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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Urządzenie 
Rozmiar:      160x99x35.4 mm 
Waga:       404 g 
Obudowa:      ABS, przezn. do kontaktów z żywnością 
Poziom ochrony:     IP20 + IP02 
 
Warunki pracy 
Temperatura:      od  0°C do 35°C 
Maks. względna wilgotność:    od 15% do 93% 
Ciśnienie atmosferyczne    od 700 hPa do 1060 hPa 
 
Warunki przechowywania i transportu:   
Temperatura:        od -10°C do 45°C  
Maks. względna wilgotność:    30% - 75% 
Podane wartości dotyczą dozwolonych limitów, gdy produkt nie jest oryginalnie zapakowany. 
 
Specyfikacja prądowa 
EMS oraz TENS: 
Dostępne kanały:     Kanały 1-4 
Prąd stały:      Tak 
Natężenie:      0-20 mA  
Kształt impulsu:     Prostokątny, dwufazowy, symetryczny, skompensowany 
Częstotliwość fazy pracy (WORK)   1-80 Hz 
Szerokość impulsu:     80-260 µs 
                                                            
Ładowarka 
Marka:       FLO 
Model:       DKT-088-0200-EU 
Zasilanie z sieci:     100-240V~ 50-60Hz 0,07A max 
Zasilanie do urządzenia:    +8,8V DC  0.2 Max 
Polaryzacja: 
Akumulator 
Pakiet akumulatorowy:                          Ni-MH  7,2 V 1,8 Ah 
 
 
 
Pozbywanie się urządzenia 
W celu pozbycia się urządzenia lub jego części, przekaż je do specjalnego punktu zbierania odpadów 
zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów lub przekaż je sprzedawcy urządzenia. Nie spalaj 
urządzenia lub jego części i nie wyrzucaj do zwykłych śmieci komunalnych. 
Wypełnienie powyższych wskazań oraz prawidłowa segregacja odpadów przyczyni się do uniknięcia 
ewentualnych negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie i przyczynia się też do ponownego 
wykorzystania i/lub recyklingu materiałów składowych. Nielegalne usuwanie produktu pociąga za sobą kary 
pieniężne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Deklaracja zgodności 
Niniejszy produkt został wytworzony zgodnie z obowiązującymi regulacjami technicznymi i był certyfikowany 
zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC, aktualizowaną dyrektywą 2007/47 dotyczącą urządzeń medycznych przez firmę 
Kiwa Cermet Italia, Via Cadriano 23, 40057 Granarolo Dell’Emilia (BO) Włochy (n. 0476), w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa produktu. 
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PRZEZNACZENIE 
Przybliżony okres eksploatacji urządzenia wynosi 5 lat. W przypadku zastosowań profesjonalnych, co 2 lata 
zalecamy dokonanie przeglądu urządzenia w celu konserwacji i kontroli bezpieczeństwa. Liczba zabiegów 
wykonywanych na naładowanym akumulatorze zależy od stopnia naładowania i zużycia. 
Klasa ryzyka urządzenia to IIa. 
 
Przeznaczenie 
Tego rodzaju kształt fali jest przeznaczony do stosowania z przodu szyi i na twarzy, w takich zastosowaniach, jak  
zapobieganie atrofii i rehabilitacji mięśni odpowiedzialnych za połykanie w leczeniu dysfagii (trudności w połykaniu) 
o dowolnej etiologii, z wyjątkiem przyczyn mechanicznych, które mogą wymagać operacji (na przykład guzy 
obturacyjne). 
Niektóre przyczyny dysfagii, w których można interweniować, obejmują: choroby neurologiczne i mięśniowe, 
poważne epizody sercowo-naczyniowe i mózgowo-naczyniowe, choroby układu oddechowego z powikłaniami 
połykania, choroby jatrogenne, zwłóknienie/zwężenie popromienne, nieużywanie z powodu udaru, intubacji lub 
urazów związanych z porodem beztlenowym, uraz głowy lub szyi. 
Przeznaczeniem urządzenia jest reedukacja mięśni połykających poprzez zastosowanie elektrostymulacji z 
dwufazowym, symetrycznym i kwadratowym przebiegiem za pomocą elektrod powierzchniowych. 
Elektrostymulatory są przeznaczone do stosowania w następujących środowiskach pracy: 
- kliniki i gabinety lekarskie; 
- szpitale i placówki opieki długoterminowej; 
- w domu wyłącznie na receptę lekarską i po odbyciu specjalnego kursu kwalifikacyjnego do używania wyrobu. 
Korzystanie z tego urządzenia jest zarezerwowane tylko dla upoważnionych lekarzy i pracowników służby zdrowia 
(fizjoterapeutów, logopedów) lub dla użytkownika domowego na receptę. 
Użytkownik tych urządzeń musi być kompetentny do stawienia się przed sądem i musi mieć ukończone 18 lat. 
 

WYPOSAŻENIE 

 
 
W opakowaniu razem z elektrostymulatorem znajduje się komplet przewodów i elektrod. Z tego względu prosimy o 
sprawdzenie kompletności dostarczonego zestawu. Jeśli stwierdzisz brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia, 
prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z autoryzowanym sprzedawcą odpowiedzialnym za dostarczenie 
produktu.  
 
A. 4 kolorowe przewody połączeniowe do elektrod 
B. 10 elektrod 
C.  Ładowarka (patrz specyfikacja techniczna) 
D.  Aparat 
E. Instrukcja obsługi 
F. Torebka do przechowywania 
G. Woreczek wodoodporny. 
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ETYKIETY I SYMBOLE 

 Wskazanie na wytwórcę urządzenia 

 
Ostrzeżenie 

 Trzymaj w suchym miejscu 

 

Ten symbol oznacza zgodność z dyrektywą odnoszącą się do urządzeń medycznych 
(93/42/CEE 47/2007CEE). 0476 jest numerem jednostki notyfikującej. 

 Oznacza urządzenie klasy II. 

 
Oznacza, że urządzenie elektryczne posiada części typu BF. 

 

Symbol recyklingu WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). 
Dotyczy urządzeń, które nie powinny być wyrzucane do zwykłych śmieci komunalnych. 
Wymagają prawidłowego pozbywania się w celu ochrony środowiska naturalnego. 
Postępuj zgodnie lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami lub skontaktuj 
się z firmą zbierającą odpady lub ze sprzedawcą. 

 
Oznacza, że produkt został wyprodukowany godnie z dyrektywą 2011/65/EEC. 

