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 به نام آفریننده زیبایی ها

 مقدمه  . 1

شرکت موج پرداز تصویر، با لطف و عنایت پروردگار با هدف طراحی، تحقیق و 

ساخت تجهیزات بیمارستانی اعم از تسترهای در عرصه تولید تجهیزات پزشکی 

 1383، فعالیت خود را در سال تجهیزات فیزیوتراپیتجهیزات بیمارستانی و 

 آغاز نمود. 

تحقیق و ، سیستم های مهندسی ،متخصصیناین شرکت با بهره گیری از 

توسعه، تکنولوژی و دانش فنی در عرصه های مختلف، در تالش است تا همگام 

رتقاء ا انتقال دانش فنی به کشور،تا باعث  حرکت کند های روز دنیابا تکنولوژی

 .کیفیت درمان و سالمت جامعه گردد

یکی از  رادیال، الکترومگنتیک ویوشاکاولین  SMPT 175دستگاه مدل 

باشد که توسط مهندسین شرکت های شاک ویو در ایران میمجهزترین دستگاه

 ساخته شده است. موج پرداز تصویر داخل کشور طراحی و

ضمن سپاس از همیاری جنابعالی و حمایت از  تولیدات کشور عزیزمان ایران ، 

 ناییم.جهت راه اندازی این دستگاه توجه شما را به صفحات پیش رو جلب می

 

  

 پیش از راه اندازی دستگاه راهنمای استفاده را با دقت مطالعه کنید. هشدار:
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 دفترچه راهنما  عالئم توضیح . 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می تواند منجر به مرگ یا جراحت جدی بدن شود هشدار : وجود خطری که 

 اگر دستورات ایمنی نادیده گرفته شود.

 

توجه : اطالعات و نکات مهم مربوط به عملکرد بهتر  وعمر مفید دستگاه و یا 

 وسائل مربوط به آن

 

احتیاط : وجود خطری که باعث صدمه به دستگاه و وسایل دیگر شود اگر 

 ه شود.دستورات ایمنی نادیده گرفت

 

 توضیح فنی : اطالعات فنی مربوط به دستگاه
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 آثار فیزیولوژیکی درمان . 3

توان تاثیرات زیر را در استفاده از شاک ویو تراپی ذکر نموند: به طور کلی می

 هاییو آسیب  (Micro traumaانرژی امواج شاک ویو باعث بروز میکروتروما)

ها سبب تحریک فاکتورهای گردد این آسیبدر سطح سلولی بافت هدف می

(، همچنین باعث افزایش Angiogenic Growth Factorsرشد آنژیورنیک)

و نیز افزایش خون رسانی به   (Neovascularization نئووسکوالریزاسیون )

ی اهشود. نتیجه تمامی این آثار، تسهیل فرآیند ترمیم بافتبافت هدف می

 عضالنی است. -اسکلتی

 



4 990525-V1.0                                        

 

 اطالعات کلی دستگاه . 4

اولین دستگاه شاک ویو رادیال با   SMPT 175دستگاه شاک ویوتراپی مدل 

سیستم الکترومگنتیک، ساخت شرکت موج پرداز تصویر است. این دستگاه قادر 

هرتز است.  25بار و فرکانس  5به تولید  امواج شاک ویو با فشار حداکثر 

ین دستگاه، امکان انتخاب مدهای درمانی متفاوت، های مهم اویژگی

میلی متر، استفاده از کلید  32و  22، 12انتقال شاک با قطر   ترنسمیترهای

 باشد.اپلیکاتور، پدال پایی یا اتوماتیک برای اعمال خروجی می

 درر کاربدستگاه دارای امکانات ویژه و کاربردی شامل مرجع تصاویر آناتومی پُ

 اتوراپلیکصورت نمایش استخوان ها، نمایش وضعیت قرارگیری ه اعضای بدن ب

ری و ارائه نکات کاربردی برای هر -صورت ایکسه روی بدن، نمایش تصاویر برب

 باشد.برنامه درمانی پیشنهادی می

، ، تاندونیتهاین دستگاه دارای کاربردهای درمانی متنوع مانند درمان خار پاشن

 باشد.خوان و .... میپالنتارفاشیاتیس، ترمیم است

برنامه درمانی  12دارای  SMPT 175همچنین دستگاه شاک ویوتراپی مدل 

برنامه درمانی از پیش تعریف شده  12از پیش تعریف شده است و عالوه بر آن 

 کند. دستگاه کار با Manualاست و عالوه بر آن کاربر قادر است به صورت 
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 جلو دستگاهنمایی از   4-1

