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Pentru instrucțiuni complete de utilizare destinate 
utilizatorului, incluzând atenționări, avertismente, 
pericole, indicații și contraindicații, consultați 
Manualul utilizatorului sistemului clinic de terapie 
Intelect Neo, articol nr. 13-7651 (versiune pe CD, 
articol nr. 13-7652).

Pentru a obține un exemplar, contactați 
reprezentantul local sau departamentul de 
asistență clienți DJO.
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 Manualul modulului cu vacuum Neo 

Modulul cu vacuum Neo este instalat în partea 
posterioară a căruciorului sistemului de terapie Neo. 
Un cablu tip bandă este conectat la placa de circuite 
din spatele unității centrale Neo după instalarea unității 
centrale. Pentru instrucțiuni privind instalarea corectă 
a căruciorului, consultați Manualul căruciorului pentru 
sistemul de terapie Neo, articolul nr. 13-7782.

NOTĂ: Modulul cu vacuum Neo va fi instalat exclusiv 
de către persoane autorizate din departamentul 
de service DJO. 

NOTĂ: Modulul cu vacuum Neo nu va funcționa decât 
dacă este instalat un modul de stimulare. 

Articolele incluse în acest modul:

Modul cu vacuum – PN 70006

•	 Racorduri	pentru	vacuum	1	și	2
•	 Racorduri	pentru	vacuum	3	și	4
•	 Electrozi	60	mm	
•	 Bureți	60	mm

Unelte necesare (nu sunt incluse): 

•	 Șurubelniță Phillips nr. 2 

Sistemul	este	programat	pentru	a	recunoaște	automat	
noul modul; prin urmare, nu este necesară instalarea sau 
configurarea software-ului.

Parcurgeți	următorii	pași	pentru	a	instala	modulul:

1. Scoateți dispozitivul din funcțiune. Îndepărtați cablul 
de alimentare din partea din spate a dispozitivului.

2. Îndepărtați panoul din spate al căruciorului. 
•	 Deschideți sertarul din partea superioară. Apăsați 

simultan	pe	urechile	din	plastic	de	pe	ambele	șine	
ale sertarului, în direcții opuse, conform indicațiilor 
de	pe	șină.	Scoateți	complet	sertarul.

•	 Îndepărtați	cele	patru	(4)	șuruburi	din	punctele	în	
care acestea se fixează la interiorul căruciorului. 
Păstrați-le în vederea utilizării la fixarea modulului cu 
vacuum.

•	 Îndepărtați panoul din spate al căruciorului.

INSTALAREA MODULULUI
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INSTALAREA MODULULUI (CONTINUARE)

3. Îndepărtați panoul din spate de la unitatea 
centrală Neo.

•	 Îndepărtați panourile frontale de pe ambele părți ale 
căruciorului.

•	 Îndepărtați de pe fiecare parte a căruciorului 
șuruburile	care	fixează	panoul	din	spate	la	cadru,	
conform indicațiilor.

•	 Scoateți	mânerul	îndepărtând	cele	două	(2)	șuruburi	
din apropierea părții din spate a dispozitivului din 
fiecare laterală a mânerului.

•	 Îndepărtați panoul din spate de pe unitatea 
centrală Neo.

4.	 Introduceți	modulul	cu	vacuum	în	cărucior	conform	
indicațiilor. 

•	 Fixați	modulul	cu	vacuum	folosind	cele	patru	șuruburi	
Phillips nr. 2 îndepărtate de la panoul din spate la pasul 2.

5.	 Introduceți	cablul	tip	bandă	până	la	priza	de	pe	placa	
de	circuite,	conectați	și	fixați	cu	ajutorul	clemelor	de	
prindere, conform indicațiilor.

•	 Dacă este necesar, înainte de a fixa cablul tip bandă 
al modulului cu vacuum, îndepărtați cablul care 
leagă	sursa	de	alimentare	de	placă.	Reconectați	sursa	
de	alimentare	și	cablurile	plăcii	după	fixarea	cablului	
tip bandă al modulului cu vacuum.
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•	 Citiți, înțelegeți și aplicați măsurile de precauție și instrucțiunile de utilizare. 
Informați-vă cu privire la limitările și pericolele asociate cu utilizarea stimulării 
electrice. Respectați măsurile de precauție și instrucțiunile de utilizare specificate 
pe unitate.

