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KÆRE KUNDE

TAK, FORDI DU HAR VALGT ET GLOBUS-PRODUKT. VI VIL ALTID VÆRE TIL
DIN DISPOSITION MED ENHVER HJÆLP ELLER RÅDGIVNING, DU MÅTTE
HAVE BEHOV FOR

ELITE 150
Elektrostimulatoren GL6 (ELITE 150) fremstilles af globusitalia og forhandles af:
Sports Pharma A/S
Niels Bohrs Vej 7
7100 Vejle
www.sportspharma.dk
www.globuscorporation.com

Produktet er fremstillet i overensstemmelse med de gældende tekniske
bestemmelser og er certificeret af CERMET Scrl (autorisationsnr. 0476) i
overensstemmelse med EØF-direktiv nr. 93/42, opdateret i 2007/47, om medicinsk
udstyr, for at sikre produktsikkerheden.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Apparat
Størrelse:
160x99x35,4 mm
Vægt:
404 g
Indkapsling:
ABS-plast godkendt til fødevarer
Beskyttelsesniveau:
IP 22
Opbevarings- og transporttemperatur:
fra -10 °C til 45 °C
Maks. relativ fugtighed:
30-75 %
Værdierne angiver de tilladelige grænser, hvis produktet eller dets tilbehør ikke er i
den originale emballage.

Brugsbetingelser
Temperatur:
Maks. relativ fugtighed:
Atmosfærisk tryk:

fra 0 °C til 35 °C
fra 15 % til 93 %
fra 700 hPa til 1060 hPa

Tekniske specifikationer for
EMS- og TENS-strøm:
Tilgængelige kanaler:
Konstant strøm:
Styrke:
Kurveform:
Arbejdsfrekvens:
Genopretningsfrekvens:
Impulsamplitude:
Funktionstid:
Genopretningstid:
Frekvensmodulationsinterval:
Min. modulationstid:
Amplitudemodulationsinterval:
Oplader
Mærke:
model:
Indgang:
Udgang:
Polaritet:
Batteri
Batteripakke:

Kanal 1, 2, 3 og 4
Ja
0-120 mA ved en belastning på
1000 Ohm
Rektangulær, bifasisk, symmetrisk,
kompenseret
0,3-150 Hz
0,3-150 Hz
50-450 µs
fra 1 til 30 sekunder
fra 0 til 1 minut
kontinuerlig variation fra 1 til 150 Hz
3 sekunder
kontinuerlig variation fra 50 til
450 µsekunder
FLO
DKT-088-0200-EU
100-240 V~ 50-60 Hz 0,2 A
8,8 V d.c. 0,2 A

Ni-MH 7,2 V 1,8 Ah

5
Rev.04.15

UDSTYR

A

B-C

D

E

F

G

Elektrostimulatoren leveres komplet med kabler og elektroder. Tjek derfor venligst, at
pakningen indeholder hele udstyret. Kontakt venligst straks den autoriserede
forhandler, hvor produktet er købt, hvis der mangler nogle elementer i pakningen.
Kontrollér omhyggeligt apparatets integritet og dets elektroder.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

4 kulørte elektrodetilslutningskabler (til EMS- og TENS-behandling)
En pose indeholdende 4 genanvendelige, selvklæbende elektroder (50 x 50
mm) (til små områder såsom overekstremiteter, lægge, nakke...)
En pose indeholdende 4 genanvendelige, selvklæbende elektroder (50 x 90
mm) (til store områder såsom lår, abdomen(bugregionen) og sædemuskler...)
Batterioplader (se tekniske specifikationer)
GL6-enhed
Brugermanual
Garanti
Transporttaske

Alle givne oplysninger kan ændres uden forudgående varsel.
Apparatet kan anvendes med noget tilbehør, som kan tilkøbes (find yderligere
information på hjemmesiden www.globuscorporation.com).
Kontakt venligst forhandleren, hvis du er interesseret i at købe dette tilbehør.
Ikke inkluderet tilbehør (fås mod betaling)
- Motor Point Pen
- Kit bestående af 8 elastiske bånd til ben og lår
- Kit bestående af 4 elastiske bånd til lår
- Ansigtselektroder
- Y-kabel-kit
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TILSIGTET ANVENDELSE
Produktets levetid anslås at være 5 år. Antallet af behandlinger afhænger af
batteriopladningen. Batteriets holdbarhed er 6 måneder. Derefter anbefales det at
udskifte det.
Elektrostimulatorerne er beregnet til brug inden for følgende funktionsområder:
- hjemmet
- klinikker
- fysioterapicentre
- rehabiliteringscentre
- almindelige smertebehandlinger
- skønheds- og sportsformål
Apparatet kan kun anvendes af patienter, der er hensigtsmæssigt informeret om
brugsbetingelserne, og medicinsk personale.
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TILSLUTNINGER
Kabeltilslutningsudgange og strømforsyning
Obs.:
Hvis batteriopladerens beklædning, kabel eller stikforbindelse viser tegn på slitage
eller beskadigelse, skal de straks udskiftes.

