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Zamýšľané použitie 
Odporový diatermický zdravotnícky prostriedok určený na použitie zdravotníckym personálom a / 
alebo fyzioterapeutmi 
(ITA, ministerská vyhláška 1994, č. 741) v oblasti fyzikálnej terapie pre liečbu bolesti, bolesti 
chrbta, svalov a šliach, zranení, svalových kontrakcií, podvrtnutie, entezopatií. 
Rad WFENDO6 sa skladá iba z jedného modelu: SINAPSI2.0 

 
 

Klasifikácia 
V súlade so smernicou 93/42 / EHS, v znení neskorších predpisov, a dodtkov, prístroj je 
klasifikovaný ako zariadenie 
patriace do triedy rizika IIb (článok 9). 

Pokiaľ ide o elektrickú bezpečnosť, jedná sa o sieťové napájanie zariadení triedy II s 
typ BF používaných častí. Zariadenie nie je vhodné na použitie v prítomnosti 
horľavých anestetických plynov 
Neinvazívne prístroj. 

 
 
 

Aplikované normy 
Trieda IIb zdravotníckych zariadení s typom BF dielmi. 
Spĺňa zaradenie podľa európskej smernice 93/42 / EHS v znení neskorších predpisov a 
dodal: 
• EN 60601-1: 2006 + A1: 2013 
• EN 60601-1-2: 2015 
• EN ISO 14971: 2012 
• EN 60601-1-6: 2010 
• EN 62366: 2008 
• EN 60601-2- 2: 2009 + A11: 2011 (podľa potreby) 
• MEDDEV 2.7.1 Rev.4 
• MEDDEV 2,12 / 2 rev.2 
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Preprava a vykladanie zariadenia 
Zariadenie je zabalené spôsobom, ktorý zaručuje jeho ochranu pri nakladaní, preprave a 
vykladaní. 
Obal sa skladá z dvojitej krabice z vlnitej lepenky v kombinácii s ochranou nárazy 
absorbujúceho materiálu. Obal má vyznačené podmienky, ktoré musia byť splnené na prepravu 
a skladovanie zariadení. 
Upozorňujeme, že všetky nakladacie a vykladacie operácie sa musia vykonávať v súlade s 
bezpečnostnými predpismi. 
Materiály, balené v drevených prepravkách alebo lepenkových škatuliach musia byť 
prepravované a zaobchádzať s nimi je potrebné  s vhodným vybvením (vysokozdvižných 
vozíkov, atď.), Ak je ich hmotnosť  väčšia alebo sa rovná 10 kg. 
Pracovníci musia byť primerane chránení pred poškodením vyplývajúcim z manipulácie s 
balíkmi. Ochranné okuliare musí byť použitý pri odstraňovaní klincov s automatickým alebo 
ručným náradím. 
Rovnaké opatrenia musia byť použité pri rezaní  kovových pások na obale. 

Personál, ktorý sa  nezúčastňuje na manipuláciu s balíkmi, nesmie byť pod zavesenými 
časťami. 
Nedodržanie alebo nepresnosť vhodných preventívnych opatrení zbavuje WinForm  akejkoľvek 
zodpovednosti za právnu kompenzáciu  na náhrade škody na zdraví či majetku. 

 
 

 

Kontrola integrity balenia 
Pri dodávke zariadeni je nutné  skontrolovať, či je obal neporušený, 
a že to, čo bolo prijaté zodpovedá sprievodným dokladom. 

Ak táto osoba zistí, že obal nie je poškodený a / alebo manipulované a že obsah nezodpovedá 
sprievodným dokladom, musí odmietnuť dodávku a / alebo uložiť zariadenia zvlášť v oblasti 
riadne označené slovami "non konformný materiál ". On / ona potom musí bezodkladne 
kontaktovať WinForm Medical Engineering a nahlásiť nezhody. V žiadnom prípade nesmie 
používať prístroje, ktoré vykazujú zjavné známky poškodenia / zásahu. 
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Vzhľad zariadenia 
Zariadenie obsiahnutý v obale má nasledujúce vzhľad: 

 

 
 

 
 

 
Hmotnosť zariadenia je približne 2,5 kg a môže sa ľahko pohybovať vo vnútri vďaka montážny 
priestor a jeho nízkej hmotnosti a malej veľkosti. 
Prístroj nemá grafické rozhranie,  terapia je podávaná len pomocou jedného vopred 
nastaveného programu. 

 
 

Výstup pre pripojenie káblov k  pacientovi je umiestnený na zadnej strane skrine 

zariadenia, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pripojenie kábla pacienta 
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Na zadnej strane skrinky zariadenia je napájací modul s poistkovou skriňou, pre pripojenie 
zariadenia k elektrickej sieti a nahradenie  poistky, v prípade poruchy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zásuvka elektrického napájania s držiakom 
poistky 

 
 
 

Dodávané príslušenstvo 
Príslušenstvo dodávané s prístrojom je obsiahnuté vo vnútri zásobníka polystyrénu. 
Primárny obal zariadenia. 
Prístroj je vždy dodávaný s nasledujúcim príslušenstvom: 

 

• Napájací kábel 
• Dvojpólový kábel (pacientský kábel) - kód CABSINAPSY 
• Sada elektród s gelom - kód WF023 
• Používateľská príručka 

• CE vyhlásenie o zhode 
• Ostatné dokumenty 

 
 

Akékoľvek dodatočné príslušenstvo dodávané s prístrojom sú uvedené v "dodacom liste", 
ktorý je dodávaný so zariadením. 
WinForm Medical Engineering si vyhradzuje právo na zmenu materiálu dodaného so zariadením 
bez predchádzajúceho upozornenia. 

 

 

 

 UPOZORNENIE 

Operátor je varovaný, že použitie materiálov alebo príslušenstva, ktoré nie sú súčasťou 
dodávky môžu znížiť minimálnu mieru bezpečnosti. Nerobiť žiadne úpravy na zariadení. 
WinForm Medical Engineering si vyhradzuje právo na zmenu materiálu dodávaného s prístrojom 
bez predchádzajúceho upozornenia. 
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Manipulácia so  zariadením 
Potom, ako vyberiete  zariadenie  z obalu, je potrebné zabezpečiť určité opatrenia. 
Prístroj umiesnite  vnútri lekárskej ordinácie / fyzikálnej terapie  / etc. 

Presúvajte zariadenie podľa bezpečnostných pradiviel -  držiac oboma rukami, pričom osobitnú 
pozornosť venujte  nerovnostiam podlahy. 
Nepresúvajte  prístroj ťahom za pacientsky kábel a / alebo napájací kábel. 

