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Příručka k modulu pro 3. a 4. stimulační 
kanál Neo  
13-8893 Rev. E

Úplné návody k obsluze včetně upozornění, 
varování, rizik, indikací a kontraindikací  
naleznete v uživatelských příručkách. 

•	 Domácí trh, pouze USA: viz uživatelská 
příručka ke klinickému terapeutickému 
systému Vectra Neo, č. položky 13-7646  
(CD verze, č. položky 13-7647). 

•	 Mezinárodní trh: viz uživatelská příručka  
ke klinickému terapeutickému systému 
Intelect Neo, č. položky 13-7651  
(CD verze, č. položky 13-7652).

•	 Výtisk si vyžádejte u příslušného místního 
zástupce nebo oddělení péče o zákazníky 
společnosti DJO.
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Příručka k modulu pro 3. a 4. stimulační kanál Neo 

Modul instalujte z levé strany výrobku (pokud stojíte čelně 
k obrazovce).

Modul pro 3. a 4. stimulační kanál Neo je určen k použití 
pouze se systémy Vectra Neo nebo Intelect Neo Therapy.

Součásti zahrnuté v tomto modulu:

Modul pro elektroterapii pro 3. a 4. kanál – č. prod. 70003 

•	 Stimulační	modul
•	 Vodiče
•	 Kulaté	jednorázové	elektrody	Dura-Stick®	o velikosti	

2 palce (5 cm) (1 balení po 4 ks)
•	 Záslepky	(k zakrytí	modulu	po	zasunutí	do	hlavní	

jednotky)

Potřebné nářadí (není součástí dodávky) 

•	 Křížový	šroubovák	č. 2	

•	 Standardní	plochý	šroubovák	

Systém je naprogramován tak, aby automaticky rozpoznal 
nový modul. Není tedy potřeba instalovat software.

Postup instalace modulu pro 3. a 4. stimulační kanál:

1. Vypněte zařízení. Odpojte napájecí kabel od zadní 
strany zařízení.

2. Odstraňte přední záslepky třetího slotu na levé a pravé 
straně	jednotky.	Zasuňte	standardní	plochý	šroubovák	
do horní části slotu a jemně zatlačte směrem dolů. 
Vyloupněte záslepku. 

3. Na ilustraci níže je zobrazen třetí slot, ale postup je 
stejný	pro	všechny	moduly.

4. Modul vložte do třetího slotu na levé straně, jak je 
znázorněno na ilustraci. Opatrně zasuňte modul do 
slotu, 32 kolíčky (2 x 16) napřed. 

5. Modul usazujte na místo jemným tlakem, dokud jej 
zcela nezasunete.

INSTALACE MODULU
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Příručka k modulu pro 3. a 4. stimulační kanál Neo

INSTALACE MODULU (POKR.)

Zasunutí kabelu

Na obrázku níže je znázorněno umístění konektoru pro 
kabel.

Úplné návody k obsluze včetně upozornění, varování, 
rizik, indikací a kontraindikací naleznete v uživatelských 
příručkách. 

•	 Domácí	trh,	pouze	USA:	viz	uživatelská	příručka	ke	
klinickému terapeutickému systému Vectra Neo, 
č. položky	13-7646	(CD	verze,	č. položky	13-7647).	

•	 Mezinárodní trh: viz uživatelská příručka ke 
klinickému terapeutickému systému Intelect Neo, 
č. položky	13-7651	(CD	verze,	č. položky	13-7652).

•	 Výtisk	si	vyžádejte	u příslušného	místního	zástupce	
nebo	oddělení	péče	o zákazníky	společnosti	DJO.

6.	 Pomocí	křížového	šroubováku	č. 2	a	dodaného	šroubu	
8-32	x	5/16	připevněte	spodní	část	modulu,	a	zajistěte	
tak modul na místě (viz ilustrace).

