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ΠΡΟΟΥΖ



ΓΗΑΒΑΣΔ ΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΠΡΗΝ ΣΖ ΥΡΖΖ.
ΤΝΗΣΑΣΑΗ ΝΑ ΑΠΔΤΘΤΝΘΔΗΣΔ Δ ΗΑΣΡΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ
ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ.
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Κεθ.1-

ΠΑΡΟΤΗΑΖ

Σν TEKRA RT πεξηιακβάλεηαη ζε κηα λέα ζεηξά ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ
γηα επαγγεικαηηθή θπζηνζεξαπεία. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο θαηλνηφκαο
ζεηξάο πξντφλησλ είλαη ην κηθξφ ηνπο κέγεζνο, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο θαη ε επειημία
ηνπο.
1.1 Ση είλαη ην TEKRA RT;
Η ζπλερηδφκελε έξεπλα ζην πεδίν ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ νδήγεζε ζηε
δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπζηήκαηνο γηα βαζηά δηαζεξκία, κε επαγγεικαηηθά
ραξαθηεξηζηηθά, ην νπνίν είλαη ην πξσηνπφξν TEKRA RT. Σν θαηλνηφκν ινγηζκηθφ
παξάγεη ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπίζεη ηηο θνηλέο παζνινγίεο (πιεγέο, ηξαχκαηα, αζζέλεηεο)
ρξεζηκνπνηψληαο πξνθαζνξηζκέλα έηνηκα πξνο ρξήζε πξνγξάκκαηα. Δπηπιένλ,
ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο ζηε κλήκε γηα λα ξπζκίζεηε θαη λα θαηαγξάςεηε λέα
πξνγξάκκαηα κε πξνζαξκνζκέλεο παξακέηξνπο γηα ηνλ αζζελή νη νπνίεο κπνξνχλ
λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα αθπξσζνχλ αξγφηεξα. Η δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ
πξνγξακκάησλ, ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη ε επθνιία ρξήζεο ην θαζηζηνχλ έλα
εμαηξεηηθά πξννδεπηηθφ πξντφλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ.
1.2 Γηαηί λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην TEKRA RT;
Με ην TEKRA RT κπνξείηε λα εθαξκφζεηε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία κε επεξγεηηθά
απνηειέζκαηα γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ νζηίηε ηζηνχ θαη, γεληθφηεξα, γηα ηελ
αλαγέλλεζε ησλ ηζηψλ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί, πέξαλ ηεο απφθηεζεο αλαιγεηηθψλ,
αληηθιεγκνλσδψλ θαη αλαπιαζηηθψλ επηδξάζεσλ. Με ηελ επίβιεςε ησλ
απνηειεζκάησλ θαη ηελ πξφνδν ηεο ζεξαπείαο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ λέα
πξνγξάκκαηα, κε ηηο παξακέηξνπο νη νπνίεο είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο γηα
ηνλ αζζελή.
1.3 Γηα πνηνλ είλαη TEKRA RT;
Ο ηαηξηθφο ηνκέαο (ηδηαηηέξσο ε θπζηνζεξαπεία) είλαη ν θαηαιιειφηεξνο ηνκέαο γηα
λα εθθξάζεη πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ην TEKRA RT.
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- ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΚΑΙ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ
1.4 Δλδείμεηο
Οη πην θνηλέο δηαηαξαρέο πνπ αληηκεησπίδνληαη κε ηε δηαζεξκία είλαη εθείλεο πνπ
πξνζβάιινπλ ηηο αξζξψζεηο. Σα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία εηδηθά ελδείθλπηαη γηα ηε
ζεξαπεία ησλ:
 ςεπδάξζξσζε, αξζξνπάζεηα, αξζξίηηδα·
 θιεγκνλψδεηο θαη εθθπιηζηηθέο αξζξνπάζεηεο·
 επνχισζε ηξαπκάησλ, θαηαθιίζεηο·
 νηδήκαηα, αξηεξηνπάζεηα·
 ςσξίαζε·
 αλεπάξθεηα ηνπ θπθινθνξηθνχ·
 ηξαπκαηηζκνί κπψλ & ηελφλησλ
 ζρηζκέλνη κχεο θαη ηέλνληεο·
 κειαληαζκέλνη κχεο·
 ηελνληίηηδα
αο ζπληζηνχκε λα ζπκβνπιεπζείηε έλα γηαηξφ γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ επίβιεςε ηεο
ζεξαπείαο.
1.5 Αληελδείμεηο
Σα καγλεηηθά πεδία έρνπλ θάπνηεο αληελδείμεηο απφ θνηλνχ κε άιινλ εμνπιηζκφ
θπζηθνζεξαπείαο πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο ελδνγελνχο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο:
 παξνπζία κεηαιιηθψλ ζξαπζκάησλ·
 λενπιάζκαηα (φγθνπο)·
 θπκαηίσζε·
 νμείεο θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο·
 ηξαπκαηηζκνί ηνπ δέξκαηνο·
 επαηζζεζίαο ζηα καγλεηηθά πεδία.
 βεκαηνδφηεο·
 εγθπκνζχλε
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Κεθ.2-