 
 
 
 

 

 

Kontrola  integrity zariadenia 
Potom, čo bolo zariadenie rozbalené, osoba zodpovedná za prijatie musí skontrolovať 
že dodávané zariadenia a príslušenstvo  sú neporušené. 

Ak sa zistí, že zariadenia a / alebo ich časti, príslušenstvo a dodávaný materiál je poškodený, 
odporúčame, aby sa zariadenie uložilo oddelene v priestore určenom pre skladovanie.   
Odporúčame umiestňovať označiť zariadenie s upozornením “Nepoužívať zariadenie”. 
Kontaktujte  zástupcu WinForm. 
Kontrola zariadenia  je zdokumentovaná vyplnením a podpisom akceptačného reportu. 

Vybavenie zariadenia je uvedené v "dodací list", ktorá je súčasťou balenia prístroja. 
Tam, kde je to možné sa kontrola vykonáva v prítomnosti osôb menovaných WinForm Medical 

Engineering srl. 

Zákazník musí zabezpečiť, aby  kópia dodacieho listu, ktorá bola identifikovaná pomocou 
slov "zákazník COPY", bola archivovaná; takýto dokument môžu žiadať príslušné orgány v 
prípade kontroly. 
Rovnakým spôsobom, musí zákazník vyplniť kópiu označenú slovami "Kópia výrobcu", ktoré sa 
musia odoslať do WinForm Medical Engineering srl do 15 dní odo dňa doručenia nasledujúcim i 
spôsobmi: 
prostredníctvom e-mailu: 
ufficio.qualita@winformweb.it alebo faxom 
0421.225314 
alebo doporučeným listom: WinForm Medical Engineering SRL Via di Garda, 6 30027 San Donà di 
Piave (VE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE: Vyplnený akceptačný reportt funguje ako záručný list. 

mailto:ufficio.qualita@winformweb.it
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Označenie a symboly 
Zariadenie, v súlade s platnými predpismi má označenie, ktoré umožňuje jeho presnú 
identifikáciu a ktoré označujú triedu rizika, hlavné technické parametre, CE, adresu výrobcu a 
upomienky / varovanie pre použitie. 
S cieľom lepšie pochopiť význam jednotlivých symbolov / štítkov na zariadení, nájdete kľúč k  
symbolom nižšie: 

 
Výrobný štítok 

Sériový štítok: Prístroj obsahuje jeho technické údaje, vrátane modelu, priradené sériové číslo , 
dátum výroby, klasifikácia prístroja, povinných symbolov a označení povereného orgánu. 
Sériové číslo jednoznačne identifikuje zariadenie a skladá sa zo sekvencie 5 čísel 
nasledovaných príponou ED6. 
Štítok je upevnený na spodnej strane prístroja, ako je zobrazené nižšie 

 

 

 
Význam symbolov na tomto štítku 

 

Varovanie: nebezpečenstvo.  
 Výrobok musí byť likvidovaný oddelene. 

 
Spotrebič triedy II Medical Device CE 

 
Notifikovaný orgán IMQ SPA (0051) 

0051 

 
BF typ súčasti zariadenia  dátum výroby 

Zariadenia citlivé na elektrostatické 
výboje 

 
Pozorne si prečítajte pokyny 

 Elektromagnetická radiácia 
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ŠTÍTOK VÝROBCU 

Štítok obsahuje adresu výrobcu a je umiestnená pod sériovým štítkom 

 

 

 

 
ON KEY 

Tlačidlo ON / OFF na zadnej strane 
prístroja sa rozsvieti. Svieti, keď je 
prístroj zapnutý pre indikáciu stavu 
zariadenia. Panel je ozonačný 
sieťotlačou so symbolmi 

 

O=vypnuté 

I =zapnuté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROTECTIVE FUSE 

Pod napájacím konektorom je údaj o 
ochrannej polohe poistky. 
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"Prečítať návod"  - štítok 

Štítok "Čítaj Pokyny" je na viditeľnom mieste na zadnej strane prístroja: 

 

 

 

Kontrola CE vyhlásenia a manuály 
Prístroj je dodávaný s kompletnou užívateľskou príručkou, dodacím listom a vyhlásením CE 
o zhode. 

Odporúčame, aby ste skontrolovali, že dokumenty sa vzťahujú práve k zariadeniu s osobitným 
dôrazom na dodací list a vyhlásenie o zhode CE. 
Odporúčame skontrolovať, že sériové číslo unikátne pre každé zariadenie, znázornené na 
sériovom štítku umiestnenom na zadnej strane prístroja, zodpovedá tomu v ES vyhlásení 
o zhode a v dodacom liste. 

 

Uloženie manuálu a  CE vyhlásenia 
Podľa platných predpisov je  povinné  adekvátne uložiť užívateľské príručke a vyhlásenie CE 
o zhode. 

Tieto dokumenty musia byť uložené na chránenom mieste a poskytnuté príslušným orgánom 
(zdravotníckeho orgánu, Police Food Safety Unit, atď.), ak by to bolo požadované. 
Kópia užívateľskej príručke musí byť v blízkosti 
zariadenia. Ak by ste o tieto dokumenty prišli, 
požiadajte výrobcu o kópiu. 

 

Záruka 
Dodací list obsahuje podmienky záruky. 
Prístroj má 24 mesiacov záruku od dátumu nákupu, s výnimkou: 

 

- pacientský kábel: 12-mesačná záruka 
- Napájací kábel : 12-mesačná záruka 
- Gelové  elektródy: žiadnu záruku 
Záruka je obmedzená na výrobné chyby alebo chyby materiálu. 

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím, nedbalosťou, haváriami, 
zneužitím alebo zmenami vykonanými na prístroji pracovníkmi, ktorí nemajú povolenie 
WinForm Medical Engineering. 
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Prostredie pre inštaláciu a používanie 
Zariadenie sa zvyčajne používa v profesionálnom prostredí, ako sú nemocnice, kliniky, 
denné stacionáre, a 
ordinácie lekárov. 