Tilslutning af kablerne

Sæt stikforbindelserne i åbningerne på den øverste del af enheden for at forbinde
diffusorerne med apparatet (se billede). Når kablet sættes i, skal rillerne på kablet
vende nedad. Indgangene er placeret lige undrer de tilsvarende kanaler.
BEMÆRK: Til EMS- og TENS-strøm kan de 4 kanaler med kulørte kabler anvendes
vilkårligt.
Påsætning af elektroder
Tag elektroderne ud af den originale emballage. Alle nye elektroder har en
forsegling på emballagen. Kontrollér, at apparatet er slukket. Først sluttes de to
kabelstik til elektroderne. Fjern derefter elektroderne fra deres plads, og anbring
dem på huden. Se billederne i denne manual for at anbringe elektroderne korrekt.
Efter brug anbringes elektroderne på deres oprindelige plads igen.
Obs.: Tag ikke elektroderne fra, mens apparatet arbejder.
Batteri: Opladning af batterier
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Apparatet leveres med et sæt genopladelige nikkel-metalhydrid-batterier (7,2 V,
1,5 Ah), som har høj ydeevne uden hukommelseseffekt.
Genoplad batterierne, når batteriindikatoren på displayet viser ¼.
For at oplade batterierne skal elektrostimulatoren slukkes og elektroderne tages fra.
Derefter sluttes elektrostimulatoren til den leverede oplader, ved at den sættes i
den relevante indgang (se billedet herover).
Brug kun den oplader, der findes i pakningen. Kontakt det autoriserede
servicecenter for udskiftning af batterierne.
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MÆRKNING OG SYMBOLER
Det refererer til producenten
Advarsel
Symbolet på dit apparat angiver, at det overholder
direktivet om medicinsk udstyr (93/42/EØF 47/2007/EØF)
Nummeret for notified body er 0476.
Det angiver, at dette er et klasse II-apparat.
Det angiver, at dette apparat indeholder dele af BFtype.
WEEE-symbol (Waste of Electrical and Electronic
Equipment (Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr)).
Genbrugssymbol. WEEE-symbolet, der anvendes for
dette produkt, angiver, at apparatet ikke må bortskaffes
som et husholdningsprodukt. Bortskaf produktet korrekt
for at hjælpe med at beskytte miljøet. Få yderligere
information om genanvendelse af dette produkt ved at
kontakte den lokale, kompetente afdeling, firmaet der
håndterer husholdningsaffald, eller forretningen, hvor
produktet blev købt.
Det angiver, at produktet er blevet fremstillet med
overholdelse af direktiv 2002/95/EF.
Det angiver de optimale temperaturer for opbevaring
og transport af produktet.
Det oplyser operatøren om, at han/hun før brug af
apparatet skal læse manualen.

IP22

Det angiver graden af beskyttelse mod vand
Det oplyser operatøren om en ufravigelig adfærd
Det refererer til trykket i opbevarings- og transportmiljøet,
hvor apparatet og dets tilbehør anvendes
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Det refererer til fugtigheden i opbevarings- og
transportmiljøet, hvor apparatet og dets tilbehør
anvendes.
Udgangseffekt

Det angiver apparatets udgangseffekt

Indgang

Indgang: Det angiver værdien af
netledningsspændingen til strømforsyningsenheden

Udgang

Udgang:
- det angiver strømforsyningsenhedens udgående
spænding
- det angiver den maksimale styrke af det magnetiske
felt, der udsendes af apparatet
- det angiver frekvensintervallet for det magnetiske felt,
der udsendes af apparatet
Det angiver typen af apparat

Type
Elektricitet

Batteri

Det angiver modellen af strømforsyningsenhed til
apparatet
Det angiver batteripakken i apparatet
Det refererer til udløbsdatoen
Det refererer til produktionsbatchen
Det refererer til fremstillingsdatoen
Polyethylen-symbol

Apparat
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Elektroder

De medfølgende elektroder kan anvendes på en enkelt patient. De er
selvklæbende, genanvendelige og præ-gelerede. Elektrodekablet har hunstik.
Elektroderne er "CE"-mærkede i overensstemmelse med Direktiv 93/42/EØF om
medicinsk udstyr. Alle givne oplysninger kan ændres uden forudgående varsel.
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PANEL OG TASTATUR

Tast til øgning/reduktion af
styrke
*-tast
Funktionstast
Tasten P+
Venstre/tilbage-tast
Tasten P-

Højre/bruger-tast
ON/OFF/OK-tast

BEMÆRK: Når meddelelsen 3" vises, betyder det, at tryk på tasten i 3 sekunder vil
aktivere funktionen.
ON/OFF/OK-tast

Den bekræfter valget. Når et program kører, aktiverer den
pause.
3” = ON/OFF.

Venstre/TILBAGEtast

Den flytter valget til venstre.
Den returnerer til det foregående valg.
3” = Når et program kører, returnerer det til den
foregående fase.

P+/GEM-tast

Den flytter valget opad.
Når et program kører, forøger den styrken af de 4 kanaler
samtidigt.

P-/DEL-tast

Den flytter valget nedad.
Når et program kører, reducerer den styrken af de 4
kanaler samtidigt.

Højre/BRUGER-tast

Den flytter valget til højre.
3” = Når et program kører, flytter den til den næste fase.

*-tast

Den starter og stopper kontraktionen under udførelsen af
programmerne "Action Now" (Handling nu) (på de
apparater, hvor funktionen er inkluderet).

fn (Runtime)

Hvis den trykkes ned sammen med andre taster,
modificerer den deres funktion. Hvis den trykkes ned alene
under stimulationen, giver den adgang til Runtimefunktionen (til at modificere tid, frekvens og amplitude).
13
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Styrke-tast

Den øger/reducerer stimulationsstyrken af den tilsvarende
kanal.

