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1. Wprowadzenie 
1.1. Podstawowe informacje 
Presoterapia to metoda terapii uciskowej (kompresyjnej), która polega na drenażu limfatycznym kończyn z 
wykorzystaniem fali ciśnienia. Korzystnie wpływa ona zarówno na krążenie żylne, jak i limfatyczne. Ciśnienie 
wytworzone przez urządzenie do presoterapii wywołuje naprzemienny ucisk i rozluźnienie tkanki 
śródmiąższowej oraz obecnych w niej naczyń. 
Ucisk powoduje zmniejszenie średnicy naczyń żylnych i limfatycznych, co skutkuje zwiększeniem prędkości 
przepływu krwi i limfy. Ten sam ucisk zwiększa ciśnienie śródmiąższowe, powodując redukcję filtracji po stronie 
tętniczej i wzrost resorpcji kapilarnej po stronie żylnej. W rezultacie, zmniejszeniu ulega poziom obciążenia 
limfatycznego naczyń układu chłonnego. 
Zwolnienie ucisku tkanki śródmiąższowej sprawia, że w dolnej części kończyny poddawanej zabiegowi 
(oddalonej od wypełnionej powietrzem komory mankietu) rozciągnięciu ulegają elastyczne włókna, na których 
zawieszone są włosowate naczynia limfatyczne. Powoduje to otwarcie porów i wzrost resorpcji płynów 
tkankowych. 
Liczne badania wskazują, że połączenie zabiegu z innymi metodami leczenia zwiększa skuteczność presoterapii. 
Dla uzyskania najlepszych rezultatów zabiegu warto zadbać także o zdrowy tryb życia. 
 

1.2. Wskazania do stosowania urządzenia 
Presoterapia symuluje klasyczny (ręczny) masaż limfatyczny. Jej podstawowym celem jest usprawnienie 
krążenia żylnego i mikrokrążenia, a także drenaż nagromadzonych ilości płynu śródmiąższowego. Wytwarzana 
przez urządzenie pulsacja ułatwia wprowadzanie płynu śródmiąższowego do naczyń limfatycznych i do układu 
krążenia, umożliwiając stymulację drenowania i usuwania zastoin. Presoterapia znajduje zastosowanie w 
medycynie ogólnej i estetycznej. 
W medycynie ogólnej, presoterapia stosowana jest do drenażu limfatycznego, usuwania obrzęków 
limfatycznych i obrzęków powstałych w wyniku bezruchu, a także m.in. w leczeniu uzupełniającym po zabiegu 
mastektomii, w leczeniu krwiaków, w zabiegach unaczyniających i innych.  
Przed użyciem urządzenia skonsultuj się ze swoim lekarzem celem ustalenia zalecanych programów 
zabiegowych. 
W medycynie estetycznej, presoterapia wskazana jest do utrzymywania odpowiedniego poziomu retencji 
wody, a także w leczeniu cellulitu i uciążliwej opuchlizny nóg, w terapii relaksacyjnej, dla zapobiegania skurczom 
itd. 
 

1.3. Uwagi do funkcjonowania urządzenia 
Prawidłowy cykl zabiegowy jest zgodny z fizjologicznym ruchem krwi i limfy w kierunku dystalno-proksymalnym, 
tj. od dalszej części do bliższej. Z tego powodu, gdy w zabiegu stosowany jest mankiet na nogę, ciśnienie 
najpierw wypełni powietrzem komorę, w której znajduje się stopa, a następnie kolejne komory w kierunku 
pachwiny. Mankiet na rękę będzie podobnie wypełniał się powietrzem w kierunku od dłoni do barku. W 
przypadku mankietu na brzuch, wypełniona powietrzem zostanie najpierw górna komora, a następnie kolejne 
komory w kierunku pachwiny. 
Szacowana żywotność urządzenia wynosi 5 lat. Zalecane jest dostarczanie urządzenia do producenta lub 
autoryzowanego przedstawiciela raz na dwa lata w celu przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa i przeglądu 
technicznego. 
Urządzenie może być używane bez przerwy po podłączeniu do sieci zasilającej. 
Urządzenia do presoterapii Globus PressCare G200M i G300M zostały zaprojektowane z myślą o użytkowaniu 
w następujących warunkach: 
- w domu, 
- w klinikach medycznych, 
- w ośrodkach fizjoterapii, 
- w ośrodkach rehabilitacyjnych, 
- w salonach urody i do celów sportowych. 
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2. Opis produktu 
2.1. Zawartość opakowania 
Urządzenie do presoterapii Globus PressCare dostarczane jest w komplecie z przewodami połączeniowymi i 
mankietami. Po dokonaniu zakupu upewnij się przy rozpakowaniu produktu, że podstawowe wyposażenie jest 
kompletne. W przypadku braku któregokolwiek z akcesoriów skontaktuj się ze sprzedawcą. W zależności od 
modelu urządzenie do presoterapii dostarczane jest z następującymi akcesoriami: 

