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1.

Sanasto

FES:

Toiminnallinen sähköinen stimulointi

NMES:

Neuromuskuläärinen sähköinen stimulointi aktivoi lihaksen
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2.

Terveytesi ja turvallisuutesi varmistamiseksi

• Lue nämä ohjeet huolellisesti välttääksesi vääränlaisesta käytöstä aiheutuvat
   vaaratilanteet.
• Varotoimenpiteiden alla on listattu vääränlaisesta käytöstä aiheutuvat vaaratilan    teet. Varmuustoimenpiteet on jaettu kolmeen ryhmään:  ”kontraindikaatiot”,
  ”varoitukset” ja ”huomioitavaa”.
Tyypin BF varusteet
Varoitus
Ei ionisoiva säteily
Valmistuspäivä
Valmistaja
Ei saa hävittää kotitalousjätteissä
Katso käyttöohjetta
Sarjanumero

0123

Numeerinen tunnistus ilmoitetulle organisaatiolle (0123)
Auktorisoitu edustaja Euroopassa
Särkyvää
Ylöspäin
Pidä kuivana
Aseta huolellisesti paikalleen
Eränumero
Tämä tuote on 1. Pölytiivis   2. Suojattu hetkellisen veteen upottamisen vaikutuksia vastaan.
Lämpötilarajoitus
Kosteusrajoitus
Ilmakehäpainerajoitus
Läökinnällinen laite
Potilaskohtainen - voidaan käyttää useita kertoja
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       Kontraindikaatiot

•  Älä käytä tuotetta yhdessä sähköisen valvontalaitteiston, MRI kuvauksen, tahdis    tajan, defibrillaattorin tai korkeataajuuksisen lääketieteellisen laitteiston kanssa.
•  Sähkökäyttöistä lihasstimulaattoria ei tule käyttää potilaille, joilla on sydämen
    toimintahäiriöiden vuoksi tahdistaja.
•  Tuotetta ei saa käyttää, mikäli sinulla on/on ollut autonominen dysrefleksia.
•  Älä käytä leikkausten jälkeen, koska lihassupistukset voivat häiritä paranemisprosessia.

•
•
•
•

Varoitus

Älä käytä XFT-2001EB:tä MRI kuvauksen yhteydessä
Älä käytä XFT-2001EB:tä nukkuessa, kylvyssä tai ajoneuvolla ajaessasi
Pitkäaikaisvaikutukset kroonisen sähköisen stimuloinnin yhteydessä ovat tuntemattomia.
Stimulointia ei tule käyttää rintakehän läheisyydessä. Tämä saattaa kasvattaa
rytmihäiriön riskiä.
• Stimulointia ei saa laittaa kaulalle lähelle carotis-hermoa, etenkään potilaille, joilla on herkkyyttä carotiksen sinusrefleksille.
• Stimulointia ei saa asettaa kaulan tai suun päälle. Tämä saattaa aiheuttaa kramppeja kurkunpäähän tai nieluun. Supistukset voivat olla tarpeeksi vahvoja aiheuttaakseen hengitysteiden
sulkeutumisen tai aiheuttaa hengitysongelmia.
• Stimulointia ei saa asettaa rintakehälle (transthorakaalisesti) koska sähköjännite voi käynnistää
sydämen rytmihäiriön.
• Stimulointia ei saa asettaa transcerebraalisesti (sydämen päälle).
• Stimulointia ei saa asettaa turvonneelle, tulehtuneelle tai muulla tavalla vahingoittuneelle
ihoalueelle. Esim. laskimotukos tai suonikohjut jne.
• Stimulointia ei saa käyttää syövästä kärsineillä kohdilla tai niiden lähellä.
• Raskauden aikana käyttöä ei ole vahvistettu turvalliseksi.
• Ainoastaan koulutettu henkilö saa suorittaa elektrodien asettelun  ja asennuksen. Mikäli stimuloinnin aikana tulee huono olo tai ihoärsytysta tai ihottumaa, lopeta tuotteen käyttö.
• Älä aseta elektrodeja pahanlaatuisten kasvainten päälle, niska- tai kaulavaltimolle tai tromboosien päälle.
• Älä aseta elektrodeja vahingoittuneelle iholle, tai alueelle, joka on jollain tapaa vahingottunut
esim. murtumat tai luksaatiot.
• Käytä varovasti kun lähellä olevissa valtimoissa on tukos, kun potilaalla on hemodialyysin jälkeinen muistisairaus tai verenkiertohäiriöitä.
• Käytä huolellisesti jos kehossa on rakenteellista deformiteettia.
• Tämä tuote on lääkärin määräämä.
• Lopeta tuotteen käyttö välittömästi, mikäli huomaat mitään negatiivisia vaikutuksia tai huomaat ihovaurioita/ihoärsytystä.
• Latausjohto on pitkä ja suosittelemme kiinnittämään ylimääräisen pituuden rullalle. Älä pidä
   lasten ulottuvilla.
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Varotoimenpiteet
• Älä käytä lähellä (metriä lähempänä)  lyhytaaltotekniikkaa tai mikroaaltouunia.
• Potilaat, joilla on sydänsairaus, vaikea hypertonia tai ihosairaus, eivät saa käyttää tuotetta.
• Epilepsiapotilaat eivät saa käyttää tuotetta.
• Potilaat, joilla on verenvuotoa, akuutti märkivä tulehdus, pahanlaatuisia kasvaimia, pinnallinen
verisuonitukos, sepsis tai sydänvika, eivät saa käyttää tätä tuotetta.
• Käytä tuotetta vain sille suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
• Älä käytä tuotetta tajuttomille potilaille.
• Älä pura, korjaa tai muokkaa tuotetta.
• Sähkökäyttöisten lihasstimulaattoreiden turvallista käyttöä raskauden aikana ei ole todennettu.
• Noudata erityistä varovaisuutta, kun potilaalla on epäilty tai diagnostisoitu sydänsairaus.
• Noudata erityistä varovaisuutta, kun potilaalla on epäilty tai diagnostisoitu epilepsia.
• Noudata erityistä varovaisuutta, kun jokin seuraavista esiintyy:
a) kun on mahdollisuus verenvuotoon akuutin trauman tai murtuman jälkeen.
b) äskettäin suoritettujen kirurgisten toimenpiteiden jälkeen, mikäli lihassupistus voi häiritä toi     pumisprosessia.
c) raskaana olevien vatsan päällä
d) ihoalueet, joissa on alentunut tunto.
• Osa potilaista voi kokea ihoärsytystä tai herkkyyttä sähköisen stimulaation jälkeen tai sähköä
johtavasta materiaalista. Ärsytystä voidaan tavallisesti vähentää käyttämällä vaihtoehtoista
välittäjäainetta tai vaihtoehtoista elektrodien sijaintia.
• Elektrodien asettelun ja säädön saa tehdä vain sovittajan ohjauksen mukaan tai koulutuksen saanut
henkilö.
• Sähköiset lihasstimulaattorit tulee pitää lasten ulottumattomissa.
• Sähköisiä lihasstimulaattoreita saa käyttää ainoastaan valmistajan suosittelemien elektrodien ja
lisätarvikkeiden kanssa.
• Sähköisiä lihasstimulaattoreita ei saa käyttää autoa ajaessa, koneita käytettäessä, tai missään
muussakaan aktiviteetissä, joka voi saattaa käyttäjän tarpeettomaan onnettomuusriskiin.
• Varoitus: ison elektrodin lämpötila voi saavuttaa 41,5 C kun sitä käytetään pitkään lämpimissä
olosuhteissa, yli 40 C. Lämpövahinkoja välttääksesi, vältä jatkuvaa käyttöä lämpimässä
ympäristössä.

