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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 5

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 5

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 5

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 6

ΣΥΜΒΟΛΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 7

ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 7

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 8

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 8

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 8

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 9

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 9

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 9

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 10

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 10

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 10

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 11

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 11

ΚΕΦΑΛΗ 11

ΚΑΡΟΤΣΙ 11

ΜΟΝΑΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 11

ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 11

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 11

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 12

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 13

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ INTELECT MOBILE 2 SET 17

ΚΕΦΑΛΗ 17

ΚΑΛΩΔΙΑ 17

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 17

ΕΦΑΡΜΟΓΕΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 18

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ 19

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΒΥΣΜΑΤΩΝ  20

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 20

ΕΑΝ Η ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20

ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (IFU 20

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΙΖΑ 21

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21
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ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 22

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ 22

ΜΠΛΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ON/OFF 22

ΜΠΛΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ/ΠΑΥΣΗ 22

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 23

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 24

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ  24

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 24

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 24

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 25

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ 25

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 25

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ 26

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 35

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)  36

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 39

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 40

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΘΟΝΩΝ 40

 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 43

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 44

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 44

ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 45

ΟΘΟΝΗ ΟΔΗΓΙΩΝ 47

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 48

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 53

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 56

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 60

SPS (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ)  65

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 69

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 74

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ 79

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ 81

ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 82

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΠΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ 
ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ 85

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 87
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 88

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 88

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 89

ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 89

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 89

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 90

ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 90

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ INTELECT® MOBILE 2 91

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 91

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 92

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 92

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 92

ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (IFU) 92

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 93

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 93

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ/ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 94

ΕΓΓΥΗΣΗ 94

ELECTROMAGNETIC ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (EMC) ΠΙΝΑΚΕΣ
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Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται για τους χρήστες του 
Intelect® Mobile 2. Περιέχει γενικές πληροφορίες για τον 
χειρισμό, τις πρακτικές προφύλαξης και τη συντήρηση.
Για να μεγιστοποιήσετε τις επιδόσεις, την αποδοτικότητα 
και τη διάρκεια ζωής του συστήματος, διαβάστε προσεκτικά 
αυτό το εγχειρίδιο και εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια, 
καθώς και τον βοηθητικό εξοπλισμό, πριν από τη λειτουργία 
του συστήματος.
Εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες, το παρόν εγχειρίδιο 
περιέχει οδηγίες φροντίδας και εγκατάστασης των 
προαιρετικών μονάδων Τρόλεϊ και Αναρρόφησης για τους 
χρήστες του Intelect® Mobile 2.

Πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε θεραπείας σε 
ασθενή, οι χρήστες αυτού του εξοπλισμού πρέπει να 
διαβάσουν, να κατανοήσουν και να ακολουθούν τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο για κάθε 
διαθέσιμη λειτουργία θεραπείας, καθώς και τις ενδείξεις, 
αντενδείξεις, προφυλάξεις, προειδοποιήσεις και κινδύνους. 
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της 
ηλεκτροθεραπείας και του υπερήχου, ανατρέξτε και σε άλλες 
πηγές.

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο προβλεπόμενος χρήστης αυτής της συσκευής είναι 
εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας του ιατρικού κλάδου.  
Ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση για τα εξής:

• Να διαβάσει και να κατανοήσει το εγχειρίδιο χειριστή, 
τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τους 
κινδύνους.

• Να αντιλαμβάνεται τα ακουστικά και οπτικά σήματα.
• Να διαβάσει και να κατανοήσει τις ενδείξεις και τις 

αντενδείξεις της συσκευής

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή προορίζεται για χειρισμό σε κλινικές και 
απομακρυσμένες θέσεις θεραπείας. Οι προβλεπόμενες 
κλινικές συνθήκες για χρήση είναι ένα τυπικό περιβάλλον 
κλινικής, περιλαμβάνοντας κλινικές χειροπρακτικής, κλινικές 
φυσικοθεραπείας, προπονητήρια ή άλλες εγκαταστάσεις 
αποκατάστασης. Η οικία των ασθενών είναι επίσης ένα 
περιβάλλον συχνής χρήσης, όπου ο κλινικός νοσηλευτής 
παρέχει κατ' οίκον θεραπεία στον ασθενή.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ολόκληρο το εγχειρίδιο, οι ενδείξεις 
«ΣΗΜΕΙΩΣΗ» παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά 
με τον συγκεκριμένο τομέα λειτουργίας που περιγράφεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κείμενο με ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ» εξηγεί πιθανές παραβιάσεις 
ασφαλείας που ενδέχεται να προκαλέσουν μικρό ή μέτριο 
τραυματισμό ή βλάβη στον εξοπλισμό.

Κείμενο με ένδειξη «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» εξηγεί πιθανές 
παραβιάσεις ασφαλείας που θα προκαλέσουν σοβαρό 
τραυματισμό και βλάβη στον εξοπλισμό.

Κείμενο με δείκτη «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» εξηγεί πιθανές παραβιάσεις 
ασφαλείας που δημιουργούν άμεσα επικίνδυνες καταστάσεις 
και ενδέχεται να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρό 
τραυματισμό.

Οι οδηγίες προφύλαξης που αναφέρονται στην παρούσα 
ενότητα και σε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο υποδεικνύονται 
από συγκεκριμένα σύμβολα. Κατανοήστε αυτά τα σύμβολα 
και τους ορισμούς τους, πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον 
εξοπλισμό. Ο ορισμός αυτών των συμβόλων είναι ο εξής:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή Intelect Mobile 2 χρησιμοποιείται για εφαρμογή 
θεραπειών Υπερήχων και Ηλεκτροδιέγερσης στον ασθενή, 
είτε ως μεμονωμένες θεραπείες είτε σε συνδυασμό.
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ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Παρακάτω δίνονται ορισμοί για την ορολογία που χρησιμοποιείται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μελετήστε αυτούς τους όρους 
για να εξοικειωθείτε με αυτούς ώστε να διευκολυνθείτε στον χειρισμό του συστήματος και τις λειτουργίες ελέγχου του 
Intelect® Mobile 2.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχική σελίδα

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Ρυθμίσεις

Υποδεικνύει ότι έχει εισαχθεί μονάδα flash USB

Υποδεικνύει τη στάθμη της μπαταρίας

Υποδεικνύει ότι μπορείτε να δείτε περισσότερο 
περιεχόμενο με κατακόρυφη σάρωση

Υποδεικνύει ότι μπορείτε να δείτε περισσότερο 
περιεχόμενο με οριζόντια σάρωση

Υποδεικνύει ότι μπορείτε να δείτε περισσότερο 
περιεχόμενο με κύλιση

Κλείσιμο παραθύρου / έξοδος από την πλήρη οθόνη

Επιβεβαίωση

Αποθήκευση δεδομένων

Επεξεργασία

Οδηγίες / Ανάθεση σε

Πληροφορίες πόνου

Επανάληψη εκτέλεσης

Έξοδος

 
Εξαγωγή

Εισαγωγή

Διαγραφή

Διαγραφή όλων

Διακοπή θεραπείας

Ηλεκτροδιέγερση

Συντόμευση

SPS (Προτεινόμενη ρύθμιση παραμέτρων)

Προσαρμοσμένα πρωτόκολλα

Δεδομένα θεραπείας

Κλινικοί πόροι
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οι σημάνσεις στη μονάδα εγγυώνται τη συμμόρφωσή 
της με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του ιατρικού εξοπλισμού 
και συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO 7010 και ISO15-223-1 
Στη συσκευή ενδέχεται να υπάρχει μία ή περισσότερες από 
τις ακόλουθες σημάνσεις:

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών

Προειδοποίηση, Προσοχή ή Κίνδυνος

Ηλεκτρικός εξοπλισμός τύπου BF

Ηλεκτροδιέγερση

Εκτέλεση

Παύση

ON/OFF

Κατασκευαστής 

Ημερομηνία κατασκευής 

Κωδικός καταλόγου 

Σειριακός αριθμός παραγωγής 

Εύθραυστο, χειριστείτε το με προσοχή 

Αυτή η πλευρά προς τα πάνω 

Διατηρείτε στεγνό 

Εύρος θερμοκρασίας 

Εύρος σχετικής υγρασίας

Εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης

Φορέας δοκιμών 

Σήμα συμμόρφωσης CE με τον αριθμό 
κοινοποιημένου φορέα

Εναλλασσόμενο ρεύμα

Εξοπλισμός Κατηγορίας II

IP21

Εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων

Συμμόρφωση με την Οδηγία ΑΗΗΕ

Διάρκεια ζωής

Αριθμός παρτίδας

Διαμόρφωση πλάτους Υπερήχων

MD (Ιατρός)

ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Σύνδεση καναλιού 1 συσκευής με αναρρόφηση 1 2

Σύνδεση καναλιού 2 συσκευής με αναρρόφηση 1 2

+/- Πολικότητα καναλιού 1

1 2

+/- Πολικότητα καναλιού 2

1 2
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO



9 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Να είστε προσεκτικοί σε ασθενείς με πιθανά ή 
διαγνωσμένα καρδιακά προβλήματα.

• Να είστε προσεκτικοί σε ασθενείς με πιθανή ή 
διαγνωσμένη επιληψία.

• Να είστε προσεκτικοί παρουσία των εξής:
 » Όταν υπάρχει τάση αιμορραγίας μετά από οξύ 
τραύμα ή κάταγμα

 » Μετά από πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις 
κατά τις οποίες η μυϊκή σύσπαση μπορεί να 
διαταράξει τη διαδικασία επούλωσης

 » Πάνω από μήτρα σε εμμηνόρροια ή έγκυο 
μήτρα

 » Πάνω από περιοχές του δέρματος με μη 
φυσιολογική αίσθηση

• Οι ηλεκτροδιεγέρτες μυών πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο με τα καλώδια και τα 
ηλεκτρόδια που συνιστώνται για χρήση από τον 
κατασκευαστή.

• Με τις κυματομορφές TENS και μετά από 
μακροχρόνια εφαρμογή, ενδέχεται να εμφανιστούν 
μεμονωμένα περιστατικά ερεθισμού του δέρματος 
στο σημείο τοποθέτησης των ηλεκτροδίων.

• Η αποτελεσματική διαχείριση του πόνου με 
κυματομορφές TENS εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την επιλογή του ασθενούς από τον ειδικό στη 
διαχείριση του πόνου.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

• Έχει αναφερθεί ερεθισμός του δέρματος και 
εγκαύματα κάτω από τα ηλεκτρόδια με τη χρήση 
ηλεκτροδιεγερτών μυών. Ο ερεθισμός μπορεί 
συνήθως να μειωθεί χρησιμοποιώντας εναλλακτικό 
αγώγιμο μέσο ή εναλλακτική τοποθέτηση των 
ηλεκτροδίων

• Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες με τα TENS είναι 
ερεθισμός του δέρματος και εγκαύματα ηλεκτροδίων 

Σημείωση: 1. Ο ερεθισμός του δέρματος και τα εγκαύματα κάτω από τα 
ηλεκτρόδια μπορούν να μειωθούν ή να αποφευχθούν, χρησιμοποιώντας 
το κατάλληλο μέγεθος ηλεκτροδίου και διασφαλίζοντας τη βέλτιστη 
ποιότητα επαφής. Εάν έχετε απορίες σχετικά με το κατάλληλο μέγεθος 
των ηλεκτροδίων, τότε πριν τη συνεδρία θεραπείας συμβουλευτείτε 
έναν επαγγελματία του τομέα υγείας.

2. Ορισμένα άτομα με πολύ ευαίσθητο δέρμα ενδέχεται να εμφανίσουν 
ερυθρότητα κάτω από τα ηλεκτρόδια μετά από μια συνεδρία. Γενικά, 
αυτή η ερυθρότητα είναι εντελώς ακίνδυνη και συνήθως εξαφανίζεται 
μετά από 10 έως 20 λεπτά. Ωστόσο, μην ξεκινήσετε άλλη συνεδρία 
διέγερσης στην ίδια περιοχή εάν η ερυθρότητα είναι ακόμα ορατή
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

• Αντιμετώπιση πόνου από μυϊκό σπασμό
• Αντιμετώπιση πόνου από συστολή αρθρώσεων
• Αντιμετώπιση πόνου που σχετίζεται με διάστρεμμα 

συνδέσμων, τενοντίτιδα και διάστρεμμα μυών

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

• Να μη χρησιμοποιείται για συμπτωματική 
αντιμετώπιση τοπικού πόνου, εκτός εάν έχει 
τεκμηριωθεί η αιτιολογία ή εάν έχει διαγνωστεί 
σύνδρομο πόνου.

• Να μη χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν καρκινικές 
βλάβες στην περιοχή θεραπείας.

• Να μη χρησιμοποιείται όταν υπάρχει υποψία ή είναι 
γνωστό ότι ο ασθενής πάσχει από λοιμώδη νόσο ή/
και νόσο όπου συνιστάται, για γενικούς ιατρικούς 
σκοπούς, η καταστολή της θερμότητας ή του 
πυρετού.

• Μην τη χρησιμοποιείτε πάνω ή κοντά σε κέντρα 
οστεοσύνθεσης μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη 
των οστών.

• Να μη χρησιμοποιείται πάνω από τη θωρακική 
περιοχή εάν ο ασθενής χρησιμοποιεί καρδιακό 
βηματοδότη.

• Να μη χρησιμοποιείται πάνω από υπό επούλωση 
κατάγματα.

• Να μη χρησιμοποιείται πάνω από τα μάτια και να μην 
εφαρμόζεται σε αυτά.

• Να μη χρησιμοποιείται πάνω από έγκυο μήτρα.
• Μπορεί να προκληθεί νέκρωση ιστού αν η συσκευή 

χρησιμοποιηθεί σε ισχαιμικούς ιστούς ατόμων με 
αγγειακή νόσο, όπου η παροχή αίματος δεν θα 
ανταποκρινόταν στη μεταβολική ζήτηση.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή Intelect® Mobile 2 
σε ασθενείς που έχουν ή είχαν εμφυτεύσιμους 
νευροδιεγερτικούς βηματοδότες καρδιακής ζήτησης, 
συσκευές ICD ή άλλες εμφυτεύσιμες ηλεκτρονικές 
συσκευές.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή Intelect® 
Mobile 2 σε ασθενείς των οποίων το σώμα φέρει 
ηλεκτρομηχανικές ιατρικές συσκευές, δηλαδή αντλία 
ινσουλίνης.

• Μη χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα σε περιβάλλον 
μαγνητικής ή αξονικής τομογραφίας. Η συσκευή 
Intelect® Mobile 2, τα εξαρτήματά της και ο 
βοηθητικός εξοπλισμός της δεν πρέπει να βρίσκονται 
σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας ή αξονικής 
τομογραφίας.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πρόσθετες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται όταν 
χρησιμοποιούνται υπέρηχοι σε ασθενείς με τις ακόλουθες 
παθήσεις:

• Σε περιοχή του νωτιαίου μυελού μετά από μια 
λαμινεκτομή, δηλαδή όταν έχουν αφαιρεθεί 
σημαντικοί ιστοί κάλυψης

• Σε αναισθητοποιημένες περιοχές
• Σε ασθενείς με αιμορραγικές διαθέσεις

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η συσκευή Intelect® Mobile 2 COMBO είναι ένα σύστημα 
ηλεκτροθεραπείας δύο καναλιών, θεραπείας υπερήχων 
και συνδυασμού αυτών (Combo) που χρησιμοποιείται με ή 
χωρίς το προαιρετικό Τρόλεϊ, επιτρέποντας τη συμπερίληψη 
μιας μονάδας Αναρρόφησης. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής και υπό την 
επίβλεψη επαγγελματία του τομέα υγείας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σε αυτές τις οδηγίες οι όροι «αριστερά» και «δεξιά» 
αναφέρονται στις πλευρές του μηχανήματος, όπως κοιτά ο 
χρήστης που στέκεται μπροστά από τη μονάδα.
Τα εξαρτήματα της συσκευής Intelect® Mobile 2 COMBO 
φαίνονται παρακάτω.