Model Mankiety na 
nogę 

Mankiety na rękę Mankiet na 
brzuch 

Przewody 
połączeniowe 

PressCare G200M-1 1 szt. - - 1 szt. 

PressCare G200M-2 2 szt. - - 2 szt. 

PressCare G200M-3 2 szt. - 1 szt. 3 szt. (1 podwójny) 

PressCare G200M-1B - 1 szt. - 1 szt. 

PressCare G300M-1 1 szt. - - 1 szt. 

PressCare G300M-2 2 szt. - - 2 szt. 

PressCare G300M-3 2 szt. - 1 szt. 3 szt. (1 podwójny) 

PressCare G300M-1B - 1 szt. - 1 szt. 

Do każdego modelu dołączony jest także przewód zasilania (1 szt.) oraz instrukcja obsługi (1 szt.). 
Wszystkie informacje przedstawione w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 
Ilustracje przedstawione w instrukcji oraz na opakowaniu mają jedynie charakter orientacyjny. Urządzenie do 
presoterapii może być użytkowane przy użyciu opcjonalnych dodatkowych akcesoriów (dowiedz się więcej na 
stronie www.globuscorporation.com). W celu nabycia tych akcesoriów skontaktuj się z autoryzowanym 
przedstawicielem. 

2.2. Rodzaje mankietów 
W zależności od modelu, do urządzenia mogą być dołączone mankiety na nogę, rękę i/lub brzuch. Akcesoria te 
można także nabyć oddzielnie. 
Mankiety na nogę występują w trzech rozmiarach: 

• S - o wymiarach 745 mm (A) na 310 mm (B). Zalecane dla 
pacjentów o wzroście do 175 cm, 

• M - o wymiarach 880 mm (A) na 352 mm (B). Zalecane dla 
pacjentów o wzroście do 190 cm, 

• L - o wymiarach 980 mm (A) na 380 mm (B). Zalecane dla 
pacjentów o wzroście ponad 190 cm. 

 
 
 
Mankiet na rękę ma wymiary 440 mm (A) na 1287 mm (B). 
 
 
 
 
 
 
Mankiet na brzuch ma wymiary 1330 mm (A) na 380 
mm (B). 
 
W przypadku mankietów na nogę i mankietów na rękę, 
nie ma rozróżnienia mankietów na lewą lub prawą 
kończynę. 
Do akcesoriów, które można nabyć oddzielnie należą: 

• przedłużenia mankietów na nogę (o 100 mm), 

• przedłużenia mankietów na brzuch (o 100 mm). 
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2.3. Przewody połączeniowe 
Powietrzne przewody połączeniowe służą do łączenia urządzenia z mankietem. Są dwa rodzaje przewodów – 
pojedynczy, łączy mankiet bezpośrednio z urządzeniem; oraz podwójny, który łączy dwa mankiety na nogę/rękę 
do jednego gniazda w urządzeniu, umożliwiając zastosowanie w zabiegu także mankietu na brzuch. 