Tunnetut sivuvaikutukset

Ihoärsytys tai yliherkkyys on raportoitu sähköisten lihasstimulaattoreiden käytön yhteydessä.
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3. Yleiskatsaus
3.1 Tuote-esittely

Riippunilkkajärjestelmä on kehoa vasten kiinnitettävä elektroninen stimulointiyksikkö, jota
ohjataan joko älypuhelimella tai kaukosäätimellä.

Tässä tuotteessa on integroidut elektrodit turvalliseen ja yksinkertaiseen käyttööön. Pehmytosat ovat helppoja käyttää ja antavat sekä potilaille että terveydenalan ammattilaisille turvallisen
kokemuksen.

Käyttötarkoitus

XFT-2001EB on tarkoitettu henkilöille, joiden  nilkan dorsaalifleksio on estynyt ylempien
motoneuronien tai selkäydinvamman vuoksi.
Elektrodit stimuloivat lihaksia, jotka osallistuvat dorsifleksioon askelluksen heilahdusvaiheessa
ja voivat näin parantaa käyntiä. Toiminnallisen sähköisen stimuloinnin (FES) lääketieteellisiä
etuja voivat olla: lihasatrofian ennaltaehkäisy /korjaantuminen, paikallisesti verenkierron paraneminen, lihasten kuntoutuminen sekä nilkkanivelen liikeratojen ylläpitäminen tai lisääminen.

3.2 Käyttöperiaatteet

Hermo- ja lihasstimulaattori havainnoi ja analysoi potilaan kävelyä reaaliajassa kaltevuus- ja
kiihtyvyyssensoreiden avulla ja antaa samanaikaisesti matalataajuuksista sähköistä stimulointia
peroneus-hermolle. Hermo vuorostaan antaa käskyn lihassupistukselle ja mahdollistaa potilaan
normaalimman kävelyn.

3.3 Käyttö

Mikäli sinulle on määrätty tämä tuote, suosituksena on asteittainen käyttöasteen lisäys.

Aika

Kävely

Harjoitteluaika

Ensimmäinen viikko

15-60 minuuttia päivittäin

Joka aamu ja ilta,
15 min kerrallaan

Toinen viikko

1-4 tuntia päivittäin

Joka aamu ja ilta,
20 min kerrallaan

Kolmannesta viikosta eteenpäin

4-8 tuntia päivittäin

Joka aamu ja ilta,
20 min kerrallaan

Huom! Poista laite 15 minuutin sisällä jokaisen käytön päättymisestä.
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4. Tuotekuvaus ja tuoteosat

Tuote koostuu stimulaattorista, sähköadapterista (EU ja UK), kaukosäätimestä ja sovelluksesta
(valinnainen).

4.1 Stimulaattori

Stimulaattori

Kaukosäädin

4.2 Tarvikkeet
Nr.

Lisätarvike

1

Laturi

2

Latauskaapeli

3

Kaukosäädin

4

Pidennysnauha /
jatkonauha

Kuva
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4.3 Ohjauspaneeli  
4.3.1 Osat / Toimintapainikkeet
Remmi
Voimakkuuden säätö
OLED-näyttö
Virtakytkin/
Tilan valinta
Magneettilukitus

Voimakkuuden säätö

Virtakytkin/Tilan valinta: Paina nappia kahden sekunnin ajan käynnistääksesi Stimulaattori;
kun virta on päällä, tulee näytölle ”XFT” kahdessa sekunnissa. Tästä painamalla vaihtuu
toiminto (vaihto kävelyn ja harjoittelutilan välillä). Kun stimulaattori on taukotilassa, paina
nappia kahden sekunnin ajan sulkeaksesi stimulaattori. Työtilassa, paina lyhyesti tätä nappia
laittaaksesi laitteen tauolle.
Voimakkuuden säätö: Paina tätä nappia aloittaaksesi elektroninen stimulointi ja lisätäksesi
tai vähentääksesi sähköisen stimuloinnin intensiteettiä. Klikkaa ylös-nappia lisätäksesi sitä ja
klikkaa alas-nappia vähentääksesi intensiteettiä.
OLED-näyttö: Näyttää yksikön statuksen/viestit: kävelytila, harjoitustila, irronnut elektrodi,
Ilmoittaa akun matalasta tasosta, aloitusikoni sähköiselle stimuloinnille ja intensiteettitaso jne.

4.3.2 Indikaattorit
•

Aktiviteettitunnistus: Pidä virta/tilanäppäintä alhaalla 2 sekuntia käynnistääksesi stimulaattorin. Ruudussa näkyy 2 sekunnin kuluttua ”XFT”. Paina tätä näppäintä vaihtaaksesi
kävely- ja harjoitustilan välillä.

LOGO

Kävelytila
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•

Tilan muutos: Kun stimulaattori on päällä tai tauko-asennossa, tästä painamalla saat
vaihdettua tilan.
Kävelytila
Harjoitustila

•

Aloitus/tauko: kun stimulaattori on taukotilassa, paina lyhyesti sähköisen stimulointi-            
voimakkuuden aktivoimiseksi. Paina ylös- näppäintä intensiteetin lisäämiseksi ja paina
alas-näppäintä vähentääksesi intensiteettiä. Näytöllä näkyy intensiteetin taso.

Stimulointi-voimakkuus

Stimulointi-voimakkuus

•

Sähköinen stimulointi-informaatio. Stimulaattorin ollessa päällä näkyy näytöllä                  
salama-symboli. Kun kävelytila on aktivoitu, kuuluu ”piip” jokaiselle aktivoituneelle          
sähköiselle impulssille (ääni voidaan sulkea joko kaukosäätimellä tai sovelluksen kautta.).

Salama-symbooli
Stimulointi-voimakkuus

•

Ilmoitus irrallisesta elektrodista: Mikäli elektrodit ovat huonosti kosketuksissa ihoon,  
vilkkuu näytöllä vuorotellen varoitusikoni ja ”irronnut”, stimulaattori piippaa kolmesti ja pysähtyy automaattisesti. Poista stimulaattori, kostuta iho ja aseta stimulaattori                   
uudestaan paikalleen. Paina intensiteettinäppäintä jatkaaksesi.
Elektrodi on irti
Elektrodi on irti
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•

Akun matala varaus: kun stimulaattorin akun lataus on heikentynyt, tulee näytölle pariston
kuvake, joka vilkkuu kerran sekunnissa. Ladatessa näkyy dynaaminen latauskuvake, joka
näkyy täytenä latauksen ollessa valmis.