ΚΕΦΑΛΗ

ΚΑΡΟΤΣΙ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (προαιρετικό)

Η μπαταρία είναι επαναφορτιζόμενη 18V, χωρητικότητας 
3350mAh, ιόντων λιθίου. 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)



12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

4. Διακόπτης ON/OFF (λειτουργεί μόνο όταν είναι 
συνδεδεμένος στην πρίζα)

5. Υποδοχή εφαρμογέα υπερήχων, αριστερή και δεξιά 
πλευρά 

6. Σύνδεσμος ρεύματος δικτύου
7. Κάλυμμα μπαταρίας 
8. Θύρα για μονάδα flash USB 
9. Μαγνητική στερέωση στο τρόλεϊ
10. Κάλυμμα αναρρόφησης
11. Λαβή συσκευής

Το Περιβάλλον εργασίας Χειριστή της συσκευής 
Intelect® Mobile 2 COMBO περιέχει όλες τις λειτουργίες και 
τα χειριστήρια που απαιτούνται για την πρόσβαση σε όλα 
τα βοηθητικά προγράμματα, τους τρόπους θεραπείας, τις 
ρυθμίσεις και τις παραμέτρους του συστήματος. Έγχρωμη 
οθόνη και οθόνη αφής

1.  Χειριστήριο ρύθμισης
2. Κουμπί Εκτέλεση/Παύση
3. Κουμπί «On/Off» Πατήστε παρατεταμένα (2 δευτ.) το 

κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Λαβή

Έγχρωμη οθόνη αφής

Κουμπί Εκτέλεση / Παύση

Χειριστήριο ρύθμισης

Βάση εφαρμογέα υπερήχων 

Κουμπί «On/Off»

Σύνδεσμοι εφαρμογέα 
υπερήχων

Σύνδεσμοι καλωδίων για 
ηλεκτροδιέγερση

Διακόπτης ON/OFF, 
λειτουργεί μόνο με πρίζα 

ρεύματος

θύρα USB για 
αναβάθμιση 
λογισμικού

Σύνδεσμος ρεύματος 
δικτύου

Κάλυμμα μπαταρίας Κάλυμμα αναρρόφησης
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

1 2

Σύνδεση καναλιού 2 συσκευής με αναρρόφησηΣύνδεση καναλιού 1 συσκευής με αναρρόφηση

+/- Πολικότητα καναλιού 1 +/- Πολικότητα καναλιού 2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Δοχείο
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Αυτή η μονάδα πρέπει να λειτουργεί υπό θερμοκρασία +5°C έως +40°C και σχετική υγρασία 15% έως 90%. Η μονάδα 

πρέπει να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται υπό θερμοκρασία -20°C έως +60°C και σχετική υγρασία 10% έως 90%. 
• Η χρήση εξαρτημάτων ή υλικών εκτός από αυτά της DJO μπορεί να υποβαθμίσει την ελάχιστη ασφάλεια.
• Συνδέετε σε αυτή τη μονάδα μόνο τα είδη και τον εξοπλισμό που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης (IFU) ως 

μέρος του ΗΛΕΚΤΡΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή έχουν χαρακτηριστεί ως συμβατά με το ΗΛΕΚΤΡΟΪΑΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
• ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή μετατρέπετε τη μονάδα ή τον βοηθητικό εξοπλισμό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 

βλάβη στη μονάδα, δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυματισμό. 
• ΜΗΝ αφήσετε ξένα υλικά, υγρά ή καθαριστικά μέσα να εισχωρήσουν στη μονάδα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 

άλλων, εύφλεκτων υλικών, νερού και μεταλλικών αντικειμένων, για την πρόληψη βλάβης της μονάδας, δυσλειτουργίας, 
ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού. 

• Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρήστε τον εφαρμογέα Υπερήχων για ρωγμές, οι οποίες μπορεί να επιτρέψουν την είσοδο 
αγώγιμου υγρού. 

• Χειρίζεστε τον εφαρμογέα Υπερήχων με προσοχή. Ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 
χαρακτηριστικά του. 

• Απαιτείται πάντα προσοχή με πυκνότητα ρεύματος άνω των 2mA/cm2. 
• Μέσα στη μονάδα δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις από τον χρήστη. Εάν παρουσιαστεί δυσλειτουργία, 

διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για σέρβις ή επισκευή. 
• Εάν η συσκευή με εγκατεστημένη την μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, τότε συνιστάται να συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα 

τουλάχιστον μία φορά κάθε 4 μήνες ώστε να επαναφορτίζεται η μπαταρία.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό τη συνεχή επίβλεψη ιατρού ή επαγγελματία του τομέα υγείας. 
• ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή Intelect® Mobile 2 κοντά ή στο περιβάλλον ενός συστήματος υπερήχων διαθερμίας. 
• ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή Intelect® Mobile 2 κοντά ή στο περιβάλλον οποιουδήποτε συστήματος διαθερμίας 

μικροκυμάτων ή ραδιοσυχνοτήτων (RF). 
• ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτήν τη μονάδα σε περιβάλλον όπου χρησιμοποιούνται άλλες συσκευές οι οποίες σκόπιμα εκπέμπουν 

ηλεκτρομαγνητική ενέργεια χωρίς θωράκιση. 
• Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός παρακολούθησης (όπως οθόνες ΗΚΓ και συναγερμοί ΗΚΓ) ενδέχεται να μην λειτουργούν 

σωστά όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρική διέγερση.
• Η ταυτόχρονη σύνδεση ενός ΑΣΘΕΝΗ σε ΗΛΕΚΤΡΟΪΑΤΡΙΚΟ, χειρουργικό εξοπλισμό υψηλής συχνότητας μπορεί 

να προκαλέσει εγκαύματα στο σημείο των ηλεκτροδίων ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ και πιθανή ζημιά στο σύστημα 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ. 

• Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm (12 
ιντσών) από οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής Intelect Mobile 2, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που καθορίζει ο 
κατασκευαστής. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκύψει υποβάθμιση της απόδοσης αυτού του εξοπλισμού.

• Η χρήση βοηθητικού εξοπλισμού, μορφοτροπέων και καλωδίων εκτός αυτών που καθορίζονται ή παρέχονται από τον 
κατασκευαστή του εξοπλισμού αυτού μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη 
ηλεκτρομαγνητική ατρωσία του εξοπλισμού και να προκαλέσει δυσλειτουργία του.

• Η αντικατάσταση της μπαταρίας από ανεπαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. 
Προτού επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αντικατάστασης της μπαταρίας 
στις οδηγίες χρήσης (IFU) της συσκευής Mobile 2.

• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής ασφάλειας. Ο εξοπλισμός αυτός 
παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε άλλες συσκευές που βρίσκονται 
κοντά. Οι επιβλαβείς παρεμβολές σε άλλες συσκευές αναγνωρίζονται με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αυτού του 
εξοπλισμού. Προσπαθήστε να διορθώσετε την παρεμβολή, εφαρμόζοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

 » Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της συσκευής λήψης
 » Αυξήστε την απόσταση μεταξύ των συσκευών.
 » Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο με το οποίο είναι συνδεδεμένη η άλλη 
συσκευή(-ές)

 » Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της DJO για βοήθεια. 
• Για αποτροπή ηλεκτροπληξίας και πιθανής βλάβης στο σύστημα, αποσυνδέετε το σύστημα από την πηγή ρεύματος πριν 

επιχειρήσετε οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης, εγκατάστασης, αφαίρεσης ή αντικατάστασης. 
• Η συσκευή Intelect® Mobile 2 ενδέχεται να εκδηλώσει ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD) σε τάσεις υψηλότερες από ±6 kV 

κατά την πρώτη επαφή με τον εφαρμογέα Υπερήχων. Σε περίπτωση τέτοιας εκκένωσης, η συσκευή Intelect® Mobile 2 
ενδέχεται να εμφανίσει μόνιμο σφάλμα. Η συσκευή Intelect® Mobile 2 θα τερματίσει όλες τις ενεργές λειτουργίες 
(ηλεκτροδιέγερση, υπέρηχοι) και θα θέσει αυτόματα τη μονάδα σε ασφαλή κατάσταση. 

• Για την αποτροπή ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD) σε τάσεις υψηλότερες από ±6 kV:
 » Πιάστε και κρατήστε τον εφαρμογέα Υπερήχων πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία. Εάν ο εφαρμογέας πρέπει να 
τοποθετηθεί κάτω πριν την ολοκλήρωση της θεραπείας, τότε διακόψτε πρώτα την τρέχουσα θεραπεία και μετά 
τοποθετήστε τον εφαρμογέα στη βάση στήριξης.

 » Διατηρείτε σχετική υγρασία τουλάχιστον 50% στο περιβάλλον χρήσης.
 » Το δάπεδο πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ξύλο, τσιμέντο ή κεραμικά πλακάκια. Εάν τα δάπεδα καλύπτονται 
με συνθετικό υλικό, η DJO συνιστά τη χρήση πρόσθετου εξοπλισμού για διατήρηση της σχετικής υγρασίας 
τουλάχιστον στο 50%.

 » Ενημερώστε το υγειονομικό προσωπικό, τους εργοδηγούς, τους επισκέπτες και τους ασθενείς για τις συγκεκριμένες 
προφυλάξεις έναντι ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD). 
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
• ΜΗ συνδέετε τη μονάδα σε πρίζες ρεύματος χωρίς πρώτα να επαληθεύσετε ότι έχουν τη σωστή τάση. Η εσφαλμένη 

τάση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα, δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυματισμό. Η μονάδα σας 
κατασκευάστηκε για να λειτουργεί μόνο με την ηλεκτρική τάση που καθορίζεται στην Πινακίδα ονομαστικής τάσης και 
σειριακού αριθμού παραγωγής. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο DJO εάν η μονάδα δεν αναγράφει τις κατάλληλες 
ονομαστικές τιμές. 

• Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε περιβάλλον πλούσιο σε οξυγόνο. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί παρουσία 
εύφλεκτου αναισθητικού μείγματος με αέρα, οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου τότε υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

Παρακάτω φαίνονται τα εξαρτήματα του σετ Intelect® 
Mobile 2.

15-1200 Ρευματολήπτ. Ευρωπ. σετ Intelect Mobile 2 Υπερήχων INTL

15-1201 Ρευματολήπτ. Γενικ. σετ Intelect Mobile 2 Υπερήχων INTL

15-1202 Ρευματολήπτ. Ευρωπ. σετ Intelect Mobile 2 Ηλεκτροδιέγερσης INTL

15-1203 Ρευματολήπτ. Γενικ. σετ Intelect Mobile 2 Ηλεκτροδιέγερσης INTL

15-1204 Ρευματολήπτ. Ευρωπ. σετ Intelect Mobile 2 Συνδυαστικό INTL

15-1205 Ρευματολήπτ. Γενικ. σετ Intelect Mobile 2 Συνδυαστικό INTL

ΚΕΦΑΛΗ

ΚΑΛΩΔΙΑ
Τα διαθέσιμα καλώδια παρουσιάζονται παρακάτω. Εάν ο 
χρήστης παραγγείλει συσκευή Mobile 2 Ηλεκτροδιέγερσης ή 
Mobile 2 Συνδυαστικό, στη συσκευασία θα περιλαμβάνονται 
καλώδια μπλε και πράσινου χρώματος 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
15-0144 Wall Ηλεκτρική έγχυση Cable 2m Μαύρο EU 
15-0146 Wall Ηλεκτρική έγχυση Cable 2m Μαύρο UK
15-0147  Ηλεκτρική έγχυση Cable 2m Μαύρο AUS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ INTELECT 
MOBILE 2 SET

ΤΟ ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(COMBO) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

15-0133 Συσκευή INTELECT MOBILE 2 COMBO
79967 Ηλεκτρόδια κάρμπον
70010 Καλώδια ηλεκτροδιέγερσης (STIM)
6522055 Ιμάντες Chattanooga
42198 Γέλη ηλεκτροδίων
15-0144/46/47 Καλώδιο τροφοδοσίας
13-1604 Έντυπος οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης
15-0142 5 CM2 Εφαρμογέας υπερήχων
4248 Φιάλη γέλης υπερήχων
15-1140 Μονάδα αποθήκευσης USB

ΤΟ ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ (STIM) 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

15-0132 Συσκευή INTELECT MOBILE 2 STIM
79967 Ηλεκτρόδια κάρμπον
70010 Καλώδια ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ
6522055 Ιμάντες Chattanooga
42198 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ gel
15-0144/46/47 Καλώδιο τροφοδοσίας
13-1604 Έντυπος οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης
15-1140 Μονάδα αποθήκευσης USB

ΤΟ ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (US) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

15-0131 INTELECT MOBILE 2 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
15-0144/46/47 Καλώδιο τροφοδοσίας
13-1604 Έντυπος οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης
15-0142 5 CM2 Eφαρμογέας Υπερήχων
4248 Φιάλη γέλης υπερήχων
15-1140 Μονάδα αποθήκευσης USB
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

1. Κεφαλή Εφαρμογέα
Το εξάρτημα του εφαρμογέα που έρχεται σε επαφή με 
τον ασθενή κατά τη διάρκεια θεραπείας υπερήχων ή 
συνδυαστικής θεραπείας.

2. Εφαρμογέας
Το συγκρότημα που συνδέεται στο σύστημα και 
ενσωματώνει την κεφαλή του Εφαρμογέα.

3. Λυχνία LED
Το εξάρτημα του εφαρμογέα που υποδεικνύει εάν ο 
εφαρμογέας εφαρμόζεται ή όχι στην περιοχή θεραπείας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

Το προαιρετικό Τρόλεϊ του Συστήματος Θεραπείας, έχει 
σχεδιαστεί για χρήση μόνο με το Intelect® Mobile 2 και 
επιτρέπει στον χρήστη να μεταφέρει εύκολα το Σύστημα 
από ασθενή σε ασθενή εντός της κλινικής, καθώς και να 
αποθηκεύει όλο τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό, 
αναλώσιμα και εφαρμογείς που χρησιμοποιούνται για τους 
διάφορους τρόπους θεραπείας του Συστήματος.
Η στερέωση της κεφαλής στο τρόλεϊ γίνεται μαγνητικά.

Αφαιρέστε τη συσκευή Intelect® Mobile 2 και το τρόλεϊ από 
το κουτί της συσκευασίας. Ελέγξτε οπτικά για τυχόν ζημιές. 
Αναφέρετε αμέσως οποιαδήποτε ζημιά στον μεταφορέα.
Για να συναρμολογήσετε την Κεφαλή του Mobile 2 στο 
Τρόλεϊ, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Εισαγάγετε το μπροστινό, κάτω μέρος της συσκευής στο 
χείλος του τρόλεϊ
2. Εφαρμόστε τη συσκευή απαλά στο τρόλεϊ. Οι μαγνήτες 
βοηθούν τη σωστή τοποθέτηση της συσκευής στο επάνω 
μέρος του τρόλεϊ.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΤΩΝ ΒΥΣΜΑΤΩΝ 

Κατά την εισαγωγή των βυσμάτων, βεβαιωθείτε ότι 
ευθυγραμμίζετε την επίπεδη πλευρά του βύσματος με την 
επίπεδη πλευρά της υποδοχής και πιέστε απαλά. Αυτό 
γίνεται για να αποφύγετε την κάμψη των ακίδων στο βύσμα.
Εισαγάγετε το καλώδιο στον κατάλληλο σύνδεσμο πριν από 
την έναρξη της θεραπείας.

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία

ΕΑΝ Η ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Μετά την αποσυσκευασία του Intelect Mobile 2, για να 
τοποθετήσετε την μπαταρία, ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα
1. Ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας από τη βάση της 
συσκευής, αφαιρώντας τις 2 βίδες που φαίνονται παρακάτω
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας 
3. Συνδέστε την μπαταρία στον σύνδεσμο μπαταρίας της 
συσκευής
4. Εισαγάγετε την μπαταρία στη θέση της
5. Τοποθετήστε ξανά τις 2 βίδες για να κλείσετε το κάλυμμα 
της μπαταρίας 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Για την πρώτη χρήση να χρησιμοποιείτε πάντα μια πρίζα 
ρεύματος, ακόμα και όταν είναι συνδεδεμένη η μπαταρία. 
Εισαγάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της 
μονάδας, εισαγάγετε τον ρευματολήπτη στην πρίζα, μην 
τοποθετήσετε το Intelect Mobile 2 με τέτοιο τρόπο ώστε να 
είναι δύσκολη η αποσύνδεση από την πρίζα.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή με τον διακόπτη ON/OFF που 
υπάρχει στο πίσω μέρος της μονάδας

1. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής θα εμφανιστεί η 
παρακάτω οθόνη Αρχικοποίησης για μερικά δευτερόλεπτα.

2. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η πρώτη οθόνη εγκατάστασης, 
επιτρέποντας στο χρήστη να ορίσει τη γλώσσα, το όνομα της 
συσκευής, την ώρα και να επιλέξει κλίμακα πόνου ασθενούς 
είτε ως NRS (Κλίμακα Αριθμητικής Αξιολόγησης) είτε ως VAS 
(Οπτική Αναλογική Κλίμακα).

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Continue (Συνέχεια) για να μεταβείτε 
στην αρχική οθόνη

ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (IFU)

1. Μεταβείτε στον ιστότοπο της Chattanooga  
www.chattanoogarehab.com
2. Μεταβείτε στην καρτέλα προϊόντος του Intelect Mobile 2
3. Συμπληρώστε το έντυπο εγγραφής για να ενημερωθείτε 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα νέων εκδόσεων λογισμικού και 
ενημερώσεων των οδηγιών χρήσης (IFU) του προϊόντος.
4. Μεταβείτε στην καρτέλα εγγράφων
5. Κάντε κλικ στην τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης 
της συσκευής Intelect Mobile 2 που διαθέτετε (COMBO, US 
ή STIM) για λήψη
Σημείωση: για την προβολή των οδηγιών χρήσης (IFU) 
απαιτείται πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων pdf
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 
ΠΡΙΖΑ

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της 
συσκευής. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε πρίζα 
ρεύματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να 
αποσυνδέεται εύκολα από την πίσω πλευρά της μονάδας σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
2. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ON/OFF που βρίσκεται στο 
πίσω μέρος της συσκευής.
3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF στην μπροστινή οθόνη LCD
4. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε στην Αρχική οθόνη 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1. Πιέστε το κουμπί ON/OFF στην μπροστινή οθόνη LCD, 
όπως φαίνεται παρακάτω
2. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε στην Αρχική οθόνη  
(βλ. παρακάτω).