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
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1. Οζφλε αθήο
2. Πεξηζηξεθφκελνο-πηεδφκελνο επηινγέαο
3. Έμνδνο πιάθαο αληηζηαηηθήο δηαζεξκίαο
4. Έμνδνο ελεξγνχ αληηζηαηηθνχ ειεθηξνδίνπ
5. Πιήθηξν ηεξκαηηζκνχ
6. Γηαθφπηεο On/Of

ΖΜΔΗΧΖ: Διέγμηε ηηο αληελδείμεηο θαη αθνινπζήζηε πξνζεθηηθά ηηο ελδείμεηο
πξηλ από ηελ εθαξκνγή ηεο δηαζεξκίαο.

2.1 ύλδεζε θαη εθαξκνγή ησλ ειεθηξνδίσλ
πλδέζηε ην ειεθηξφδην θαη ηα θαιψδηα ηεο πιάθαο ζηηο ππνδνρέο εμφδνπ ηεο
ζπζθεπήο. Σν ειεθηξφδην θαη ε πιάθα έρεη ηε δηθή ηεο εηδηθή ππνδνρή. Η ππνδνρή
είλαη ηχπνπ bayonet. Δπνκέλσο φηαλ ε επαθή ηνπνζεηεζεί, αζθαιίζηε ηε
ζηξέθνληαο ην βχζκα θαηά ηε θνξά ηνπ ξνινγηνχ κέρξη λα αθνπζηεί ην
ραξαθηεξηζηηθφ θιηθ.
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2.2 Δλεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο
Πηέζηε ην πίζσ δηαθφπηε γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην TEKRA RT.Η αξρηθή εηθφλα
εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε παξνπζηάδνληαο ηε ζπζθεπή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ: ηνπ
νλφκαηνο ηεο έθδνζεο ηεο ζπζθεπήο, ην πιήθηξν START(έλαξμε) θαη ην πιήθηξν
CONFIGURE(δηακφξθσζε).

2.3 Δπηινγή ηνπ ηύπνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο
Σν TEKRA RT κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε 3 δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο:
1 - Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
2 –Δπαλαθνξά Λεηηνπξγίαο πξνγξακκάησλ
3 - Λεηηνπξγία ειεχζεξσλ πξνγξακκάησλ

2.3.1 Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
Πηέζηε START ζηελ αξρηθή νζφλε γηα λα κεηαθεξζείηε ζηνλ ρψξν ησλ ιεηηνπξγηθψλ
επηινγψλ. Δδψ, ΓΤΡΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΔΠΗΛΟΓΔΑ κπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ ηηκή ηεο
επηιεγκέλεο παξακέηξνπ, ελψ ΠΗΔΕΟΝΣΑ ΣΟΝ ΔΠΗΛΟΓΔΑ πεξλάηε απφ ηε κία
παξάκεηξν ζηελ επφκελε. Οη παξάκεηξνη ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ε ρεηξνθίλεηε
ιεηηνπξγία είλαη: ε ηζρχο ηεο αληηζηαηηθήο δηαζεξκίαο θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο.