Heikko akun
Lataa
varaus, vilkkuu kerran sekunnissa.
•

Lataa

Lataus on valmis.  

Automaattinen näytönsäästäjä: Näyttö menee lepotilaan, jos sitä ei ole käytetty viimeiseen 30 sekuntiin. Näytönsäästäjäkuvake näkyy minuutin ja siirtyy näytöllä vasemmalta
oikealle.
Näytönsäästäjän kuvake.

4.4 Sovellus-kuvaukset

• Laitteistovaatimukset (älypuhelin):
iPhone 5s ja sitä uudemmet versiot iPhonesta tai
Android 6.0 ja sitä uudemmat mobiilipuhelimet.
• Ohjelmistovaatimukset:
iOS 9.0 tai uudempi.
Android 6.0 tai uudempi.
Varmuusohjelmat: ei vaatimuksia
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5. Yleiset käyttöohjeet
5.1 Laitteen puhdistaminen

•  Pidä elektrodit puhtaana, Käytä sientä tai pehmeää kangasta irrottaaksesi lika ja
    pöly elektrodien pinnalta ennen käyttöä.
•  Puhdistuksen jälkeen kuivaa elektrodit desinfiointiaineella käsitellyllä sienellä tai
    pehmeällä kankaalla (älä käytä liian paljon desinfioivaa nestettä ja vältä sen joutu    mista laitteen sisäpuolelle, ettei laite vahingoitu tai aiheuta virhettä tai vaaraa).
    Desinfiointiaine on 75 % lääkealkoholia.
•  Kuivaa elektrodit 3 kertaa desifiointiaineella käsitellyllä sienellä tai kuivalla liinalla.

5.2 Laitteen käyttö

Laitetta käytetään joko sovelluksella (älypuhelimella), kaukosäätimellä tai suoraan näytön
kautta. Tarkista, että simulaattorin lataus on täysi ennen käyttöönottoa. Tarvittaessa voit ladata
stimulaattorin; latauksen aikana näytöllä näkyy pariston kuvake.
Liitä latauskaapeli
latauslaitteeseen.

Liitä johto ensin stimulaattoriin ja vasta sitten
pistorasiaan.

Huom. valitse oikea pistoke (EU/
UK) verkkosovittimelle.

Stimulaattorin lataus
Jos intensiteetti on heikko tai kuvake matalasta lataustasosta näkyy näytöllä käytön aikana, lataa
laitetta hetki. Stimulaattorin lataaminen kestää noin 8 tuntia, ja sitä voidaan täyteen ladattuna
käyttää noin 10 tuntia. Mikäli stimulaattoria ei käytetä, sulje se ja säilytä turvallisessa paikassa.
Käytä laturia, joka toimitetaan laitteen mukana. Älä käytä stimulaattoria latauksen aikana.

5.3 Stimulaattorin käyttö

Ennen laitteen käyttöä, tarkista että jalan iho on ehjä ja laite on puhdas ja vahingoittumaton.
•  Käytä märkää pyyhettä jalan ihon puhdistukseen.
•  Iholle voi levittää geeliä kontaktin parantamiseksi.
•  Istu tuolille, taivuta jalat ja rentoudu.  Aseta stimulaattori oikeaan kohtaan polven
    alapuolelle.
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1. Näytön etuosa asetetaan
säären ulkosivulle polven
alapuolelle.

2. Pidä näytön vertikaalista
linjaa sääriluun suuntaisena.
Kiinnitä magneettilukko.

3. Kiristä nauhaa, kunnes stimulaattori istuu tukevasti.

Vasen jalka
edestä
Stimulaattorin paikkaa voi jonkin
verran säätää jos yksilöllinen tarve
sitä vaatii. Keskustele tästä sovittajan kanssa.

Enemmän eversiota

Vähemmän eversiota
Enemmän dorsaalifleksiota
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5.3.1 Käynnistä ja käytä   
•

Paina Virta/Tilanäppäintä 2 sekuntia käynnistääksesi stimulaattorin, näytölle tulee teksti
”XFT” kahdessa sekunnissa. Paina samaa näppäintä vaihtaaksesi tilaa kävely- ja harjoitustilan välillä.

Logo

Kävelytila

Harjoitustila

Stimulointi-intensiteetti

Stimulointi-intensiteetti

•

Stimulaattorin ollessa taukotilassa, paina kevyesti stimulaattorin aktivoimiseksi. Paina
ylös-näppäintä lisätäksesi intensiteettiä ja paina alas-näppäintä vähentääksesi intensiteettiä. Näytöllä näkyy intensiteetin  taso.

Huomautus: Ihoärsytyksen ja punoituksen ehkäisemiseksi, anna stimulaattorin alla olevan ihon
levätä ja saada ilmaa säännöllisin välein. Poista stimulaattori aina silloin tällöin ihon lepuuttamiseksi.

5.3.2  Sulkeminen

Sulje stimulaattori painamallla virta/tilanäppäintä 2 sekuntia.

5.4 Stimulaattorin käyttö sovelluksen avulla
5.4.1 Sovelluksen asennus

Asenna ensin Foot Drop Rehab -applikaatio puhelimeesi. Lataa applikaatio App Store:sta
tai Android Play kaupasta. Rekisteröi tili, muista käyttäjänimi ja salasana kun kirjaudut
ensimmäistä kertaa sisään. Käynnistä Stimulaattori ja avaa Bluetooth puhelimestasi ja aloita
sovelluksen käyttö liittääksesi sen stimulaattoriin. Sovelluksen rajapinta: ”Tila” käytetään eri
asennustoiminnoille ja parametreille, ”Apua” puolestaan käytetään uutisille, tuotteen
käyttöohjeille, videoille ja ”usein kysytyt kysymykset” osiolle. ”Omat tietoni” käytetään
käyttäjään ja järjestelmään liittyviin toimintoihin.
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Aloitussivu

Etsi
Lista StimuEtsi
Stimulaattori Stimulaattori laattoreista

Yhdistetty

5.4.2 Käynnistä ja käytä

•
Power on
Paina virta/tila-näppäintä 2 sekuntia käynnistääksesi laitteen,
näytölle tulee 2 sekunnin päästä teksti ”XFT”.  Paina samaa
näppäintä vaihtaaksesi kävely- ja harjoitustilan välillä.

