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Κεθ.1 - ΔΗΑΓΩΓΖ 

Σν POCKET LASERVIT αλήθεη ζηε λέα ζεηξά ησλ ειεθηξν-ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα θπζηνζεξαπεία. Οη 

κεησκέλεο δηαζηάζεηο, ε επθνιία ρξήζεο θαη ε επειημία είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο 

θαηλνηφκαο ζεηξάο πξντφλησλ. 

1.1 -  - Σι είναι ηο POCKET LASERVIT 

 Η ζπλερήο έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ έθεξε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

ζπζηήκαηνο ζεξαπείαο κε ππέξπζξεο απνηεινχκελν απφ ηε γελλήηξηα POCKET LASERVIT. Πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιίδεη ζηνλ θαηαλαισηή ηε κέγηζηε αμηνπηζηία θαη ηελ αζθάιεηα ζπγθξηηηθά ηνπο νπζηαζηηθνχο 

Καλνληζκνχο πεξί ηεο αζθάιεηαο ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, ε γελλήηξηα αλαιακβάλεη ηηο εξγαζίεο 

ειέγρνπ, ελψ ην ινγηζκηθφ επηηξέπεη ηελ παξαγσγή ηνπ ππέξπζξνπ θσηφο γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο ζηηο 

πην θνηλέο παζνινγίεο (κπτθέο ζπζπάζεηο, αξζξνπάζεηα, θαηαθιίζεηο). 

1.2 -  - Γιαηί να σπηζιμοποιήζεηε ηο POCKET LASERVIT 

Σν POCKET LASERVIT ελέρεη φιε ηελ αλαγθαία ηερλνινγία γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ππέξπζξνπ θσηφο 

θαζψο θαη γηα ηελ ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ 

πνπ πεξηέρνληαη ζηε κλήκε ηνπ θαη ηα 10 ειεχζεξα πξνγξάκκαηα .Έηζη, ράξε ζην POCKET LASERVIT, 

είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζζεί ε ππέξπζξε ζεξαπεία κε ην πξφηππα πξνγξάκκαηα θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ αζζελνχο. 

1.3 -  - ε ποιον απεςθύνεηαι ηο POCKET LASERVIT 

Σν POCKET LASERVIT βξίζθεη ζηνλ ηαηξηθφ ηνκέα (ηδηαίηεξα ζηε θπζηθνζεξαπεία) θαη ζηελ θαη’ νίθνλ 

ζεξαπεία ην επλντθφηεξν πεξηβάιινλ γηα λα εθθξαζηνχλ πιήξσο νη δπλαηφηεηεο ηνπ. Παξ 'φια απηά, ιφγσ 

ηεο απιφηεηαο ηεο ρξήζεο, είλαη ρξεζηκνπνηήζηκν, εθηφο απφ ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο θπζηθνζεξαπεπηέο, 

θαη απφ εθείλνλ πνπ επηζπκεί λα κεηαρεηξηζηεί ηε δηθή ηνπ θπζηθή θαηάζηαζε ζε θαη' νίθνλ θπθιηθέο 

ζπλεδξίεο, ράξε ζηελ επθνιία  ηεο ρξήζεο θαη ηελ επειημία ηνπ πξντφληνο. 

Κεθ.2 - ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΚΑΗ ΠΑΡΔΝΔΡΓΔΗΔ 

Η ζεξαπεία κε ππέξπζξεο παξάγεη ζηα δεξκάηηλα πθάζκαηα έλα ζεξκηθφ απνηέιεζκα ην νπνίν έρεη, σο 

δεπηεξνγελείο επίδξαζε, ηελ αχμεζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πθαζκάησλ απηψλ, ε αγγεηνδηαζηνιή ησλ 

ηξηρνεηδψλ αγγείσλ θαη ησλ αξηεξηψλ θαη ηε κπτθή ραιάξσζε. 

2.1 -  Δνδείξειρ 

Οη πην θνηλέο παζνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ κε ηελ ζεξαπεία ππεξχζξσλ είλαη: 

Σελνληίηηδα (Αρίιιεηα, επηθνλδπιίηηδα, εβηθφο πφλνο, ”πφδη ηεο ρήλαο ” , δηθέθαινη)· 

Φιεγκνλή ησλ αξζξηθψλ ζπιάθσλ· 

 πζπάζεηο, ηξαβήγκαηα θαη κπτθά δηαζηξέκκαηα· 

 Παξακνξθψζεηο· 

 Καηάγκαηα· 

Αηκαηψκαηα θαη κψισπεο· 

 Αξζξίηηδεο θαη αξζξνπάζεηα· 

 Κπηηαξίηηδα· 

Έιθε θαη θαηαθιίζεηο· 

 Αθκή, θνλδπιψκαηα, θιπ. 