2.3.2 Δπαλαθνξά Λεηηνπξγίαο πξνγξακκάησλ
Πηέζηε START ζηελ αξρηθή νζφλε (νζφλε αθήο) γηα λα κεηαθεξζείηε ζηνλ ρψξν ησλ
ιεηηνπξγηθψλ επηινγψλ. Ύζηεξα επηιέμηε PROGRAMS (ζηελ νζφλε αθήο) γηα λα
κεηαβείηε ζην κελνχ γηα ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ. Γπξίδνληαο ηνλ
πεξηζηξεθφκελν επηινγέα, επηιέγνπκε ην πξφγξακκα πνπ ζέινπκε. Πηέδνπκε ην
πιήθηξν ENTER (ζηελ νζφλε αθήο) ή αιιηψο ΠΗΔΕΟΤΜΔ ΣΟΝ ΔΠΗΛΟΓΔΑ γηα λα
επηβεβαηψζεηε ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο.

2.3.3 Λεηηνπξγία πξνζσπηθά ξπζκηδόκελσλ πξνγξακκάησλ
Σα πξνζσπηθά ξπζκηδφκελα πξνγξάκκαηα βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ
θαηαιφγνπ ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ. Πηέζηε START ζηελ αξρηθή
νζφλε (νζφλε αθήο) γηα λα κεηαθεξζείηε ζηνλ ρψξν ησλ ιεηηνπξγηθψλ επηινγψλ.
ηε ζπλέρεηα, παηήζηε PROGRAMS (ζηελ νζφλε αθήο) γηα λα κεηαβείηε ζην κελνχ
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γηα ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ. ην θάησ κέξνο ηεο ιίζηαο πξψηα
απ 'φια επηιέγεηαη ην είδνο ηεο ζεξαπείαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, γπξλψληαο ηνλ
επηινγέα θαη έπεηηα πηέδνληαο ην πιήθηξν ENTER (νζφλε αθήο) ή αιιηψο
ΠΗΔΕΟΝΣΑ ΣΟΝ ΔΠΗΛΟΓΔΑ γηα λα επηβεβαηψζεηε ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνγξάκκαηνο.

2.4 Έλαξμε ηεο δηέγεξζεο
Άπαμ θαη έλα πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα έρεη επηιεγεί ή ακέζσο κεηά ηελ
πξνζαξκνγή ησλ παξακέηξσλ ζηελ ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία, ε επηινγή START
εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. Παηήζηε ην START γηα λα μεθηλήζεη ε ζεξαπεία.

2.5 Ρύζκηζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο έληαζεο
Η δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θαη ε έληαζε ηεο κπνξεί λα ξπζκηζηεί ζε νπνηαδήπνηε
ζηηγκή γπξίδνληαο ηνλ επηινγέα. ΠΗΔΣΔ ΣΟΝ ΔΠΗΛΟΓΔΑ επαλεηιεκκέλα γηα λα
κεηαβείηε απφ ηελ ξχζκηζε ηεο παξακέηξνπ ηεο έληαζεο ζηε ξχζκηζε ηεο
παξακέηξνπ ηνπ ρξφλνπ θαη αληίζηξνθα. Η ειάρηζηε αχμεζε ηεο έληαζεο είλαη 1%
θαη ε κέγηζηε έληαζε πνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί είλαη 100%. ε πεξίπησζε πνπ ε
ππνβιεζείζα ζηε ζεξαπεία πεξηνρή πνλάεη ή είλαη πνιύ δεζηή, κεηώζηε ηελ
έληαζε ή δηαθόςηε ηε ζεξαπεία παηώληαο PAUSE (ζηελ νζόλε αθήο) ή STOP
(ζην πιεθηξνιόγην).

2.6 Γηαθνπή / ηέινο ηεο ζεξαπείαο
Η ζεξαπεία δηαθφπηεηαη απηφκαηα φηαλ ην ρξνλφκεηξν θηάζεη ζην 0 φπνπ έλα
ερεηηθφ ζήκα ζα γίλεη αληηιεπηφ. Δάλ ζέιεηε λα δηαθφςεηε ηε ζεξαπεία πξηλ απφ ην
ηέινο, πηέζηε ην πιήθηξν PAUSE (ζηελ νζφλε αθήο) ή ην πιήθηξν STOP (ζηελ
πξφζνςε). Μεηά ηελ παχζε, γηα λα επαλεθθηλήζεηε ηε ζεξαπεία πηέζηε START
(ζηελ νζφλε αθήο).