  صفحه نمایشگر -1

  On/Offکلید  -2

 اپلیکاتور -3

 بدنه دستگاه  -4

 هاچرخ -5

 

  نمایی از پشت دستگاه  4-2

 فیوز -1

 فیش ارت -2

 (16تصویر ) هالیبل سریال و نشانه -3

 کابل برق  -4

 اپلیکاتورمحل اتصال  -5

 سیم جمع کن -6

 محل اتصال پدال -7

 

 

 نمای پشت دستگاه – 2تصویر 

 

 نمای جلویی دستگاه – 1تصویر 

 

5 1 

6 
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3 
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2 
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5 

3 
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 ها و لیبل های دستگاه معرفی نشانه  4-3

  (15تصویر ) دستگاه اپلیکاتورالصاق شده به  ،اپلیکاتورلیبل سریال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام شرکت  – 3نام و مدل دستگاه      – 2آرم شرکت تولید کننده     – 1

 -7آدرس کارگاه   – 6تاریخ تولید    – 5سریال دستگاه    – 4تولید کننده   

 می بایستدفترچه راهنما ) حتماً  – 9خطر الکتریسیته    – 8     هشدارها

 مشخصات فنی - B    11کالس خطر  – 11(    .مطالعه شود

 

 لیبل پروپ –15تصویر 

 لیبل سریال دستگاه–16تصویر 

8 

1 

2 

3 

4 

7 

6 

5 

9 
11
11
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 SMPT 175نحوه کار با دستگاه   . 5

 کلید اصلی روشن نمودن دستگاه  5-1

 در ابتدا از متصل بودن کابل برق خود به پریز برق اطمینان حاصل فرمایید.

 آن را به حالت، کاری ابتدا روزپشت دستگاه فیوزی تعبیه شده است که در 

ON  وصل گردد و در ادامه کلید  کلیتا برق به صورت ( در آورده 3)تصویر

 ( را فشار دهید.4روشن نمودن دستگاه )تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید فیوز ONحالت  – 3تصویر  کلید روشن نمودن دستگاه – 4تصویر 
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 SMPT 175پارامترهای قابل تنظیم دستگاه    5-2

 
تنظیم  12222تا  1در بازۀ ( ) دستی  Manualبخش  ها درتعداد شاک -1

تنظیم گردد، فرکانس دستگاه  1222شود؛ در صورتیکه تعداد شاک باالی می

تعداد شاک  .DECو  .INCتوان با کلید میبیشتر نخواهد شد که  Hz16 از 

   نمایید. Stopکه در این حالت حتماً دستگاه را  دادکاهش یا را افزایش و 

 (6)تصویر  گردد.ها به حالت اولیه باز میتعداد شاک Resetبا استفاده از کلید 

 

 

 

 

 معرفی کلی صفحه کار – 5تصویر 

1 

2 

3 

4 
7 

6 

5 

 های کلینمایش تعداد شاک های داده شدهتعداد شاک

 نمایش تعداد شاک  گیج

 ماندههای تعداد شاک

   Resetکلید 

 تنظیم تعداد شاک – 6تصویر 
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بیان   «Frequency»و با عنوان  (Hzویو برحسب واحد هرتز )فرکانس شاک

و در صورت  هرتز قابل تنظیم است  25تا  1شود. فرکانس این دستگاه از می

 فرکانس مقدار .DECو  .INCتوان با کلید ) دستی ( می  Manualاستفاده 

  نمایید. Stopکاهش داد که در این حالت حتماً دستگاه را را افزایش و یا 

و فعال شدن دستگاه،                 startگیری فرکانس ) * ( بعد از گیج و عدد اندازه

