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INTELECT® MOBILE 2 COMBO NÁVOD K OBSLUZE

Tento návod je určen uživatelům zařízení Intelect® Mobile 2. 

Obsahuje všeobecné informace o provozu, bezpečnostních 

opatřeních a údržbě.

Z důvodu maximalizace použití, efektivity a životnosti 

systému si prosím tento návod důkladně pročtěte 

a seznamte se s ovládáním a také s příslušenstvím předtím, 

než začnete systém obsluhovat.

Návod navíc obsahuje pokyny pro instalaci a péči o volitelný 

vozík a vakuový modul pro uživatele zařízení Intelect® 

Mobile 2.

Před provedením jakéhokoli ošetření pacienta je nutné, 

aby si uživatelé tohoto zařízení přečetli, porozuměli a řídili 

se informacemi uvedenými v tomto návodu pro každý 

dostupným režim terapie, ale také příslušnými indikacemi, 

kontraindikacemi, upozorněními, varováními a výstrahami. 

Berte v potaz i jiné zdroje pro získání dalších informací 

ohledně použití elektroterapie a ultrazvuku.

ZAMÝŠLENÝ PROFIL UŽIVATELE

Zamýšlený uživatel tohoto zařízení je zdravotnický odborník 

s příslušným oprávněním. Je nutné, aby byl uživatel schopen:

• Přečíst si a porozumět návodu k obsluze, varováním, 

upozorněním a výstrahám.

• Rozumět zvukovým a vizuálním signálům.

• Přečíst si a porozumět indikacím a kontraindikacím 

tohoto zařízení

ZAMÝŠLENÉ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Toto zařízení je určeno pro použití ve zdravotnických 

zařízeních i ve vzdálených místech, kde se provádí ošetření. 

Zamýšlené podmínky pro použití tvoří obvyklé zdravotnické 

prostředí včetně chiropraktických a fyzioterapeutických 

ambulancí, sportovních tréninkových místností nebo jiných 

rehabilitačních prostor. Domovy pacientů budou také často 

tvořit prostředí, kde budou zdravotničtí pracovníci pacienta 

ošetřovat v jeho vlastním domácím prostředí.

ÚVODNÍ INFORMACE

POZNÁMKA: V rámci tohoto návodu „POZNÁMKA“ 
označuje užitečné informace týkající se určité části 
popisovaných funkcí.

UPOZORNĚNÍ
Text s označením „UPOZORNĚNÍ“ popisuje možné 

bezpečnostní problémy, které mají potenciál způsobit méně 

vážná či středně těžká zranění nebo poškození zařízení.

Text s označením „VAROVÁNÍ“ popisuje možné bezpečnostní 

problémy, které potenciálně způsobí vážné zranění nebo 

poškození zařízení.

Text s označením „NEBEZPEČÍ“ popisuje možné 

bezpečnostní problémy představující bezprostřední 

nebezpečné situace, které by vedly ke smrtelnému nebo 

vážnému zranění.

Bezpečnostní pokyny nacházející se v této části a v rámci 

celého návodu jsou označeny zvláštními symboly. Je nutné 

porozumět těmto symbolům a jejich vysvětlením předtím, 

než začnete toto zařízení obsluhovat. Vysvětlení těchto 

symbolů je uvedeno níže:

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Zařízení Intelect Mobile 2 se u pacientů používá k provedení 

různých terapeutických metod, jedná se o ultrazvukovou 

a elektrickou stimulaci buď ve formě samostatné terapie, 

nebo v jejich kombinaci.
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INTELECT® MOBILE 2 COMBO NÁVOD K OBSLUZE

VŠEOBECNÁ TERMINOLOGIE

Níže jsou uvedena vysvětlení terminologie používané v tomto návodu. Prostudujte si a seznamte se s těmito termíny z důvodu 

snazší obsluhy systému a kontroly provozu a funkčnosti zařízení Intelect® Mobile 2 .

SYSTÉMOVÉ SOFTWAROVÉ SYMBOLY

Domů / výchozí obrazovka

Zpět na předchozí obrazovku

Nastavení

Indikuje, že je vložen USB disk

Indikuje úroveň nabití baterie

Indikuje, že při vertikálním přejetí prstem je možné 

zobrazit více informací

Indikuje, že při horizontálním přejetí prstem je 

možné zobrazit více informací

Indikuje, že je možné zobrazit více informací 

prostřednictvím rolování

Zavřít okno / ukončit zobrazení na celou obrazovku

Potvrdit

Uložit data

Upravit

Průvodní informace / Přidělit

Informace o bolesti

Spustit znovu

Ukončit

 
Exportovat

Importovat

Odstranit

Odstranit vše

Zastavit terapii

Stimulace

Zástupce

SPS (Navrhované nastavení parametrů)

Uživatelské protokoly

Data terapie

Lékařské a zdravotnické zdroje
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INTELECT® MOBILE 2 COMBO NÁVOD K OBSLUZE

POPIS SYMBOLŮ ZAŘÍZENÍ

Symboly používané u této jednotky představují záruku toho, 

že zařízení splňuje nejvyšší možné standardy bezpečnosti 

zdravotnického vybavení a elektromagnetické kompatibility 

a je v souladu s ISO 7010 a ISO15-223-1. Na zařízení se může 

objevit jeden nebo více následujících symbolů:

Obraťte se na tištěný návod k použití

Varování, Upozornění nebo Nebezpečí

Zařízení elektrického typu BF

Stimulace

Spustit

Pozastavit

Zapnout/vypnout

Výrobce 

Datum výroby 

Katalogové číslo 

Sériové číslo 

Křehké, zacházejte se zařízením opatrně 

Tímto koncem nahoru 

Udržujte v suchu 

Teplotní rozmezí 

Rozmezí relativní vlhkosti

Rozmezí atmosférického tlaku

Zkušební společnost 

Značka shody CE s uvedeným číslem instituce

Střídavý proud

Zařízení třídy II

IP21

Vysokofrekvenční zařízení

Shoda se směrnicí o odpadu z elektrických 

a elektronických zařízení (WEEE)

Skladovatelnost

Číslo dávky

Modulovaná amplituda ultrazvuku

MD

SYMBOLY VAKUOVÉHO MODULU

Připojení zařízení kanálu 1 k vakuu 1 2

Připojení zařízení kanálu 2 k vakuu 1 2

+/- polarita kanálu 1

1 2

+/- polarita kanálu 2

1 2
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INTELECT® MOBILE 2 COMBO NÁVOD K OBSLUZE

INDIKACE

TENS – elektrická stimulace nervů přes kůži

• Symptomatická úleva od chronické bolesti

• Zvládání pooperační bolesti

 

NMES – nervosvalová elektrostimulace

• Svalová reedukace

• Zvýšení místního krevního zásobení

• Uvolnění svalových křečí

• Udržování/zvyšování rozsahu pohybu

KONTRAINDIKACE

Je nutné, aby zařízení Intelect® Mobile 2 NEBYLO používáno 

v následujících situacích:

• Nepoužívejte je pro symptomatickou lokální úlevu od 

bolesti, pokud není stanovena etiologie nebo pokud 

nebyl diagnostikován tzv. algický (bolestivý) syndrom.

• Nepoužívejte je, když se v ošetřované oblasti 

nacházejí rakovinové léze.

• Neprovádějte stimulaci u oteklých, infikovaných, 

zanícených oblastí nebo kožních problémů a vyrážek 

(např. zánět žil (flebitida, tromboflebitida), křečové 

žíly atd.).

• Nepoužívejte zařízení, když se vyskytuje podezření 

nebo je známo, že pacient trpí infekčním 

onemocněním nebo onemocněním, u kterého je 

doporučováno z obecných lékařských důvodů potlačit 

zápal nebo vysoké teploty / horečku.

• Neumísťujte elektrody na oblast karotického sinu 

(přední část krku) nebo transcerebrálně (přes hlavu).

• Nepoužívejte zařízení u těhotných žen. Pro 

terapeutickou elektrostimulaci během těhotenství 

nebyla stanovena příslušná bezpečnost.

• Nepoužívejte zařízení Intelect® Mobile 2 u pacientů, 

kteří mají nebo měli neurostimulační kardiostimulátor, 

kardioverter-defibrilátor (ICD) nebo jiná implantovaná 

elektronická zařízení.

• Nepoužívejte zařízení Intelect® Mobile 2 u pacientů, 

kteří mají na těle nošená elektromechanická lékařská 

zařízení, např. inzulínovou pumpu.

• Nepoužívejte tento systém v MRI nebo CT 

prostředích. Zařízení Intelect® Mobile 2, jeho 

komponenty a příslušenství se nesmí nacházet v MRI 

nebo CT prostředích.

• Neprovádějte stimulaci transtorakálně nebo na hrudi, 

protože vstup elektrického proudu do srdce může 

způsobit srdeční arytmii.

• Neprovádějte stimulaci v přední části krku nebo 

úst. Mohlo by dojít k vážným křečím hrtanových 

a hltanových svalů se silnými kontrakcemi, které 

mohou uzavřít dýchací cesty nebo způsobit dýchací 

problémy.

INDIKACE ELEKTROTERAPIE
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PŘÍDAVNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

• Buďte opatrní u pacientů, u kterých je podezření 

nebo jsou diagnostikovány srdeční problémy.

• Buďte opatrní u pacientů, u kterých je podezření 

nebo je diagnostikována epilepsie.

• Buďte opatrní při výskytu následujících situací:

 » Když se objeví tendence ke krvácení po 

akutním úrazu nebo zlomenině

 » Po nedávných chirurgických zákrocích, kdy 

kontrakce svalů mohou narušit proces léčby

 » Při menstruaci nebo těhotné děloze

 » V oblastech pokožky, která postrádá normální 

citlivost

• Napájené svalové stimulátory je nutné používat 

pouze se svodovými kabely a elektrodami 

doporučenými k použití výrobcem.

• U tvaru vln typu TENS se mohou objevit izolované 

případy podráždění kůže v oblasti umístění elektrody 

v případě dlouhotrvající aplikace.

• Efektivní zvládání bolesti s ohledem na tvary vln typu 

TENS vysoce závisí na volbě pacienta s pomocí osoby 

kompetentní v oblasti zvládání bolesti.

INDIKACE ELEKTROTERAPIE (POKRAČOVÁNÍ)

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

• Při použití napájených svalových stimulátorů bylo 

zaznamenáno podráždění kůže a popáleniny pod 

elektrodami. Podráždění může být obvykle zmírněno 

použitím alternativního vodivého média nebo jiným 

umístěním elektrod

• Potenciálními nežádoucími účinky u TENS jsou 

podráždění kůže a popáleniny od elektrod 

Poznámka: 1. Podráždění kůže a popáleniny pod elektrodami mohou 
být redukovány nebo k nim nemusí dojít při použití odpovídající 
velikosti elektrod a při zajištění optimálního kontaktu. Jestliže budete 
mít nějaké otázky ohledně odpovídající velikosti elektrod, proveďte 
před provedením terapie konzultaci s praktickým lékařem s příslušným 
oprávněním.

2. U některých lidí s velice citlivou pokožkou se po terapii může 
pod elektrodami objevit zarudnutí. Obvykle je toto zarudnutí zcela 
neškodné a většinou zmizí po 10 až 20 minutách. Nezačínejte nicméně 
další cyklus stimulace ve stejné oblasti, jestliže je zarudnutí stále 
viditelné
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INTELECT® MOBILE 2 COMBO NÁVOD K OBSLUZE

POPIS PRODUKTU

Intelect® Mobile 2 COMBO je dvoukanálový kombinovaný 

elektroterapeutický a ultrazvukový terapeutický systém 

používaný s nebo bez volitelného vozíku umožňujícího 

začlenění vakuového modulu. Toto zařízení je nutné 

používat pouze podle předepsaných pokynů a pod 

dohledem zdravotnického pracovníka s příslušným 

oprávněním.

KOMPONENTY

V tomto návodu se termíny „vlevo“ a „vpravo“ používají 

pro strany zařízení z perspektivy uživatele stojícího před 

jednotkou.

Komponenty zařízení Intelect® Mobile 2 COMBO jsou 

uvedeny níže.

HLAVNÍ JEDNOTKA

VOZÍK

BATERIOVÝ MODUL (volitelné)

Jedná se o 18V, 3350mAh LiIon dobíjecí baterii 

VAKUOVÝ MODUL (VOLITELNÉ)
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UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

4. Spínač Zapnutí/vypnutí (aktivní pouze při připojení k síti)

5. Držák ultrazvukového aplikátoru, levá a pravá strana 

6. Napájecí síťový konektor

7. Kryt baterie 

8. Port připojení USB disku 

9. Magnetické upevnění k vozíku

10. Kryt vakua

11. Rukojeť zařízení

Uživatelské rozhraní zařízení Intelect® Mobile 2 COMBO 

obsahuje veškeré funkce a ovládací prvky nutné k tomu, 

aby měl operátor přístup ke všem funkcím, terapeutickým 

metodám a parametrům při úpravách a nastavení systému. 

Barevný displej a dotyková obrazovka

1.  Kruhový regulátor nastavení

2. Tlačítko Spustit/pozastavit

3. Tlačítko „Zapnout/vypnout“. Stiskněte a přidržte  

(2 sekundy) toto tlačítko pro vypnutí zařízení.

Rukojeť

Barevná dotyková obrazovka

Tlačítko Spustit/pozastavit

Kruhový regulátor nastavení se stupnicí

Podpora/držák ultrazvukového aplikátoru 

Tlačítko „Zapnout/vypnout“

Konektory ultrazvukových 
aplikátorů

Konektory svodových kabelů 
pro elektrostimulaci

Spínač zapnutí/vypnutí 
– aktivní pouze při 

napájení ze sítě
USB port pro 
aktualizaci softwaru

Napájecí síťový 
konektor

Kryt baterie Kryt vakua



13 POPIS ZAŘÍZENÍ CZ
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1 2

Připojení zařízení kanálu 2 k vakuuPřipojení zařízení kanálu 1 k vakuu

+/- polarita kanálu 1 +/- polarita kanálu 2

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ VAKUOVÉHO MODULU

Zásobní nádoba
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INTELECT® MOBILE 2 COMBO NÁVOD K OBSLUZE

UPOZORNĚNÍ
• Tuto jednotku je nutné provozovat v rozmezí teploty +5 °C až +40 °C a relativní vlhkosti 15 % až 90 %. Tuto jednotku je 

nutné přepravovat a skladovat v rozmezí teploty -20 °C až +60 °C a relativní vlhkosti 10 % až 90 %. 