Zariadenie musí byť inštalované v prostredí s prevádzkovými podmienkami deklarovaných 

výrobcom, stanovené v sériovom štítku prístroja a v časti "Technické údaje" tohto návodu. 
Elektrický systém z priestoru, kde je zariadenie inštalované, musí byť postavené v súlade s 
platnými predpismi, a musí byť certifikované. 
Zvláštna pozornosť musí byť venovaná požiadavkám na ideálne elektromagnetické prostredie 
stanovené v nasledujúcom odseku. 
Prístup k inštalačnému priestoru musí byť obmedzený len na pracovníkov oprávnených používať 
prístroj (pozri predpokladané použitie). 
Dozorný orgán by mal byť identifikovaný v rámci prevádzkovej jednotky, zodpovedný za 
organizáciu a dohľad nad bezpečnostnými opatreniami. 
Povinnosť dozorného orgánu bude kontrolovať, či inštalačné priestory sú kompatibilné, že 
subjekty majú povinnú kvalifikáciu potrebnú pre jeho používanie, aby kópia užívateľskej 
príručky bola k dispozícii v blízkosti zariadenia, aby pracovníci zapojení do používania a čistenia 
zariadení dostali vhodné pokyny o rizikách a o opatreniach, ktoré sa majú prijať, ak príde do 
styku so zariadením. Čistenie zariadenia  a priestory, kde je toto zariadenie  inštalované je 
možné vykonať len  na vypnutom prístroji  odpojenom od siete. 

 

 
 

 

 

Ideálne elektromagnetické prostredie 
Prehlasujeme, že zdravotnícke elektrické zariadenie vyžaduje osobitné opatrenia týkajúce sa 
EMC a 
že musí byť nainštalované a uvedené do prevádzky v súlade s informačným EMC. Zároveň 
upozorňujeme, že prenosné a mobilné rádiokomunikačné zariadenia môžu mať vplyv na 
prevádzku zariadenia.  
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Tabelle 1 
 

 
Guida e Vyhlásenie del costruttore - Emission elettromagnetiche - per tutti gli apparecchi ed i sistemi 

Pokyny a vyhlásenie výrobcu - elektromagnetické emisie - pre všetky zariadenia a systémy 

 
L'apparecchio MEDICALE è previsti za funzionare nell'ambiente elettromagnetico sotto specificati. 

ilcliente o l'utilizzatore dell'apparecchio MEDICALE deve garantire che esso Vienne usato v tale 
ambiente. Lekárske zariadenie je určené pre použitie v nižšie uvedenom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo 

užívateľ zdravotníckej pomôcky  by mal zabezpečiť, aby bol používaný v takomto prostredí. 

 
Prova di Emission 

emisné test 

 
Conformity 
dodržiavanie 

 
Ambiente elettromagnetico - Guida 

Elektromagnetické prostredie - Pokyny 

 
 
 
 
 

emission RF 

RF emisie 

CISPR 11 

 
 
 
 
 

Gruppo 1 
skupina 1 

 

 
L'apparecchio MEDICALE utilizza energia RF solo 

per il suo funzionamento interno. Perciata le žalovať 

Emission RF sono molto basse e verosimilmente 

non causano Nessuno interferenza negli apparecchi 

ELETTRONICO Vicini. 

Lekárske zariadenie využíva vysokofrekvenčnú 
energiu iba pre svoje vnútorné funkcie. Preto sú 

jeho RF emisie veľmi nízke a nie je 
pravdepodobné, že spôsobí akékoľvek rušenie 

blízkych elektronických zariadení. 

emission RF 

RF emisie 

CISPR 11 

 
classe B 
trieda B 

 
 
 
 

L'apparecchio MEDICALE è Adatto per l'uso v 

tutti i locali compresi Quelle domestici e Quelle 

collegati 

direttamente reklamné un'alimentazione di rete 
pubblica bassa Tension che alimenty Edifici Usati za 

scope domestici. 

Medicínska pomôcka je vhodná pre použitie vo 

všetkých zariadeniach,  domácností a zariadení 

priamo napojených na verejnú napájacej siete 

nízkeho napätia, ktorá napája budovy určené pre 

domácnosť 

emission armoniche 

emisie harmonických 

IEC 61000-3-2 

 
classe 
trieda A 

 
 
 

 
Emission di fluttuazio- 

ňu di Tension / 
blikanie Kolísanie napätia / 

blikanie 

emisie 

IEC 61000-3-3 

 
 
 
 

 
conforme 

spĺňa 
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Kontraindikácie 
Nikdy neaplikovať ošetrenie: 

 
• Tehotné  ženy 

• Pacienti s kardiostimulátorom 
• Deti mladšie ako 36 mesiacov 
• Nezacelené kožné lézie 
• Kŕčové žily 
• Kovové, elektické a iné aktívne implantáty 
• V oblastiach s anestézou 

• U pacientov, ktorí nie sú schopní informovať terapeuta o bolesti. 
• Pacienti s poruchami termickej a taktilnej  citlivosť. 
• Onkologickí pacienti 

• Zabrániť, aby sa ošetrované osoby nedostali do kontaktu s vodivými časťami 
umiestnenými na podlahe, ktoré spôsobujú nežiaduci rádiofrekvenčný prúd 

• U hypotenzných pacientov, je možné zniženie arteriálneho tlaku.  Ak k tomu dôjde: 
zvýšiť intervaly medzi ošetreniami. 

 

 

 

 

 Možné vedľajšie účinky 
U pacienti, ktorí trpia hypotenziou môže dôjsť k zníženiu tlaku v priebehu liečby. 
Je potrebné znížiť dobu trvania  a frekvenciu kedykoľvek je to potrebné. 
Zabrániť, aby pacient príšiel do kontaktu s uzemnenými časťami alebo  s časťami, ktoré majú 
významnú uzemňovaciu kapacitu. Liečba môže spôsobiť začervenanie kože v ošetrovanej 
oblasti. Toto začervenanie zvyčajne trvá krátku dobu a môže byť upokojené použitím 
hydratačných krémov. V prípade, že začervenanie trvá dlhšie ako 24 hodín, kontaktujte svojho 
lekára. 

 

 

 

 Varovanie 
• Práca v blízkosti zariadení pre krátkovlnné alebo mikrovlnnej terapie (1 m)  môže generovať 

nestabilitu 
V výstupy. 

• Rušenie vznikajúce pri prevádzke zariadenia, môže mať vplyv na funkciu iného 
elektrického zariadenia. 

• Možné zlyhanie zariadení môže viesť k zvýšeniu výkonu. 

• Prístroj by nemal byť používaný v blízkosti alebo v hornej časti iných zariadení; v 
prípade, že musí byť použitý v hornej časti alebo v blízkosti iných zariadení, mala 
by byť jeho prevádzka monitorovaný v normálnej konfigurácii. 

• Použitie príslušenstva, snímače a káble, ktoré nie sú špecifikované, s výnimkou 
tých, ktoré predáva výrobca, môže spôsobiť zvýšené emisie a zníženú imunitu 
zariadení a bezpečnosť pacienta. 