 (7)تصویر شود. گیری و نمایش داده میاندازه

 

 

 

 

  

شود و تنظیم می step  5/2بار با 5تا  5/2مقدار انرژی از در این قسمت  -3

گیری و به و فعال شدن دستگاه، اندازه  startهمچنین این مقدار بعد از

) دستی (  Manualبا استفاده شود. صورت میلی ژول نیز نمایش داده می

 DECو  .INCتوان با کلید می

 

 

 

   Hz  25-1فرکانس از تنظیم )*(       نمایش فرکانسگیری اندازهگیج 

 های ارسالی به اپلیکاتور نمودار اسیلوسکوپ پالس

 گیری فرکانس انتخاب شده)*(اندازه

 تنظیم فرکانس – 7تصویر 

 (          barگیری انرژی)اندازهنمایش  گیج
   bar  5- 1انرژی از تنظیم

 ( mjگیری انرژی )اندازه

 تنظیم انرژی – 8تصویر 
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که در این حالت حتماً دستگاه  (8)تصویر  را افزایش و یا کاهش داد. انرژی مقدار

 نمایید. Stopرا 

4-  : start  با فشردن این کلید LED روشن و دستگاه آماده  اپلیکاتورروی

های تعیین شده، دستگاه با آالرم شود؛ و بعد از اتمام تعداد شاکبه کار می

 کند.صوتی پایان کار را اعالم می

 

 

 

 
  اپلیکاتورنمایشگر وضعیت کلیدهای ارسال شاک به  -5

 و کلید روی صفحه تاچ (  اپلیکاتور) پدال، کلید دستی روی 

با استفاده از هر یک از موارد ذکر شده تغییرات در این نمایشگر نمایان خواهد 

 شد.

 

 

 

نشان دهنده زمان درمان در هر پروسه        

 زمان  Resetکلید 

 Stop/ Start – 1تصویر 

 شاک دادن با استفاده از پدال      

 ورروی اپلیکات شاک دادن توسط کلید دستی

 شاک دادن به صورت اتوماتیک

 با استفاده از کلید روی صفحه تاچ 

 نمایشگر استفاده از یکی از موارد )*(

 Stop/ Start – 12تصویر 
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را   Foot switch به صورت خودکار گزینهبه هنگام استفاده از پدال، دستگاه 

دهد؛ در زمان استفاده از کلید دستی روی به حالت پدال بسته نمایش می

شود و با انتخاب کلید این کلید به حالت فشرده نمایش داده می اپلیکاتور

دهد. دقت اتوماتیک روی صفحه تاچ رنگ سبز آن به قرمز تغییر رنگ می

کنید )رنگ سبز را  Stopفرمایید بعد از پایان پروسه درمانی حتماً این کلید را 

 کلی کنید.   Stop(1)تصویر کنید( و بعد دستگاه را مشاهده می

و در غیر این  Pressکلید نمایشگر)*( در هنگام استفاده از یکی از موارد، 

 (12)تصویر . دهدرا نمایش می Releaseصورت 

 های درمانیوتکلپر -6

در زمینۀ فیزیوتراپی کاربردهایی که تاکنون در مقاالت و متون علمی مختلف 

ویو توسط        یکسری از موارد مورد استفاده شاک، اندشدهویو گزارش برای شاک

 باشد.های درمانی در این دستگاه قابل استفاده میپروتکل

 

 

 

 

 

 

 نمایش زمان

 ها با نشانگرهاانتخاب پروتکل

 انتخاب تنظیمات به صورت دستی

 نمایش تصاویر

 ها با کلیدانتخاب پروتکل

 های درمانیپروتکل – 11تصویر 
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 های برنامه ریزی شده در این دستگاهپروتکل  5-3

 ( شانه دردناکPainful shoulder   ) 

 التهاب اِپی کندیل خارج و داخلی آرنج 

   ( Lateral and Medial Elbow Epicondylitis  ) 

  (Pain in palmar side of wrist) 

   آرتروز(Arthrosis)      

