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به نام آفریننده زیبایی ها

 . 1مقدمه
شرکت مﻮج پرداز ﺗصﻮیر ،با لطف و ﻋنایت پروردگار با هدف طراحی ،ﺗحقیق و
ﺗﻮلید ﺗجهیزات پزشکی در ﻋرصه ساخت ﺗجهیزات بیمارستانی اﻋﻢ از ﺗسترهای
ﺗجهیزات بیمارستانی و ﺗجهیزات فیزیﻮﺗراپی ،فعالیت خﻮد را در سال 1383
آغاز نمﻮد.
این شرکت با بهره گیری از متخصصین ،سیستﻢ های مهندسی ،ﺗحقیق و
ﺗﻮسعه ،ﺗکنﻮلﻮژی و دانش فنی در ﻋرصه های مختلف ،در ﺗﻼش است ﺗا همگام
با ﺗکنﻮلﻮژیهای روز دنیا حرکت کند ﺗا باﻋث انتقال دانش فنی به کشﻮر ،ارﺗقاء
کیفیت درمان و سﻼمت جامعه گردد.
دستگاه مدل  SMPT 175اولین شاکویﻮ الکترومگنتیک رادیال ،یکی از
مجهزﺗرین دستگاههای شاک ویﻮ در ایران میباشد که ﺗﻮسط مهندسین شرکت
مﻮج پرداز ﺗصﻮیر داخل کشﻮر طراحی و ساخته شده است.
ﺿمن سپاس از همیاری جنابعالی و حمایت از ﺗﻮلیدات کشﻮر ﻋزیزمان ایران ،
جهت راه اندازی این دستگاه ﺗﻮجه شما را به صفحات پیش رو جلب میناییﻢ.
هشدار :پیش از راه اندازی دستگاه راهنمای استفاده را با دقت مطالعه کنید.
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 . 2توﺿﯿﺢ ﻋﻼﺋﻢ دفترچه راهنما
هشدار  :وجﻮد خطری که می ﺗﻮاند منجر به مرگ یا جراحت جدی بدن شﻮد
اگر دستﻮرات ایمنی نادیده گرفته شﻮد.
ﺗﻮجه  :اطﻼﻋات 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
دستﻮرات ایمنی نادیده گرفته شﻮد.
ﺗﻮﺿیﺢ فنی  :اطﻼﻋات فنی مربﻮط به دستگاه
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 . 3آثار فﯿزیولوژیکی درمان
به طﻮر کلی می ﺗﻮان ﺗاثیرات زیر را در استفاده از شاک ویﻮ ﺗراپی ذکر نمﻮند:
انرژی امﻮاج شاک ویﻮ باﻋث بروز میکروﺗروما( )Micro traumaو آسیبهایی
در سطﺢ سلﻮلی بافت هدف میگردد این آسیبها سبب ﺗحریک فاکتﻮرهای
رشد آنژیﻮرنیک( ،)Angiogenic Growth Factorsهمچنین باﻋث افزایش
نئﻮوسکﻮالریزاسیﻮن ( ) Neovascularizationو نیز افزایش خﻮن رسانی به
بافت هدف میشﻮد .نتیجه ﺗمامی این آثار ،ﺗسهیل فرآیند ﺗرمیﻢ بافتهای
اسکلتی -ﻋضﻼنی است.
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 . 4اطﻼﻋات کلی دستگاه
دستگاه شاک ویﻮﺗراپی مدل  SMPT 175اولین دستگاه شاک ویﻮ رادیال با
سیستﻢ الکترومگنتیک ،ساخت شرکت مﻮج پرداز ﺗصﻮیر است .این دستگاه قادر
به ﺗﻮلید امﻮاج شاک ویﻮ با فشار حداکثر  5بار و فرکانس  25هرﺗز است.
ویژگیهای مهﻢ این دستگاه ،امکان انتخاب مدهای درمانی متفاوت،
ﺗرنسمیترهای انتقال شاک با قطر  22 ،12و  32میلی متر ،استفاده از کلید
اپلیکاﺗﻮر ،پدال پایی یا اﺗﻮماﺗیک برای اﻋمال خروجی میباشد.
دستگاه دارای امکانات ویژه و کاربردی شامل مرجع ﺗصاویر آناﺗﻮمی پُر کاربرد
اﻋضای بدن به صﻮرت نمایش استخﻮان ها ،نمایش وﺿعیت قرارگیری اپلیکاﺗﻮر
برروی بدن ،نمایش ﺗصاویر به صﻮرت ایکس-ری و اراﺋه نکات کاربردی برای هر
برنامه درمانی پیشنهادی میباشد.
این دستگاه دارای کاربردهای درمانی متنﻮع مانند درمان خار پاشنه ،ﺗاندونیت،
پﻼنتارفاشیاﺗیس ،ﺗرمیﻢ استخﻮان و  ....میباشد.
همچنین دستگاه شاک ویﻮﺗراپی مدل  SMPT 175دارای  12برنامه درمانی
از پیش ﺗعریف شده است و ﻋﻼوه بر آن  12برنامه درمانی از پیش ﺗعریف شده
است و ﻋﻼوه بر آن کاربر قادر است به صﻮرت  Manualبا دستگاه کار کند.
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 1-4نمایی از جلو دستگاه
 -1صفحه نمایشگر

