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Κεθ.1- ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σν POCKET SONOVIT πεξηιακβάλεηαη ζηε λέα ζεηξά ησλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα θπζηνζεξαπεία.  Σν 

κεησκέλν κέγεζφο ηνπ, ε απιφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ θαη ε επειημία ηνπ είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο 

ηεο θαηλνηφκαο ζεηξάο πξντφλησλ. 

 

1.1 Ση είλαη ην POCKET SONOVIT; 

Ζ ζπλερήο έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ επέθεξε ηελ επηλφεζε απηνχ ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο γηα ζεξαπεία ππεξήρσλ, πνπ απνηειείηαη απφ ηε γελλήηξηα POCKET SONOVIT. Απηφ 

εγγπάηαη ζην ρξήζηε ηε κέγηζηε αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα ζε ζρέζε κε ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαζψο ε γελλήηξηα δηελεξγεί ειέγρνπο, ελψ ην ινγηζκηθφ ηεο 

ζπζθεπήο επηηξέπεη ηελ παξαγσγή ζεξαπεπηηθψλ ππεξήρσλ γηα ηελ ίαζε ησλ πην θνηλψλ επηπινθψλ ηεο 

πγείαο (ζιάζεηο, αηπρήκαηα, ζπλερηδφκελεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο). 

 

1.2 Γηαηί λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην POCKET SONOVIT 

Σν POCKET SONOVIT ελέρεη φιε ηελ απαξαίηεηε ηερλνινγία γηα ηελ παξαγσγή ππεξήρσλ θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπο, κέζσ ηεο ρξήζεο δηαθφξσλ πξνθαζνξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηε κλήκε ηεο ζπζθεπήο. Υάξε ζηε POCKET SONOVIT είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ 

ππέξερνη κε πξφηππα πξνγξάκκαηα θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο ζε άκεζε ζπζρέηηζε 

κε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα απνηειέζκαηα ηνπ αζζελνχο. 

 

1.3 Πνηνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί POCKET SONOVIT  

Σν POCKET SONOVIT πξννξίδεηαη γηα ηαηξηθή ρξήζε (θπξίσο θπζηνζεξαπεία) θαη γηα νηθηαθά 

βαζηδφκελε ζεξαπεία, φληαο ην πην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα λα εθηηκεζεί ην πιήξεο θάζκα ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ. Με ηελ επθνιία ηεο ρξήζεο ηνπ POCKET SONOVIT, είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί, φρη 

κφλν απφ γηαηξνχο θαη νηθηαθνχο ζεξαπεπηέο απνθαηάζηαζεο, αιιά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο ή φζνπο 

επηζπκνχλ λα πξνζέμνπλ ηε ζσκαηηθή ηνπο επεμία απφ ην ζπίηη ηνπο, ράξε ζηελ απιή ηνπ ιεηηνπξγία θαη 

επειημία. 

Κεθ.2- ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΚΑΙ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ 

2.1 Δλδείμεηο 

Σα πην θνηλά παζνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ ζεξαπεχνληαη κε ππεξήρνπο είλαη εθείλα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο 

νζηεν-κπτθνχο θαη ηελνληηθνχο ηζηνχο, ζπγθεθξηκέλα, πεξηνζηίηηδα, ηελνληίηηδα, αξζξίηηδα, κπτθέο 

ζπζπάζεηο, απνθξάμεηο θαη νξγαλσκέλα νηδήκαηα. ηηο κέξεο καο ν ππέξερνο έρεη αλαγλσξηζηεί σο έγθπξε 

ππνζηήξημε ζηελ ζεξαπεία ησλ κε-αξζξηθψλ ξεπκαηηζκψλ, φπσο άξζξσζε ώκνπ θαη βξαρηνλίνπ 

πεξηαξζξίηηδα, επηθνλδπιίηηδα ηνπ αγθψλα θαη άιισλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, ράξε ζηηο αλαιγεηηθέο, 

ηλσδνιπηηθέο θαη κπνραιαξσηηθέο επηδξάζεηο ηεο ζεξαπείαο . Σα κέξε ηνπ ζψκαηνο πνπ ρξήδνπλ ζεξαπεία 

ππφθεηληαη ζε απμεκέλε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηξαχκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

αιιά, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, απηέο νη παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα απνδνζνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

γήξαλζεο (ξεπκαηηζκνί, κπτθή αηξνθία, έιιεηςε ηζνξξνπίαο ιφγσ ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ θίλεζε). Απηέο νη 

πεξηπηψζεηο απμάλνληαη ζεκαληηθά κε ηελ πξννδεπηηθή αχμεζε ηεο κέζεο ειηθίαο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ 

αθνινπζείηαη απφ ηηο αλαγθαίεο βειηηψζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ αζιεηηζκφ, νη πην ζπρλνί ηξαπκαηηζκνί είλαη ζην γφλαην θαη ηνλ αζηξάγαιν, θαη νη 

αξζξψζεηο απηέο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ζεξαπεία ππεξήρσλ κέζσ ηεο εκεξήζηαο θαη 

επαλαιακβαλφκελε εθαξκνγήο ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκφ ζπλεδξηψλ. Θεξαπείεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

θπξίσο γηα ηελ αλαιγεηηθή επίδξαζε θαη σο πξν-ηαηξηθή ζεξαπεία πξηλ απφ ζπλεδξίεο θηλεζηνζεξαπεία. 
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2.2 Αληελδείμεηο 

Οη ππέξερνη έρνπλ ηηο ίδηεο αληελδείμεηο κε ηα θπζηθά κέζα ζεξαπείαο πνπ δξνπλ κέζσ ηεο ελδνγελνχο 

παξαγσγήο ζεξκφηεηαο: 

 εθθπιηζηηθή νζηενπφξσζε 

 παξνπζία κεηαιιηθψλ ζξαπζκάησλ 

 θηξζνί 

 ζξφκβσζε θαη νμεία ζξνκβνθιεβίηηδα 

 αηκνξξαγία απνθξαθηηθήο αξηεξηνπάζεηαο  

 έκκελνο ξχζε 

 λενπιάζκαηα 

 θπκαηίσζε 

 νμεία θιεγκνλή ζηελ πνξεία 

 βιάβεο ηνπ δέξκαηνο 

 αιινίσζε επαηζζεζίαο 

Γελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηεο ζεξαπεία κε ππεξήρνπο γηα: 

 εηδηθνχο ηζηνχο (απμαλφκελεο κεηαθχζεηο, φξρεηο, σνζήθεο), θαζψο κπνξεί λα πξνθιεζεί δεκηά 

 λα απνθεπρζεί ε ρξήζε ζηε δψλε ηεο θαξδηάο θαη, εηδηθφηεξα, φπνπ νη ειεθηξνκεραληθέο ζπζθεπέο 

(βεκαηνδφηεο) είλαη παξφληεο, δηφηη κπνξεί λα ζπκβεί κφληκε βιάβε. 

ΗΜΔΙΩΗ: 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα ιεθζεί φηαλ ε ζεξαπεία εθαξκφδεηαη ζε αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ δηάγλσζε 

πεηαιεθηνκήο, γηα ιφγνπο πηζαλήο βιάβεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ / κπεινχ ησλ νζηψλ. 