 ( التهاب اپی کندیلEpicondylitis) 

 ( کشاله رانGroin area) 

 Hamstring insertions    

 ( مفصل زانوJumper’s knee) 

 ( آشیلAchillodynia) 

 ( تیبالیوس قدامیTibialis anterior) 

   التهاب فاشیای کف پا یا خارپاشنه (Planter Fasciitis) 

 (11)مراجعه شود به تصویر 

 

 
برای چک کردن خروجی اپلیکاتور یک ضربه   Startدستگاه با اولین 

 کند.تولید می
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 کلید اصلی خاموش / روشن نمودن دستگاه  5-4

با لمس  ( 12 تصویربرای خاموش کردن دستگاه ابتدا از روی صفحه نمایش ) 

 گردد .( نمایان می13 تصویرپنجره پیغام )  این آیکن               

 

 

 

  

 

 

 

باشد و دسترسی آن برای کاربر مخصوص تعمیرات شرکت می Settingکلید 

 محدود شده است.

پشت دستگاه فیوزی تعبیه شده است که در پایان روز 

برگردانده تا برق به صورت  OFFآن را به حالت ، کاری

  قطع گردد. کلی

  Offحالت  – 14تصویر  

 کلید خاموش کردن دستگاه

   Settingکلید 

 کلید خاموش کردن  – 12تصویر 

 خاموش کردن دستگاه – 13تصویر 

   yesو با کلیک کلید 

خاموش شدن دستگاه  منتظر

 شویم.می

 

   .نکنیدخاموش ( 14) تصویرهیچ عنوان دستگاه را با فیوز به 
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 شاک ویو کاربرد و منع دستگاهموارد  . 6

 استفاده از شاک ویو موارد کاربرد  6-1

 پالنتارفاشیاتیس 

 ها نظیر تاندونیت پاتالر، تاندونیت آشیل، تاندونیت همسترینگ، تاندونیت

 های کلسیفه شدهتاندونیت روتاتورکاف و تاندونیت

 اپیکندیل خارجی و داخلی 

 خارپاشنه 

  استخوانترمیم 

 های دیرجوششکستگی 

 کاهش اسپاسم عضالنی 

  افزایش میزان کشش و انقباض عضله 

 ای مایوفاشیالتحریک نقاط ماشه 

 سندرم پریفورمیس 

 درد دنبالچه 

 بورسیت 

 سلولیت 

 سندرم درد تروکانتر 



15 990525-V1.0                                        

 

 موارد منع استفاده از شاک ویو  6-2

 رمانی برای هر بیمار، موارد ویو دفیزیوتراپیست باید قبل از انتخاب شاک

 از:دنظر قراردهد. این موارد عبارتند استفاده از شاک ویو را به دقت ممنع 

 روی قفسه سینه و بافتهای حاوی گاز مانند ریه و روده 

 انعقاد استفاده  بیمارانی که مشکل انعقاد خون دارند و از داروهای ضد              

 کنند؛ مثأل بیماران هموفیلی.می

 صفحات اپی فیزیال(روی صفحات رشد استخوان( 

 روی نواحی دارای بافت یا تومورهای بدخیم 

 ( بیمارانی که از دستگاه ضربان ساز قلبPacemaker یا سایر )     

 کنند.استفاده می ) حلزون گوش ( های الکتریکیایمپلنت

 های باردارخانم 

 موارد احتیاط  6-3

 ای که قرار ای پوستی در ناحیههخونریزی موضعی، وجود زخم یا جراحت

 ویو قرار گیرد.است، تحت درمان با شاک

 ای که قرار است، تحت وجود عفونت یا التهاب موضعی حاد در محل ضایعه

 ویو قرار گیرد.درمان با شاک
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 اند.، جراحی انجام دادهبیمارانی که اخیراً در محل تحت درمان 

 با کورتون قرار گرفته درمان برروی بافتهایی که برای طوالنی مدت، تحت-

 اند.