 

Odporúča sa, aby všetky diely, ktoré prichádzajú do styku s pacientom boli vhodným spôsobom 
sterilizované a / alebo dezinfekcia. Starostlivo dodržujte pokyny, varovanie a opatrenia pri 
používaní zahrnuté v príručke dodanej výrobcom. 
Pred začatím liečby skontrolujte, či sú káble izolované a nepoškodené. 
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Káble aplikátorov musia byť usporiadané tak, aby sa obmedzilo kontaktu s pacientom, 
vodivými predmety alebo predmetmi, ktoré absorbujú energiu. 
Vždy skontrolujte pacientsky kábel a elektródy pred začatím liečby. Opotrebenie môže 
vystaviť ošetrovaného jedinca  priamemu kontaktu s menšou kontaktnou plochou, čím sa 
zvyšuje hustota prúdu, ktorá by mohla spôsobiť popáleniny. 
Neliečime  oblasti, kde boli použité výrobky na báze alkoholu v poslednej dobe (napr parfum). 
V prípade, že kožu je potrebné vyčistiť pred začatím liečby, nepoužívajte výrobky na báze 
liehu. 

 

 

 

 
 

 Nebezpečenstvo  rušenia 
Rušenie vznikajúce pri prevádzke zariadenia môže ohroziť fungovanie iného elektrického 
zariadenia. 
Prístroj by nemal byť používaný v blízkosti alebo v hornej časti iných zariadení; ak musí byť 
použitá na vrchu alebo v blízkosti iných prístrojov, mal by byť jeho činnosť monitorovať, aby sa 
ubezpečil svoje vyhovuje jeho konfigurácii. 
Práca v blízkosti zariadení pre krátkovlnné alebo mikrovlnnej terapie (1 meter) môže spôsobiť 

nestabilitu výstupov. 

 
 
 
 

 Vystavenia hluku 
Pri bežnom použití, obsluha a pacient nie sú vystavení hluku vydávanému zariadením 
presahujúce 80dB na kumulatívnej expozície 24/24 hodín. 

 

 

 
 

 Bezpečnostné pravidlá 
• Pred použitím WFENDO6 pozorne prečítať návod 
• Používať  toto zariadenie iba na účely ako bolo zamýšľané. 
• Udržujte prístroj mimo dosahu detí alebo osôb so zdravotným postihnutím 
• Udržujte zariadenie v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla 
• V prípade, že prístroj padne do vody, nepoužívajte ho a požiadať o pomoc technickú 

podporu. 
• Akonáhle ukončíte ošetrenie, odpojte napájací kábel. 
• Neotvárajte prístroj. 
• Predtým než pripojíte káble prístroja, musí buť prístroj vypnutý. 
• Nevymieňajte káble alebo elektródy, keď je prístroj v prevádzke. 
• Nepoužívajte neoriginálne príslušenstvo WinForm. 
• Pravidelne kontrolujte stav príslušenstva. 
• Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby spojovacie káble a elektródy sú vždy v perfektnom stave. 
• Použite nástroj v pravidelne klimatizovaných priestoroch. 
• Zabezpečiť kontrolným zariadením plán aspoň na ročnej báze. 
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Plán kontroly a údržba 
Aby bolo možné zaručiť dokonalú funkčnosť a bezpečnosť prístroja odporúčame plan,  ktorým sa 
stanovuje 
údržba a pravidelná kontrola  pre dané zariadenie a jeho príslušenstvo. 

Dozorný orgán  má za úlohu dohliadať a udržiavať zariadenie pod kontrolou  často (aspoň 
dvakrát týždenne), že zariadenie je neporušené, nevykazuje známky poškodenia a správne 
funguje. 
Odporúčame skontrolovať stav pacientskeho kábla a  napájacieho kábla, pretože podliehajú 
opotrebovaniu v dôsledku normálneho používania, ako aj  ich nahradenie v prípade potreby. 
Odporúčame nekrútenie káble dodaného s týmto zariadením. 

Je potrebné dbať na to, že  kryt je vyrobený z plastu  a  je degradovaný pri vysokých 
teplotách. Odporúčame ihneď kontaktovať WinForm službu technickej podpory. 
Na opravy počas ktorých sa zistilo, že príčinou poruchy je nedodržanie vyššie uvedených 
varovaní sa nevzťahuje záruka. WinForm Medical Engineering odporúča raz za rok spustiť 
program pre kompletnú kontrolu zariadenia, aby sa zabezpečilo, že pracuje dokonale a že spĺňa 
výkon  uvedený v technickej špecifikácii tohto návodu. 
Táto kontrola musí byť vykonaná špecializovaným personálom. Preto odporúčame kontaktovať 
naše technické oddelenie  za účelom vykonania pravidelnej kontroly a, v každom prípade pri 
akomkoľvek technickom probléme, ktorý sa vyskytne. 
Tiež prosím majte na pamäti, že podľa ITA Legislatívne nariadenie 81/08, prístroj musí prejsť 
elektrickou bezpečnostnou kontrolou a funkčnou kontrolou s frekvenciou, ktorá nepresiahne 24 
mesiacov. 

 

 

 

 Technická  asistencia / Opravy 
Technická pomoc a opravárenské operácie musí byť vykonaná výhradne (s výnimkou nahradenia 
poistky)  technikmi s povolením WinForm Medical Engineering srl. 

Je to jediný spôsob, ako zaručiť, že budú používané  len originálne náhradné diely, ktoré boli 
schválené v priebehu certifikácie zariadení. 
Operácie vykonávané neoprávnenými osobami a / alebo použitie neoriginálnych náhradných 
dielov  bude viesť k neplatnosti certifikácie zariadenia. 
Technická pomoc kontakty:  info@winmed.sk, tel. +421 911729361. 

 

 Výmena poistiek 
Nahradenie ochranných poistiek nevyžaduje  technika WinForm Medical Engineering. 
Poistky musia byť vždy nahradené na vypnutom zariadení a napájací kábel odpojený  od 
prístroja a zásuvky. 
Poistky sú umiestnené na zadnej strane prístroja. 
Použite kartu v hornej časti poistkovej skrini pre vybratie poistky. 
Špecifikácie a typ poistiek musia byť také,  ako je uvedené na sériovom štítku vedľa nich. 