Κουμπί ON/OFF

ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση/Παύση για παύση της 
θεραπείας και, μετά, πατήστε το κουμπί διακοπής στην οθόνη 
αφής. Εάν η συσκευή τροφοδοτείται από πρίζα ρεύματος, 
πιέστε το κουμπί On/Off που υπάρχει στην πρόσοψη και, στη 
συνέχεια, απενεργοποιήστε τον διακόπτη που υπάρχει στο 
πίσω μέρος της μονάδας.
Εάν η συσκευή λειτουργεί με μπαταρία, ακολουθήστε την 
παραπάνω διαδικασία αλλά για να την απενεργοποιήσετε 
πατήστε μόνο το κουμπί On/Off που υπάρχει στην πρόσοψη 

Κουμπί ΕΚΤΕΛΕΣΗ/ΠΑΥΣΗ
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

Η συσκευή Intelect Mobile 2 COMBO διαθέτει διάφορες 
φωτεινές ενδείξεις:

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ:

1. Χρώματα:
• Ανοιχτό μπλε γύρω από το Αριστερό και Δεξί κανάλι 

θεραπείας Υπερήχων
• Σκούρο μπλε γύρω από το Κανάλι Ηλεκτροδιέγερσης 1
• Πράσινη ένδειξη γύρω από το Κανάλι 

Ηλεκτροδιέγερσης 2

2. Συμπεριφορά:
• Σταθερή όταν έχει επιλεγεί ο τρόπος θεραπείας και η 

έξοδος δεν είναι ενεργή
• Αναβοσβήνει όταν η έξοδος είναι ενεργή
• Αναβοσβήνει γρήγορα όταν διακόπτεται η θεραπεία 

και απαιτείται ενέργεια από τον χρήστη

ΜΠΛΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ON/OFF: 

• Ανάβει σταθερά από τη σύνδεση της συσκευής στην 
πρίζα ρεύματος

• Αναβοσβήνει όσο είναι πατημένο το κουμπί ON/OFF

ΜΠΛΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ/
ΠΑΥΣΗ: 

• Αναβοσβήνει όταν ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει/
συνεχίσει μια θεραπεία. Διαφορετικά, ανάβει σταθερά.

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για να προετοιμάσετε την επικοινωνία με τη συσκευή Intelect Mobile 2, πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων, κάντε κύλιση προς τα 
κάτω στην οθόνη και πατήστε το κουμπί Data transfer (Μεταφορά δεδομένων) για να ξεκινήσει η σύνδεση Bluetooth.

1. Κατόπιν, θα εμφανιστεί η οθόνη Waiting for connection 
(Αναμονή για σύνδεση), όσο η συσκευή εντοπίζει τον 
υπολογιστή με τον οποίο θα συνδεθεί

2. Εάν υπάρχουν ένα ή περισσότερα ενεργά κανάλια στη 
συσκευή που παρέχει θεραπεία, τότε θα εμφανιστεί το 
μήνυμα σφάλματος Active channel please stop before data 
transfer (Ενεργό κανάλι, σταματήστε πριν από τη μεταφορά 
δεδομένων) 

3. Η συσκευή θα εμφανίσει έναν αριθμητικό κωδικό. Για να 
ολοκληρωθεί η σύζευξη με τον υπολογιστή, πληκτρολογήστε 
τον κωδικό στον υπολογιστή για να ολοκληρώσετε τη 
σύνδεση. Στην οθόνη της συσκευής θα εμφανιστεί η ένδειξη 
Connected (Συνδέθηκε) και μπορείτε να ξεκινήσετε τη 
μεταφορά δεδομένων μέσω της εφαρμογής των Windows 10.

4. Όταν συνδεθείτε στην Εφαρμογή θα εμφανιστεί το 
όνομα και ο τύπος της συσκευής, καθώς και τα δεδομένα/ 
πρωτόκολλα θεραπείας που διατίθενται για εξαγωγή στον 
υπολογιστή

5. Τα δεδομένα θεραπείας θα εμφανίζονται ανάλογα με 
αναγνωριστικό και επιλέγοντας ένα στοιχείο εμφανίζονται 
τα δεδομένα θεραπείας που σχετίζονται με το συγκεκριμένο 
αναγνωριστικό (ID)

6. Τα προσαρμοσμένα πρωτόκολλα αναφέρονται ονομαστικά 
και μπορούν να εξαχθούν στον υπολογιστή και να εισαχθούν 
από τον υπολογιστή στη συσκευή. Σημειώστε ότι τα δεδομένα 
θεραπείας μπορούν μόνο να εξαχθούν και όχι να εισαχθούν.
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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 

Είσοδος 100 - 240 V AC, 1,0 έως 0,42 A, 50/60 Hz
Κατηγορία ηλεκτρικής συσκευής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II
Τρόπος Λειτουργίας Συνεχής

Σημείωση: Η απομόνωση από την πρίζα ρεύματος γίνεται μέσω του 
δίπολου διακόπτη που υπάρχει στην πίσω πλευρά.

Ηλεκτρικός τύπος (βαθμός προστασίας) 

Ηλεκτροθεραπεία  .ΤΥΠΟΣ BF
Ηλεκτροθεραπεία με αναρρόφηση .ΤΥΠΟΣ BF

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

Οι προδιαγραφές εξόδου για κάθε κυματομορφή 
περιγράφονται στις σελίδες 24-26.
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η ακρίβεια ελέγχου της 
ηλεκτροθεραπείας είναι: ± 20 %.
Σύνθετη αντίσταση φορτίου: 500-1000 Ohm
CC = constant current (σταθερή ένταση), επίδραση της 
σύνθετης αντίστασης φορτίου στην τάση
CV = constant voltage (σταθερή τάση), επίδραση της 
σύνθετης αντίστασης φορτίου στην ένταση

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πλάτος Βάθος Ύψος Βάρος (χωρίς μπαταρία)

Μονάδα κεφαλής Intelect Mobile 2

STIM 25,5cm 35,5cm 15cm 2,9kg

Διαμορφώσεις τρόλεϊ

Τρόλεϊ (Ασφαλές φορτίο εργασίας 6,5kg) 48CM (ΜΕΓ.) 52CM (ΜΕΓ.) 96cm 10,1kg

Τρόλεϊ με αναρρόφηση 48CM (ΜΕΓ.) 52CM (ΜΕΓ.) 96cm 11,5kg

Συσκευή στο τρόλεϊ - - 111 cm -

Τροφοδοσία

Είσοδος 20-25 Vdc, μέγιστο ρεύμα κορυφής 4A 
Τύπος ηλεκτρικής συσκευής ΤΥΠΟΣ BF

Γενικά χαρακτηριστικά

Εύρος αναρρόφησης .0 έως 600 mbar μέγιστο +/- 5%
Λειτουργία αναρρόφησης Συνεχής ή Παλμική Συνεχής.

10 ρυθμίσεις στο εύρος αναρρόφησης,
60 mbar ανά ρύθμιση,

+10 mbar έως 10 mbar ανά ρύθμιση

Παλμική λειτουργία

Μέγιστες ρυθμίσεις αναρρόφησης 2 έως 10, +10mbar έως 
-10mbar ανά ρύθμιση 
Ελάχιστες ρυθμίσεις αναρρόφησης σε 1 έως 9, +10mbar 
έως -10mbar ανά ρύθμιση
Χρόνος διατήρησης σε ελάχιστες & μέγιστες ρυθμίσεις 
αναρρόφησης, 0-20 δευτ., σε βήματα του 1 δευτ., +/-
0,5 δευτ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
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ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συνθήκες λειτουργίας

Η συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
Θερμοκρασία: 5°C to 40°C
Σχετική υγρασία: 15% to 90%
Ατμοσφαιρική Πίεση: 70kPa to 106kPa

Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης

Η συσκευή παραμένει σε καλή κατάσταση υπό τις 
ακόλουθες συνθήκες:
Θερμοκρασία: -20°C to 60°C
Σχετική υγρασία: 10% to 90%
Ατμοσφαιρική Πίεση: 50kPa to 106kPa

Χρόνος που απαιτείται για να θερμανθεί το Intelect 
Mobile 2 από την ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης 
μεταξύ των χρήσεων στην κατάλληλη θερμοκρασία για 
την ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, όταν η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος είναι 20 °C: 5 ώρες

Απαιτούμενος χρόνος για να κρυώσει το Intelect 
Mobile 2 από τη μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης 
μεταξύ των χρήσεων στην κατάλληλη θερμοκρασία για 
την ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, όταν η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος είναι 20 °C: 5 ώρες

Κατηγορία IPXX για τη μονάδα

Αξιολογήθηκε ως IP21
IP2* Προστασία από τα δάκτυλα ή άλλα αντικείμενα όχι 
μεγαλύτερο από 80mm σε μήκος και 12mm σε διάμετρο
*1 Προστασία από κατακόρυφα στάγδην νερό

Δεδομένα εκπομπών ραδιοσυχνοτήτων 

Χαρακτηριστικά πομπού/δέκτη RF (ραδιοσυχνοτήτων):
- Zώνη συχνοτήτων εκπομπής: 2400–2483.5 MHz
- Τύπος διαμόρφωσης: GFSK 
- Ρυθμός δεδομένων:  

έως 2Mbps,  
απόκλιση 500kHz στα 2Mbps 

- Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς: +6dBm



26 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

Συμβουλές για το μέγεθος και τον τύπο των ηλεκτροδίων 
που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται στις οδηγίες θεραπείας 
στην οθόνη της συσκευής.

CC: Constant Current (Σταθ. έντασης) CV: Constant Voltage (Σταθ. τάσης)

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ

 IFC (Παρεμβαλλόμενα) Κλασικό (4 πόλων)
Συμβουλές για το μέγεθος και τον τύπο των ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται 
στις «οδηγίες θεραπείας» στην οθόνη της συσκευής 

Το παρεμβαλλόμενο ρεύμα είναι κυματομορφή μέσης συχνότητας. Το 
ρεύμα διανέμεται μέσω δύο καναλιών (τέσσερα ηλεκτρόδια). Τα ρεύματα 
διασταυρώνονται στο σώμα στην περιοχή όπου απαιτείται θεραπεία. Τα 
δύο ρεύματα παρεμβάλλονται μεταξύ τους σε αυτό το σημείο διέλευσης, 
οδηγώντας σε διαμόρφωση της έντασης (η ένταση του ρεύματος 
αυξάνεται και μειώνεται με κανονική συχνότητα).
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στο κανάλι 1 και 2, 
Διάρκεια θεραπείας 1-60 λεπτά
Επιλογή λειτουργίας CC
Ένταση εξόδου  0-100 mA (CC)
Συχνότητα παλμών  1-200 Hz
Συχνότητα φορέα  2000-10.000 Hz
Διάρκεια κύκλου Συνεχής ή καθορίζεται από τον χρήστη
Διάρκεια σάρωσης 14 δευτ.
Χαμηλή συχνότητα σάρωσης παλμών 1-199 Hz
Υψηλή συχνότητα σάρωσης παλμών  2-200 Hz
Ποσοστό σάρωσης  Στατικό, 40%, 100%, Χειροκίνητο 
IRMS 0-78mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Όχι

 TENS- Ασύμμετρη Διφασική
Συμβουλές για το μέγεθος και τον τύπο των ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται 
στις «οδηγίες θεραπείας» στην οθόνη της συσκευής 

Η Ασύμμετρη Διφασική κυματομορφή έχει σύντομη διάρκεια παλμού. Έχει 
την ικανότητα να διεγείρει ισχυρά τις νευρικές ίνες του δέρματος, καθώς 
και του μυϊκού ιστού. Αυτή η κυματομορφή χρησιμοποιείται συχνά σε 
συσκευές TENS. Χάρη στον σύντομο παλμό, ο ασθενής συνήθως ανέχεται 
το ρεύμα καλά, ακόμα και σε σχετικά υψηλές εντάσεις.
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Ένταση εξόδου  0-140 mA (CC) 0-140 V (CV)
Διατίθεται στο κανάλι 1,2
Διάρκεια θεραπείας (Ηλεκτροδιέγερση) 1-60 λεπτά
Διάρκεια θεραπείας (Συνδυαστική) 1-30 λεπτά
Επιλογή λειτουργίας (Ηλεκτροδιέγερση) CC ή CV
Επιλογή λειτουργίας (Συνδυαστική)  CV
Διαμόρφωση πλάτους 0% (Off) έως 100% με βήμα 10%
Συχνότητα ριπής  0-10 bps
Διάρκεια κύκλου Συνεχής ή καθορίζεται από τον χρήστη
Συχνότητα  1-200 pps
Σάρωση συχνοτήτων  On/Off
Διάρκεια φάσης  30-400 µsec
Διάρκεια σάρωσης 14 δευτ. 
Χαμηλή συχνότητα σάρωσης  1-199 pps
Υψηλή συχνότητα σάρωσης  2-200 pps
IRMS 0-50mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Όχι
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ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

 TENS- Συμμετρική Διφασική
Συμβουλές για το μέγεθος και τον τύπο των ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται 
στις «οδηγίες θεραπείας» στην οθόνη της συσκευής 

Η Συμμετρική Διφασική κυματομορφή έχει σύντομη διάρκεια παλμού 
και μπορεί να διεγείρει ισχυρά τις νευρικές ίνες στο δέρμα και στους 
μύες. Αυτή η κυματομορφή χρησιμοποιείται συχνά σε φορητές μονάδες 
διέγερσης μυών και σε ορισμένες συσκευές TENS.
Λειτουργία εξόδου  Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στο κανάλι 1,2
Διάρκεια θεραπείας (Ηλεκτροδιέγερση) 1-60 λεπτά
Διάρκεια θεραπείας (Συνδυαστική) 1-30 λεπτά
Επιλογή λειτουργίας (Ηλεκτροδιέγερση) CC ή CV
Επιλογή λειτουργίας (Συνδυαστική) CV
Ένταση εξόδου  0-140 mA (CC) 0-140 V (CV)
Διαμόρφωση πλάτους 0% (Off) έως 100% με βήμα 10%
Συχνότητα ριπής  0-10 bps
Διάρκεια κύκλου Συνεχής ή καθορίζεται από τον χρήστη
Συχνότητα 1-200 pps
Σάρωση συχνοτήτων  On/Off
Διάρκεια φάσης  30-400 µsec
Διάρκεια (ράμπα) μεταβολής 0-5 δευτ.
Διάρκεια σάρωσης 14 δευτ. 
Χαμηλή συχνότητα σάρωσης  1-199 pps
Υψηλή συχνότητα σάρωσης  2-200 pps
IRMS 0-50mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Όχι

 TENS - HAN
Συμβουλές για το μέγεθος και τον τύπο των ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται 
στις «οδηγίες θεραπείας» στην οθόνη της συσκευής

Η κυματομορφή HAN παρέχει βέλτιστες παραμέτρους με λειτουργίες 
επακριβώς ελεγχόμενης ακολουθία διέγερσης Dense-and-Disperse (DD), 
στις οποίες ριπές 8 παλμών στα 80Hz εναλλάσσονται με συνεχή διέγερση 
(χωρίς ριπή), με την κάθε μία να διαρκεί 3 δευτερόλεπτα. Αυτό προκαλεί 
συνεργιστικό αναλγητικό αποτέλεσμα.
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στα κανάλια 1, 2
Διάρκεια θεραπείας 1-60 λεπτά
Επιλογή λειτουργίας CC
Ένταση εξόδου 0-100 mA (CC)
Συχνότητα ριπής 2 bps
Συχνότητα 80 pps
Διάρκεια φάσης 180 μsec
IRMS 0-19mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Όχι
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ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Μικρορεύματα
Συμβουλές για το μέγεθος και τον τύπο των ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται 

στις «οδηγίες θεραπείας» στην οθόνη της συσκευής

Τα Μικρορεύματα είναι μονοφασική κυματομορφή πολύ χαμηλής έντασης.
Η βιβλιογραφία αναφέρει ευεργετικά αποτελέσματα αυτής της 
κυματομορφής στη θεραπεία πληγών. Ο φυσιολογικός μηχανισμός 
επίδρασης δεν έχει γίνει ακόμα πλήρως κατανοητός. Θεωρείται ότι 
διεγείρει την επούλωση των ιστών διεγείροντας το «ρεύμα τραυματισμού», 
ένα ρεύμα που αναπτύσσεται εκ φύσεως στον υπό επούλωση ιστό.
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στα κανάλια 1, 2
Διάρκεια θεραπείας 1-60 λεπτά
Επιλογή λειτουργίας CC
Ένταση εξόδου 0-1.000 μA
Κύκλος λειτουργίας 50%
Συχνότητα 0,1-1.000 pps
Πολικότητα Θετική, Αρνητική ή Εναλλασσόμενη
IRMS 0- 1mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Όχι

 VMS™

Συμβουλές για το μέγεθος και τον τύπο των ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται 
στις «οδηγίες θεραπείας» στην οθόνη της συσκευής 

Η VMS είναι συμμετρική διφασική κυματομορφή με μεσοφασικό διάστημα 
100 μsec. Επειδή ο παλμός είναι σχετικά σύντομος, η κυματομορφή έχει 
χαμηλό φορτίο δέρματος, καθιστώντας την κατάλληλη για εφαρμογές που 
απαιτούν υψηλές εντάσεις, όπως σε πρωτόκολλα επανεκπαίδευσης μυών.
Λειτουργία εξόδου  Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στα κανάλια 1, 2
Διάρκεια θεραπείας (Ηλεκτροδιέγερση) 1-60 λεπτά
Διάρκεια θεραπείας (Συνδυαστική)  1-30 λεπτά 
Επιλογή λειτουργίας CC ή CV
Ένταση εξόδου  0-140 mA (CC) 0-140 V (CV)
Λειτουργία κατά της κόπωσης  Off ή On
Λειτουργία καναλιού  Μονή, Παλίνδρομη, Συνσύσπαση
Διάρκεια κύκλου Συνεχής ή καθορίζεται από τον χρήστη
Συχνότητα 1-200 pps
Διάρκεια φάσης  30-1.000 µsec
Διάρκεια (ράμπα) μεταβολής 0-5 δευτ.
Ρύθμιση έντασης  Ανεξάρτητα/Όμοια και στα δύο κανάλια στις λειτουργίες 

Παλινδρόμησης και Συνσύσπασης 
IRMS 0-50mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Όχι
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ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

 IFC Προδιαμορφωμένα (Κλασικό 2 πόλων)
Συμβουλές για το μέγεθος και τον τύπο των ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται 
στις «οδηγίες θεραπείας» στην οθόνη της συσκευής 