 
Informacja dla użytkownika, aby przed użyciem urządzenia zapoznał się koniecznie z 
instrukcją obsługi. 

 Informacja dla użytkownika dotycząca obowiązkowego postępowania.  

 
Oznaczenie ciśnienia atmosferycznego przechowywania i transportu urządzenia. 

 
Oznaczenie względnej wilgotności powietrza podczas użycia i przechowywania. 

IP20 Oznacza stopień ochrony na wodę.  

Model Oznacza model ładowarki akumulatorów 

PRI Cechy napięcia pierwotnego zasilacza 

SEC Cechy napięcia wtórnego zasilacza 

Nerve and Muscle 
stimulator 

Oznaczenie typu urządzenia 

Input power Cechy elektryczne wejścia ładowania urządzenia 

Input battery Cechy zasilania z wewnętrznego akumulatora 

Output Wyjście: maksymalny prąd wyjściowy emitowany przez urządzenie 

      
Numer seryjny urządzenia 

Internal battery Oznaczenie zestawu akumulatorów wewnątrz urządzenia 
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 Wskazanie na datę ważności produktu 

 Wskazanie na nr partii produktu  

 Wskazanie na datę produkcji 

RH Oznaczenie procentowej wilgotności względnej 

 
 
 

Urządzenie 

 
 

Pierwsze 4 cyfry numeru seryjnego wskazują tydzień i rok produkcji zakupionego urządzenia (np. kod 
***2319 ***** oznacza, że urządzenie zostało wyprodukowane w 23 tygodniu 2019 roku). 

 
 
 
 
Elektrody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Odniesienie do rodzaju prądu, który będzie płyną przez elektrody 

 

Odniesienie do certyfikacji produktu i oznacza zgodność z Dyrektywą 2001/95/CE 
aktualizowaną jako 2014/357/UE. 

 
Ostrzeżenie 

 
Informacja dla użytkownika, aby przed użyciem elektrod zapoznał się koniecznie 
z ich instrukcją obsługi. 

 

Oznacza, że należy pozbywać się elektrod w odpowiedni sposób, aby chronić 
środowisko naturalne. 
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PANEL I KLAWIATURA 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: 3” oznacza, że wciśnięcie przycisku na 3 sekundy aktywuje daną funkcję. 
 

Przycisk 
włącz/wyłącz/OK 

Zatwierdza dokonany wybór.  
Podczas trwania programu, aktywuje pauzę.  
3” = Włącz/Wyłącz. 

Przycisk „” 
Lewo/WSTECZ 

Przesuwa wybór w lewą stronę. 
Powraca do poprzedniego wyboru.  
3” = wymusza powrót do poprzedniej fazy, gdy program jest już uruchomiony . 

Przycisk P+/Zapisz Przesuwa wybór do góry.  
Podczas działania programu, zwiększa intensywność stymulacji jednocześnie na 4 
kanałach. 

Przycisk P-/Usuń Przesuwa wybór w dół.  
Podczas stymulacji, zmniejsza intensywność jednocześnie na 4 kanałach. 

Przycisk „” 
Prawo/Użytkownik 

Przesuwa wybór w prawą stronę. 
3” = wymusza przejście do następnej fazy, gdy program jest już uruchomiony . 

Przycisk * Rozpoczyna i zatrzymuje skurcze podczas wykonywania programów “Działaj teraz” 
(tylko w tych urządzeniach, które taką funkcję posiadają). 

 Przycisk Fn 
(Runtime) 

Jeśli zostanie wciśnięty razem z innymi przyciskami, to zmieni ich funkcję. Przy 
pojedynczym wciśnięciu podczas stymulacji, pozwala na dostęp do funkcji sterujących 
parametrami (zmiana czasu, częstotliwości, szerokości impulsu). 

Przyciski 
intensywności  

Zwiększają/zmniejszają intensywność stymulacji na odpowiednim kanale.  

 

Opis ekranu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przyciski zwiększania/ 
zmniejszania 

intensywności 

 Przycisk funkcji 

Przycisk lewo/wstecz 

 Przycisk P- Przycisk 
włącz/wyłącz/OK 

Przycisk 
Prawo/Użytkownik 

Przycisk P+ 

Przycisk * 

Nazwa programu 

Czas 

Stan akumulatorów 

Czas fazy pracy (Work) lub 
odpoczynku (Rest) 

Intensywność stymulacji 

Rodzaj prądów oraz 
oznaczenie numeru 
fazy programu lub 
postępu wykonania 

fazy 

xxxxxx 
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Sygnały informacyjne 
Zgodność 
Sygnały dźwiękowe i akustyczne są zgodne z dyrektywą 60601-1-8.  
 
Znaczenie „alarmu elektrod” (Electrode error) 
Na ekranie pojawi się komunikat "Electrode error", gdy jeden lub więcej przewodów nie zostanie podłączonych do 
gniazdek lub gdy zostaną podłączone niewłaściwe przewody. 

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO UŻYCIA 
Ze względów bezpieczeństwa, urządzenie musi być używane wyłącznie wg wskazań opisanych w niniejszej 
instrukcji. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach odnoszących się do jakiegokolwiek nadużycia lub 
niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem. 
Elektroniczne lub ręczne powielanie części lub całości treści niniejszej instrukcji jest zabronione bez uprzedniej 
zgody producenta.  
Nie należy wykonywać zabiegów w przypadku zmian skórnych. 
Jeśli opakowanie, przewody i ładowarka wykazują oznaki zużycia lub uszkodzenia, wymień je natychmiast. 
Urządzenie ma być podłączone do sieci poprzez dedykowany zasilacz. Przed rozpoczęciem zabiegu, należy 
upewnić się, czy przewody są zgodne z dyrektywami obowiązującymi w danym kraju. Upewnij się, czy zasilacz jest 
w wygodnej pozycji i może być łatwo odłączony. 
Uwagi przed rozpoczęciem stosowania 
Funkcja stymulacji urządzenia działa tylko z akumulatorami, ale nawigacja po całym menu jest dostępna również 
podczas ładowania. 
Nie stosować  urządzenia w połączeniu z innymi urządzeniami elektronicznymi, zwłaszcza jeśli podtrzymują funkcje 
życiowe. Przeczytaj tabele na końcu niniejszej instrukcji, aby prawidłowo stosować urządzenie. Jeżeli urządzenie 
jest używane w pobliżu lub na innym sprzęcie elektromedycznym, upewnij się, czy działa prawidłowo. 

• Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia. Przechowuj niniejszą instrukcję w 
bezpiecznym miejscu. 

• Prąd emitowany przez urządzenie jest wyższy niż 10 mA. 
• Sprawdzanie integralności urządzenia przed każdym użyciem jest podstawowym wymogiem, aby prawidłowo 

wykonać zabieg. Urządzenie nie może być stosowane, jeżeli przyciski lub przewody są uszkodzone lub działają 
nieprawidłowo. 

• Powinno być stosowane przez osoby, które ukończyły 18 rok życia i są zdolne do zrozumienia i wykonywania 
działań na urządzeniu. 

• Nie powinno być stosowane w celach innych niż neurostymulacja przezskórna. 

• Musi być stosowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej instrukcji i pod ścisłym nadzorem lekarza 
lub logopedy. 

• Musi być stosowane z elektrodami do neurostymulacji przezskórnej odpowiednimi do stosowania z przodu szyi. 
Używaj wyłącznie elektrod firmy Medical Kira Srl lub Globus (Domino srl). 

• Musi być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
• Urządzenia do monitorowania EKG mogą nie działać poprawnie, gdy wykonywana jest elektrostymulacja. 

• Stymulacja nie może być stosowana poprzez klatkę piersiową, ponieważ może to powodować arytmię i 
zakłócenia częstotliwości pracy serca. Nie stymulować mięśni grzbietowych i piersiowych jednocześnie. 

• W przypadku problemów zdrowotnych należy przed użyciem skonsultować się z lekarzem. 

• Jednoczesne korzystanie z urządzenia elektrochirurgicznego wysokiej częstotliwości może przypalić skórę w 
pobliżu elektrod i uszkodzić elektrostymulator. 

• Sprawdź, czy podczas rozruchu urządzenia pojawia się na ekranie wersja oprogramowania i model, co oznacza, 
że urządzenie działa poprawnie. 

• W przeciwnym razie, jeśli wszystkie segmenty pojawiają się na monitorze, wyłącz urządzenie i ponownie je 
uruchom. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi klienta i nie korzystaj wtedy z 
urządzenia. 
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• Jeśli urządzenie wyłącza się niespodziewanie, oznacza to, że akumulator może być rozładowany i musi być 
ponownie naładowany zgodnie z instrukcją opisaną dalej w rozdziale „Akumulator: sposób ładowania”. 

 

Jak podłączyć przewody? 
Włóż wtyczki przewodów od elektrod do gniazd znajdujących 
się w górnej części urządzenia (patrz rysunek).  
Podczas wkładania wtyczki, wyżłobienie powinno być 
skierowane w dół.  
Gniazda wyjściowe znajdują się dokładnie nad 
odpowiadającymi im kanałami.  
 
UWAGA: Wykorzystuj dowolne 4 kanały z użyciem 
kolorowych przewodów (kolejność jest obojętna).  
 
Podłączenie elektrod 
Instrukcja aplikacji: 
1. Nie nakładać na uszkodzoną skórę 
2. Oczyść skórę chusteczką oczyszczającą 
3. Pozostaw do wyschnięcia na 30 sekund 
4. Wyjmij elektrody z opakowania 
5. Przymocuj do elektrod przewody doprowadzeniowe 
6. Zdejmij naklejki ochronne umieszczone na klapach bocznych 
7. Oderwij elektrody z folii ochronnej 
8. Upewnij się, aby nie naruszyć warstwy żelu 
9. Przyłóż elektrody do leczonego obszaru 
10. Zabezpiecz przewody tak, aby nie zagrażały przyczepności elektrod 
11. Upewnij się, że elektrody idealnie przylegają 
12. W razie potrzeby delikatnie dociśnij je do skóry 
13. Włącz elektrostymulator i sprawdź działanie elektrod 
 
Instrukcja zdejmowania: 
1. Wyłącz elektrostymulator 
2. Odłącz elektrody od skóry za pomocą bocznych klap samoprzylepnych 
3. NIE zdejmuj elektrod ciągnąc za przewody 
4. Odłącz przewody doprowadzeniowe od elektrod 
5. Sprawdź skórę i w razie potrzeby nałóż odrobinę kremu zmiękczającego 
6. Prawidłowo zutylizuj elektrodę i folię ochronną 
7. Umieść elektrostymulator z powrotem w etui ochronnym 
Uważaj, aby nie zwijać, nie ciągnąć ani nie rozciągać przewodów doprowadzeniowych 
 
Po użyciu, jeśli chcesz ponownie użyć elektrody: 
1. Sprawdź, czy że żel przewodzący jest czysty, a jego powierzchnia nienaruszona 
2. Nałóż kroplę wody na każdy krążek przewodzący i usuń wszelkie pozostałe materiały miękką gazą 
3. Gaza NIE MOŻE pozostawiać zanieczyszczeń na elektrodach 
4. Załóż ponownie elektrody na ich folię ochronną 
5. Włóż je ponownie do woreczka i przechowuj do następnego użycia w ciemnym otoczeniu i w temperaturze 
pokojowej  
6. Ponowne użycie elektrod jest dozwolone tylko przez tego samego pacjenta 
7. Elektrody NIE mogą być ponownie użyte, jeśli żel przewodzący jest uszkodzony lub nie działa 
8. Przed rozpoczęciem zabiegu należy zawsze sprawdzić działanie elektrod 
 
UWAGA: Nigdy nie odłączaj elektrod podczas pracy urządzenia. 
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Akumulator 
Urządzenie jest zasilane z zestawu akumulatorków niklowo-metalowo wodorkowych (7.2V, 1.8Ah), które posiadają 
wysoką wydajność i są pozbawione tzw. efektu pamięci. 
Akumulator posiada szacowaną żywotność 6 miesięcy, gdy nie jest 
używany. Liczba ponownych zastosowań (rozładowanie i naładowanie) 
zależy od rodzaju stymulacji i częstotliwości, z jaką wykonywane są 
zabiegi. 
Wykonaj ładowanie, gdy poziom stanu akumulatora na wyświetlaczu 
osiągnie ¼. 
Sposób ładowania 
Wcześniej wyłącz elektrostymulator i odłącz elektrody. Ładowarkę 
podłącz poprzez włożenie wtyczki ładowarki do odpowiedniego gniazdka (patrz strzałka na powyższym rysunku). 
Nie stosuj innych ładowarek, oprócz tej dostarczonej wraz z urządzeniem. W celu wymiany akumulatorków, 
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 
 
Użycie woreczka wodoodpornego 
Aby zapewnić wodoodporność IP 02 w domu, umieść urządzenie w wodoodpornym woreczku foliowym dołączonym 
do sprzętu. Następnie zamknij zamek strunowy, aby przewody wychodziły z górnego rogu woreczka. Skręć i owiń 
dodatkowo róg woreczka, jak na poniższym obrazku. 