1

3

2

 -2کلید On/Off
 -3اپلیکاﺗﻮر

4

 -4بدنه دستگاه
 -5چرخها

5
ﺗصﻮیر  – 1نمای جلﻮیی دستگاه

 2-4نمایی از پشت دستگاه
 -1فﯿوز
 -2فﯿش ارت

 -3لﯿبل سریال و نشانهها (ﺗصﻮیر )16

2

1
3

6

 -4کابل برق
 -5محل اتصال اپلﯿکاتور

5

4

7

 -6سﯿﻢ جمع کن
 -7محل اتصال پدال
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 3-4معرفی نشانهها و لﯿبل های دستگاه
لیبل سریال اپلیکاﺗﻮر ،الصاق شده به اپلیکاﺗﻮر دستگاه (ﺗصﻮیر )15

ﺗصﻮیر  –15لیبل پروپ

1
2
3
4
5

6
7
8
9
11
11

ﺗصﻮیر –16لیبل سریال دستگاه

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

 – 3نام شرکت

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

 – 8خطر الکتریسﯿته  – 9دفترچه راهنما ( حتماً می بایست

مطالعه شود – 11 ) .کﻼس خطر  - 11 Bمشخصات فنی
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 . 5نحوه کار با دستگاه SMPT 175
 1-5کلﯿد اصلی روشن نمودن دستگاه
در ابتدا از متصل بﻮدن کابل برق خﻮد به پریز برق اطمینان حاصل فرمایید.
پشت دستگاه فیﻮزی ﺗعبیه شده است که در ابتدا روز کاری ،آن را به حالت
( ONﺗصﻮیر  )3در آورده ﺗا برق به صﻮرت کلی وصل گردد و در ادامه کلید
روشن نمﻮدن دستگاه (ﺗصﻮیر  )4را فشار دهید.

ﺗصﻮیر  – 4کلید روشن نمﻮدن دستگاه
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 2-5پارامترهای قابل تنظﯿﻢ دستگاه SMPT 175
1
2

6

3

7

4

5

ﺗصﻮیر  – 5معرفی کلی صفحه کار

 -1ﺗعداد شاکها در بخش  ( Manualدستی ) در بازۀ  1ﺗا  12222ﺗنظیﻢ
میشﻮد؛ در صﻮرﺗیکه ﺗعداد شاک باالی  1222ﺗنظیﻢ گردد ،فرکانس دستگاه
از  16 Hzبیشتر نخﻮاهد شد که میﺗﻮان با کلید  INC.و  DEC.ﺗعداد شاک
را افزایش و یا کاهش داد که در این حالت حتماً دستگاه را  Stopنمایید.
با استفاده از کلید  Resetﺗعداد شاکها به حالت اولیه باز میگردد( .ﺗصﻮیر )6