 Ζ ζεξαπεία δελ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ηα κάηηα ή ηε κήηξα (θνηιηά / νζθπτθή 

πεξηνρή) εηδηθά αλ ππάξρεη ππνςία εγθπκνζχλεο, γηα λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο ζπειαίσζεο, αθφκε θαη κε 

ηε ζσζηή δνζνινγία. 

 Ζ παξνπζία ησλ πξνζζεηηθψλ άθξσλ ή κεηαιιηθψλ ζπλζεηηθψλ πξνθαιεί πξνβιήκαηα, θαζψο ζα 

κπνξνχζαλ λα απνξξνθήζνπλ αλψηεξεο πνζφηεηεο ησλ ππεξήρσλ θαη έηζη λα επηδεηλσζεί ή λα πξνθαιέζεη 

βιάβε ζηνπο πεξηβάιινληεο ηζηνχο. 

 Ζ ζπζθεπή απηή θπζηθνζεξαπείαο δελ ζπληζηάηαη γηα ηε ζεξαπεία ησλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε 

λεαξή ειηθία θαη, θπξίσο, ζε βξέθε (π.ρ. αχμεζε αξζξηθνχ ρφλδξνπ). 

 Σν άηνκν ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε ζεξαπεία δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε 

ππεξήρνπο γηα λα απνθεπρζεί ε εκθάληζε νξηζκέλσλ βιαβψλ (ε ιεγφκελε «αζζέλεηα ππεξήρσλ") 

 Γηα ηε δηάζεζε ηεο ζπζθεπήο, αλαηξέμηε ζηνλ θαηαζθεπαζηή New Age Italia srl, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη 

ίδηα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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Κεθ.3- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

 

 
 

1 - Οζφλε LCD                                                         7 – εκείν εμφδνπ νδεγνχ θεθαιήο 

2 - ENTER: επηβεβαηψζεηε ηελ επηινγή                  8 - STOP PAUSE: δηαθνπή / stop 

3 - UP: πξνο ηα εκπξφο                                             9 - ΚΑΣΩ: πίζσ 

4 - (+) / (-) Έληαζε θαλνληζκνχ                             10 - CLEAR: αθχξσζε / επηζηξνθή 

5 - ΔΝΑΡΞΖ: Δθθίλεζε πξνγξάκκαηνο                 11 - Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο εμφδνπ κνλάδαο 

6 - (I) ON/OFF 
 

ΖΜΔΗΩΖ: Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο κε ππεξήρνπο, δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο αληελδείμεηο, 

καδί κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηαηξνχ πνπ ζπληαγνγξαθεί ηε καγλεηνζεξαπεία. 

 

3.1 ύλδεζε κε ηελ ειεθηξηθή παξνρή 

Σν POCKET SONOVIT κπνξεί λα ηξνθνδνηείηαη κε ηζρχ απφ κηα κπαηαξία ή κε ηε ζχλδεζε ηνπ κε ην 

δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κέζσ ηεο ζχλδεζεο ελφο θαισδίνπ κε κηα θαλνληθή πξίδα 230V, κε 

ηε ζπζθεπή ζην ζεκείν εμφδνπ ηεο πνπ  βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ ίδηνπ. 

 

3.2 ύλδεζε ηνπ αηζζεηήξα ππεξήρσλ 

Πξηλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο, ζπλδέζηε ηνλ αηζζεηήξα ζην ζεκείν εμφδνπ πνπ εληνπίδεηαη ζην 

θάησ κέξνο ηεο ζπζθεπήο κέζσ ηνπ θχξηνπ αθξνδέθηε. Γηα λα ηνπνζεηήζεηε ην βχζκα, πεξηζηξέςηε έηζη 

ψζηε νη ζπλδέζεηο ηνπ λα ζπκπίπηνπλ κε ηηο ζπλδέζεηο ηνπ ζεκείνπ εμφδνπ· κφιηο ηνπνζεηεζεί ην βχζκα 

ζηεξεψζεηε ην θαιά νχησο ψζηε λα αζθαιηζηεί ην θαιψδην ζηε ζπζθεπή. 

 

3.3 Δθαξκνγή ηνπ ηδει γηα ηνπο ππέξερνπο 

Γηα ηε ζεξαπεία κε ηνλ αηζζεηήξα πνπ ζπλεπάγεηαη άκεζε επαθή κε ην δέξκα, απιψζηε άθζνλε πνζφηεηα 

ηνπ ηδει ππεξήρσλ (πεξηιακβάλεηαη) ζηε  ζεξαπεπφκελε πεξηνρή θαη ζηνλ αηζζεηήξα απηφλ θαζαπηφλ. Γηα 

ηηο ηερληθέο εθαξκνγήο αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην ΔΦΑΡΜΟΓΔ). 

 

3.4 Δλεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην SONOVIT POCKET, παηήζηε ην θνπκπί ON / OFF (1) ζην πιεθηξνιφγην ηεο 

ζπζθεπήο. Σν κήλπκα θαισζνξίζκαηνο ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε καδί κε ην φλνκα θαη ηελ έθδνζε ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ ινγηζκηθνχ· ζηε ζπλέρεηα ην κελνχ επηινγήο πξνγξακκάησλ ζα εκθαληζηεί ηνπνζεηεκέλν 

απφ πξνεπηινγή ζην πξψην πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα. 
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3.5 Δπηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Δπηιέμηε ην επηζπκεηφ πξφγξακκα κέζσ ησ ηνπ UP / DOWN πιήθηξνπ: 

 Πξνθαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα· 

 Διεύζεξα πξνγξάκκαηα (κπνξείηε λα νξίζεηε λέα πξνγξάκκαηα κε πξνζσπηθέο ζαο 

πξνζαξκνζηηθέο ξπζκίζεηο). 

Δπηβεβαηψζηε πηέδνληαο ην πιήθηξν ENTER γηα λα κπείηε ζην αθφινπζν κελνχ. 

 

3.3.1 Διεύζεξα Πξνγξάκκαηα 

Απφ ηελ επηινγή Free Prog. εηζάγεζηε ζην κελνχ ειεχζεξσλ πξνγξακκάησλ· παηψληαο ην πιήθηξν 

ENTER φηαλ ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη απηφ "---------" είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηήζεηε κηα ζεηξά απφ 

πνηθηιφκνξθεο ζεξαπείεο, πνπ κπνξνχλ λα πξνζσπνπνηεζνχλ κέζσ  πξνηεηλφκελσλ παξακέηξσλ. ηε 

ζπλέρεηα, ην κελνχ Φάζεηο εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε θαη είλαη δπλαηφλ λα ξπζκίζεηε ηηο θάζεηο (1 έσο 4)· 

επηιέμεηε θάζε θάζε κε ηα πιήθηξα UP / DOWN (πάληα λα αξρίδεηε απφ ηε θάζε 1). Παηψληαο ENTER 

είλαη δπλαηφ λα εηζαρζείηε ζηηο ξπζκίζεηο παξακέηξσλ ηεο θάζε θάζεο· θάζε επηινγή κπνξεί λα επηιεγεί κε 

ηα πιήθηξα UP / DOWN θαη ε ηηκή ηεο κπνξεί λα ξπζκηζηεί παηψληαο ηα πιήθηξα (+) (-). Παξαθαινχκε 

αλαδεηήζηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο. 