Το προδιαμορφωμένο ρεύμα είναι μια κυματομορφή μέσης συχνότητας. 
Το ρεύμα εξέρχεται από το ένα κανάλι (δύο ηλεκτρόδια). Η ένταση του 
ρεύματος διαμορφώνεται: αυξάνεται και μειώνεται με κανονική συχνότητα 
(τη συχνότητα διαμόρφωσης πλάτους).
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στο κανάλι 1, 2
Διάρκεια θεραπείας (Ηλεκτροδιέγερση) 1-60 λεπτά
Διάρκεια θεραπείας (Συνδυαστική)  1-30 λεπτά 
Επιλογή λειτουργίας CC ή CV
Ένταση εξόδου 0-100 mA (CC) Φορέας 0-100 V (CV) 
Σταθεροί παλμοί (Απενεργοποίηση σάρωσης)   1-200 Hz
Διάρκεια κύκλου Συνεχής ή καθορίζεται από τον χρήστη
Συχνότητα 2.000-10.000 Hz
Χαμηλή συχνότητα σάρωσης παλμών  1- 199 Hz
Υψηλή συχνότητα σάρωσης παλμών  2-200 Hz
IRMS 0-55mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Όχι

 Διαδυναμικές κυματομορφές
Συμβουλές για το μέγεθος και τον τύπο των ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται 

στις «οδηγίες θεραπείας» στην οθόνη της συσκευής

Οι Διαδυναμικές κυματομορφές είναι ανορθωμένα εναλλασσόμενα 
ρεύματα. Το εναλλασσόμενο ρεύμα διαμορφώνεται (ανορθώνεται) ώστε να 
ρέει μόνο προς μία κατεύθυνση.
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στα κανάλια 1, 2
Διάρκεια θεραπείας 1-60 λεπτά
Επιλογή λειτουργίας CC
Ένταση εξόδου 0- 60 mA
MF (Σταθερά μονοφασική) - Συχνότητα 50 Hz:
φάση διάρκειας 10 ms ακολουθούμενη από παύση 10 ms.
IRMS [mA] 0-33 mA
DF - 
Συχνότητα 100 Hz: διάρκεια φάσης 10 ms
CP -
1 δευτερόλεπτο MF ακολουθούμενο άμεσα από 1 δευτερόλεπτο DF.
LP - 
Ρυθμική διακύμανση μεταξύ 2 ρευμάτων MF. 
CP-iso -
Συνδυασμός κυματομορφών MF και DF. CP-id: Όμοια με CP-iso.
IRMS 0-47mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Ναι
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 Ρωσικά ρεύματα
Συμβουλές για το μέγεθος και τον τύπο των ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται 

στις «οδηγίες θεραπείας» στην οθόνη της συσκευής

Τα Ρωσικά ρεύματα είναι ημιτονοειδής κυματομορφή, η οποία παρέχεται 
σε ριπές ή σειρές παλμών. Ο επινοητής αυτής της κυματομορφής 
(Kotz) υποστήριξε ότι επιτυγχάνει τα μέγιστα αποτελέσματα στην 
επανεκπαίδευση των μυών χωρίς να προκαλεί σημαντική δυσφορία στον 
ασθενή.
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στα κανάλια 1, 2
Διάρκεια θεραπείας 1-60 λεπτά
Επιλογή λειτουργίας CC ή CV
Ένταση εξόδου 0-100 mA (CC) 0-100 V (CV)
Συχνότητα ριπών 1-100 bps
Συχνότητα φορέα 2.500 Hz
Διάρκεια κύκλου Συνεχής ή καθορίζεται από τον χρήστη
Κύκλος λειτουργίας 10%, 20%, 30%, 40%, 50%
Διάρκεια (ράμπα) μεταβολής 0-5 δευτ.
IRMS 0-39mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Όχι

 Ριπές VMS™
Συμβουλές για το μέγεθος και τον τύπο των ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται 

στις «οδηγίες θεραπείας» στην οθόνη της συσκευής

Οι ριπές VMS είναι μια συμμετρική διφασική κυματομορφή που 
διοχετεύεται με τη μορφή ριπών. Επειδή ο παλμός είναι σχετικά 
σύντομος, η κυματομορφή έχει χαμηλό φορτίο δέρματος, καθιστώντας 
την κατάλληλη για εφαρμογές που απαιτούν υψηλές εντάσεις, όπως σε 
πρωτόκολλα επανεκπαίδευσης μυών.
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στα κανάλια 1, 2
Διάρκεια θεραπείας 1-60 λεπτά
Επιλογή λειτουργίας CC ή CV
Ένταση εξόδου 0-140 mA (CC) 0-140 V (CV)
Λειτουργία κατά της κόπωσης  Off ή On
Συχνότητα ριπών 1-200 bps
Λειτουργία καναλιού  Μονή, Παλίνδρομη, Φάση Συνσύσπασης
Διάρκεια κύκλου Συνεχής ή καθορίζεται από τον χρήστη
Διάρκεια 30-400 μsec
Διάρκεια (ράμπα) μεταβολής 0-5 δευτ.
Ρύθμιση έντασης  Ανεξάρτητα/Όμοια και στα δύο κανάλια

στις λειτουργίες Παλινδρόμησης και Συνσύσπασης
IRMS 0-50mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Όχι
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 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ:  
 Μονοφασικά, Ορθογωνικά ρεύματα
Παλμικά ρεύματα
Συμβουλές για το μέγεθος και τον τύπο των ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται 

στις «οδηγίες θεραπείας» στην οθόνη της συσκευής

Η Μονοφασική, Ορθογώνια, Παλμική κυματομορφή είναι ένα 
διακοπτόμενο ρεύμα μονής κατεύθυνσης με ορθογώνιο σχήμα παλμού.
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στα κανάλια 1, 2
Διάρκεια θεραπείας 1-60 λεπτά
Επιλογή λειτουργίας CC
Ένταση εξόδου 0-60 mA (CC)
Διάρκεια φάσης  0,1-1.000 ms
Διάστημα Φάσης 5-5.000 ms
IRMS 0-47mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Ναι

 ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ: Συνεχή ρεύματα
Συμβουλές για το μέγεθος και τον τύπο των ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται 

στις «οδηγίες θεραπείας» στην οθόνη της συσκευής

Το Γαλβανικό ρεύμα είναι ένα συνεχές ρεύμα που ρέει μόνο προς μία 
κατεύθυνση.
Το ρεύμα μπορεί να διοχετεύεται συνεχόμενα ή διακοπτόμενα.
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στα κανάλια 1, 2
Διάρκεια θεραπείας 1-60 λεπτά
Επιλογή λειτουργίας CC
Ένταση εξόδου 0-40 mA (CC)
Διάρκεια κύκλου Συνεχής ή καθορίζεται από τον χρήστη
Αναστροφή πολικότητας On ή Off

Με ενεργοποιημένη την Αναστροφή πολικότητας, η πολικότητα αλλάζει
στα μέσα της διάρκειας της θεραπείας.

IRMS 0-44mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Ναι

 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ: Μονοφασικά, Τριγωνικά,
Παλμικά ρεύματα
Συμβουλές για το μέγεθος και τον τύπο των ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται 

στις «οδηγίες θεραπείας» στην οθόνη της συσκευής

Η Μονοφασική, Τριγωνική, Παλμική κυματομορφή είναι ένα διακοπτόμενο 
ρεύμα μονής κατεύθυνσης με τριγωνικό σχήμα παλμού.
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στα κανάλια 1, 2
Διάρκεια θεραπείας 1-60 λεπτά
Επιλογή λειτουργίας CC
Ένταση εξόδου 0-60 mA (CC)
Διάρκεια φάσης  0,1-1.000 ms
Διάστημα Φάσης 5-5.000 ms
IRMS 0-27mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Ναι

 ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ: Διακοπτόμενα ρεύματα
Συμβουλές για το μέγεθος και τον τύπο των ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται 

στις «οδηγίες θεραπείας» στην οθόνη της συσκευής

Το Γαλβανικό ρεύμα είναι ένα συνεχές ρεύμα που ρέει μόνο προς μία 
κατεύθυνση.
Το ρεύμα μπορεί να διοχετεύεται συνεχόμενα ή διακοπτόμενα.
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στα κανάλια 1, 2
Διάρκεια θεραπείας 1-60 λεπτά
Επιλογή λειτουργίας CC
Ένταση εξόδου 0-40 mA (CC)
Διάρκεια παλμού 136 μsec
Διάστημα Φάσης 25 usec
Αναστροφή πολικότητας On ή Off

Με ενεργοποιημένη την Αναστροφή πολικότητας, η πολικότητα
αλλάζει στα μέσα της διάρκειας της θεραπείας.

Διάρκεια (ράμπα) αναστροφής πολικότητας 1 δευτ.
IRMS 0-41mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Ναι



32 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

 Träbert (ρεύματα Ultrareiz)
Το ρεύμα Träbert είναι μονοφασική κυματομορφή με διάρκεια φάσης 2 ms 
και παύση 5 ms, αποκτώντας συχνότητα περίπου 143Hz.
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στα κανάλια 1, 2
Διάρκεια θεραπείας 1-60 λεπτά
Επιλογή λειτουργίας CC
Ένταση εξόδου 0-80 mA (CC)
Συχνότητα 143 pps
Αναστροφή πολικότητας On ή Off

Με ενεργοποιημένη την Αναστροφή πολικότητας, η πολικότητα αλλάζει
στα μέσα της διάρκειας της θεραπείας.

Διάρκεια φάσης 2 ms
IRMS 0-47mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Ναι

 Γαλβανικά ρεύματα χαμηλού επιπέδου
Συμβουλές για το μέγεθος και τον τύπο των ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται 

στις «οδηγίες θεραπείας» στην οθόνη της συσκευής

Το γαλβανικό ρεύμα χαμηλού επιπέδου είναι ένα συνεχές ρεύμα που ρέει 
προς μία μόνο κατεύθυνση. Η ένταση περιορίζεται στα 4,0mA
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Επιλογή λειτουργίας CC
Ένταση εξόδου 0-4 mA (CC)
Δοσολογία 40-80 mA-λεπτ.
Πολικότητα Σταθερή σε θετική
IRMS 0-5mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Ναι

 ΦΑΡΑΔΙΚΑ: Μονοφασικά, Ορθογωνικά ρεύματα
Τα ΦΑΡΑΔΙΚΑ ρεύματα είναι μονοφασικά, ορθογωνικά αποτελούμενα από 
μια σειρά ορθογώνιων, μονοφασικών παλμών. Οι παλμοί αποκτούν τη 
μέγιστη ισχύ, διατηρούνται και, στη συνέχεια, μειώνονται πριν από την 
παύση. Αυτή η κυματομορφή είναι κατάλληλη για μυϊκή επανεκπαίδευση.
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στα κανάλια 1, 2
Διάρκεια θεραπείας 1-60 λεπτά
Επιλογή λειτουργίας CC
Ένταση εξόδου 0- 60 mA (CC)
Συχνότητα 5-60 Hz
Διάρκεια φάσης 0,2-5,0 ms
Παύση 0-57 δευτ.
Άλματα ανά λεπτό 1-20
IRMS 0-37mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Ναι

 ΑΛΜΑΤΟΣ: Μονοφασικά, τριγωνικά ρεύματα
Η Μονοφασική, Τριγωνική, παλμική κυματομορφή άλματος είναι 
κυματομορφή ενός καναλιού. Είναι κυματομορφή τριγωνικών παλμών που 
το πλάτος τους αυξάνεται και μειώνεται γραμμικά (άλμα).
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στα κανάλια 1, 2
Διάρκεια θεραπείας 1-60 λεπτά
Επιλογή λειτουργίας CC
Ένταση εξόδου 0-60mA (CC)
Συχνότητα 5-60Hz
Διάρκεια φάσης 0,2-5,0 ms
Παύση 0-57 δευτ.
άλματα ανά λεπτό 1-20
IRMS 21mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Ναι
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 VMS™ FR
Η έκδοση VMS-FR της κυματομορφής VMS είναι μια αλληλεπίδραση των 
καναλιών φυσιολογικής βάσης, στην οποία το ένα κανάλι διεγείρει τον 
αγωνιστή και το άλλο τον ανταγωνιστή της μυϊκής ομάδας που ασκείται. 
Το κανάλι του αγωνιστή διεγείρει την κίνηση με μια σύντομη ριπή ισχύος, 
ακολουθούμενη από μια περίοδο διατηρούμενης δραστηριότητας για 
ολοκλήρωση της κίνησης. Το κανάλι του ανταγωνιστή έχει μια σύντομη 
ριπή ισχύος για να επιβραδύνει την αρχική επιτάχυνση του αγωνιστή, 
ακολουθούμενο από ρεύμα εξόδου χαμηλής ισχύος για τη ρύθμιση της 
κίνησης του αγωνιστή. Η κίνηση ολοκληρώνεται με μια τελευταία ριπή 
δραστηριότητας και στα δύο κανάλια. Το VMS είναι συμμετρική, διφασική 
κυματομορφή με μεσοφασικό διάστημα 100 μsec. Επειδή ο παλμός 
είναι σχετικά σύντομος, η κυματομορφή έχει χαμηλό φορτίο δέρματος, 
καθιστώντας την κατάλληλη για εφαρμογές που απαιτούν υψηλές 
εντάσεις, όπως σε πρωτόκολλα επανεκπαίδευσης μυών.
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στα κανάλια 1 και 2
Διάρκεια θεραπείας 1-60 λεπτά
Επιλογή λειτουργίας CC
Ένταση εξόδου 0-140 mA (CC)
Διάρκεια ριπής 200 - 5.000 ms
Χρόνος κύκλου Καθορίζεται από τον χρήστη
Συχνότητα 20-80 pps
Διάρκεια φάσης 30-400 μsec
IRMS 0-39mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Όχι

 HVPC - Παλμικό ρεύμα υψηλής τάσης
Συμβουλές για το μέγεθος και τον τύπο των ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται 
στις «οδηγίες θεραπείας» στην οθόνη της συσκευής 

Το Παλμικό ρεύμα υψηλής τάσης (HVPC) έχει πολύ σύντομη διάρκεια 
παλμού που χαρακτηρίζεται από δύο διακριτές κορυφές που παρέχονται 
σε υψηλή τάση. Η κυματομορφή είναι μονοφασική (το ρεύμα ρέει μόνο 
προς μία κατεύθυνση). Η υψηλή τάση προκαλεί μειωμένη αντίσταση του 
δέρματος, καθιστώντας το ρεύμα άνετο και εύκολα ανεκτό. 
Λειτουργία εξόδου  Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στα κανάλια 1, 2
Διάρκεια θεραπείας (Ηλεκτροδιέγερση) 1-60 λεπτά
Διάρκεια θεραπείας (Συνδυαστική)  1-30 λεπτά
Επιλογή λειτουργίας CV
Ένταση εξόδου  0-500 V (CV)
Διάρκεια κύκλου Συνεχής ή καθορίζεται από τον χρήστη
Ενδείξεις οθόνης  Volt
Συχνότητα  1-200 pps
Πολικότητα  Θετική ή Αρνητική
Διάρκεια (ράμπα) μεταβολής   0.5-5 δευτ.
Διάρκεια σάρωσης 14 δευτ. 
Υψηλή συχνότητα σάρωσης  2-200 pps
Χαμηλή συχνότητα σάρωσης  1-199 pps
IRMS 0-45mA
Συνιστώσα ρεύματος DC 0 - 1,5mA
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 Ισοεπίπεδο, διανυσματικό, παρεμβολικό ρεύμα
Το παρεμβαλλόμενο ρεύμα είναι κυματομορφή μέσης συχνότητας. Το 
ρεύμα διανέμεται μέσω δύο καναλιών (τέσσερα ηλεκτρόδια). Τα ρεύματα 
διασταυρώνονται στο σώμα στην περιοχή όπου απαιτείται θεραπεία. Τα 
δύο ρεύματα παρεμβάλλονται μεταξύ τους σε αυτό το σημείο διέλευσης, 
οδηγώντας σε διαμόρφωση της έντασης (η ένταση του ρεύματος 
αυξάνεται και μειώνεται με κανονική συχνότητα). Στο Ισοεπίπεδο 
διάνυσμα IFC το Κανάλι B έχει σταθερή μετατόπιση φάσης 45° έναντι του 
Καναλιού A.
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στο κανάλι 1 και 2
Διάρκεια θεραπείας 1-60 λεπτά
Πλάτος 0-100 mA (CC)
Συχνότητα παλμών 1-200 Hz
Συχνότητα φορέα 2.000-10.000 Hz
Διάρκεια κύκλου Συνεχής ή καθορίζεται από τον χρήστη
Διάρκεια (ράμπα) μεταβολής 0-5 δευτ.
Διάρκεια σάρωσης 14 δευτ.
Χαμηλή συχνότητα σάρωσης παλμών 1-199 Hz
Υψηλή συχνότητα σάρωσης παλμών 2-200 Hz
Σάρωση διανύσματος Σταθερά στις 45°
IRMS 0-55mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Όχι