•	 NU utilizați această unitate într-un mediu în care se utilizează alte dispozitive 
care generează intenționat energie electromagnetică fără ecranare.

•	 Toate modalitățile trebuie verificate periodic înaintea fiecărei utilizări pentru a 
stabili dacă toate elementele de comandă funcționează normal, în special dacă 
elementul de comandă a intensității reglează corespunzător intensitatea puterii 
ultrasonice într-o manieră stabilă. Verificați, de asemenea, dacă elementul de 
comandă a duratei de tratament întrerupe efectiv puterea ultrasonică atunci 
când temporizatorul ajunge la zero.

•	 Dispozitivul este conceput în conformitate cu standardele de siguranță 
electromagnetică. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie 
de radiofrecvență și, dacă nu este instalat conform instrucțiunilor, poate produce 
interferențe dăunătoare pentru dispozitivele din vecinătate. Nu există însă 
garanții că nu se vor produce interferențe într-o anumită configurație de 
instalare. Interferența dăunătoare pentru alte dispozitive poate fi determinată 
pornind și oprind acest echipament. Încercați să corectați interferența folosind 
una sau mai multe din următoarele metode:

- Reorientați sau așezați în altă poziție dispozitivul receptor
- Măriți distanța dintre echipamente
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care 

sunt conectate celelalte dispozitive și apelați la tehnicianul de service 
al fabricii pentru asistență.

- Pentru asistență, consultați distribuitorul DJO autorizat.
•	 Nu utilizați această unitate atunci când nu este conectată la dispozitivele sau 

accesoriile DJO specificate în manualul utilizatorului și manualul de service.

ATENȚIE

AVERTISMENT

6.	 Reconectați	panoul	din	spate	la	unitatea	centrală	Neo.	
Fixați panoul din spate la cadru folosind cele două (2) 
șuruburi	îndepărtate	la	pasul	3.	

7.	 Asamblați	mânerul	la	loc	și	fixați-l	folosind	cele	patru	
(4)	șuruburi	îndepărtate	la	pasul	3.

8.	 Instalați	la	loc	panourile	frontale	pe	ambele	părți	
ale unității centrale Neo. Pentru instrucțiuni privind 
instalarea panourilor frontale, consultați Manualul 
utilizatorului	sistemului	clinic	de	terapie	Intelect	Neo,	
articol	nr.	13-7651.

9.	 Instalați	la	loc	sertarul.

10.	Reconectați	cablul	de	alimentare	la	partea	din	spate	a	
dispozitivului.

INSTALAREA MODULULUI (CONTINUARE) •	 NU demontați, modificați sau reconstruiți unitatea sau accesoriile. Acest lucru ar 
putea conduce la deteriorarea unității, funcționarea ei defectuoasă, șoc electric, 
incendiu sau vătămări de persoane.

•	 Nerespectarea instrucțiunilor din prezentul manual referitoare la utilizarea și 
întreținerea sistemului Intelect® Neo, a modulelor și accesoriilor sale va conduce 
la anularea garanției.

•	 Pentru a evita deteriorarea unității, funcționarea ei defectuoasă, șocul electric, 
incendiul sau vătămări de persoane, NU permiteți pătrunderea materialelor 
străine, a lichidelor sau a substanțelor de curățare în unitate, inclusiv însă fără 
limitare la substanțe inflamabile, apă și obiecte metalice.

•	 Utilizarea pieselor sau a materialelor nefurnizate de DJO poate afecta condițiile 
minime de siguranță.

•	 Sistemul clinic de terapie Intelect® Neo nu este conceput pentru a preveni 
pătrunderea apei sau a lichidelor. Pătrunderea apei sau a lichidelor poate 
conduce la defectarea componentelor interne ale sistemului și, prin urmare, 
poate conduce la riscul de vătămare a pacientului.

•	 Modulul cu electrozi cu vacuum Intelect® Neo este conceput pentru a funcționa 
doar atunci când este instalat corespunzător pe căruciorul sistemului clinic de 
terapie Intelect® Neo.