Ολνκαζία ζηελ νζόλε Σύπνο παξακέηξνπ Ρπζκηδόκελε ηηκή 

Freq. πρλφηεηα εθπνκπψλ 1/3 MHz 

Mod. πρλφηεηα δηακφξθσζεο ΤΝΔΥΖ, 1/2, 1/5, 1/10 

Inten. Έληαζε εθπνκπψλ 1-30 (0,1-3 W/cm2) 

Timer Γηάξθεηα θάζεο 1-60 ιεπηά 

Stop Γηαθνπή θάζεο ΝΑΗ/ ΟΥΗ 

ην κελνχ Prog.Lib. είλαη δπλαηφλ λα βξείηε επίζεο ειεχζεξα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ήδε απνζεθεπηεί 

απφ ην ρξήζηε (εθφζνλ έρνπλ ήδε απνζεθεπηεί). Δπηιέγνληαο έλα απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ 

απνζεθεπηεί ζην κελνχ θαη παηψληαο ην πιήθηξν ENTER ε νζφλε ζα εκθαλίζεη ηηο αθφινπζεο ιέμεηο-

θιεηδηά: 

Start + ENTER (γηα λα μεθηλήζεηε ην πξφγξακκα)·  

 Edit + ENTER (γηα λα αιιάμεηε ηηο παξακέηξνπο θαη/ή ηηο θάζεηο)·  

 Delete + ENTER (γηα λα αθπξψζεηε ην πξφγξακκα θαη λα απειεπζεξψζεηε ηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο 

κλήκεο)· 
 

3.6 Έλαξμε δηέγεξζεο 

Γηα λα μεθηλήζεηε ηε ζεξαπεία, εθφζνλ ην > START < είλαη νξαηφ ζηελ νζφλε, πηέζηε ην πιήθηξν START.  

 

ΗΜΔΙΩΗ: Αλ ην θαιψδην ηνπ αηζζεηήξα δελ είλαη ζπλδεδεκέλν, ε ιέμε "INS.HEAD" ζα εκθαληζηεί 

ζηελ νζφλε· Όηαλ ην θαιψδην εηζαρζεί ζηε ζπζθεπή, εθείλε ζα θάλεη επαλεθθίλεζε απηφκαηα. Γηα λα 

επηζηξέςεηε ζην κελνχ παηήζηε ην πιήθηξν PAUSE STOP. 

 

3.7 Ρύζκηζε ηεο έληαζεο ησλ εθπνκπώλ 

Ζ έληαζε ησλ εθπνκπψλ είλαη πξνθαζνξηζκέλε απφ κηα εθ ησλ πξνηέξσλ νξηζκέλε ηηκή γηα θάζε 

πξφγξακκα. Απηέο νη ηηκέο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ κε ηα πιήθηξα (+) / (-) ηνπ θαλαιηνχ 1. Σν ειάρηζην 

βήκα αχμεζεο είλαη 0,1 W / cm
2
 θαη ε κέγηζηε δπλαηή έληαζε είλαη 2,5 W / cm². πλήζσο ε έληαζε 

δηαηεξείηαη ζε έλα ζηαζεξφ επίπεδν, σζηφζν, εθφζνλ πξνθχςεη πφλνο ή γίλεη αληηιεπηή πάξα πνιχ  

ζεξκφηεηα ζηε ζεξαπεπφκελε πεξηνρή, ε έληαζε κπνξεί λα ειαηησζεί κε ην πιήθηξν (-) ή κπνξεί λα 

δηαθνπεί ε ζεξαπεία. 

 

3.8 Γηαθνπή / δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο 

Δάλ επηζπκήζεηε λα δηαθφςεηε ηε ζεξαπεία πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, παηήζηε ην θνπκπί 

PAUSE STOP: κία θνξά γηα λα δηαθφςεηε ην πξφγξακκα πξνζσξηλά (γηα λα ην επαλεθθηλήζεηε παηήζηε 

ην θνπκπί START)· δχν θνξέο γηα λα ηεξκαηίζεηε ην πξφγξακκα θαη λα επηζηξέςεηε ζην ζηάδην ηεο 

επηινγήο. 
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3.9 Απελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο 

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

δεπηεξφιεπηα. Δάλ ε ζπζθεπή δελ ρξεζηκνπνηείηαη κεηά ηε ιήμε ελφο πξνγξάκκαηνο ε ζπζθεπή ζα ζβήζεη 

απηφκαηα κεηά απφ ιίγα ιεπηά. Απνζπλδέζηε φια ηα θαιψδηα ηεο ζπζθεπήο θαη θξνληίζηε ν αηζζεηήξαο 

λα έρεη θαζαξηζηεί επηκειώο: αθαηξέζεηε φιν ην ηδει κε έλα ραξηνκάληηιν, θαζαξίζηε ηνλ αηζζεηήξα κε 

έλα πγξφ παλί θαη ζηεγλψζηε ηνλ θαιά. Δπαλαηνπνζεηήζηε φια ηα εμαξηήκαηα ζηε ηζάληα κεηαθνξάο θαη 

θπιάμηε ηε ζε έλα δξνζεξφ, μεξφ κέξνο.. 

 

Κεθ.4- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

Σν POCKET SONOVIT έρεη 30 δηαζέζηκα έηνηκα πξνο ρξήζε πξνθαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα θαη 10 

ειεχζεξα πξνγξάκκαηα. Σα πξνγξάκκαηα αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.  

 

Πίλαθαο ησλ πξνγξακκάησλ 

Αξ. 

πξνγξάκκαηνο 

Όλνκα πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ 

νζόλε 

Παζνινγηθό πξόβιεκα ζεξαπεύζηκν κε απηό ην 

πξόγξακκα 

Π.1 Os.Atroph Αηξνθία νζηνύ 

Π.2 Oss.Callu Σύινο νζηνύ 

Π.3 Ossificat Καζπζηέξεζε νζηενπνίεζεο 

Π.4 Osteitis Οζηεΐηηδα θαη πεξηνζηίηηδα 

Π.5 Arthritis Αξζξίηηδα / άξζξσζε 

Π.6 Stiffness Γπζθακςία άξζξσζεο 

Π.7 Sprains Γηαζηξέκκαηα (γνλάηνπ / αζηξαγάινπ) 

Π.8 Lumbago Οζθπαιγία / ηζρηαιγία 

Π.9 Myalgia Μπαιγία 

Π.10 Pangs Πόλνη 

Π.11 Musc. Tear Μπτθό ζθίζηκν / Μπτθόο πόλνο 

Π.12 Contract. πζπάζεηο 

Π.13 Contusio. Καθώζεηο / Μώισπεο / Οηδήκαηα 

Π.14 Tenosynov. Σελνληνζπιαθίηηδα 

Π.15 Tenovagin. Tenovaginitis 

Π.16 Tendoniti Σελνληίηηδα / Θπιαθίηηδα / Δπηθνλδπιίηηδα 

Π.17 Periarth. Πεξηαξζξίηηδα ηνπ ώκνπ 

Π.18 Bursitis Θπιαθίηηδα 

Π.19 Acute pai Ομύο πόλνο 

Π.20 Chron. pai Υξόληνο πόλνο 

 

To POCKET SONOVIT έρεη επίζεο 10 πξνθαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα γηα εθαξκνγέο αηζζεηηθήο 

(cavitation) ζηα 3 MHz. 