2.2 -  Ανηενδείξειρ 

Η ζεξαπεία κε ππέξπζξεο δελ είλαη θαηάιιειε γηα: 

άηνκα κε βεκαηνδφηε· 

λενπιαζία (φγθνο)· 



4 

θχεζε ζε εμέιημε· 

επηιεςία· 

άηνκα κε θσηνεπαηζζεζία· 

παηδηά (ζηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο) 

2.3 -  Παπενέπγειερ 

Γεξκαηηθά εγθαχκαηα πιεπξά, εάλ ε έληαζε είλαη αμηνζεκείσηε θαη αλ ππάξρνπλ δηαηαξαρέο ζηελ 

επαηζζεζία. 

 Δπεηζφδηα ιηπνζπκίαο ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ ζε άηνκα κε κηα θαξδηαθή λφζν.  

Μελ θαηεπζχλεηε ηηο αθηίλεο ζην θεθάιη, δηφηη ελδερνκέλσο λα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ζεξκνπιεμίαο. 

Δάλ νη εθαξκνγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ απρεληθή ζπνλδπιηθή ζηήιε, πξνζηαηέςηε ην θεθάιη κε έλα 

θάιπκκα). 

Κεθ.3 - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 

1 - Οζφλε LCD 7 - Έμνδνο γηα ην θαιψδην 

2 - ENTER: Δπηβεβαίσζε επηινγήο 8 - PAUSE STOP: δηαθνπή / ηεξκαηηζκφο 

3 - UP: Δκπξφο 9 - (+) / (-) θαλάιη 2: έληαζε δηακφξθσζεο 

4 - (+) / (-) Καλάιη 1: Δλεκέξσζε Γηακφξθσζεο     10 - ΚΑΣΩ: πίζσ 

5 - START: Δθθίλεζε πξνγξάκκαηνο    11 - CLEAR: αθχξσζε / επηζηξνθή 

6 - ON/OFF: ελεξγνπνηεί/ απελεξγνπνηεί ηελ ζπζθεπή  12 - Έμνδνο γηα ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο 

3.1 -  Ζ ζύνδεζη με ηο ηλεκηπικό πεύμα 

Σν POCKET LASERVIT κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε κπαηαξία ή λα ηξνθνδνηείηαη κε  ειεθηξηθφ ξεχκα, 

ζπλδένληαο ην ηξνθνδνηηθφ κε κηα θαλνληθή ηάζε ησλ  230V θαη ηε ζπζθεπή κέζσ ηεο εμφδνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζην αλψηεξν ηκήκα ηεο. 

1 
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3 

4 

5 

6 

2 
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11 

10 
9 

8 



5 

3.2 -  ύνδεζη ηηρ κεθαλήρ 

Πξηλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο, ζπλδέζηε ηελ θεθαιή ζηελ έμνδν πνπ ππάξρεη ζην θαηψηεξν 

ηκήκα ηεο ζπζθεπήο κέζσ ηνπ ζπλδεηήξηνπ θαισδίνπ. Γηα λα ηνπνζεηήζεηε ην βχζκα πεξηζηξέςηε ην 

κέρξηο φηνπ νη ζπλδέζεηο λα ζπκπέζνπλ κε ηελ έμνδν. Μφιηο εηζαρζεί,  βηδψζηε γηα λα εθαξκφζεη θαιά ην 

θαιψδην ζηε ζπζθεπή. 

3.3 -  Δθαπμογή ηηρ κεθαλήρ 

Σνπνζεηήζηε ηελ θεθαιή απεπζείαο ζην δέξκα κε θάζεην ηξφπν (90 °). Κξαηάηε ηελ θεθαιή θαζ 'φιε ηελ 

εθαξκνγή. Γηα ηηο ηερληθέο ηεο εθαξκνγήο δείηε ηελ ελφηεηα Δθαξκνγέο. 

3.4 -  Δνεπγοποίηζη ηηρ ζςζκεςήρ 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην POCKET LASERVIT παηήζηε ην πιήθηξν (I) - ON / OFF ζηελ επηθάλεηα ηεο 

ζπζθεπήο. ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα θαισζνξίζκαηνο κε ηελ έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην κελνχ επηινγήο. Απηφ απηφκαηα ξπζκίδεηαη ζην πξψην πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα. 

3.5 -  Δπιλογή ηος ππογπάμμαηορ 

Δπηιέμηε ην πξφγξακκα κε ηα πιήθηξα UP / DOWN (βιέπε ελφηεηα  Πξνγξάκκαηα) θαη επηβεβαηψζηε κε ην 

ENTER. 

3.6 -  Έναπξη ηηρ διέγεπζηρ 

Γηα λα μεθηλήζεηε ηε ζεξαπεία πηέζηε START φηαλ ε νζφλε απεηθνλίδεη> START>. 

3.7 -  Ένηαζη ηηρ εκπομπήρ 

Η έληαζε ηεο εθπνκπήο ηεο θεθαιήο είλαη ζηαζεξή. Η δφζε, δειαδή ε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη 

ζην ζψκα, είλαη πξνθαζνξηζκέλε θαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε πξφγξακκα. Δίλαη δπλαηή ε κεηαβνιή ηεο δφζεο 

κε ηα πιήθηξα (+) / (-) 2 (αιιάδνληαο ηε δφζε έρεηε κηα αλάινγε πξνζαξκνγή ζηνλ ρξφλν). Η δηακφξθσζε 

1/1, 1/2, 1/4 απεηθνλίδεηαη δίπια απφ ηε  δφζε XX.Y θαη κπνξεί λα αιιάμεη κε ηα πιήθηξα (+) / (-) 1. Με ηε 

δηακφξθσζε κπνξείηε  λα θάλεηε  ηελ έληαζε ηεο θεθαιήο λα πνηθίιεη απφ ηε κέγηζηε (1/1), ζε ελδηάκεζε 

ηηκή (1/2) θαη, ηέινο, ζηε ρακειφηεξε(1/4). 