 

 

 Predpokladaná životnosť prístroja 
Životnosť zariadenia sa odhaduje na desať (10) rokov, ak prístroj podlieha  
pravidelnej údržbe, ako  sa to vyžaduje v užívateľskej príručke (každých 12 mesiacov) a je 
používaný v súlade s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke. 

mailto:info@winmed.sk,
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Likvidácia zariadenia 
WinForm Medical Engineering, v súlade s požiadavkami It. výnos 151 zo dňa 25/07/05, 
ktorý sa vzťahuje smernica 2002/96 / EC o odpade z elektrických a elektronických zariadení 
(OEEZ) náčinie, je registrovaná s konzorciom pre elektronických a elektrických zariadení pre 
odber (Consorzio Remedia). Majte na pamäti, že zariadenie musí byť zlikvidované v súlade s 
platnými predpismi. Za týmto účelom sme povinní  informovať spotrebiteľa o nasledujúcom: 

 
 

INFORMÁCIE pre užívateľov profesionálnych a 

domácemich pre zariadenie 
 
 
 
 
 
 

 

Pod článok 13 legislatívneho nariadenia 25.júla 2005, n.151 "Implementácia 

smernice 2002/96 / ES a 2003/108 / ES, pokiaľ ide o obmedzenie používania 

nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadení, a odstraňovaním 

odpadu ". 

 

Symbolom prekríženej smetnej nádoby na prístroji alebo na obale označuje, že na 
konci životnosti musí byť výrobok zhromažďovaný oddelene od ostatných odpadov. Z 
tohto dôvodu sa požaduje, aby užívateľ zlikvidoval prístroj  vhodnými centrami pre 
elektrický a elektronický zber odpadu selektívne alebo ho doručil predajcovi v 
okamihu nákupu nového ekvivalentného druhu zariadenia, v pomere jedna ku jednej. 
V prípade profesionálnych užívateľov (podniky alebo orgány), na základe vyššie 
uvedených predpisov, selektívny zber odpadu zariadenia je organizovaná: 

 

1. Priamo užívateľom, pokiaľ užívateľ rozhodne k vyradeniu zariadenia, bez toho aby 
nahrádzal  novým a rovnocenným s rovnakými funkciami. 

 

2. Výrobcom, to znamená, že ten, kto priniesol a predával ho v Taliansku prvýkrát  
prístroj, ktorý nahradil predchádzajúci, v Taliansku so svojou vlastnou značkou; ak 
spotrebiteľ kúpi iné ekvivalentné zariadenie s rovnakými funkciami a zároveň sa 
rozhodne zbaviť predchádzajúceho. V druhom prípade, že spotrebiteľ môže požiadať 
výrobca, aby zbieral zariadenia do 15 dní po sebe idúcich pre novú dodávku zariadení. 
Správny zber odpadu selektívny pre zariadenie šetrné k životnému prostrediu 
recyklácie, nakladanie s nimi, aby sa zabránilo prípadným negatívnym dopadom na 
životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné využitie a / alebo recykláciu 
materiálov, z ktorých sa zariadenie skladá. Nezákonné likvidácia zariadení užívateľom 
znamená  sankcie podľa súčasných platných zákonov. 
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Uvedenie zariadenia do prevádzky 
Zariadenie musí byť uvedené do prevádzky v súlade s pokynmi uvedenými v nasledujúcom 
texte. 
Prevedenie iných operácii ako tých, ktoré sú popísané v nasledujúcich odsekoch, môže viesť k 
nebezpečným situáciám pre prevádzkovateľov a pacientov. 
Striktne dodržiavajte pokyny nižšie, aby sa zabránilo škodám na majetku a poškodenie 
zdravia ľudí. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Podmienky prostredia  
Zariadenie musí byť uvedené do prevádzky v prostredí, ktoré v súlade s osobitnými 
podmienkami stanovenými 
Výrobca: 

 
Podmienky životného prostredia 

Okolitá teplota: + 10 ° / + 35 ° 
Vlhkosť: relatívnej vlhkosti <75% 
Atmosférický tlak: od 500 hPa do 1060 hPa 
Nedodržanie týchto ustanovení môže ohroziť prevádzku zariadenia. 

 
povrchy 

Prístroj by mal byť umiestnený na rovný a pevný povrch. 
Vyhnúť sa klzkým povrchom. 
Vyhnúť nerovných povrchov. 

 
Elektrický systém 

Prístroj musí byť pripojený iba k elektrické systémy konštruované a inštalované v súlade so 
zákonom oprávnenými operátormi, ktorí majú potrebnú kvalifikáciu. 
Prístroj by mal byť pripojený iba k 230 V.ac 50 Hz siete. 
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Opis výstupov zariadenia 
Zariadenie má 2 výstupy, a to na zadnej strane. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj 
Umožňuje, aby zariadenie bolo pripojené 
k sieti prostredníctvom napájacieho kábla 
dodaného so zariadením. 

 
Pozri odsek "Príprava prístroja 

- pripojenie "pre ďalšie podrobnosti. 

 

Na obrázku 1, šípka ukazuje polohu napájacieho 
konektora. 

 

 

 

obrázok 1 

 
 
 
 
 
 

 

Výstup pacientsky kábel (OUT) 
Umožňuje zapojenie dvojpólového káblu 
dodávaného so zariadením, ku ktorému 
majú byť pripojené. 

 

POZOR: pripojte len pacientský kábel 
dodávaný s prístrojom. 

 

Na obrázku 2, šípka ukazuje polohu zásuvky pre 
kábel pacienta 

 

 

 
 

obrázok 2 
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Príprava prístroja - Pripojenie 

 
Pripojenie k sieti 
Uistite sa, že I / O je prepínač na O (vypnuté). Skontrolujte, či  napájací kábel a / alebo 
zariadenie nie sú mokré. Ak by boli, je potrebné ich dokonale vysušiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Pripojenie napájacieho kábla do 
konektora umiestneného na zadnej 
strane zariadenia (Obrázok 1) 

 

 

 

 
napájací kábel 

 
 
 
 

2. Zapojte zástrčku napájacieho kábla do 
zásuvky Va.c. 

 

obrázok 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

Napájací konektor pre pripojenie musí byť ľahko prístupný, aby bolo vždy možné 
rýchlo odpojiť zariadenie. 

 

 Odporúča sa odpojiť zariadenie na konci pracovného dňa. 
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PRIPOJENIE pacientskeho káblu k elektródam 
POZOR Odporúčame pripájania káblov k prístroju, keď je vypnutý. 

 

 
1. Priložte elektródy na kožu pacienta, v tej 
oblasti, ktorú máte v úmysle liečiť. 

 

Gelová elektróda 
 

Uistite sa, že sú elektródy  dokonale 

priľnuté na kožu pacienta; ak tak nie je, 

vymeňte elektródu alebo vyčistite oblasť, 
ktorá má byť  liečená. 