 

21 Σνπηθή νηδεκαηώδεο θπηηαξίηηδα  

22 Σνπηθή ραιαξή θπηηαξίηηδα  

23 Σνπηθή ζπκπαγήο θπηηαξίηηδα  

24 Γηάρπηε νηδεκαηώδεο θπηηαξίηηδα  

25 Γηάρπηε ραιαξή θπηηαξίηηδα  

26 Γηάρπηε ζπκπαγήο θπηηαξίηηδα 

27 Σνπηθή ιεκθηθή παξνρέηεπζε  

28 Γηάρπηε ιεκθηθή παξνρέηεπζε  

29 Σνπηθό αδπλάηηζκα  

30  Γηάρπην αδπλάηηζκα 
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4.1 Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη ηα πξνθαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα ιεπηνκεξψο: ζηελ πξψηε 

ζηήιε, ην φλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε, αλαγξάθεηαη γηα άκεζε αλαγλψξηζε, καδί 

κε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ιεπηά θαη ηελ πξνξπζκηζκέλε έληαζε εθπνκπήο (ξπζκηδφκελν), ε 

δεχηεξε ζηήιε πεξηέρεη κηα επεμήγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο ζρεηηθέο εθαξκνγέο. 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Καηά ηε δηάξθεηα ελφο πξνγξάκκαηνο ην ρξνλφκεηξν κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κέζσ ησλ 

πιήθηξσλ UP / DOWN. 

Πίλαθεο Πεξηγξαθήο Πξνγξάκκαηνο  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΣΙΚΟΤ ΙΣΟΤ 

Σα πξνγξάκκαηα απηά δηαζέηνπλ εηδηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ αγσγή παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ δνκή ησλ νζηψλ θαη ηηο ζπλαθείο δνκέο. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε κέξα κέρξη 

λα εμαθαληζηεί ην πξφβιεκα. 

ΟΝΟΜΑ ΣΗΝ ΟΘΟΝΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Bone atrophy Απηφ βνεζά ηελ αλάπιαζε ηνπ νζηνχ κέζσ δηέγεξζεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπ 

αζβεζηίνπ θαη ηεο ηνπηθήο θπθινθνξίαο. 10 ιεπηά – 3 W 

Callus Απηφ εκπνδίδεη ηελ δεκηνπξγία πφξσλ ζηα νζηά (κεηά απφ θαηάγκαηα). 

Βνεζά ηε θπζηνινγηθή αλάπιαζε ηνπ νζηνχ. 8 ιεπηά – 2 W 

Osteitis and 

Periostitis 

Θεξαπεία ηεο θιφγσζε πνπ επεξεάδεη ηε δνκή ηνπ νζηνχ θαη ηνπ πεξηνζηένπ 

πνπ ην θαιχπηεη. 

8 ιεπηά  - 1 W 

Ossification lag Απηφ δηεγείξεη ηνλ ηνπηθφ κεηαβνιηζκφ θαη βνεζάεη ζηελ αλάπιαζε ησλ 

νζηψλ, πνπ θαζπζηεξνχλ απφ πξνβιήκαηα θπθινθνξηθνχ ή άιιεο 

θαηαζηάζεηο. 10 ιεπηά – 2,5 W 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΡΘΡΩΔΙ  

Πξνγξάκκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο αξζξψζεηο θαη 

ηνπο ρφλδξνπο. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε κέξα κέρξη λα εμαθαληζηεί ην πξφβιεκα. 

ΟΝΟΜΑ ΣΗΝ ΟΘΟΝΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Arthritis-Arthrosis Θεξαπεία ηεο θιφγσζεο πνπ επεξεάδεη ηνπο αξζξηθνχο ρφλδξνπο. 

ηαζεξνπνηεί ηνλ ηνπηθφ κεηαβνιηζκφ θαη επλνεί ηελ ξνή ηνπ αίκαηνο. 10 ιεπηά – 2 W 

Articular stiffness Θεξαπεία ηεο δπζθακςίαο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο αξζξηθνχο ρφλδξνπο. 

Δπαλαθέξεη ηελ ζξέςε ηνπ ρφλδξνπ δηεπθνιχλνληαο ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

αξζξψζεσλ ηνπ. 15 ιεπηά – 1 W 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΡΘΡΩΔΙ 

Sprains Θεξαπεία ησλ δηαζηξεκκάησλ. Μεηψλεη ηνλ πφλν θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ 

πεξηνξηζκφ. 10  ιεπηά – 2,5 W 

Lumbago Θεξαπεία ηνπ πφλνπ πνπ επεξεάδεη ηνλ νζθπτθφ λσηηαίν κπειφ. Μεηψλεη ηνλ 

πφλν θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ πεξηνξηζκφ. 10 ιεπηά – 2 W 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΤ 

Πξνγξάκκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ δηαθφξσλ εηδψλ κπψλ. Θα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε κέξα κέρξη λα εμαθαληζηεί ην πξφβιεκα.  

ΟΝΟΜΑ ΣΗΝ ΟΘΟΝΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Myalgia Θεξαπεία ηνπ πφλνπ ησλ κπψλ. Εεζηαίλεη ηελ πεξηνρή πνπ ζεξαπεχεη θαη 

επλνεί ηελ ξνή ηνπ αίκαηνο. 10 ιεπηά – 1 W 

Pangs Θεξαπεία ηεο θιφγσζεο πνπ επεξεάδεη ηνπο αξζξηθνχο κχεο. ηαζεξνπνηεί 

ηνλ ηνπηθφ κεηαβνιηζκφ θαη επλνεί ηελ εθξνή ηνπ αίκαηνο. 6 ιεπηά – 2 W 

Strains Θεξαπεία ηεο θιφγσζεο πνπ επεξεάδεη ηνπο αξζξηθνχο κχεο. ηαζεξνπνηεί 

ηνλ ηνπηθφ κεηαβνιηζκφ θαη επλνεί ηελ εθξνή ηνπ αίκαηνο. 10 ιεπηά – 2,3 W 

Contractures Θεξαπεία ησλ ζπζπάζεσλ ησλ κπψλ. Εεζηαίλεη ηελ πιεγείζα πεξηνρή θαη 

επλνεί ηελ ξνή ηνπ αίκαηνο ε νπνία εμαιείθεη ηνπο κεηαβνιίηεο. 8 ιεπηά  - 1,5 W 

Bruises Θεξαπεία ησλ κπτθψλ νηδεκάησλ κεηά απφ κψισπεο. Εεζηαίλεη ηελ πιεγείζα 

πεξηνρή θαη βνεζά λα απνξξνθεζεί ην νίδεκα. 10 ιεπηά – 1,5 W 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΔΝΟΝΣΔ 

Πξνγξάκκαηα γηα ηε ζεξαπεία ηεο θιφγσζεο ζε δνκέο ηελφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπιάθσλ. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε κέξα κέρξη λα εμαθαληζηεί ην πξφβιεκα. 