•

Valitse tila

Kävelytila
•
•
•
•
•
•

Start; Applikaatio lähettää tiedon kävelytilasta ja
aloituskäskyn Stimulaattorille, ja mikäli yhteys on
kunnossa käynnistyy kävelytila.
Pause: Sovellus lähettää tiedon tauosta (pysäytys-käsky) Stimulaattorille, ja mikäli yhteys on
kunnossa, kävelytila jää tauolle.
Jatkaminen: sovellus lähettää tiedon aloituksesta ja jatkaa aktiviteettia (kävely) samoilla
asetuksilla kuin ennen taukoa. Mikäli yhteys on kunnossa, käynnistyy kävelytila uudelleen.
Lopetus: painamalla yhtäjaksoisesti 2 sekuntia lähetät käskyn lopetustilasta Stimulaattorille.
Mikäli yhteys on kunnossa, pysähtyy kävelytila.
Kävelytilan aikana askelten määrä tallentuu Stimulaattoriin ja näkyy synkronoituna sovelluksessa.
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Kävelytila

Aloita kävelytila

Kävelytilan aikana käyttäjä voi valita Smart-tilan, normaalin tilan ja manuaalisen tila-asetuksen.
Klikkaa ”smart-tila” avataksesi lista ja valitse haluamasi vaihtoehto.
a) Smart-tila: Stimulaattori laskee automaattisesti potilaan neljän ensimmäisen askeleen aikana
kallistuskulman A sähköiselle stimuloinnille Muokattavat parametrit ovat stimuloinnin intensiteetti, frekvenssi, pulssileveys, kallistuskulma A, kallistuskulma B, kesto, viive, luiska ylös ja
luiska alas, katso ”Parametriasetukset”
b) Normaali-tila: Stimulointi tapahtuu annettujen parametrien mukaisesti. Muokattavat parametrit ovat stimuloinnin intensiteetti, frekvenssi, pulssileveys, kallistuskulma A, kallistuskulma
B, kesto, viive, luiska ylös ja luiska alas, katso ”Parametriasetukset”.
c) Manuaali-tila: Manuaalitilaa käytettäessa stimulointi tehdään manuaalisilla näytöllä olevilla
näppäinvalinnoilla; Paina näppäintä aloittaaksesi elektroninen stimulointi, lopeta stimulointi
vapauta näppäimestä. Pidä näppäin alhaalla  jatkuvaa stimulointia varten. Muokattavia parametrejä ovat stimuloinnin voimakkuus, frekvenssi ja pulssileveys, katso ”Parametriasetukset”.

Harjoittelutila

Harjoittelutilassa elektroninen stimulointi pohjautuu yhdistelmälle parametrejä valitun harjoittelutilan mukaan. Parametrit yhdistävät yhdeksän ennakkoon asennettua ja yhden yksilöllisen
tilan. Sähköinen stimulointi voidaan säätää esiasennetun tilan aloituksen jälkeen, joskaan
kaikkia parametrejä ei voi säätää. Kaikki parametrit ovat sen sijaan säädettävissä yksilöllisessä
tilassa.
•
•

Start: Sovellus lähettää tietoa harjoitustilasta ja aloituskäskyn Stimulaattorille ja mikäli
laite on kytketty, käynnistyy kävelytila.
Tauko: Sovellus lähettää tietoa tauosta (stop-käsky) stimulaattorille ja mikäli laite on kytketty, kävelytila keskeytyy.
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•
•

Jatkaminen: Sovellus lähettää tiedon käynnistymisestä ja jatkaa aktiviteettiä (kävely)     
samoilla asetuksilla kuin ennen taukoa. Mikäli laite on kytketty, käynnistyy harjoitustila.
Lopetus: Stop-käsky Stimulaattorille lähetetään painamalla pitkään kahden sekunnin ajan
näppäintä. Harjoitus loppuu.

Valitse harjoitusohjelma

Harjoitustila 1-9 on esiohjelmoitu.
Yksilölliset parametrit ovat säädettävissä.

Valitse harjoitusohjelma                                                                                                       

Arviointitila
•

•
•
•

Arviointitila: Kerää stimulaattorin keräämiä kulmatietoja kävelyn aikana. Tietoa kerätään
yleensä 60 sekuntia, ja aikaa voidaan lisätä 90 sekuntiin. Kerätyn tiedon pohjalta piirtyy
aaltomainen kuva, jossa näkyy kulmien muoto ja ajankäyttö. Keräys on mahdollista tauottaa. Kun tiedonkeräys on valmis, näkyy tulos ruudulla.
Aloitus: Applikaatio lähettää tietoa arviointitilasta ja aloituskäskyn stimulaattorille. Laitteen ollessa kytkettynä alkaa tiedonkeruu.
Lopetus: Painamalla pitkään 2 sekuntia lähetetään lopetuskäsky stimulaattorille. Laitteen
ollessa kytkettynä päättyy tiedonkeräys.
Arviointi perustuu referenssiparametreihin kerätyssä tietomäärässä. Tiedostontulee täyttää
tietyt ehdot referenssiparametrien laskemiseksi. Mikäli tiedon laatu ei ole tarpeeksi hyvä,
tehdään tiedonkeruu uudelleen.

Arviointitila
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5.4.3 Sulkeminen

Sulje stimulaattori painamalla Virta/Tilanäppäintä 2 sekuntin ajan.

5.5 Käyttö kaukosäätimellä
OLED-Näyttö
Virtanäppäin
Vasen
Vähennä voimakkuutta
Käynnistä/Tauko/Palaa

USB -portti
Oikea
Asetukset
Lisää voimakkuutta
Tilan valitsin

Virtanäppäin: paina 1 sekunnin ajan kytkeäksi kaukosäädin päälle, paina 1 sekunnin ajan
sulkeaksesi se.
Asetukset: paina nappia avataksesi asetukset.
Käynnistä/Tauota/Palaa: paina nappia aloittaaksesi tai tauottaakseesi stimulaatio. Asetustilassa pääset palaamaan edelliseen valikkoon painamalla nappia.
Tilan valitsin: vaihda kävely- ja harjoittelutilan välillä.
Vasen/Oikea: valitse eri kohteet asetustilassa.
Voimakkuuden lisäys/vähennys: säädä voimakkuutta ja parametrejä.
USB-portti: yksikön latausta ja ohjelmiston päivitystä varten.
Näytöllä esitettävät symbolit
Latausindikaattori: kaukosäädintä ladattaessa näkyy dynaaminen latauskuvake
oikealla ylhäällä näytöllä. Kun kuvake on täynnä, on lataus valmis.
Kävelytila: kuvake kävelyä varten.

Harjoitustila: kuvake harjoittelua varten.

Stimulaattori menee pois päältä, kun kaukosäädin on ollut 5 minuuttia käyttämättömänä.
Normaalikäytössä kaukosäätimen näyttö pimenee, jos sitä ei ole käytetty viimeisen 2 minuutin
aikana.
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5.5.1 Lataa kaukosäädin
Liitä kaukosäädin laturiin, kun akun taso on alhainen. Dynaaminen latauskuvake näkyy näytöllä
latauksen aikana ja sen täytyttyä on lataus valmis.

Huom: Älä käytä kaukosäädintä latauksen aikana.

5.5.2 Ohjelma-asetukset
5.5.2.1 Kävelytila

Kävelytila on aktiivinen kuntoutustila, jossa sähköstimulaatiota annetaan kävellessä.
1) Aseta stimulaattori
sääreen ja nouse
seisomaan.

2) Valitse kävelytila

Käynnistä stimulaattori ja kaukosäädin.
Paina
vaihtaaksesi
Kävelytilaan..

Asetukset Kävelytilassa
Paina
kaukosäätimessä
paina
tai
valitaksesi kävelytilan asetukset.

Aseta parametrit
kävelytilassa
tarvittaessa.

Parametriasetukset täytyy lukita
ennen niiden säätöä.