ﺗعداد شاکهای داده شده

نمایش ﺗعداد شاکهای کلی

گیج نمایش ﺗعداد شاک
کلید Reset
ﺗعداد شاکهای مانده
990525-V1.0
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فرکانس شاکویﻮ برحسب واحد هرﺗز ( )Hzو با ﻋنﻮان « »Frequencyبیان
میشﻮد .فرکانس این دستگاه از  1ﺗا  25هرﺗز قابل ﺗنظیﻢ است و در صﻮرت
استفاده  ( Manualدستی ) میﺗﻮان با کلید  INC.و  DEC.مقدار فرکانس
را افزایش و یا کاهش داد که در این حالت حتماً دستگاه را  Stopنمایید.
گیج و ﻋدد اندازهگیری فرکانس ( * ) بعد از  startو فعال شدن دستگاه،
اندازهگیری و نمایش داده میشﻮد( .ﺗصﻮیر )7
گیج اندازهگیری نمایش فرکانس(*)

ﺗنظیﻢ فرکانس از 1-25 Hz

اندازهگیری فرکانس انتخاب شده(*)

نمﻮدار اسیلﻮسکﻮپ پالسهای ارسالی به اپلیکاﺗﻮر

ﺗصﻮیر  – 7ﺗنظیﻢ فرکانس

 -3در این قسمت مقدار انرژی از  2/5ﺗا  5بار با  2/5 stepﺗنظیﻢ میشﻮد و
همچنین این مقدار بعد از  startو فعال شدن دستگاه ،اندازهگیری و به
صﻮرت میلی ژول نیز نمایش داده میشﻮد .با استفاده  ( Manualدستی )
میﺗﻮان با کلید  INC.و DEC
گیج نمایش اندازهگیری انرژی()bar

ﺗنظیﻢ انرژی از 1 -5 bar

اندازهگیری انرژی ()mj
ﺗصﻮیر  – 8ﺗنظیﻢ انرژی
990525-V1.0
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مقدار انرژی را افزایش و یا کاهش داد( .ﺗصﻮیر  )8که در این حالت حتماً دستگاه
را  Stopنمایید.
 : start -4با فشردن این کلید  LEDروی اپلیکاﺗﻮر روشن و دستگاه آماده
به کار میشﻮد؛ و بعد از اﺗمام ﺗعداد شاکهای ﺗعیین شده ،دستگاه با آالرم
صﻮﺗی پایان کار را اﻋﻼم میکند.
نشان دهنده زمان درمان در هر پروسه
کلید  Resetزمان
ﺗصﻮیر Start /Stop – 1

 -5نمایشگر وﺿعیت کلیدهای ارسال شاک به اپلیکاﺗﻮر
( پدال ،کلید دستی روی اپلیکاﺗﻮر و کلید روی صفحه ﺗاچ )
با استفاده از هر یک از مﻮارد ذکر شده ﺗغییرات در این نمایشگر نمایان خﻮاهد
شد.
شاک دادن با استفاده از پدال
شاک دادن به صﻮرت اﺗﻮماﺗیک
با استفاده از کلید روی صفحه ﺗاچ
نمایشگر استفاده از یکی از مﻮارد (*)
شاک دادن ﺗﻮسط کلید دستی روی اپلیکاﺗﻮر
990525-V1.0

