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Pentru instrucțiuni complete de utilizare destinate 
utilizatorului, incluzând atenționări, avertismente, 
pericole, indicații și contraindicații, consultați 
Manualul utilizatorului. 

•	 Pentru piața internă, exclusiv SUA, consultați 
Manualul utilizatorului sistemului clinic 
de terapie Vectra Neo, articol nr. 13-7646 
(versiune pe CD, articol nr. 13-7647). 

•	 Pentru piața externă, 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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Manual pentru modulul de stimulare Neo, canalele 3 și 4 

Instalați modulul din partea stângă a unității (când priviți 
ecranul).

Modulul de stimulare Neo, canalele 3 și 4, este conceput 
exclusiv pentru utilizarea împreună cu sistemele de 
terapie Vectra Neo sau Intelect Neo.

Articolele incluse în acest modul:

Modul de electroterapie canalele 3/4 – PN 70003 

•	 Modul	de	stimulare
•	 Conductori
•	 Electrozi	rotunzi	de	unică	folosință	Dura-Stick®	 

de 2 inci (5 cm) (1 pachet de 4)
•	 Panouri	frontale	(pentru	a	acoperi	modulul	după	 
ce	a	fost	introdus	în	unitatea	principală)

Unelte necesare (nu sunt incluse): 

•	 Șurubelniță	Phillips	nr.	2	

•	 Șurubelniță standard în linie. 

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

Parcurgeți	următorii	pași	pentru	a	instala	modulul	 
de stimulare, canalele 3 și 4:

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

2.	 Îndepărtați	panoul	frontal	liber	situat	peste	a	treia	
fantă	din	partea	din	față	de	pe	lateralele	stângă	și	
dreaptă ale unității. Introduceți o șurubelniță standard 
în	linie	în	fanta	superioară,	exercitând	o	ușoară	
presiune	în	jos.	Trageți	de	panoul	frontal	pentru	 
a-l	scoate.	

INSTALAREA MODULULUI

3.	 Cea	de-a	treia	fantă	este	ilustrată	mai	jos,	dar	tehnica	
este aceeași pentru toate modulele.

4.	 Modulul	este	introdus	pe	partea	stângă	în	cea	de-a	
treia	fantă,	conform	indicațiilor.	Introduceți	cu	grijă	
modulul	în	fantă,	întâi	cu	partea	cu	cele	32	de	știfturi	 
(2 x 16). 

5.	 Poziționați	modulul	aplicând	o	presiune	ușoară	până	
simțiți	că	s-a	ajuns	la	capătul	cursei.
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INSTALAREA MODULULUI (CONTINUARE)

Introducerea cablului

Mai jos este indicat locul de introducere a cablului

Pentru	instrucțiuni	complete	de	utilizare	destinate	
utilizatorului, incluzând atenționări, avertismente, 
pericole, indicații și contraindicații, consultați Manualele 
corespunzătoare ale utilizatorului. 

•	 Pentru	piața	internă,	exclusiv	SUA,	consultați	Manualul	
utilizatorului sistemului clinic de terapie Vectra Neo, 
articol	nr.	13-7646	(versiune	pe	CD,	articol	nr.	13-7647).	

•	 Pentru	piața	externă,	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.

6.	 Utilizând	o	șurubelniță	Phillips	nr.	2,	fixați	modulul	cu	
ajutorul	șurubului	inclus	de	8-32	x	5/16”,	în	urechea	de	
jos,	conform	indicațiilor.

7.	 Introduceți	panoul	frontal	cu	orificii	de	conectare,	
prevăzut împreună cu modulul, în partea dreaptă 
inferioară	și	fixați-l	în	poziție	prin	apăsare,	conform	
indicațiilor.	Introduceți	un	panou	frontal	liber	pe	
partea stângă.

8.	 Conectați	unitatea	și	apăsați	butonul	de	alimentare;	
lăsați	unitatea	să	se	inițializeze	iar	apoi	verificați	dacă	
modulul nou instalat este indicat drept disponibil pe 
ecranul Acasă („Home“).
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•	 Această unitate trebuie utilizată în intervalul de temperatură 10°C-45°C și la o 
umiditate relativă cuprinsă între 0%-90%. Această unitate trebuie transportată și 
depozitată în intervalul de temperatură 0°C-60°C și la o umiditate relativă cuprinsă 
între 0%-95%.

•	 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 dispozitive sau accesorii 

DJO descrise în mod aparte în manualul utilizatorului și manualul de service.

•	 NU demontați, modificați sau reconstruiți unitatea sau accesoriile. Acest lucru ar 
putea conduce la deteriorarea unității, funcționarea ei defectuoasă, șoc electric, 
incendiu sau vătămări corporale.

•	 Pentru a evita deteriorarea unității, funcționarea ei defectuoasă, șocul electric, 
incendiul sau vătămările corporale, 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.

