

•	 Śrubokręt krzyżowy nr 2 

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

Aby zainstalować moduł, należy wykonać następujące 
czynności:

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

2. Zdjąć tylny panel z wózka. 
•	 Wysunąć	górną	szufladę.	Plastikowe	klapki	

znajdujące się na obu prowadnicach szuflady 
wcisnąć jednocześnie w przeciwnych kierunkach (jak 
pokazano na ślizgaczu). Całkowicie wyjąć szufladę.

 

•	 Wykręcić	cztery	(4)	śruby	z	miejsc,	w	których	są	
zamocowane wewnątrz wózka. Zachować je 
do wykorzystania w trakcie instalacji modułu 
próżniowego.

•	 Zdjąć tylny panel z wózka.

INSTALACJA MODUŁU
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INSTALACJA MODUŁU (CD.)

3. Zdjąć tylny panel z modułu głowic Neo.
•	 Zdjąć pokrywy znajdujące się po obu stronach wózka.
•	 Po	obu	stronach	wózka	wykręcić	śruby	mocujące	tylny	

panel do podwozia (jak pokazano na ilustracji).

•	 Zdjąć uchwyt, wykręcić dwie (2) śruby znajdujące się 
w pobliżu tylnej części urządzenia po obu stronach 
uchwytu.

•	 Zdjąć tylny panel z modułu głowic Neo.

4.	 Umieścić	moduł	próżniowy	w	wózku,	jak	
przedstawiono na ilustracji. 

•	 Zamocować moduł próżniowy za pomocą czterech 
śrub z łbem krzyżowym nr 2 wykręconych z panelu 
tylnego na etapie 2.

5.	 Przewlec	taśmę	do	gniazda	w	płycie	głównej,	
podłączyć i zabezpieczyć dwoma zaciskami, jak 
pokazano na ilustracji.

•	 W razie potrzeby, przed zamocowaniem taśmy 
modułu próżniowego należy wyjąć kabel znajdujący 
się	pomiędzy	zasilaczem	i	płytą.	Ponownie	podłączyć	
kabel zasilający i kabel płyty po zamocowaniu taśmy 
modułu próżniowego.
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•	 Należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać instrukcji dotyczących środków 
ostrożności i obsługi urządzenia. Należy zapoznać się z ograniczeniami 
i zagrożeniami związanymi z wykorzystywaniem stymulacji elektrycznej. Należy 
zapoznać się z umieszczonymi na obudowie urządzenia naklejkami dotyczącymi 
środków ostrożności i obsługi urządzenia.

•	 NIE WOLNO używać tego urządzenia w środowisku, w którym wykorzystywane 
są inne urządzenia w zamierzony sposób emitujące energię elektromagnetyczną 
bez ekranowania.

•	 Wszystkie części urządzenia należy sprawdzać przed każdym użyciem w celu 
upewnienia się, że wszystkie elementy sterujące działają prawidłowo. 
W szczególności należy sprawdzić, czy element służący do kontroli natężenia 
stabilnie steruje sygnałem ultradźwiękowym. Należy także sprawdzić, czy 
element kontrolujący czas zabiegu faktycznie wyłącza sygnał ultradźwiękowy, 
gdy czas na stoperze wynosi zero.

•	 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.

PRZESTROGA

OSTRZEŻENIE

6.	 Ponownie	założyć	tylny	panel	na	module	głowic	Neo.	
Zamocować tylny panel do podwozia za pomocą 
dwóch (2) śrub wykręconych na etapie 3. 

7.	 Ponownie	założyć	uchwyt	i	zamocować	go	za	pomocą	
czterech	(4)	śrub	wykręconych	na	etapie	3.

8. Założyć pokrywy po obu stronach modułu głowic Neo. 
Instrukcje dotyczące montażu pokryw można znaleźć 
w podręczniku użytkownika klinicznego systemu 
terapeutycznego	Intelect	Neo,	nr	kat.	13-7651.

9. Włożyć szufladę.

10.	Ponownie	podłączyć	kabel	zasilający	z	tyłu	urządzenia.

INSTALACJA MODUŁU (CD.) •	 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.