ΠΡΟΟΥΖ: ζε πεξίπησζε πφλνπ ή απμεκέλεο ζέξκαλζεο ηεο δψλεο πνπ ζεξαπεχεηαη, είλαη απαξαίηεην 

λα απνκαθξπλζεί ακέζσο ε θεθαιή θαη λα δηαθνπεί ε ζεξαπεία . 

3.8 -  Παύζη / διακοπή ηηρ θεπαπείαρ 

Αλ ζέιεηε λα δηαθφςεηε ηε ζεξαπεία πξηλ απφ ηε ιήμε, παηήζηε ην πιήθηξν STOP PAUSE: κία θνξά γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεηε κηα παχζε (γηα λα ζπλερίζεηε πηέζηε START) θαη δχν θνξέο γηα λα ηειεηψζεη ην 

πξφγξακκα θαη λα επηζηξέςεηε ζηε θάζε ηεο επηινγήο πξνγξακκάησλ. 

3.9 -  Απενεπγοποίηζη ηηρ ζςζκεςήρ 

Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν (Η) ON / OFF γηα κεξηθά 

δεπηεξφιεπηα. Αλ κεηά ηελ ιήμε ελφο πξνγξάκκαηνο ε ζπζθεπή δελ ρξεζηκνπνηείηαη, απελεξγνπνηείηαη 

απηφκαηα κεηά απφ ιίγα ιεπηά. ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο απνζπλδέζηε ηα θαιψδηα απφ ηε ζπζθεπή θαη 

επαλαηνπνζεηήζηε φια ηα εμαξηήκαηα πίζσ ζηελ ηζάληα. Γηαηεξήζηε ηελ ζε δξνζεξφ θαη μεξφ κέξνο. 

Κεθ.4 - ΤΠΔΡΤΘΡΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

4.1 -  Ππογπάμμαηα 

Σν POCKET LASERVIT έρεη 10 πξνθαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα, έηνηκα γηα ρξήζε θαη 10 ειεχζεξα 

πξνγξάκκαηα. 

4.1.1 -  Πποκαθοπιζμένα ππογπάμμαηα 

Σα πξνθαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα αλαθέξνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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Γιάγπαμμα για ηα ππογπάμμαηα για ηο POCKET LASERVIT 

Απ. 

Ππογπαμ. 
Όνομα ζηην 

οθόνη 
Παθολογία πος ςποβάλλεηαι ζε θεπαπεία 

Ππ.1 Inflammat. Φλεγμονέρ / Αςσενικό / Οζθςαλγία / Ηζσιακό 

Ππ.2 Bruises Μώλωπερ / Αιμαηώμαηα / Οιδήμαηα 

Ππ.3 Sprains Τράβηγμα/ Διάστρεμμα

Ππ.4 Arthritis Απθπίηιδα / Απθπώζειρ / Πεπιαπθπίηιδα ηος ώμος 

Ππ.5 Musc. Tear Μυικό άλγος

Ππ.6 Bursitises Θυλακίτιδα 

Ππ.7 Tendοnitis Σενονηίηιδα / Δπικονδςλίηιδα / Καππιαίορ ζωλήναρ / 

Ζβικόρ πόνορ  

Ππ.8 Cellulitis Κςηηαπίηιδα / Οιδήμαηα / Πληγέρ / Ακμή / Οςλέρ  

Ππ.9 Acute pains Όλοι οι οξείοι πόνοι 

Ππ.10 Chronic pains Όλοι οι σπόνιοι πόνοι 

4.1.2 -  Δλεύθεπα ππογπάμμαηα 

Πηέδνληαο ην πιήθηξν ENTER ζην "---------" είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζνχλ θάπνηεο αθνινπζίεο ηεο 

ζεξαπείαο δηαθνξνπνηεκέλεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο κε ηηο επηζπκεηέο παξακέηξνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε 

νζφλε αιιάδεη δείρλνληαο ηηο θάζεηο γηα ξχζκηζε (1-4)· επηιέμεηε θάζε θάζε κε ηα πιήθηξα δείθηεο UP / 

DOWN POINTER (πάληα αξρίδνπλ απφ ηε θάζε 1). Δπηβεβαηψλνληαο κε ην ENTER εηζάγεηε ηε 

δηακφξθσζε ησλ παξακέηξσλ ηεο θάζε θάζεο· θάζε έληαζε επηιέγεηαη πάληνηε κε ηα πιήθηξα δείθηεο 

UP/POINTER DOWN θαη ξπζκίδεηε ηελ έληαζε πνπ είλαη επηζπκεηή κε ηα πιήθηξα (+) (-). Οη δηαζέζηκεο 