Display og interface
Programnavn
Tiden for
arbejdsfasen og
hvilefasen

Tidsindikatorer

Batteriindikator
Strømtype og
indikator for
fasenummeret og
den
igangværende
fase
Stimulationsstyrke

ALARMER
Overensstemmelse
Certificeringer: CE MDD-certifikat.
Lydsignaler og akustiske signaler er i overensstemmelse med direktiv 60601-1-8.
Betydning af alarmen "Electrode error" (Elektrodefejl)
Hvis et eller flere kabler ikke er forbundet til netledningen, eller hvis der anvendes
mikrostrømkabler til et EMS-program, vil meddelelsen "Electrode error" blive vist på
displayet.
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ADVARSLER OG KONTRAINDIKATIONER
Ufravigelig adfærd
Af sikkerhedsgrunde skal apparatet anvendes nøjagtigt som angivet i nærværende
manual.
Hvis der er hudlæsioner, må der ikke udføres behandling.
Hvis batteriopladerens beklædning, kabel eller stikforbindelse viser tegn på slitage
eller beskadigelse, skal de straks udskiftes.
Enheden skal forbindes med netledningen ved hjælp af dens strømforsyningsenhed.
Før behandlingen påbegyndes, skal man sikre sig, at bygningskablerne overholder
de gældende direktiver i landet. Kontrollér, at strømforsyningsenheden er placeret
komfortabelt og let kan afbrydes.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar i relation til misbrug eller mishandling af
apparatet.
Elektronisk eller manuel reproduktion af dele af eller hele indholdet af nærværende
manual er strengt forbudt uden producentens forudgående tilladelse.

Advarsler før brug
ELITE 150 må ikke anvendes i kombination med andre elektroniske apparater,
specielt ikke hvis de opretholder vitale funktioner. Læs tabellerne sidst i denne
manual for korrekt brug af ELITE 150. Hvis apparatet anvendes tæt ved eller på
andet elektromedicinsk udstyr, skal man sikre sig, at ELITE 150 fungerer korrekt.
- Læs denne manual omhyggeligt, før apparatet anvendes. Opbevar manualen på
et sikkert sted.
- Strømmen, der udsendes af apparatet, er mere end 10 mA.
- For at udføre behandlingen korrekt er det et fundamentalt krav at kontrollere
apparatets integritet før hver anvendelse. Apparatet må ikke anvendes, hvis taster
eller kabler er defekte eller ikke fungerer.
Apparatet:
- må kun anvendes til neuromuskulær stimulation og som beskrevet i denne manual
- må kun anvendes til transkutan neuromuskulær stimulation
- skal anvendes i overensstemmelse med indikationerne i denne manual og under
supervision af læge eller fysioterapeut
- skal anvendes sammen med de elektroder, der er inkluderet i pakningen og
specifikt er beregnet til transkutan neuromuskulær stimulation
- skal opbevares utilgængeligt for børn
- EKG-monitoreringsudstyr vil muligvis ikke fungere korrekt, når der udføres
elektrostimulation
- må ikke anvendes transtorakalt, da det kan forårsage hjertearytmier og interferere
med hjertefrekvensen. Undlad at stimulerer Musculus pectoralis og dorsalis
(musklerne på for- og bagsiden af brystkassen) samtidigt
- i tilfælde af helbredsproblemer skal lægen konsulteres før brug
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- samtidig anvendelse af højfrekvent udstyr til elektrokirurgi kan svide huden nær
elektroderne og beskadige elektrostimulatoren
- Kontrollér, om software-versionen og apparatmodellen vises under opstart, hvilket
betyder, at apparatet fungerer korrekt
- I modsat fald, hvis alle segmenterne vises på skærmen, skal apparatet lukkes ned
og genstartes. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte kundeservice og undlade
at bruge apparatet.
- Hvis apparatet uventet slukker, er batteriet sandsynligvis uden ladning og skal
genoplades i overensstemmelse med anvisningerne i afsnittet GENOPLADNING AF
BATTERIERNE.

Advarsler under brug
Når elektrostimulatoren anvendes, bedes de følgende anvisninger fulgt:
- beskadigede kabler skal udskiftes med helt nye, originale dele
- brug kun Globus-elektroder
- vær særligt opmærksom, når strømtætheden for hver elektrode er over 2 mA/cm2
(effektiv værdi)
- opbevar apparatet utilgængeligt for kæledyr, som kunne beskadige det og
forurene elektroderne og tilbehøret med parasitter
- kablerne, solenoiderne og strømforsyningen må aldrig vikles om halsen, da det kan
medføre strangulering og kvælning
- mobile og faste radiokommunikationsmidler kan påvirke funktionen af ELITE 150.
Læs tabellerne i denne manual for flere oplysninger.
Forebyggende forholdsregler til inkontinensbehandlinger.
- Brug ikke apparatet på patienter med ekstra-uretral inkontinens
- Brug ikke apparatet på patienter, der lider af kraftig inkontinens, der skyldes
tømningsforstyrrelser
- Brug ikke apparatet på patienter med svær urinretention i de øvre urinveje
- Brug ikke apparatet på patienter med total perifer denervation af bækkengulvet
- Patienter med totalt/subtotalt fremfald af uterus /vagina skal stimuleres med
yderste forsigtighed
- Patienter med infektioner i urinvejene skal behandles for disse symptomer først, før
påbegyndelse af stimulationsbehandlingen
- Før fjernelse eller berøring af proben skal stimulatoren slukkes, eller styrken på
begge kanaler skal skrues ned til 0,0 mA
- Da behandlingen er en personlig lægeordination, må stimulatoren ikke udlånes til
uautoriserede personer.

Bivirkninger
Isolerede tilfælde af hudirritation kan forekomme hos patienter med særligt følsom
hud.
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I tilfælde af en allergisk reaktion på elektrodegelen skal behandlingen indstilles og
en specialist kontaktes.
Hvis der under behandlingen opstår tegn på takykardi og ekstrasystoler, skal
behandlingen indstilles og lægen kontaktes.