•	 Użytkowanie i konserwacja systemu Intelect® Neo, jego modułów oraz 
akcesoriów w sposób niezgodny z instrukcjami zawartymi w tym podręczniku 
spowoduje utratę gwarancji.

•	 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.

•	 Używanie części lub materiałów innych producentów niż DJO może spowodować 
zagrożenie bezpieczeństwa.

•	 Kliniczny system terapeutyczny Intelect® Neo nie jest zabezpieczony przed 
wnikaniem wody lub płynów. Zalanie wodą lub innymi płynami może wywołać 
nieprawidłowe działanie lub awarię podzespołów systemu i tym samym 
spowodować zagrożenie wystąpieniem obrażeń u pacjenta.

•	 Moduł elektrod próżniowych Intelect® Neo jest przeznaczony do pracy wyłącznie 
po prawidłowym zainstalowaniu na wózku klinicznego systemu 
terapeutycznego Intelect® Neo.

•	 Przed każdym użyciem należy sprawdzić miseczki elektrod próżniowych i 
odprowadzenia pod kątem pęknięć i uszkodzeń, które mogą uniemożliwić 
prawidłowe przyssanie elektrod.

•	 Należy regularnie opróżniać zbiornik na wodę modułu elektrod próżniowych, aby 
zapobiec gromadzeniu się nadmiaru wody z gąbek elektrod.

•	 W celu zachowania funkcjonalności modułu elektrod próżniowych niezbędne jest 
okresowe przepłukiwanie systemu i zbiornika. Odpowiednie instrukcje można 
znaleźć w niniejszym podręczniku, w rozdziale dotyczącym konserwacji.

•	 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.

•	 Chronić przed dziećmi.
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•	 Używanie akcesoriów innych niż określone w niniejszym podręczniku 
użytkownika może zwiększyć emisje elektryczne i obniżyć odporność elektryczną 
urządzenia.

•	 NIE WOLNO używać tego urządzenia w środowisku, w którym wykorzystywane 
są inne urządzenia w zamierzony sposób emitujące energię elektromagnetyczną 
bez ekranowania.

•	 Zanieczyszczone gąbki, elektrody i odprowadzenia mogą spowodować 
zakażenie.

•	 Użycie w systemie próżniowym zanieczyszczonej gąbki lub zardzewiałych 
elektrod może doprowadzić do zakażenia lub podrażnienia skóry.

•	 Gąbki, elektrody i odprowadzenia należy czyścić przed użyciem. W przeciwnym 
wypadku może nastąpić przeniesienia zanieczyszczenia i zakażenie.

•	 Jeśli u pacjenta wystąpi dyskomfort lub ból, należy natychmiast przerwać 
zabieg.

•	 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.

•	 Przed przystąpieniem do konserwacji, instalacji czy usuwania lub wymieniania 
części należy odłączyć system od zasilania, aby nie dopuścić do porażenia 
prądem elektrycznym i uszkodzenia systemu.

•	 Elektrod próżniowych nie wolno stosować u pacjentów o cienkiej, delikatnej 
skórze. Działanie próżni może spowodować powstawanie siniaków oraz 
problemów dotyczących styku.

•	 Z powodu skłonności do powstawania zasinień elektrody próżniowe nie nadają 
się do stosowania u pacjentów zażywających sterydy.

•	 Wszystkie elementy i akcesoria stykające się z płynami ustrojowymi 
muszą być obsługiwane, czyszczone i utylizowane zgodnie z 
międzynarodowymi, lokalnymi i obowiązującymi w danej 
placówce przepisami i procedurami. 

•	 Rozpuszczalniki do klejów i roztwory łatwopalne używane do 
czyszczenia i dezynfekcji muszą wyparować przed przystąpieniem 
do korzystania z urządzenia.

•	 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w środowisku 
wzbogaconym w tlen. Zagrożenie wybuchem w przypadku 
stosowania urządzenia w obecności mieszaniny palnych środków 
znieczulających z powietrzem, tlenem lub tlenkiem azotu.

NIEBEZPIECZEŃSTWOOSTRZEŻENIE