ΟΝΟΜΑ ΣΗΝ ΟΘΟΝΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
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Tenosynovitis Θεξαπεία ηεο θιφγσζεο ηνπ αξζξηθνχ πεξηβιήκαηνο ησλ καθξψλ ηελφλησλ 

(π.ρ. δαθηχισλ). 10 ιεπηά – 1,5 W 

Tenovaginitis Θεξαπεία ηεο θιφγσζεο ησλ επξεηψλ θαη επίπεδσλ ηελφλησλ (π.ρ. αρίιιεηνο 

ηέλνληαο).  10 ιεπηά – 2 W 

Epicondylitis Θεξαπεία ηεο θιφγσζεο ησλ παξεκβαιιφκελσλ εμσηεξηθψλ κπψλ ζην 

αληηβξάρην ηνπ αγθψλα (αγθψλαο ηέληο)  10 ιεπηά – 1 W 

Periarthritis 
Θεξαπεία ηεο θιφγσζεο ησλ ηελφλησλ ηεο άξζξσζεο ηνπ ψκνπ (ζηξνθηθνχ 

πεηάινπ). Δμνπδεηεξψλεη ηνλ πφλν θαη ζαο επηηξέπεη λα πάξεηε πίζσ ηελ 

θηλεηηθφηεηα ηνπ βξαρίνλα. 10 ιεπηά – 0,9 W 

Bursitis Θεξαπεία ηεο θιφγσζεο πνπ επεξεάδεη ηνπο αξζξηθνχο ζχιαθεο πνπ 

βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ ηελφλησλ θαη ησλ νζηψλ.  10 ιεπηά – 1,5 W 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ νμένο ή ρξφληνπ πφλν ή παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ 

γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη πξνθαζνξηζκέλν εηδηθφ πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα πξέπεη λα εθηειείηαη 

θαζεκεξηλά κέρξη λα επνπισζεί ην πξφβιεκα. 

ΟΝΟΜΑ ΣΗΝ ΟΘΟΝΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Acute pain Θεξαπεία ηνπ νμένο πφλνπ, έληνλνπ πφλνπ, ηξαχκαηνο, νμείαο θιεγκνλήο 

θ.α. 10 ιεπηά - 1,5 W 

Chronic pain Ζ ζεξαπεία ηνπ ρξφληνπ πφλνπ, ρξφλησλ θιεγκνλψλ, θιπ.  

15 ιεπηά - 2,5 W 

 

ΑΝΣΙΚΤΣΣΑΡΙΣΙΓΙΚΗ 
Πξνγξάκκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε είδνπο θπηηαξίηηδαο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάζε 

κέξα κέρξη λα εμαθαληζηεί ην πξφβιεκα. 

ΟΝΟΜΑ ΣΗΝ ΟΘΟΝΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Cellulitis 
Θεξαπεία ηεο δηάρπηεο θπηηαξίηηδαο. Γηαζπά ην ιίπνο, απειεπζεξψλεη ηα 

πγξά πνπ παξαθξαηήζεθαλ θαη δηεπθνιχλεη ηελ ηνπηθή θπθινθνξία θαη 

ιεκθηθή παξνρέηεπζε. Max 30 ιεπηά 

 

ΛΔΜΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ 

Πξνγξάκκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηαθξάηεζεο λεξνχ θαη εθηεηακέλνπ νηδήκαηνο. Μπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε κέξα έσο φηνπ φια ηα πεξίζζεηα πγξψλ έρνπλ απνζηξαγγηζηεί. 

ΟΝΟΜΑ ΣΗΝ ΟΘΟΝΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Lymphatic draining Θεξαπεία ηεο δηάρπηεο θαηαθξάηεζεο λεξνχ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

ζψκαηνο. Βνεζά ηελ επαλαξξφθεζε ησλ ιεκθηθψλ αγγείσλ θαη ηελ ηνπηθή 

θπθινθνξία. Max 20 ιεπηά 

 

ΑΓΤΝΑΣΙΜΑ 

Πξνγξάκκαηα γηα ηελ αγσγή ηεο ζπζζψξεπζεο ιίπνπο ζε άλδξεο θαη ζε γπλαίθεο ρσξίο θπηηαξίηηδα. 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε κέξα κέρξη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα λα επηηεπρζνχλ. 

ΟΝΟΜΑ ΣΗΝ ΟΘΟΝΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Thinning Θεξαπεία ησλ ελαπνζέζεσλ ιίπνπο ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο (π.ρ. 

κέζε αλδξψλ). Βνεζά λα δηαιχζεη ηα ιηπψδε θχηηαξα θαη λα απνξξνθεζνχλ 

ηα ιίπε κέζσ ηεο ηνπηθήο θπθινθνξίαο. Max 30 ιεπηά 

 

Κεθ.5- ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

5.1 Μέζνδνο άκεζεο επαθήο 

Απηή ε ηερληθή πξνβιέπεη ηελ άκεζε επαθή ηεο θεθαιήο ηεο ζπζθεπήο κε ην δέξκα κέζσ κηαο νπζίαο πνπ 

επηηξέπεη ηέιεηα επαθή κεηαμχ ησλ δχν επηθαλεηψλ (π.ρ.: gel ππεξήρνπ, πεξηιακβάλεηαη), απιψλνληαο ηε 

ζηελ ελ ιφγσ δψλε. ηε κέζνδν ηεο άκεζεο επαθήο, ε θεθαιή κπνξεί λα είλαη: 

 θαζνξηζκέλε - γηα ηε ζεξαπεία κηαο κηθξήο πεξηνρήο, δηαηεξψληαο ηελ θεθαιή ζηαζεξή ζηε δψλε πνπ 

πξέπεη λα ζεξαπεπηεί κε ην ρέξη ή κε ηε βνήζεηα ελφο κεραληθνχ βξαρίνλα ζηήξημεο (δελ πεξηιακβάλεηαη) 

πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρεηξηζηή ηελα ζεξαπεία άιισλ αζζελψλ έσο φηνπ ην πξφγξακκα νινθιεξσζεί. 

 θηλεηή - γηα ηε ζεξαπεία κεγαιχηεξνπ εκβαδνχ επηθαλείαο, κέζσ κηαο ζεηξάο κηθξψλ εκπξφο / πίζσ ή 
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θπθιηθψλ θηλήζεσλ ζε νιφθιεξε ηελ ζεξαπεπφκελε δψλε. Απηή ε ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία 

ησλ κεγάισλ, επίπεδσλ θαη νκαιψλ επηθαλεηψλ. 