• Použití dílů a materiálů od jiného výrobce, než je DJO, může mít negativní vliv na minimální úroveň zabezpečení.

• K této jednotce připojujte pouze díly a zařízení uvedené v tomto návodu k použití (IFU) jako součást zdravotnického 

elektrického systému, nebo pokud jsou uvedeny jako kompatibilní se zdravotnickým elektrickým systémem.

• NEDEMONTUJTE, NEUPRAVUJTE ani NEPROVÁDĚJTE modifikace této jednotky nebo jejího příslušenství. Mohlo by to 

způsobit závadu jednotky, úraz elektrickým proudem, požár nebo zranění osob. 

• ZABRAŇTE tomu, aby cizorodé materiály, tekutiny nebo čisticí prostředky vnikaly do jednotky, a to včetně, nikoli však 

výhradně, hořlavých látek, vody a kovových objektů, aby nedošlo k poškození jednotky, závadě, úrazu elektrickým 

proudem, požáru nebo zranění osob. 

• Před každým použitím zkontrolujte kabely aplikátorů, kabely STIM (stimulace) a příslušné konektory.

• Před každým použitím zkontrolujte, zda se u vakuových elektrodových hlavic a svodových hadiček nevyskytují praskliny 

nebo jiná poškození, která mohou vést k tomu, že elektrody nebudou pomocí vakua řádně připevněny.

• Při použití proudových hustot vyšších než 2 mA/cm² je nutné vždy zachovávat vysokou opatrnost. 

• Uvnitř jednotky se nenachází žádné díly, u kterých je možné provádět uživatelský servis. Jestliže dojde k závadě, okamžitě 

přestaňte zařízení používat a proveďte konzultaci s obchodním zástupcem ohledně servisní opravy. 

• V případě, že zařízení s vloženou baterií není používáno, je doporučeno připojit toto zařízení nejméně jednou za 4 měsíce 

ke zdroji el. energie, aby se baterie dobila.

• U tvarů vln se stejnosměrným předpětím (DC component):

 » Neprovádějte oholení oblasti aplikace elektrod

 » Upozorněte pacienta, že pocit brnění pod elektrodami je normální a nesouvisí s nebezpečím popálenin. 

 » Ihned po terapii důkladně opláchněte ošetřovanou oblast čistou vodou z vodovodní sítě. 
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VAROVÁNÍ
• Je nutné, aby toto zařízení bylo používáno pouze pod neustálým dohledem lékaře nebo zdravotnického pracovníka 

s příslušným oprávněním. 

• Kontaminované pěnové podložky, elektrody, svodové kabely a gely mohou vést ke vzniku infekce. 

• Použití elektrody u více pacientů může vést ke vzniku infekce.

• Neprovádějte elektrostimulační terapii během koupele, sprchování, saunování atd.

• NESPOUŠTĚJTE zařízení Intelect® Mobile 2 v prostředí ultrazvukového diatermického systému nebo v jeho blízkosti. 

• NESPOUŠTĚJTE zařízení Intelect® Mobile 2 v prostředí mikrovlnného či vysokofrekvenčního diatermického systému nebo 

v jeho blízkosti. 

• NESPOUŠTĚJTE tuto jednotku v prostředí, kde se používají jiná zařízení záměrně vyzařující nestíněnou 

elektromagnetickou energii. 

• Když je použita elektrická stimulace, elektrická monitorovací zařízení (EKG monitory a alarmy) nemusí správně pracovat.

• Současné připojení PACIENTA k vysokofrekvenčnímu chirurgickému ZDRAVOTNICKÉMU ELEKTRICKÉMU VYBAVENÍ 

může způsobit popáleniny na místě elektrod STIMULÁTORU a možné poškození STIMULÁTORU. 

• Je nutné, aby přenosné vysokofrekvenční komunikační zařízení nebylo používáno blíže než 30 cm (12 palců) k jakékoli části 

zařízení Intelect Mobile 2, a to včetně výrobcem specifikovaných kabelů. V opačném případě to může mít negativní vliv na 

provoz a funkčnost tohoto zařízení.

• Použití příslušenství, transduktorů a kabelů, které nejsou specifikovány nebo poskytnuty výrobcem tohoto zařízení, může 

vést ke zvýšeným elektromagnetickým emisím nebo snížené elektromagnetické odolnosti tohoto zařízení, což následně 

vyústí v nesprávný provoz.

• Výměna baterie nedostatečně proškoleným personálem může vést ke vzniku požáru nebo výbuchu. Přečtěte si prosím 

důkladně pokyny pro výměnu baterie v návodu k použití (IFU) zařízení Mobile 2 předtím, než se pokusíte o výměnu baterie.

• Zařízení je navrženo, aby splňovalo elektromagnetické bezpečnostní normy. Toto zařízení generuje, používá a může 

vyzařovat vysokofrekvenční energii, a jestliže není nainstalováno nebo používáno podle příslušných pokynů k obsluze, 

může způsobit škodlivé interference/rušení s ohledem na jiná zařízení v blízkosti. Škodlivé interference/rušení s ohledem 

na jiná zařízení je možné určit prostřednictvím zapnutí a vypnutí tohoto zařízení. Zkuste interference/rušení odstranit 

jedním nebo více následujícími postupy:

 » Otočte nebo přemístěte přijímací zařízení

 » Zvyšte vzdálenost mezi zařízeními

 » Připojte zařízení k zásuvce v jiném okruhu, než ke kterému jsou zapojena ostatní zařízení

 » Proveďte konzultaci s autorizovaným zástupcem společnosti DJO. 

• Odpojte systém od zdroje elektrické energie před provedením jakékoli procedury údržby, instalace, odstranění nebo 

výměny, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a možnému poškození systému. 
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NEBEZPEČÍ
• NEPŘIPOJUJTE jednotku ke zdroji elektrické energie, aniž byste předtím ověřili, že má správné napětí. Nesprávné napětí 

může způsobit závadu nebo poškození jednotky, úraz elektrickým proudem, požár nebo zranění osob. Vaše jednotka 

byla zkonstruována pouze pro provoz při využití elektrického napětí specifikovaného na destičce se sériovým číslem 

a jmenovitým napětím. Kontaktujte svého zástupce společnosti DJO, jestliže jednotka není řádně označena. 

• Zařízení není navrženo pro použití v prostředí bohatém na kyslík a představuje nebezpečí výbuchu, jestliže je použito 

v přítomnosti hořlavé anestetické směsi se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným. 
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Komponenty soupravy zařízení Intelect® Mobile 2 jsou 

uvedeny níže.

15-1200 Ultrazvuková souprava Intelect Mobile 2 Ultrasound INTL s EU 
zástrčkou

15-1201 Ultrazvuková souprava Intelect Mobile 2 Ultrasound INTL 
s univerzální zástrčkou

15-1202 Stimulační souprava Intelect Mobile 2 Stim INTL s EU zástrčkou

15-1203 Stimulační souprava Intelect Mobile 2 Stim INTL s univerzální 
zástrčkou

15-1204 Kombinovaná souprava Intelect Mobile 2 Combo INTL s EU 
zástrčkou

15-1205 Kombinovaná souprava Intelect Mobile 2 Combo INTL 
s univerzální zástrčkou

HLAVNÍ JEDNOTKA

SVODOVÉ KABELY
Dostupné svodové kabely jsou uvedeny níže. Jestliže si uživatel 

objedná zařízení Mobile 2 Stim nebo Mobile 2 Combo, bude 

krabice obsahovat modré a zelené svodové kabely 

NAPÁJECÍ KABEL
15-0144 Síťový napájecí kabel 2 m černý EU 

15-0146 Síťový napájecí kabel 2 m černý UK

15-0147 Napájecí kabel 2 m černý AUS

KOMPONENTY SOUPRAVY ZAŘÍZENÍ 
INTELECT MOBILE 2

SOUPRAVA COMBO (KOMBINOVANÁ) 
OBSAHUJE:

15-0133 INTELECT MOBILE 2 COMBO

79967 Karbonové elektrody

70010 Svodové kabely STIM

6522055 Řemeny Chattanooga

42198 Elektrodový gel

15-0144/46/47 Napájecí kabel

13-1604 Tištěný rychlý průvodce spuštěním

15-0142 Ultrazvukový aplikátor s plochou 5 cm2

4248 Láhev s ultrazvukovým gelem

15-1140 USB disk

SOUPRAVA STIM (STIMULAČNÍ) 
OBSAHUJE:

15-0132 INTELECT MOBILE 2 STIM

79967 Karbonové elektrody

70010 Svodové kabely STIM

6522055 Řemeny Chattanooga

42198 Elektrodový gel

15-0144/46/47 Napájecí kabel

13-1604 Tištěný rychlý průvodce spuštěním

15-1140 USB disk

SOUPRAVA US (ULTRAZVUKOVÁ) 
OBSAHUJE:

15-0131 INTELECT MOBILE 2 ULTRASOUND

15-0144/46/47 Napájecí kabel

13-1604 Tištěný rychlý průvodce spuštěním

15-0142 Ultrazvukový aplikátor s plochou 5 cm2

4248 Láhev s ultrazvukovým gelem

15-1140 USB disk
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Volitelný vozík terapeutického systému je navržen pouze 

pro použití se zařízením Intelect® Mobile 2 a umožňuje 

jednoduše transportovat systém od pacienta k pacientovi 

v rámci zdravotnického zařízení a také ukládat veškerá 

nezbytná příslušenství, díly a aplikátory používané pro různé 

terapeutické metody systému.

Upevnění hlavní jednotky k vozíku je magnetické.

Vyjměte zařízení Intelect® Mobile 2 a vozík z přepravního 

kartonu. Vizuálně zkontrolujte, zda se u nich nevyskytuje 

poškození. Jakékoli poškození okamžitě ohlaste dopravci.

Pro upevnění hlavní jednotky zařízení Mobile 2 k vozíku se 

řiďte následujícími kroky:

1. Vložte přední spodní část zařízení na okraj vozíku

2. Spusťte zařízení opatrně dozadu na vozík. Magnety 

pomohou umístit zařízení správným způsobem na horní 

straně vozíku.

HLAVNÍ JEDNOTKA A JEJÍ UPEVNĚNÍ 
NA VOZÍK
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PŘIPOJENÍ KABELŮ A VLOŽENÍ ZÁSTRČEK 

Při vkládání zástrček je nutné vyrovnat plochou stranu 

zástrčky s plochou stranou otvoru a opatrně ji zastrčit. Je 

potřeba, aby nedošlo k ohnutí kolíčků.

Před začátkem terapie vložte správným způsobem kabel do 

příslušného konektoru.

PRVOTNÍ PŘEVZETÍ

Odstraňte veškeré obaly.

JESTLIŽE JE JEDNOTKA DODÁVÁNA 
S VOLITELNOU BATERIÍ

Po rozbalení zařízení Intelect Mobile 2 pro umístění baterie 

se řiďte následujícími kroky

1. Odšroubujte kryt baterie ze základny zařízení tím, že 

odstraníte 2 šrouby, viz níže

2. Odstraňte kryt baterie 

3. Připojte baterii k bateriovým konektorům na zařízení

4. Vložte baterii na své místo

5. Umístěte zpět 2 šrouby pro uzavření krytu baterie 

ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ
Při prvním zapnutí vždy použijte energii ze sítě, i když je 

připojena baterie. Vložte napájecí kabel do zadní části 

jednotky a vložte zástrčku do síťové zásuvky. Neumísťujte 

zařízení Intelect Mobile 2 takovým způsobem, při kterém by 

bylo obtížné jej odpojit od sítě.

Zapněte zařízení pomocí spínače zapnutí/vypnutí v zadní 

části jednotky

1. Během spouštění zařízení se na několik sekund objeví 

inicializační obrazovka níže.

2. Poté se objeví první obrazovka nastavení umožňující 

uživateli nastavit jazyk, název zařízení, čas a zvolit škálu 

bolestivosti pacienta. Je možné vybrat NRS (numerická škála 

intenzity bolesti) nebo VAS (vizuální analogová škála).

3. Klikněte na tlačítko „Continue“ (Pokračovat) pro přechod 

na výchozí obrazovku

STAŽENÍ NÁVODŮ K POUŽITÍ (IFU)

1. Přejděte na webové stránky společnosti Chattanooga – 

www.chattanoogarehab.com

2. Přejděte na záložku produktu Intelect Mobile 2

3. Dokončete registrační formulář, abyste byli informováni 

o dostupnosti nových softwarových verzí produktu 

a aktualizacích návodů k použití (IFU).

4. Přejděte do záložky dokumentů

5. Pro stažení klikněte na nejnovější verzi návodu k obsluze 

vašeho zařízení Intelect Mobile 2 (COMBO, US nebo STIM)

Poznámka: Pro zobrazení návodu k použití (IFU) je nutný pdf 

prohlížeč
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ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÉ K SÍTI

1. Připojte napájecí kabel do zadní části zařízení. Připojte 

druhý konec kabelu do elektrické zásuvky.

POZNÁMKA: Napájecí kabel je možné ze zadní části 

jednotky odpojit v případě nouzové situace.

2. Proveďte zapnutí pomocí spínače zapnutí/vypnutí v zadní 

části zařízení.

3. Stiskněte tlačítko ON/OFF (Zapnout/vypnout) na předním 

LCD panelu

4. Na výchozí obrazovce vyberte požadovanou funkci 

ZAŘÍZENÍ ZAPNUTÉ NA BATERII

1. Stiskněte tlačítko ON/OFF (Zapnout/vypnout) na předním 

LCD panelu, jak je to zobrazeno níže

2. Na výchozí obrazovce vyberte požadovanou funkci (viz 

níže).

Tlačítko ON/OFF (Zapnout/vypnout)

ZASTAVENÍ TERAPIE A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ
Stiskněte tlačítko Play/pause (Spustit/pozastavit) pro 

pozastavení terapie a poté na dotykové obrazovce stiskněte 

stop. Jestliže zařízení využívá energii ze sítě, stiskněte 

tlačítko on/off (zapnout/vypnout) na předním panelu a poté 

proveďte vypnutí pomocí spínače v zadní části jednotky.

Jestliže zařízení využívá energii baterie, řiďte se výše 

uvedeným postupem, ale pro vypnutí stiskněte pouze 

tlačítko on/off (zapnout/vypnout) na předním panelu. 