 اُستئوآرتریت پیشرفته  و در مراحل انتهایی 

 روماتوئید آرتریت 

 ثباتی مفصل تحت درمان که مستعد دررفتگی و آسیب باشد.بی 

 .بیمارانی که قادر نیستند، همکاری الزم را با درمانگر داشته باشند 

 بیمارانی با سابقۀ صرع یا تشنج 

 پلی نوروپاتی بیماران مبتال به 

 مبتالیان به بیماری رینود 

 آریتمی قلبی 

  بیماران مبتال بهRSD 

 رحم 

  بیماران مبتال به دیابت که دچار اختالل حس به خصوص در اندمهای

 تحتانی هستند. 
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 دستگاه  نگهداری وتعمیرات . 7

  شرایط محیطی   7-1

 عملکرد دستگاه 

Temperature                               : -20 to +70 Ċ 

Relative Humiditiy                     : 5 to 85% 

 حمل ونقل وانبارش

Temperature                               : -30 to +80 Ċ  

Relative Humiditiy                     : 25 to 65% 

 نگهداری دستگاه  7-2

 پشت دستگاه خاموش ننمایید به هیچ عنوان دستگاه را با فیوز. 

  محافظ برق برای اتصال کابل برق دستگاه به برق شهراز استفاده 

  شاک به  3222هر بعد از دستگاه بهتر است  اپلیکاتور عملکرد بهتربرای

 دقیقه استراحت دهید.  12دستگاه 

  دستگاه  های متصل بهکابل ،های طوالنیفتجابجایی دستگاه در مساهنگام

بطور صحیح قراردهید و سپس  آن را  خودرا جدا کرده، آن را در بسته بندی 

 انتقال دهید .

  نبه سطح اپلیکاتور از پ وبه غیر از صفحه نمایش برای تمیز کردن دستگاه

)الکل سفید( استفاده کنید وبه هیچ وجه ازحالل های قوی  %72و الکل اتیلیک 

 مثل بنزین و تینر و .... استفاده نکنید .
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   های زیاد، برای مثال نزدیک رادیاتور، تهویه از قرار دادن دستگاه درحرارت

 هوای گرم یا نور مستقیم آفتاب خودداری کنید.

 .از قراردادن دستگاه درجایکه لرزش مکانیکی زیاد دارد، خودداری کنید 

 های پرگرد وغبار و مرطوب خودداری کنید.از استفاده دستگاه در محل 

  از استفاده دستگاه در مکانی که میدان مغناطیسی قوی دارد، خودداری

 کنید.

 

 

 

 

 ( LCDصفحه نمایش )  7-3

باید موارد احتیاطی زیر  و کریستال مایع بوده دستگاه از جنسصفحه نمایش 

 در مورد آن رعایت شود:

  برای لمس نمودن صفحه نمایش ، از فشار دادن آنها با ناخن یا اجسام تیز

  جداً خودداری کنید.

 

 

ت دار متصل شود، بهتر است که دوشاخه برق دستگاه به پریز ار

بایست توسط کابل استاندارد و فیش در غیر این صورت کاربر می

ارت موجود در پشت دستگاه شاک ویو را به ارت )ساختمان خود( 

 .متصل نماید
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  (applicator) اپلیکاتور  7-4

 بدون  بیمار پوست عدم استفاده از ژل بر 

  خودداری کنید. اپلیکاتوراز کشیدن سیم  

  و ضربه زدن به آن خودداری کنید. اپلیکاتوراز پرتاب کردن 

 کانکتور و سوکت زائده رویراستا بودن  به هم زدن اپلیکاتور در هنگام جا 

 . دو پیچ آن را محکم کنی دستگاه توجه کنید و اپلیکاتور را تا انتها جا بزنید

 

 

 

از  LCD برای تمیز کردن 

، بدون مخصوص آندستمال 

در  هیچ پاک کننده شیمیایی

زمان خاموش بودن دستگاه 

 استفاده گردد.