5.1.1 Παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ 

 (ΖΜΑΝΣΗΚΟ: Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη νη παξαθάησ θσηνγξαθίεο είλαη απιψο δεισηηθέο, ε θεθαιή  

κπνξεί λα κελ αληηζηνηρεί κε απηφ πνπ αλαπαξίζηαηαη θαησηέξσ) 

 

     
Δηθ.1 - Αξζξίηηδα ηνπ ρεξηνχ                         Δηθ 2 - Αξζξίηηδα ηνπ θαξπνχ   Δηθ 3 – Δπηθνλδπιίηηδα                                   

                 (θξαηήζηε ηελ θεθαιή ζην αθξηβέο ζεκείν ηεο ζεξαπείαο) 

      
Δηθ 4 - Καζπζηέξεζε ζην ζρεκαηηζκφ ησλ νζηψλ βξαρηνλίνπ  Δηθ 5 - Πεξηαξζξίηηδα ηνπ ψκνπ 

(θξαηήζηε ηελ θεθαιή ζην αθξηβέο ζεκείν ηεο ζεξαπείαο) 

    
Δηθ. 6 - Θιάζεηο Rib  Δηθ. 7 – Οζθπαιγία   Δηθ. 8 - Αξζξνπάζεηα ηνπ ηζρίνπ 

 

     
Δηθ. 9 – θίζηκν / ζχζπαζε ηεο quad      Δηθ 10 - Θιάζε / ζχζπαζε                        Δηθ. 11 - Αξζξνπάζεηα ηνπ γφλαηνο 

(εζσηεξηθνχ ή / θαη εμσηεξηθνχ) 

     
Δηθ. 12 - Prepatellar ζπιαθίηηδα                   Δηθ. 13 – Πεξηνζηίηηδα    Δηθ. 14 - Σχινο ησλ νζηψλ ζηελ θλήκε 
(θξαηήζηε ηελ θεθαιή ζην αθξηβέο ζεκείν ηεο ζεξαπείαο)    (θξαηήζηε ηελ θεθαιή ζην αθξηβέο ζεκείν ηεο ζεξαπείαο)  
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Δηθ. 15 - Αρίιιεηνο ηέλνληαο  Δηθ. 16 - Γηαζηξέκκαηα αζηξαγάινπ 

 

5.2 Μέζνδνο έκκεζεο επαθήο 

Με ηελ κέζνδν έκκεζεο επαθήο κεηαμχ ηεο θεθαιήο θαη ηνπ δέξκαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη παξέκβαζε ηεο 

κεηάδνζεο ηνπ ππεξερεηηθνχ θχκαηνο (ζπλήζσο κε λεξφ) πνπ επηηξέπεη λα ειέγρεηαη ν αξηζκφο ησλ 

δνλήζεσλ πνπ θζάλνπλ ην δέξκα. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηηο αθαλφληζηεο δψλεο ηεο 

ζεξαπείαο πνπ είλαη δχζθνιν λα πξνζεγγηζηνχλ κε ηε κέζνδν ηεο άκεζεο επαθήο (ρέξηα, πφδηα), θαη νη 

νπνίεο δελ επηηξέπνπλ ηελ ηέιεηα επαθή κεηαμχ ησλ δχν επηθαλεηψλ (θεθαιή θαη δέξκα). Γηα απηέο ηηο 

εθαξκνγέο απαηηείηαη κηα βαζηά ιεθάλε κε λεξφ. Σν κέξνο ηνπ ζψκαηνο πξνο αγσγή ζα πξέπεη λα 

εκβαπηίδεηαη ζην λεξφ καδί κε ηελ θεθαιή. Πξνζαλαηνιίζηε ην επίπεδν ηκήκα ηεο θεθαιήο πξνο ηε 

ζεξαπεπφκελε δψλε ζε απφζηαζε πεξίπνπ 10-15 cm θαη αξρίζηε ηε ζεξαπεία. 

 

5.2.1 Παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ 

     
                      Δηθ. 17 - Αξζξίηηδα ηνπ ρεξηνχ ζηελ   ρήκα 18 - Αξζξνπάζεηα ηνπ πνδηνχ ζηελ 

εκβάπηηζε   εκβάπηηζε 

 

5.3 Ρύζκηζε εθπνκπήο ηεο έληαζεο 

Ζ ξχζκηζε ηεο έληαζεο ηεο δφλεζεο είλαη ζεκειηψδεο γηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα απφ ηα πξνγξάκκαηα 

ζεξαπείαο κε ππεξήρνπο θαη δηαθέξεη, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ρξήζε, ηελ ηερληθή 

εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελνχο πνπ ζα ζεξαπεπζεί. Ζ αξρηθή 

έληαζε, ακέζσο κεηά ηελ πίεζε ηνπ πιήθηξνπ START, είλαη πξνθαζνξηζκέλε, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

πξνεγνχκελνπο πίλαθεο. Ωζηφζν, απηή ε έληαζε κπνξεί λα απμεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ή λα κεησζεί ζε πεξηπηψζεηο απμεκέλεο ζέξκαλζεο ηνπ δέξκαηνο ή αλ γίλεη ν πφλνο 

αληηιεπηφο. 

Δάλ ε έληαζε ηεο εθπνκπήο, ή ξχζκηζε ηνπ ίδηνπ, πξνθαιεί απμεκέλε ζέξκαλζε ή πφλν ζηε δψλε πνπ 

ζεξαπεχεηαη, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεηε άκεζα κείσζε ηεο έληαζεο ή δηαθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

5.4 Θέζε πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζεξαπείαο ππεξήρσλ, είλαη ζεκαληηθφ ν αζζελήο λα είλαη ζε κία 

ραιαξή ζέζε, χπηηα ή πξελή, αλάινγα κε ηε δψλε εθαξκνγήο. Ζ ζέζε απηή πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο, γηα λα βνεζήζεη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ νη δνλήζεηο, ηδηαίηεξα ηελ απμεκέλε 

ξνή ηνπ αίκαηνο, απνηέιεζκα ηεο δηαζηνιήο ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ, ζπλέπεηα ηνπ ζεξκαληηθνχ 

απνηειέζκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηε δψλε αγσγήο. 
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Κεθ.6- ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ 

6.1 Μπαηαξία θαη ρξήζε δηθηύνπ ηξνθνδνζίαο 

Σν Pocket δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε κε ελέξγεηα απφ ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο 230V-50Hz, κέζσ 

ηνπ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ εμσηεξηθνχ ηξνθνδνηηθνχ (βιέπε θεθάιαην. Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά), ή κε ηελ 

εζσηεξηθή επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία Ni-Mh κε 6V-1, 8 Ah ε νπνία, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο, 

έρεη απηνλνκία ζε ιίγεο ψξεο. Ζ απηνλνκία ηεο κπαηαξίαο εμαξηάηαη απφ ην ξπζκηζκέλν ξεχκα θαη ηε 

θζνξά ηεο. 

 

Γηα ηε ζσζηή αλαγλψξηζε ηεο κπαηαξίαο θαη ηεο ηξνθνδνηηθήο κνλάδαο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη, ζπλίζηαηαη λα αλαηξέμηε ζην Κεθ. "Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά". 

Οχηε ε ηξνθνδνηηθή κνλάδα νχηε ε κπαηαξία λα αληηθαηαζηαζεί απφ αλεηδίθεπην 

πξνζσπηθφ ή κε ζπζθεπέο άιιεο απφ εθείλεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

6.1.1 Έλδεημε ζηάζκεο κπαηαξίαο 

Όηαλ ην Pocket ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ κπαηαξία ην ζχκβνιν κπαηαξίαο ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. 

Κιεηδί: - Φνξηηζκέλε κπαηαξία - Υακειή κπαηαξία 

Όηαλ ην ζχκβνιν ρακειήο κπαηαξίαο εκθαλίδεηαη, κηα πιήξεο επαλαθόξηηζε ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί. Γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο κπαηαξίαο, ην Pocket είλαη εμνπιηζκέλν κε έλα απηόκαην ζύζηεκα απελεξγνπνίεζεο 

ην νπνίν, φηαλ ε κπαηαξία είλαη εληειψο άδεηα (κεηά απφ ιίγα ιεπηά φπνπ ην ζχκβνιν ηεο ρακειήο 

κπαηαξίαο έρεη αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη), ζα απελεξγνπνηήζεη ηε ζπζθεπή. 