Tlačítko PLAY/PAUSE (Spustit/pozastavit)
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Zařízení Intelect Mobile 2 COMBO obsahuje několik 

světelných indikátorů:

INDIKÁTORY PŘEDNÍHO PANELU:

1. Barvy:

• Světle modrý v blízkosti ultrazvukového 

terapeutického kanálu vlevo a vpravo

• Tmavě modrý indikátor v blízkosti 

elektrostimulačního kanálu 1

• Zelený indikátor v blízkosti elektrostimulačního 

kanálu 2

2. Význam:

• Nepřerušovaně svítí, když je vybrána terapeutická 

metoda a výstup není aktivní

• Bliká, když je výstup aktivní

• Rychle bliká, když je terapie přerušená a je vyžadován 

zásah uživatele

MODRÝ INDIKÁTOR TLAČÍTKA ON/OFF 
(ZAPNOUT/VYPNOUT): 

• Nepřerušovaně svítí od chvíle připojení zařízení k síti

• Bliká při zapínání/vypínání

MODRÝ INDIKÁTOR TLAČÍTKA PLAY/
PAUSE (SPUSTIT/POZASTAVIT): 

• Bliká, když uživatel může zahájit terapii nebo v ní 

pokračovat. V opačném případě nepřerušovaně svítí.

SVĚTELNÉ INDIKÁTORY ZAŘÍZENÍ
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KOMUNIKACE

Pro přípravu komunikace se zařízením INTELECT Mobile 2 stiskněte tlačítko nastavení, rolujte obrazovkou dolů a stiskněte 

tlačítko Data transfer (Přenos dat) pro zahájení Bluetooth připojení.

se objeví Connected (Připojeno) a přenos dat pomocí aplikace Windows 10 může začít.

1. Na obrazovce se objeví Wating for connection (Čekání na 

spojení), zatímco zařízení vyhledává počítač, se kterým má 

být spárováno

2. Jestliže je na zařízení jeden nebo více aktivních kanálů 

provádějících terapii, bude zobrazeno chybové hlášení Active 

channel please stop before data transfer (Prosím ukončete 

aktivní kanál před přenosem dat). 

3. Zařízení uvede číselný klíč. Pro dokončení párování vložte 

tento klíč do počítače pro dokončení připojení. Na obrazovce 

se objeví Connected (Připojeno) a přenos dat pomocí 

aplikace Windows 10 může začít.

4. Při připojení bude v aplikaci možné vidět název a typ 

zařízení a dostupná data/protokoly o terapii pro export do 

jiného zařízení

5. Data terapie budou zobrazena prostřednictvím 

identifikátoru, po příslušném výběru se zobrazí data terapie, 

která patří k dané položce.

6. Uživatelské protokoly budou uvedeny podle názvu 

a mohou být exportovány do počítače a importovány 

z počítače do zařízení. Berte prosím na vědomí, že data 

terapie mohou být pouze exportována, nikoli importována.
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NAPÁJENÍ 

Vstup 100 – 240 V AC, 1,0 až 0,42 A, 50/60 Hz

Elektrická třída Třída II

Provozní režim Kontinuální

Poznámka: Izolace od sítě je dosaženo použitím dvoupólového spínače 
umístěného v zadním panelu.

Elektrický typ (Stupeň ochrany) 

Ultrazvuk .TYP BF

Elektroterapie .TYP BF

Elektroterapie/Vakuum .TYP BF

Ultrazvuk & Elektroterapie .TYP BF

TECHNICKÁ DATA ELEKTROSTIMULACE

Výstupní specifikace jsou popsány pro každý tvar vlny na 

stranách 24–26.

Pokud není uvedeno jinak, přesnost ovládacích prvků 

elektroterapie činí: ±20 %.

Zatěžovací impedance: 500–1000 Ohm

CC = stálý proud, účinek zatěžovací impedance na napětí

CV = stálé napětí, účinek zatěžovací impedance na proud

TECHNICKÁ DATA A ROZMĚRY SYSTÉMU

Délka Šířka Výška Hmotnost (bez baterie)

Základní jednotka zařízení Intelect Mobile 2

STIM (Stimulace) 25,5 cm 35,5 cm 15 cm 2,9 kg

Konfigurace vozíku

Vozík (bezpečné pracovní zatížení 6,5 kg) 48 cm (MAX.) 52 cm (MAX.) 96 cm 10,1 kg

Vozík s vakuovým systémem 48 cm (MAX.) 52 cm (MAX.) 96 cm 11,5 kg

Zařízení na vozíku - - 111 cm -

TECHNICKÁ DATA VAKUOVÉHO 
SYSTÉMU

Napájení

Vstup 20–25 Vdc, maximální špičkový proud 4 A 

Elektrický typ TYP BF

Všeobecné vlastnosti

Rozmezí vakua 0,0 až 600 mbar maximum +/- 5 %

Režimy vakua Kontinuální nebo impulsní kontinuální.

10 nastavení v rámci rozsahu vakua,

60 mbar na nastavení,

+10 mbar až 10 mbar na nastavení

Impulsní režim

Maximální nastavení vakua 2 až 10, +10 mbar až -10mbar 

na nastavení 

Minimální nastavení vakua 1 až 9, +10 mbar až -10mbar na 

nastavení

Čas uchování v minimálním & maximálním nastavení 

vakua, 0–20 sekund, v krocích po 1 sekundě,  

+/-0,5 sekund
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VŠEOBECNÁ PROVOZNÍ A SKLADOVACÍ 
TEPLOTA SYSTÉMU

Provozní podmínky

Zařízení bude splňovat příslušné požadavky za následujících 

podmínek:

Teplota: 5 °C až 40 °C

Relativní vlhkost: 15 % až 90 %

Atmosférický tlak: 70 kPa až 106 kPa

Transportní a skladovací podmínky

Zařízení zůstane v řádném stavu za následujících podmínek:

Teplota: -20 °C až 60 °C

Relativní vlhkost: 10 % až 90 %

Atmosférický tlak: 50 kPa až 106 kPa

Čas vyžadovaný pro zahřátí zařízení Intelect Mobile 2 

z minimální teploty skladování mezi použitími až do stavu, 

kdy je zařízení Intelect Mobile 2 připraveno pro ZAMÝŠLENÉ 

POUŽITÍ, když je okolní teplota 20 °C: 5 h

Čas vyžadovaný pro vychladnutí zařízení Intelect Mobile 2 

z maximální teploty skladování mezi použitími až do stavu, 

kdy je zařízení Intelect Mobile 2 připraveno pro ZAMÝŠLENÉ 

POUŽITÍ, když je okolní teplota 20 °C: 5 h

Parametr krytí IPXX pro jednotku

Stanoveno na IP21

IP2* Ochrana před prsty nebo jinými objekty ne většími než 

80 mm na délku a 12 mm v průměru

*1 Ochrana před vertikálně kapající vodou

Směrnice o rádiových zařízeních (RED) 

Vlastnosti vysokofrekvenčního vysílače/přijímače:

– Frekvenční pásmo přenosu: 2400–2483,5 MHz

– Typ modulace: GFSK 

– Rychlost přenosu dat: až 2Mbps,  

odchylka 500 kHz při 2 Mbps 

– Efektivní vyzářený výkon: +6 dBm
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Informace ohledně velikosti a typu elektrod, které je třeba 

použít, jsou uvedeny v názorných pokynech týkajících se 

terapie na daném zařízení. 

CC: Stálý proud CV: Stálé napětí

TVARY VLN

 IFC (Interferenční) Tradiční (4 Póly)
Informace ohledně velikosti a typu elektrod, které je třeba použít, jsou uvedeny v názorných 

pokynech funkce „treatment guidelines“ (pokyny k terapii) na daném zařízení 

Interferenční proud představuje tvar vln střední frekvence. Proud je 
distribuován ve dvou kanálech (čtyři elektrody). Proudy se vzájemně kříží 
v těle v oblasti vyžadující ošetření. V bodě křížení dochází k vzájemné 
interferenci těchto proudů, což vede k modulaci intenzity (intenzita 
proudu se zvyšuje a snižuje v pravidelné frekvenci).
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálu 1&2, 

Čas terapie 1 až 60 min.

Výběr režimu CC

Výstupní intenzita  0–100 mA (CC)

Rázová frekvence  1–200 Hz

Nosná frekvence 2000–10 000 Hz

Doba cyklu Kontinuální nebo definovaná uživatelem

Doba skenování 14 s

Skenování – nízké frekvence  1–199 Hz

Skenování – vysoké frekvence  2–200 Hz

Procento skenování Statické, 40 %, 100 %, Manuální 

IRMS 0–78 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ne

 TENS – Asymetrický bifázový
Informace ohledně velikosti a typu elektrod, které je třeba použít, jsou uvedeny v názorných 

pokynech funkce „treatment guidelines“ (pokyny k terapii) na daném zařízení 

Asymetrický bifázový tvar vln se vyznačuje krátkým trváním impulsu. 
Je schopný provádět silnou stimulaci nervových vláken v pokožce a také 
svalových tkání. Tento tvar vlny se často používá u zařízení TENS. Z 
důvodu svého krátkého impulsu pacienti obvykle proud dobře snáší, 
dokonce i v relativně vysokých intenzitách.
Výstupní režim Elektrody

Výstupní intenzita  0–140 mA (CC) 0–140 V (CV)

Dostupné na kanálu 1, 2

Čas terapie (Stim) 1–60 minut

Čas terapie (Combo) 1–30 minut

Výběr režimu (Stim) CC nebo CV

Výběr režimu (Combo) CV

Modulace amplitudy 0 % (vypnuto) až 100 % v krocích po 10 %

Frekvence skupiny impulsů  0–10 bps

Doba cyklu Kontinuální nebo definovaná uživatelem

Frekvence  1–200 pps

Skenování frekvence Zapnuto/vypnuto

Trvání fáze  30–400 µs

Doba skenování 14 s 

Skenování – nízké frekvence  1–199 pps

Skenování – vysoké frekvence  2–200 pps

IRMS 0–50 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ne
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TVARY VLN (POKRAČOVÁNÍ)

 TENS – Symetrický bifázový
Informace ohledně velikosti a typu elektrod, které je třeba použít, jsou uvedeny v názorných 

pokynech funkce „treatment guidelines“ (pokyny k terapii) na daném zařízení 

Symetrický bifázový tvar vln se vyznačuje krátkým trváním impulsu 
a je schopný provádět silnou stimulaci nervových vláken v pokožce 
a ve svalech. Tento tvar vln se často používá v přenosných jednotkách 
stimulace svalů a u některých zařízení TENS.
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálu 1, 2

Čas terapie (Stim) 1–60 minut

Čas terapie (Combo) 1–30 minut

Výběr režimu (Stim) CC nebo CV

Výběr režimu (Combo) CV

Výstupní intenzita  0–140 mA (CC) 0–140 V (CV)

Modulace amplitudy 0 % (vypnuto) až 100 % v krocích po 10 %

Frekvence skupiny impulsů  0–10 bps

Doba cyklu Kontinuální nebo definovaná uživatelem

Frekvence  1–200 pps

Skenování frekvence Zapnuto/vypnuto

Trvání fáze  30–400 µs

Nárůst 0–5 s

Doba skenování 14 s 

Skenování – nízké frekvence  1–199 pps

Skenování – vysoké frekvence  2–200 pps

IRMS 0–50 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ne

 TENS – HAN
Informace ohledně velikosti a typu elektrod, které je třeba použít, jsou uvedeny v názorných 

pokynech funkce „treatment guidelines“ (pokyny k terapii) na daném zařízení

Tvar vln HAN poskytuje optimální parametry s přesně kontrolovanou 
sekvencí stimulace režimů DD (kompaktní-a-rozptýlené), kdy se skupina 
8 impulsů o 80 Hz střídá s kontinuální stimulací (bez skupin impulsů), kdy 
každá fáze trvá 3 sekundy. Díky tomu vzniká synergický analgický efekt.
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálech 1, 2

Čas terapie 1 až 60 min.

Výběr režimu CC

Výstupní intenzita 0–100 mA (CC)

Frekvence skupiny impulsů 2 bps

Frekvence 80 pps

Trvání fáze 180 µs

IRMS 0–19 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ne
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 Mikroproud
Informace ohledně velikosti a typu elektrod, které je třeba použít, jsou uvedeny v názorných 

pokynech funkce „treatment guidelines“ (pokyny k terapii) na daném zařízení

Mikroproud představuje monofázový tvar vln o velice nízké intenzitě.
V literatuře jsou uváděny prospěšné účinky tohoto tvaru vln při ošetřování 
ran. Fyziologický funkční mechanizmus tohoto působení není ještě přesně 
znám. Předpokládá se, že podporuje hojení tkáně stimulací „proudu 
zranění“, což je proud, který se přirozeně objevuje v hojící se tkáni.
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálech 1, 2

Čas terapie 1 až 60 min.

Výběr režimu CC

Výstupní intenzita  0–1000 μA (CC)

Pracovní cyklus 50 %

Frekvence  0,1–1000 pps

Polarita Pozitivní, negativní nebo střídavá

IRMS 0–1 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ne

 VMS™

Informace ohledně velikosti a typu elektrod, které je třeba použít, jsou uvedeny v názorných 

pokynech funkce „treatment guidelines“ (pokyny k terapii) na daném zařízení 

VMS představuje symetrický bifázový tvar vln s mezifázovým intervalem 
100 µs. Protože je impuls relativně krátký, představuje tvar vlny nízkou 
zátěž pro pokožku, což jej předurčuje pro použití, která vyžadují vysoké 
intenzity, jako jsou např. v protokolech reedukace svalů.
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálech 1, 2

Čas terapie (Stim) 1–60 minut

Čas terapie (Combo) 1–30 minut 

Výběr režimu CC nebo CV

Výstupní intenzita  0–140 mA (CC) 0–140 V (CV)

Protiúnavová funkce Zapnuto nebo vypnuto

Režim kanálů Samostatný, Reciproční, Ko-kontrakční

Doba cyklu Kontinuální nebo definovaná uživatelem

Frekvence  1–200 pps

Trvání fáze  30–1000 µs

Nárůst 0–5 s

Nastavení intenzity Nastavení intenzity individuálního/obou kanálů 

v recipročním nebo ko-kontrakčním režimu 

IRMS 0–50 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ne
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 IFC s předběžnou modulací (Tradiční 2 Póly)
Informace ohledně velikosti a typu elektrod, které je třeba použít, jsou uvedeny v názorných 

pokynech funkce „treatment guidelines“ (pokyny k terapii) na daném zařízení 

Předem modulovaný proud představuje tvar vln střední frekvence. Proud 
vychází z jednoho kanálu (dvě elektrody). Intenzita proudu je modulovaná: 
zvyšuje a snižuje se s pravidelnou frekvencí (frekvence modulace 
amplitudy).
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálu 1, 2

Čas terapie (STIM) 1–60 minut

Čas terapie (COMBO) 1–30 minut 

Výběr režimu CC nebo CV

Výstupní intenzita  0–100 mA (CC) 0–100 V (CV) Nosná 

Fixní ráz (Skenování vypnuto)   1–200 Hz

Doba cyklu Kontinuální nebo definovaná uživatelem

Frekvence 2000–10 000 Hz

Skenování – nízké frekvence  1–199 Hz

Skenování – vysoké frekvence  2–200 Hz

IRMS 0–55 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ne

 Diadynamické tvary vln
Informace ohledně velikosti a typu elektrod, které je třeba použít, jsou uvedeny v názorných 

pokynech funkce „treatment guidelines“ (pokyny k terapii) na daném zařízení

Diadynamické tvary vln představují upravené střídavé proudy. Střídavý 
proud je modifikován (upraven) tak, aby umožnil tok proudu pouze 
jedním směrem.
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálech 1, 2

Čas terapie 1 až 60 min.