Kontraindikationer
Apparatet må ikke anvendes i de følgende tilfælde:
- Stimulation af halsens forside (Sinus carotis)
- Personer med pacemakere
- Patienter med tumorsygdomme (konsulter onkologen)
- Stimulation af hjerneregionen
- Smerter af ukendt ætiologi
- Ulcerationer og hudsygdomme
- Svære traumer
- Stimulation på nye ar
- Graviditet
- Det er strengt forbudt at anvende elektrostimulatoren i øjenområdet
- Nær kropsområder med osteosynteseimplantater (proteser, ringe, skruer,
ortopædiske plader), når der anvendes monofasisk strøm, interferensstrøm eller
kontinuerlig strøm og ionoforese.
Det anbefales at anvende apparatet med forsigtighed på mennesker, der
frembyder kapillærskørhed, da en kraftig stimulation kan forårsage kapillærruptur.
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VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Apparat
- Hvis apparatet ikke fungerer, må du ikke selv åbne det eller pille ved det, eller
forsøge at reparere det
- Kun specialiserede og godkendte centre kan reparere apparatet
- Undgå voldsomme påvirkninger, som kan beskadige apparatet og medføre
fejlfunktion (selv om de ikke kan registreres straks)
- Brug apparatet i et tørt og åbent miljø. Apparatet må ikke pakkes ind.
- Rengør kun apparatet og tilbehøret med desinfektionsmiddel med
natriumhypochlorit eller kvarternært ammoniumsalt fortyndet med destilleret vand
(0,2-0,3 %). Når apparat og tilbehør er rengjort/desinficeret, tørres delene med en
ren klud.
- Det anbefales at rengøre/desinficere delene efter hver brug, medmindre andet er
angivet
- Berør altid apparat og tilbehør med rene hænder
- Det anbefales at bruge apparatet i et rent rum for at undgå forurening med støv
og snavs
- Det anbefales at bruge apparatet i et velventileret rum.

Batteri
Battery info (Batteriinformation)
En specifik menu giver brugeren mulighed for at få vist opladnings- og
batteristanden.
Det anbefales kun at gå ind i menuen, hvis batterierne er helt opladet.
For at komme ind i menuen skal du vælge "Advanced" (Avanceret) fra
hovedmenuen og derefter vælge "Setup" (Opsætning) og til sidst "Battery info"
(Batteriinformation).
Der vil blive vist seks koder:
COD1 = 0 forventet spændingsgrænse nået.
COD1 = 1 maks. opladningstid nået.
COD2 = batteriets spændingsværdi ved start af opladningen.
COD3 = batteriets spændingsværdi ved afslutning af opladningen.
COD4 = opladningsvarighed (fra 1 til 840 minutter, idealtid 720 minutter).
COD5 = varighed af tilslutning til oplader-/strømforsyningsenhed.
COD6 = batteripakkens spænding.
I henhold til de ovennævnte værdier er det tilrådeligt at udskifte batteriet, når
COD1 = 1og COD3 <7,4 volt, eller når COD3-COD2 ≥ 2 volt og COD4 <600 eller igen,
når COD6 er under 5,8 volt.
Desuden anbefales det at udskifte batteripakken efter 3 måneder uden aktivitet.
Efter den periode mister batterierne i reglen deres opladningsevne, hvilken kan gøre
opladningen farlig.
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Tilbehør
Brug og opbevaring af elektroder og kabler
Slidte kabler og elektroder skal udskiftes med helt nye.
Huden skal renses omhyggeligt før påsætning af elektroderne.
Efter brug af enkeltpatientelektroder til flergangsbrug eller engangsbrug skal
elektroderne anbringes i deres plastikfilm og opbevares i plastikposen.
Undgå at elektroderne rører ved hinanden eller ligger oven på hinanden.
Når emballagen er blevet åbnet, kan elektroderne anvendes 25-30 gange.
Elektroderne skal altid håndteres med rene hænder og udskiftes, hvis de ikke hæfter
til huden.
Hvis der ikke anvendes selvklæbende elektroder, tilrådes det at rense overfladen
med korrekte rensemidler, som overholder de krav, der er beskrevet i manualen.
Elektroderne skal opbevares i deres pose og i et miljø, der overholder kravene, der
er angivet i manualen.
Når en behandling er slut, tages kablerne ud af stikforbindelserne og rengøres
omhyggeligt med korrekte rensemidler, der overholder kravene, der er beskrevet i
manualen.
Efter rengøring og tørring af elektroderne, skal de foldes sammen og anbringes i de
plastikposer, der fulgte med kablerne.

Bortskaffelse af apparatet
Apparatet og dele deraf må ikke brændes. Produktet skal bortskaffes på en
genbrugsstation, så bestemmelserne i landet respekteres.
Når produktet skal bortskaffes, kan brugeren returnere det til forhandleren, når
han/hun køber et nyt apparat.
Bidrag til at undgå eventuelle negative miljø- og helbredspåvirkninger, og vær
med til at fremme genbrug og/eller recirkulation af materialer, som apparatet er
opbygget af, ved at følge de foregående anvisninger og korrekt affaldssortering.
Ulovlig bortskaffelse af produktet medfører idømmelse af en bøde ifølge de
nugældende bestemmelser.
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BRUGSANVISNING
For korrekt brug af apparatet fortsættes som følger:
- Forbind kablerne til udgangene på apparatet
- Forbind elektroderne med stikforbindelserne for enden af kablerne
- Anbring elektroderne på huden.
Opstart
Tænd for elektrostimulatoren ved at trykke på tasten ON/OFF/OK i 3 sekunder,
indtil du hører en tone.
Navnene på apparatet og software-versionen vises i nederste højre hjørne på
displayet.
Måden, man kommer ind i hovedmenuen på, kan variere afhængigt af de
enkelte modeller.
Brug tasterne P+ og P- på tastaturet for at rulle gennem menuen:

Program List
Setup
Turn off

Menuen "Program List" (Programliste)
Når "Program List" vælges, vises de følgende områder i overensstemmelse med
modellen:
- SPORT
- FITNESS-PHYSICAL SHAPE (FITNESS - FYSISK FORM)
- BEAUTY-AESTETHICS (SKØNHED - ÆSTETIK)
- PAIN-ANTALGIC (SMERTER - ANALGESI)
- REHABILITATION (REHABILITERING)
Programvalg
-

Valg af område:
Tryk på tasterne P+ og P- for at flytte cursoren til det ønskede område. Tryk OK
for at bekræfte.
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Tryk på venstre-tasten (tilbage-tasten) for at vende tilbage til den foregående
skærm.
- Programvalg.
- Valg af legemsdel (når muligt)
Sådan startes et program
Når du har valgt et program, vil de følgende muligheder blive vist:
- Start
- Electrode placement (Elektrodeplacering)
Vælg Start for at starte programmet og øge kanalstyrken på den følgende skærm.
Øgning/reduktion af styrke
For at øge/reducere styrken af den enkelte kanal: Tryk på OP- og NED-tasterne for
de pågældende kanaler.