 
 
 Przewód pojedynczy 
 
 
 
Przewód podwójny 
 

2.4. Budowa urządzenia 
 
G300M 
 

A. Wskaźnik poziomu ciśnienia 
B. Przyciski [] i [] 
C. Przycisk [SETTING] 
D. Wskaźnik aktywnych kanałów 
E. Przycisk [START/PAUSE] 
F. Przycisk [MODE C] 
G. Przycisk [MODE B] 
H. Przycisk [MODE A] 
I. Wskaźnik czasu trwania zabiegu 

 
 
 
G200M 
Urządzenie PressCare G200M różni się od modelu G300M 
tym, że posiada dwa programy: A i B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia: 

• Przycisk [START/PAUSE] - Rozpoczęcie lub przerwanie programu zabiegowego 

• Przycisk [SETTING] - Ustawienia - wybór parametru (czas trwania zabiegu, ciśnienie, program) w celu jego 
modyfikacji.  

• Przycisk [] - Zwiększenie wybranego 
parametru. 

• Przycisk [] - Zmniejszenie wybranego parametru. 

• Przyciski [MODE A/B/C] - Wybór programu zabiegowego. 

• Wskaźnik 1/2 - Pokazuje, które kanały są aktywne. 

• Wskaźnik czasu trwania zabiegu - Pokazuje ustawiony całkowity czas trwania zabiegu i czas pozostały 
podczas trwania zabiegu. 

• Wskaźnik poziomu ciśnienia - Pokazuje bieżący poziom ciśnienia podczas trwania zabiegu. 
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3. Środki ostrożności i ostrzeżenia 
3.1. Sygnały alarmowe 
W trakcie użytkowania urządzenia mogą pojawić się różne sygnały alarmowe. 
Alarm „HPR” 
Informuje „HPR” o zbyt wysokim ciśnieniu, czemu towarzyszy również emisja sygnału dźwiękowego. Alarm 
włącza się, gdy średnie ciśnienie w mankiecie będzie przekraczać wartość 200 mmHg przez co najmniej 5 sekund. 
Gdy urządzenie aktywuje alarm „HPR”, naciśnij przycisk [START/PAUSE], aby zatrzymać sygnał dźwiękowy i 
zresetować (wyłączyć) alarm. 
Alarm „LPR” 
Informuje o zbyt niskim ciśnieniu, czemu towarzyszy również emisja sygnału dźwiękowego. Alarm włącza się, 
gdy po wpompowaniu powietrza do mankietu poziom ciśnienia nie przekracza 5 mmHg. 
Gdy urządzenie aktywuje sygnał alarmowy „LPR” naciśnij przycisk [START/PAUSE], aby zatrzymać sygnał 
dźwiękowy i zresetować (wyłączyć) alarm. 

3.2. Ostrzeżenia i przeciwwskazania 
Niezbędne działania 
Dla zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa, urządzenie musi być użytkowane zgodnie z zasadami i 
ograniczeniami przedstawionymi w niniejszej instrukcji obsługi. 
Jeśli opakowanie, przewód zasilania lub przewód połączeniowy nosi oznaki zużycia lub uszkodzeń, natychmiast 
wymień je na nowe. Urządzenie musi być podłączone do sieci za pomocą oryginalnego przewodu zasilającego. 
Przed podłączeniem urządzenia do sieci upewnij się, czy system zasilania jest zgodny z dyrektywami 
obowiązującymi w twoim miejscu zamieszkania. Upewnij się, czy po podłączeniu do sieci przewodu zasilania, 
będzie można z łatwością wyjąć wtyczkę z gniazdka. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody powstałe wskutek użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z zasadami przedstawionymi w niniejszej 
instrukcji obsługi. 
Wykorzystywanie w całości lub we fragmentach tekstu przekładu na język polski niniejszej instrukcji obsługi lub 
ilustracji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi bez zgody dystrybutora i producenta jest zakazane. 
Przed użyciem urządzenia 
Jeśli urządzenie jest używane w pobliżu innych urządzeń, upewnij się, czy działa prawidłowo. Zastosuj się do 
poniższych zaleceń zanim użyjesz urządzenie:  

• Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, dokładnie zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi (którą zaleca 
się utrzymywać w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu). 