Výběr režimu CC

Výstupní intenzita 0–60 mA

MF (jednocestně usměrněná frekvence) – Frekvence 50 Hz:

trvání fáze 10 ms je následováno přerušením 10 ms.

IRMS [mA] 0–33 mA

DF – 
Frekvence 100 Hz: trvání fáze 10 ms

CP –
1 sekunda MF následovaná náhle 1 sekundou DF.

LP – 
Rytmická fluktuace mezi 2 MF proudy. 

CP-iso –
Kombinace tvarů vln MF a DF. CP-id: Stejné jako CP-iso.

IRMS 0–47 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ano
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 Ruský
Informace ohledně velikosti a typu elektrod, které je třeba použít, jsou uvedeny v názorných 

pokynech funkce „treatment guidelines“ (pokyny k terapii) na daném zařízení

Tzv. ruský proud představuje sinusový tvar vlny probíhající ve skupinách 
nebo řadách impulsů. Tato metoda podle jejího autora (Kotz) přináší 
maximální účinek při reedukaci svalů bez vážného nepohodlí pacienta.
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálech 1, 2

Čas terapie 1 až 60 min.

Výběr režimu CC nebo CV

Výstupní intenzita 0–100 mA (CC) 0–100 V (CV)

Frekvence skupiny impulsů  1–100 bps

Nosná frekvence 2500 Hz

Doba cyklu Kontinuální nebo definovaná uživatelem

Pracovní cyklus 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %

Nárůst 0–5 s

IRMS 0–39 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ne

 Skupina impulsů VMS™
Informace ohledně velikosti a typu elektrod, které je třeba použít, jsou uvedeny v názorných 

pokynech funkce „treatment guidelines“ (pokyny k terapii) na daném zařízení

Skupina impulsů VMS představuje symetrický bifázový tvar vlny 
provedený ve formátu shromážděných impulsů. Protože je impuls 
relativně krátký, představuje tvar vlny nízkou zátěž pro pokožku, což jej 
předurčuje pro použití, která vyžadují vysoké intenzity, jako jsou např. 
v protokolech reedukace svalů.
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálech 1, 2

Čas terapie 1 až 60 min.

Výběr režimu CC nebo CV

Výstupní intenzita 0–140 mA (CC) 0–140 V (CV)

Protiúnavová funkce Zapnuto nebo vypnuto

Frekvence skupiny impulsů  1–200 bps

Režim kanálů Samostatný, Reciproční, Ko-kontrakční fázový

Doba cyklu Kontinuální nebo definovaná uživatelem

Trvání  30–400 µs

Nárůst 0–5 s

Nastavení intenzity Intenzita individuálního/obou kanálů

Nastavení v recipročním a ko-kontrakčním režimu

IRMS 0–50 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ne
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 MONOFÁZOVÝ: Monofázový pravoúhlý
Impulsní
Informace ohledně velikosti a typu elektrod, které je třeba použít, jsou uvedeny v názorných 

pokynech funkce „treatment guidelines“ (pokyny k terapii) na daném zařízení

Monofázový pravoúhlý impulsní tvar vln představuje přerušovaný 
jednosměrný proud s pravoúhlým tvarem impulsu.
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálech 1, 2

Čas terapie 1 až 60 min.

Výběr režimu CC

Výstupní intenzita 0–60 mA (CC)

Trvání fáze  0,1–1000 µs

Interval mezi fázemi  5–5000 µs

IRMS 0–47 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ano

 GALVANICKÝ: Kontinuální
Informace ohledně velikosti a typu elektrod, které je třeba použít, jsou uvedeny v názorných 

pokynech funkce „treatment guidelines“ (pokyny k terapii) na daném zařízení

Galvanický proud představuje stejnosměrný proud s tokem pouze 
v jednom směru.
Proud může být kontinuální nebo přerušovaný.
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálech 1, 2

Čas terapie 1 až 60 min.

Výběr režimu CC

Výstupní intenzita 0–40 mA (CC)

Doba cyklu Kontinuální nebo definovaná uživatelem

Změna polarity Zapnuto nebo Vypnuto

Když je změna polarity zapnutá, dojde je změně polarity

uprostřed doby terapie.

IRMS 0–44 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ano

 MONOFÁZOVÝ: Monofázový trojúhelníkový
Impulsní
Informace ohledně velikosti a typu elektrod, které je třeba použít, jsou uvedeny v názorných 

pokynech funkce „treatment guidelines“ (pokyny k terapii) na daném zařízení

Monofázový trojúhelníkový impulsní tvar vln představuje přerušovaný 
proud s tokem v jednom směru s trojúhelníkovým tvarem impulsu.
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálech 1, 2

Čas terapie 1 až 60 min.

Výběr režimu CC

Výstupní intenzita 0–60 mA (CC)

Trvání fáze  0,1–1000 µs

Interval mezi fázemi  5–5000 µs

IRMS 0–27mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ano

 GALVANICKÝ: Přerušovaný
Informace ohledně velikosti a typu elektrod, které je třeba použít, jsou uvedeny v názorných 

pokynech funkce „treatment guidelines“ (pokyny k terapii) na daném zařízení

Galvanický proud představuje stejnosměrný proud s tokem pouze 
v jednom směru.
Proud může být kontinuální nebo přerušovaný.
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálech 1, 2

Čas terapie 1 až 60 min.

Výběr režimu CC

Výstupní intenzita 0–40 mA (CC)

Trvání impulsu 136 µs

Interval mezi fázemi  25 µs

Změna polarity Zapnuto nebo Vypnuto

Když je změna polarity zapnutá, dojde je změně polarity 

uprostřed doby terapie.

Náběh změny polarity 1 s

IRMS 0–41 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ano
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 Träbert (Ultrareiz)
Träbertův proud představuje monofázový tvar vln s trváním fáze 2 ms 
a přerušením 5 ms, což má za výsledek frekvenci přibližně 143 Hz.
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálech 1, 2

Čas terapie 1 až 60 min.

Výběr režimu CC

Výstupní intenzita 0–80 mA (CC)

Frekvence 143 pps

Změna polarity Zapnuto nebo Vypnuto

Když je změna polarity zapnutá, dojde je změně polarity

uprostřed doby terapie.

Trvání fáze  2 µs

IRMS 0–47 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ano

 Galvanický s nízkou úrovní
Informace ohledně velikosti a typu elektrod, které je třeba použít, jsou uvedeny v názorných 

pokynech funkce „treatment guidelines“ (pokyny k terapii) na daném zařízení

Galvanický proud s nízkou úrovní představuje stejnosměrný proud 
s tokem pouze v jednom směru. Intenzita je omezena hodnotou 4,0 mA.
Výstupní režim Elektrody

Výběr režimu CC

Výstupní intenzita 0–4 mA (CC)

Dávkování 40–80 mA/min.

Polarita Stálá pozitivní

IRMS 0–5 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ano

 PULZNÍ: Monofázový pravoúhlý
PULZNÍ: Monofázový pravoúhlý proud představuje řadu pravoúhlých 
monofázových impulsů. Impulsy rostou až k max. výkonu, zůstávají na 
stejné hladině a poté se před přerušením snižují. Tento tvar vlny se velmi 
dobře hodí pro reedukaci svalů.
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálech 1, 2

Čas terapie 1 až 60 min.

Výběr režimu CC

Výstupní intenzita 0–60 mA (CC)

Frekvence 5–60 Hz

Trvání fáze  0,2–5,0 ms

Přerušení 0–57 s

Počet vln (pulzů) za minutu 1–20

IRMS 0–37 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ano

 PULZNÍ: Monofázový trojúhelníkový
Pulzní monofázový trojúhelníkový tvar vlny je jednokanálovým tvarem 
vlny. Jde o trojúhelníkový impulsní tvar vln, kdy nastává nárůst a pokles 
v rámci amplitudy (pulzní).
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálech 1, 2

Čas terapie 1 až 60 min.

Výběr režimu CC

Výstupní intenzita 0–60 mA (CC)

Frekvence 5–60Hz

Trvání fáze  0,2–5,0 ms

Přerušení 0–57 s

Počet vln (pulzů) za minutu 1–20

IRMS 21 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ano
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 VMS™ FR
Verze VMS-FR tvaru vln VMS je fyziologicky založenou kanálovou 
interakcí, při které jeden kanál stimuluje agonistu a další kanál 
antagonistu příslušné skupiny svalů. Agonistní kanál iniciuje pohyb 
prostřednictvím krátké skupiny výkonových impulsů následované 
obdobím nepřerušované aktivity pro dokončení pohybu. Antagonistní 
kanál se vyznačuje krátkou skupinou výkonových impulsů pro zpomalení 
úvodního zrychlení pohybu agonisty následovanou nízkým výkonem 
pro regulaci pohybu agonisty. Pohyb je dokončen závěrečnou skupinou 
aktivity v obou kanálech. VMS představuje symetrický bifázový tvar vln 
s mezifázovým intervalem 100 µs. Protože je impuls relativně krátký, 
představuje tvar vln nízkou zátěž pro pokožku, což jej předurčuje pro 
použití, která vyžadují vysoké intenzity, jako jsou např. v protokolech 
reedukace svalů.
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálech 1&2

Čas terapie 1 až 60 min.

Výběr režimu CC

Výstupní intenzita 0–140 mA (CC)

Trvání skupiny impulsů  200–5000 ms

Čas cyklu Bude určen

Frekvence  20–80 pps

Trvání fáze  30–400 µs

IRMS 0–39 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ne

 Vysokonapěťový impulsní proud (HVPC)
Informace ohledně velikosti a typu elektrod, které je třeba použít, jsou uvedeny v názorných 

pokynech funkce „treatment guidelines“ (pokyny k terapii) na daném zařízení 

Vysokonapěťový impulsní proud (HVPC) se vyznačuje velice krátkým 
trváním impulsu charakterizovaným dvěma zřetelnými vrcholy o vysokém 
napětí. Tvar vlny je monofázový (s tokem proudu pouze v jednom směru). 
Vysoké napětí způsobuje snížený odpor pokožky, díky čemuž je proud 
komfortní a dobře snášenlivý. 
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálech 1, 2

Čas terapie (Stim) 1–60 minut

Čas terapie (Combo) 1–30 minut

Výběr režimu CC

Výstupní intenzita  0–500 V (CV)

Doba cyklu Kontinuální nebo definovaná uživatelem

Zobrazení  Volty

Frekvence  1–200 pps

Polarita   Pozitivní nebo negativní

Nárůst   0,5–5 s

Doba skenování 14 s 

Skenování – vysoké frekvence  2–200 pps

Skenování – nízké frekvence  1–199 pps

IRMS 0–45 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) 0–1,5 mA
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 Izoplanární vektorový interferenční proud
Interferenční proud představuje tvar vln střední frekvence. Proud je 
distribuován ve dvou kanálech (čtyři elektrody). Proudy se vzájemně kříží 
v těle v oblasti vyžadující ošetření. V bodě křížení dochází k vzájemné 
interferenci těchto proudů, což vede k modulaci intenzity (intenzita 
proudu se zvyšuje a snižuje v pravidelné frekvenci). V izoplanárním 
vektoru IFC má kanál B pevný posun fáze o 45 ° oproti kanálu A.
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálu 1&2

Čas terapie 1 až 60 min.

Amplituda 0–100 mA (CC)

Rázová frekvence 1–200 Hz

Nosná frekvence 2000–10000 Hz

Doba cyklu Kontinuální nebo definovaná uživatelem

Nárůst 0–5 s

Doba skenování 14 s

Skenování – nízké frekvence  1–199 Hz

Skenování – vysoké frekvence  2–200 Hz

Skenování vektoru Fixní – 45 °

IRMS 0–55 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ne

 Dipólový vektorový interferenční proud
Interferenční proud představuje tvar vln střední frekvence. Proud je 
distribuován ve dvou kanálech (čtyři elektrody). Proudy se vzájemně 
kříží v těle v oblasti vyžadující ošetření. V bodě křížení dochází k 
vzájemné interferenci těchto proudů, což vede k modulaci intenzity 
(intenzita proudu se zvyšuje a snižuje v pravidelné frekvenci). S dipólovou 
vektorovou technikou se proudy ze dvou párů elektrod v tkáni vektorově 
skládají. Výsledkem je, že ke stimulaci dochází pouze ve směru výsledného 
vektoru, který může být upraven v rozmezí 360 °.
Úhel je buď manuálně upraven a je konstantní, nebo je automaticky 
vytvořen tak, že je celé otočení (360 °) automaticky generováno 
v nastavitelném čase (čas rotace).
Výstupní režim Elektrody

Dostupné na kanálu 1&2

Čas terapie 1 až 60 min.

Amplituda 0–100 mA (CC)

Rázová frekvence 1–200 Hz

Nosná frekvence 2000–10000 Hz

Doba cyklu Kontinuální nebo definovaná uživatelem

Nárůst 0–5 s

Rozlišení vektorového úhlu (manuální režim) 359 °

Čas rotace (automatický režim) 1–10 s

Doba skenování 14 s

Skenování – nízké frekvence  1–199 Hz

Skenování – vysoké frekvence  2–200 Hz

Skenování vektoru Manuální/automatické

IRMS 0–55 mA

Stejnosměrné předpětí (DC component) Ne
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Pokyny pro použití elektrod DURA-STICK® 

Zapojení svodových kabelů
1.  Vložte kabel s červeným (+) elektrodovým konektorem 

do jedné elektrody DURA-STICK®.

2. Vložte kabel s černým (-) elektrodovým konektorem do 

druhé elektrody DURA-STICK®.

3. Je nutné, aby svodové kabely zcela dosedaly k 

elektrodám.

POZNÁMKA: Použití vodivého média nebo pěnových podložek není 
doporučováno. Elektrody DURA-STICK® jsou vyrobeny tak, aby 
zajistili optimální vodivost během terapie, když jsou správně použity 
a připevněny.