2.7 Απελεξγνπνηώληαο ηε ζπζθεπή
Πξνθεηκέλνπ λα απελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή, παηήζηε ην δηαθφπηε On/Of ζην
πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο.
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2.8 Γηακόξθσζε
Η ζπζθεπή TEKRA κπνξεί λα ξπζκηζηεί, ζχκθσλα κε πξνζσπηθέο απαηηήζεηο.
Παηήζηε CONFIGURE (Ρχζκηζε παξακέηξσλ)(ζηελ νζφλε αθήο) γηα λα κεηαβείηε
ζηελ πεξηνρή ησλ ξπζκίζεσλ.
Απηή ε ελφηεηα εκθαλίδεη ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο:
1) Γιψζζα: Ιηαιηθά, Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιζπαληθά, Πνξηνγαιηθά
2) Φσηεηλφηεηα ηεο νζφλεο: απφ 0 έσο 10
3) Έληαζε ηνπ βνκβεηή: απφ 0 έσο 10
4) Υξνλνδηαθφπηεο ζπλαγεξκνχ επαθήο: απφ 5 έσο 60 δεπηεξφιεπηα
5) Κσδηθφο απεκπινθήο: Πιεθηξνινγήζηε ηνλ πξηλ ελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή γηα
πξψηε θνξά

Κεθ.3-

ΠΡΟΚΑΘΟΡΗΜΔΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Η δηαζεξκία ρξεζηκνπνηείηε εδψ θαη θαηξφ γηα ηε ζεξαπεία νξηζκέλσλ παζνινγηθψλ
θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο επηδξάζεηο ησλ
ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ: ρξφληεο παζήζεηο, πξνβιήκαηα αξζξψζεσλ, νηδήκαηα,
θιπ. ην θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεηαη ε ιίζηα ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ
πξνγξακκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπήο.
Σν TEKRA RT έρεη 27 δηαθνξεηηθά πξνθαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ηε
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη απνζήθεπζεο κέρξη θαη 20 πξνζσπηθά ξπζκηδφκελσλ
πξνγξακκάησλ.

Αξηζ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Καθψζεηο Μελίζθνπ
Ρήμε πλδέζκνπ Γφλαηνο
Σξαπκαηηζκνί Αζηξαγάινπ / Πνδηνχ
Σξαπκαηηζκνί Σελφλησλ Αγθψλα
Σελνληίηηδα Ώκνπ
Σελνληίηηδα Ιζρίνπ
Σελνληίηηδα / Γηάζηξεκκα
Θπιαθίηηδα Αρίιιεηνπ Σέλνληα
Θπιαθίηηδα Αγθψλα
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ΓΗΑΡΚΔΗΑ
(min)
15
20
20
20
20
20
15
20
20

ΔΝΣΑΖ
%
80%
80%
80%
80%
60%
60%
60%
60%
60%

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Κεθ.4-

4.1

Θπιαθίηηδα Υεξηψλ
Αξζξίηηδα Υεξηψλ
Ρεπκαηηθή Φιεγκνλή
Αξζξίηηδα Αγθψλα
Κξνηαθνγλαζηθή Αξζξνπάζεηα
Υξφληα Αξζξνπάζεηα Γφλαηνο
Αξζξνπάζεηα Ιζρίνπ
Ομεία Αξζξνπάζεηα Γφλαηνο
Ιεξνιαγφλεηα Αξζξνπάζεηα
Αξζξίηηδα Αγθψλα / Αξζξνπάζεηα Υεξηνχ
Πεξηαξζξίηηδα Ιζρίνπ
Δθθπιηζηηθή Αξζξνπάζεηα
Υνλδξνπάζεηα
Ρεπκαηηθή Φιεγκνλή Ιζρίνπ
Ρήμε πλδέζκνπ Γφλαηνο
Δμάξζξσζε Υεξηψλ
Δμάξζξσζε Αγθψλα
Δμάξζξσζε Γνλάησλ

20
20
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
20
20
20

80%
60%
60%
80%
80%
80%
80%
80%
60%
80%
80%
60%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Γεκηνπξγία ελόο λένπ πξνγξάκκαηνο