3) Aloita kävely
paina
nappia kaukosäätimessä,
ota askel (aloita ilman stimulaattoria
olevalla jalalla)

4) Säädä voimakkuutta
Käyttäjä voi painaa
tai
säätääkseen
voimakkuutta kävelyn aikana.

Parametriasetukset kävelyn aikana
Parametrit

Pulssin laajuus

Intervalli

Perusasetukset

Pulssinlaajuus

100-300μs

50μs

200μs

Taajuus

16-50Hz

--

33Hz
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5.5.2.2 Harjoitustila
Harjoitustila on sopiva potilaille, jotka eivät kykene aktiiviseen harjoitteluun; henkilöille jotka
istuvat tai ovat makuulla harjoituksen aikana.

1) Aseta stimulaattori
Istu ja aseta stimulaattori sääreen.

2) Valitse Harjoitustila
Käynnistä stimulaattori ja kaukosäädin.
Paina
vaihtaaksesi
Harjoitustila

Asetukset Kävelytilassa

Paina
kaukosäätimessä
paina
tai
valitaksesi harjoitustilan
asetukset.

Aseta parametrit kävelytilassa
tarvittaessa.

3) Aloita harjoittelu
paina

Parametriasetukset täytyy lukita
ennen niiden säätöä.

aloittaaksesi harjoittelun.

4) Säädä voimakkuutta
Käyttäjä voi painaa tai
säätääkseen voimakkuutta.

Alla ovat 1-9 ennakkoon asennetun ohjelman tiedot. Harjoitusaika on kussakin
20 minuttia ja se päättyy automaattisesti ajan umpeuduttua.
Tila

Laajuus

Intervalli

Tila

Laajuus

Intervalli

1

1 Alue

2 Alue

6

3,5 Alue

7 Alue

2

1,5 Alue

3 Alue

7

4 Alue

8 Alue

3

2 Alue

4 Alue

8

4,5 Alue

9 Alue

4

2,5 Alue

5 Alue

9

5 Alue

10 Alue

5

3 Alue

6 Alue

Kustomoitu

-----

-----
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6. Huomioitavaa
6.1 Vianetsintä

Virhetunnistus voi näyttää seuraavia ongelmia:

6.1.1 Irronneet elektrodit

Virheindikaattori vilkkuu hitaasti (frekvenssi on 1 Hz). Kun laite tunnistaa elektrodin, joka on
suljettu, virhe näkyy näytöllä ja yksikkö lopettaa toimintansa. Säädä elektrodien paikkaa ja
paina Virta/Tila-näppäintä uudestaan.

6.1.2 Akun matala virtataso

Kun stimulaattorin akun taso on alhaalla, vilkkuu pariston kuvake kerran sekunnissa ruudulla.

Matala akun taso, vilkkuu kerran sekunnissa.

6.2 Vihjeitä allergisen reaktion estämiseksi
•
•
•
•

Älä laita laitetta öljyiselle tai meikatulle iholle.
Säärikarvojen poistamista suositellaan sähkönjohtokyvyn parantamiseksi.
Mikäli ihoreaktioita tai allergiaa ilmenee, poista stimulaattori ja kysy neuvoa lääkäriltä.
Mikäli allergiaa jo on, älä aseta stimulaattoria herkistyneelle alueelle.

7. Hoito ja ylläpito

Ennen käytön aloitusta, puhdista laite. Toimi seuraavien hoito-ohjeiden mukaan ennen jokaista
käytön aloitusta.
•
Pidä elektrodit puhtaana, käytä sientä tai pehmeää kangasta pölyn ja lian poistamiseksi
elektrodien ulkopinnalta ennen käyttöä.
•
Puhdistuksen jälkeen kuivaa elektrodit desinfiointiaineella käsitellyllä sienellä tai puhtaalla kankaalla ( älä käytä liikaa desinfektionestettä ja vältä roiskeita ettei laitteen sisäpinta
vaurioidu ja aiheuta virhe- tai vaaratilannetta.) Desinfiointiaine on 75 % lääkealkoholia.
•
Kuivaa elektrodit 3 kertaa desinfiointiaineella käsitellyllä sienellä tai pehmeällä kankaalla.
•
Puhdista ihoalue, johon elektrodit kiinnitetään. Ihon tulisi olla hiukan kostea johtaakseen
hyvin. Kontaktigeeliä voidaan käyttää.
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7.1 Stimulaattorin ylläpito
•
•
•
•
•
•

Käsittele stimulaattoria varoen
Stimulaattori ei saa olla vedessä, kohtuuttoman kuumassa tai tärinän kohteena.
Ei lasten käsiin
Käytä kasteltua kangasta, jossa on hieman neutraalia pesuainetta tai alkoholia stimulaattorin
ulkopinnan puhdistukseen.
Älä pudota stimulaattoria. Vaikka yksikkö on vankkarakenteinen, voi laite rikkoutua ja syntyä
toimintahäiriöitä.
Älä pura stimulaattoria, ota yhteyttä sovittajaan tai myyjään, mikäli ongelmia esiintyisi.

7.2 Elektrodien ylläpito (metallipinnat)
•
•
•
•

Elektrodeilla on pitkä elinaika ja on tärkeää pitää ne puhtaana.
Käytä lääkealkoholia alkoholia elektrodien ulkopinnan puhdistukseen ja kuivaa puhtaalla         
pyyhkeellä.
Älä pese pesuaineella tai lämpimällä vedellä.
Stimulaattori säilytetään laatikossaan, kun sitä ei käytetä. Pidä laite aina puhtaana ja säilytä se
suojatussa paikassa.

7.3 Ihonhoito

Tarkista aina ihosi, niin ennen käyttöä kuin sen jälkeen. Pieni punoitus käytön jälkeen on normaalia ja kertoo verenkierron lisääntymisestä kyseisellä alueella. Pese runsaalla vedellä ihoalue, joka
on yhteydessä elektrodeihin.

7.4 Ihoärsytyksen ennaltaehkäisy
•
•

Älä aseta elektrodeja jo ärtyneelle iho-alueelle.
Mikäli ihoärsytystä tai allergiaa ilmenee, poista stimulaattori ja ota yhteyttä sovittajaan tai
myyjään.

7.5 Tuotteen elinikä

Stimulaattorin (XFT-2001EB) elinikä on 3 vuotta. Stimulaattori kierrätetään käyttöikänsä jälkeen
paikallisten/kansallisten kierrätysohjeiden mukaan.

7.6 Akun varmuus

Laitteen saa ladata vain alkuperäisellä laturilla. Laitetta ei saa käyttää latauksen aikana. Täyteen
lataukseen tarvitaan  noin 8 tuntia, kun laite on täysin tyhjä. Stimulaattorin ollessa latautunut, on
sen käyttöaika noin 10 tuntia.
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7.7 Säilytys
•
•
•
•
•
•

Älä säilytä stimulaattoria suorassa auringonpaisteessa, korkeassa lämpötilassa, kosteassa,
pölyisessä ympäristössä tai aseta sitä kaasujen tai syövyttävien aineiden lähelle.
Säilytä se paikassa, jonne lapset eivät pääse.
Käyttäjä ei saa kiinnittää virtajohtoja, ota yhteyttä sovittajaan tai valmistajaan, mikäli
ongelmia ilmenee.
Puhdista stimulaattorin ulkopinta kostealla kankaalla, neutraalilla pesuaineella tai alkoholilla.
Sähköisiä osia ei saa laittaa veteen, älä upota stimulaattoria veteen.
Älä heitä laitetta, astu sen päälle tai paina sitä voimalla.