Připojení elektrod
1.  Odstraňte elektrody DURA-STICK® z ochranné podložky.

2. Upevněte je podle pokynů do oblasti ošetření.

3. Zajistěte, aby byl celý povrch elektrody v kontaktu 

s pokožkou pacienta tím, že ji přitlačíte na dané místo.

• Prohlédněte, zda se na pokožce nevyskytují nějaké 

rány, a očistěte ji.

• Zaveďte elektrody do oblasti ošetření.

• Je nutné, aby byly elektrody k pokožce spolehlivě 

aplikovány.

• Je potřeba, aby byla každá elektroda v dobrém 

kontaktu s pokožkou.

• Během terapie pravidelně tento kontakt kontrolujte.

• Po dokončení terapie pokožku znovu prohlédněte.

• Zvolte elektrody, které odpovídají anatomii pacienta.

• Přímo před začátkem terapie si jako referenční 

informace na obrazovce přehledu o terapii projděte 

doporučení pro umístění elektrod s ohledem na 

použitou metodu terapie. 

• Řiďte se pokyny výrobce elektrod.

• Je nutné vzít v úvahu, že čím menší je velikost 

elektrod, tím vyšší je hustota proudu.

Elektrody DURA-STICK®

Elektrody DURA-STICK® představují jednoúčelový produkt 

určený speciálně pro použití se zařízením Intelect® Mobile 2.

Je doporučeno používat elektrody DURA-STICK®, 

kdykoli je to možné, aby byla zaručena nejvyšší úroveň 

kontaktu s ošetřovanou oblastí a nejjednotnější provedení 

předepsaného elektroterapeutického ošetření.

 

Více informací o provedení elektroterapie je uvedeno na 

straně 42

PŘÍPRAVA PACIENTA NA ELEKTROTERAPII 
A UMÍSTĚNÍ ELEKTROD
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Když je zařízení vypnuté, odstraňte 2 šrouby upevňující kryt 

vakua na spodní straně zařízení. 

2 šrouby na krytu 
vakua

Je důležité, aby bylo v této fázi vypnuto napájení. Vakuový 

modul nebude správně fungovat, když je připojen při 

zapnutém přívodu proudu. 

Odeberte z vozíku vakuového systému plochý kabel 

a připojte jej do odhaleného konektoru na spodní straně 

vozíku (kabel je možné vsunout pouze jedním způsobem)

Umístěte zařízení na vozík, připojte modrý a zelený vakuový 

kabel k zařízení a vakuovému modulu (A) podle schématu 

níže a zapněte přívod proudu. Vakuový systém je nyní 

připraven k použití.

1 2

+/- polarita kanálu 1 +/- polarita kanálu 2

A

PŘÍPRAVA VAKUOVÉ ELEKTRODY (VOLITELNÉ) 

Připojení zařízení Mobile 2 k vozíku s vakuovým systémem

Poznámka: Vakuový systém nemůže být použit, když je zařízení 
napájeno baterií

Elektrody

Vakuové elektrody společnosti DJO jsou speciálně navrženy 

pro optimální použití s vakuovým modulem Intelect® 

Mobile 2. Tyto elektrody se mohou používat opakovaně, když 

jsou řádně udržovány a čištěny. Přidružené pěnové podložky 

je doporučeno použít pouze u jednoho pacienta a je nutné je 

čistit mírným antibakteriálním roztokem, který neobsahuje 

chlór, před a po každém cyklu terapie.

Vakuové elektrody
Na obr. níže jsou uvedeny dostupné velikosti vakuových 

elektrod. Pro nastavení tvaru vln a změny parametrů využijte 

část PROVOZ VAKUOVÉ JEDNOTKY na straně 56.

Na obrazovce přehledu o terapii si projděte doporučení pro 

umístění elektrod s ohledem na použitou metodu terapie 

přímo před jejím začátkem.

30 mm 60 mm 90 mm

Zapojení svodových hadiček
1.  Vložte červenou hadičku S POUZDREM O MALÉM 

PRŮMĚRU do kladného (+) připojovacího konektoru pro 

kanál požadovaný na vakuovém modulu.

2. Vložte druhou hadičku opět S POUZDREM O MALÉM 

PRŮMĚRU do záporného (-) připojovacího konektoru na 

vakuovém modulu.

3. Umístěte vakuové zástrčky na všechny vakuové kanály, 

které nebudou použity, aby nedošlo k úniku vakua 

během provádění terapie.
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6. Umístěte jednu pěnovou podložku dovnitř každé hlavice 

vakuové elektrody.

7. Na obrazovce přehledu o terapii zvolte „Vacuum” 

(Vakuum). Na obrazovce nastavení vakuového systému 

vyberte „ON” (Zapnout) podle níže uvedených obrázků.

8. Výběr vakuového režimu: V kontinuálním režimu bude 

vakuová jednotka udržovat požadovaný tlak vakua. V 

impulsním režimu bude tlak vakua kolísat mezi vysokou 

a nízkou úrovní tlaku. Hodnotu vysokého a nízkého tlaku 

je možné nastavit stejně jako čas pro obě úrovně tlaku.

4. Vyberte předepsanou velikost vakuové elektrody 

a instalujte jednu na opačnou stranu každé vakuové 

hadičky.

Níže je zobrazeno SPRÁVNÉ zapojení s PŘILÉHAJÍCÍM 

zavedením svodových hadiček a s POUZDREM S VELKÝM 

PRŮMĚREM oproti elektrodě:

Porovnejte s NESPRÁVNÝM zapojením zobrazeným zde:

5. Používejte vyčištěné pěnové podložky a štědře příslušné 

podložky navlhčete destilovanou vodou podle velikosti 

použité elektrody. Vymačkejte přebytečnou vodu.
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9. Když jsou vakuové elektrody umístěny čelem dolů na 

čistém a pevném povrchu, zvyšujte intenzitu vakua 

otočným regulátorem nastavení, dokud nebudou 

elektrody připevněné k povrchu. Individuálně každou 

elektrodu odstraňte z povrchu a umístěte podle 

předepsaných pokynů na oblast ošetření pacienta. 

POZNÁMKA: Upravujte intenzitu vakua tak dlouho, dokud nebudou 
vakuové elektrody bezpečně připojené k pacientovi.
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UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ ZAŘÍZENÍ

POPIS OBRAZOVKY

1. Lišta nabídek

2. Hlavní oblast

3. Lišta s kanály

Každá obrazovka obsahuje následující oblasti:

Lišta nabídek
Je umístěná na horní straně každé obrazovky a obsahuje označení aktuální obrazovky.
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Úroveň nabití baterie

USB (Černá barva připojeno, 

šedá barva neaktivní)

Nastavení
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Hlavní oblast
Umístěná pod lištou nabídek, zobrazuje specifické ikony vztahující se k aktuální obrazovce.

1. Lišta nabídek

2. Hlavní oblast

3. Lišta s kanály
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Lišta s kanály
Umístěná na spodní straně každé obrazovky, zobrazuje stavové informace o každém kanálu. 

Při zahájení terapie jsou kanály automaticky přiřazeny následujícímu dostupnému kanálu. Manuální výběr se provádí poklepem 

na požadovaný kanál.

Stavové pole ultrazvuku Stavové pole Stim Ch 1 (Stimulace kanál 1) Stavové pole Stim Ch 2 (Stimulace kanál 2)

Intenzita
Zbývající čas terapie

Postup terapie

Stav

Možnosti stavu kanálu:

Indikuje, že je kanál k 

dispozici pro použití

Indikuje, že ultrazvuková 

terapie probíhá 

prostřednictvím aplikátoru 

vlevo (L)

Indikuje, že terapie pro 

daný kanál se aktuálně 

nastavuje, ale terapie ještě 

nezačala

Indikuje, že terapie pro 

daný kanál aktuálně 

probíhá

Indikuje, že terapie pro 

daný kanál je aktuálně 

pozastavena

Indikuje, že terapie 

pro daný kanál byla 

dokončena
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 NASTAVENÍ

Ikona nastavení v pravém horním rohu lišty nabídek výchozí obrazovky nabízí uživatelům možnost nastavit předvolby. Přístup 

se provádí stisknutím tlačítka ''.

1.  Na výchozí obrazovce se nachází uprostřed lišty nabídek „název aktuální obrazovky“, což je standardně 'Intelect Mobile 2'. 

2. Language (Jazyk): Poklepejte na toto pole, jestliže chcete zvolit jiný jazyk

3. Název zařízení lze změnit podle vašeho výběru, např. na název zdravotnického zařízení. Abyste to provedli, stiskněte tlačítko 

Device name (Název zařízení), vložte nový název pomocí zobrazené klávesnice, stiskněte Enter a nový název zařízení se 

objeví na výchozí obrazovce.

4. Datum a čas lze nastavit stisknutím tlačítka Date and time (Datum a čas). Na této obrazovce je také možné nastavit formát 

data a času.

5. Stiskněte tlačítko Screen and sounds (Obrazovka a zvuky) pro vstup do následujícího menu:

 » Pro nastavení jasu obrazovky vyberte tlačítko Brightness (Jas). Rozmezí nastavení jasu je 0 % (nejtmavší) až 100 % 

(nejjasnější) v kroku po 10 %. Standardní nastavení je 80 %.

 » Pro nastavení hlasitosti zvuku vyberte tlačítko Volume (Hlasitost). Rozmezí nastavení hlasitosti je 0 % (vypnutý 

zvuk) až 100 % (nejhlasitější) v kroku po 10 %. Standardní nastavení je 40 %.

 » Stisknutí tlačítka Keyboard sounds (Zvuk klávesnice) zapne nebo vypne zvuk tlačítek klávesnice. Standardní 

nastavení je ON (Zapnuto).

 » Stisknutí tlačítka Keypad layout (Rozvržení klávesnice) umožňuje změnu formátu klávesnice na QWERTY, AZERTY 

nebo QWERTZ

 » Stisknutí tlačítka US coupling sound (Zvuk ultrazvukového kontaktu) umožňuje uživateli přepínat mezi zapnutím 

a vypnutím zvuku ultrazvukového kontaktu. Standardní nastavení je ON (Zapnuto).

6. Stisknutí tlačítka Display unit version information (Zobrazit informace o verzi jednotky) zobrazí sériové číslo aktuální verze 

softwaru a některé parametry zařízení (viz níže).

7. Stisknutím tlačítka Pain scale (Škála bolestivosti) se provádí výběr mezi škálou bolestivosti NRS a VAS.

8. Stisknutí tlačítka Data Transfer (Přenos dat) umožní zařízení připojit se prostřednictvím Bluetooth k počítači s aktivovanou 

funkcí Bluetooth.

9. Stiskněte Reset to factory defaults (Reset do továrního nastavení) pro uvedení zařízení do továrního nastavení. Stisknutí 

tohoto tlačítka povede k restartu a uživatel se při něm dostane na úvodní obrazovku nastavení. 

10. Když je vložen USB disk, objeví se nové tlačítko umožňující bezpečné vysunutí USB disku. Stiskněte toto tlačítko a řiďte se 

pokyny na obrazovce.

Proveďte vertikální přejetí prstem pro zobrazení více 
nastavení
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FUNKCE PRINT SCREEN (OTISK OBRAZOVKY)

Zařízení Intelect Mobile 2 má zabudovanou funkci umožňující uživateli tisk obrazovky, např. vytištění informací o terapeutického 

cyklu, což se provádí následujícím způsobem:

 » 1. Vložte USB disk do USB portu na zadní straně zařízení Mobile 2

 » 2. Stiskněte tlačítko Play/pause (Spustit/pozastavit) a tlačítko On/Off (Zapnout/vypnout) po dobu přibližně 

1 sekundy, obrazovka začne blikat a příslušný obrázek bude zachycen na USB disk.

 » 3. V menu nastavení zvolte vysunutí USB disku, abyste jej mohli bezpečně vyjmout ze zařízení Mobile 2.

 » 4. Jedná se o formát bitmapového souboru a v jeho názvu je zakódováno datum a čas.

Poznámka: Je nutné, aby funkce tisku obrazovky nebyla používána během terapie.

VÝCHOZÍ OBRAZOVKA

Výchozí obrazovka zařízení Intelect® Mobile 2 poskytuje přístup ke všem systémovým terapeutickým metodám a funkcím. 

Výchozí obrazovka obsahuje následující informace:

Terapeutické metody Přiřazení nebo spuštění zástupce Knihovny

Knihovna protokolů lékařských 
a zdravotnických informací

« Navrhované nastavení parametrů »
Předem naprogramovaná protokolová 
knihovna

Studijní knihovna:
· Popis terapeutických metod
· Anatomická vyobrazení
· Patologická vyobrazení

Úložiště terapeutických dat
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OBRAZOVKA PŘEHLEDU O TERAPII

Obrazovky přehledu o terapii zařízení Intelect® Mobile 2 pro Electrotherapy (Elektroterapii), Ultrasound (Ultrazvuk) a Combo 

(Kombinovanou terapii) obsahují následující informace:

Pokyny pro umístění 
elektrod

Uložení do uživatelských 
protokolů

1. Poklepem aktivujte
2. Nastavte otočným 
regulátorem:
• Ve směru hodinových 
ručiček – zvýšení
• Proti směru 
hodinových ručiček – 
snížení

Poznámka: Když 
parametr není 
nastavitelný, je pole 
parametru zobrazeno 
v nevýrazných barvách.

Uložit do dat terapie

Obrazovka podnabídky parametrů

Poklepem zapněte nebo vypněte

1. Poklepem aktivujte
2. Nastavte otočným regulátorem:
• Ve směru hodinových ručiček – zvýšení
• Proti směru hodinových ručiček – snížení
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Správa intenzit duálních kanálů

• Intenzita každého kanálu může být nastavována individuálně jednoduchým poklepáním na pole pro jeho aktivaci

• Jestliže terapie nabízí možnost spravovat intenzity obou kanálů společně, objeví se symbol "+" v poli intenzity kanálů.

• Poklepem na tento symbol se pole intenzit obou kanálů aktivují společně. Otočným regulátorem se jejich nastavení 

zvyšuje/snižuje společně.

• Když jsou intenzity společné, objeví se v každém poli symbol "-". Poklepem na tento symbol se příslušný kanál deaktivuje, 

takže otočný regulátor bude nastavovat pouze zbývající aktivní kanál.
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OBRAZOVKA PRŮVODNÍCH POKYNŮ

Průvodní pokyny pro elektroterapii, ultrazvukovou a kombinovanou terapii obsahují následující informace: 

Pokyny pro optimální umístění elektrod nebo použití ultrazvukového aplikátoru v levé části obrazovky.