ﺗصﻮیر Start /Stop – 12
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به هنگام استفاده از پدال ،دستگاه به صﻮرت خﻮدکار گزینه  Foot switchرا
به حالت پدال بسته نمایش میدهد؛ در زمان استفاده از کلید دستی روی
اپلیکاﺗﻮر این کلید به حالت فشرده نمایش داده میشﻮد و با انتخاب کلید
اﺗﻮماﺗیک روی صفحه ﺗاچ رنگ سبز آن به قرمز ﺗغییر رنگ میدهد .دقت
فرمایید بعد از پایان پروسه درمانی حتماً این کلید را  Stopکنید (رنگ سبز را
مشاهده میکنید) و بعد دستگاه را (ﺗصﻮیر  Stop )1کلی کنید.
کلید نمایشگر(*) در هنگام استفاده از یکی از مﻮارد Press ،و در غیر این
صﻮرت  Releaseرا نمایش میدهد( .ﺗصﻮیر )12
 -6پروﺗکلهای درمانی
در زمینۀ فیزیﻮﺗراپی کاربردهایی که ﺗاکنﻮن در مقاالت و متﻮن ﻋلمی مختلف
برای شاکویﻮ گزارش شدهاند ،یکسری از مﻮارد مﻮرد استفاده شاکویﻮ ﺗﻮسط
پروﺗکلهای درمانی در این دستگاه قابل استفاده میباشد.
انتخاب پروﺗکلها با نشانگرها
نمایش زمان

انتخاب پروﺗکلها با کلید
نمایش ﺗصاویر
انتخاب ﺗنظیمات به صﻮرت دستی
ﺗصﻮیر  – 11پروﺗکلهای درمانی
990525-V1.0
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 3-5پروتکلهای برنامه ریزی شده در این دستگاه


شانه دردناک ()Painful shoulder



التهاب اِپی کندیل خارج و داخلی آرنج
( ) Lateral and Medial Elbow Epicondylitis



()Pain in palmar side of wrist



آرﺗروز )(Arthrosis



التهاب اپی کندیل ()Epicondylitis



کشاله ران ()Groin area



Hamstring insertions



مفصل زانﻮ ()Jumper’s knee



آشیل ()Achillodynia



ﺗیبالیﻮس قدامی ()Tibialis anterior



التهاب فاشیای کف پا یا خارپاشنه )(Planter Fasciitis
(مراجعه شﻮد به ﺗصﻮیر )11

دستگاه با اولین  Startبرای چک کردن خروجی اپلیکاﺗﻮر یک ﺿربه
ﺗﻮلید میکند.

990525-V1.0
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 4-5کلﯿد اصلی خاموش  /روشن نمودن دستگاه
برای خامﻮش کردن دستگاه ابتدا از روی صفحه نمایش ( ﺗصﻮیر  ) 12با لمس
پنجره پیغام ( ﺗصﻮیر  )13نمایان میگردد .

این آیکن

کلید Setting
کلید خامﻮش کردن دستگاه

ﺗصﻮیر  – 12کلید خامﻮش کردن

و با کلیک کلید yes
منتظر خامﻮش شدن دستگاه

میشﻮیﻢ.
ﺗصﻮیر  – 13خامﻮش کردن دستگاه

کلید  Settingمخصﻮص ﺗعمیرات شرکت میباشد و دسترسی آن برای کاربر
محدود شده است.
پشت دستگاه فیﻮزی ﺗعبیه شده است که در پایان روز
کاری ،آن را به حالت  OFFبرگردانده ﺗا برق به صﻮرت
کلی قطع گردد.
ﺗصﻮیر  – 14حالت Off