Απφ ηνλ ηνκέα ησλ πξνγξακκάησλ, παηήζηε NEW (ζηελ νζφλε αθήο) γηα λα
εηζαρζείηε ζην κελνχ ησλ πξνζσπηθά ξπζκηδφκελσλ πξνγξακκάησλ. Με ην γχξηζκα
ηνπ επηινγέα κπνξείηε λα επηιέμεηε αλάκεζα απφ ηα 20 πξνζσπηθά ξπζκηδφκελα
πξνγξάκκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα ηα νπνία ζέιεηε λα ξπζκίζεηε. Παηήζηε
CHANGE(αιιαγή) (ζηελ νζφλε αθήο) γηα λα εηζέιζεηε ζηελ ελφηεηα γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ νλφκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ΠΔΡΗΣΡΔΦΣΔ ΣΟΝ ΔΠΗΛΟΓΔΑ γηα
λα αιιάμεηε ην γξάκκα θαη ΠΑΣΖΣΔ ΣΟΝ γηα λα πξνρσξήζεηε ηνλ θέξζνξα
επηινγήο γξάκκαηνο. Αθνχ έρεηε επηιέμεη ην φλνκα, πεξλάηε ζηε θάζε ξχζκηζεο
ησλ παξακέηξσλ. Παηήζηε PARAMETERS (ζηελ νζφλε αθήο) γηα λα κεηαθηλήζεηε
ηνλ θέξζνξα ζηε θάζε εξγαζίαο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ξπζκίζεσλ. ε απηή ηε δψλε,
ΠΔΡΗΣΡΔΦΣΔ ΣΟΝ ΔΠΗΛΟΓΔΑ γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ θαη
ΠΑΣΖΣΔ ΣΟΝ γηα λα πεξάζεηε απφ ηε κία παξάκεηξν ζηελ άιιε. Μέρξη θαη 3
δηαδνρηθέο θάζεηο εξγαζίαο κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κε ην TEKRA RT. Γηαθνξεηηθέο
ηηκέο έληαζεο θαη ρξφλνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θαζεκία απφ απηέο.
Όηαλ νη παξάκεηξνη έρνπλ νξηζηεί, ην φλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα νξηζηεί
μαλά. Παηήζηε NAME (ζηελ νζφλε αθήο), απνζεθεχζηε ην πξφγξακκα παηψληαο
SAVE (ζηελ νζφλε αθήο) ή αιιηψο έμνδν ρσξίο απνζήθεπζε παηψληαο EXIT (ζηελ
νζφλε αθήο).
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4.2

Υξήζε θαη ηξνπνπνίεζε ελόο πξνζσπηθά ξπζκηδόκελνπ
πξνγξάκκαηνο

Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε έλα πξνζσπηθά ξπζκηδφκελν πξφγξακκα, απιά εθηειέζηε ηηο
εληνιέο πνπ παξαζέηνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.1.

Κεθ.5-

ΔΦΑΡΜΟΓΔ

5.1 Θεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο
Δθαξκόζηε ηε δηαζεξκία, ζύκθσλα κε ηηο ηαηξηθέο νδεγίεο.
Δθαξκνγέο ηεο γίλνληαη θαζεκεξηλά. Υξεζηκνπνηήζηε ην θαηαιιειφηεξν πξφγξακκα
γηα ηνλ αζζελή έσο φηνπ ε αζζέλεηα εμαθαληζηεί ή ππνρσξήζεη ζεκαληηθά.

5.2 Ρύζκηζε ηζρύο ηεο εμόδνπ
Η ξχζκηζε ηεο έληαζεο είλαη έλαο θχξηνο παξάγνληαο γηα ην πξφγξακκα ηεο
δηαζεξκίαο ψζηε λα είλαη επηηπρήο. Γηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηελ δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ
αζζελνχο. Η έληαζε κπνξεί λα αιιάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ
βειηηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δπίζεο κπνξεί λα κεησζεί ζε πεξίπησζε
ππεξζέξκαλζεο ή αλ ν αζζελήο αηζζαλζεί πφλν.
Η ζεξαπεία μεθηλά κε ρακειή ηζρχ ε νπνία ζηαδηαθά απμάλεη ηελ έληαζε.

ΖΜΔΗΧΖ: εάλ ε έληαζε πξνθαιεί ππεξβνιηθή ζέξκαλζε ή πφλν ζηελ πεξηνρή
εθαξκνγήο ηεο ζεξαπείαο, ε έληαζε ηεο δηέγεξζεο πξέπεη ακέζσο λα κεησζεί ή λα
δηαθνπεί ε εθαξκνγή.
Η ζπζθεπή είλαη ηθαλή λα πεξηνξίδεη απηφκαηα ηνλ θίλδπλν δπζάξεζησλ εγθαχκαηα
πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ζεξαπεία. Δάλ ην ξεχκα πνπ παξέρεηαη απφ ηε ζπζθεπή
ππεξβαίλεη ηα 4.5Α ηεο απνξξφθεζεο, ε κπάξα ηεο έληαζεο απηφκαηα κπινθάξεη ή
πεξηνξίδεηαη. Απηή ε πεξηνξηζηηθή ελέξγεηα ηνλίδεηαη απφ κηα θφθθηλε κπάξα.