 
 
Uwagi dotyczące pracy urządzenia 
Podczas korzystania z elektrostymulatora należy stosować się do następujących wskazówek: 
• Uszkodzone przewody muszą być zastąpione oryginalnymi, fabrycznie nowymi. 

• Stosuj wyłącznie elektrody firmy Globus lub kompatybilne. 
• Zwracaj szczególną uwagę, gdy natężenie prądu dla każdej elektrody jest wyższe niż 2 mA/cm2 (wartość 

skuteczna); 

• Trzymaj urządzenie z dala od jakichkolwiek zwierząt, które mogłoby go uszkodzić i zanieczyścić elektrody oraz 
akcesoria pasożytami. 

• Przewody, elektromagnesy i zasilacz nie mogą być umieszczane na szyi, ponieważ może to prowadzić do 
uduszenia lub zadzierzgnięcia. 

• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, które mogą przypadkowo połknąć małe, odłączane części 
urządzenia (na przykład stopki podporowe). 
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• Telefony komórkowe i stacjonarne urządzenia radiowo-komunikacyjne mogą wpływać na funkcjonowanie 
urządzenia. Skorzystaj z tabel zawartych w rozdziale o zgodności elektromagnetycznej, aby uzyskać więcej 
informacji. 

 
Przeciwwskazania 
Nie stosuj urządzenia w następujących przypadkach: 
- gdy występują zmiany skórne lub zmiany nowotworowe na leczonym obszarze; 
- w przypadkach, gdy połykaniu zapobiegają inne współistniejące zaburzenia neurologiczne lub zmiany strukturalne 
aparatury; 
- jeśli obszar, który ma być leczony, ma aktywne miejsca zakaźne; 
- nad nerwami zatokowymi szyjnymi, szczególnie u pacjentów ze znaną wrażliwością na odruch zatoki szyjnej; 
- absolutnie zabronione jest stosowanie elektrostymulatora w okolicy oczu; 
- jeżeli w pobliżu obszarów poddawanych zabiegowi występują stopy metali i metale podskórne; 
- u pacjentów stosujących stymulator serca i inne aktywne wyroby medyczne do implantacji; 
- w obecności poważnych deficytów poznawczych, które nie pozwoliłyby pacjentowi komunikować się lub 
postrzegać stanów bólu lub dyskomfortu. 
 
Względne przeciwwskazania 
Zabrania się umieszczania urządzenia w sąsiedztwie lub bliskości stymulatorów serca (PM) lub wszczepialnych 
defibrylatorów (ICD) lub jakiegokolwiek innego wszczepialnego urządzenia elektronicznego o działaniu neuro-
kardio-płucnym; zabronione jest również umieszczanie elektrod w sąsiedztwie lub bliskości stymulatorów (PM) lub 
wszczepialnych defibrylatorów (ICD) lub jakiegokolwiek innego wszczepialnego urządzenia elektronicznego o 
działaniu neuro-kardio-płucnym; bezpośrednia stymulacja elektrodami stymulatorów (PM) lub wszczepialnych 
defibrylatorów (ICD) lub jakimkolwiek innym wszczepialnym urządzeniem o działaniu neuro-kardio-płucnym jest 
wyraźnie zabroniona. 
 
Działania niepożądane 
Mogą wystąpić pojedyncze przypadki podrażnienia skóry u pacjentów ze szczególnie wrażliwą skórą. 
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na żel elektrody, przerwij zabieg i skontaktuj się ze specjalistą. 
Jeśli w trakcie leczenia pojawiają się objawy tachykardii i ekstrasystolii (szybka praca serca lub dodatkowe 
pobudzenia), przerwij zabieg i natychmiast wezwij pomoc lekarską. 
 
  



12 

INSTRUKCJE STOSOWANIA 
Uruchomienie  
Włącz elektrostymulator poprzez naciśnięcie przez 3 sekundy przycisku Włącz/Wyłącz/OK, aż usłyszysz dźwięk. 
W prawym dolnym rogu ekranu wyświetli się nazwa urządzenia oraz numer wersji oprogramowania. 
Pozycje głównego menu mogą się różnić w różnych modelach. 
Wybieraj pozycje menu za pomocą przycisków P+ oraz P- :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu: “Last 10” (Ostatnie 10) 
Elektrostymulator przechowuje w pamięci 10 ostatnio wykonywanych programów, które są dostępne do 
natychmiastowego i łatwego wykonania.  
Każdy program zapisywany jest w pamięci w chwili swojego zakończenia. Gdy pamięć będzie wypełniona do końca, 
najstarszy program zostanie automatycznie usunięty. 
Po włączeniu urządzenia, wybierz w menu "Last 10" i zatwierdź przyciskiem OK. 
Wybierz do wykonania dowolny program naciskając przyciski P+ lub P-. 
(Jeśli żaden program nie jest zapisany w pamięci, na ekranie wyświetli się EMPTY). 
Po zatwierdzeniu, na ekranie pojawią się trzy możliwości: 
a. - Start (uruchom) 
b. - Electrode placement (rozmieszczenie elektrod) 
c. - Delete from the list (usuń z listy) 
 

Menu: “Program List” (Lista programów) 
Wybierając “Program List”, na ekranie pojawią się następujące obszary zastosowań: 
 
- Dysphagia 1 (Dysfagia 1) 
- Dysphagia 2 (Dysfagia 2) 
- Dysphagia 3 (Dysfagia 3) 
- Editable (Edytowalny) 
- Face (Twarz) 
 
Za pomocą przycisków P+ lub P- najedź kursorem na wybraną pozycję menu i wciśnij OK w celu zatwierdzenia. 
 
Uruchomienie programu 
Gdy program zostanie już wybrany, na ekranie pojawią się następujące pozycje: 
• Start; (uruchom) 

• Electrode positioning; (rozmieszczenie elektrod) 
• Add to Favorites  (zapisz do Ulubionych) (patrz menu “Ulubione”); 

• Add to Treatments  (zapisz do Zabiegów) (patrz menu “Zabiegi”); 
• Continue with 2+2  (Kontynuuj w trybie 2+2) (patrz „tryb 2+2”). 