به هﯿچ ﻋنوان دستگاه را با فﯿوز ( تصویر) 14خاموش نکنﯿد.
990525-V1.0
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 . 6موارد کاربرد و منع دستگاه شاک ویو
 1-6موارد کاربرد استفاده از شاک ویو
 پﻼنتارفاشیاﺗیس
 ﺗاندونیتها نظیر ﺗاندونیت پاﺗﻼر ،ﺗاندونیت آشیل ،ﺗاندونیت همسترینگ،
ﺗاندونیت روﺗاﺗﻮرکاف و ﺗاندونیتهای کلسیفه شده
 اپیکندیل خارجی و داخلی
 خارپاشنه
 ﺗرمیﻢ استخﻮان
 شکستگیهای دیرجﻮش
 کاهش اسپاسﻢ ﻋضﻼنی
 افزایش میزان کشش و انقباض ﻋضله
 ﺗحریک نقاط ماشهای مایﻮفاشیال
 سندرم پریفﻮرمیس
 درد دنبالچه
 بﻮرسیت
 سلﻮلیت
 سندرم درد ﺗروکانتر
990525-V1.0
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 2-6موارد منع استفاده از شاک ویو
 فیزیﻮﺗراپیست باید قبل از انتخاب شاکویﻮ درمانی برای هر بیمار ،مﻮارد
منع استفاده از شاک ویﻮ را به دقت مدنظر قراردهد .این مﻮارد ﻋبارﺗند از:
 روی قفسه سینه و بافتهای حاوی گاز مانند ریه و روده
 بیمارانی که مشکل انعقاد خﻮن دارند و از داروهای ﺿد انعقاد استفاده
میکنند؛ مثأل بیماران همﻮفیلی.
 روی صفحات رشد استخﻮان(صفحات اپی فیزیال)
 روی نﻮاحی دارای بافت یا ﺗﻮمﻮرهای بدخیﻢ
 بیمارانی که از دستگاه ﺿربان ساز قلب ( )Pacemakerیا سایر
ایمپلنتهای الکتریکی ( حلزون گﻮش ) استفاده میکنند.
 خانﻢهای باردار

 3-6موارد احتﯿاط
 خﻮنریزی مﻮﺿعی ،وجﻮد زخﻢ یا جراحتهای پﻮستی در ناحیهای که قرار
است ،ﺗحت درمان با شاکویﻮ قرار گیرد.
 وجﻮد ﻋفﻮنت یا التهاب مﻮﺿعی حاد در محل ﺿایعهای که قرار است ،ﺗحت
درمان با شاکویﻮ قرار گیرد.
990525-V1.0
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 بیمارانی که اخیراً در محل ﺗحت درمان ،جراحی انجام دادهاند.
 برروی بافتهایی که برای طﻮالنی مدت ،ﺗحت درمان با کﻮرﺗﻮن قرار گرفته-
اند.
 اُستئﻮآرﺗریت پیشرفته و در مراحل انتهایی
 روماﺗﻮﺋید آرﺗریت
 بیثباﺗی مفصل ﺗحت درمان که مستعد دررفتگی و آسیب باشد.
 بیمارانی که قادر نیستند ،همکاری الزم را با درمانگر داشته باشند.
 بیمارانی با سابقۀ صرع یا ﺗشنج
 بیماران مبتﻼ به پلی نﻮروپاﺗی
 مبتﻼیان به بیماری رینﻮد
 آریتمی قلبی
 بیماران مبتﻼ به RSD
 رحﻢ
 بیماران مبتﻼ به دیابت که دچار اختﻼل حس به خصﻮص در اندمهای
ﺗحتانی هستند.
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 . 7نگهداری وتعمﯿرات دستگاه
 1-7شرایط محﯿطی
ﻋملکرد دستگاه
: -20 to +70 Ċ
: 5 to 85%
حمل ونقل وانبارش
: -30 to +80 Ċ
: 25 to 65%