 Παρεμβαλλόμενο Ρεύμα Διπολικού Διανύσματος
Το παρεμβαλλόμενο ρεύμα είναι κυματομορφή μέσης συχνότητας. Το 
ρεύμα διανέμεται μέσω δύο καναλιών (τέσσερα ηλεκτρόδια). Τα ρεύματα 
διασταυρώνονται στο σώμα στην περιοχή όπου απαιτείται θεραπεία. Τα 
δύο ρεύματα παρεμβάλλονται μεταξύ τους σε αυτό το σημείο διέλευσης, 
οδηγώντας σε διαμόρφωση της έντασης (η ένταση του ρεύματος αυξάνεται 
και μειώνεται με κανονική συχνότητα). Με την τεχνική του διπολικού 
διανύσματος τα ρεύματα από τα δύο ζεύγη ηλεκτροδίων αθροίζονται 
διανυσματικά στον ιστό. Το αποτέλεσμα είναι ότι η διέγερση εμφανίζεται 
μόνο προς την κατεύθυνση του προκύπτοντος διανύσματος, το οποίο 
ρυθμίζεται σε εύρος 360º.
Η γωνία είτε ρυθμίζεται χειροκίνητα και σταθερά είτε δημιουργείται 
αυτόματα έτσι ώστε η πλήρης περιστροφή (360°) να δημιουργείται 
αυτόματα σε ρυθμιζόμενο χρόνο (χρόνος περιστροφής).
Λειτουργία εξόδου Ηλεκτρόδια
Διατίθεται στο κανάλι 1 και 2
Διάρκεια θεραπείας 1-60 λεπτά
Πλάτος 0-100 mA (CC)
Συχνότητα παλμών 1-200 Hz
Συχνότητα φορέα 2.000-10.000 Hz
Διάρκεια κύκλου Συνεχής ή καθορίζεται από τον χρήστη
Διάρκεια (ράμπα) μεταβολής 0-5 δευτ.
Ανάλυση γωνίας διανύσματος (χειροκίνητη λειτουργία) 359°
Χρόνος περιστροφής (αυτόματη λειτουργία) 1-10 δευτ.
Διάρκεια σάρωσης 14 δευτ.
Χαμηλή συχνότητα σάρωσης παλμών 1-199 Hz
Υψηλή συχνότητα σάρωσης παλμών 2-200 Hz
Σάρωση διανύσματος Χειροκίνητα / Αυτόματα
IRMS 0-55mA
Συνιστώσα ρεύματος DC Όχι
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DURA-STICK® Ηλεκτρόδιο Οδηγίες 

Σύνδεση των καλωδίων
1.  Εισαγάγετε το καλώδιο με τον Κόκκινο (+) σύνδεσμο 

ηλεκτροδίου σε ένα ηλεκτρόδιο DURA-STICK®.
2. Εισαγάγετε το καλώδιο με τον Μαύρο (-) σύνδεσμο 

ηλεκτροδίου στο άλλο ηλεκτρόδιο.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια έχουν εφαρμόσει πλήρως 

στα ηλεκτρόδια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση αγώγιμου μέσου ή σπόγγων δεν απαιτείται 
και δεν συνιστάται. Τα ηλεκτρόδια DURA-STICK® κατασκευάζονται 
έτσι ώστε, εάν τοποθετηθούν σωστά, να διασφαλίζεται η βέλτιστη 
αγωγιμότητα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Στερέωση των ηλεκτροδίων
1.  Αφαιρέστε τα ηλεκτρόδια DURA-STICK® από το 

προστατευτικό υπόθεμα.
2. Εφαρμόστε στην περιοχή θεραπείας όπως έχει 

συνταγογραφηθεί.
3. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρη η επιφάνεια του ηλεκτροδίου 

έρχεται σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς, πιέζοντάς 
το στη θέση του.

• Εξετάστε το δέρμα για τυχόν πληγές και καθαρίστε το 
δέρμα.

• Εφαρμόστε τα ηλεκτρόδια στην περιοχή θεραπείας.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρόδια έχουν εφαρμοστεί 

καλά στο δέρμα.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή επαφή μεταξύ κάθε 

ηλεκτροδίου και του δέρματος.
• Ελέγχετε τακτικά την επαφή των ηλεκτροδίων κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας.
• Ελέγξτε ξανά το δέρμα μετά τη θεραπεία.
• Επιλέξτε ηλεκτρόδια που ταιριάζουν στην ανατομία.
• Πριν από τη χορήγηση της θεραπείας και μόνο 

για λόγους αναφοράς, ανατρέξτε στις συστάσεις 
«Τοποθέτηση των ηλεκτροδίων» στην οθόνη 
Ανασκόπησης θεραπείας για τον επιλεγμένο τρόπο 
θεραπείας.

• Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή των 
ηλεκτροδίων.

• Σημειώστε ότι όσο μικρότερο το μέγεθος ηλεκτροδίου 
τόσο υψηλότερη είναι η πυκνότητα ρεύματος.

DURA-STICK® ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
Τα ηλεκτρόδια DURA-STICK® είναι ένα αυτοκόλλητο, 
αναλώσιμο προϊόν, σχεδιασμένο ειδικά για χρήση με τη 
συσκευή Intelect® Mobile 2.
Συνιστάται να χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια DURA-STICK® 
όποτε είναι δυνατό, για να διασφαλίζεται το υψηλότερο 
επίπεδο επαφής με την περιοχή θεραπείας και η πιο 
ομοιόμορφη παροχή της συνταγογραφημένης θεραπείας 
ηλεκτροθεραπείας.

 
Για τον χειρισμό της Ηλεκτροθεραπείας ανατρέξτε στη 
σελίδα 42

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ
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Σύνδεση της συσκευής Mobile 2 στο τρόλεϊ 
Aναρρόφησης

Με τη συσκευή απενεργοποιημένη, αφαιρέστε τις 2 βίδες 
που στερεώνουν τη θυρίδα αναρρόφησης στο κάτω μέρος 
της συσκευής. 

2 βίδες στο κάλυμμα 
αναρρόφησης

Σε αυτή τη φάση, είναι σημαντικό να έχει αποσυνδεθεί η 
παροχή ρεύματος, διαφορετικά η μονάδα αναρρόφησης δεν 
θα λειτουργεί σωστά εάν συνδεθεί με την παροχή ρεύματος 
ενεργοποιημένη. 

Βγάλτε την καλωδιοταινία από το τρόλεϊ αναρρόφησης και 
συνδέστε τη στην υποδοχή που υπάρχει στο κάτω μέρος του 
τρόλεϊ (το καλώδιο εφαρμόζει μόνο με έναν τρόπο)

Τοποθετήστε τη συσκευή στο τρόλεϊ, συνδέστε το μπλε 
και πράσινο καλώδιο αναρρόφησης στη συσκευή και τη 
μονάδα αναρρόφησης (A) στο παρακάτω διάγραμμα και 
ενεργοποιήστε την τροφοδοσία. Το σύστημα αναρρόφησης 
είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

1 2

+/- Πολικότητα καναλιού 1 +/- Πολικότητα καναλιού 2

Α

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

Σημείωση: Το σύστημα αναρρόφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
όταν η συσκευή τροφοδοτείται από μπαταρία

Ηλεκτρόδια

Τα ηλεκτρόδια αναρρόφησης της DJO έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για βέλτιστη χρήση με τη Μονάδα αναρρόφησης 
Intelect® Mobile 2. Αυτά τα ηλεκτρόδια είναι πολλαπλών 
χρήσεων εάν συντηρούνται και καθαρίζονται σωστά. Οι 
σχετικοί σπόγγοι συνιστώνται για χρήση μόνο σε έναν ασθενή 
και πρέπει να καθαρίζονται με ήπιο αντιβακτηριακό διάλυμα 
χωρίς χλώριο, πριν και μετά από κάθε συνεδρία θεραπείας.

Ηλεκτρόδια αναρρόφησης
Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για τα διαθέσιμα μεγέθη 
των ηλεκτροδίων αναρρόφησης. Για τις ρυθμίσεις και αλλαγές 
παραμέτρων της κυματομορφής, ανατρέξτε στην ενότητα 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ» στη σελίδα 56.
Πριν από τη χορήγηση της θεραπείας, ανατρέξτε στις 
συστάσεις «Τοποθέτηση ηλεκτροδίων» στην οθόνη 
Ανασκόπησης θεραπείας για τον επιλεγμένο τρόπο 
θεραπείας.

30 mm 60mm 90 mm

Σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων
1.  Εισαγάγετε τον κόκκινο εύκαμπτο σωλήνα με το ΣΤΕΝΟ 

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ στη θετική (+) θύρα σύνδεσης του 
εύκαμπτου σωλήνα για το κανάλι που επιθυμείτε στη 
μονάδα Αναρρόφησης.

2. Συνδέστε τον άλλο εύκαμπτο σωλήνα, με το ΣΤΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ στην αρνητική (-) θύρα σύνδεσης του 
εύκαμπτου σωλήνα στη μονάδα Αναρρόφησης.

3. Τοποθετήστε πώματα σε όλα τα κανάλια αναρρόφησης 
που δεν χρησιμοποιούνται, για να αποτρέψετε την 
απώλεια ισχύος αναρρόφησης κατά τη θεραπεία.
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6. Τοποθετήστε από ένα σπόγγο μέσα σε κάθε κύπελλο 
ηλεκτροδίου αναρρόφησης.

7. Επιλέξτε Vacuum (Αναρρόφηση) στην οθόνη 
Ανασκόπησης θεραπείας. Επιλέξτε ON (Ενεργό) στην 
οθόνη ρυθμίσεων αναρρόφηση, όπως υποδεικνύεται 
στις παρακάτω εικόνες

8. Επιλέξτε τη λειτουργία αναρρόφησης: Σε συνεχή 
λειτουργία, η μονάδα αναρρόφησης διατηρεί την 
επιθυμητή πίεση αναρρόφησης. Στην παλμική 
λειτουργία, η πίεση αναρρόφησης κυμαίνεται μεταξύ 
υψηλής και χαμηλής τιμής πίεσης. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε την υψηλή και τη χαμηλή τιμή πίεσης, καθώς 
και τη διάρκεια και για τις δύο τιμές πίεσης.

4. Επιλέξτε το μέγεθος του προδιαγραφόμενου 
ηλεκτροδίου αναρρόφησης και τοποθετήστε ένα στο 
άλλο άκρο κάθε εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.

Η ΣΩΣΤΗ σύνδεση, με ΣΦΙΧΤΗ εφαρμογή στους εύκαμπτους 
σωλήνες και το ΠΛΑΤΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ στο ηλεκτρόδιο 
φαίνεται εδώ:

Συγκρίνετε με την ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ σύνδεση που φαίνεται εδώ:

5. Χρησιμοποιήστε καθαρούς σπόγγους που είναι 
κατάλληλοι για το μέγεθος των επιλεγμένων 
ηλεκτροδίων και βρέξτε τους καλά με αποσταγμένο 
νερό. Στραγγίστε την περίσσεια νερού, πιέζοντάς τους.
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9. Με τα ηλεκτρόδια αναρρόφησης τοποθετημένα και 
στραμμένα προς τα κάτω σε μια καθαρή, σταθερή 
επιφάνεια, αυξήστε την ένταση της αναρρόφησης 
με το χειριστήριο ρύθμισης, μέχρι τα ηλεκτρόδια να 
εφαρμόζουν σταθερά στην επιφάνεια. Αφαιρέστε 
διαδοχικά κάθε ηλεκτρόδιο από την επιφάνεια και 
τοποθετήστε το στην περιοχή θεραπείας του ασθενούς, 
όπως καθορίστηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ρυθμίστε την ένταση αναρρόφησης μέχρι τα ηλεκτρόδια 
αναρρόφησης να εφαρμόζουν σταθερά στον ασθενή.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΘΟΝΩΝ

1. Γραμμή μενού

2. Κύρια περιοχή

3. Γραμμή καναλιών

Κάθε οθόνη περιέχει τα ακόλουθες περιοχές:

Γραμμή μενού
Βρίσκεται στην κορυφή κάθε οθόνης και αναγράφει το όνομα της τρέχουσας οθόνης.
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Στάθμη μπαταρίας

USB (Μαύρο συνδεδεμένο, Γκρίζο ανενεργό)

Ρυθμίσεις
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Κύρια περιοχή
Βρίσκεται κάτω από τη γραμμή μενού και εμφανίζει εικονίδια που υπάρχουν μόνο στην τρέχουσα οθόνη.

1. Γραμμή μενού

2. Κύρια περιοχή

3. Γραμμή καναλιών
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Γραμμή καναλιών
Βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε οθόνης και εμφανίζει τις πληροφορίες κατάστασης για κάθε κανάλι. 
Όταν ξεκινάτε μια θεραπεία, κάθε κανάλι αντιστοιχίζεται αυτόματα στο επόμενο διαθέσιμο. Η χειροκίνητη επιλογή γίνεται 
αγγίζοντας το κανάλι που θέλετε.

Πλαίσιο κατάστασης υπερήχων Πλαίσιο κατάστασης Καν. 1 Ηλεκτροδιέγ. Πλαίσιο κατάστασης Καν. 2 Ηλεκτροδιέγ.

Ένταση
Υπολειπόμενος χρόνος θεραπείας

Πρόοδος θεραπείας

Κατάσταση

Δυνατότητες κατάστασης καναλιού:

Υποδεικνύει ότι το 
κανάλι είναι διαθέσιμο 
για χρήση

Υποδεικνύει ότι εκτελείται 
θεραπεία υπερήχων με τον 
αριστερό (L) εφαρμογέα

Υποδεικνύει ότι η θεραπεία 
για το κανάλι βρίσκεται σε 
φάση ρύθμισης αλλά η 
θεραπεία δεν έχει ξεκινήσει 
ακόμη

Υποδεικνύει ότι 
εκτελείται θεραπεία για 
το κανάλι

Υποδεικνύει ότι η 
θεραπεία για το κανάλι 
βρίσκεται σε παύση

Υποδεικνύει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η 
θεραπεία για το κανάλι
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 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Το εικονίδιο ρυθμίσεων στην πάνω δεξιά γωνία της γραμμής μενού της αρχικής οθόνης επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν τις 
προτιμήσεις τους, πατώντας για πρόσβαση το κουμπί ''.

1.  Στην αρχική οθόνη, το «όνομα τρέχουσας οθόνης» που εμφανίζεται στο μέσο γραμμής μενού είναι από προεπιλογή το 
«Intelect Mobile 2». 

2. Language (Γλώσσα): αγγίξτε αυτό το πλαίσιο εάν θέλετε να επιλέξετε άλλη γλώσσα
3. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής με ένα της επιλογής σας, π.χ. το όνομα κλινικής. Για να το κάνετε αυτό πατήστε 

το κουμπί Device name (Όνομα συσκευής), πληκτρολογήστε το νέο όνομα στο πληκτρολόγιο και πατήστε Enter ώστε το νέο 
όνομα συσκευής να αναγράφεται στην αρχική οθόνη.

4. Μπορείτε να ορίσετε ημερομηνία και ώρα πατώντας το κουμπί Date and time (Ημερομηνία και ώρα). Σε αυτήν την οθόνη 
μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μορφή ημερομηνίας και ώρας.

5. Πατήστε το κουμπί οθόνης και ήχων για να μπείτε σε αυτό το μενού:
 » Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, επιλέξτε το κουμπί Brightness (Φωτεινότητα). Το εύρος φωτεινότητας 
είναι από 0% (σκοτεινότερο) έως 100% (φωτεινότερο) σε βήματα του 10%. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 80%.

 » Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, επιλέξτε το κουμπί έντασης ήχου. Το εύρος ρύθμισης της έντασης είναι από 
0% (σίγαση) έως 100% (δυνατότερο) σε βήματα του 10%. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 40%.

 » Πατώντας το κουμπί ήχου πληκτρολογίου, ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται οι ήχοι του πληκτρολογίου. Η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ON (Ενεργοποίηση).

 » Πατώντας το κουμπί Keypad layout (Διάταξη πληκτρολογίου) μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή πληκτρολογίου σε 
QWERTY, AZERTY ή QWERTZ

 » Πατώντας το κουμπί ήχου σύζευξης Υπερήχων, ο χρήστης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ήχο. Η προεπιλεγμένη 
ρύθμιση είναι ON (Ενεργοποίηση).

6. Πατώντας τις πληροφορίες έκδοσης της μονάδας θα εμφανιστεί ο αριθμός σειράς της τρέχουσας έκδοσης λογισμικού και 
διάφορες παράμετροι συσκευής, όπως φαίνεται παρακάτω.

7. Επιλέξτε την ένδειξη κλίμακας πόνου NRS ή VAS, πατώντας το κουμπί κλίμακας πόνου για να κάνετε την απαιτούμενη 
επιλογή.

8. Πατώντας το κουμπί Data Transfer (Μεταφορά δεδομένων), η συσκευή θα συνδεθεί μέσω Bluetooth σε υπολογιστή με 
δυνατότητα Bluetooth.

9. Πατήστε το Reset to factory defaults (Επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές) για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις. Πατώντας αυτό το κουμπί θα γίνει επανεκκίνηση και ο χρήστης θα μεταφερθεί στην οθόνη αρχικών ρυθμίσεων.

10. Όταν εισάγεται μονάδα USB εμφανίζεται ένα νέο κουμπί που επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή της μονάδας USB. Πατήστε το 
κουμπί και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σαρώστε κατακόρυφα για να δείτε περισσότερες ρυθμίσεις
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Η συσκευή Intelect Mobile 2 επιτρέπει στον χρήστη να εκτυπώσει την οθόνη, π.χ. τα στοιχεία μιας συνεδρίας θεραπείας. Αυτό 
γίνεται ως εξής:

 » 1. Εισαγάγετε τη μονάδα USB στη θύρα USB που υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής Mobile 2
 » 2. Πατήστε το κουμπί εκτέλεσης/αναπαραγωγής και το κουμπί On/Off για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Η οθόνη θα 
αναβοσβήσει και η εικόνα θα καταγραφεί στον δίσκο USB.

 » 3. Στο μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε εξαγωγή του δίσκου USB για την ασφαλή αφαίρεση από τη συσκευή Mobile 2.
 » 4. Η μορφή του αρχείου είναι bitmap και στο όνομά του κωδικοποιείται η ημερομηνία και η ώρα.