• Upewnij się, czy pacjent, który będzie poddany zabiegowi nie cierpi na żadne choroby lub dolegliwości 
wymienione poniżej w sekcji „Przeciwwskazania”. 

• Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie i jego akcesoria nie zostały w żaden sposób uszkodzone 
(spełnienie tego warunku jest niezbędne dla zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego wykonywania 
zabiegu). 

• Urządzenia nie należy wykorzystywać do innych celów, niż przewidziane w niniejszej instrukcji obsługi, 

• Urządzenia nie należy użytkować w połączeniu z akcesoriami innymi niż te, które dostarczone są przez 
Globus. 

• Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci. 
W trakcie używania urządzenia 
Stosuj się do poniższych zaleceń: 

• przewód zasilający i przewody połączeniowe nie mogą być owinięte wokół szyi pacjenta, ponieważ grozi to 
uduszeniem, 

• upewnij się, czy otwory wentylacyjne umieszczone z tyłu urządzenia nie są niczym zakryte, 

• nie ściskaj rurek przewodów połączeniowych w czasie trwania zabiegu, 

• uważaj, aby nie wylać żadnej cieczy na urządzenie lub jego elementy/akcesoria, 

• urządzenia komunikacji radiowej mogą wpływać na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, 

• urządzenie nie powinno być użytkowane w pobliżu łatwopalnych cieczy, 

• urządzenie należy trzymać w suchym miejscu. 
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Możliwe skutki uboczne 
Nie są znane skutki uboczne użytkowania urządzenia. 
W pewnych przypadkach, jeśli zabiegowi nie towarzyszy żadna forma leczenia uzupełniającego, może wystąpić 
stwardnienie obrzęku lub przewlekły stan zapalny. 
Nie stosuj urządzenia u dzieci i u kobiet w ciąży. 
Przeciwwskazania 
Nie zaleca się użytkowania urządzenia, gdy pacjent cierpi na następujące choroby lub dolegliwości: 
- zakrzepica żył głębokich, 
- zakrzepowe zapalenie żył, 
- zatorowość płucna, 
- arterioskleroza kończyn dolnych i dolegliwości wynikające z niedokrwienia naczyń, 
- zapalenie skóry w obszarze, który ma być poddany zabiegowi, gangrena, urazy itp., 
- niewydolność serca, obrzęk płuc, obrzęk w obszarze, który ma być poddany zabiegowi, 
- istotne deformacje obszaru, który ma być poddany zabiegowi, 
- hemofilia, 
- kruchość naczyń włosowatych, 
- arytmia, 
- nadciśnienie tętnicze krwi, 
- obrzęk spowodowany niewydolnością serca, wątroby, nerek lub spowodowany lekami, 
- nietolerancja utrudnień mechanicznych. 
Należy ostrożnie korzystać z urządzenia w przypadku kruchości naczyń włosowatych, gdyż nadmierna 
stymulacja może spowodować dalsze pękanie naczynek. 
 

4. Przygotowanie urządzenia do użycia 
 
Podłączanie urządzenia do sieci  
Uwaga: jeśli przewód zasilania nosi oznaki zużycia lub uszkodzeń, natychmiast wymień go na nowy. 
 
Aby uruchomić urządzenie, należy podłączyć do niego przewód zasilania, a następnie włożyć wtyczkę przewodu 
zasilania do gniazda sieci zasilającej. Gniazdo przewodu zasilającego znajduje się z tyłu urządzenia (przy 
włączniku/wyłączniku). Aby odłączyć urządzenie z sieci zasilającej wyjmij wtyczkę przewodu zasilania z gniazda 
sieciowego. 
Podłączanie przewodów połączeniowych do urządzenia 
Aby korzystać z mankietu, w pierwszej kolejności należy podłączyć go do urządzenia za pomocą odpowiednich 
przewodów połączeniowych. 
 