ηηκέο ησλ εληάζεσλ γηα ηηο παξακέηξνπο απηέο είλαη πεξηιακβαλφκελεο ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

ΟΘΟΝΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΖ ΑΞΗΑ 

Timer Γηάξθεηα ηεο θάζεο Απφ 1 έσο 60 ιεπηά 

Mod. πρλφηεηα δηακφξθσζεο πλερέο, ½, ¼ 

Stop Γηαθνπή ηεο θάζεο ΝΑΙ/ΟΥΙ 

Δπηιέγνληαο θαη επηβεβαηψλνληαο κε ην ENTER, έλα απφ ηα απνζεθεπκέλα πξνγξάκκαηα ηνπ κελνχ 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία κπνξείηε λα επηιέμεηε κία απφ ηηο εμήο εληάζεηο: 

Δκηέλεζη + ENTER (για να ξεκινήζει ηο ππόγπαμμα)· 

Αλλαγή + ENTER (για να ηποποποιήζεηε ηιρ παπαμέηποςρ και / ή ηων θάζεων)· 

Ακςπώζειρ+ ENTER (για να ακςπώζεηε ηο ππόγπαμμα και για να ελεςθεπώζεηε ηη μνήμη)· 

4.2 -  Δθαπμογέρ 

Γηα θάζε εθαξκνγή πηέζηε ηελ θεθαιή απεπζείαο ζην δέξκα, πάληα ζηηο 90 ° ζε ζχγθξηζε κε ηελ επηθάλεηα 

πνπ πξφθεηηαη λα ζεξαπεπζεί (θάζεηα), έηζη ψζηε λα θεληξίζεηε επαθξηβψο ην ζεκείν ζην νπνίν ν πφλνο ή ε 

πεξηνρή ηεο θιεγκνλήο παξαηεξνχληαη. Δάλ ε παζνινγία είλαη επηθαλεηαθή ή δεξκαηηθή, θξαηήζηε ηελ 

θεθαιή ζε 1-2 εθ.  απφζηαζε απφ ην δέξκα· εάλ ε πεξηνρή πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί είλαη βαζηά, πηέζηε 

ηελ θεθαιή πάλσ ζην δέξκα, έηζη ψζηε λα πξνζεγγηζηεί ην επηζπκεηφ ζεκείν. 
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4.2.1 -  Δθαπμογέρ ζε ζημεία 

Η θεθαιή ηεο ιαβήο επηηξέπεη ηε ζεξαπεία κηαο επηθάλεηαο κεξηθψλ ηεηξαγσληθψλ εθαηνζηψλ. Αλ ε 

πεξηνρή πνπ πξέπεη λα ζεξαπεπηεί είλαη πην εθηεηακέλε κε δηάρπην πφλν / θιεγκνλή / νίδεκα (π.ρ. ζηνλ 

απρέλα, πφλνο ζηελ πιάηε, θπηηαξίηηδα, θιπ.), εθαξκφζηε ην θαηαιιειφηεξν πξφγξακκα θαη ηνπνζεηήζηε 

ηελ θεθαιή ζε έλα ζεκείν ηεο ζεξαπεπφκελεο πεξηνρήο· ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαθηλήζηε ηελ 

θεθαιή ζε έλα παξαθείκελν ζεκείν θαη θάληε επαλεθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπαλαιάβεηε ηε 

δηαδηθαζία, έηζη ψζηε λα εθαξκνζηεί ε ζεξαπεία γηα ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξφκελσλ επηθαλεηψλ. 

 

4.3 -  ςνεδπίερ 

Δθαξκφζηε ηελ ππέξπζξε ζεξαπεία 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε ελαιιαζζφκελεο εκέξεο κέρξη ηελ 

εμαθάληζε ή ηελ αηζζεηή κείσζε ηνπ πφλνπ. Δίλαη πηζαλφ κε θάπνηεο ηδηαίηεξα νμείεο θιεγκνλέο, ζηηο 

πξψηεο ζπλεδξίεο ν πφλνο λα εληείλεηαη θαη ε θιεγκνλή λα απμάλεηε ειαθξά· ζηελ πεξίπησζε απηή 

απμήζηε ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπλεδξηψλ ζε 5-6 έσο ηελ εβδνκάδα. 

 

ΖΜΔΗΩΖ: αν μεηά από 10-15 ζςνεδπίερ ο πόνορ επιμένει επικοινωνήζηε με έναν ειδικό γιαηπό. 

 

Κεθ.5 -  ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 

 

5.1 -  Υπήζη ηος ηποθοδοηικού 

Σν Pocket Laservit κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί, ηφζν κε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ζε 230V 50Hz, 

κέζσ ελφο εμσηεξηθνχ ηξνθνδνηηθνχ πνπ πξνκεζεχεηαη κε ηε ζπζθεπαζία (βι. Σνκέα. Σερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά), φζν θαη κέζσ κηαο επαλαθνξηηδφκελεο εζσηεξηθήο κπαηαξίαο Ni-MH απφ 6V-1, 8 Ah ε 

νπνία, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο, έρεη απηνλνκία γηα κεξηθέο ψξεο. Η απηνλνκία ηεο κπαηαξίαο 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, απφ ηελ έληαζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ 

ξεχκαηνο θαζψο θαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο θζνξάο ηεο κπαηαξίαο. 