 

جننایننی جننابننه درهنننننگننام

Transmitter  به ید  توجه کن

صفحه نمایش  هیچ عنوان روی 

ممکن  هاین کار انجام نگردد ک

است باعث شکستگی یا آسیب 

 در صفحه نمایش گردد.
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 کابل و اتصاالت   7-5

فراد ا جهت تعمیر کابل از ؛تواند کابل برق را تغییر و یا تعمیر نمایدکاربر نمی

 .غیرمجاز یا شرکت های دیگر استفاده نشود

  فقط از پدال همراه با دستگاه استفاده نمایید و از کشیدن کابل پالل

 خودداری کنید. 

 هشدارها . 8

ابتدا از روشن بودن دستگاه  No Signal  پیام خطا در صورت مشاهده  پیام 

اطمینان حاصل فرمایید ، در صورت رفع نشدن مشکل با پشتیبانی شرکت 

 تماس بگیرید.

 

اعمال پنج میلیون شاک توسط برای اطمینان از میزان خروجی بعد از 

ایی به شرکت سازنده ) موج پرداز تصویر( اپلیکاتور، آن را برای چک دوره

 ارسال نمایید.

 ب

از در زمان استفادهTransmitter  32  میلیمتر برای داشتن

 خروجی، روی ناحیه درمان، اپلیکاتور را کمی فشار دهید.

 ز می بایست تعداد شاک هرت 25تا  16برای استفاده از فرکانس

 باشد. 1222تنظیم شده زیر 
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 دستور ها ی ایمنی . 9

اه در مقابل خطرات برق ، از پریزهای ارت دار حافظت خود ، بیمار و دستگجهت م -1

 .استفاده کنیدو یا از فیش ارت موجود در پشت دستگاه شاک ویو 

از جابه جا کردن و تعویض کلیه ترنسمیترها بر روی صفحه نمایش دستگاه جداً  -2

 خودداری نمایید.

 ایشان استفاده شود.دستگاه توسط فیزیوتراپیست یا تحت نظارت  - 3

پلیکاتور او ترنسمیتر به  به دستگاه از اتصال صحیح اپلیکاتور درمانبرای هر دوره  - 4

 .اطمینان حاصل نماییددستگاه 

 .صال اپلیکاتور دستگاه پرهیز کنیدات ،دستگاه از خارج نمودن ر باادر حین ک - 5

، یدیاترم، )مانند تلفن همراههای اغتشاش زا دستگاه در مجاورت دستگاه با کار از – 6

 متر رعایت کنید . 5موتورهای قوی و...( خودداری کنید و حداقل فاصله ، ماکرویو 

 .ن درب دستگاه اکیداً خودداری کنیداز باز کرد؛ ولتاژ باال وجود داردداخل دستگاه - 7

 .اکیداً خودداری کنید آنکردن درب دستگاه هنگام روشن بودن و کار با از باز -8

 از ریختن مواد مایع روی سطح دستگاه خودداری کنید. - 1

رکت در صورت نیاز فقط ش یا تعمیر نماییددهد تغییر  تواند کابل برق رانمی کاربر-12

 .سازنده ) موج پرداز تصویر ( مجاز به این کار می باشد
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 خدمات پس از فروش . 11

ید عیب و نقصی در تولشرکت موج پرداز تصویر این محصول را در برابر هر گونه 

به مدت یکسال از تاریخ خرید گارانتی و اپلیکاتور دستگاه را تا پانزده میلیون 

تعلق ال خدمات پس از فروش  س 12شاک گارانتی کرده و به این دستگاه 

گردد در صورت بروز هرگونه اشکال احتمالی گیرد؛ که این شرکت متعهد میمی

ز مرجوع شدن آن به شرکت، در اسرع ، پس اولقطعات و یا ساخت محص رد

 وقت نسبت به تعمیر و یا جایگزینی آن اقدام نماید.