For at øge/reducere styrken af alle kanaler samtidigt: Tryk på tasten P+
eller P-.
Visualisering under udførelse af et program
Mens en behandling udføres, viser displayet navnet på programmet (foroven), det
totale antal faser og den igangværende fase, den resterende tid af den
igangværende fase og typen af anvendt kurve (EMS, TENS, ...). I programmerne
med intermitterende stimulation repræsenterer tidsnedtællingen grafisk arbejdseller hvilefasen.
Sådan sættes et program på pause
Tryk på OK for at sætte et program på pause, og tryk eventuelt på OK igen for at
vende tilbage til programmet. Styrkeindikatorerne vil blive sat tilbage til nul, hver
gang behandlingen stoppes eller genstartes.
Sådan stoppes et program
For at stoppe et program, før det er færdigt, holdes OK nede i 3 sekunder for at
slukke apparatet.
Sådan springes en fase over
For at gå videre til en efterfølgende fase, før den igangværende fase er slut: Tryk på
HØJRE-tasten og hold den nede i tre sekunder.
For at vende tilbage til den foregående fase: Tryk på VENSTRE-tasten (tilbagetasten) i tre sekunder.
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Menuen "Last 10" (Sidste 10)
Elektrostimulatoren gemmer de seneste 10 udførte programmer, som vil kunne
hentes og udføres let og hurtigt.
Et program gemmes automatisk, når det er gennemført. Når hukommelsen er fuld,
slettes de ældste programmer automatisk.
Vælg "Last 10", når apparatet tændes, og bekræft med OK.
Vælg det program, du ønsker at udføre, ved at trykke på P+ eller P-.
(Hvis der ikke er gemt noget program, vises meddelelsen EMPTY (TOM).
Når du har bekræftet, vises der tre muligheder:
a. - Start
b. - Electrode placement (Elektrodeplacering)
c. - Delete from the list (Slet fra listen)
a. Det er muligt at udføre det valgte program ved at placere cursoren på "Start".

b. Hvis cursoren placeres på "Electrode placement", vises der en kort
vejledning i korrekt placering af elektroderne.
Se billedet sidst i denne manual for yderligere information om elektrodeplaceringen.
c. Hvis cursoren placeres på "Delete from the list", vil det valgte program ikke
længere være at finde i "Last 10 executed programs".
Hukommelsen for "Last 10"-programmerne refererer til en bestemt bruger. Takket
være funktionen USER SELECTION (multi-user) (BRUGERVALG (flerbruger)) kan
forskellige brugere (op til 3 plus standardbrugere defineret som USER 0) have deres
egen "Last 10"-hukommelse.

Menuen "Setup" (Opsætning)
Menuen Setup" omfatter de følgende muligheder:
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User selection (Brugervalg)

Det tillader brug af specialmenuerne ("Last 10", "Favorites") på en personificeret
måde.
Brugerne kan gemme deres programmer i "Favorites" og kun udføre dem, når de
går ind på deres specifikke konto. Samme procedure gælder for programmerne i
"Last 10".
BEMÆRK: Hver gang apparatet bliver tændt, vil den sidste bruger blive vist.


Language selection (Sprogvalg)

Tillader brugeren at vælge mellem 5 forskellige sprog. Tryk på P+ og P- for at vælge
sprog, og tryk OK for at bekræfte.


Service sounds (Servicelyde)

Tillader brugeren at aktivere (ON) eller deaktivere (OFF) de akustiske lyde, der
udsendes af apparatet.


Auto shut off time (Automatisk nedlukningstid)

Tillader brugeren at indstille den automatiske nedlukning efter en bestemt periode
uden aktivitet. Tryk på P+ eller P- for at regulere tiden.


Contrast (Kontrast)

Tillader brugeren at ændre kontrastniveauet på displayet ved at trykke på P+ og P-.


"Battery info" ("Batteriinformation") (se s. 19)