5.3

ηάζε πνπ πξέπεη λα θξαηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηώλ

Η ηδαληθή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο είλαη ε ραιαξή, μαπισκέλνο κπξνχκπηα ή αλάζθεια,
αλάινγα κε ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο. Η ζέζε απηή πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζ 'φιε ηε
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ζπλεδξία γηα λα δηεπθνιχλεη ηηο επηδξάζεηο πνπ έρεη ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν,
εηδηθά ηελ αχμεζε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο πνπ νθείιεηαη ζηελ δηαζηνιή ησλ
αηκνθφξσλ αγγείσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ε θεθαιή κε ην ειεθηξφδην
πξέπεη λα παξακέλεη πιήξσο πξνζθνιιεκέλν ζηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο. Καηά
ζπλέπεηα, ζπληζηάηαη λα δηαηεξεζεί κηα ζέζε θάζεηε πξνο ηνλ ηζηφ. ην ζεκείν
εθαξκνγήο ε επίδξαζε επηκέλεη αθνχ ην ειεθηξφδην θαηαιακβάλεη κηθξή επηθάλεηα
ηνπ δέξκαηνο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ππάξρεη έλαο πςειφο θίλδπλνο
εγθαπκάησλ. Πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ην πνιχ κία άξζξσζε θάζε θνξά κεηαμχ ηεο
πιάθαο αλαθνξάο θαη ηνπ ειεθηξνδίνπ, αιιηψο ε ζεξαπεπηηθή ζπλεδξία δελ ζα έρεη
επηηπρία θαη ε ηθαλνπνηεηηθή ζεξκηθή επίδξαζε δελ ζα επηηεπρζεί. Δθαξκφζηε κηα
θαιή δφζε GEL TEKRA κεηαμχ ηνπ ειεθηξνδίνπ θαη ηνπ δέξκαηνο, θαζψο θαη
κεηαμχ ηεο πιάθαο θαη ηνπ δέξκαηνο. Απηφ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν
εγθαπκάησλ ιφγσ ηνπ ζεκεηαθνχ θαηλνκέλνπ.

Κεθ.6-

ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ

Σν TΔΚΡΑ RT πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη κε ειεθηξηθφ ξεχκα - Πξνθπιάμεηο θαηά ηε
ρξήζε
(1) Μελ βξαρπθπθιψλεηε ηνπο αθξνδέθηεο.
(2) Μελ ππξνδνηείηε ζπηλζήξεο ή θιφγεο.

Κεθ.7-

ΤΜΒΟΛΑ

BF ΤΚΔΤΗ
ΠΡΟΟΥΗ, ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΔΙΣΔ ΣΑ ΤΝΗΜΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ
Η ΤΚΔΤΗ ΑΤΣΗ ΔΙΝΑΙ ΗΜΑΣΟ CE ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ
476 ΣΗΝ ΟΓΗΓΙΑ ΔΟΚ 93/42.

ΜΗΝ ΠΔΣΑΣΔ Δ ΚΟΙΝΟΤ ΚΑΓΟΤ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΤΚΔΤΗ ΜΔΣΑΓΟΗ
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Κεθ.8-

8.1

ΤΝΣΖΡΖΖ

Λαβή

Σν θαιψδην ζχλδεζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά γηα λα βεβαηψλεζηε φηη δελ έρεη
ζρηζκέο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηαζπνξά ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ.
Καζαξίζηε ηα πελία, ην καμηιάξη θαη ην ζηξψκα ηαθηηθά κε έλα πγξφ παλί.

8.2

πζθεπή

Υξεζηκνπνηήζηε έλα παλί λνηηζκέλν κε λεξφ θαη νηλφπλεπκα γηα λα θαζαξίζεηε ηε
ζπζθεπή. Μελ ρξεζηκνπνηείηε θαζόινπ πγξά δεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη
πξνζηαζία θαηά ηελ είζνδό ηνπο (IP20).