7.8 Ladattavan akun käyttö
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Latausta ei saa tehdä sähkövirralla, joka ylittää määritykset.
Oikosulku saattaa aiheuttaa pysyviä vahinkoja akulle/akkupaketille.
Älä polta akkua.
Akku/yksikkö ei saa olla äärimmäisissä olosuhteissa kuten äärilämpötilat tai ylilataus,
jolloin akun käyttöikä lyhenee.
Säilytä akku/yksikkö kuivassa ympäristössä
Säilytä akku/yksikkö lasten ulottumattomissa. Mikäli akun osia niellään, ota välittömästi
yhteyttä sairaanhoitoon.
Vältä akun jatkuvaa pitämistä kotelossaan ja huolehdi ilmankierrosta.
Lue akun käyttöohjeet huolella. Käytä suositeltua akkua ja seuraa ohjeita. Vara-akun ja
johdon (plus ja miinus) on oltava samanlainen kuin alkuperäinen (ota kuva ennen poistoa). Vuotava tai väärin asennettu akku saattavat aiheuttaa pysyviä vahinkoja tuotteeseen.
Akun vaihdon saa suorittaa vain valmistajan hyväksymä huoltohenkilö. Älä vaihda akkua
itse.
HUOM: Akku on ladattavissa yli 300 kertaa ennen tehon heikkenemistä. Täyteen lataukseen tarvitaan 8 tuntia ja käyttöaika on tällöin 10 tuntia.
Jaksoittainen lataus
※ Mikäli tuotetta ei käytetä pitkään aikaan (tuote on käyttämättä yli 6 kk) suositellaan
latausta ennen käyttöönottoa. On tärkeää, että akut kierrätetään paikallisten lakien ja
sääntöjen mukaan.
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8. Usein kysytyt kysymykset & virhe-etsintä

Q1. Mitä teen, jos stimulointivoimakkuus on heikko?
•
Säädä elektrodien paikkaa
•
Säädä stimulointivoimakkuutta näytön, kaukosäätimen tai applikaation avulla
•
Stimulaattorin akun lataustaso on alhainen, lataa se.
•
Kostuta ihoa, kosteus lisää sähkön johtumista elektrodin ja ihon välillä.
Q2. Mitä voin tehdä, mikäli sähköinen stimulointi ei käynnisty aktivoituani kävely- tai harjoitustilan, vaikka indikaattorissa on valo?
•
Tarkista, että stimulaattori istuu hyvin ja on kontaktissa ihoon.
•
Tarkista, että voimakkuus on sopivalla tasolla.
•
Kosteuta iho tai elektrodien ulkopinta parantaaksesi sähkönjohtokykyä.
Q3. Mitä teen jos stimulaattorin peittämä ihoalue on punainen, kirvelee tai siinä on allerginen reaktio?
•
Lopeta välittömästi stimulaattorin käyttö. Tarkkaile ihon kuntoa jonkin aikaa. Odota kunnes iho on normaali ennen kuin jatkat laitteen käyttöä. Mikäli käyttö on edelleen ongelmallista, ota yhteys sovittajaan tai myyjään. Muista, että ihon tulee levätä säännöllisin
välein - poista stimulaattori.
Q4. Stimulaattorinäytön akkukuvake sammuu yhden sekunnin vilkkumisen jälkeen.
•
Stimulaattorin akun virta on vähissä ja se täytyy ladata. Täyteen lataaminen kestää noin 3
tuntia. Kun akku on täynnä, stimulaattorin käyttöaika on noin 10 tuntia. Yritä ladata akku
aina riittävän ajoissa.
Q5. Stimulaattorin LED-lamppu vilkkuu nopeasti, mitä teen jos stimulaattorin näyttö vilkkuu
ja vaihtaa kuvakkeita?
•
Tämä kertoo, että elektrodeilla ei ole kontaktia. Tarkista, että stimulaattori istuu hyvin
säärtä vasten ja että elektrodeilla on ihokontakti. Kosteuta tarvittaessa ihoa elektrodien
alla. Kun olet tarkistanut tämän, paina käynnistä/aktiviteetti, jota kysyttiin jatkaaksesi
Q6. Miksi välillä tapahtuu satunnainen vahva sähköstimulaatio?
•
Elektrodien pinta ei ole tarpeeksi märkä, iho kostea tai elektrodit eivät ole paikallaan.
•
Varmista, että iho elektrodien alla ei ole punainen, vahingoittunut tai ettei siinä ole haavoja.
•
Tarkista, että stimulaattorin nauha on kunnolla kiinnitetty ja elektrodien kiinnityskohta
oikea.
Q7. Miksi ei tapahdu sähköistä stimulointia, kun pitäisi?
•
Stimulaattori ei ehkä istu  oikein tai kävelytilaa on muutettu. Aseta stimulaattori uudelleen
paikalleen ja tarkista, että kävelytila on aktivoitu.
Q8. Voinko käyttää öljyä tai rasvaa jaloissa?
•
Et, tarkista että iho on puhdas ennen stimulaattorin käyttöä. Kosteuta ihoa sen verran, että
elektrodit saavat hyvän kontaktin.
Doc. No.: XFT-2001EB-GB Version: C1		

käyttöohjeet			

22

9. Tuotespesifikaatiot
9.1 Tuotespesifikaatiot

Kommunikaatiometodi: Bluetooth 4.0
Kommunikointifrekvenssi: 2402-2480 MHz.

9.2 Stimulaattori
Sähköntuotto

3,7V, ladattava litiumparisto

Luokittelu

Tyyppi BF sovellettu osa, interdrive-laitteet

Virtasulku

≤50μA

Työvirta

≤120mA

Aaltomalli

Asymmetrinen bifaasinen balansoitu aalto

Frekvenssi

16-50Hz (±10%), vaihe 16、20、25、33、40、50Hz

Pulssin taajuus

100-300μs (±10%), vaihe 100、150、200、250、300μs

Virta intensiteetti
(ulos)

0-90mA (±10% or ±2mA, riippuen mikä on suurempi, kun 500 rasitus.