7.	 Na	pravé	straně	vsaďte	dodávanou	záslepku	s otvory	
pro	přípojky.	Usaďte	její	dolní	hranu	a zaklapněte	na	
místo, jak je znázorněno na ilustraci. Na levé straně 
vsaďte	plnou	záslepku.

8.	 Zapojte	jednotku	do	sítě	a stiskněte	tlačítko	napájení.	
Vyčkejte, až se jednotka spustí, a ověřte, že je nově 
nainstalovaný modul zobrazen jako dostupný na 
úvodní obrazovce.
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Příručka k modulu pro 3. a 4. stimulační kanál Neo 

•	 Jednotku používejte v prostředí s teplotou v rozmezí 10 °C až 45 °C a s relativní 
vlhkostí v rozmezí 0 % až 90 %. Při přepravě a skladování jednotky dodržujte 
teplotní rozmezí 0 °C až 60 °C a relativní vlhkost v rozmezí 0 % až 95 %.

•	 Zařízení splňuje normy týkající se elektromagnetické bezpečnosti. Zařízení 
generuje, používá a může vyzařovat vysofrekvenční energii. Pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení 
přístrojů nacházejících se v blízkosti zařízení. Ani při dodržení pokynů však nelze 
zaručit, že při určité instalaci k rušení nedojde. Škodlivé rušení ostatních přístrojů 
může být potvrzeno zapnutím a vypnutím zařízení. Rušení můžete předejít 
některým z následujících opatření:

- Změňte orientaci přijímacího zařízení nebo je přemístěte.
- Zařízení umístěte dále od sebe.
- Zapojte zařízení do zásuvky na odlišném okruhu, než na kterém je jiné 

zařízení, a požádejte o pomoc servisního technika autorizovaného 
výrobcem.

- Požádejte o pomoc autorizovaného prodejce společnosti DJO.
•	 Jednotka je určena k použití výhradně se zařízeními společnosti DJO a 

příslušenstvím popsaným v uživatelské nebo servisní příručce. Nepoužívejte ji se 
zařízeními jiných výrobců.

•	 NIKDY nerozebírejte, neupravujte ani neměňte nastavení jednotky ani 
příslušenství. Může to vést k poškození nebo selhání jednotky, k úraz elektrickým 
proudem, požáru nebo zranění osob.

•	 ZABRAŇTE vniknutí cizích materiálů, tekutin a čisticích přípravků, včetně 
hořlavin, vody a kovových objektů, do jednotky. Předejdeme tak poškození 
jednotky, jejímu selhání, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob.

•	 Pokud máte i po pečlivém pročtení této uživatelské příručky problémy se 
zacházením s jednotkou, požádejte o pomoc prodejce společnosti DJO.

UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ

•	 Stimuly	s TENS	proudy	produkované	tímto	zařízením	mohou	
při určitých nastaveních dodávat náboj o velikosti i více než 
25 mikrocoulombů (μC) na pulz a mohou být dostatečně 
velké, aby způsobily smrt. Elektrický proud této velikosti 
nesmí procházet skrz hrudník, neboť může způsobovat  
srdeční arytmie.

•	 Ujistěte	se,	že	jste	si	před	léčbou	pacientů	přečetli	všechny	pokyny	
k použití.

•	 Zajistěte,	aby	byla	jednotka	elektricky	uzemněna	připojením	k zemničům,	
které odpovídají platným národním a místním předpisům.

•	 Pokud	jednotku	používáte	v blízkosti	jiných	zařízení,	buďte	velmi	opatrní.	
Na jednom nebo na druhém zařízení se může projevit elektromagnetické 
nebo jiné rušení. Rušení předejdete tím, že obě zařízení nebudete 
používat současně.