 Turn off (Sluk)
Slukker for apparatet.
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VIRKNINGSPRINCIPPER
Muskulær elektrostimulation
Elektrostimulation er en teknik, som ved hjælp af elektriske impulser, der påvirker
musklernes motoriske punkter (motorneuroner), fremkalder muskelkontraktioner
ligesom frivillige kontraktioner.
Menneskekroppen indeholder på hver side ca. 200 muskler (omkring 400 muskler i
alt), hvoraf de fleste er tværstribede eller frivillige muskler.
Muskelkontraktionsfysiologien
En skeletmuskel udfører sine opgaver via kontraktionsmekanismen.
Når en person bestemmer sig for at gøre en bevægelse, sender hjernens motoriske
center et elektrisk signal til den kontraherende muskel.
Når det elektriske signal når musklen, frembringer den motoriske endeplade på
muskeloverfladen depolariseringen af muskelmembranen og frigivelsen af Ca++ionerne i den. Ca++-ionerne, der interagerer med aktin- og myosinmolekylerne,
aktiverer kontraktionsmekanismen, som resulterer i forkortelse af musklen.
Den mængde energi, der er nødvendig til kontraktionen, leveres af
adenosintrifosfat (ATP) og understøttes af et genopladeligt energisystem baseret på
aerobe og anaerobe energimekanismer, som bruger kulhydrater og fedtstoffer.
Med andre ord er elektrostimulation ikke en direkte energikilde, men den fungerer
som et redskab, som medfører en muskelkontraktion.
Den samme type mekanisme aktiveres, når muskelkontraktionen frembringes af
EMS. De har den samme funktion som en impuls overført naturligt af det motoriske
nervesystem. Når kontraktionen er slut, slapper musklen af og vender tilbage til sin
oprindelige tilstand.
Isoton og isometrisk kontraktion
En isoton kontraktion forekommer, når de involverede muskler under en bevægelse
overvinder modstanden udefra og bliver kortere og således fremprovokerer en
konstant spændingstilstand i seneenderne. Når udefra kommende modstand
hæmmer musklens bevægelse, fremkalder muskelkontraktion en forøgelse af
spændingen i yderpunkterne, i stedet for at fremprovokere en forkortende virkning.
Dette er isometrisk kontraktion. Ved elektrostimulation anvendes der normalt en
isometrisk stimulation, fordi den muliggør en kraftigere og mere effektiv kontraktion.
Fordelingen af forskellige typer af fibre i musklen
Forholdet mellem de to hovedkategorier (type I og type II) kan variere betydeligt.
Der er muskelgrupper, der typisk består af type I-fibre, såsom Musculus soleus, og
muskler som kun består af type II-fibre, såsom Musculus orbicularis, men i det store
og hele er menneskekroppens muskler opbygget af en kombination af de to typer.
Undersøgelser af fordelingen af fibre i muskelmassen har understreget det tætte
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forhold, der er mellem motoriske nerveceller (toniske eller fascikulære) og de
funktionelle egenskaber ved de fibre, de innerverer, og desuden har
undersøgelserne vist, hvordan en speciel motorisk aktivitet (specielt inden for sport)
kan fremprovokere en funktionel tilpasning af fibrene og medføre en ændring i
deres metaboliske egenskaber.
Type af motorisk enhed

Kontraktionstype

Kontraktionsfrekvens

Tonisk ST

Langsom kontraktion I

0-50 Hz

Fascikulær FT

Hurtig kontraktion II

50-70 Hz

Fascikulær FTb

Hurtig kontraktion II b

80-120 Hz

Stimulationsstyrke
Den strømstyrke, der er nødvendig for at opnå en muskelkontraktion, er personlig og
afhænger af elektrodernes placering, det underliggende fedtvæv, svedtendens,
forekomst af hår på behandlingsstedet osv. Den samme strømstyrke kan derfor
frembringe forskellige fornemmelser på forskellige personer, dage og sider af
kroppen. Under en og samme arbejdsseance vil det være nødvendigt at regulere
styrken for at opnå samme kontraktionsniveau på grund af tilpasningsfænomenet.
De strømstyrker, der anbefales i de forskellige faser, er foreslået som vejledende
værdier, og den enkelte skal modificere disse niveauer i overensstemmelse med
sine personlige behov.
- Moderat styrke. Musklen bliver ikke træt, selv ikke under langvarige behandlinger.
Den fremkaldte kontraktion er udholdelig og behagelig. Det er det første niveau på
den grafiske præsentation af styrke.
- Medium styrke, Musklen bliver synligt kontraheret, men stimulationen medfører ikke
bevægelse af leddene. Det er det andet niveau på den grafiske præsentation af
styrke.
- Stor styrke. Musklen kontraheres betydeligt. Muskelkontraktionen vil medføre
ekstension eller fleksion af ekstremiteten, hvis den ikke blokeres. Det er det tredje
niveau på den grafiske præsentation af styrke.
- Maksimal styrke Musklen kontraheres maksimalt. Dette er en intens behandling,
som kun må foretages efter udførelse af andre stimulationer ved lavere styrke.
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Moderat

Fra 10 mA til 20 mA

Medium

Fra 20 mA til 30 mA

Stor

Over 30 mA

Maksimum

På maksimalt toleranceniveau, men under
smertetærsklen

Beskrivelserne af behandlingerne indeholder de anbefalede styrkeniveauer.
BEMÆRK: De anbefalede strømniveauer er kun vejledende.
Åbent kredsløb
ELITE 150 er udstyret med en anordning til monitorering af strømudslip. Hvis
operatører øger styrkeniveauet til over 10 mA, og kredsløbet er åbent (kablerne ikke
er forbundet med apparatet, og elektroderne ikke er anbragt på huden), indstiller
elektrostimulatoren straks styrken til 0 mA. Kontrollér derfor ved start af et program,
at kablerne er forbundet med apparatet, og at elektroderne ikke er slidt, da det
kan medføre, at deres ledningsevne er reduceret.