Wybierz Start, aby rozpocząć program i zwiększaj intensywność na danym kanale. 
 
Zwiększanie/zmniejszanie intensywności 
Aby zwiększyć/zmniejszyć intensywność na danym kanale, naciskaj na przyciski  przy danym kanale. 
 
 

    

     Program List (lista programów) 
     Favorites (ulubione) 
     Treatments (zabiegi) 
     Advanced (zaawansowane) 

Last 10  ostatnie 10) 
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Zmiana czasu trwania zabiegu (możliwa tylko w programach edytowalnych) 
W programach w obszarze "Edytowalny", po uruchomieniu programu, możesz nacisnąć Fn, aby edytować czas 
trwania zabiegu. Zostanie wyświetlony czas trwania fazy. 
Edytuj czas, naciskając P+ i P- na klawiaturze. 
Naciśnij ponownie Fn lub poczekaj 5 sekund, aby potwierdzić nowe ustawienia czasu. 
 
Wizualizacja przebiegu programu 
Podczas trwania zabiegu, na ekranie wyświetlana jest nazwa programu (na górze), liczba wszystkich faz, postęp 
aktualnie wykonywanej fazy, czas pozostały do zakończenia wykonywanej fazy oraz typ stosowanej stymulacji 
(EMS). W programach o przerywanej stymulacji, faza pracy (Work) oraz odpoczynku (Rest) przedstawiona jest 
graficzne jako zliczanie czasu.  
 
Wstrzymanie działania programu (pauza) 
Aby na moment przerwać działanie programu, wciśnij przycisk OK i ewentualnie jeszcze raz naciśnij OK, aby 
wznowić program. Po każdym taki zatrzymaniu i wznowieniu zabiegu, intensywność zostanie automatycznie 
wyzerowana.   
 
Zakończenie programu 
Aby wymusić zakończenie programu przed planowanym końcem, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk 
OK. Urządzenie wyłączy się.  
 

Menu: “Favorities” (Ulubione) 
Ta pozycja menu pozwala użytkownikowi na zachowanie 15 najczęściej stosowanych programów w specjalnej 
pamięci. Aby zapisać program, wybierz program, który chcesz zapamiętać z listy programów "Program List". Przed 
uruchomieniem programu, wybierz z menu: "Save in Favorites" - zapisz do ulubionych i zatwierdź OK. 
UWAGA: Zapis do ulubionych nie jest możliwy w trybie 2+2. 
 

Menu: Treatments” (Zabiegi) 
Menu “Treatments” (Stim lock) pozwala użytkownikowi zablokować urządzenie. Jeśli urządzenie jest zablokowane, 
użytkownik może jedynie wykonywać programy zapisane wcześniej w pamięci  (funkcja “Save in”). 
Takie rozwiązanie może być zastosowane w przypadku początkujących użytkowników lub przez pacjentów, którzy 
będą uruchamiali programy specjalnie wybrane przez fizjoterapeutę.  
 
Aktywacja funkcji STIM LOCK 
Wciśnij i przytrzymaj na 3 sekundy przyciski Fn oraz  (PRAWO), aż pokaże się obszar, gdzie zostały zapisane 
zabiegi. Po aktywowaniu funkcji STIM LOCK, funkcje urządzenia będą ograniczone.\ 
 
Deaktywacja funkcji STIM LOCK 
Wciśnij i przytrzymaj na 3 sekundy przyciski Fn oraz  (LEWO), aż pojawi się menu główne. 
UWAGA: Jeśli urządzenie zostało włączone i nie pokaże się na ekranie menu główne, to sprawdź, czy funkcja STIM 
LOCK nie została aktywowana. 
Spróbuj ją dezaktywować. 
Jeśli problem nadal będzie występował, skontaktuj się z serwisem. 
  



14 

 
 

Menu: „Advanced” (Zaawansowane) 
Opcje zaawansowane składają się  
z następujących pozycji: 

 
 
 
 
 
 
 
Mode 2+2 (Tryb 2+2) 
Urządzenie pozwala na wykonywanie dwóch różnych programów w tym samym czasie, umożliwiając równoległe 
leczenie dwóch pacjentów lub dwóch obszarów.  
 
Jak ustawić wielokrotne zabiegi? 
Są dwie możliwości wykonania dwóch programów równocześnie: 
a. Wybór “2+2 Mode” z zaawansowanego menu („Advanced”).  
b. Z listy programów (menu: “Program list”).  
 
a) Przejdź do menu głównego, wybierz: "Advanced -- Mode 2+2" i zatwierdź OK. 
Wybierz obszar i nazwę pierwszego programu. Teraz będzie możliwe wybranie nazwy i obszaru drugiego programu. 
b) Przejdź do menu ”Program list”, wybierz obszar oraz wymagany program. Teraz wybierz “Continue with 2+2” 
(kontynuuj w trybie 2+2) i wybierz drugi program. 
 
UWAGA: W trybie 2+2 pokaże się następujący ekran. 

 
 

Program po lewej stronie działa na kanałach 1 i 2, 
podczas gdy program po prawej stronie na kanałach 
3 i 4. 
 
 
 
 
User Selection (Wybór użytkownika) 
Pozwala na spersonalizowane wykorzystywanie historii ostatnich 10 programów ("Last 10") oraz programów 
ulubionych ( "Favorites"). Użytkownicy mogą zapisywać swoje programy do ulubionych (“Favorites”) i uruchamiać 
je tylko po wprowadzeniu swojego kodu osobistego. Tak samo w przypadku “Last 10”. 
UWAGA: Po każdorazowym włączeniu urządzenia, na ekranie wyświetli się ostatni użytkownik urządzenia.  
 
Working time (Czas działania) 
Oznacza całkowity czas pracy urządzenia podczas zabiegów stymulacji. 
 
 
  

    

     User selection (Wybór użytkownika) 
     Working time (Czas działania) 
     Setup (Konfiguracja) 
     Turn off (Wyłączenie) 

Mode 2+2 (Tryb 2+2) 

½  Program 1 
¾  Program 2 

  ADJUST INTENSITY (ustaw intensywność) 

20min 20min EMS EMS 
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Setup (Konfiguracja) 
Konfiguracja urządzenia posiada następujące pozycje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Lighting time (Czas podświetlenia) - pozwala użytkownikowi za pomocą przycisków P+ i P- zmienić czas 

trwania podświetlenia ekranu, gdy urządzenie jest w stanie gotowości.  