 

Γηα ηνλ νξζφ πξνζδηνξηζκφ ηεο κπαηαξίαο θαη ηνπ ηξνθνδνηηθνχ πνπ παξέρνληαη καδί κε ηε ζπζθεπή, 

ζπκβνπιεπηείηε ηνλ ηνκέα. "Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά". Οχηε ην ηξνθνδνηηθφ, νχηε ε κπαηαξία πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ κε έκπεηξν πξνζσπηθφ, αιιά, πάλσ απφ φια, δελ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε 

δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο απφ εθείλεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

 

5.1.1 -  Δνδείξειρ ηος επιπέδος ηηρ μπαηαπίαρ 

Όηαλ ην Pocket Laservit ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ κπαηαξία ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ην ζχκβνιν ηεο 

κπαηαξίαο. 

Κλειδί:  - Έλδεημε θνξηηζκέλεο κπαηαξίαο   - Έλδεημε εθθνξηηζκέλεο κπαηαξίαο. 

Όηαλ ε θαηάζηαζε ηεο εθθνξηηζκέλεο κπαηαξίαο επηζεκαίλεηαη, είλαη ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί κία 

πιήξεο επαλαθφξηηζε. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ίδηαο ηεο κπαηαξίαο ην Pocket Laservit είλαη εθνδηαζκέλν κε 

έλα ζχζηεκα απηφκαηεο απελεξγνπνίεζεο ην νπνίν, ζηελ θαηάζηαζε ηεο πιήξεο εθθφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο 

(κεηά απφ κεξηθά ιεπηά αθφηνπ ην ζχκβνιν ηεο κπαηαξίαο αλαβνζβήζεη σο άδεην), ζα απελεξγνπνηήζεη ηε 

ζπζθεπή. 

 

Σν ζχκβνιν κπαηαξίαο εκθαλίδεηαη κφλν εθφζνλ ην φξγαλν έρεη απνζπλδεζεί απφ ην δίθηπν 

ειεθηξνδφηεζεο , δηαθνξεηηθά εκθαλίδεηαη ην ζχκβνιν ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ . 

 

5.1.2 -  Δπαναθόπηιζη ηηρ μπαηαπίαρ 

Γηα λα θνξηίζεηε ηελ κπαηαξία ηνπ Pocket: 

1 - Απενεπγοποιήζηε ην Pocket Laservit· 

2 - πλδέζηε ηο ηποθοδοηικό ζην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο θαη ζην Pocket Laservit · 

3 - Αθήζηε ηη ζςζκεςή να θοπηίζει(ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη έλα ζχκβνιν πνπ αλαβνζβήλεη ην νπνίν είλαη 

ηεο κπαηαξίαο) κέρξη ην ζχκβνιν ηεο κπαηαξίαο λα εκθαλίδεηαη  πιήξεο· έλαο πιήξεο θχθινο 

επαλαθφξηηζεο δηαξθεί πεξίπνπ 3 ψξεο, αιιά ζπληζηάηαη λα θνξηίζεηε ηε κπαηαξία γηα 8-10 ψξεο ή θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο )· 
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4 - Αποζςνδέζεηε ην ηξνθνδνηηθφ απφ ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο θαη απφ ην Pocket Laservit. 

 

ΠΡΟΟΥΖ: φηαλ ε κπαηαξία είλαη εληειψο εθθνξηηζκέλε (π.ρ. φηαλ ε ζπζθεπή δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα), είλαη πηζαλφ φηη θαηά ηελ έλαξμε ηεο επαλαθφξηηζεο ε νζφλε δελ ζα 

ελεξγνπνηεζεί ακέζσο· ζηελ πεξίπησζε απηή, αθήζηε ηε ζπζθεπή λα θνξηίζεη γηα 2-3 ψξεο χζηεξα 

απνζπλδέζηε θαη επαλαζπλδέζηε μαλά ην ηξνθνδνηηθφ ζηε ζπζθεπή. Αλ ε ζπζθεπή δελ εκθαλίδεη ην 

κήλπκα Reloads πξνζπαζήζηε μαλά κεηά απφ 30 ιεπηά. Αλ ε ιέμε εμαθνινπζεί λα κελ εκθαλίδεηαη ε 

κπαηαξία είλαη πηζαλφ λα έρεη θαηαζηξαθεί θαη λα ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε. 

 

5.1.3 -  Πποηάζειρ για ηην πποζηαζία ηηρ μπαηαπίαρ. 

 Η δσή κηαο επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίαο, είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ αξηζκφ ησλ θχθισλ επαλαθφξηηζεο / 

εθθφξηηζεο ζηνπο νπνίνπο ππνβάιιεηαη θαζψο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη θχθινη απηνί. 