•	 Bezpečnost	TENS	proudů	v těhotenství	a	u dětí	nebyla	stanovena.
•	 Metoda	TENS	není	efektivní	při	bolesti	centrálního	původu	(včetně	bolestí	

hlavy).
•	 TENS	proudy	nejsou	kurativní.
•	 Při	elektrické	stimulaci	nemusí	elektrická	monitorovací	zařízení	(jako	jsou	

EKG monitory a EKG alarmy) fungovat správně.
•	 Metoda	TENS	je	léčbou	symptomatickou	a jako	taková	potlačuje	vnímání	

bolesti, která jinak slouží jako ochranný mechanismus.

•	 Kontaminované	elektrody	a vodiče	mohou	způsobit	infekci.
•	 Použití	elektrody	s degradovaným	hydrogelem	může	vést	k zánětu	

popálené kůže.
•	 Použití	elektrody	u více	pacientů	může	způsobit	infekci.
•	 Pokud	pacient	pociťuje	diskomfort	nebo	bolest,	neprodleně	zastavte	

léčbu.
•	 Napájený	svalový	stimulátor	používejte	pouze	s vodiči	a elektrodami	

doporučenými výrobcem.
•	 Pokud	se	vyskytnou	chybová	hlášení	300-Level	nebo	200-Level,	která	

nemohou být vyřešena, ihned přestaňte systém používat a požádejte 
prodejce nebo společnost DJO o servis. Chyby a varování v těchto 
kategoriích ukazují na vnitřní problém se systémem, který musí být před 
dalším použitím otestován společností DJO nebo proškoleným technikem.
- Použití systému, který zobrazuje chyby a varování v těchto 

kategoriích, může vést ke zranění pacienta, uživatele nebo může 
zhoršit vnitřní poškození systému.

•	 NIKDY	nezapojujte	jednotku	do	elektrické	sítě,	aniž	byste	zkontrolovali,	že	
má napájení správné napětí. Nesprávné napětí může způsobit poškození 
jednotky, její selhání, úraz elektrickým proudem, požár nebo zranění osob. 
Konstrukce jednotky umožňuje její použití pouze při napětí uvedeném 
v tabulce napětí nebo na štítku se sériovým číslem.
- Pokud vaše jednotka nebyla řádně ohodnocena, kontaktujte prodejce 

společnosti DJO.
•	 Během	léčby	udržujte	elektrody	oddělené.	Elektrody,	které	se	vzájemně	

dotýkají, mohou vést k nevhodné stimulaci nebo ke spáleninám kůže.
•	 Dlouhodobé	efekty	chronické	elektrické	stimulace	nejsou	známy.
•	 Stimulace	by	neměla	být	aplikována	na	přední	část	krku	nebo	na	ústa.	

Mohou se objevit těžké spazmy laryngeálních a faryngeálních svalů 
a kontrakce mohou být natolik velké, že uzavřou dýchací cesty nebo 
způsobí obtíže s dýcháním.

•	 Stimulace	by	neměla	být	aplikována	transtorakálně,	neboť	přivedení	
elektrického proudu do srdce může způsobit srdeční arytmie.

•	 Stimulace	by	neměla	být	aplikována	na	oteklá,	infikovaná	a zanícená	
místa nebo vyrážky, např. flebitidy, tromboflebitidy, křečové žíly atd.

•	 Stimulace	by	neměla	být	aplikována	na	nádorové	léze	ani	v jejich	blízkosti.
•	 Výstupní	proudová	hustota	elektroterapie	je	úměrná	velikosti	elektrody.	

Nevhodná aplikace může vést ke zranění pacienta. Pokud budete mít 
jakékoli otázky týkající se správné velikosti elektrody, před lékařským 
zákrokem	se	poraďte	s licencovaným	lékařem.

•	 Výstupní	proudová	hustota	je	úměrná	velikosti	elektrody.	Nevhodná	
aplikace může vést ke zranění pacienta. Pokud budete mít jakékoli otázky 
týkající se správné velikosti elektrody, před lékařským zákrokem se 
poraďte	s licencovaným	lékařem.

NEBEZPEČÍ