• Contrast (Kontrast) - pozwala użytkownikowi za pomocą przycisków P+ i P- zmienić kontrast ekranu.  
• Auto shut off timer (Automatyczne wyłączenie) - pozwala użytkownikowi za pomocą przycisków P+ i P- 

ustawić czas nieaktywności, po którym nastąpi automatyczne wyłączenie się urządzenia.  

• Language selection (Wybór języka) - pozwala użytkownikowi za pomocą przycisków P+ i P- określić jeden z 5 
dostępnych języków ekranu urządzenia. Aby zatwierdzić wybrany język, naciśnij przycisk OK. 

•  Service sounds (Dźwięki serwisowe) - pozwala użytkownikowi włączyć (YES) lub wyłączyć (NO) dźwięki 
akustyczne emitowane przez urządzenie. 

• Battery Management (Informacja o akumulatorze) 
 
 

Wyłączenie 
Przycisk ten wyłącza urządzenie. 
 

  

    

     Contrast (Kontrast) 
     Auto Shut-Off Time (Automatyczne wyłączenie) 
     Language Selection (Wybór języka) 
     Sounds of Service (Dźwięki serwisowe) 
     Battery Management (Informacja o akumulatorze) 

Lighting time (Czas podświetlenia) 



16 

LISTA PROGRAMÓW 
Przedstawione poniżej programy są certyfikowane. 
Ze względu na obecność programów klinicznych, produkt ten jest urządzeniem medycznym. Dlatego jest on 
certyfikowany przez KIWA CERMET ITALIA S.P.A. Ciała Notyfikującego nr. 0476 zgodnie z dyrektywą 93/42 / CEE 
dla urządzeń medycznych. Certyfikacja obejmuje zastosowania kliniczne. 
 

Programy – Dysphagia 1 (Dysfagia 1) 
3 programy fabryczne, bez możliwości edycji. 

Program Parametry 
Sensory (Sensoryczny) 120 µs, 80 Hz 
Sensorimotor (Sensomotoryczny) 200 µs, 80 Hz 
Motor (Motoryczny) 260 µs, 80 Hz 

 

Programy – Dysphagia 2 (Dysfagia 2) 
36 programów fabrycznych, bez możliwości edycji, podzielonych na różne rodzaje cyklu pracy (stosunek czasu 
pracy do czasu odpoczynku). Podczas wyboru, będzie można również wybrać czas trwania zabiegu (30, 45, 60 
minut). 

Program Parametry Cykl pracy 
Sensory (Sensoryczny) 120 µs, 80 Hz Bardzo wysoki: 100% 

Wysoki: 83% (50/60) 
Średni: 50% (30/60) 
Niski: 20% (12/60) 

Sensorimotor (Sensomotoryczny) 200 µs, 80 Hz Bardzo wysoki: 100% 
Wysoki: 83% (50/60) 
Średni: 50% (30/60) 
Niski: 20% (12/60) 

Motor (Motoryczny) 260 µs, 80 Hz Bardzo wysoki: 100% 
Wysoki: 83% (50/60) 
Średni: 50% (30/60) 
Niski: 20% (12/60) 

 

Programy – Dysphagia 3 (Dysfagia 3) 
3 programy fabryczne typu „działaj teraz” (Action Now). W tych programach każdy pojedynczy skurcz rozpoczyna 
się dopiero po przytrzymaniu przez użytkownika przycisku *. Programy „działaj teraz” są szczególnie przydatne do 
łączenia i synchronizowania stymulacji elektrycznej z dobrowolnym działaniem. 
 
Działanie: 
Naciśnij *, aby rozpocząć skurcz. Aby zatrzymać skurcz przed końcem czasu skurczu, po prostu ponownie 
naciśnij *. W takim przypadku, program skróci czas odpoczynku i znajdzie się na pozycji na początku fazy 
narastania następnego cyklu stymulacji, czekając, aż użytkownik naciśnie przycisk *, aby rozpocząć skurcz. 
 

Program „działaj teraz” Rodzaje 
Action now 4 seconds (Działaj przez 4 sekundy) Sensomotoryczny, sensomotoryczny, motoryczny 
Action now 6 seconds (Działaj przez 6 sekund) Sensomotoryczny, sensomotoryczny, motoryczny 
Action now 8 seconds (Działaj przez 8 sekund) Sensomotoryczny, sensomotoryczny, motoryczny 
Action now 10 seconds (Działaj przez 10 sekund) Sensomotoryczny, sensomotoryczny, motoryczny 

Action now 12 seconds (Działaj przez 12 sekund) Sensomotoryczny, sensomotoryczny, motoryczny 
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Programy – Editable (Edytowalny) 
36 programów edytowalnych podzielonych na różne rodzaje cyklu pracy (stosunek czasu pracy do czasu 
odpoczynku). Po uruchomieniu programu, możliwe będzie naciśnięcie przycisku Fn i edycja szerokości impulsu, 
częstotliwości i całkowitego czasu trwania zabiegu. Możliwe zakresy zmian: 1-80 Hz, 80-260 μs i 1-99 minut pracy. 
 

Program Parametry Cykl pracy 
Sensory (Sensoryczny) 120 µs, 80 Hz Bardzo wysoki: 100% 

Wysoki: 83% (50/60) 
Średni: 50% (30/60) 
Niski: 20% (12/60) 

Sensorimotor (Sensomotoryczny) 200 µs, 80 Hz Bardzo wysoki: 100% 
Wysoki: 83% (50/60) 
Średni: 50% (30/60) 
Niski: 20% (12/60) 

Motor (Motoryczny) 260 µs, 80 Hz Bardzo wysoki: 100% 
Wysoki: 83% (50/60) 
Średni: 50% (30/60) 
Niski: 20% (12/60) 

 

Programy – Face (Twarz) 
20 programów do stymulacji twarzy. 
 

Program Parametry Cykl pracy 
Standard (Standardowy) 200 µs, 80 Hz, USTALONY BRAK 
Advanced (Zaawansowany) 200 µs, 80 Hz, USTALONY Bardzo wysoki: 100% 

Wysoki: 83% (50/60) 
Średni: 50% (30/60) 
Niski: 20% (12/60) 

Action now („działaj teraz”) 260 µs, 80 Hz, USTALONY Action 4 s (Działaj 4 s) 
Action 6 s (Działaj 6 s) 
Action 8 s (Działaj 8 s) 
Action 10 s (Działaj 10 s)) 
Action 12 s (Działaj 12 s) 
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ROZMIESZCZENIE ELEKTRODY 
 
Główne skórne punkty orientacyjne dla położenia elektrod: dolna krawędź szczęki, kość gnykowa, tarczyca i 
chrząstka pierścieniowata. 