8.3

Άκεζε ζπληήξεζε:

Άκεζε ζπληήξεζε γίλεηαη απφ ηελ εηαηξεία EPI-BION ηλψπεο 13 Ακπειφθεπνη
11527 Σει.:2107774772 ζηελ πεξίπησζε πνπ:
 ε ζπζθεπή έρεη ππνβιεζεί ζε εμσηεξηθή κεραληθή θαηαπφλεζε (π.ρ ζνβαξέο
ξίςεηο)·
 ε ζπζθεπή έρεη ππεξζεξκαλζεί ππεξβνιηθά (π.ρ. αλ αθεζεί θνληά ζε ηζρπξέο
πεγέο ζεξκφηεηαο)·
 έρεηε ηελ ππνςία φηη πγξά κπνξεί λα έρνπλ δηεηζδχζεη ζην εζσηεξηθφ·
 ην ηξνθνδνηηθφ, ην θάιπκκα ή άιια κέξε ηεο ζπζθεπήο έρνπλ θαηαζηξαθεί, έρνπλ
ζπάζεη ή ιείπνπλ·
 θαίλεηαη πσο ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο έρνπλ αιινησζεί.

γηα ιφγνπο αζθαιείαο, κε ιεηηνπξγείηε ηε ζπζθεπή κε αμεζνπάξ (π.ρ. κε ιαβή ε
ηξνθνδνηηθφ) εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη καδί κε ηε ζπζθεπή.
Η ζπρλφηεηα ηεο ζπληήξεζεο, νη ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη θαη ε εμέηαζε ηεο
ζπκκφξθσζεο ηεο ζπζθεπήο κε ηα πξφηππα αζθαιείαο EN60601-1, γηα ηα
ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ειεγθηή αζθάιεηαο, είλαη
εηήζηα. Η σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηεο ζπζθεπήο είλαη εγγπεκέλε απφ ηελ εηαηξεία
κφλνλ εθφζνλ ε ζπληήξεζε πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθά.
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εκείσζε: Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη κφλν απφ ηε New Age Italia. Η ζπζθεπή κπνξεί
λα απνζηαιζεί απεπζείαο ζηνλ αληηπξφζσπν απφ ηνλ νπνίν αγνξάζηεθε.
Epi-Bion
ηλψπεο 13
Ακπειφθεπνη 11527
Σel: 210 7774772 / Mob: 6974190003
E-mail:epi-bion@otenet.gr
www.epi-bion.gr

Κεθ.9-

ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ

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 επαθή πγξψλ, δηφηη δελ
πξνζηαηεχεηαη απφ ηε δηείζδπζε ηνπο.
Γελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ (θξαηήζηε ηα θηλεηά ηειέθσλα,
ηνπιάρηζηνλ ζε νξηζκέλα κέηξα απφζηαζε).
Η ιεηηνπξγία (γηα παξάδεηγκα 1 κέηξν καθξηά) κηαο ζπζθεπήο γηα ζεξαπεία
βξαρέσλ θπκάησλ ή κηθξνθπκάησλ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αζηάζεηα ζηελ ζχξα
εμφδνπ ηνπ δηεγέξηε.
Μελ ζπλδέεηε ηαπηφρξνλα ηνλ αζζελή κε ην TEKRA XCRT θαη κε έλα
ρεηξνπξγηθφ εξγαιείν HF, ψζηε λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηνλ αζζελή θαη γηα ηελ
ίδηα ηε ζπζθεπή.
Η ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο, 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, κελ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή αιιά
ζηείιηε ηελ γηα επηζθεπή.
πληζηάηαη λα κελ ιεηηνπξγείηαη ε ζπζθεπή θνληά ζε εχθιεθηα πιηθά.
Με ρξεζηκνπνηείηε ηδει θαη δηαθνξεηηθά εμαξηήκαηα απφ εθείλα ηα νπνία
παξέρνληαλ κε ηε ζπζθεπή.
Δίλαη πάξα πνιχ 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 ηεο ζπζθεπήο
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θαη αθαηξψληαο ηα πελία , ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αηζζεηηθή αληίιεςε δελ είλαη ε
αξκφδνπζα πιένλ.
Δάλ ε έληαζε ηεο θαζνξηζκέλεο ή ξπζκηζκέλεο ηζρχο ηεο εμφδνπ πξνθαιεί
απμεκέλε ζέξκαλζε ή πφλν ζηελ πεξηνρή είλαη αλαγθαίν λα κεηψζεηε ακέζσο ηελ
έληαζε ή ζε ηειηθή αλάιπζε λα δηαθφςεηε ηελ εθαξκνγή.
Να θπιάζζεηαη καθξηά απφ παηδηά.