Σημείωση: Η λειτουργία εκτύπωσης οθόνης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της θεραπείας

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Η Αρχική οθόνη της συσκευής Intelect® Mobile 2 παρέχει πρόσβαση σε όλους τους τρόπους θεραπείας και λειτουργίες του 
συστήματος. Η Αρχική οθόνη διαθέτει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τρόποι θεραπείας Συντόμευση αντιστοίχισης ή εκκίνησης Βιβλιοθήκες

Βιβλιοθήκη κλινικών πρωτοκόλλων

Suggested Parameter Setup 
(Προτεινόμενη παραμετροποίηση)
Βιβλιοθήκη προ-
προγραμματισμένων πρωτοκόλλων

Εκπαιδευτική βιβλιοθήκη:
· Περιγραφές τρόπων θεραπείας
· Ανατομικές εικόνες
· Παθολογικές εικόνες

Αποθήκευση δεδομένων θεραπείας
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ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι οθόνες Ανασκόπησης θεραπείας της συσκευής Intelect® Mobile 2 για την Ηλεκτροθεραπεία, τους Υπερήχους και τη 
Συνδυαστική λειτουργία περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

Οδηγίες τοποθέτησης 
ηλεκτροδίων

Αποθήκευση στα 
Προσαρμοσμένα πρωτόκολλα

1. Αγγίξτε για 
ενεργοποίηση
2. Προσαρμόστε με το 
χειριστήριο ρύθμισης:
• Δεξιόστροφα – 
Αύξηση
• Αριστερόστροφα – 
Μείωση

Σημείωση: Όταν 
μια παράμετρος δεν 
είναι ρυθμιζόμενη, το 
πλαίσιο παραμέτρων 
εμφανίζεται γκρίζο.

Αποθήκευση στα Δεδομένα 
θεραπείας

Οθόνη υπομενού παραμέτρων

Αγγίξτε για να επιλέξετε ON ή OFF

1. Αγγίξτε για ενεργοποίηση
2. Προσαρμόστε με το χειριστήριο 
ρύθμισης:
• Δεξιόστροφα – Αύξηση
• Αριστερόστροφα – Μείωση
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Διαχείριση έντασης σε διπλό κανάλι

• Η ένταση κάθε καναλιού προσαρμόζεται ανεξάρτητα, απλά αγγίζοντας το πλαίσιο για να το ενεργοποιήσετε
• Εάν η θεραπεία επιτρέπει την επιλογή ίδιας έντασης και στα δύο κανάλια, τότε στο πλαίσιο έντασης καναλιού εμφανίζεται 

σύμβολο «+»
• Αγγίζοντας αυτό το σύμβολο και τα δύο πλαίσια έντασης καναλιού ενεργοποιούνται μαζί. Στρέψτε το χειριστήριο για να 

αυξήσετε/μειώσετε και τα δύο μαζί
• Όταν οι εντάσεις συνεργάζονται, σε κάθε πλαίσιο εμφανίζεται το σύμβολο «-». Αγγίζοντας αυτό το σύμβολο, το σχετικό 

κανάλι απενεργοποιείται ώστε το χειριστήριο να ελέγχει μόνο το άλλο ενεργό κανάλι.
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ΟΘΟΝΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

Οι Οδηγίες για την ηλεκτροθεραπεία, τους υπερήχους και τη συνδυαστική θεραπεία παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 
Οδηγίες για βέλτιστη τοποθέτηση ηλεκτροδίων ή/και χρήση εφαρμογέα υπερήχων στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
Εικόνες που απεικονίζουν την τοποθέτηση ηλεκτροδίων ή/και την περιοχή θεραπείας ΗΠΑ και συνιστούσαν επιλογή συσκευής 
εφαρμογής στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Σαρώστε κατακόρυφα για να δείτε 
περισσότερα

Αγγίξτε την εικόνα για 
προβολή σε πλήρη οθόνη

Προβολή σε πλήρη οθόνη

Σαρώστε οριζόντια για 
περισσότερα
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Για να ξεκινήσετε την Ηλεκτροθεραπεία ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα:
1. Προετοιμάστε τον ασθενή και το σύστημα θεραπείας για Ηλεκτροθεραπεία. Ανατρέξτε στην ενότητα ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ για την επιλογή των ηλεκτροδίων, την προετοιμασία του ασθενούς και τη στερέωση των ηλεκτροδίων.
2. Επιλέξτε το εικονίδιο Electrotherapy (Ηλεκτροθεραπεία) στην αρχική οθόνη
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4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Στην οθόνη Ανασκόπησης θεραπείας μπορείτε να προσαρμόσετε τις παραμέτρους θεραπείας στα επίπεδα που θέλετε.
Ανατρέξτε στη σελίδα ... για λεπτομερή περιγραφή της οθόνης Ανασκόπησης θεραπείας.

Σημείωση: Ποτέ μην ξεκινάτε με ρύθμιση της έντασης – πρώτα προσαρμόστε όλες τις άλλες παραμέτρους και ρυθμίστε την ένταση ακριβώς πριν 
ξεκινήσετε τη θεραπεία 

Παράμετροι
Σαρώστε κατακόρυφα για να δείτε περισσότερες παραμέτρους

1. Αγγίζοντας για ενεργοποίηση, γύρω από την επιλεγμένη 
παράμετρο θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο
2. Προσαρμόστε με το χειριστήριο ρύθμισης:
• Δεξιόστροφα – Αύξηση
• Αριστερόστροφα – Μείωση

3. Επιλέξτε την κυματομορφή που θέλετε

Αγγίξτε για να επιλέξετε
Σαρώστε οριζόντια για να δείτε 
περισσότερα

Σημείωση: Ανατρέξτε στην ενότητα «Προδιαγραφές συστήματος» του παρόντος εγχειριδίου για τις προδιαγραφές όλων των κυματομορφών της 
συσκευής Intelect® Mobile 2.

Πατώντας το κουμπί αποθήκευσης η θεραπεία θα αποθηκευτεί ως προσαρμοσμένο πρωτόκολλο με όνομα που μπορεί να ορίσει 
ο χρήστης

Πατώντας το κουμπί Assign to (Αντιστοίχιση σε) θα εμφανιστούν δύο κουμπιά, όπως παρακάτω
-Το κουμπί Assign to (Αντιστοίχιση σε) αντιστοιχίζει τα δεδομένα θεραπείας σε ένα συγκεκριμένο αρχείο δεδομένων θεραπείας, 
το οποίο μπορεί να ονομαστεί από τον χρήστη
-Το κουμπί Open pain scale (Άνοιγμα κλίμακας πόνου) ανοίγει την κλίμακα πόνου ώστε να καταγραφεί η ένταση του πόνου πριν 
τη θεραπεία 



50 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

7. ΠΑΥΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση 

5. ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Πατήστε το κουμπί έναρξης/παύσης
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Η παύση της θεραπείας εμφανίζει αυτόματα το κουμπί διακοπής θεραπείας στην οθόνη Ανασκόπησης θεραπείας

Για να συνεχίσετε τη θεραπεία, πιέστε ξανά το πλήκτρο Έναρξης/Παύσης

Σημείωση: Η παύση ισχύει μόνο για το επιλεγμένο κανάλι

8. STOP ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Πρώτα κάντε παύση της θεραπείας πατώντας το κουμπί Έναρξη/Παύση 
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Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Stop treatment (Διακοπή θεραπείας) στην οθόνη Ανασκόπησης θεραπείας.

Όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία, θα εμφανιστεί η οθόνη Treatment Summary (Σύνοψη θεραπείας) με τις παρακάτω 
επιλογές:

• Επαναλάβετε τη θεραπεία πιέζοντας ξανά το Run (Εκτέλεση).
• Κουμπί Save (Αποθήκευση)

 » το πρωτόκολλο θεραπείας αποθηκεύεται στα Προσαρμοσμένα πρωτόκολλα
• Κουμπί Assign to (Αντιστοίχιση σε)

 » Αντιστοίχιση πληροφοριών θεραπείας στα δεδομένα θεραπείας
 » Άνοιγμα Κλίμακας πόνου για καταγραφή του πόνου μετά τη θεραπεία

• Έξοδος από τον Τρόπο θεραπείας και επιστροφή στην αρχική οθόνη

Ρυθμίσεις της ολοκληρωμένης θεραπείας
Σαρώστε κατακόρυφα για να δείτε περισσότερα 
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να ξεκινήσετε την Ηλεκτροθεραπεία με Αναρρόφηση:
1. Προετοιμάστε τον ασθενή και το σύστημα θεραπείας για Ηλεκτροθεραπεία με Αναρρόφηση. Ανατρέξτε στην ενότητα 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ στη σελίδα ... για την επιλογή των ηλεκτροδίων, την προετοιμασία του ασθενούς και τη στερέωση 
των ηλεκτροδίων.
2. Επιλέξτε το εικονίδιο Electrotherapy (Ηλεκτροθεραπεία) στην αρχική οθόνη

3. Επιλέξτε την κυματομορφή που θέλετε

Αγγίξτε για να επιλέξετε
Σαρώστε οριζόντια για να δείτε περισσότερα

Σημείωση: Ανατρέξτε στην ενότητα «Προδιαγραφές» του παρόντος εγχειριδίου για τις προδιαγραφές όλων των κυματομορφών της συσκευής 
Intelect® Mobile 2.
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4. Εμφανίζεται η οθόνη Ανασκόπησης θεραπείας.
Κυλήστε προς τα κάτω στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί το κουμπί αναρρόφησης

Πιέστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την αναρρόφηση
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5. Μελετήστε τις ρυθμίσεις στο Υπομενού Αναρρόφησης και προσαρμόστε ανάλογα.

Ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση αναρρόφησης

Ρύθμιση παλμικής ή συνεχούς λειτουργίας

Επίπεδο

Λειτουργία Αναρρόφησης:
Συνεχής: Η μονάδα αναρρόφησης διατηρεί την επιθυμητή πίεση αναρρόφησης. Μπορείτε να ρυθμίσετε την πίεση αναρρόφησης 
από το 1 (ελάχιστο) έως το 5 (μέγιστο).
Παλμική: Η μονάδα αναρρόφησης διατηρεί χαμηλή πίεση για την επιλεγμένη διάρκεια και, στη συνέχεια την αυξάνει έως την 
επιλεγμένη υψηλή πίεση αναρρόφησης και τη διατηρεί. Ο κύκλος ξεκινά ξανά και επαναλαμβάνεται ανάλογα με τη διάρκεια 
θεραπείας.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την υψηλή και χαμηλή πίεσης αναρρόφησης σε τιμές από 1 (ελάχιστο) έως 10 (μέγιστο).
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια της υψηλής και χαμηλής πίεσης στον κύκλο από 0 δευτ. (ελάχιστη) έως 20 δευτ. (μέγιστη)

Επαναλάβετε τα βήματα που επεξηγούνται στην ενότητα ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στη σελίδα …. - ….. για να 
προσαρμόσετε τις άλλες παραμέτρους θεραπείας και για έναρξη/παύση/συνέχεια/διακοπή της θεραπείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνδυαστική θεραπεία δεν μπορεί να χορηγηθεί χρησιμοποιώντας τη μονάδα ηλεκτροδίων αναρρόφησης.
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SPS (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ) 

Η συσκευή Intelect® Mobile 2 διαθέτει εικονίδιο SPS (Προτεινόμενη Παραμετροποίηση) με μια σειρά προκαθορισμένων 
πρωτοκόλλων όπου η περιοχή σώματος, η κλινική ένδειξη, η παθολογική κατάσταση και η σοβαρότητα επιλέγονται από τον 
χρήστη και ο προτεινόμενος αλγόριθμος επιλέγει τις ρυθμίσεις παραμέτρων. Μπορείτε να επεξεργαστείτε όλες τις ρυθμίσεις, 
ώστε να ανταποκρίνονται στη συνταγή θεραπείας και την άνεση του ασθενούς.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ SPS:

1.  Επιλέξτε το SPS από την Αρχική οθόνη

2. Επιλέξτε το ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ όπου θα γίνει η θεραπεία

Σημείωση: το επιλεγμένο μέρος του σώματος θα επισημανθεί και αν μετακινήσετε το δάχτυλό σας σε άλλη περιοχή ενώ κρατάτε επαφή με την οθόνη, 
τότε θα επισημάνετε και θα επιλέξετε κι άλλο μέρος του σώματος.
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3. Επιλέξτε τις Ενδείξεις

Αγγίξτε για να επιλέξετε
Σαρώστε κατακόρυφα για να 
δείτε περισσότερα

4. Επιλέξτε τις προδιαγραφές

Αγγίξτε για να επιλέξετε
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5. Επιλέξτε τον Τρόπο θεραπείας/Κυματομορφή

Αγγίξτε για να επιλέξετε

Σύνοψη βελτίωσης επιλογών

6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Στην οθόνη Ανασκόπησης θεραπείας εμφανίζονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θεραπείας και μπορείτε να προσαρμόσετε τις 
παραμέτρους στα επίπεδα που θέλετε.
Ανατρέξτε στη σελίδα ... για λεπτομερή περιγραφή της οθόνης Ανασκόπησης θεραπείας.

Σημείωση: Ποτέ μην ξεκινάτε με ρύθμιση της έντασης – πρώτα προσαρμόστε όλες τις άλλες παραμέτρους και ρυθμίστε την ένταση ακριβώς πριν 
ξεκινήσετε τη θεραπεία 

Παράμετροι
Σαρώστε κατακόρυφα για να δείτε περισσότερες 
παραμέτρους

1. Αγγίξτε για ενεργοποίηση
2. Προσαρμόστε με το χειριστήριο ρύθμισης:
• Δεξιόστροφα – Αύξηση
• Αριστερόστροφα – Μείωση

Πατώντας το κουμπί αποθήκευσης η θεραπεία θα αποθηκευτεί ως προσαρμοσμένο πρωτόκολλο με όνομα που μπορεί να ορίσει 
ο χρήστης

Πατώντας το κουμπί Assign to (Αντιστοίχιση σε) θα εμφανιστούν δύο κουμπιά, όπως παρακάτω
- Το κουμπί Assign to (Αντιστοίχιση σε) αντιστοιχίζει τα δεδομένα θεραπείας σε ένα συγκεκριμένο αρχείο δεδομένων θεραπείας, 
το οποίο μπορεί να ονομαστεί από τον χρήστη
-Το κουμπί Open pain scale (Άνοιγμα κλίμακας πόνου) ανοίγει την κλίμακα πόνου ώστε να καταγραφεί η ένταση του πόνου πριν 
τη θεραπεία 
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7. ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση μιας θεραπείας, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα Δεδομένα θεραπείας στη συσκευή Intelect Mobile 2 για 
μεταγενέστερη χρήση. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Κάντε κλικ στο κουμπί Assign to (Αντιστοίχιση σε). Τα δεδομένα θεραπείας μπορούν να αντιστοιχιστούν σε έναν φάκελο 
οποιαδήποτε στιγμή της θεραπείας (ρύθμιση παραμέτρων, εκτέλεση ή ολοκλήρωση), αλλά τα δεδομένα θα αποθηκευτούν 
μόνο όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία και το κανάλι είναι ελεύθερο για την επόμενη θεραπεία (μετά το πάτημα του κουμπιού EXIT 
(Έξοδος) στην οθόνη Treatment Summary (Σύνοψη θεραπείας))
Άνοιγμα Κλίμακας πόνου για καταγραφή του πόνου μετά τη θεραπεία

Εμφανίζεται η οθόνη Treatment data (Δεδομένα θεραπείας)
Αποθηκεύστε τα δεδομένα θεραπείας σε υπάρχοντα φάκελο ID ή δημιουργήστε έναν νέο φάκελο ID και αποθηκεύστε εκεί

Επιλογή και 
αποθήκευση σε 
υπάρχοντα φάκελο ID

Δημιουργία & 
αποθήκευση σε 

νέο φάκελο ID

Χρονολογική λίστα
Σαρώστε για να δείτε περισσότερα
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΕΟ ID: 

Πληκτρολογήστε το ID και αποθηκεύστε

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Πιέστε το εικονίδιο TREATMENT DATA (ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) στην αρχική οθόνη
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1. ΠΡΟΒΟΛΗ Δεδομένων θεραπείας 
Επιλέξτε τον φάκελο ID που θέλετε

Εμφανίζεται το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ με χρονολογική, συμπεριλαμβανομένων όλων των ήδη αποθηκευμένων συνεδριών 
θεραπείας

Επιλέξτε συνεδρία για να δείτε τη Σύνοψη 
θεραπείας για αυτήν τη συνεδρία.
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2. ΔΙΔΙΑΓΡΑΦΗ Δεδομένων θεραπείας
Διαγραφή όλων των ID

Διαγραφή ενός ID
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Διαγραφή όλων των συνεδριών θεραπείας

Διαγραφή μίας συνεδρίας
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Η συσκευή Intelect® Mobile 2 επιτρέπει τον καθορισμό έως και 25 προσαρμοσμένων πρωτοκόλλων. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα νέο προσαρμοσμένο πρωτόκολλο οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το κουμπί «SAVE» 
(ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ)

1. Αγγίξτε το SAVE» (Αποθήκευση) στην οθόνη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ή ΣΥΝΟΨΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2. ΟΝΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 

Πληκτρολογήστε το όνομα του προσαρμοσμένου πρωτοκόλλου και Αποθηκεύστε
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Αγγίξτε το εικονίδιο CUSTOM PROTOCOLS (Προσαρμοσμένα πρωτόκολλα) στην αρχική οθόνη

1. ΠΡΟΒΟΛΗ προσαρμοσμένου πρωτοκόλλου
Επιλέξτε το προσαρμοσμένο πρωτόκολλο που θέλετε
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Εμφανίζεται η οθόνη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ που εμφανίζει τις ρυθμίσεις του πρωτοκόλλου.
Ξεκινήστε τη θεραπεία ή εκτελέστε άλλες ενέργειες όπως περιγράφονται στην ενότητα Ηλεκτροθεραπείας/Υπερήχων/
Συνδυαστικής λειτουργίας

2. ΔΙΑΓΡΑΦΗ προσαρμοσμένου πρωτοκόλλου
Διαγραφή όλων των πρωτοκόλλων
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Διαγραφή μεμονωμένων πρωτοκόλλων
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ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

Η συσκευή Intelect Mobile 2 επιτρέπει 12 συντομεύσεις εργασιών προσαρμοσμένου πρωτοκόλλου στην αρχική οθόνη.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ
Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση στην αρχική οθόνη. Τα μη αντιστοιχισμένα εικονίδια 
συντόμευσης εμφανίζονται με γκρίζο χρώμα: Πατήστε ένα από τα μη αντιστοιχισμένα εικονίδια «Συντόμευσης» της αρχικής 
οθόνης.