 
 
Rysunek pokazuje główne punkty orientacyjne narysowane na skórze, aby wiedzieć, jak prawidłowo umieścić 
elektrody. We wszystkich pozycjach podstawowym założeniem jest przestrzeganie symetrii ułożenia między prawą 
a lewą stroną lub wzdłuż linii środkowej. 
 
Pozycja A 
Elektrody równoległe do kości gnykowej (poziome), jedna 
pozycji nadgnykowej, a druga w pozycji podgnykowej. 
Rysunek 1: pozycja A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wariant pozycji A przeznaczony do optymalizacji 
rekrutacji nerwów podjęzykowych. 
Rysunek 2: pozycja A2 
 

Dolny kąt żuchwy 

Kość gnykowa 

Chrząstka tarczowata 

Chrząstka pierścieniowata 

Linia środkowa 

Rys.1 

Rys.2 



19 

Pozycja B 
Elektrody podgnykowe, równoległe i boczne do linii 
środkowej (pionowe). 
Rysunek 3: pozycja B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wariant pozycji B przeznaczony do optymalizacji 
rekrutacji przy bardzo krótkiej szyi lub w obecności 
tracheotomii. 
Rysunek 4: pozycja B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wariant pozycji B2 przeznaczony do optymalizacji 
i synchronizacji rekrutacji języka i mięśni 
nadgnykowych/ podgnykowych. 
Rysunek 5: pozycja B3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.3 

Rys.4 

Rys.5 



20 

 
 
 
 
Pozycja C 
Elektrody nadgnykowe poziomo, a podgnykowe 
pionowo i pośrodku. 
Rysunek 6: pozycja C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wariant pozycji C, elektroda nadgnykowa jest 
podzielona. 
Rysunek 7: pozycja C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wariant pozycji C2, zwany także "krzyżowym". 
Rysunek 8: pozycja C3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rys.6 

Rys.7 

Rys.8 
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Pozycja D 
Elektroda nadgnykowa jest pionowa i środkowa, 
podczas gdy podgnykowa jest pozioma w poprzek 
chrząstki tarczowatej. 
Rysunek 9: pozycja D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozycja E 
Dwie pary elektrod znajdują się pionowo na linii 
środkowej szyi, jedna nadgnykowa, a druga 
podgnykowa. 
Rysunek 10: pozycja E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozycja F 
Dwie pary elektrod znajdują się w pozycji 
nadgnykowej i równoległej do dolnej krawędzi 
żuchwy, pozycji znanej jako "przednia 
dwubrzuścowa". 
Rysunek 11: pozycja F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rys.9 

Rys.10 

Rys.11 
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 
 
Urządzenie 
W przypadku uszkodzenia obudowy, urządzenie nie powinno być dalej stosowane. 

• W przypadku nieprawidłowego działania, nie rozbieraj, nie otwieraj urządzenia ani nie próbuj naprawiać go 
samodzielnie. 

• Tylko wyspecjalizowany i autoryzowany serwis może dokonywać naprawy urządzenia. 

• Należy unikać gwałtownych uderzeń, które mogą uszkodzić urządzenie i spowodować jego wadliwe działanie  
(nawet jeśli nie jest od razu wykrywane). 

• Korzystaj z urządzenia w środowisku suchym i otwartym. Nie owijaj i nie zakrywaj urządzenia. 

• Czyszczenie urządzenia i akcesoriów dozwolone jest tylko środkiem dezynfekującym z podchlorynem sodu lub 
czwartorzędową solą amonową rozcieńczoną wodą destylowaną (0,2-0,3% proc). Po zakończeniu 
czyszczenia/dezynfekcji, wysusz czystą ściereczką urządzenie oraz jego akcesoria. 

• Jest zalecane, aby oczyścić/dezynfekować części po każdym użyciu, jeśli nie wskazano inaczej. 

• Zawsze należy korzystać z urządzenia i jego akcesoriów czystymi rękami. 
• Zaleca się, aby korzystać z urządzenia w czystym pomieszczeniu, aby uniknąć zanieczyszczenia kurzem i 

brudem. 

• Zaleca się, aby korzystać z urządzenia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
 

Akumulator – informacje 
Urządzenie posiada menu, które pozwala zobaczyć stan naładowania akumulatora, jeśli urządzenie je posiada. 
Wartości wyświetlane w tym menu umożliwiają producentowi i/lub autoryzowanemu centrum pomocy sprawdzenie 
stanu naładowania akumulatora. 
 
Akcesoria 
Stosowanie i przechowywanie przewodów i elektrod 
Zużyte przewody i elektrody muszą być wymienione na fabrycznie nowe. 
Przed zastosowaniem elektrod skórę należy dokładnie oczyścić. 
Po użyciu elektrod uniwersalnych lub jednorazowego użytku, elektrody (przeznaczone dla jednego pacjenta) muszą 
być nalepione na folię z tworzywa sztucznego i przechowywane w plastikowej torebce w lodówce. 
Unikaj zetknięcia się ze sobą elektrod, lub układania jednej na drugiej. 
Gdy opakowanie zostało otworzone, elektrody mogą być stosowane do 25-30 razy. 
Elektrody muszą być zawsze dotykane czystymi rękami i wymieniane, jeśli nie będą trzymały się już na skórze. 
W przypadku korzystania z innych elektrod, niż samoprzylepne, wskazane jest, aby oczyścić powierzchnię z 
odpowiednich środków czyszczących, zgodnie z opisem w instrukcji. 
Elektrody muszą być przechowywane w woreczku foliowym, w środowisku spełniającym wymagania opisane w 
instrukcji. 
Po zakończeniu aplikacji, należy odłączyć przewody od złączy i wyczyścić je dokładnie odpowiednimi środkami 
czyszczącymi, zgodnie z opisem w instrukcji. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu, zwiń przewody i chowaj je do 
plastikowego woreczka dostarczonego wraz z urządzeniem. 
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GWARANCJA  
Urządzenie objęte jest gwarancją przez okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu i dotyczy tylko pierwszego 
użytkownika. Gwarancja obejmuje wady producenta, defekty materiałowe w warunkach prawidłowego użytkowania 
i przechowywania. W przypadku zastosowań profesjonalnych, gwarancja jest ograniczona do 12 miesięcy, pod 
warunkiem, że urządzenie jest stosowane prawidłowo i w normalnych warunkach pracy. 
Zakres gwarancji jest ograniczony w następujących przypadkach: 
- Sześć (6) miesięcy na akcesoria, takie jak: akumulatory, ładowarka, zasilacz, przewody urządzenia, elektroda G-
trode na rękojeści. 
- Dziewięćdziesiąt (90) dni na nośniki zawierające oprogramowanie, takie jak np. płyty CD, karty pamięci itd.  
- Gwarancja nie obejmuje akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, takich jak elektrody itp.  
 