 
 

2. Odporúčame pripojiť vpred obe  gélové 
elektródy ku káblu pacienta. 

 

 

 

 
 

dvojica konektorov 

 
 
 
 

pacientský kábel 
 

dvojica konektorov 

 
 
 
 
 
 

 

3. Pripojiť  každý pár konektorov k jednej 
elektróde, ako je znázornené. 



22  

PRIPOJENIE pacientskeho kábla k prístroju 
POZOR Odporúčame pripájania káblov k prístroju, keď je vypnutý. 

 

 

 

 
 

3. Zasuňte pacientský kábel do príslušného 
konektora na zadnej strane prístroja. 

 

4. Pootočiť   konektorom v smere 
hodinových ručičiek, aby sa zabránilo jeho 
oddeľovaniu v priebehu terapie. 

 
 

Pripojenie káblu pacienta 

 
 
 

 
Na odpojenie kábla pacienta, otočte proti smeru hodinových  a extrahujte konektor. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Nepokúšajte sa odpojiť konektor predtým, než sa uvoľní. 

 
 
Umiestnite kábel pacienta tak, aby neprišiel do kontaktu s napájacím káblom. 

Vyhnite sa kontaktu koža na kožu (napr medzi paží a telom) použitím, napríklad, 

suchej gázy. 
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Spínač pre zapnutie a vypnutie 
Akonáhle je  pripojenie popísané  v predchádzajúcej časti boli vykonané, stačí stlačiť I / O do 
polohy 
prepnúť prístroj zapína a vypína. 

 

 
 

 

 

Tlačidlo IN: prístroj pracuje Tlačidlo OUR: prístroj nepracuje 

 

 

Terapia 
Voľba liečebného protokolu bude stanovená na základe diagnózy ošetrujúceho lekára. 
Podávanie liečby je veľmi jednoduchá, ale nižšie uvedené pokyny musia byť prísne dodržiavané, 
aby nemohlo prísť k poruchám a / alebo poškodeniu majetku a osôb. 
Na správne aplikovanie terapie, operátor bude využívať liečebné pokyny uvedené v časti 
"Protokoly" tohto manuálu. 
Odporúčame pozorne prečítať návod na obsluhu pred začatím liečby. 

 
 
 

Informácie pre pacienta 
Pred začatím liečby, je vhodné  pacientovi vysvetliť, ako bude ošetrenie vykonávané. 
Prevádzkovateľ musí informovať pacienta o pocitoch, ktoré môžu nastať  v priebehu liečby, tak, 
že on / ona môže okamžite hlásiť akékoľvek iné pocity, než sa očakáva. 

 

V priebehu liečby môže pacient cítiť: 
- Mierne teplo v ošetrovanej oblasti 
- Pocit dotyku s plochami elektród 

 

Majte na pamäti, že v priebehu liečby, musí obsluha neustále sledovať pocity pacienta so 
zvláštnym zreteľom na vnímanie tepla. 
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Ak  pacient oznámi iný  pocit  ako "mierny / mierne teplo", prerušte okamžite liečbu. 

 

 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby pacient nemal kontraindikácie  podľa odseku: 
"Kontraindikácie"  tohto návodu. 

 

 

Vyhodnotenie možných kontaktných alergií  
Terapeut  a pacient sa musia uistiť, že nie sú alergickí na materiály používané pri 
výrobe zariadenia,  s ktorými prídu do styku v priebehu liečby. 

Odporúčame prečítať si pozorne nasledujúce body, aby sa zabránilo alergickým reakciám, 

podráždeniu kože a / alebo senzibilizácii. 

 V prípade pochybností, vyhnúť sa používaniu prístroja a obrátiť  sa na svojho lekára. 

 
 

Vyhodnotenie možnej kontaktnej alergie TERAPEUTA 
Pri aplikácii liečby prichádza terapeut do kontaktu s káblom pre pacienta ako aj s gelovými 
elektródami – oba komponenty sú z latexu. 

Prevádzkovateľ sa musí ubezpečiť, že nie ste alergickí na použitý materiál pred začatím liečby. 

 
 

Vyhodnotenie možných kontaktných alergií u pacienta 
Prevádzkovateľ musí vždy zabezpečiť, že pacient nie je alergický na materiály, ktoré bude 
prichádzať do styku v priebehu  terapie. 
V priebehu liečby, pacient príde do styku s týmito materiálmi: 
- Pre-gélové elektródy 
- Kábel pre elektródy 

 

Polohovanie pacienta 
Pacient musí byť počas ošetrenia v pohodlnej polohe. 
Viac informácií nájdete v časti "Použitie protokoly". 

 

Čistenie plôch, ktoré majú byť ošetrené 
Pred začatím liečby dôkladne (ale nie agresívne) vyčistiť oblasť, ktorá má byť liečená. 
Nájdete v časti "Použitie protokoly" pre viac informácií. 

 

Aplikácia elektród na kožu 
Správny spôsob použitia nájdete v časti "Použitie protokoly”. 
Vykonávať popísané operácie kým je  zariadenie vypnuté. 
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Pripojenie kábla pacienta 
Nájdete v odsekoch "Pripojenie PACIENTA kábel". 

 

 Vykonávať túto  operáciu kým je zariadenie vypnuté. 

 
Prepnutie zariadenia  
Nájdete v odseku "Zapnutie prístroj ". 

 

 Ak je prístroj zapnutý, zaznie predĺžený zvukový signál, ktorý indikuje, že časovač vnútri 
zariadenia pracuje správne. Ak by ste počuť žiadny zvukový signál, obráťte sa na technickú 
podporu. 

 

Bezpečnostné pravidlá  
Prevádzkovateľ musí neustále sledovať ošetrovaného pacienta a rozpoznať nástup akéhokoľvek 
nepohodlia. 
Ak pacient udáva nepríjemné pocity, pozastaviť liečbu a v prípade potreby aplikovať prvú 
pomoc. 

Výrobca stanovuje maximálnu dobu trvania ošetrenia, aby sa udržala celkovú teplotu nižšia ako 
38 ° C, však bez produkcie  tepelného nárastu v  liečených tkanivách o 1 ° C. 
Venovať osobitnú pozornosť počas používania prístroja, ako je zvýšenie teploty v dôsledku 
ošetrenia nesmie byť viditeľný okamžite pacientom, s možnými vážnymi následkami. 
Nikdy nenechávajte pacienta samého aplikovať liečbu, priebežne mu pomáhajte a tiež sa uistite  
že ani oni, ani iné osoby sa nemôžu dotýkať zariadení. 
Požiadajte pacienta, aby povedal, ak bude  cítiť nepríjemné pocity v priebehu liečby. 