Κεθ.10-

10.1

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Σξνθνδνζία

Δζσηεξηθή ηζρχο: MBU150-108
PRI: 100 - 240V  47 - 63Hz SEC: 24V-6,25 A
10.2 Υαξαθηεξηζηηθά εμόδνπ

ΑΝΣΗΣΑΣΗΚΖ
Μέγηζηε ηζρχο έληαζεο (Β): 300W
πρλφηεηα (f): 500 KHz

10.3 Άιια ραξαθηεξηζηηθά
 Μέγεζνο: 26x16x10h [cm]
 Βάξνο: 1,7 [Kg] Καηεγνξία: ΙΙΒ Σχπνο: BF
 Καηάηαμε γηα ηελ είζνδν ησλ πγξψλ: IP20
 Αζθάιεηα ζηελ παξνπζία εχθιεθηνπ αλαηζζεηηθνχ αεξίνπ: δελ είλαη θαηεγνξίαο
AP ή APG
 πζθεπή γηα ιεηηνπξγία: ζπλερήο
Καηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα:
 EN 60601-1 (2007) - Ιαηξηθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο: Γεληθά πξφηππα αζθαιείαο
 EN 60601-1-1 (2003) - πκπιεξσκαηηθφ πξφηππν αζθάιεηαο
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 EN 60601-1-2 (2003) - πκπιεξσκαηηθφ πξφηππν: Ηιεθηξνκαγλεηηθή
ζπκβαηφηεηα – Πξνβιέςεηο θαη δνθηκέο
 EN 60601-1-4 (1997): πκπιεξσκαηηθφ πξφηππν: Πξνγξακκαηηδφκελα
ειεθηξνληθά ηαηξηθά ζπζηήκαηα
 EN60601-1-4/A1 (2000) Γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
πξνγξακκαηηδφκελσλ ζπζθεπψλ.
 EN 980-2003 θαη EN 1041 - Γξαθηθά ζχκβνια γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ
ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ

εηξηαθφο αξηζκφο
Κσδηθφο ηαπηφηεηα ηνπ TEKRA XCRT
S.N. XCRT - ZZ XXXX
Αξηζκφο ηαπηφηεηαο ζπζθεπήο
Έηνο θαηαζθεπήο

Κεθ.11-

ΒΑΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΑΞΔΟΤΑΡ

11.1 Βαζηθόο εμνπιηζκόο
Σν TEKRA RT είλαη εμνπιηζκέλν κε:
πζθεπή
1 ιαβή αληηζηαηηθήο δηαζεξκίαο
1 πιάθα αλαθνξάο αληηζηαηηθήο δηαζεξκίαο
1 ζεη αληηζηαηηθψλ ειεθηξνδίσλ
1 θαιψδην ηξνθνδνζίαο
1 ζπζθεπαζία θξέκα Tekra ησλ 1000 ml
1 εγρεηξίδην ρξήζηε
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11.2

Αμεζνπάξ θαη αλαιώζηκα

Σα παξαθάησ είλαη κηα ιίζηα απφ αμεζνπάξ πνπ κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ γηα λα
απμήζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ηεο ζπζθεπήο πεξεηαίξσ ή γηα ηελ αληηθαηάζηαζε
θζαξκέλσλ ζηνηρείσλ:
- Λαβή γηα ηελ αληηζηαηηθή δηαζεξκία
- Πιάθα αλαθνξάο αληηζηαηηθήο δηαζεξκίαο απφ αηζάιη
- Ηιεθηξφδηα γηα ηελ αληηζηαηηθή δηαζεξκία
-GEL Tekra 1000ml

Κεθ.12-
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Επίσημος Αληηπξόζσπνο από το 2011

ηλψπεο 13, 11527 Αθήνα
Σει.:2107774772-7791501
E-mail:info@epi-bion.gr
www.epi-bion.gr
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