 

Σν ζχκβνιν ηεο κπαηαξίαο ζα εκθαλίδεηαη κφλν εάλ ε ζπζθεπή είλαη 

απνζπλδεδεκέλε απφ ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο, δηαθνξεηηθά ην ζχκβνιν ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  ζα εκθαληζηεί. 

6.1.2 Δπαλαθόξηηζε ηεο κπαηαξίαο 

Γηα λα θνξηίζεηε ηε κπαηαξία ηνπ Pocket: 

1 – απελεξγνπνηείζηε ην Pocket· 

2 - αθαηξέζηε όια ηα θαιώδηα ηεο ζπζθεπήο θαη απνζεθεχζηε ηα ειεθηξφδηα· 

3 - ζπλδέζηε ην θνξηηζηή ζηελ πξίδα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζηε ζπζθεπή· 

4 - αθήζηε ηε ζπζθεπή λα επαλαθνξηηζηεί (ην ζχκβνιν ηεο κπαηαξίαο ζα εκθαληζηεί κε ηελ θαηάζηαζε 

ρακειήο/ θφξηηζεο λα αλαβνζβήλεη) κέρξηο όηνπ ην ζύκβνιν ηεο κπαηαξίαο λα παξακέλεη ζηαζεξό ζηελ 

θαηάζηαζε θόξηηζεο (πιήξεο ρξφλνο επαλαθφξηηζεο είλαη πεξίπνπ 3 ώξεο)· 

Δλίνηε, ζπληζηάηαη λα αθήλεηε ε ζπζθεπή λα επαλαθνξηίδεη γηα 8-10 ψξεο αδηάιεηπηα ή ελ κηα λπθηί· 

5 - Απνζπλδέζηε ην θνξηηζηή απφ ην δίθηπν δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη απφ ηε ζπζθεπή. 

 

ΠΡΟΟΥΗ: φηαλ ε κπαηαξία είλαη εληειψο αθφξηηζηε (π.ρ. φηαλ ε ζπζθεπή δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα) θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαο επαλαθφξηηζεο ε νζφλε κπνξεί λα κε γίλεη 

ακέζσο νξαηή· ηελ πεξίπησζε απηή αθήζηε ηε ζπζθεπή λα επαλαθνξηίζεη γηα 2 - 3 ψξεο θαη θαηφπηλ 

απνζπλδέζηε θαη επαλαζπλδέζηε μαλά ην θνξηηζηή. Δάλ ε ιέμε RECHARGE δελ εκθαλίδεηαη, δνθηκάζηε 

μαλά κεηά απφ 30 ιεπηά. Αλ ε ιέμε εμαθνινπζεί λα κελ εκθαλίδεηαη ε κπαηαξία είλαη πηζαλφ λα έρεη 

θαηαζηξαθεί θαη λα ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε. 

6.1.3 πζηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κπαηαξίαο 

Ζ δσή κηαο επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίαο ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θχθισλ θφξηηζεο / 

εθθφξηηζεο πνπ έρεη ππνζηεί θαζψο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηνί νη θχθινη πξαγκαηνπνηνχληαη. Παξαθάησ 

δίλνληαη νξηζκέλεο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο πξνθεηκέλνπ λα απμήζεηε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο ζαο: 

1.      ε πεξίπησζε πνπ ην Pocket δελ ρξεζηκνπνηείηε ζε ζπρλή βάζε, θνξηίδεηε ηελ κπαηαξία 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα, αλεμαξηήησο ρξήζεο. 

2.      Γηα λα επηκεθχλεηε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο ζαο, ζαο ζπληζηνχκε λα επαλαθνξηίζεηε ηελ 

κπαηαξία κόλν όηαλ ην ζύκβνιν ρακειήο θόξηηζεο αλαβνζβήλεη. 
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3.      αο ζπληζηνχκε, φπνηε απηφ είλαη δπλαηφλ, ε ζπζθεπή λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδεδεκέλε κε ην 

δίθηπν ειεθηξνδόηεζεο γηα λα απνθεπρζεί ε άζθνπε επηβάξπλζε κε θχθινπο θφξηηζεο/εθθφξηηζεο. 

 

6.2 Αληηθαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο 

Ο ελδεηθηηθφο παξάγνληαο πνπ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηεο κπαηαξίαο, είλαη ε απηνλνκία 

ηεο ζπζθεπήο κεηά απφ έλαλ πιήξε θχθιν επαλαθφξηηζεο. Όηαλ ε κπαηαξία δηαξθεί γηα ιηγόηεξν από κία 

ώξα θαη δελ επηηξέπεη ζε έλα πξόγξακκα λα νινθιεξσζεί ε κπαηαξία πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. Γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο, αλαηξέμηε ζηελ εηαηξεία EPI-BION πνπ είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη ηε 

κπαηαξία εμαζθαιίδνληαο ηελ αζθάιεηα ηεο ζπζθεπήο θαη ηε ζσζηή απφξξηςε ηεο παιηάο κπαηαξίαο. 

 

Πνηέ κελ αληηζηξέςεηε ηελ πνιηθφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ ηεο κπαηαξίαο, θαζψο 

απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βιάβε ηνπ ειεθηξνληθνχ θπθιψκαηνο. 
 

6.3 Πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε ηεο κπαηαξίαο 

(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.7- ΤΝΣΗΡΗΗ 

7.1 Δθπνκπέο ηεο θεθαιήο 

Ζ θεθαιή εθπνκπψλ θαη ην θαιψδην ζχλδεζεο πξέπεη πεξηνδηθά λα ειέγρνληαη γηα λα βεβαησζείηε φηη δελ 

ππάξρνπλ ξσγκέο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα δηεηζδχζεη πγξφ (λεξφ, ηδει)· επηπιένλ, ε θεθαιή 

εθπνκπψλ ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη κεηά απφ θάζε ρξήζε κε έλα πγξφ παλί (αθαηξψληαο φιν ην ηδει) θαη 

λα ζηεγλσζεί επηκειψο. 

 

7.2 πζθεπή θαη ην ηξνθνδνηηθό 

Γηα λα θαζαξίζεηε ηε ζπζθεπή θαη ην ηξνθνδνηηθφ ρξεζηκνπνηείζηε έλα πγξφ παλί. ε θακία πεξίπησζε, 

κελ ρξεζηκνπνηήζηε πγξά γηα ηνλ θαζαξηζκφ, θαζψο δελ ππάξρεη θακία πξνζηαζία έλαληη ελδερφκελεο 

δηείζδπζεο ηνπο(IP20) 

 

7.3 Άκεζε ζπληήξεζε 

Ζ ζπληήξεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξεία EPI-BION, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 φηαλ ε ζπζθεπή έρεη ηεζεί ππφ κεραληθή θαηαπφλεζε, φπσο ζνβαξέο πηψζεηο· 

 φπνπ ε ζπζθεπή έρεη ππεξζεξκαλζεί ππεξβνιηθά, γηα παξάδεηγκα, εάλ είρε αθεζεί ζε γεηηλίαζε κε πεγέο 

έληνλεο ζεξκφηεηαο· 

  φπνπ ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη πγξά έρνπλ δηεηζδχζεη ζηε ζπζθεπή· 

  φηαλ ην θάιπκκα ή άιιν κέξνο ηεο ζπζθεπήο έρεη ππνζηεί δεκηά, έρεη ζπάζεη ή ιείπεη· 

  φηαλ ε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο έρεη κεηαβιεζεί. 