Επιλέξτε το πρωτόκολλο που θέλετε στη βιβλιοθήκη Custom Protocol (Προσαρμοσμένα πρωτόκολλα)
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Αντιστοιχισμένη συντόμευση της αρχικής οθόνης

Μόλις ένα εικονίδιο συντόμευσης αντιστοιχιστεί αποκτά το χρώμα και το σύμβολο του αντίστοιχου τρόπου θεραπείας
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ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να καταργήσετε την αντιστοίχιση μιας συντόμευσης της αρχικής οθόνης προς ένα 
προσαρμοσμένο πρωτόκολλο:
Από την Αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο συντόμευσης του οποίου θέλετε να καταργήσετε την αντιστοίχιση.

Η μονάδα θα εμφανίσει ένα πλαίσιο κειμένου που θα ρωτάει Remove “My Custom Protocol 1” shortcut? (Να καταργηθεί η 
συντόμευση «Το προσαρμοσμένο πρωτόκολλό μου 1»;)

Επιλέξτε Cancel (Ακύρωση) για να διακόψετε τη διαδικασία αναίρεσης και να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη ή Confirm 
(Επιβεβαίωση) για να συνεχίσετε τη διαδικασία κατάργησης της αντιστοίχισης. Εάν επιλέξετε Confirm (Επιβεβαίωση), η 
αντιστοιχισμένη συντόμευση δεν θα εμφανίζεται πλέον στην Αρχική οθόνη.
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ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η συσκευή Intelect® Mobile 2 περιέχει μια μοναδική βιβλιοθήκη Κλινικών πόρων.
Η βιβλιοθήκη ανατομικών και παθολογικών εικόνων έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει τον χειριστή να κατανοεί και να εντοπίζει 
οπτικά συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες και τα συνήθη προβλήματα που σχετίζονται με παθολογικές παθήσεις, καθώς και για να 
παρέχει στον κλινικό ιατρό ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιεί μαζί με τον ασθενή.
Οι περιγραφές των τρόπων θεραπείας και των κυματομορφών παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το φυσικό υπόβαθρο και 
τις φυσιολογικές επιδράσεις των διαφόρων κυματομορφών ηλεκτροθεραπείας και θεραπείας με υπερήχους, με σκοπό να 
βοηθήσουν τον χρήστη στην επιλογή του κατάλληλου τρόπου θεραπείας/κυματομορφής.
Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να δείτε τη Βιβλιοθήκη Κλινικών Πόρων:

Πατήστε το εικονίδιο Clinical Resources (Βιβλιοθήκη κλινικών πόρων) στην Αρχική οθόνη.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ /ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να προβάλετε τη Βιβλιοθήκη Ανατομικών και Παθολογικών Εικόνων:
1. Πατήστε το εικονίδιο Βιβλιοθήκης Ανατομικών ή Παθολογικών Εικόνων στην οθόνη Clinical Resources (Κλινικοί πόροι)
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2. Αγγίξτε το τμήμα του σώματος για το οποίο θέλετε να δείτε πληροφορίες. 
Επιλέξτε την εμπρόσθια (στα αριστερά της οθόνης) ή την οπίσθια (στα δεξιά της οθόνης) πλευρά.

3. Εμφανίζονται οι διαθέσιμες εικόνες για το επιλεγμένο μέρος του σώματος.
Αγγίξτε την εικόνα που θέλετε να δείτε σε πλήρη οθόνη. 
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4. Εικόνα πλήρους οθόνης

Κλείσιμο λειτουργίας πλήρους οθόνης
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΠΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να δείτε τις περιγραφές των υπερήχων ή των κυματομορφών:
1. Πατήστε το εικονίδιο περιγραφής Κυματομορφών Ηλεκτροθεραπείας/Υπερήχων/Συνδυαστικής λειτουργίας στην 
οθόνη Clinical Resources (Κλινικοί πόροι)

2. Επιλέξτε την κυματομορφή που θέλετε (στην περίπτωση περιγραφής Κυματομορφής Ηλεκτροθεραπείας)
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3. Εμφανίζεται η περιγραφή του τρόπου θεραπείας ή της κυματομορφής
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Όλα τα μηνύματα συστήματος, τα προειδοποιητικά μηνύματα και τα μηνύματα σφάλματος που εμφανίζει από τη συσκευή είναι 
εύκολα κατανοητά, εκτός από το σφάλμα συστήματος.

2. Εάν παρουσιαστεί σφάλμα συστήματος, σημειώστε τον κωδικό σφάλματος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων 
της DJO ή το Τμήμα Σέρβις της DJO.
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Παρακάτω παρέχονται στους χρήστες του Intelect® Mobile 2 οι απαραίτητες πληροφορίες για την παραγγελία των εξαρτημάτων 
αντικατάστασης που χρησιμοποιούνται με το σύστημα. Αυτή η λίστα εξαρτημάτων αντικατάστασης έχει σχεδιαστεί για χρήση 
με το Intelect® Mobile 2. Κατά την παραγγελία, δηλώστε τον αντίστοιχο αριθμό εξαρτήματος, περιγραφή και ποσότητα που 
επιθυμείτε.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

Αριθμός μοντέλου Περιγραφή

42209 Durastick Premium 5 cm (2”) Τετράγωνα (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

42210 Durastick Premium 5 x 9 cm (2 x 3.5”) Ορθογώνια (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

42205 Durastick Premium 3.2 cm (1.25”) Στρογγυλά (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4) (δεν συνιστώνται για χρήση sEMG)

42206 Durastick Premium 5 cm (2”) Στρογγυλά (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

42207 Durastick Premium 4 x 6 cm (1.5 x 2.5”) Οβάλ (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

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

42211 Durastick Premium 5 cm (2”) Οβάλ, μπλε γέλης (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

42212 Durastick Premium 4 x 9 cm (1.5 x 3.5”) Ορθογώνια, μπλε γέλης (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

42198 Durastick Plus 5 cm (2”) Τετράγωνα, υφασμάτινα (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

42193 Durastick Plus 5 cm (2”) Τετράγωνα, αφρώδη (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

42199 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3.5”) Ορθογώνια, υφασμάτινα (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

42194 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3.5”) Ορθογώνια, αφρώδη (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

42200 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4”) υφασμάτινα - διπλού καλωδίου (συσκευασία των 2) Ορθογώνια

42218 Durastick Plus 1.5 x 15 cm (0.5 x 6”) υφασμάτινα (συσκευασία των 6) Ορθογώνια

42219 Durastick Plus 3.2 cm (1.25”) Στρογγυλά, υφασμάτινα (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4) (δεν συνιστώνται για χρήση sEMG)

42197 Durastick Plus 5 cm (2”) Στρογγυλά, υφασμάτινα (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

42192 Durastick Plus 5 cm (2”) Στρογγυλά, αφρώδη (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

42195 Durastick Plus 4 x 6 cm (1.5 x 2.5”) Οβάλ, αφρώδη (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

42196 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4”) Οβάλ, αφρώδη (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

42201 Durastick Plus 5 cm (2”) Τετράγωνα, υφασμάτινα με κλιπ (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

42202 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4”) Ορθογώνια, υφασμάτινα με κλιπ (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

42204 Durastick Plus 5 cm (2”) Τετράγωνα, υφασμάτινα (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

42203 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4”) υφασμάτινα - διπλό κούμπωμα (συσκευασία των 2) Ορθογώνια

42188 Durastick Plus 5 cm (2”) (συσκευασία των 2) Τετράγωνα

42189 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3.5”) (συσκευασία των 2) Ορθογώνια

42190 Durastick Plus 5 cm (2”) Τετράγωνα (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)

42191 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3.5”) Ορθογώνια (40/Κουτί = 10 συσκευασίες των 4)
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αριθμός μοντέλου Περιγραφή

6522055 Ιμάντας Chattanooga

79967 6 x 8 cm (2.5 x 3”) ηλεκτρόδια κάρμπον (4x)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αριθμός μοντέλου Περιγραφή

15-1136 Τρόλεϊ Mobile 2

15-1210 Τρόλεϊ με αναρρόφηση

79977 ΚΙΤ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ - Περιλαμβάνει μύτες ακροδέκτη και σπόγγους για εφαρμογέα (15 και 8 mm)

114.121 Προστατευτικό δακτύλου

70010 ΚΙΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ STD STIM CH 1/2

70012 ΚΙΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ XL STIM CH 1/2

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Αριθμός μοντέλου Περιγραφή

14-1086 Μπαταρία
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Αριθμός μοντέλου Περιγραφή

70030 ΚΙΤ ΕΥΚΑΜ. ΣΩΣΛΗΝΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦ. CH 1/2

70032 ΚΙΤ ΕΥΚΑΜ. ΣΩΣΛΗΝΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦ. 1/2 KIT XL

70034 90mm VACUUM ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

70035 60mm VACUUM ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

70036 30mm VACUUM ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

70037 ΚΙΤ ΣΠΟΓΓΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 90mm

70038 ΚΙΤ ΣΠΟΓΓΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 60mm

70039 ΚΙΤ ΣΠΟΓΓΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 30mm

70040 ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ/ΕΥΚΑΜ. ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

70041 ΚΙΤ ΠΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
INTELECT® MOBILE 2

Αφού αποσυνδέσετε το σύστημα από την πηγή ρεύματος, 
καθαρίστε το με καθαρό πανί, που δεν αφήνει χνούδι, 
εμποτισμένο με νερό και ήπιο αντιβακτηριακό σαπούνι. Εάν 
απαιτείται υψηλότερος βαθμός αποστείρωσης, εμποτίστε το 
πανί με αντιμικροβιακό καθαριστικό. Ο καθαρισμός πρέπει 
να γίνεται καθημερινά.
Μην βυθίζετε το σύστημα σε υγρά. Εάν η μονάδα βυθιστεί 
κατά λάθος, επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο ή 
το τμήμα σέρβις της DJO. 

Καθαρισμός της οθόνης LCD
Καθαρίστε την οθόνη LCD με καθαρό, στεγνό πανί, όπως 
ακριβώς θα καθαρίζατε την οθόνη ενός υπολογιστή. Μη 
χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά ή χημικά ή υγρά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Άδειασμα δοχείου
• Όταν αδειάζετε το δοχείο, φοράτε γάντια 

χειρουργικού τύπου. Για να αδειάσετε το κύπελλο του 
δοχείου, περιστρέψτε το δεξιόστροφα, όπως φαίνεται 
παρακάτω. Απορρίπτετε το περιεχόμενο σύμφωνα με 
τις εθνικές ή τοπικές οδηγίες απόρριψης.

Έκπλυση εύκαμπτων σωλήνων και δοχείου
1.  Συνδέστε και τους δύο εύκαμπτους σωλήνες στη 

μονάδα Αναρρόφησης. Βυθίστε το άλλο άκρο των 
εύκαμπτων σωλήνων σε έναν περιέκτη με τουλάχιστον 
250 ml (8 fl oz) πολύ ζεστού νερού, στο οποίο θα έχετε 
προσθέσει μία σταγόνα απορρυπαντικού πιάτων.

2. Ενεργοποιήστε τη μονάδα αναρρόφησης και ρυθμίστε 
την ένταση αναρρόφησης στο μέγιστο.

3. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να μην 
εμφανίζονται σωματίδια κατά το άδειασμα του δοχείου.

4. Απορρίψτε το περιεχόμενο του δοχείου σύμφωνα με 
τους εθνικούς και τοπικούς κανόνες και κανονισμούς.

5. Το σύστημα Αναρρόφησης πρέπει να εκπλένεται 
εβδομαδιαίως.

Σημείωση: Το σύστημα αναρρόφησης πρέπει να εκπλένεται και να 
αποστραγγίζεται πριν από την αποθήκευση ή μεταφορά της μονάδας 
αναρρόφησης, εάν η θερμοκρασία ενδέχεται να πέσει κάτω από τους 
0°C

Καθαρισμός της μονάδας Αναρρόφησης
• Αφού αποσυνδέσετε το σύστημα από την πηγή 

ρεύματος, καθαρίστε τη μονάδα αναρρόφησης με 
καθαρό πανί, που δεν αφήνει χνούδι, εμποτισμένο με 
νερό και ήπιο αντιβακτηριακό σαπούνι. Εάν απαιτείται 
υψηλότερος βαθμός αποστείρωσης, εμποτίστε το πανί 
με αντιμικροβιακό καθαριστικό.

• Μην βυθίζετε τη μονάδα αναρρόφησης σε υγρά. 
Σε περίπτωση τυχαίας βύθισης της μονάδας 
αναρρόφησης, επικοινωνήστε αμέσως με τον 
αντιπρόσωπο ή το Τμήμα Σέρβις της DJO. 

Οδηγίες καθαρισμού για τα ηλεκτρόδια και τα κύπελλα 
αναρρόφησης

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πανί εμποτισμένο 
με ήπιο αντιβακτηριακό διάλυμα που δεν περιέχει 
χλώριο και να στεγνώσετε με σκούπισμα ή με αέρα. 
Αυτό συνιστάται μεταξύ συνεδριών θεραπείας. 
Αυτά τα ηλεκτρόδια είναι πολλαπλών χρήσεων εάν 
συντηρούνται και καθαρίζονται σωστά.

Οδηγίες καθαρισμού σπόγγων
• Οι σχετικοί σπόγγοι συνιστώνται για χρήση μόνο σε 

έναν ασθενή και πρέπει να καθαρίζονται με διάλυμα 
αλκοόλης 70% πριν και μετά από κάθε συνεδρία 
θεραπείας.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

Η μονάδα βαθμονομήθηκε κατά τη διαδικασία κατασκευής 
και δεν χρειάζεται βαθμονόμηση κατά τη διάρκεια ζωής του 
προϊόντος.
Απαιτείται ετήσια εργοστασιακή βαθμονόμηση για όλους 
τους Εφαρμογείς Υπερήχων. Μόνο οι εφαρμογείς πρέπει να 
αποστέλλονται στο εργοστάσιο ή σε εκπαιδευμένος τεχνικός 
για αυτή τη διαδικασία

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2012/19/ΕΕ σχετικά 
με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) απαιτεί να μην απορρίπτονται ΑΗΗΕ ως οικιακά 
απόβλητα. Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα για 
πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της μονάδας και του 
βοηθητικού εξοπλισμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

1.  Μεταβείτε στον ιστότοπο της Chattanooga  
www.chattanoogarehab.com

2. Μεταβείτε στη σελίδα του προϊόντος Intelect Mobile 2
3. Συμπληρώστε το έντυπο εγγραφής για να ενημερωθείτε 

σχετικά με τη διαθεσιμότητα νέων εκδόσεων λογισμικού 
και ενημερώσεων των οδηγιών χρήσης (IFU) του 
προϊόντος (εάν δεν το έχετε κάνει ήδη)

4. Μεταβείτε στην καρτέλα λήψεων
5. Κάντε λήψη του αρχείου zip αναβάθμισης 

υλικολογισμικού και εξαγωγή του αρχείου
6. Διαγράψτε τα περιεχόμενα του δίσκου USB που 

παρέχεται με το Intelect Mobile 2
7. Αντιγράψτε τα αρχεία που εξήχθησαν στον δίσκο USB.
8. Απενεργοποιήστε τη συσκευή
9. Εισαγάγετε τον δίσκο USB στη θύρα USB στο πίσω 

μέρος της συσκευής 
10. Ενεργοποιήστε τη συσκευή
11. Η συσκευή θα εντοπίσει αυτόματα τη διαθεσιμότητα 

ενημέρωσης υλικολογισμικού και θα ξεκινήσει την 
αναβάθμιση. Η αναβάθμιση θα διαρκέσει μερικά λεπτά, 
στα οποία δεν πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή

12. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού, 
θα εμφανιστεί η Αρχική οθόνη και θα μπορείτε να 
αφαιρέσετε τον δίσκο USB. Η συσκευή είναι έτοιμη για 
χρήση.

13. Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού στις ρυθμίσεις

ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (IFU)

1.  Μεταβείτε στον ιστότοπο της Chattanooga  
www.chattanoogarehab.com

2. Μεταβείτε στην καρτέλα προϊόντος του Intelect Mobile 2
3. Συμπληρώστε το έντυπο εγγραφής για να ενημερωθείτε 

σχετικά με τη διαθεσιμότητα νέων εκδόσεων λογισμικού 
και ενημερώσεων των οδηγιών χρήσης (IFU) του 
προϊόντος, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη

4. Μεταβείτε στην καρτέλα εγγράφων
5. Κάντε κλικ στην τελευταία έκδοση του εγχειριδίου 

χρήσης της συσκευής Intelect Mobile 2 που διαθέτετε 
(COMBO, US ή STIM) για λήψη

Σημείωση: για την προβολή των οδηγιών χρήσης (IFU) απαιτείται 
πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων pdf

Μπορείτε να ζητήσετε τις οδηγίες χρήσης (IFU) σε έντυπη 
μορφή από την DJO, είτε με εγγραφή στον ιστότοπο είτε από 
το τοπικό γραφείο ή αντιπρόσωπο της DJO. Το έντυπο θα σας 
παραδοθεί εντός 7 ημερών
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1.  Ξεβιδώστε τη θυρίδα της μπαταρίας που υπάρχει στο 
κάτω μέρος της συσκευής (2 βίδες)

2. Αφαιρέστε τη θυρίδα της μπαταρίας
3. Συνδέστε τη νέα μπαταρία στον σύνδεσμο μπαταρίας
4. Εισαγάγετε την μπαταρία στη θέση της
5. Τοποθετήστε ξανά τη θυρίδα της μπαταρίας με τις 

2 βίδες

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1.  Ξεβιδώστε τη θυρίδα της μπαταρίας που υπάρχει στο 
κάτω μέρος της συσκευής (2 βίδες)

2. Αφαιρέστε τη θυρίδα της μπαταρίας
3. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε την μπαταρία
4. Συνδέστε τη νέα μπαταρία στον σύνδεσμο μπαταρίας
5. Εισαγάγετε την μπαταρία στη θέση της
6. Τοποθετήστε ξανά τη θυρίδα της μπαταρίας με τις 

2 βίδες

Σημείωση: Εάν η συσκευή με εγκατεστημένη την μπαταρία δεν 
χρησιμοποιείται, τότε συνιστάται να συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα 
και να την ενεργοποιείτε με τον διακόπτη λειτουργίας ON/OFF που 
υπάρχει στην πίσω πλευρά της συσκευής τουλάχιστον μία φορά κάθε 
4 μήνες ώστε να επαναφορτίζεται η μπαταρία.
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σέρβις 
Εάν η συσκευή Intelect® Mobile 2 ή οποιοσδήποτε 
βοηθητικός εξοπλισμός χρειαστεί σέρβις, επικοινωνήστε με 
τον πωλητή ή το Τμήμα Σέρβις της DJO.
Το σέρβις στις μονάδες αυτές πρέπει να πραγματοποιείται 
μόνο από τεχνικό συντήρησης πιστοποιημένο από την 
Εταιρεία.

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής
• Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής της συσκευής είναι 

πέντε έτη
• Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του βοηθητικού 

εξοπλισμού είναι ένα έτος
• Τα ηλεκτρόδια γέλης και η γέλη υπερήχων έχουν 

συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, η οποία είναι 
συντομότερη από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής 
της συσκευής. Η διάρκεια ζωής αναγράφεται στη 
συσκευασία των ηλεκτροδίων και τη φιάλη της γέλης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η DJO FRANCE SAS («Εταιρεία») εγγυάται ότι η συσκευή 
Intelect® Mobile 2 και η Μονάδα Αναρρόφησης («Προϊόντα») 
δεν παρουσιάζουν ελαττώματα υλικών και εργασίας. 
Η εγγύηση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ για δύο έτη 
(24 μήνες) από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς από τον 
καταναλωτή.
Κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου εγγύησης από την 
ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στον τελικό πελάτη, 
τυχόν ελαττώματα θα αποκατασταθούν δωρεάν για τον 
πελάτη, εφόσον ο πελάτης προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις 
ότι το ελάττωμα οφείλεται σε ελαττώματα υλικού ή εργασίας. 

Προσοχή
Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις στη συσκευή. Κάθε μη 
εξουσιοδοτημένο άνοιγμα, επισκευή ή τροποποίηση της 
συσκευής από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό απαλλάσσει 
τον κατασκευαστή από την ευθύνη και την υποχρέωσή του 
για ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Αυτό θα ακυρώσει 
αυτόματα την εγγύηση ακόμα και πριν από το τέλος της 
περιόδου εγγύησης.
Η περίοδος εγγύησης για τον βοηθητικό εξοπλισμό είναι 90 
ημέρες. Ο βοηθητικός εξοπλισμός περιλαμβάνει τα καλώδια 
και τα ηλεκτρόδια.
Η περίοδος εγγύησης για το Τρόλεϊ και τους Εφαρμογείς 
Υπερήχων του Συστήματος Θεραπείας είναι ένα έτος 
(12 μήνες).

Η παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
• Αντικαταστάσιμα μέρη ή εργασίες που παρέχονται 

από οποιονδήποτε άλλον εκτός της Εταιρίας, του 
πωλητή αντιπρόσωπου ή του τεχνικού σέρβις της 
Εταιρίας

• Ελαττώματα ή ζημιές που προκαλούνται από εργασία 
που παρέχεται από κάποιον άλλον εκτός της Εταιρίας, 
τον πωλητή αντιπρόσωπο ή από τεχνικό υπηρεσιών 
της Εταιρίας

• Οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή αστοχία στο Προϊόν 
που προκαλείται από κακή χρήση του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αποτυχίας 
παροχής εύλογης και απαιτούμενης συντήρησης 
ή οποιασδήποτε χρήσης που δεν συνάδει με το 
Εγχειρίδιο Χρήστη του Προϊόντος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΒΛΑΒΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ.

Η εγγύηση αυτή σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά 
δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα, τα 
οποία διαφέρουν από τοποθεσία σε τοποθεσία. Η Εταιρία δεν 
εξουσιοδοτεί κανένα άτομο ή εκπρόσωπο να δημιουργήσει 
για αυτήν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη σε σχέση 
με την πώληση του Προϊόντος.
Κάθε αντιπρόσωπος ή συμφωνητικό που δεν περιλαμβάνεται 
στην εγγύηση θεωρείται άκυρο και άνευ ισχύος.

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΤΉ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΗΜΣ-EMC)

Οδηγία και Δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Η συσκευή Intelect® Mobile 2 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. 
Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής Intelect® Mobile 2 πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – Οδηγία

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων 
CISPR 11

Ομάδα 1 Η συσκευή Intelect® Mobile 2 χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική 
της λειτουργία. Επιπλέον, η συσκευή Intelect® Mobile 2 περιέχει μια μονάδα ραδιοεκπομπών 
Bluetooth®. Συνεπώς, οι εκπομπές των ραδιοσυχνοτήτων είναι πολύ χαμηλές και δεν ενδέχεται να 
προκαλέσουν παρεμβολές σε πλησίον ευρισκόμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων 

CISPR 11
Κατηγορία B

Εκπομπές αρμονικών 
IEC 61000-3-2

Κατηγορία A
Η συσκευή Intelect® Mobile 2 είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των οικιακών εγκαταστάσεων και όσων συνδέονται άμεσα με το δημόσιο 
δίκτυο παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται ως οικίες.Μεταβολές τάσης/ 

εκπομπές flicker 
IEC 61000-3-3

Συμμορφώνεται



96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛ
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Οδηγία και Δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Η συσκευή Intelect® Mobile 2 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. 
Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής Intelect® Mobile 2 πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας IEC 60601 Test Επίπεδο Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες

Ηλεκτροστατική 
εκκένωση (ESD) 
IEC 61000-4-2

± 8 kV επικοινωνία 
± 15 kV air

± 8 kV επικοινωνία 
± 15 kV air

Η αξιολόγηση κινδύνου για τη συσκευή Intelect® Mobile 2 υποδεικνύει 
ότι τα επίπεδα συμμόρφωσης που ανακοινώνονται είναι αποδεκτά όταν 
λαμβάνονται προληπτικά μέτρα έναντι των ESD. 
 
Η συσκευή Intelect® Mobile 2 ενδέχεται να εκδηλώσει ηλεκτροστατική 
εκκένωση (ESD) σε τάσεις υψηλότερες από ±7 kV κατά την πρώτη 
επαφή με τον εφαρμογέα Υπερήχων. Σε περίπτωση τέτοιας εκκένωσης, 
η συσκευή Intelect® Mobile 2 ενδέχεται να εμφανίσει μόνιμο σφάλμα. Η 
συσκευή Intelect® Mobile 2 θα τερματίσει όλες τις ενεργές λειτουργίες 
(ηλεκτροδιέγερση, υπέρηχοι) και θα θέσει αυτόματα τη μονάδα σε ασφαλή 
κατάσταση.
 
Για την αποτροπή ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD) σε τάσεις υψηλότερες 
από ±7 kV:
• Πιάστε και κρατήστε τον εφαρμογέα Υπερήχων πριν ξεκινήσετε τη 

θεραπεία. Εάν ο εφαρμογέας πρέπει να τοποθετηθεί κάτω πριν την 
ολοκλήρωση της θεραπείας, τότε διακόψτε πρώτα την τρέχουσα θεραπεία 
και μετά τοποθετήστε τον εφαρμογέα στη βάση στήριξης.

• Διατηρείτε σχετική υγρασία τουλάχιστον 50% στο περιβάλλον χρήσης.
• Το δάπεδο πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ξύλο, τσιμέντο ή κεραμικά 

πλακάκια. Εάν τα δάπεδα καλύπτονται με συνθετικό υλικό, η DJO συνιστά 
τη χρήση πρόσθετου εξοπλισμού για διατήρηση της σχετικής υγρασίας 
τουλάχιστον στο 50%.

• Ενημερώστε το υγειονομικό προσωπικό, τους εργοδηγούς, τους 
επισκέπτες και τους ασθενείς για τις συγκεκριμένες προφυλάξεις έναντι 
ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD).

Ηλεκτρικά ταχέα 
μεταβάσματα/ριπές 
IEC 61000-4-4

± 2 kV για γραμμές παροχής ρεύματος ± 2 kV για γραμμές παροχής ρεύματος
Η ποιότητα του ρεύματος τροφοδοσίας πρέπει να είναι αυτή που παρέχεται 
συνήθως σε επαγγελματικές ή νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.

Υπέρταση 
IEC 61000-4-5

± 1 kV γραμμή(ές) προς γραμμή(ές) ± 1 kV διαφορική λειτουργία
Η ποιότητα του ρεύματος τροφοδοσίας πρέπει να είναι αυτή που παρέχεται 
συνήθως σε επαγγελματικές ή νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.

Βυθίσεις τάσης, 
σύντομες διακοπές και 
διακυμάνσεις τάσης 
στις γραμμές εισόδου 
τροφοδοσίας ρεύματος 
IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 % βύθιση στην UT) επί 
0,5 κύκλους 
40 % UT (60 % βύθιση στην UT) επί 
5 κύκλους 
70 % UT (30 % βύθιση στην UT) επί 
25 κύκλους 
<5 % UT (>95 % βύθιση στην UT) επί 
5 δευτ.

<5 % UT (>95 % βύθιση στην UT) επί 
0,5 κύκλους 
40 % UT (60 % βύθιση στην UT) επί 
5 κύκλους 
70 % UT (30 % βύθιση στην UT) επί 
25 κύκλους 
<5 % UT (>95 % βύθιση στην UT) επί 
5 δευτ.

Η ποιότητα του ρεύματος τροφοδοσίας πρέπει να είναι αυτή που παρέχεται 
συνήθως σε επαγγελματικές ή νοσοκομειακές εγκαταστάσεις. Εάν ο χρήστης 
της συσκευής Intelect® Mobile 2 απαιτεί συνεχή λειτουργία κατά τη 
διάρκεια διακοπών στην παροχή του ηλεκτρικού δικτύου, τότε συνιστάται η 
συσκευή Intelect® Mobile 2 να τροφοδοτείται μέσω διάταξης αδιάλειπτης 
τροφοδοσίας ρεύματος (UPS) ή μπαταρία.

Συχνότητα ρεύματος 
(50/60 Hz) 
μαγνητικό πεδίο 
IEC 61000-4-8

3 A/M 3 A/M 
Τα μαγνητικά πεδία εναλλασσόμενου ρεύματος θα πρέπει να βρίσκονται σε 
επίπεδα χαρακτηριστικά των τυπικών επαγγελματικών ή νοσοκομειακών 
εγκαταστάσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: UT είναι η τάση του εναλλασσόμενου ρεύματος τροφοδοσίας πριν από την εφαρμογή του επιπέδου της δοκιμής.
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Οδηγία και Δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Η συσκευή Intelect® Mobile 2 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. 
Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής Intelect® Mobile 2 πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.

Δοκιμή ΑΤΡΩΣΙΑΣ IEC 60601 TEST ΕΠΙΠΕΔΟ Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – Οδηγία

Ραδιοσυχνότητες μέσω 
αγωγών 
IEC 61000-4-6

Ραδιοσυχνότητες μέσω 
ακτινοβολίας 
IEC 61000-4-3

3 Vrms 
150 kHz έως 80 MHz 
εκτός ζωνών ISMα 
 
6 Vrms 
150 kHz έως 80 MHz 
εντός ζωνών ISMα 
 
10 V/m 
80 MHz έως 2,5 GHz 
 
9-28V/m 
εντός ασύρματων ζωνών

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

Οι φορητές και οι κινητές συσκευές επικοινωνιών που λειτουργούν στο φάσμα 
των ραδιοσυχνοτήτων (RF) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απόσταση από 
οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής Intelect® Mobile 2, συμπεριλαμβανομένων και 
των καλωδίων, τουλάχιστον ίση με τη συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού που 
υπολογίζεται από την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού. 
Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού:
 
d = 1.2 √P 
 
d = 2 √P 
 
d = 1,2 √P 80 MHz έως 800 MHz 
d = 2,3 √P 800 MHz έως 2,5 GHz 
 
όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε watt (W) 
σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού και d είναι η συνιστώμενη απόσταση 
διαχωρισμού σε μέτρα (m).β 
Ένταση πεδίου από σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, όπως καθορίζεται από 
ηλεκτρομαγνητική επιτόπια έρευνα.γ 
πρέπει να είναι μικρότερο από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε εύρος 
συχνοτήτων.δ 
Ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές κοντά σε εξοπλισμό που φέρει το ακόλουθο 
σύμβολο:

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 1 Στα 80 MHz και 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση σε κτίρια, 
αντικείμενα και ανθρώπους.

α) Οι ζώνες ISM (βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές) μεταξύ 150 kHz και 80 MHz είναι6,765 MHz έως 6,795 MHz, 13,553 MHz έως 13,567 MHz, 26,957 MHz έως 27,283 MHz και 40,66 MHz έως 
40,70 MHz. 
β) Τα επίπεδα συμμόρφωσης στις ζώνες συχνοτήτων ISM μεταξύ 150 kHz και 80 MHz και στο εύρος συχνοτήτων 80 MHz έως 2,5 GHz αποσκοπούν στο να μειωθεί η πιθανότητα πρόκλησης 
παρεμβολών από κινητό/φορητό εξοπλισμό επικοινωνιών που τυχόν θα εισέλθει σε χώρους ασθενών. Για τον λόγο αυτό, ένας πρόσθετος συντελεστής 10/3 έχει ενσωματωθεί στους τύπους που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της συνιστώμενης απόστασης διαχωρισμού για πομπούς σε αυτά τα εύρη συχνοτήτων. 
γ) Οι εντάσεις πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσης για ραδιοτηλέφωνα (κυψελικά/ασύρματα) και επίγειους φορητούς ραδιοπομπούς, ερασιτεχνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, 
ραδιοφωνικές εκπομπές AM και FM και τηλεοπτικές εκπομπές δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για να αξιολογηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που οφείλεται σε 
σταθερούς πομπούς RF, πρέπει να διεξαχθεί επιτόπια ηλεκτρομαγνητική μελέτη. Εάν η μετρούμενη ένταση πεδίου στην τοποθεσία όπου χρησιμοποιείται η συσκευή Intelect® Mobile 2 υπερβαίνει 
το παραπάνω ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων, τότε η συσκευή Intelect® Mobile 2 πρέπει να παρακολουθείται για την επαλήθευση της κανονικής λειτουργίας. Εάν παρατηρηθεί μη 
φυσιολογική απόδοση, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, όπως επαναπροσανατολισμός ή μετεγκατάσταση της συσκευής Intelect® Mobile 2. 
δ) Στο εύρος συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, οι εντάσεις πεδίου πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V/m
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Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων και της συσκευής Intelect® Mobile 2

Η συσκευή Intelect® Mobile 2 προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο ελέγχονται οι διαταραχές ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων. Ο πελάτης 
ή ο χρήστης της συσκευής Intelect® Mobile 2 μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ φορητού 

και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων (πομπών) και της συσκευής Intelect® Mobile 2, όπως συνιστάται παρακάτω, ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του 
εξοπλισμού επικοινωνιών.

Μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου 
πομπού

W

Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού
d (m)

150 kHz έως 80 MHz 
εκτός των ζωνών ISM

D = 1,2 √P

150 kHz έως 80 MHz 
εντός των ζωνών ISM

D = 2 √P

80 MHz έως 800 MHz

D = 1,2 √P

800 MHz έως 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

Για πομπούς με μέγιστη ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας την 
εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε watt (W), σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Οι ζώνες ISM (βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές) μεταξύ 150 kHz και 80 MHz είναι 6,765 MHz έως 6,795 MHz, 13,553 MHz 
έως 13,567 MHz, 26,957 MHz έως 27,283 MHz και 40,66 MHz έως 40,70 MHz.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 Ένας πρόσθετος συντελεστής 10/3 έχει ενσωματωθεί στους τύπους που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της συνιστώμενης 
απόστασης διαχωρισμού για πομπούς στις ζώνες συχνοτήτων ISM μεταξύ 150 kHz και 80 MHz και στο εύρος συχνοτήτων 80 MHz έως 2,5 GHz 
για να μειωθεί η πιθανότητα ο κινητός/φορητός εξοπλισμός επικοινωνιών να προκαλέσει παρεμβολές εάν μεταφερθεί ακούσια σε περιοχές 
ασθενών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζεται από 
την απορρόφηση και την αντανάκλαση σε κτίρια, αντικείμενα και ανθρώπους.
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