Przewód połączeniowy posiada na końcach dwie 
wtyczki z męskim złączem, z których jedną należy 
podłączyć do urządzenia, a drugą do mankietu. 
Wtyczkę należy włożyć do gniazda urządzenia 
odpowiadającemu kanałowi 1 lub 2, tak aby strzałka 
na wtyczce była u góry. W przypadku podłączania 
przewodu do gniazda mankietu, strzałka na wtyczce 
przewodu oraz strzałka na gnieździe mankietu 
powinny znajdować się po tej samej stronie (zgodnie 
z poniższym obrazkiem). Niepoprawne podłączenie 
mankietu może skutkować nieprawidłowym 
pompowaniem powietrza do mankietu. 
        Urządzenie     Mankiet 

dwa gniazda (kanały) 



8 
 

UWAGA: Podczas odłączania przewodu, trzymaj 
wyłącznie za korpus wtyczki i nie ciągnij za przewód, aby 
go nie uszkodzić. 

 
Jeśli urządzenie wykorzystuje jednocześnie trzy akcesoria, do 
których wpompowywane jest powietrze, np. mankiet na brzuch i 
dwa mankiety na nogę, należy użyć przewodu podwójnego do 
podłączenia mankietów na nogę i przewodu pojedynczego do 
podłączenia mankietu na brzuch. 
 

5. Instrukcja użycia 
5.1. Uwagi wstępne 
 
 

 
 
 Włącznik/wyłącznik 
 
 Gniazdo przewodu zasilającego 
 
     Bezpiecznik 
 
Przed rozpoczęciem zabiegu, umieść urządzenie na płaskiej powierzchni. Aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie urządzenia, wykonaj następujące kroki: 

• nałóż odpowiedni(e) mankiet(y), 

• podłącz przewody połączeniowe (patrz rozdział 4. instrukcji obsługi), 

• uruchom urządzenie, naciskając włącznik. 
 

5.2. Zakładanie mankietów 
Mankiet na nogę: 
1) Włóż nogę do mankietu. 
2) Jeśli zachodzi potrzeba, rozsuń suwak przed włożeniem nogi, a następnie zasuń go z powrotem. 
Mankiet na rękę: 
1) Załóż mankiet na rękę. 
2) Zabezpiecz rzepem opaskę podtrzymującą mankiet, umieszczając ją pod pachą drugiej ręki. 
Mankiet na brzuch: 
1) Owiń brzuch mankietem i zabezpiecz rzepem. 
2) Upewnij się, czy mankiet została umieszczony w taki sposób, aby pierwszej kolejności powietrze napełniało 
mankiet od górnej komory. 
Korzystając z trzech mankietów, użyj przewodu podwójnego do podłączenia mankietów na nogę i przewodu 
pojedynczego do podłączenia mankietu na brzuch. 
Jeśli zajdzie potrzeba zwiększenia obwodu mankietu na nogę, zamontuj przedłużenia mankietu, które można 
zakupić jako oddzielnie akcesoria. 
 

5.3. Uruchamianie urządzenia 
Aby uruchomić urządzenie, podłącz przewód zasilania do gniazda w urządzeniu i gniazda sieci zasilającej. 
Następnie wciśnij włącznik/wyłącznik umieszczony z tyłu urządzenia. Aby wyłączyć urządzenie wciśnij ten sam 
przycisk. 
Przy stosowaniu samodzielnym, urządzenie powinno znajdować się zawsze w zasięgu ręki, aby w każdej chwili 
można było przerwać zabieg (czerwony przycisk START/PAUSE). 
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5.4. Wybór programu zabiegowego i dobór parametrów 
Wybierz jeden z programów zabiegowych: 
Program A: 
Urządzenie wpompowuje powietrze od komory do komory, zaczynając od najdalszej 
komory, a więc w następującej kolejności: 1 - 2 - 3 - 4.  
W danej chwili powietrze wpompowywane jest tylko do jednej komory. Gdy kolejna 
komora zaczyna wypełniać się powietrzem, uprzednio wypełniona komora zaczyna 
wypuszczać powietrze. 
 