 

 

Opis zariadenia  
 
 
 

Prístroj je navrhnutý tak, aby bol ľahko 
prenosný; V dôsledku toho je pomerne malý a 
ľahký. 

 

Bol navrhnutý pre jednoduché a jasné použitie, 
preto nemá užívateľské rozhranie - jediný 
program podanie terapie je prednastavený a 
spočíva v prenose energie do tela pacienta po 
dobu 20 minút cez dvojpólový kábel pripojený k 
zariadeniu na jednom konci a na pacientovi, na 
strane druhej, cez pre-gélované elektródy. 

 

Tlačidlo Štart / Stop na zadnej časti prístroja sa 

používa na spustenie a pozastavenie liečby. 
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Začiatok liečby 
Akonáhle sú všetky  potrebné prípojky pripojené, ako je opísané, pomocou tlačidla Štart / Stop 
spustíte začiatok liečby. 

 

 

Po začatí liečby, skontrolujte, či svieti predné LED svetlo. 

 
Pred začatím liečby venujte maximálnu pozornosť. Uistite sa, že ste už aplikovali 

elektródy na kožu pacienta a že ste pripojili kábel pacienta k prístroju. 

 
 

Technika podávania liečby 
Technický popis podávania liečby (s pevnými elektródami) je podrobne rozpísaný v "Použitie 
Protokoly "sekcii. 
Podávanie terapie je veľmi jednoduché. 
Uistite sa, že všetky prípojky boli riadne zapojené (pozri časť Príprava nástroje 
- Prípojky). 

Identifikovať oblasť, ktorá má byť liečená a umiestniť  gélové elektródy na kožu 

pacienta. Stlačením tlačidla Štart / Stop začnete podávať liečbu. 

Uistite sa, že  predná LED svieti. 
Počkajte na akustický signál, ktorý naznačí, že 20 minút od začiatku uplynulo a je liečba 
ukončená. 
Uistite sa, že je predná LED nesvieti. 
Na konci liečby, vypnite prístroj a odstráňte elektródy z kože pacienta. 

 

 

POZOR: Ak prístroj zapnete a  nebude vydávať obvyklý zvukový kontrolný signál a LED už svieti, 
vypnite zariadenie a odpojte pripojenie, odstráňte elektródy z pokožky pacienta a kontaktujte technickú 
podporu. 

 

 POZOR: Vždy majte prehľad o čase terapie. 

Ak uplynulo viac ako 20 minút  od začiatku liečby a 
- Zariadenie nesignalizujte žiadny akustický signál, a / alebo 
- predné LED stále svieti 

vypnite prístroj a odpojte pripojenie, odstráňte elektródy z pacientovej kože  a obráťte sa na 
technickú podporu. 

 

 

POZOR: Vždy majte prehľad o čase terapie. 

V prípade, že LED sa nezapne po stlačení tlačidla Štart / Stop, vypnite zariadenie a odpojte 
pripojenie, odstráňte elektródy z pacientovej kože a obráťte sa na technickú podporu. 

 

 POZOR: Vždy majte prehľad o  čase terapie. 

V prípade, že prístroj nebude vydávať zvukový signál na konci liečby, vypnite zariadenie a 
odpojte pripojenie, odstráňte elektródy  z pacientovej kože a obráťte sa na technickú podporu. 
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Ukončenie terapie 
Na konci vopred nastaveného času 20 minút, prístroj  automaticky preruší podávanie 
a bude vydávať akustický signál "koniec ošetrenia". 

 

 Pred vybratím kábla z prístroja vždy prístroj vypnite. 

 

 

Pozastavenie a reštartovanie terapie 
Kedykoľvek môže prevádzkovateľ ukončiť podávanie terapie stlačením tlačidla Štart / Stop na 
zadnej časti zariadenia. 
Opätovným stlačením tlačidla môže operátor reštartovať terapiu. 

 

 Liečba začína znovu od začiatku a nie z miesta, v ktorom bola terapia prerušená. 

 

 
Frekvencia terapie 
Celkový počet návštev bude vyhodnotený ošetrujúcim personálom. 

 

 Viac informácií nájdete v časti "Použitie Protokoly". 

 

 
Údržba a čistenie 
Vonkajší povrch zariadenia je možné ľahko čistiť mäkkou handričkou namočenou vo vode. 
Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty na báze liehu. 
Nezabudnite dôkladne vysušiť všetko, čo bolo umývané  pred jeho použitím. 

Na čistenie príslušenstva nepoužívajte horľaviny a v každom prípade je potrebné  počakať, až 
bude všetko dokonale suché. 
Nikdy nepoužívajte abrazívne alebo silne alkalické čistiace prostriedky. Čistenie ultrazvukom 
sa neodporúča. 
POZOR: Nikdy nepoužívať organické rozpúšťadlá alebo kvapaliny, ako je benzén. 
POZOR: Káble nesmú byť tepelne sterilizované. 
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Technické špecifikácie 

 

Napájanie Cez interné toroidný transformátor T291 
/ 018 Napájacie napätie: 230 Va.c. 
Frekvencia: 50 - 60 Hz 
Menovitý výkon: 4,2 VA 
prúd odoberaný 20 mA 
Maximálne výstupné napätie 22 Vrms 

 

Elektrická bezpečnosť Trieda II zariadenie s externým napájacím zdrojom el.energie 
(Zo siete) 

Frekvencia Prevádzkové frekvencie 480 kHz ± 20% 
 

Výkon  260 mW na 1 kOhm zaťaženie 

Napätie 53 mA na 1 kOhm zaťaženie 
 

Režim Jeden prednastavený  program 

Čas liečby 20 minút 
 

Ochrana zariadenia 2 x 5x20mm poistky oneskorovacie série T, 1A, 250 V 

Izolácia   triedy II  

Aplikované časti BF 
 

Klasifikácia podľa 93/42 / EC

 IIb 

Podmienky 

okolia teplota: + 10 ° C / + 35 ° C Prevádzková / skladovacia vlhkosť <75% 
RH 
Atmosférický tlak: od 500 hPa do 1060 hPa 

Kvapalina  IP40  
 

Rozmery 21 cm x 19 cm x 20 cm (výška x dĺžka x hĺbka) 

Hmotnosť 2,5 kg 
 

Užívateľské rozhranie   N / A 

Zariadenie aktivácia I / O tlačidlo umiestnené v zadnej časti 
 

Životnosť životnosť 10 rokov, ak je vykonávaná pravidelne bežná údržba  
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Radikulitída protokol pre SINAPSE 2.0 
Radikulitída, tiež známa ako radiculopthia alebo koreňová neuropatia, je stav, ktorý má vplyv na periférny 
nervový systém. Toto ochorenie postihuje miechový nerv v dôsledku stlačenia nervu, ako je 
napríklad hernia disku, nádory alebo rôzne typy zápalu. V nasledujúcich odsekoch sa budeme 
zaoberať do hĺbky symptómy, príčinami, diagnózou a dostupnou liečbou pre radiculitis. 