Temperature
Relative Humiditiy
Temperature
Relative Humiditiy

 2-7نگهداری دستگاه
 به هیچ ﻋنﻮان دستگاه را با فیﻮز پشت دستگاه خامﻮش ننمایید.
 استفاده از محافظ برق برای اﺗصال کابل برق دستگاه به برق شهر
 برای ﻋملکرد بهتر اپلیکاﺗﻮر دستگاه بهتر است بعد از هر  3222شاک به
دستگاه  12دقیقه استراحت دهید.
 هنگام جابجایی دستگاه در مسافتهای طﻮالنی ،کابلهای متصل به دستگاه
را جدا کرده ،آن را در بسته بندی خﻮد بطﻮر صحیﺢ قراردهید و سپس آن را
انتقال دهید .
 برای ﺗمیز کردن دستگاه به غیر از صفحه نمایش و سطﺢ اپلیکاﺗﻮر از پنبه
و الکل اﺗیلیک ( %72الکل سفید) استفاده کنید وبه هیچ وجه ازحﻼل های قﻮی
مثل بنزین و ﺗینر و  ....استفاده نکنید .
990525-V1.0
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 از قرار دادن دستگاه درحرارت های زیاد ،برای مثال نزدیک رادیاﺗﻮر ،ﺗهﻮیه
هﻮای گرم یا نﻮر مستقیﻢ آفتاب خﻮدداری کنید.
 از قراردادن دستگاه درجایکه لرزش مکانیکی زیاد دارد ،خﻮدداری کنید.
 از استفاده دستگاه در محلهای پرگرد وغبار و مرطﻮب خﻮدداری کنید.
 از استفاده دستگاه در مکانی که میدان مغناطیسی قﻮی دارد ،خﻮدداری
کنید.
بهتر است که دوشاخه برق دستگاه به پریز ارت دار متصل شﻮد،
در غیر این صﻮرت کاربر میبایست ﺗﻮسط کابل استاندارد و فیش
ارت مﻮجﻮد در پشت دستگاه شاک ویﻮ را به ارت (ساختمان خﻮد)
متصل نماید.

 3-7صفحه نمایش ()LCD
صفحه نمایش دستگاه از جنس کریستال مایع بﻮده و باید مﻮارد احتیاطی زیر
در مﻮرد آن رﻋایت شﻮد:
 برای لمس نمﻮدن صفحه نمایش  ،از فشار دادن آنها با ناخن یا اجسام ﺗیز
جداً خﻮدداری کنید.
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برای ﺗمیز کردن  LCDاز
دستمال مخصﻮص آن ،بدون
هیچ پاک کننده شیمیایی در
زمان خامﻮش بﻮدن دستگاه
استفاده گردد.
درهنننننگننام جننابننهجننایننی
 Transmitterﺗﻮ جه کن ید به
هیچ ﻋنﻮان روی صفحه نمایش
این کار انجام نگردد که ممکن
است باﻋث شکستگی یا آسیب
در صفحه نمایش گردد.

 4-7اپلﯿکاتور )(applicator
 ﻋدم استفاده از ژل بر پﻮست بیمار بدون
 از کشیدن سیﻢ اپلیکاﺗﻮر خﻮدداری کنید.
 از پرﺗاب کردن اپلیکاﺗﻮر و ﺿربه زدن به آن خﻮدداری کنید.
 در هنگام جا زدن اپلیکاﺗﻮر به هﻢ راستا بﻮدن زاﺋده روی کانکتﻮر و سﻮکت
دستگاه ﺗﻮجه کنید و اپلیکاﺗﻮر را ﺗا انتها جا بزنید و پیچ آن را محکﻢ کنید .
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برای اطمینان از میزان خروجی بعد از اﻋمال پنج میلیﻮن شاک ﺗﻮسط
اپلیکاﺗﻮر ،آن را برای چک دورهایی به شرکت سازنده ( مﻮج پرداز ﺗصﻮیر)
ارسال نمایید.
ب
 در زمان استفاده از  32 Transmitterمیلیمتر برای داشتن
خروجی ،روی ناحیه درمان ،اپلیکاﺗﻮر را کمی فشار دهید.
 برای استفاده از فرکانس  16ﺗا  25هرﺗز می بایست ﺗعداد شاک
ﺗنظیﻢ شده زیر  1222باشد.
 5-7کابل و اتصاالت
کاربر نمیﺗﻮاند کابل برق را ﺗغییر و یا ﺗعمیر نماید؛ جهت ﺗعمیر کابل از افراد
غیرمجاز یا شرکت های دیگر استفاده نشﻮد.
 فقط از پدال همراه با دستگاه استفاده نمایید و از کشیدن کابل پﻼل
خﻮدداری کنید.