Program B: 
Urządzenie wpompowuje powietrze do jednej lub dwóch komór jednocześnie, 
zaczynając od najdalszej komory, a więc w następującej kolejności: 1 –12 – 23 – 34.  
W danej chwili powietrze może być wpompowywane do dwóch komór jednocześnie, co 
zapewnia masaż progresywny. 
 
Program C (tylko G300M): 
Urządzenie wpompowuje powietrze do jednej, dwóch, trzech lub wszystkich komór 
jednocześnie, zaczynając od najdalszej komory, a więc w następującej kolejności:  
1 – 12 – 123 – 1234.  
Masaż wykonywany w ten sposób zapewnia skuteczne usuwanie płynów zastojowych w 
kończynie. Jednostajne i nieprzerwane naciskanie pozwala zapobiec miejscowemu 
zaleganiu limfy. 
 
Urządzenie do presoterapii Globus PressCare umożliwia symulację masażu, którego cykl przebiega w kierunku 
odzwierciedlającym fizjologiczny przepływ krwi i limfy w kierunku dystalno-proksymalnym (od stopy w stronę 
pachwiny, od dłoni w stronę barku). 
 
Dobór parametrów programu zabiegowego: 
Czas trwania zabiegu 
Aby przejść do ustawienia czasu trwania zabiegu należy raz wcisnąć przycisk [SETTING]. Zacznie wtedy migać 
wskaźnik czasu trwania zabiegu. Ustaw czas za pomocą przycisków  i , które odpowiednio zwiększają lub 
zmniejszają wartość czasu w zakresie od 1 do 99 minut. Przy rozpoczęciu korzystania z urządzenia zaleca się 
ustawić czas trwania zabiegu na 5-10 minut, a następnie zwiększać czasu trwania zabiegu z każdą kolejną sesją, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. 
Regulacja poziomu ciśnienia 
Ponowne wciśnięcie przycisku [SETTING] spowoduje przejście do ustawienia poziomu ciśnienia. Na ekranie 
zacznie migać wskaźnik poziomu ciśnienia. Należy wówczas określić poziom ciśnienia za pomocą przycisków  
i , które odpowiednio zwiększają lub zmniejszają wartość ciśnienia. Zaleca się ustalanie na początku terapii 
ciśnienia na poziomie 30-40 mmHg i zawsze wg wskazań lekarza. Zachowaj ostrożność przy ciśnieniu > 90 mmHg. 
Wybór kanału 
Ponowne wciśnięcie przycisku [SETTING] spowoduje przejście do wyboru kanałów, które będą aktywne w 
trakcie zabiegu. Możliwe jest aktywowanie jednego kanału (1 albo 2) lub obu. Odpowiednią konfigurację 
wybierz za pomocą przycisków  i . Wybrane aktywne kanały wyświetlą się na ekranie urządzenia. 
 

5.5. Rozpoczęcie i zatrzymanie zabiegu 
Rozpoczęcie zabiegu 
Aby rozpocząć zabieg, naciśnij przycisk [START/PAUSE] 
Wstrzymanie zabiegu 
Aby przerwać zabieg, wciśnij przycisk [START/PAUSE]. Powietrze zacznie uchodzić z mankietów. Kiedy zabieg 
jest wstrzymany, możliwa jest zmiana opisanych wyżej parametrów. Aby wznowić zabieg, ponownie naciśnij 
przycisk [START/PAUSE].  
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6. Czyszczenie i przechowywanie 
1) Jeśli urządzenie uległo uszkodzeniu, przestań je używać i wymień je na nowe. 
2) W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia, nie wolno 
samodzielnie naprawiać urządzenia. 
3) Nie otwieraj i nie naruszaj obudowy urządzenia. Naprawy urządzenia może dokonać jedynie 
wyspecjalizowany i autoryzowany serwis. 
4) Unikaj silnych uderzeń, które mogą uszkodzić urządzenie lub spowodować jego nieprawidłowe 
funkcjonowanie (także takie, którego użytkownik może nie być w stanie stwierdzić). 
5) Używaj urządzenie jedynie w suchym i otwartym miejscu (nie owijaj urządzenia żadnym materiałem). 
6) Do czyszczenia urządzenia używaj jedynie środków dezynfekujących zawierających podchloryn sodu lub 
czwartorzędową sól amoniową rozcieńczoną wodą destylowaną (0.2-0.3% roztworu). Po 
czyszczeniu/dezynfekcji urządzenia dokładnie wysusz je przy pomocy czystej szmatki. 
7) Do czyszczenia mankietów używaj jedynie wilgotnej szmatki i łagodnego mydła. Nie używaj żadnych środków 
chemicznych ani rozpuszczalników. 
8) Nie zanurzaj komór w wodzie. 
9) Nie zanurzaj rurek przewodów połączeniowych w wodzie. 
10) Zaleca się czyszczenie/dezynfekcję części urządzenia po każdym użyciu, chyba że wskazano inaczej. 
11) Przed użyciem urządzenia i jego akcesoriów upewnij się, czy masz czyste dłonie. 
12) Zaleca się używanie urządzenia w warunkach czystości, aby uniknąć zanieczyszczenia kurzem lub brudem. 
13) Zaleca się używanie urządzenia w wentylowanym i dobrze przewietrzonym pomieszczeniu. 
 

7. Postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym 
Jednym z zapisów dyrektywy Europejskiej 2002/96/CE jest to, że zużyte urządzenia elektroniczne nie 
powinny być traktowane jak zwykłe odpady komunalne i nie można ich wyrzucać do zwykłych śmieci. 
Zgodnie z dyrektywą, wszystkie produkty są obecnie oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika 
na kółkach na śmieci, jak pokazano obok. Zgodnie z wymogami tej Dyrektywy, stare urządzenie 

powinno zostać dostarczone do producenta lub dystrybutora w celu jego utylizacji. Gdy zajdzie taka konieczność 
wyślij paczką urządzenie z kartką ZWROT DO UTYLIZACJI na adres dostępny na stronie www.diamedica.pl lub 
na końcu instrukcji obsługi. Baterie można oddać do najbliższego sklepu z artykułami elektrycznymi lub do 
innego punktu odbierającego zużyte baterie. 

8. Oznaczenia i symbole 
 

Uwaga 
 
Urządzenie zgodne z wymaganiami MDD 93/42/EEC i zmianami dyrektywy 47/2007/EEC. 
Numer jednostki notyfikowanej: 0598 
 
Urządzenie elektryczny z ochroną typu BF 

 
Klasa wyrobu medycznego II 
 
Urządzenia elektryczne są materiałem do recyklingu i nie należy ich wyrzucać razem z 
odpadami z gospodarstw domowych po ich użyciu! Skorzystaj z odpowiednich punktów 
zbiórki odpadów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy skontaktować się z właściwą 
organizacją zbierania odpadów. 
 
Wskaźnik optymalnej temperatury dla przechowywania lub do transportu urządzenia 
 
Przeczytaj instrukcję obsługi. 
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Wskaźnik optymalnych warunków ciśnienia atmosferycznego dla przechowywania lub do 
transportu urządzenia 
 
Wskaźnik optymalnych warunków wilgotności powietrza dla przechowywania lub do 
transportu urządzenia 
 
Nazwa i adres producenta 
 
Data produkcji 
 
Nazwa i adres autoryzowanego przedstawiciela w Unii Europejskiej 
 
Numer seryjny 
 
Napięcie sieciowe 
 
Wskaźnik zdatności opakowania do utylizacji jako odpady nadające się do recyklingu 

 
 
Urządzenie 

 
 

9. Specyfikacja techniczna 
 

Urządzenie  

Klasa wyrobu medycznego: IIa 

Urządzenie elektryczne z ochroną typu BF 

Wymiary: 235 mm x 185 mm x 190 mm 

Waga: 3 kg 

Stopień ochrony (IP): 21 

Warunki transportu i przechowywania* 

Temperatura: od -10C do -40C 

Względna wilgotność powietrza:  ≤80% 

Ciśnienie atmosferyczne: od 750 hPa do 1060 hPa 
*przedstawione wartości są wartościami granicznymi dla produktu lub akcesoriów, które nie są przechowywane w 

oryginalnym opakowaniu 
Warunki stosowania 

Temperatura: od 5C do 40C 

Względna wilgotność powietrzna: ≤75% 

Ciśnienie atmosferyczne: od 750 hPa do 1060hPa 

Zabieg 

Czas trwania zabiegu: od 1 do 99 minut 
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Zakres ciśnienia: od 0 do 180 mmHg 