Tens

Transkutan elektrisk nervestimulation (TENS) er en selektiv stimulation af de store fibre
i de perifere nerver, der medvirker til at lukke portindgangen for nociceptorerne
(smertereceptorerne) og øge frigivelsen af endorfiner og derved reducere
smerteintensiteten. TENS er derfor blevet udviklet til behandling af svære og kroniske
smerter i relation til de væsentligste muskuloskeletale lidelser.
Smertereduktionen efter anvendelse af TENS-strøm skyldes de følgende tre faktorer:
a. Gate control-teorien (port-kontrol-teorien))
b. Endorfinsekretion
c. Forskellige sederende virkninger i relation til frekvensen
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Gate-teorien
Hvis de elektriske signaler, som fører smerterelateret information til hjernen, stoppes,
elimineres smerteopfattelsen også. Hvis vi f.eks. slår hovedet mod en genstand, er
det første, vi gør, at massere det område, der er blevet berørt ved traumet. Vi
stimulerer altså receptorerne, der har relation til berøring og tryk. TENS kan med
kontinuerlig stimulation og frekvensmodulation anvendes til at frembringe signaler,
der ligner berørings- og tryksignaler. Hvis styrken er tilstrækkelig, er prioriteringen så
høj, at den går forud for smertesignalerne. Når først prioriteringen er opnået, åbnes
porten i relation til de sensoriske signaler, og porten i relation til smerter lukkes,
således at passagen af disse signaler til hjernen hindres.
Endorfinsekretion
Når et nervesignal bevæger sig fra smerteområdet til hjernen, spredes det igennem
en række sammenkoblede forbindelser, som kaldes synapser. En synapse kan
opfattes som mellemrummet mellem enden af én nerve og begyndelsen af en
anden. Når et elektrisk signal når enden af en nerve, frembringer det stoffer, der
kaldes neurotransmittere, som passerer igennem synapsen og aktiverer
begyndelsen af den næste nerve. Denne proces gentages, indtil signalet når
hjernen. De opioider, der er involveret i smertereduktionen, smutter ind i
synapsespalten og forhindrer spredningen af neurotransmittere, hvorved
smertesignalerne blokeres. Endorfinerne er opioider, der produceres naturligt af
kroppen for at takle smerterne, og de kan virke på både rygmarven og hjernen. På
den måde er de effektive smertestillere. TENS kan øge den naturlige produktion af
endorfiner, og derfor nedsætter de smerteopfattelsen.
Forskellige virkninger i relation til frekvensen
Afhængigt af den anvendte frekvens frembringer ELITE 150 øjeblikkelige, kortvarige,
smertestillende virkninger (høje frekvenser) eller progressive langtidsvirkninger (lave
frekvenser).
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PROGRAMLISTE
Programliste for sport
Capillarization (Kapillarisering)
Warm-up (Opvarmning)
Pre-competition warm-up (Opvarmning før konkurrence)
Active recovery (Aktiv restitution)
Maximum strength (Maksimal styrke)
Endurance strength (Udholdenhedsstyrke)
Explosive strength (Eksplosionsstyrke)
Reactivity (Reaktionsevne)
Post-competition recovery (Restitution efter konkurrence)
Hypertrophy (Hypertrofi)
TOTALT 22
BEMÆRK: Nogle programmer er inddelt efter kropsområder.
CE0476 refererer ikke til ikke-lægelige behandlinger.

Programliste for fitness - fysisk form
Firming (Opstramning)
Sculpting (Modellering)
Bio-Pulse sculpting (Biopuls-modellering)
Toning
Mass Building (Opbygning af muskelmasse)
Jogging
TOTALT 32
BEMÆRK: Nogle programmer er inddelt efter kropsområder.
CE0476 refererer ikke til ikke-lægelige behandlinger.
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Programliste for skønhed - æstetik
Drainage (Drænage)
Bio-pulse drainage (Biopuls-drænage)
Lipolysis (Lipolyse (nedbrydning af fedt))
Toning massage (Toningsmassage)
Connective massage (Bindevævsmassage)
Swollen arms (Hævede arme)
Breast firming (Brystopstramning)
Breast sculpting (Brystmodellering)
Face capillaries (Ansigskapillærer)
Slim figure (Slank skikkelse)
Skin tone improvement (Bedring af hudtonus)
Post-pregnancy drainage (Drænage efter graviditet)
Post-pregnancy lipolysis (Lipolyse efter graviditet)
Post-pregnancy firming (Opstramning efter graviditet)
TOTALT 36
BEMÆRK: Programmerne er inddelt efter kropsområder.
CE0476 refererer ikke til ikke-lægelige behandlinger.
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Programliste for smertelindring (Tens)
De følgende programmer er medicinske
Conventional antalgic tens (Konventionel smertestillende tens)
Menstrual pain (Menstruationssmerter)
Modulated antalgic (Moduleret smertestillende)
Knæsmerter
Endorphinic tens (Endorfin-tens)
Chronic pain (Kroniske smerter)
Shoulder pain (scapulohumeral syndrome) Skuldersmerter (skapulohumeralt
syndrom)
Muscle pain (Muskelsmerter)
Chronic lumbago (Kronisk lumbago)
Nakkesmerter
Bursitis-tendinitis (Betændelsestilstand i slimsæk - sene)
Osteoartritis (Betændelsestilstand i led og tilgrænsende knogle)
TOTALT 12
Dette produkt er et medicinsk udstyr, da der forefindes kliniske programmer. Det er derfor certificeret af CERMET
Body nr. 0476 i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Certificeringen dækker klinisk
anvendelse.

Programliste for rehabilitering
De følgende programmer er medicinske
Atrophy Recovery (Atrofirestitution)
Motor point pen (Motorisk punkt-pen)
Agon. (Agonist) –Antagon. (Antagonist)
TOTALT 3
Dette produkt er et medicinsk udstyr, da der forefindes kliniske programmer. Det er derfor certificeret af CERMET
Body nr. 0476 i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Certificeringen dækker klinisk
anvendelse.