 . 8هشدارها
پیام خطا در صﻮرت مشاهده پیام  No Signalابتدا از روشن بﻮدن دستگاه
اطمینان حاصل فرمایید  ،در صﻮرت رفع نشدن مشکل با پشتیبانی شرکت
ﺗماس بگیرید.
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 . 9دستور ها ی ایمنی
 -1جهت محافظت خﻮد  ،بیمار و دستگاه در مقابل خطرات برق  ،از پریزهای ارت دار
و یا از فیش ارت مﻮجﻮد در پشت دستگاه شاک ویﻮ استفاده کنید.
 -2از جابه جا کردن و ﺗعﻮیض کلیه ﺗرنسمیترها بر روی صفحه نمایش دستگاه جداً
خﻮدداری نمایید.
 - 3دستگاه ﺗﻮسط فیزیﻮﺗراپیست یا ﺗحت نظارت ایشان استفاده شﻮد.
 - 4برای هر دوره درمان از اﺗصال صحیﺢ اپلیکاﺗﻮر به دستگاه و ﺗرنسمیتر به اپلیکاﺗﻮر
دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
 - 5در حین کار با دستگاه از خارج نمﻮدن ،اﺗصال اپلیکاﺗﻮر دستگاه پرهیز کنید.
 – 6از کار با دستگاه در مجاورت دستگاههای اغتشاش زا (مانند ﺗلفن همراه ،دیاﺗرمی،
ماکرویﻮ  ،مﻮﺗﻮرهای قﻮی و )...خﻮدداری کنید و حداقل فاصله  5متر رﻋایت کنید .
- 7داخل دستگاه ولتاژ باال وجﻮد دارد؛ از باز کردن درب دستگاه اکیداً خﻮدداری کنید.
 -8از بازکردن درب دستگاه هنگام روشن بﻮدن و کار با آن اکیداً خﻮدداری کنید.
 - 1از ریختن مﻮاد مایع روی سطﺢ دستگاه خﻮدداری کنید.
-12کاربر نمیﺗﻮاند کابل برق را ﺗغییر دهد یا ﺗعمیر نمایید در صﻮرت نیاز فقط شرکت
سازنده ( مﻮج پرداز ﺗصﻮیر ) مجاز به این کار می باشد.
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 . 11خدمات پس از فروش
شرکت مﻮج پرداز ﺗصﻮیر این محصﻮل را در برابر هر گﻮنه ﻋیب و نقصی در ﺗﻮلید
به مدت یکسال از ﺗاریخ خرید گارانتی و اپلیکاﺗﻮر دستگاه را ﺗا پانزده میلیﻮن
شاک گارانتی کرده و به این دستگاه  12س ال خدمات پس از فروش ﺗعلق
میگیرد؛ که این شرکت متعهد میگردد در صﻮرت بروز هرگﻮنه اشکال احتمالی
در قطعات و یا ساخت محصﻮل ،پس از مرجﻮع شدن آن به شرکت ،در اسرع
وقت نسبت به ﺗعمیر و یا جایگزینی آن اقدام نماید.

حمل دستگاه معیﻮب به دفتر مرکزی جهت انجام ﺗعمیرات بعهده خریدار
میباشد.

درصﻮرت خرابی دستگاه و اپلیکاﺗﻮر و یا سرویس دورهایی ،حتم ًا با
شرکت سازند ه (مﻮج پرداز ﺗصﻮیر) ﺗماس بگیرید؛ از سپردن دستگاه و
اپلیکاﺗﻮر به افراد غیر مجاز یا شرکتهای دیگر جداً خﻮدداری کنید.
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
ارجاع داده شﻮد .
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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
نبﻮده بلکه ناشی از ﻋدم نگهداری صحیﺢ و یا استفاده نادرست باشد؛
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.
 . 11نحوه بازیافت
در صﻮرت نیاز با شرکت سازنده ﺗماس گرفته شﻮد.

990525-V1.0

23

 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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لوازم جانبی دستگاه SMPT 175

 اپلیکاﺗﻮر رادیال

 12 Transmitter میلیمتر ( ) flat & dome
 22 Transmitter میلیمتر
 32 Transmitter میلیمتر

 پدال

 دستمال پاک کننده LCD
 دفترچه راهنما دستگاه
 کارت ﺿمانت نامه دستگاه
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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