Mitat

(130mm)*(126mm)*(104.29mm±0.3mm)

Paino

≤200g

9.3 Kaukosäädin
Virran kulutus

DC3.7V, ladattava litiumakku

Virtasulku

≤ 10 µA

Työvirta

≤ 50 mA

Koko

107 x 38 x 11 mm

Paino

39 g

Toimintaetäisyys

0-10 m

9.4 Latauslaite

Laturi on ostettavissa valmistajalta tai kaupasta seuraavan erittelyn mukaan:
Laturin teho DC 5V, 1.2A. Laturin tulee täyttää IEC 60601-1 vaatimukset.
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Ladattava litiumakku
Malli

SH652432

Spesifikaatio

3,7V 520mAh

9.5 Työskentely- ja varastointiympäristö

Toimintaolosuhteet:
•
Lämpötila 5-40 C
•
Suhteellinen ilmankosteus  ≤80% ( ei kondensoitu)
•
Ilmakehän paine
Kuljetus- ja varastointiolosuhteet:
•
Lämpötila -20 - 55 C
•
Suhteellinen ilmankosteus ≤93 % (ei kondensoitu)
•
Ilmakehän paine
•
Valmistuspäiväys: katso etiketti
•
Käyttöikä: 3 vuotta

9.6 Tarvikkeet
Stimulaattori

1 kappale

Latauslaite

1kpl, valinnainen

Latausjohto

1kpl, valinnainen

Sovellus-ohjelmisto

1kpl, valinnainen

Käyttöohjeet

1 kpl, optio

Kaukosäädin

1 kpl, valinnainen

9.7 Langattoman tekniikan kuvaus
Tekniikkakuvaus langattomalle käytölle
Taajuusalue

2402-2480MHz

Modulaatiotyyppi

GFSK

Moduloitavan signaalin tyyppi

Digitaalinen

Tiedonsiirtonopeus (Moduloitavan signaalin
frekvenssi)

1Mbps

Tehokas säteily

4dBm

Vastaanottava kaistanleveys

2400~2483.5MHz
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Toimintaetäisyys ja kantama

50 metriä

Taajuusvirhe

0.1%

Pakettihävikki

Ei tiedossa.

Signaali-kohina-suhde

-88dBm

Langaton QoS tarvitsee
XFT-2001EB Riippunilkkajärjestelmä on suunniteltu ja testattu siten, että sillä on vastausfrekvenssi 10-100 ms viiveellä riippuen järjestelmän kokoonpanosta.
Langaton interferenssi
XFT-2001EB Riippunilkkajärjestelmä on suunniteltu ja testattu siten, että se ei ota häiriöitä
muista RF-laitteista (mm muista XFT-2001EB järjestelmistä, langattomasta WIFI-verkosta, mobiililaitteista, mikroaalloista tai muista Bluetooth-laitteista)
XFT-2001EB riippunilkkajärjestelmä ei ota vastaan suuralueille lähetettäviä EMI-lähetyksiä,
kuten elektronisten tuotteiden seurantajärjestelmät (EAS), radiotaajuustunnistusjärjestelmä
(RFID), tarratunnistus ja metallinpaljastus. Valmistaja ei voi kuitenkaan taata, ettei jotain häiriötä ilmene näissä tilanteissa.
Varoitus: Jos jokin laite aiheuttaa häiriötä XFT-2001EB riippunilkkajärjestelmälle, tulee järjestelmä sulkea ja siirtyä pois häiriön piiristä.

10. Tuoteluokittelu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Luokiteltu sähköisen virtalähteen mukaan: sisäinen virtalähde
Sovellus-osa luokitellaan sähkön toimitusasteen mukaan: BF-tyyppi
Luokiteltu kosteuden sisäänpääsyn mukaan: IP67
Luokittelu varmuustason mukaan käytettäessa herkästi syttyviä anesteettisiä kaasuja sekoitettuna ilmaan tai herkästi syttyviä anesteettisia kaasuja sekoitettuna happoon tai ilokaasuun:  tuotteessa ei käytetä kaasusylinteriä, tai varustusta joka ei ole AP tai APG tyyppiä.
Käyttötila: jatkuva käyttö.
luokiteltu laitteen jännitteen tai frekvenssin mukaan: DC3.7V.
Varusteen liitäntäosan suojaus defibrillointipurkauksen vaikutusta vastaan: Tuotteessa ei
ole suojaa defibrillointipurkauksen vaikutuksille. Tuotteessa on BF tyypin sovellusosa yhteydessä kehoon (niin kutsuttu ruisku, joita on saatavilla sairaalassa)
Kysymys, onko laitteessa signaalin ulostulo- tai sisäänmeno-osa: Laitteessa ei ole
kumpaakaan.
Pysyvä tai toistaiseksi oleva asennus: Tässä tuotteessa on toistaiseksi oleva asennus.
※ Käsittele tätä tuotetta kansallisten säännösten mukaan koskien sähköisten laitteiden
     käsittelyä.
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11. Sähkömagneettinen  yhteensopivuus (EMC)
Tämä laite tuottaa, käyttää ja säteilee radiotaajuus-energiaa. Laite voi aiheuttaa häiriöitä toisen
lääketieteellisen tai ei lääketieteellisen laitteen radiotaajuuteen ja radioviestintään.
Mikäli tämä laite aiheuttaa häiriöitä, jotka eivät poistu avaamalla tai sulkemalla laite, tulee
käyttäjän tai koulututetun huoltohenkilön tehdä seuraavat toimenpiteet:
•
•
•
•

Säätää uudelleen tai siirtää laite
Lisätä välimatkaa laitteen ja häiriöyksikön välillä.
Vaihtaa virtalähde
Ottaa yhteyttä huoltoon lisäohjeiden saamiseksi.
Varotoimenpiteet:  Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että tuote ja lähellä oleva
laite on IEC 60601-1-2:n 4 sisällön mukainen.
Varotoimenpiteet: Älä käytä laitteita, jotka lähettävät RF-signaaleja kuten mobiili
puhelin, radiolähetin ja radio-ohjattava laite, jotka voivat aiheuttaa standardin ulkopuolisia toimintaparametrejä. Sulje tällaiset laitteet niiden ollessa lähellä. Operaattorilla on vastuu varoittaa käyttäjää näistä säännöistä.
Varovaisuustoimenpiteet: Valmistaja ei kanna vastuuta mistään sopimattomasta
käytöstä aiheutuneista häiriöistä. Tämä ME laite/ME järjestelmä sopii koti - ja sairaalaympäristöön.

Varoitus: Älä mene aktiivisen HF-kirurgisen laitteiston läheisyyteen tai RF-suojattuun huoneeseen
ME-magneettikuvauslaitteiston lähelle, jossa intensiteetti EM-häiriöille on korkea.
Varoitus: Laitteen käyttö toisen vastaavan laitteen kanssa saattaa aiheuttaa häiriöitä ja sitä
tulee välttää. Mikäli laitteiden käyttö on kuitenkin välttämätöntä, täytyy laitteiden toimintoja
tarkkailla huolellisesti, jotta voidaan varmistaa niiden normaali toiminta.
Varoitus: Muiden, kuin valmistajan toimittamien tai hyväksymien osien ja johtojen käyttö saattaa johtaa lisääntyneeseen elektromagneettiseen säteilyyn tai pienentyneeseen elektromagneettiseen laitteen vasteeseen ja tuottaa vääränlaisen virran laitteeseen.
Varoitus: kannettava RF-kommunikaatiolaite (mukaanlukien liitännäislaitteet kuten antenninjohto tai ulkoiset antennit) tulee olla yli 30 cm:n  (12 tuumaa) päässä laitteen osista, mukaanlukien toimittajan nimeämät johdot, koska virta laitteessa saattaa tällöin heikentyä.
Taulukko 1:
Ohjeet ja valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus - sähkömagneettiset häiriöpäästöt
Häiriöpäästötesti