Gwarancja jest ważna i egzekwowana w kraju, gdzie produkt został zakupiony. Jeśli produkt został zakupiony w 
kraju UE, gwarancja jest ważna we wszystkich państwach członkowskich. 
Aby gwarancja była ważna, użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania następujących punktów: 
1. Produkty muszą być wysłane do naprawy przez i na koszt Klienta w oryginalnych opakowaniach i z pełnym 
oryginalnym wyposażeniem. 
2. Gwarancja jest ważna tylko przy okazaniu dowodu zakupu zawierającego datę zakupu.  
3. Prace naprawcze nie mają wpływu na pierwotny termin wygaśnięcia gwarancji i nie odnawiają jej ani nie 
przedłużają. 
4. Jeśli nie zostanie stwierdzona żadna wada, zostaną naliczone koszty przeprowadzenie prac naprawczych. 
5. Gwarancja traci moc, gdy usterka była spowodowana: uderzeniem, upadkiem, błędnym lub nieodpowiednim 
użyciem produktu, zastosowaniem nieoryginalnego zasilacza lub ładowarki, nieszczęśliwym wypadkiem, próbą 
samodzielnej naprawy oraz gdy nastąpiło naruszenie plomb ochronnych.  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
spowodowanych transportem w nieodpowiednich opakowaniach (patrz p.1).  
6. Gwarancja nie obejmuje braku zdolności do użycia produktu, innych incydentalnych i wynikłych kosztów oraz 
pozostałych wydatków poniesionych przez kupującego.   
 
UWAGA: Przed zwróceniem urządzenia do naprawy, zalecamy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a także 
odwiedzić stronę internetową dystrybutora. 
W celu przekazania urządzenia w celu naprawy, prosimy o kontakt z dystrybutorem urządzenia lub z działem obsługi 
klienta firmy Globus. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian bez wcześniejszego powiadamiania. 
Właściwości oraz rozmiary zawarte w niniejszej instrukcji nie są wiążące. 
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Dokumenty towarzyszące deklaracji EMC  
Szczególne zachowania urządzenia: 

Zgodność elektromagnetyczna z: 
EN 60601-1: 2006 + A1: 2013 
EN 60601-1-2: 2015 
EN 60601-1-2-10: 2015 

Ostrzeżenie: Urządzenie wykorzystujące komunikację falami radiowymi (w tym akcesoria, takie jak anteny lub kable 
antenowe) muszą być używane w odległości przynajmniej 3 metrów od każdej części (w tym kable i akcesoria) 
urządzenia. W przeciwnym wypadku może to wpłynąć na działanie tego urządzenia. 

DZIAŁANIE STAN RYZYKO ZDARZENIE AKCEPTOWANE 

Elektro-
stymulacja 

Zakłócenie poza 
układem 
elektronicznym 
(uderzenie) 

Wyświetlana informacja nie 
jest już czytelna. 

Urządzenie musi zaprzestać stymulację. 

Urządzenie musi utrzymywać stymulację i akceptować 
polecenia.  

Brak wewnętrznego 
zasilania 

Przerwanie zabiegu  
Urządzenie musi sygnalizować wyczerpanie 
akumulatora i przerwanie zabiegu. 

Brak zewnętrznego 
zasilania.  

Przerwanie zabiegu.  

Urządzenie, jeśli jest wyposażone w akumulator, musi 
kontynuować zabieg sygnalizując, że praca odbywa się 
w trybie akumulatorowym. 

Odłączenie 
elektrody 

Nieprzyjemna stymulacja 
lub bolesny wstrząs 
elektryczny w przypadku 
ponownego podłączenia 
elektrody. 

Urządzenie musi stale monitorować prąd na każdym 
aktywnym kanale ustawionym powyżej 9 mA. W 
przypadku, gdy wykryty prąd jest poniżej pewnego progu, 
urządzenie musi zatrzymać prąd na kanale. 

Nie wykryto kabla 
mikroprądowego 

Niebezpieczna stymulacja. 
Urządzenie musi zgłaszać błąd związany z elektrodami i 
uniemożliwiać uruchomienie programu. 

Ustawienie prądu, 
który w przypadku 
mikroprądów jest 
zbyt wysokie. 

Niebezpieczna stymulacja. 

Urządzenie musi obniżać stopień podnoszenia napięcia, 
aby zapobiec emitowaniu prądu przekraczającego 
wartość maksymalną. 
Urządzenie nie może rozpoczynać zabiegu 
mikroprądowego, jeśli nie wykryje sprzętowego 
obniżenia wartości w fazie podnoszenia napięcia. 

Ładowanie 
programu z 
pamięci. 

Błąd danych w 
pamięci. 

Wykonanie 
nieprawidłowego programu. 

Urządzenie musi sprawdzić poprawność danych 
programów. W przypadku wykrycia błędu urządzenie 
musi zostać ponownie uruchomione. 

Zmiana 
ustawień. 

Błąd ustawienia 
danych w pamięci. 

Błąd funkcjonalny. 

Urządzenie musi sprawdzić poprawność danych 
ustawień, a w przypadku błędów musi załadować 
ustawienia domyślne obecne w kopii w pamięci i musi 
wskazać na wyświetlaczu, że reset został 
przeprowadzony. 

Nieczytelna informacja na 
wyświetlaczu. 

Urządzenie musi sprawdzić wartość kontrastu. Jeśli 
znajduje się poza zakresem, urządzenie musi ustawić 
wartość domyślną. 

Ładowanie 
akumulatora. 

Przegrzanie 
akumulatora 

Uszkodzenie urządzenia, 
nieczytelny ekran, 
eksplozja, zapalenie się. 

Urządzenie musi monitorować temperaturę 
akumulatora, jeśli pewien próg zostanie przekroczony, 
ładowanie akumulatora zostanie przerwane. 