Παξαθάησ παξέρνληαη κεξηθέο πξνηάζεηο γηα λα απμήζεηε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο: 

1.          ηην πεπίπηωζη πος ηο Pocket Laservit δεν σπηζιμοποιείηαι ζςσνά, θνξηίδεηε ηε κπαηαξία 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα. Γηα λα παξαηείλεηε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο ζπληζηάηε  λα 

επαλαθνξηίδεηε ηε κπαηαξία κφλν φηαλ ην ζχκβνιν  ηεο εθθνξηηζκέλεο κπαηαξίαο αλαβνζβήλεη.  

πληζηάηαη επίζεο λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζπλεδξίεο κε ηε ζπζθεπή ζπλδεδεκέλε ζην ειεθηξηθφ δίθηπν, 

φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνβιεζεί ε κπαηαξία ζε θχθινπο επαλαθφξηηζεο / 

εθθφξηηζεο νη νπνίνη δελ είλαη απαξαίηεηνη. 

 

5.2 -  Ανηικαηάζηαζη ηηρ μπαηαπίαρ 

Ο δείθηεο εμάληιεζεο ηεο κπαηαξίαο είλαη ε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο έπεηηα απφ έλαλ πιήξε 

θχθιν επαλαθφξηηζεο. Όηαλ ε κπαηαξία δηαξθεί ιηγφηεξν απφ κία ψξα ή δελ επηηξέπεη ηελ νινθιήξσζε 

ελφο πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε κία θαηλνχξηα. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο 

απεπζπλζείηε  ζηελ εηαηξεία Epi-Bion, ηλψπεο 13, Ακπειφθεπνη, Αζήλα, 2107774772 φπνπ ε κπαηαξία ζα 

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ελψ δηαηεξείηαη ε αζθάιεηα ηεο ζπζθεπήο θαη ε παιαηά κπαηαξία απνξξίπηεηαη 

κε αζθάιεηα. 

 

Πνηέ κελ αληηζηξέςεηε ηελ πνιηθφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ ηεο κπαηαξίαο, θαζψο απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε βιάβε ηνπ ειεθηξνληθνχ θπθιψκαηνο. 
 

5.3 -  Πποθςλάξειρ για ηην σπήζη ηηρ μπαηαπίαρ 

 

(1) Μελ απνξξίςεηε ηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο κπαηαξίεο ζηνπο θαλνληθνχο ζπιιέθηεο απνξξηκκάησλ, αιιά 

παξαδψζηε ηηο ζε έλα εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν ζπιινγήο θαη απφξξηςεο κπαηαξηψλ. 

(2) Πνηέ κελ αλνίγεηε ή ξίπηεηε ρξεζηκνπνηεκέλεο κπαηαξίεο ζε ππξθαγηέο. 

(3) Μελ βξαρπθπθιψλεηε ηνπο αθξνδέθηεο. 

(4) Απνθχγεηε ηελ πξφθιεζε ζπηλζήξσλ ή θινγψλ απφ πάλσ ή δίπια ζηελ κπαηαξία. 

(5) ε πεξίπησζε πνπ νη εζσηεξηθνί ειεθηξνιχηεο έξζνπλ ζε επαθή κε ην δέξκα ή ην ξνπρηζκφ, μεπιχλεηε 

ακέζσο κε λεξφ. 

(6) ε πεξίπησζε πνπ νη εζσηεξηθέο ειεθηξνιχηεο έξζνπλ ζε επαθή κε ηα κάηηα, μεπιχλεηε κε άθζνλν λεξφ 

θαη ζπκβνπιεπηείηε έλα γηαηξφ. 

 

Κεθ.6 -  ΤΝΣΖΡΖΖ 

 

6.1 -  Υειπιζμόρ 

Η θεθαιή θαη ην θαιψδην ζχλδεζεο πξέπεη λα ειέγρνληαη πεξηνδηθά γηα λα εμαθξηβψλεηε φηη δελ ππάξρνπλ 

ξσγκέο. Να θαζαξίδεηε ηελ θεθαιή κε έλα πγξφ παλί θαη λα ζηεγλψλεηε κε έλα θαζαξφ θαη ζηεγλφ παλί. 

 

6.2 -  ςζκεςή και ηποθοδοηικό 

Γηα λα θαζαξίζεηε ηε ζπζθεπή θαη ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο ζπζηήλεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα πγξφ παλί. 

Μελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θακία πεξίπησζε πγξά, επεηδή ε ζπζθεπή δελ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ είζνδφ ηνπο 

(IP20). 
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6.3 -  Άμεζη ζςνηήπηζη 

αο ζπληζηνχκε λα εθηειείηε ηνπο ειέγρνπο κφλν  ζηελ εηαηξεία Epi-Bion ή ζην εμεηδηθεπκέλν, 

εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηεο , εάλ: 

 ε ζπζθεπή έρεη ππνβιεζεί ζε κεραληθή εμσηεξηθέο αλαηαξάμεηο, φπσο ζνβαξέο πηψζεηο 

 ε ζπζθεπή έρεη ππνβιεζεί ζε ηζρπξή ππεξζέξκαλζε, γηα παξάδεηγκα, αλ αθεζεί δίπια ζε έληνλεο 

πεγέο ζεξκφηεηαο 

  έρεηε ππνςία φηη πγξά κπνξεί λα έρνπλ δηεηζδχζεη ζην εζσηεξηθφ 

 ε ζπζθεπαζία ή άιια κέξε ηεο ζπζθεπήο είλαη θαηεζηξακκέλα, ζπαζκέλα ή ιείπνπλ 

 ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ νξγάλνπ θαίλεηαη λα έρεη κεηαβιεζεί. 

 Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ζαο ζπληζηνχκε λα κελ ιεηηνπξγείηε ηε ζπζθεπή κε εμαξηήκαηα (γηα 

παξάδεηγκα θεθαιή θαη ηξνθνδνηηθφ) δηαθνξεηηθά απφ εθείλα πνπ παξέρνληαη σο βαζηθά θιεξνδνηήκαηα. 

  Η ζπρλφηεηα ηεο ζπληήξεζεο, ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ειέγρνπ θαη επαιήζεπζεο ηεο αληηζηνηρίαο κε ηα 

πξφηππα αζθαιείαο EN60601-1 γηα ηηο ηαηξηθέο ζπζθεπέο, πνπ εθηειείηαη κε ηεζη αζθαιείαο, είλαη εηήζηα. 

Η σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηεο ζπζθεπήο είλαη εγγπεκέλε κφλνλ απφ ηελ επηρείξεζε, εθφζνλ ε ζπληήξεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθά. 

 

.ΠΡΟΟΥΖ: αο πξνηείλνπκε λα δηελεξγείηε ηνπο ειέγρνπο κφλν ζηελ Epi-Bion  ή απφ ην εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ πνπ ζπζηήλεη ε ελ ιφγσ εηαηξεία. Η ζπζθεπή πξνο ζπληήξεζε κπνξεί λα ζηαιεί απεπζείαο ζηα 

εξγαζηήξηα βνήζεηαο ή λα παξαδνζεί ζηνλ κεηαπσιεηή, απφ ηνλ νπνίν ηελ έρεη αγνξάζεη. 

 

Κεθ.7 -  ΟΓΖΓΗΔ 

Γψζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο θεθαιήο  γηα λα κε δηαθηλδπλεπηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ζεξαπείαο.  

Υξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή κφλν κε ειεθηξηθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο αζθαιείαο  

Η ζπζθεπή έρεη έλα βαζκφ πξνζηαζίαο IP20 (βι. Σνκέαο. "Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά") θαη απνηξέπεη ηε 

ρξήζε ηεο ζηελ άκεζε εγγχηεηα πγξψλ, δηφηη δελ πξνζηαηεχεηαη απφ ηε δηείζδπζε ηνπο. 

 Γελ ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ άκεζε εγγχηεηα θηλεηψλ ηειεθψλσλ ηε ζπζθεπή (θξαηήζεη 

ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηνπιάρηζηνλ ζε νξηζκέλα κέηξα απφζηαζε).  

Η ιεηηνπξγία ζε εγγχηεηα (γηα παξάδεηγκα 1 κέηξν) κηαο ζπζθεπήο γηα ζεξαπεία βξαρέσλ θπκάησλ ή 

κηθξνθπκάησλ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αζηάζεηα ζηελ ζχξα εμφδνπ ηνπ δηεγέξηε.  

Μελ ζπλδέεηε ηαπηφρξνλα ηνλ αζζελή κε ην POCKET LASERVIT θαη κε έλα ρεηξνπξγηθφ εξγαιείν 

HF, ψζηε  λα απνθχγεηε  θηλδχλνπο γηα ηνλ αζζελή θαη γηα ηελ ίδηα ηε ζπζθεπή. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ζε παξνπζία εμνπιηζκνχ παξαθνινχζεζεο  δσηηθψλ παξακέηξσλ.  

Σν εξγαιείν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ, αλ ην πεξηβάιινλ δηαηεξείηαη ζε κηα 

ζεξκνθξαζία κεηαμχ  5 ° θαη 40 ° C ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθξαίσλ ηηκψλ θαη κε κηα θαηψηαηε 

πγξαζία ζην 80%. Οη ίδηεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαηά ηε κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε 

ηεο ζπζθεπήο.  

ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ή βιάβεο, είλαη ζθφπηκν λα ζηαιζεί ην εξγαιείν απνθιεηζηηθά ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή.  

πληζηάηαη λα κελ ιεηηνπξγείηαη ε ζπζθεπή εγγχηαηα ζε εχθιεθηα πιηθά  

Με ρξεζηκνπνηείηε δηαθνξεηηθά εμαξηήκαηα απφ εθείλα ηα νπνία παξέρνληαλ κε ηε ζπζθεπή. 

  Δίλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξψλεηαη ν αζζελήο γηα ην είδνο ησλ αηζζήζεσλ πνπ ζα αληηιεθζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, έηζη ψζηε λα παξέκβεηε άκεζα, δηαθφπηνληαο ηελ ζπλεδξίαζε κέζσ ησλ εληνιψλ 
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ηεο ζπζθεπήο ή ηελ αθαίξεζε ηεο θεθαιήο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αηζζεηηθή αληίιεςε δελ είλαη ε 

αξκφδνπζα πιένλ.  