•	 Dacă întâmpinați dificultăți în utilizarea unității după ce ați consultat cu atenție acest 
manual al utilizatorului, contactați-vă distribuitorul DJO pentru asistență.

ATENȚIE

AVERTISMENT

•	 Stimularea	asigurată	de	formele	de	undă	TENS	(stimulare	nervoasă	
electrică transcutanată) ale acestui dispozitiv, în anumite configurații, 
va furniza o sarcină de 25 de microcoulombi per puls (μC) sau mai 
mare și ar putea fi suficientă pentru a provoca electrocutarea. Un 
curent electric cu această sarcină nu trebuie să treacă prin torace 
deoarece ar putea provoca aritmie cardiacă.

•	 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.

•	 Nu	s-a	stabilit	siguranța	formelor	de	undă	TENS	în	vederea	utilizării	pe	durata	
sarcinii sau nașterii.

•	 TENS	nu	este	eficientă	pentru	durerile	provenind	de	la	sistemul	nervos	
central. (Aceasta include și durerea de cap.)

•	 Formele	de	undă	TENS	nu	au	valoare	terapeutică.
•	 Este	posibil	ca	echipamentele	electronice	de	monitorizare	(cum	ar	fi	

monitoarele EKG și alarmele EKG) să nu funcționeze adecvat atunci când se 
utilizează stimularea electrică.

•	 TENS	este	un	tratament	simptomatic	și,	prin	urmare,	suprimă	senzația	de	
durere care în alte condiții ar servi ca mecanism de protecție.

•	 Electrozii	și	conductorii	contaminați	pot	determina	apariția	infecției.

•	 Utilizarea	unui	electrod	cu	hidrogel	deteriorat	poate	avea	ca	rezultat	
infectarea arsurilor cutanate.

•	 Utilizarea	aceluiași	electrod	la	mai	mulți	pacienți	poate	determina	apariția	
infecției.

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

•	 Stimulatoarele	musculare	alimentate	la	curent	trebuie	utilizate	exclusiv	cu	
conductorii și electrozii recomandați pentru utilizare de către producător.

•	 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 mai fie pus 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.

•	 NU	conectați	unitatea	la	o	sursă	de	curent	fără	a	verifica	în	prealabil	dacă	
sursa de alimentare cu energie electrică are tensiunea corespunzătoare. 
O tensiune necorespunzătoare ar putea conduce la deteriorarea unității, 
funcționarea ei defectuoasă, șoc electric, incendiu sau vătămări corporale. 
Unitatea dumneavoastră a fost construită în vederea funcționării exclusiv 
la tensiunea electrică specificată pe plăcuța inscripționată cu tensiunea 
nominală și seria dispozitivului.

- Contactați-vă distribuitorul DJO dacă unitatea nu este dimensionată 
corespunzător.

•	 Pe	durata	tratamentului	țineți	electrozii	separați.	Intrarea	în	contact	a	electrozilor	ar	
putea avea drept rezultat o stimulare inadecvată sau arsuri cutanate.

•	 Nu	se	cunosc	efectele	pe	termen	lung	ale	electro-stimulării	cronice.
•	 Nu	se	recomandă	aplicarea	stimulării	pe	zona	frontală	a	gâtului	sau	pe	gură.	În	

acest caz s-ar putea produce spasme severe ale musculaturii laringelui și faringelui, 
iar contracțiile musculare respective ar putea fi suficient de puternice încât să 
obtureze calea respiratorie sau să provoace dificultăți de respiraţie.

•	 Nu	se	recomandă	aplicarea	transtoracică	a	stimulării,	întrucât	aplicarea	de	
curent electric asupra cordului ar putea provoca aritmie cardiacă.

•	 Nu	se	recomandă	aplicarea	stimulării	pe	zone	tumefiate,	infectate	și	inflamate	
sau pe zone cu erupții cutanate, cum ar fi flebită, tromboflebită, vene 
varicoase, etc.

•	 Nu	se	recomandă	aplicarea	stimulării	pe	leziuni	canceroase	sau	în	
proximitatea acestora.

•	 Densitatea	curentului	de	electroterapie	la	ieșire	depinde	de	mărimea	electrodului.	
Aplicarea necorespunzătoare ar putea avea ca rezultat vătămarea pacientului. Dacă 
apare orice nelămurire cu privire la dimensiunea adecvată a electrodului, consultați 
un specialist autorizat înaintea sesiunii de terapie.

•	 Densitatea	de	curent	la	ieșire	depinde	de	mărimea	electrodului.	Aplicarea	
necorespunzătoare ar putea avea ca rezultat vătămarea pacientului. Dacă 
apare orice nelămurire cu privire la dimensiunea adecvată a electrodului, 
consultați un specialist autorizat înaintea sesiunii de terapie.
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