 

 

Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ζπληζηάηαη ε ζπζθεπή λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί κε εμαξηήκαηα (π.ρ. ρεηξνιαβέο ή 

κνλάδεο ηξνθνδνζίαο) δηαθνξεηηθά απφ εθείλα πνπ αξρηθά παξέρνληαη κε ηε ζπζθεπή. 
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πληήξεζε, ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη θαη επηζεσξήζεηο φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο 

αζθαιείαο EN60601-1 γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη κε ηε ρξήζε ελφο 

αζθαινχο ειεγθηή θαη ζε εηήζηα βάζε. Ζ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηεο ζπζθεπήο είλαη εγγπεκέλε απφ ηελ 

εηαηξεία κφλνλ εθφζνλ νη ελ ιφγσ εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη νη έιεγρνη δηελεξγνχληαη ηαθηηθά.

ΗΜΔΙΩΗ: αο πξνηείλνπκε νη έιεγρνη λα δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εηαηξεία 

EPI-BION ηλψπεο 13 Ακπειφθεπνη 11527 Σει.:2107774772. Ζ ζπζθεπή κπνξεί λα απνζηαιεί γηα 

ζπληήξεζε απεπζείαο ζηo θέληξν βνήζεηαο ηεο εηαηξείαο ή λα παξαδνζεί ζηνλ κεηαπσιεηή εθ ηνπ νπνίνπ 

αγνξάζηεθε. 

Κεθ.8- ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ 

Πάληα ρξεζηκνπνηείηε θεθαιή πνπ εκθαλίδεη ηνλ ίδην ζεηξηαθφ αξηζκφ κε ηελ ίδηα ηε ζπζθεπή. 

Πξνζέμηε ηδηαίηεξα θαηά ηε ρξήζε ηεο θεθαιήο ψζηε λα κελ δηαθπβεχεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο. 

Υξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή κφλν κε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο 

ηζρχνληεο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. 

Ζ ζπζθεπή έρεη έλα βαζκφ πξνζηαζίαο IP20 (βιέπε Κεθ. "Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά") θαη ε 

ρξήζε ηεο ζπζθεπήο θνληά ζε πγξά αληελδείθλπληαη έληνλα, θαζψο ζα κπνξνχζαλ λα δηεηζδχζνπλ. 

Ζ ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ζε άκεζε γεηηλίαζε κε θηλεηά ηειέθσλα αληελδείθλπληαη (δηαηήξεζε 

απφζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξσλ). 

Υξήζε ηεο ζπζθεπήο ζε εγγχηεηα (γηα παξάδεηγκα 1 κέηξνπ) κε ζπζθεπέο ζχληνκσλ θπκάησλ ή 

κηθξνθπκάησλ ζεξαπείαο ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη αζηάζεηα ζηηο εθπνκπέο ηνπ δηεγέξηε. 

Πνηέ κελ ζπλδέεηε ηαπηφρξνλα έλαλ αζζελή κε ην POCKET SONOVIT θαη κηα ρεηξνπξγηθή 

ζπζθεπή HF, γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο γηα ηνλ αζζελή θαη ηελ ίδηα ηε ζπζθεπή. 

Απηή ε ζπζθεπή ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αλ ην πεξηβάιινλ δηαηεξεί κηα 

πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ απφ 5 ° σο 40 ° C θαη έλα επίπεδν πγξαζίαο θαηψηεξν ηνπ 80%. Οη ίδηεο 

πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαηά ηε κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε. 

ε πεξηπηψζεηο δπζιεηηνπξγίαο ή βιαβψλ, λα ζηαιεί ε ζπζθεπή κφλν ζηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο. 

πλίζηαηαη λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε ζπζθεπή θνληά ζε εχθιεθηα πιηθά. 

Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηδει ή άιια εμαξηήκαηα δηαθνξεηηθά απφ εθείλα πνπ πεξηιακβάλνληαη. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν αζζελήο λα ελεκεξσζεί γηα ηελ αλακελφκελε αίζζεζε πνπ ζα 

αληηιεθζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθφςεη ηε ζπλεδξία κέζσ 

ησλ εληνιψλ ηεο ζπζθεπήο ή κε ηελ απνκάθξπλζε ηεο θεθαιήο ζε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο 

αληηιακβάλεηαη κηα δηαθνξεηηθή αίζζεζε. 

ε πεξίπησζε πνπ ε έληαζε εθπνκπήο ή ε ξχζκηζε ηεο πξνθαιέζεη απμεκέλε ζέξκαλζε ή πφλν 

ζηε δψλε πξνο ζεξαπεία ε έληαζε ζα πξέπεη ακέζσο λα κεησζεί ή ε ζπλεδξία λα δηαθνπεί. 

Να θπιάζζεηαη καθξηά απφ παηδηά. 



15 

Κεθ.9- ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

9.1 Σξνθνδνζία 

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

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

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

9.2 Υαξαθηεξηζηηθά εμόδνπ 

Μέγηζηε έληαζε ξεχκαηνο (P): 3 W / cm ² 

πρλφηεηα (f): 1/3 MHz 

Βαζκφο δηακφξθσζεο: 100% 

Γηακφξθσζε θπκαηνκνξθήο: ζπλερήο ή παιιφκελε ON / OFF (1/2, 1/5, 1/10) 

πρλφηεηα δηακφξθσζεο: 2ΖΕ 

9.3 Άιια ραξαθηεξηζηηθά 

 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 ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο: 

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

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

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

 EN 60601-2-5 (2001) - Ζιεθηξν-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 Sonovit 

S.N. PKSON - ZZ XXXX 

Αξηζκφο ηαπηφηεηαο ζπζθεπήο 

Έηνο θαηαζθεπήο 
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Κεθ.10- ΤΜΒΟΛΑ 

ΤΚΔΤΖ II ΣΑΞΖ 

ΤΚΔΤΖ ΣΤΠΟΤ BF 

ΠΡΟΟΥΖ ΑΝΑΣΡΔΞΑΣΔ ΣA ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΜΔΝA ΣΔΚΜΖΡΗA 

Ζ ΤΚΔΤΖ ΑΤΣΖ ΔΗΝΑΗ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝH ΑΠΟ ΣΖΝ CE ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 

ΔΟΚ 93/42. 

Κεθ.11- ΒΑΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΔΟΤΑΡ 

11.1 Βαζηθόο εμνπιηζκόο 

πζθεπή 

Σξνθνδνηηθφ 

Κεθαιή 1/3 MHz Ø 45 ρηιηνζηψλ 

Gel ππεξήρσλ 

Δγρεηξίδην ρξήζεο 

Θήθε κεηαθνξάο  

11.2 Αμεζνπάξ θαη πιηθά θαηαλαισηώλ 

Gel ππεξήρσλ   

Κεθαιή 1/3 MHz Ø 45 ρηιηνζηψλ 
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