Δάλ ε ηζρχο ηεο εθπνκπήο ή ηεο ξχζκηζεο ηεο πξνθαιεί απμεκέλε ζέξκαλζε ή πφλν ζηε 

κεηαρεηξηδφκελε πεξηνρή είλαη αλαγθαίν λα κεηψζεηε ακέζσο ηελ έληαζε ηεο δηέγεξζεο ή ζε ηειηθή 

αλάιπζε λα δηαθφςεηε ηελ εθαξκνγή.  

Να θπιάζζεηαη καθξηά απφ παηδηά.  

Μελ θαηεπζχλεηε ηελ θεθαιή πξνο ηα κάηηα. 

 

 

Κεθ.8 -  ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

8.1 -  Σποθοδοζία 

Σξνθνδνζία: L'Arson Nuova mod. KC 135-120100 

                     PRI: 230V 50Hz  SEC: 12V-1A 

Δζσηεξηθή ηξνθνδνζίαο: Δπαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία Ni-MH 6V-1, 8 Ah 

 

8.2 -  Υαπακηηπιζηικά εξόδος 

Πεγή: 4 ππέξπζξεο αθηίλεο AlGaAs + 1LED Red ultrabright AllnGap θαη Gap 

Μέγηζηε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο (P): 4 x100 mW / sr + 1 x 135mW 

Μήθνο θχκαηνο (ι): Led ππεξχζξσλ ι = 850 nm, Led Red ι = 616nm 

πρλφηεηα παικψλ (f): 1000 Hz 

Βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο: 100% 

Δίδνο ηεο εθπνκπήο: πλερήο (1/1) o δηακνξθσκέλν ON / OFF (1/2, 1/4) 

 

8.3 -  Άλλα σαπακηηπιζηικά 

 Γηαζηάζεηο: 175x105x40χςνο [ρηι] 

 Βάξνο: 400 [g] 

 Καηεγνξία: Σχπνο II: BF 

 Σαμηλφκεζε δηείζδπζεο πγξψλ: IP20 

 Αζθάιεηα ζηελ παξνπζία εχθιεθηνπ αλαηζζεηηθνχ αεξίνπ: νχηε AP ή APG θαηεγνξία 

 Δίδνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο: ζπλερήο 

Καηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο: 

 EN 60601-1 (1998) - Ηιεθηξν-ηαηξηθέο ζπζθεπέο: Γεληθέο νδεγίεο αζθαιείαο 

 EN 60601-1-2 (1998) - Ρχζκηζε εγγχεζεο: Ηιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα - Καλνληζκνί θαη δνθηκέο 

 EN 60601-1-4 (1997) - Ρχζκηζε εγγχεζεο: Πξνγξακκαηηζκέλα ειεθηξν-ηαηξηθά ζπζηήκαηα 

 EN 60601-2-5 (2001) - Ηιεθηξν-ηαηξηθέο ζπζθεπέο: Δηδηθή ξχζκηζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπζθεπψλ 

ζεξαπεία κε ππεξήρνπο 

 EN 980-2003 θαη EN 1041 - χκβνια γηα ειεθηξν-ηαηξηθέο ζπζθεπέο 

 

  εηξηαθφο αξηζκφο  

Κσδηθφο ηαπηφηεηα ηνπ Pocket Laservit 

 

S.N. PKLV - ZZ XXXX          

    Αξηζκφο ηαπηφηεηαο ζπζθεπήο 

Έηνο θαηαζθεπήο  
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Κεθ.9 - ΤΜΒΟΛΑ 

 ΤΚΔΤΗ II ΣΑΞΗ 

ΤΚΔΤΗ ΣΤΠΟΤ BF  

ΠΡΟΟΥΗ ΑΝΑΣΡΔΞΑΣΔ ΣA ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΜΔΝA ΣΔΚΜΗΡΙA 

Η ΤΚΔΤΗ ΑΤΣΗ ΔΙΝΑΙ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝH ΑΠΟ ΣΗΝ CE ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΓΗΓΙΑ 

ΔΟΚ 93/42. 

Κεθ.10 - ΒΑΗΚΑ  ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΑΞΔΟΤΑΡ 

Σν POCKET LASERVIT παξέρεηαη κε έλα βαζηθφ εμνπιηζκφ γηα ζεκαληηθέο εθαξκνγέο. Γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ πιηθψλ, θζαξκέλσλ ή αλαισκέλσλ, κπνξείηε λα αγνξάζεηε ηα αμεζνπάξ 

μερσξηζηά. 

10.1 -  Βαζική ζςζκεςή 

Σν POCKET LASERVIT απνηειείηε απφ: 

πζθεπή 

Σξνθνδνηηθφ 

Κεθαιή κε 5 δηφδνπο 

Δγρεηξίδην 

Θήθε 

10.2 -  Αξεζοςάπ  

Κεθαιή κε 5 δηφδνπο 

Σξνθνδνηηθφ 
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www.epi-bion.gr 
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