Obrázky znázorňující umístění elektrod nebo oblast ultrazvukového ošetření a doporučenou volbu aplikátoru v pravé části 

obrazovky.

Proveďte vertikální přejetí prstem pro 
zobrazení více možností/informací

Poklepejte na 
obrázek pro 
zobrazení v režimu 
celé obrazovky

Zobrazení v režimu celé 
obrazovky

Proveďte horizontální 
přejetí prstem pro zobrazení 
více možností/informací
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OBSLUHA ELEKTROTERAPIE

Proveďte následující kroky pro zahájení elektroterapeutického ošetření:

1. Příprava pacienta a terapeutického systému na elektroterapii Pro výběr elektrod, přípravu pacienta a upevnění elektrod 

využijte informace v části Příprava pacienta.

2. Výběr ikony ELECTROTHERAPY (Elektroterapie) na výchozí obrazovce
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4. NASTAVENÍ TERAPIE 
Na obrazovce přehledu o terapii je možné nastavit parametry terapie na požadovanou hodnotu.

Podrobný popis této obrazovky se nachází na straně ....

Poznámka: Nikdy nezačínejte s nastavením intenzity – nejprve nastavte všechny ostatní parametry a intenzitu nastavte těsně před zahájením 
terapie 

Parametry
Proveďte vertikální přejetí prstem pro zobrazení více 
parametrů

1. Aktivujte poklepem, vybraný parametr bude mít 
okolo příslušného pole rámeček
2. Nastavte otočným regulátorem:
• Ve směru hodinových ručiček – zvýšení
• Proti směru hodinových ručiček – snížení

3. Výběr požadovaného tvaru vlny

Vyberte poklepem
Proveďte horizontální přejetí prstem pro 
zobrazení více možností/informací

Poznámka: Využijte oddíl technických dat systému v tomto návodu pro informace o tvarech vln zařízení Intelect® Mobile 2.

Stisknutím tlačítka Save (Uložit) se terapie uloží jako uživatelský protokol, jehož název může být zvolen uživatelem

Stisknutím tlačítka Assign to (Přiřadit) budou k dispozici dvě tlačítka popsaná níže

– Tlačítko Assign to (Přiřadit) provádí přiřazení data terapie k určitému souboru dat terapie, jehož název může být zvolen 

uživatelem

– Tlačítko Open pain scale (Otevřít škálu bolestivosti) otevře škálu bolestivosti, aby mohla být před terapií zaznamenána míra 

bolestivosti 



50 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ CZ

INTELECT® MOBILE 2 COMBO NÁVOD K OBSLUZE

7. POZASTAVENÍ TERAPIE
Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spustit/pozastavit) 

5. SPUŠTĚNÍ TERAPIE 
Stiskněte tlačítko Start/pause (Spustit/pozastavit)
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Pozastavení terapie automaticky způsobí zobrazení tlačítka Stop treatment (Zastavit terapii) na obrazovce přehledu o terapii.

Pro pokračování terapie stiskněte znovu tlačítko Start/Pause (Spustit/pozastavit)

Poznámka: Pozastavení se vztahuje pouze na vybrané kanály

8. ZASTAVENÍ TERAPIE
Nejdříve terapii pozastavte stisknutím tlačítka Start/Pause (Spustit/Pozastavit) 
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Poté stiskněte tlačítko Stop treatment (Zastavit terapii) na obrazovce přehledu o terapii.

Když byla terapie dokončena objeví se obrazovka shrnutí terapie s následujícími možnostmi:

• Opakování terapie stisknutím tlačítka Run again (Spustit znovu).

• Tlačítko Save (Uložit)

 » Uloží protokol terapie jako uživatelský protokol

• Tlačítko Assign to (Přiřadit)

 » Přiřadí informace o terapii k datům terapie

 » Otevře se škála bolestivosti pro zaznamenání bolesti po terapii

• Ukončete terapeutickou metodu a vraťte se na výchozí stránku

Nastavení dokončené terapie
Proveďte vertikální přejetí prstem pro 
zobrazení více možností/informací 
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OBSLUHA VAKUA

Proveďte následující kroky pro zahájení elektroterapeutického ošetření s využitím vakua:

1. Příprava pacienta a terapeutického systému na elektroterapii s využitím vakua. Pro výběr elektrod, přípravu pacienta 

a upevnění elektrod využijte informace v části Příprava pacienta na straně ....

2. Výběr ikony ELECTROTHERAPY (Elektroterapie) na výchozí obrazovce 

3. Výběr požadovaného tvaru vlny

Vyberte poklepem
Proveďte horizontální přejetí prstem pro 
zobrazení více možností/informací

Poznámka: Využijte oddíl technických dat v tomto návodu pro informace o tvarech vln pro zařízení Intelect® Mobile 2.
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4. Objeví se obrazovka přehledu o terapii.
Rolujte obrazovkou dolů, dokud se neobjeví tlačítko Vacuum (Vakuum)

Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí vakua
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5. Kontrola nastavení v této podnabídce a provedení příslušných úprav.

Aktivace / deaktivace vakua

Nastavení kontinuálního nebo 
impulsního režimu

Úroveň

Mode (režim) vakua:

Continuous (Kontinuální): Vakuová jednotka udržuje požadovaný tlak vakua. Úroveň tlaku vakua může být nastavena v rozmezí 

od 1 (minimum) do 5 (maximum).

Pulsed (Impulsní): Vakuová jednotka bude udržovat nízký tlak po nastavenou požadovanou dobu a poté zvýší tlak na 

požadovaný vysoký tlak vakua a bude jej udržovat. Pak bude cyklus spuštěn znovu od začátku a opakován v rámci příslušného 

času terapie.

– Úroveň vysokého a nízkého tlaku vakua může být nastavena v rozmezí od 1 (minimum) do 10 (maximum).

– Trvání vysokého a nízkého tlaku v cyklu může být nastaveno v rozmezí od 0 sekund (minimum) do 20 sekund (maximum)

Opakujte kroky vysvětlené v části OBSLUHA ELEKTROTERAPIE na straně .... pro nastavení ostatních parametrů a pro spuštění/

pozastavení/pokračování/zastavení terapie.

POZNÁMKA: Kombinovaná terapie nemůže být provedena za použití vakuového elektrodového modulu.
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SPS (NAVRHOVANÉ NASTAVENÍ PARAMETRŮ) 

Zařízení Intelect® Mobile 2 obsahuje ikonu SPS (Navrhované nastavení parametrů), pod kterou se nachází řada předvoleb 

protokolů týkajících se oblastí těla, klinických indikací, patologických podmínek a závažnosti. Příslušný algoritmus poté vybírá 

nastavení parametrů. Veškerá nastavení mohou být upravována tak, aby odpovídala předepsanému popisu terapie pacienta 

a jeho pohodlí.

PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY PRO SPUŠTĚNÍ PROTOKOLU SPS (Navrhované nastavení parametrů):

1.  Výběr ikony SPS (Navrhované nastavení parametrů) na výchozí obrazovce

2. Výběr části těla, kterou chcete ošetřit 

Poznámka: Vybraná část těla bude zvýrazněna a posunem prstu do jiné oblasti (při zachování kontaktu s obrazovkou) dojde ke zvýraznění a výběru 

jiné části těla. 
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3. Výběr INDIKACE

Vyberte poklepem
Proveďte vertikální přejetí prstem pro 
zobrazení více možností/informací

4. Výběr podrobných podmínek

Vyberte poklepem



67 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ CZ

INTELECT® MOBILE 2 COMBO NÁVOD K OBSLUZE

5. Výběr TERAPEUTICKÉ METODY/TVARU VLNY

Vyberte poklepem

Shrnutí provedeného výběru

6. NASTAVENÍ TERAPIE
Na obrazovce přehledu o terapii se nacházejí navrhovaná nastavení terapie a je možné nastavit parametry na požadovanou 

hodnotu.

Podrobný popis této obrazovky se nachází na straně ....

Poznámka: Nikdy nezačínejte s nastavením intenzity – nejprve nastavte všechny ostatní parametry a intenzitu nastavte těsně před zahájením 

terapie 

Parametry
Proveďte vertikální přejetí prstem pro 
zobrazení více parametrů

1. Poklepem aktivujte
2. Nastavte otočným regulátorem:
• Ve směru hodinových ručiček – zvýšení
• Proti směru hodinových ručiček – snížení

Stisknutím tlačítka Save (Uložit) se terapie uloží jako uživatelský protokol, jehož název může být zvolen uživatelem

Stisknutím tlačítka Assign to (Přiřadit) budou k dispozici dvě tlačítka popsaná níže

– Tlačítko Assign to (Přiřadit) provádí přiřazení dat terapie k určitému souboru dat terapie, jehož název může být zvolen 

uživatelem

– Tlačítko Open pain scale (Otevřít škálu bolestivosti) otevře škálu bolestivosti, aby mohla být před terapií zaznamenána míra 

bolestivosti 
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7. ZAHÁJENÍ TERAPIE
Stiskněte tlačítko START (Spustit)
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DATA TERAPIE

Po dokončení terapie je možné uložit data terapie na zařízení Intelect Mobile 2 pro pozdější použití. 

ULOŽENÍ DAT TERAPIE 

Klikněte na tlačítko Assign To (Přiřadit). Data terapie mohou být přiřazena určité složce kdykoli v průběhu terapie (nastavení, 

provádění, dokončení), ale k uložení dat dojde, až bude terapie dokončena a kanál bude volný pro další terapeutický cyklus (po 

stisknutí tlačítka EXIT (Ukončit) na obrazovce přehledu o terapii)

Otevře se Pain scale (Škála bolestivosti) pro zaznamenání bolesti po terapii

Objeví se obrazovka TREATMENT DATA (Data terapie)
Uložte data terapie do existující složky nebo vytvořte novou složku a uložte data do ní.

Výběr a uložení do 
existující složky

Vytvoření 
a uložení do 
nové složky

Chronologický seznam
Proveďte přejetí prstem pro zobrazení více možností/informací
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ULOŽENÍ DAT TERAPIE DO NOVÉ SLOŽKY: 

Vložte název (identifikátor) složky a proveďte uložení

ZOBRAZENÍ A SPRÁVA DAT TERAPIE

Stiskněte ikonu TREATMENT DATA (Data terapie) na výchozí obrazovce
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1. ZOBRAZENÍ dat terapie 
Vyberte požadovanou složku

Zobrazí se historie terapie včetně všech předchozích uložených terapeutických cyklů v chronologickém pořadí

Vyberte terapeutický cyklus pro 
zobrazení shrnutí terapie pro 
daný terapeutický cyklus.
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2. ODSTRANĚNÍ dat terapie
Delete all (Odstranit vše) odstraní všechny položky

Odstranění jedné položky se provádí prostřednictvím níže uvedené ikony
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Odstranění všech terapeutických cyklů

Odstranění jednoho terapeutického cyklu
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UŽIVATELSKÉ PROTOKOLY

Zařízení Intelect® Mobile 2 umožňuje definování až 25 uživatelských protokolů. 

ULOŽENÍ UŽIVATELSKÉHO PROTOKOLU

Nový uživatelský protokol je možné kdykoli uložit pomocí tlačítka SAVE (Uložit)

1. Poklepání na tlačítko SAVE (Uložit) na obrazovce přehledu o terapii nebo na obrazovce shrnutí terapie

2. VLOŽENÍ NÁZVU UŽIVATELSKÉHO PROTOKOLU PROSTŘEDNICTVÍM KLÁVESNICE
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VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELSKÉHO PROTOKOLU: 

Vložte název uživatelského protokolu a uložte jej
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ZOBRAZENÍ A SPRÁVA UŽIVATELSKÝCH PROTOKOLŮ

Poklepejte na ikonu CUSTOM PROTOCOLS (Uživatelské protokoly) na výchozí obrazovce

1. ZOBRAZENÍ uživatelského protokolu
Vyberte požadovaný uživatelský protokol
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Objeví se obrazovka přehledu o terapii, kde se nachází nastavení protokolů.

Spusťte terapii nebo proveďte jiné činnosti podle popisu v části Elektroterapie/Ultrazvuk/Kombinovaná terapie

2. ODSTRANĚNÍ uživatelského protokolu
Pomocí tlačítka Delete all (Odstranit vše) odstraníte všechny protokoly
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Odstranění jednotlivých protokolů se provádí pomocí níže uvedené ikony
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ZÁSTUPCI

Zařízení Intelect Mobile 2 umožňuje přiřazení až 12 zástupců uživatelských protokolů na výchozí obrazovku.

PŘIŘAZENÍ ZÁSTUPCE

Proveďte následující kroky pro přiřazení zástupce na výchozí obrazovku. Ikony nepřiřazených zástupců budou zobrazeny v šedé 

barvě: Stiskněte ikonu jednoho z nepřiřazených zástupců na výchozí obrazovce.

Vyberte požadovaný protokol v knihovně uživatelských protokolů
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Přiřazený zástupce se objeví na výchozí obrazovce

Jakmile dojde k přiřazení, ikona zástupce bude zobrazena barevně a bude spojena s terapeutickou metodou, kterou obsahuje
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ZRUŠENÍ PŘIŘAZENÍ ZÁSTUPCE

Proveďte následující kroky pro zrušení přiřazení zástupce uživatelského protokolu na výchozí obrazovce:

Na výchozí obrazovce stiskněte a přidržte ikonu zástupce, u které chcete zrušit přiřazení.

Zobrazí se textové pole s otázkou „Remove „My Custom Protocol 1” shortcut?” (Odstranit zástupce uživatelského protokolu 1?)

Vyberte Cancel (Zrušit) pro přerušení procesu a návrat na výchozí obrazovku. Pro pokračování procesu vyberte „Confirm” 

(Potvrdit). Po výběru možnosti “Confirm” (Potvrdit) se příslušný zástupce již nebude nacházet na výchozí obrazovce.
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LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ ZDROJE

Zařízení Intelect® Mobile 2 obsahuje jedinečnou knihovnu lékařských a zdravotnických zdrojů.

Knihovna anatomických a patologických vyobrazení je určena k tomu, aby operátorovi pomohla vizuálně lokalizovat specifické 

svalové skupiny a porozumět běžně se vyskytujícím problémům spojeným s patologickými podmínkami. Pro zdravotnického 

pracovníka slouží také jako edukační nástroj při ošetření pacienta.

Popisy terapeutických metod a tvarů vln poskytují informace o tělesném profilu a fyziologických účincích různých 

elektroterapeutických tvarů vln a ultrazvukových terapií s cílem asistovat uživateli při výběru příslušné metody/tvaru vln.