 
 

Radikulitída:  
Radikulitida je stav, ktorý vedie k mechanickému stlačeniu  nervového koreňa v oblasti 
chrbtice a objavuje sa vo forme zápalu v nerovnakej miere, v závislosti od závažnosti situácie. 
Symptomatológia radiculitis v mieste, kde sa zápal nachádza, tiež ovplyvňuje zodpovedajúce 
svalové nervy. 
Okrem toho, vo forme akútnej radiculitis existujú rôzne korelácie medzi svalovou fasciou a 
miechovými nervami, ale v iných prípadoch je stav definovaný ako polyradikulopatie, v 
prípade, že zahŕňa viac ako jeden nervový koreň. Dedičné neuropatie môžu dokonca spôsobiť 
paralýzu u pacientov. 

 
 
 

Príznaky a typy radiculitis 
Medzi najčastejšie príznaky spojené s radiculitis zahŕňame intenzívnu bolesť  nezávisle na vývoji  
akútnej fázy. Zápal chrbtice má tiež za následok bolesti pri pohybe, čo spôsobuje dráždivá 
kompresia a ďalšie dôsledky: 

 
• svalová hypotónia 

• parestézia 
• kŕče 

• rôzne motorické deficity v postihnutej oblasti 

• kŕče a tras 
• hyperestézia 

• strata reflexov 

• svalová únava 

 

Najväčšie škody spôsobené na senzomotorických vláknach, čo má za následok degeneráciu 

okolitých tkanív. Ďalšou komplikáciou je myeloradiculitis, ďalej zápal miechy a miechových 

koreňov. 

Vo vážnejších prípadoch radiculitis je bolesť  spojená s príznakmi, ktoré môžu ohroziť 
každodenné mobilitu pacienta. Ďalšie kritické formy radiculitis zahŕňajú koreláciu s cervikálnou 
myelopatiou, ktorá má vplyv na chrbticu, a v dôsledku "syndróm cauda equina", ktorý sa 
prejavuje nasledovnými príznakmi: 

 
• inkontinencia moču 

• inkontinencia stolice 

• svalová atrofia 

• bolesť 

• zadržiavanie moču 

• paraplégia 
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Radikulitída: ako ju diagnostikovať 
Radikulitida je diagnostikovaná lekári špecialistami v odbore  ortopédia, neurológia a rehabilitácia  
pričom je potrebná  podrobná lekárska anamnéza pacienta. Symptomatológie sa dôkladne a 
podrobne skúmajú  v prvom rozhovore,  konkrétnejšie diagnostické testy sú indikované. 
Diagnóza so sebou nesie rad testov, napr. test Spurling, fyzikálne vyšetrenie , projekčná 
rádiografia, nukleárna magnetická rezonancia (MRI - MRN), electroneurography, 
elektromyografia. Všetky analytické nástroje vyhodnotia zápal a motorickoreflexné podmienky. 

 
 
 
 

 
Príčiny  
K príčinám radiculitis patrí zápal miechového nervu a mechanická kompresia 
nervových koreňov, ako aj ďalšie faktory: 

 

• trauma ovplyvňujúca chrbticu 
• artritída 

• hypertrofia väzov 

• degeneratívne ochorenia medzistavcových diskov 

• spondylolisthesis 

• osteoartróza 

 

Táto podmienka môže byť tiež vyvolaná diabetes mellitus, žiarenie, neuropatia, a podmienky, 
ktoré majú vplyv miechové plienky. Radikulitida je často spájaná s druhým štádiom Lymskej 
meningitídy. Jedinci, ktorí vykonávajú mimoriadne náročnú fyzickú prácu alebo nesprávne 
dvíhanie závaží  sú tiež ohrození chorobou. Pozornosť by sa mala venovať preto tiež správnemu  
držaniu tela. 

 
 
 
 

 
Lokalizácia radiculitis 
Tento stav môže byť sústredený v každom mieste chrbtice: Je to väčšinou v krčnej, hrudnej, 
driekovej 
a lumbosakrální oblasti. Každá z týchto okrajových oblastí má svoj vlastný rozsah symptómov, 
ktoré sú charakteristické pre posturálne poruchy z danej oblasti. 
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Liečebný protokol 
Akútna radiculitis pri  celkovej imobilizácii 

 

Pacient musí nájsť polohu, v ktorej sa cíti najpohodlnejšie a v ktorom  cíti najmenej bolesti 
(pozor: Vyhnite sa polohe v sede). 

 

Odporúčame jedno ošetrenie každé 4 hodiny, celkom 3 krát denne po dobu prvých 48/72 
hodín, kým  sa bolesť nezníži. 

 

Keď je pacient opäť mobilný, 1 ošetrenie za deň by sa malo vykonávať počas 7 po sebe 
nasledujúcich dní. 

 

Liečebný protokol 
Akútna radiculitis pri mobilnom pacientovi 

 

Pacient si nájde polohu, v ktorej sa  cíti najpohodlnejšie a v ktorom  má najmenej bolesti 
(pozor: Vyhnite sa polohe v sede). 

 

Odporúčame 1 ošetrenie denne po dobu 7 po sebe nasledujúcich dní. 
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Polohovanie elektródy 
Elektródy sa umiestnia na bolestivé miesto, na paravertebrálne svaly, ako je uvedené: 

 

Príklad: umiestnenia elektród na krku  

 

Príklad: umiestnenie elektródy pre bolesti chrbta 
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Príklad: umiestnenie elektródy pre bolesť dolnej časti chrbta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Neaplikujte  elektródy s káblami obrátenými nahor. 

V prípade, že elektróda po sérii ošetrení nezostáva správne pripevnená ku koži, odporúčame 
použitie niekoľko kvapiek neutrálneho gélu na kožu a potom umiestnenie elektródy. 

 
 
 

 

 
 

 
Upozornenie: Pre stanovenie správnej diagnózy, prosím, vždy vyhľadajte lekára, ktorý vám predpíše 

liečbu, ktorá je najvhodnejšia pre daný typ radiculitis. 
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