Vastaavuus

Radiotaajuiset häiriöpäästöt CISPR 11

Ryhmä 1

Radiotaajuiset häiriöpäästöt CISPR 11

Luokka B

Harmoniset päästöt IEC 61000-3-2

Luokka A

Jännitteen vaihtelut/kohinapäästöt
IEC 61000-3-3-

vastaa vaatimuksia
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Taulukko 2
Ohjeet ja valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus - sähkömagneettiset häiriöpäästöt
Immuniteettitesti

IEC 60601-1-2

Sähköstaattinen purkaus (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV kontakti
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilma

±8 kV kontakti
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilma

Vastaavuustaso

Nopea sähköinen transientti/
taajuuden muutokset

± 2 kV virransyöttöjohdot
± 1 kV syöttö-/lähtöjohdot 100 kHz
virkistystaajuus

± 2 kV Ei sovellettavissa
100 kHz virkistystaajuus

Ylijänniteaalto IEC 61000-4-5  
IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 k differentiaalinen tila
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV yleinen tila

± 0,5 kV, ± 1 kV differentiaalinen
tila ei sovellettavissa

Jännitekuopat, lyhytaikaiset
katkokset ja jännitevaihtelut
virransyöttölinjoissa IEC 610004-11

0% UT; 0,5 jakso. 0 °, 45 °, 90 °, 135
°, 180 °, 225 °, 270 ° ja 315 °.
0% UT; 1 jakso ja 70% UT; 25/30
jakso; vaihe: 0 °

0% UT; 250/300 jakso 0% UT;
0,5 jakso. 0 °, 45 °, 90 °, 135 °,
180 °, 225 °, 270 ° ja 315 °.
0% UT; 1 jakso ja 70% UT; 25/30
jakso; vaihe: 0 °.
0% UT; 250/300 jakso   

Virran taajuuden magneettikenttä IEC 61000-4-8

30 A / m
50Hz / 60Hz

30 A/m
50Hz/60Hz

Johtava radiotaajuus
IEC 61000-4-6

3V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V ja ISM ja amatööriradiotaajuudet välillä 0,15 MHz ja 80 MHz
80 % AM 1 kHz

3V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V ja amatööriradiotaajuudet
välillä 0,15 MHz ja 80 MHz
80 % AM 1 kHz

Säteilevä radiotaajuus
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM 1 kHz

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM 1 kHz

HUOM. U (upotettuna) on vaihtovirran pääjännite ennen testitason käyttöä.

Taulukko 3
Ohjeistus ja valmistajan ilmoitukset - sähkömagneettiset häiriöpäästöt
Säteilevä
radiotaajuus
IEC610004-3
(testitiedot
lähettimen
häiriöpäästöistä langattomaan
laitteeseen)

Testifrekvenssi
Taajuus
(MHz)

Taajuus
(MHz)

Verkko

Modulaatio

Modulaatio
(W)

Etäisyys
(m)

Häiriöpäästöjen testitaso
(V/m)

385

380 –390

TETRA 400

Pulssimodulaatio
18 Hz

1,8

0.3

27

450

430-470

GMRS
460,
FRS 460

FM
± 5kHz
poikkeama
1kHz sinus

2

0.3

28

710

704 787

LTE taajuus
13,
17

Pulssimodulaatio
217 Hz

0,2

0.3

9

745
780
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810
870

800 960

GSM
800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE taajuus
5

Pulssimodulaatio
18 Hz

2

0.3

28

1 700
1 990

GSM 1800;
CDMA
1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE taajuus
1, 3,
4, 25;
UMTS

Pulssimodulaatio
217 Hz

2

0.3

28

2 400
2 570

Bluetooth,
WLAN,
802.11
b/g/n,
RFID 2450,
LTE taajuus
7

Pulssimodulaatio
217 Hz

2

0.3

28

930

1720
1845
1970

2450

12. Myynnin jälkeinen palvelu
1). Tuotteella on kahden vuoden takuu ostopäivästä.
2). XFT ei sisällä ilmaista korjausta, jos vika johtuu seuraavista syistä:
• Tuote, jota on purettu tai modifioitu ilman lupaa
• Tuotetta on käsitelty varomattomasti käytön tai kuljetuksen aikana
• Tarpeellisen kunnossapidon puute
• Tuotetta ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti
• Tuotteeseen perehtymätön henkilö on korjannut sitä.
3). Jos tarvitset takuukorjausta, ota mukaan takuukortti. Takuuhuolto veloitetaan takuukorjauspalvelun sääntöjen mukaisesti. Ota yhteyttä XFT:een, mikäli tarvitset takuuhuoltoa.
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13. Tuote erittely
Spesifikaatio

Kuvaus

Tuotenimi

Hermo- ja lihasstimulaattori (Kauppanimi: Riippunilkkajärjestelmä)

Tuotemalli

XFT-2001EB  

Käyttöindikaatiot

Kävelyn heilahdusvaiheessa stimuloi sähköisten impulssien avulla lihaksia, jotka
mahdollistavat  nilkan dorsifleksion ja parantaa näin yksilön kävelyä. Toiminnallisen
sähköisen stimulaation lääketieteelliset edut ovat seuraavat: voi vähentää atrofiaa,
lisätä paikallisesti verenkiertoa, kuntouttaa lihaksia sekä ylläpitää tai parantaa nivelen
liikelaajuutta.

Potilasryhmä:

Riippunilkkapotilaat

Kehon osa/Kudostyyppi, jolle
tarkoitettu käytettäväksi

Asetetaan suoraan säären ihoa vasten.

Käyttäjäprofiili

Tarkoitettu potilaille, terveydenhuollon ammattilaisille, muille käyttäjille, jotka
täyttävät seuraavat vähimmäisvaatimukset:
- Mahdollisuus lukea ja ymmärtää käyttöohjeet ja seurata ohjeita käyttääkseen laitetta
- He ovat terveitä tai käyttävät laitetta lääkärin ohjeen mukaisesti
- Kansallisuusrajoitteita ei ole
- tunnistavat kehonosat.

Käyttöympäristö

- Uudelleen käytettävä
- Sairaalakäyttö tai kotona
- Soveltuu EMC-ympäristöön luokka 1, ryhmä B
Työolosuhteet:
- lämpötila 5-40 C, kosteus < 80 % (ei kondensoitu)
- ilmakehän paine 86-106 kPa

Toimintaperiaate säätää.

Aseta stimulaattori oikeaan kohtaan polven alle. Henkilökohtaisen toiminnan optimoimiseksi voidaan stimulaattorin kohtaa hieman

Kontraindikaatiot

- Älä käytä sähköisen valvontalaitteen kanssa; NMR-kuvaus, tahdistin, defibrillaattori
tai korkeafrekvenssinen lääketieteellinen laite.
- Sähköistetty lihasstimulaattori ei sovellu potilaille, joilla on tahdistin sydänvian
vuoksi.
- Älä käytä, jos sinulla on /on ollut autonominen dysrefleksia.
- Älä käytä laitetta leikkauksen jälkeen, mikäli lihassupistukset saattavat häiritä paranemisprosessia.
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