Proveďte následující kroky pro zobrazení knihovny lékařských a zdravotnických zdrojů:

Stiskněte ikonu Clinical Resources (Knihovna lékařských a zdravotnických zdrojů) na výchozí obrazovce.

KNIHOVNA ANATOMICKÝCH/PATOLOGICKÝCH VYOBRAZENÍ

Proveďte následující kroky pro zobrazení knihovny anatomických a patologických vyobrazení:

1. Stisknutí ikony Anatomical Image Library (Knihovna anatomických vyobrazení) nebo Pathological Image Library 
(Knihovna patologických vyobrazení) na obrazovce lékařských a zdravotnických zdrojů
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2. Poklepání na část těla, pro kterou chcete zobrazit informace. 
Vyberte přední (levá část obrazovky) nebo zadní (pravá část obrazovky) část těla.

3. Zobrazí se dostupná vyobrazení vybraných částí těla.
Poklepejte na příslušné vyobrazení pro zvětšení do režimu celé obrazovky. 
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4. Režim celé obrazovky

Ukončení režimu celé obrazovky
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POPIS TERAPEUTICKÝCH METOD/TVARŮ VLN

Proveďte následující kroky pro zobrazení popisu terapeutických metod/tvarů vln:

1. Stisknutí ikony Electrotherapy Waveform description (Popis tvarů vln elektroterapie) / Ultrasound description (Popis 
ultrazvukové terapie) / Combo Description (Popis kombinované terapie) na obrazovce lékařských a zdravotnických 
zdrojů

2. Výběr požadovaného tvar vln (v případě popisu tvarů vln elektroterapie)
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3. Zobrazí se popis terapeutické metody nebo tvaru vln
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

1. S výjimkou systémových chyb jsou všechna systémová, varovná a chybová hlášení generovaná zařízením pochopitelná 

a nepotřebují další výklad.

2. Jestliže se objeví systémová chyba, zaznamenejte si chybový kód a kontaktujte obchodního zástupce společnosti DJO nebo 

servisní oddělení společnosti DJO.
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NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Následující část poskytuje uživateli zařízení Intelect® Mobile 2 nezbytné informace pro objednání náhradního příslušenství 

používaného v rámci systému. Seznam náhradních dílů a příslušenství je určen pro použití se zařízením Intelect® Mobile 2. Při 

objednávání uveďte příslušné číslo dílu, popis a požadované množství.

ELEKTRODY

Číslo modelu Popis

42209 Durastick Premium 5 cm (2”) čtvercová elektroda (40/karton = 10 balení po 4)

42210 Durastick Premium 5 x 9 cm (2 x 3,5”) pravoúhlá elektroda (40/karton = 10 balení po 4)

42205 Durastick Premium 3,2 cm (1,25”) oválná elektroda (40/karton = 10 balení po 4) (není doporučeno pro sEMG)

42206 Durastick Premium 5 cm (2”) oválná elektroda (40/karton = 10 balení po 4)

42207 Durastick Premium 4 x 6 cm (1.5 x 2.5”) oválná elektroda (40/karton = 10 balení po 4)

42208 Durastick Premium 8 x 13 cm (3 x 5”) (2 balení)

42211 Durastick Premium 5 cm (2”) oválná elektroda, modrý gel (40/karton = 10 balení po 4)

42212 Durastick Premium 4 x 9 cm (1,5 x 3,5”) pravoúhlá elektroda, modrý gel (40/karton = 10 balení po 4)

42198 Durastick Plus 5 cm (2”) čtvercová elektroda, tkanina (40/karton = 10 balení po 4)

42193 Durastick Plus 5 cm (2”) čtvercová elektroda, pěna (40/karton = 10 balení po 4)

42199 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3,5”) pravoúhlá elektroda, tkanina (40/karton = 10 balení po 4)

42194 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3,5”) pravoúhlá elektroda, pěna (40/karton = 10 balení po 4)

42200 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4”) tkanina – dvojité vlákno (2 balení) pravoúhlá elektroda

42218 Durastick Plus 1,5 x 15 cm (0,5 x 6”) tkanina (6 balení) pravoúhlá elektroda

42219 Durastick Plus 3,2 cm (1,25”) oválná elektroda, tkanina (40/karton = 10 balení po 4) (není doporučeno pro sEMG)

42197 Durastick Plus 5 cm (2”) oválná elektroda, tkanina (40/karton = 10 balení po 4)

42192 Durastick Plus 5 cm (2”) oválná elektroda, pěna (40/karton = 10 balení po 4)

42195 Durastick Plus 4 x 6 cm (1,5 x 2,5”) oválná elektroda, pěna (40/karton = 10 balení po 4)

42196 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4”) oválná elektroda, pěna (40/karton = 10 balení po 4)

42201 Durastick Plus 5 cm (2”) čtvercová elektroda, tkanina – úchyt (40/karton = 10 balení po 4)

42202 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4”) pravoúhlá elektroda, tkanina – úchyt (40/karton = 10 balení po 4)

42204 Durastick Plus 5 cm (2”) čtvercová elektroda, tkanina (40/karton = 10 balení po 4)

42203 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4”) tkanina – dvojitá záchytka (2 balení) pravoúhlá elektroda

42188 Durastick Plus 5 cm (2”) (2 balení) čtvercová elektroda

42189 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3,5”) (2 balení) pravoúhlá elektroda

42190 Durastick Plus 5 cm (2”) čtvercová elektroda (40/karton = 10 balení po 4)

42191 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3,5”) pravoúhlá elektroda (40/karton = 10 balení po 4)
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ELEKTROTERAPEUTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Číslo modelu Popis

6522055 Řemen Chattanooga

79967 6 x 8 cm (2,5 x 3”) karbonové elektrody (4x)

VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Číslo modelu Popis

15-1136 Vozík Mobile 2 Cart

15-1210 Vozík s vakuovým systémem

79977 HIGHVOLT PROBE KIT (Vysokonapěťová souprava se sondou) – včetně sondy a pěnových koncovek aplikátorů (15 a 8 mm)

114.121 Ochrana prstů

70010 STIM CH 1/2 LEADWIRE KIT STD (Standardní souprava svodových kabelů STIM kanálu 1/2)

70012 STIM CH 1/2 LEADWIRE KIT XL (XL souprava svodových kabelů STIM kanálu 1/2)

BATERIE

Číslo modelu Popis

14-1086 Baterie
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PŘÍSLUŠENSTVÍ VAKUOVÉHO SYSTÉMU

Číslo modelu Popis

70030 Souprava svodových hadiček kanálu 1/2

70032 XL Souprava svodových hadiček kanálu 1/2

70034 Souprava 90mm vakuových elektrod

70035 Souprava 60mm vakuových elektrod

70036 Souprava 30mm vakuových elektrod

70037 Souprava 90mm vakuových pěnových podložek

70038 Souprava 60mm vakuových pěnových podložek

70039 Souprava 30mm vakuových pěnových podložek

70040 SOUPRAVA ELEKTROD/SVODOVÝCH KABELŮ VAKUOVÉHO MODULU

70041 SOUPRAVA VAKUOVÉHO UZÁVĚRU
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ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ INTELECT® MOBILE 2

Když je systém odpojen od zdroje energie, vyčistěte jej čistou 

tkaninou nepouštějící vlákna navlhčenou vodou a mírným 

antibakteriálním čisticím prostředkem. Jestliže je vyžadováno 

sterilnější čištění, použijte tkaninu s antimikrobiálním 

čisticím prostředkem. Čištění je nutné provádět denně.

Neponořujte systém do kapalin. Jestliže k nahodilému 

ponoření dojde, okamžitě kontaktujte zástupce nebo 

servisní oddělení společnosti DJO. 

Čištění LCD obrazovky
Vyčistěte LCD čistou, suchou tkaninou stejným způsobem, 

jako se provádí čištění počítačového monitoru. Nepoužívejte 

abrazivní materiály, chemikálie nebo kapaliny.

ČIŠTĚNÍ VAKUOVÉHO MODULU

Vypuštění zásobní nádoby
• Při vypouštění nádoby používejte chirurgické 

rukavice. Pro vypuštění zásobní nádoby ji otočte ve 

směru hodinových ručiček, viz níže. Zlikvidujte obsah 

v souladu s příslušnými národními, celostátními nebo 

místními předpisy.

Vyplachování svodových hadiček a zásobní nádoby
1.  Připojte obě hadičky k vakuovému modulu Ponořte 

druhý konec hadiček do nádoby naplněné nejméně 

250 ml (8 fl oz) horké vody s jednou kapkou čisticího 

prostředku na nádobí.

2. Zapněte vakuový modul a nastavte intenzitu vakua na 

maximum.

3. Opakujte tento postup, dokud při vypouštění zásobní 

nádoby nebudou vidět žádné částečky nečistot.

4. Zlikvidujte obsah zásobní nádoby v souladu 

s příslušnými národními, celostátními nebo místními 

předpisy a zákony.

5. Vakuový systém je nutné proplachovat každý týden.

Poznámka: Vakuový systém je nutné propláchnout a vypustit předtím, 
než bude vakuový modul uložen k uskladnění nebo transportován 
v teplotách, které mohou potenciálně klesnout pod 0°C

Čištění vakuového modulu
• Když je systém odpojen od zdroje energie, vyčistěte 

vakuový modul čistou tkaninou nepouštějící vlákna 

navlhčenou vodou a mírným antibakteriálním 

čisticím prostředkem. Jestliže je vyžadováno sterilnější 

čištění, použijte tkaninu s antimikrobiálním čisticím 

prostředkem.

• Neponořujte vakuový modul do kapalin. Jestliže k 

nahodilému ponoření dojde, okamžitě kontaktujte 

zástupce nebo servisní oddělení společnosti DJO. 

Pokyny pro čištění elektrod a sacích hlavic
• Prostřednictvím tkaniny je možné použít mírný 

antibakteriální roztok bez obsahu chlóru. Poté jej 

lze utřít nebo vysušit vzduchem. To se doporučuje 

mezi terapeutickými cykly pacientů. Tyto elektrody 

se mohou používat opakovaně, když jsou řádně 

udržovány a čištěny.

Pokyny pro čištění pěnových podložek
• Přidružené pěnové podložky je doporučeno použít 

pouze u jednoho pacienta a je nutné je čistit 70% 

alkoholovým roztokem před a po každém provedení 

terapeutického cyklu.
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POŽADAVKY NA KALIBRACI

Během výrobního procesu byla jednotka zkalibrována 

a během své životnosti kalibraci nevyžaduje.

Každoroční tovární kalibrace je vyžadována pro všechny 

ultrazvukové aplikátory. Do výrobního závodu je nutné 

zaslat pouze aplikátory, nebo je pro tuto proceduru potřeba 

proškolený technik

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Směrnice Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických 

a elektronických zařízeních (WEEE) vyžaduje, aby nebyla 

prováděna likvidace těchto zařízení v rámci běžného 

komunálního odpadu. Kontaktujte svého místního zástupce 

pro informace o likvidaci jednotky a jejího příslušenství.

POKYNY PRO AKTUALIZACI SOFTWARU

1.  Přejděte na webové stránky společnosti Chattanooga – 

www.chattanoogarehab.com

2. Přejděte na stránku produktu Intelect Mobile 2

3. Pokud jste tak již neučinili, dokončete registrační 

formulář, abyste byli informováni o dostupnosti nových 

softwarových verzích produktu a aktualizacích návodů k 

použití (IFU).

4. Přejděte na záložku Downloads (Obsah ke stažení)

5. Stáhněte soubor zip aktualizace softwaru 

a dekomprimujte jej.

6. Smažte USB disk dodávaný se zařízením Intelect 

Mobile 2

7. Zkopírujte dekomprimované soubory na USB disk.

8. Vypněte zařízení

9. Vložte USB disk do USB portu na zadní straně zařízení 

10. Zapněte zařízení

11. Zařízení začne automaticky detekovat dostupnost 

aktualizace softwaru a zahájí proces aktualizace. Ten 

bude trvat několik minut a během nich nesmí být 

v průběhu provádění aktualizace vypnut přívod proudu 

k zařízení

12. Jakmile je aktualizace softwaru dokončena, objeví 

se výchozí obrazovka a je možné odstranit USB disk. 

Zařízení je připraveno k použití.

13. V nastaveních zkontrolujte verzi softwaru

STAŽENÍ NÁVODŮ K POUŽITÍ (IFU)

1.  Přejděte na webové stránky společnosti Chattanooga – 

www.chattanoogarehab.com

2. Přejděte na záložku produktu Intelect Mobile 2

3. Pokud jste tak již neučinili, dokončete registrační 

formulář, abyste byli informováni o dostupnosti nových 

softwarových verzích produktu a aktualizacích návodů k 

použití IFU.

4. Přejděte do záložky dokumentů

5. Pro stažení klikněte na nejnovější verzi návodu k obsluze 

vašeho zařízení Intelect Mobile 2 (COMBO, US nebo 

STIM)

Poznámka: Pro zobrazení návodu k použití (IFU) je nutný pdf prohlížeč

Tištěnou kopii návodu k použití (IFU) od společnosti DJO je 

možné si vyžádat prostřednictvím webové registrace nebo 

od místní pobočky či zástupce společnosti DJO. Kopie vám 

bude doručena do 7 dnů.
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INSTALACE BATERIE

1.  Odšroubujte kryt baterie na spodní části zařízení  

(2 šrouby)

2. Odstraňte kryt baterie

3. Připojte novou baterii k bateriovému konektoru

4. Vložte baterii na své místo

5. Pomocí 2 šroubů upevněte zpět kryt baterie

VÝMĚNA BATERIE

1.  Odšroubujte kryt baterie na spodní části zařízení  

(2 šrouby)

2. Odstraňte kryt baterie

3. Odpojte a odstraňte baterii

4. Připojte novou baterii k bateriovému konektoru

5. Vložte baterii na své místo

6. Pomocí 2 šroubů upevněte zpět kryt baterie

Poznámka: V případě nepoužívaného zařízení s instalovanou baterií 
je doporučeno připojit zařízení k síti a zapnout jeho napájení pomocí 
hlavního spínače ON/OFF (Zapnutí/vypnutí) v zadní části zařízení 
nejméně jednou za 4 měsíce, aby se baterie dobila.
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ZÁRUČNÍ OPRAVA / POZÁRUČNÍ OPRAVA

Servis 

Když zařízení Intelect® Mobile 2 nebo jeho příslušenství 

vyžaduje servisní zásah, kontaktujte svého obchodního 

zástupce nebo servisní oddělení společnosti DJO.