            

           

 

 

 

 

 

به منظور استفاده از سرویس، باید محصول و ضمانت نامه ) شماره سریال 

دستگاه ، خوانا و بدون خط خوردگی( به مرکز خدمات پس از فروش شرکت 

 داده شود . ارجاع

 

ایی، حتمًا با درصورت خرابی دستگاه و اپلیکاتور و یا سرویس دوره

ه )موج پرداز تصویر( تماس بگیرید؛ از سپردن دستگاه و شرکت سازند

 های دیگر جداً خودداری کنید.اپلیکاتور به افراد غیر مجاز یا  شرکت

حمل دستگاه معیوب به دفتر مرکزی جهت انجام تعمیرات بعهده خریدار 

 باشد.  می
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 ضمانت نامه شامل موارد زیر نمی باشد:

 باز شدن دستگاه توسط افراد غیر مجاز 

  عدم استفاده صحیح از دستگاه مانند اتصال به برق غیر مجاز، صدمات

 ناشی از الکتریسیته ساکن و ...

  هر گونه اشکالی که در اثر معیوب شدن قطعات و یا ساخت دستگاه

نگهداری صحیح و یا استفاده نادرست باشد؛  نبوده بلکه ناشی از عدم

برای مثال عیوب فنی که بر اثر آب ، آتش، ضربه )شکستگی صفحه 

نمایشگر( و یا خاموش کردن دستگاه به صورت نادرست و غیر اصولی 

 به طوری که در دفترچه ذکر گردیده است و .... به وجود آمده است.

 نحوه بازیافت . 11

 ده تماس گرفته شود.در صورت نیاز با شرکت سازن
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 مشخصات فنی . 12

Specification:  

Technology:  

Compressor free ballistic radial shockwave therapy 

system with electromagnetic generator as projectile 

accelerator 

Modes: 

Frequencies from 1 to 25 Hz  

Protocol Programs: 

12 illustrated preset treatment program and manual 

Power Levels / Energy:  

10 selectable preset values:  

45 / 60 / 75 / 90 / 105 / 120 / 135 / 150 / 165 / 180 mJ 

Equivalent to 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 

bar 

Shockwave Applicator Hand Piece: 

Fanless, with anodized aluminum casing 

Mains Power: 220 V - 50 Hz 

Power Increment Settings: 0.5 bar 

Display: 10.1 inch LED 

Operation Key: Touch Screen 

Conformity:    

IEC/EN 60601-1 and 60601-1-2 

Dimension: 

Width: 45 cm (17.7”) 

Depth: 32 cm (12.6”) 

Height: 94 cm (37”) 

Standard Weight (with 1 handset): 32 Kg 

Fuse 2*1A (inside device) 
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 SMPT 175  دستگاه لوازم جانبی . 13

 رادیال اپلیکاتور  

 

 

 Transmitter 12 میلی ( متر flat & dome) 

 Transmitter 22 متر میلی 

  Transmitter 32 مترمیلی 

 

 پدال 

 

 

  دستمال پاک کنندهLCD 

  دستگاهدفترچه راهنما 

  دستگاه هنام ضمانتکارت 

 
 نمای کلی دستگاه
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   IEC  60601-1-2   ( EMC )جدول . 14

Emission IEC 60601-1-2: 2014               

 
CISPR 11:2009+Amd 1:2010 Conducted emission on AC 

lines class B, group 1 (150 kHZ-30 MHz) 

CISPR 11:2009+Amd  1:2010 Radiated emission group 1 

class B (30 MHz-1GHz 

Public low voltage limitations          

Standard 
IEC 61000-3-2:2005+Amd 1:2008+Amd 2 :2009 Limits for 

harmonic current emissions 

IEC 61000-3-3:2013 Limitations of voltage changes, voltage 

fluctuations and flicker 

Immunity IEC 60601-1-2 :2014             

Standard 
IEC 61000-3-2:2005+Amd 1:2008+Amd 2 :2009 Limits for 

harmonic current emissions 

IEC 61000-4-3:2006+Amd1:2007+ Amd2:2010 immunity to 

Radiated electromagnetic fields 

IEC 61000-4-4:2012 immunity to electrical fast transient/burst 

IEC 61000-4-5:2005 immunity to surge 

IEC 61000-4-6:2013 immunity to conducted distrurbances 

induced by radio frequency fields 

IEC 61000-4-8:2009 immunity to power frequency magnetic 

fields 

IEC 61000-4-11:2004 immunity to voltage dips,short 

interruptions 
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