Zasilanie 

Napięcie pierwotne: 230V AC przy 50Hz 

Pobór mocy: 55W 

Bezpieczniki: F0.5AL250V ø 5 x 20mm 

 

10. Warunki gwarancji 
 
Urządzenie jest objęte gwarancją od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 24 miesięcy (licząc od daty 
zakupu). Urządzenie wykorzystywane do użytku profesjonalnego objęte jest gwarancją przez okres 12 miesięcy, 
pod warunkiem, że urządzenie użytkowane jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i jest przechowywane w 
odpowiednich przewidzianych dla niego warunkach.  
W przypadku akcesoriów podlegających zużyciu, takich jak przewody zasilania, mankiety na nogę, rękę lub 
brzuch i przewody połączeniowe, okres gwarancji jest ograniczony do 6 miesięcy. 
Gwarancja jest ważna i możliwa do egzekwowania tylko w kraju, w którym dokonano zakupu produktu. W 
przypadku dokonania zakupu w kraju członkowskim Unii Europejskiej, gwarancja jest ważna i możliwa do 
egzekwowania w każdym z krajów członkowskim UE. 
 
Aby skorzystać z gwarancji spełnione muszą zostać następujące warunki: 
1) Produkt musi zostać wysłany do naprawy przez i na koszt kupującego. Produkt musi być w tym celu 

dostarczony w oryginalnym opakowaniu i ze wszystkimi elementami oryginalnego wyposażenia. 
2) Przy składaniu reklamacji niezbędne jest okazanie dowodu zakupu zawierającego datę zakupu. 
3) Wykonane naprawy nie mają wpływu na pierwotny termin wygaśnięcia gwarancji i nie powodują 

przedłużenia czy odnowienia okresu objęcia gwarancją. 
4) Jeśli w ramach naprawy nie zostanie stwierdzona (wykryta) żadna wada, reklamujący zostanie obciążony 

kosztami poniesionymi w związku z przeprowadzeniem przeglądu. 
5) Gwarancja traci ważności w sytuacji, gdy wada została spowodowania przez uderzenie, upuszczenie, 

niewłaściwe użytkowanie produktu, użycie nieoryginalnych źródeł zasilania lub zewnętrznych ładowarek, 
przypadkowe zdarzenia, modyfikacje, wymianę/zerwanie plomb gwarancyjnych lub przez ingerencję w 
urządzenie. Ponadto gwarancja nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu przy użyciu 
nieodpowiednich opakowań (patrz punkt 1). 

6) Gwarancja nie obejmuje sytuacji, w której użytkownik jest niezdolny do użytkowania urządzenia. Gwarancja 
nie obejmuje także kosztów ubocznych i następczych lub wszelkich innych wydatków poniesionych przez 
kupującego. 

 
UWAGA: Przed odesłaniem urządzenia do naprawy zaleca się uważną lekturę niniejszej instrukcji obsługi oraz 
konsultację z dystrybutorem. Jeśli chcą Państwo odesłać produkt do naprawy, prosimy o skontaktowanie się z 
dystrybutorem lub obsługą klienta firmy Globus.  
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji w urządzeniu w dowolnym czasie w celu 
poprawienia estetyki i jakości produktu. Rozmiar urządzenia, jego cechy, a także ilustracje przedstawione w 
instrukcji obsługi nie są wiążące. 
 
UWAGA: Zaleca się dokonywać co dwa lata przeglądu technicznego urządzenia i akcesoriów. Przegląd ten nie 
podlega gwarancji i wykonywany jest u producenta urządzenia. 
 