Servis těchto jednotek bude proveden pouze servisním 

technikem s oprávněním od této společnosti.

Předpokládaná životnost
• Předpokládaná životnost zařízení je pět let

• Předpokládaná životnost příslušenství je jeden rok

• Gelové elektrody a ultrazvukový gel představují 

příslušenství s omezenou skladovatelností, která 

je kratší než předpokládaná životnost zařízení. 

Skladovatelnost je uvedena na obalu elektrod a na 

láhvi s gelem.

ZÁRUKA

DJO FRANCE SAS („Společnost”) poskytuje záruku, že jsou 

zařízení Intelect® Mobile 2 a Vakuový modul („Produkty”) 

bez závad materiálu a zpracování. Tato záruka je platná 

po dobu dvou let (24 měsíců) od data prvního zakoupení 

produktu zákazníkem.

Během období dvouleté záruky, od data doručení produktu 

koncovému zákazníkovi, budou závady zákazníkovi zdarma 

odstraněny, jestliže zákazník předloží odpovídající důkaz, že 

se jedná o vadu materiálu nebo zpracování. 

Upozornění
Úpravy a modifikace zařízení nejsou povolené. Jakékoli 

neautorizované otevření, oprava nebo modifikace zařízení 

neautorizovaným personálem bude znamenat zánik 

záručních závazků výrobce a odpovědnosti za bezpečný 

provoz systému. Záruka tímto automaticky zanikne i 

v případě, že ještě nevypršela záruční doba.

Záruční doba pro příslušenství činí 90 dnů. Příslušenství se 

skládá ze svodových kabelů a elektrod.

Záruční období pro vozík terapeutického systému 

a ultrazvukové aplikátory činí jeden rok (12 měsíců).

Tato záruka nepokrývá:
• Náhradní díly nebo práci od někoho jiného, než je 

Společnost, její obchodní zástupci nebo servisní 

technici

• Závady nebo poškození způsobené někým jiným, než 

je Společnost, její obchodní zástupci nebo servisní 

technici

• Jakékoli poruchy nebo závady produktu způsobené 

jeho nesprávným použitím, a to včetně, nikoli však 

výhradně, opomenutí poskytnout odpovídající 

a vyžadovanou údržbu nebo použití, které je 

v rozporu s návodem k obsluze Produktu

SPOLEČNOST NEBUDE ODPOVĚDNÁ V PŘÍPADĚ 
JAKÝCHKOLI SOUVISEJÍCÍCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD.

Tato záruka vám dává specifikovaná zákonná práva. Můžete 

mít také další práva, která se liší od místa k místu. Společnost 

neautorizuje žádné osoby ani zástupce k vytvoření jakýchkoli 

jiných závazků nebo povinností ve spojení s prodejem 

Produktu.

Jakékoli zastoupení nebo dohody, které nejsou uvedené 

v záruce, budou neplatné a nebudou mít žádný účinek.

VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA NAHRAZUJE VEŠKERÉ 
JINÉ ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO 
PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI A 
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.



95 PŘÍLOHA CZ

INTELECT® MOBILE 2 COMBO NÁVOD K OBSLUZE

TABULKY ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY (EMC)

Vodítko a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise

Zařízení Intelect® Mobile 2 je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. 

Je nutné, aby zákazník nebo uživatel zařízení Intelect® Mobile 2 zajistil, že bude v takovém prostředí použito.

Emisní test Shoda Elektromagnetické prostředí – vodítko

Vysokofrekvenční emise 
CISPR 11

Skupina 1 Zařízení Intelect® Mobile 2 používá vysokofrekvenční energii pouze pro své vnitřní funkce. 

Kromě toho zařízení Intelect® Mobile 2 obsahuje rádiový modul Bluetooth®. Díky tomu jsou 

vysokofrekvenční emise velice nízké a není pravděpodobné, že by způsobily interference/rušení 

okolních elektronických zařízení.
Vysokofrekvenční emise 
CISPR 11

Třída B

Harmonické emise 
IEC 61000-3-2

Třída A
Zařízení Intelect® Mobile 2 vyhovuje pro použití ve všech organizacích a podnicích, a to včetně 

domácností a těch, které jsou přímo připojeny k veřejné elektrické síti nízkého napětí, jež napájí 

budovy používané pro bydlení.Kolísání napětí / 
emise flikru 
IEC 61000-3-3

Splňuje
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Vodítko a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost

Zařízení Intelect® Mobile 2 je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. 

Je nutné, aby zákazník nebo uživatel zařízení Intelect® Mobile 2 zajistil, že bude v takovém prostředí použito.

Test odolnosti IEC 60601 Testovací úroveň Úroveň shody Elektromagnetické prostředí – vodítko

Elektrostatický výboj 
(ESD) 
IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakt 
± 15 kV vzduch

± 8 kV kontakt 
± 15 kV vzduch

Hodnocení rizik u zařízení Intelect® Mobile 2 indikuje, že požadované 
úrovně shody jsou akceptovatelné, když jsou provedena bezpečnostní 
opatření s ohledem na elektrostatický výboj. 
 
Zařízení Intelect® Mobile 2 může být náchylné k elektrostatickým 
výbojům (ESD) vyšším než ±7 kV při prvotním uchopení ultrazvukového 
aplikátoru. V případě takového výboje může zařízení Intelect® Mobile 2 
vykazovat permanentní chybu. Zařízení Intelect® Mobile 2 ukončí veškeré 
aktivní výstupy (stimulace, ultrazvuk) a automaticky uvede jednotku do 
bezpečného stavu.
 
Aby nedošlo k elektrostatickému výboji většímu než ±7 kV:
• Uchopte a držte ultrazvukový aplikátor před zahájením terapie. Jestliže 

aplikátor musí být před dokončením terapie položen, zastavte nejdříve 
probíhající terapii a poté umístěte aplikátor do držáku.

• Udržujte relativní vlhkost v prostředí použití na hodnotě alespoň 50 %.
• Je nutné, aby podlaha byla ze dřeva, betonu nebo keramických dlaždic. 

Jestliže je podlaha pokryta syntetickým materiálem, doporučuje 
společnost DJO implementaci přídavných kontrol, aby byla udržována 
relativní vlhkost na hodnotě alespoň 50 %.

• Tato bezpečnostní opatření je nutné oznámit zdravotnickému personálu, 
dodavatelům, návštěvníkům a pacientům.

Rychlý elektrický 
přechodný jev / skupina 
impulsů 
IEC 61000-4-4

± 2 kV pro napájecí vedení ± 2 kV pro napájecí vedení
Je nutné, aby kvalita elektrické sítě odpovídala běžnému komerčnímu nebo 
nemocničnímu prostředí.

Vlnový impuls 
IEC 61000-4-5

± 1 kV vedení k vedení ± 1 kV rozdílový režim
Je nutné, aby kvalita elektrické sítě odpovídala běžnému komerčnímu nebo 
nemocničnímu prostředí.

Poklesy napětí, výpadky 
a změny napětí 
napájecích vedení 
IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95% pokles napětí UT) po 
dobu 0,5 cyklu 
40 % UT (60% pokles napětí UT) po 
dobu 5 cyklů 
70 % UT (30% pokles napětí UT) po 
dobu 25 cyklů 
<5 % UT (>95% pokles napětí UT) po 
dobu 5 s

<5 % UT (>95% pokles napětí UT) po 
dobu 0,5 cyklu 
40 % UT (60% pokles napětí UT) po 
dobu 5 cyklů 
70 % UT (30% pokles napětí UT) po 
dobu 25 cyklů 
<5 % UT (>95% pokles napětí UT) po 
dobu 5 s

Je nutné, aby kvalita elektrické sítě odpovídala běžnému komerčnímu 
nebo nemocničnímu prostředí. Jestliže uživatel zařízení Intelect® Mobile 2 
požaduje kontinuální provoz během výpadků elektrické sítě, je doporučeno, 
aby bylo zařízení Intelect® Mobile 2 napájeno z nepřerušitelného zdroje el. 
energie nebo baterie.

Síťová frekvence 
(50/60 Hz) 
Magnetické pole 
IEC 61000-4-8

3 A/M 3 A/M 
Je nutné, aby síťová frekvence magnetických polí byla na úrovních 
charakteristických pro běžné komerční nebo nemocniční prostředí.

POZNÁMKA: UT představuje střídavé napětí sítě před aplikací testovací úrovně.
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Vodítko a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost

Zařízení Intelect® Mobile 2 je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. 

Je nutné, aby zákazník nebo uživatel zařízení Intelect® Mobile 2 zajistil, že bude v takovém elektromagnetickém prostředí použito.

Test odolnosti IEC 60601 Testovací úroveň Úroveň shody Elektromagnetické prostředí – vodítko

Vedená vysokofrekvenční 
energie 
IEC 61000-4-6

Vyzařovaná 
vysokofrekvenční energie 
IEC 61000-4-3

3 Vrms 
150 kHz až 80 MHz 
mimo pásma ISMa 
 
6 Vrms 
150 kHz až 80 MHz 
v pásmech ISMa 
 
 
10 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 
 
9–28 V/m 
v bezdrátových pásmech

3 Vrms 
 
6 Vrms 
 
10 V/m 
 
9–28 V/m

Je nutné, aby přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení nebyla k 
jakékoli části zařízení Intelect® Mobile 2 (včetně kabelů) blíže, než je doporučená 
separační vzdálenost vypočítaná z rovnice podle frekvence vysílače. 
Doporučená separační vzdálenost
 
d = 1,2 √P 
 
d = 2 √P 
 
d = 1,2 √P 80 MHz až 800 MHz 
d = 2,3 √P 800 MHz až 2,5 GHz 
 
kde P je maximální jmenovitý výkon vysílače ve wattech (W) podle výrobce 
vysílače a d je doporučená separační vzdálenost v metrech (m). b  
Je nutné, aby intenzita pole vyzařovaného pevnými vysokofrekvenčními vysílači 
zjištěná elektromagnetickým průzkumem lokality c  
byla nižší, než uvedená úroveň shody pro každý frekvenční rozsah.d  
V blízkosti zařízení označeného následujícím symbolem může dojít k rušení:

POZNÁMKA 1 Při frekvenci 80 MHz a 800 MHz platí vyšší rozmezí frekvence.

POZNÁMKA 2 Tyto informace nemusí platit pro všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je ovlivňováno pohlcováním a odrazem od konstrukcí, předmětů a osob.

a) Pásma ISM (průmyslová, vědecká a zdravotnická) mezi 150 kHz a 80 MHz jsou 6,765 MHz až 6,795 MHz; 13,553 MHz až 13,567 MHz; 26,957 MHz až 27,283 MHz; a 40,66 MHz až 40,70 MHz. 
b) Úrovně shody ve frekvenčních pásmech ISM mezi 150 kHz a 80 MHz a ve frekvenčním rozsahu 80 MHz až 2,5 GHz jsou určeny ke snížení pravděpodobnosti toho, že mobilní/přenosné 
komunikační zařízení způsobí rušení, jestliže je nedopatřením umístěno do oblastí s pacienty. Z tohoto důvodu byl do rovnice včleněn přídavný faktor 10/3 používaný při výpočtu doporučené 
separační vzdálenosti pro vysílače v těchto frekvenčních rozmezích. 
c) Intenzitu pole pevných vysílačů, jako jsou základové stanice radiotelefonů (mobilních/bezdrátových) a mobilních radiostanic, amatérské vysílače, rozhlasové vysílače AM i FM a televizní vysílače, 
nelze teoreticky přesně stanovit. Za účelem vyhodnocení elektromagnetického prostředí vzhledem k pevným vysokofrekvenčním vysílačům je vhodné zvážit měření místního elektromagnetického 
pole. Pokud změřená intenzita pole na místě použití zařízení Intelect® Mobile 2 překračuje výše uvedenou předepsanou úroveň shody vysokofrekvenční energie, je nutné kontrolovat správnou 
funkčnost zařízení Intelect® Mobile 2. Zpozorujete-li neobvyklé chování/provoz, pravděpodobně bude nutné přijmout další opatření, jako je změna orientace či přemístění zařízení Intelect® 
Mobile 2.  
d) Je nutné, aby ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz byla intenzita polí nižší než 3 V/m
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Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními a zařízením Intelect® Mobile 2

Zařízení Intelect® Mobile 2 je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém je regulováno vyzařované vysokofrekvenční rušení. Zákazník nebo uživatel zařízení 

Intelect® Mobile 2 může elektromagnetickému rušení předcházet udržováním minimální vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními 

zařízeními (vysílači) a zařízením Intelect® Mobile 2 tak, jak je to doporučeno níže v závislosti na maximálním výstupním výkonu komunikačního zařízení.

Jmenovitý maximální výstupní 
výkon vysílače 

W

Separační vzdálenost podle frekvence vysílače
d (m)

150 kHz až 80 MHz 
mimo pásma ISM

D = 1,2 √P

150 kHz až 80 MHz 
v pásmech ISM

D = 2 √P

80 MHz až 800 MHz

D = 1,2 √P

800 MHz až 2,5 GHz

D = 2,3 √P

0,01 0,12 0,20 0,12 0,23

0,1 0,38 0,63 0,38 0,73

1 1,2 2,0 1,2 2,3

10 3,8 6,3 3,8 7,3

100 12 20 12 23

Pro vysílače se stanoveným maximálním výstupním výkonem, který není uveden výše, lze doporučenou separační vzdálenost d v metrech (m) určit pomocí rovnice podle 

frekvence vysílače, kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) stanovený výrobcem vysílače. 

 
POZNÁMKA 1 Při frekvenci 80 MHz a 800 MHz platí separační vzdálenost pro vyšší rozmezí frekvence.

POZNÁMKA 2 Pásma ISM (průmyslové, vědecké a zdravotnické) mezi 150 kHz a 80 MHz jsou 6,765 MHz až 6,795 MHz; 13,553 MHz až 
13,567 MHz; 26,957 MHz až 27,283 MHz; a 40,66 MHz až 40,70 MHz.

POZNÁMKA 3 Do rovnice byl včleněn přídavný faktor 10/3 používaný při výpočtu doporučené separační vzdálenosti pro vysílače ve frekvenčních 
pásmech ISM mezi 150 kHz a 80 MHz a v rozmezí frekvencí 80 MHz až 2,5 GHz ke snížení pravděpodobnosti toho, že mobilní/přenosné 
komunikační zařízení způsobí rušení, jestliže je nedopatřením umístěno do oblastí s pacienty.

POZNÁMKA 4 Tyto informace nemusí platit pro všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je ovlivňováno pohlcováním a odrazem od 
konstrukcí, předmětů a osob.
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