•	 Înaintea fiecărei utilizări, verificați dacă ventuzele electrozilor cu vacuum și 
racordurile prezintă crăpături și deteriorări care nu permit vacuumului să fixeze 
electrozii în mod corespunzător.

•	 Goliți periodic rezervorul de apă al modulului cu electrozi cu vacuum pentru a 
evita acumularea excesivă de apă din bureții electrozilor.

•	 Pentru a menține funcționalitatea din fabrică a modulului cu electrozi cu vacuum 
este necesară spălarea periodică a sistemului și a rezervorului. Pentru instrucțiuni 
adecvate, consultați Secțiunea de întreținere din acest manual.

•	 Citiți toate instrucțiunile de utilizare înainte de tratarea pacientului.

•	 Asigurați-vă că unitatea este legată la pământ prin conectarea exclusiv la o priză 
electrică împământată, conform reglementărilor naționale și locale aplicabile 
privind electricitatea.

•	 Se recomandă precauție la utilizarea acestui echipament în preajma altor 
echipamente. Acest echipament sau celelalte echipamente s-ar putea confrunta 
cu potențiale interferențe electromagnetice sau de alt tip. Încercați să reduceți la 
minim această interferență, neutilizând alte echipamente în asociere cu acesta.

•	 Acest dispozitiv nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.

•	 Utilizarea accesoriilor diferite de cele specificate în acest Manual al utilizatorului 
poate conduce la creșterea emisiilor electrice și la diminuarea imunității electrice 
a dispozitivului.

•	 NU utilizați această unitate într-un mediu în care se utilizează alte dispozitive 
care generează intenționat energie electromagnetică fără ecranare.

•	 Bureții, electrozii și racordurile contaminate pot determina apariția infecției.
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•	 Utilizarea bureților contaminați sau a electrozilor care prezintă coroziune alături 
de sistemul cu vacuum poate conduce la o posibilă infecție sau iritație cutanată.

•	 Curățați bureții, electrozii și racordurile pentru vacuum înainte de fiecare 
utilizare; în caz contrar, există riscul de apariție a contaminării încrucișate sau a 
infecției.

•	 Dacă pacientul manifestă disconfort sau durere, întrerupeți tratamentul imediat.

•	 În cazul oricăror mesaje de eroare de nivel 300 sau nivel 200 care nu pot fi 
soluționate, scoateți imediat sistemul din funcțiune și contactați distribuitorul 
sau DJO pentru service. Erorile și avertismentele din aceste categorii indică 
prezența unei probleme interne a sistemului, fiind necesară testarea de către DJO 
sau un tehnician calificat înainte ca sistemul să fie repus în funcțiune sau utilizat.

- Utilizarea unui sistem care indică o eroare sau un avertisment din 
aceste categorii poate constitui un risc de vătămare pentru pacient 
sau utilizator, sau de deteriorare internă amplă a sistemului.

•	 Deconectați sistemul de la sursa de alimentare înainte de a încerca să derulați 
proceduri de întreținere, instalare, îndepărtare sau înlocuire pentru a evita 
producerea șocului electric și o posibilă deteriorare a sistemului.

•	 Electrozii cu vacuum nu trebuie utilizați la pacienți cu piele subțire și uscată. 
Vacuumul poate conduce la dificultăți de contact și învinețire.

•	 Electrozii cu vacuum nu sunt adecvați pentru pacienții care iau steroizi deoarece 
există riscul de învinețire.

•	 Manipulați, curățați și eliminați componentele și accesoriile care au 
intrat în contact cu fluide corporale în conformitate cu regulile, 
reglementările și procedurile naționale, locale și ale unității. 

•	 Solvenții pentru soluții adezive și inflamabile utilizate la curățare și 
dezinfectare trebuie lăsați să se evapore înainte de utilizarea 
unității.

•	 Dispozitivul nu este conceput pentru a fi utilizat într-un mediu 
bogat în oxigen. Pericol de explozie în cazul utilizării dispozitivului 
în prezența amestecului anestezic inflamabil cu aer, oxigen sau oxid 
de azot.

PERICOLAVERTISMENT