BEMÆRK
Der findes yderligere information om programmerne på Globus’ hjemmeside, hvor
man kan downloade en komplet vejledning med alle angivelser af, hvordan
behandlingen udføres korrekt.
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GENERELLE BEMÆRKNINGER OM ELEKTRODEPLACERING
Korrekt placering af elektroderne og korrekt valg af størrelsen på dem er afgørende
for at sikre behandlingseffekten.
Billederne sidst i denne manual viser de forskellige elektrodestørrelser og deres
placering. Besøg hjemmesiden www.globuscorporation.com for mere information.
Her findes en lang række billeder og videoer om placeringen af elektroderne.
BEMÆRK Ved alle de programmer, som medfører en betydelig muskelkontraktion
(såsom f.eks. styrke-, hypertrofi-, tonings- og firmings-programmer...,), er det vigtigt at
placere elektroden på musklens motoriske punkt, som er det mest følsomme punkt
for stimulation.
Hvis elektroden ikke placeres nøjagtigt på det motoriske punkt, kan kontraktionen
blive lille og/eller ubehagelig. I så fald er det nødvendigt at flytte den positive
elektrode nogle få millimeter op for at mærke en effektiv og behagelig kontraktion.
Kroppens stilling under stimulationen
Kroppens stilling i elektrostimulationstiden afhænger af den involverede kropsdel og
programtypen. Under afviklingen af behandling med høje styrker anbefaler vi at
blokere ekstremiteterne for at arbejde isometrisk. Hvis du f.eks. vil behandle
quadriceps med et styrkeprogram, anbefaler vi at udføre behandlingen siddende
med foden blokeret for at undgå en ufrivillig ekstension af benet i kontraktionsfasen.
Ved alle programmerne med lav styrke (massage-, afspændings-, drænageprogrammer) er komfort det vigtigste.
Elektrodeplacering til tens-programmer
På de følgende sider i manualen kan du finde billederne med den korrekte
elektrodeplacering til behandlinger med tens og mikrostrøm. Hvis din
smertelokalisation ikke er omfattet af billederne, kan du placere elektroderne ved
at danne en "firkant" på det smertende område som vist i eksemplet herunder.
Kanal
1

Kanal
2

TENS (brug

SMERTER

Kanal
1

kulørte kabler)

Kanal
2
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ELEKTRODEPLACERING

Musculus biceps brachii

Musculus triceps brachii

Musculus flexor carpi

Musculus extensor carpi

Musculus deltoideus

Musculus pectoralis

Musculus pectoralis
trapezius

Musculus trapezius

Musculus
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ELEKTRODEPLACERING

Musculus latissimus dorsi

Musculus latissimus dorsi

Musculus infraspinatus

Lændemuskler

Lumbale/dorsale muskler

Abdominale muskler

Abdominale muskler

Abdominale muskler

Musculus rectus abdominis
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ELEKTRODEPLACERING

Gluteus-muskler

Gluteus-muskler

Musculus biceps femoris

Adduktormuskler

Musculus
rectus/quadriceps femoris

Musculus quadriceps
femoris

Musculus gastrocnemius

Musculus gastrocnemius

Musculus tibialis anterior
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ELEKTRODEPLACERING TIL TENS-BEHANDLINGER

Shoulder pain
(Skuldersmerter)

Albuesmerter

Nakkesmerter

Lændesmerter

Lændesmerter

Iskias

Knæsmerter

Knæsmerter

Knæsmerter
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GARANTI
Apparatet er omfattet af en garanti for den første bruger på 24 måneder
begyndende fra købsdatoen. Garantien dækker produktionsfejl og defekte
materialer på betingelse af, at apparatet er blevet anvendt rigtigt og holdt
ydedygtigt. Garantien er begrænset til 12 måneder, hvis apparatet er beregnet til
professionel brug. Garantidækningen er begrænset i de følgende tilfælde:
- Seks (6) måneder for tilbehør udsat for slid såsom batterier, opladere,
strømforsyningsenheder, kabler, håndstykke til G-elektrode.
- Halvfems (90) dage for de medier, der indeholder software, f.eks. cd-rommer,
hukommelseskort osv.
- Denne garanti omfatter ikke engangstilbehør og -materialer såsom elektroder osv.
Garantien er gyldig og kan håndhæves i det land, hvor produktet er købt. Hvis
produktet er købt i et EU-land, er garantien gyldig i alle medlemsstater.
Brugeren skal efterleve de følgende bestemmelser, for at garantien er gyldig:
1. I tilfælde af reparationer skal produkterne og deres tilbehør sendes i den originale
emballage for kundens regning.
2. Garantien er kun gyldig, når kvitteringen eller fakturaen for produktet med
angivelse af produktets købsdato er vedlagt.
3. Reparationer vil hverken forny eller forlænge garantien.
4. Hvis der ikke afsløres nogen fejl, vil omkostningerne for indgrebet blive debiteret
alligevel.
5. Garantien bliver ugyldig, hvis fejlen skyldes: stød, fald, fejlagtig eller ukorrekt
anvendelse af produktet, brug af uoriginal strømforsyningsenhed eller oplader,
hændelige hændelser, ændring, udskiftning/fjernelse af garantimærker og/eller
mishandling. Garantien dækker ikke skader, der er forårsaget af ukorrekte
emballager under forsendelse.
6. Garantien dækker ikke manglende evne til at anvende produktet, andre
hændelige omkostninger eller følgeudgifter, der er påført af køberen.
BEMÆRK: Før apparatet returneres til reparation, anbefaler vi, at instrukserne i
manualen læses omhyggeligt, og at besøge Globus' hjemmeside.
Når du returnerer dit produkt for at få hjælp, skal du kontakte din forhandler eller
vores kundeservice. Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden
forudgående varsel. Egenskaber og dimensioner angivet i denne manual er ikke
bindende.
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Hyppigt stillede spørgsmål
Hvilken slags elektroder skal man anvende til elektrostimulation?
Brug selvklæbende elektroder, som er praktiske, og som forbedrer kvaliteten af
stimulationen. Hvis de bruges med omhu, kan de anvendes 25-30 gange.
Elektroderne skal udskiftes, når de ikke længere hæfter til huden.
Hvor skal elektroderne placeres?
Denne manual indeholder en omfattende vejledning til placering af elektroderne
(det er ikke nødvendigt at respektere de angivne polariteter): det er således
tilstrækkeligt at efterleve anvisningerne. Den korrekte placering af elektroderne kan
desuden bestemmes empirisk ved brug af Find Motor Point Pen (Find det motoriske
punkt-pen): anbring elektroderne som angivet på billederne i nærværende manual,
og start så stimulationen. Flyt elektroden manuelt ved at skubbe den hen over
musklen uden at løfte den fra huden. Du vil bemærke en ændring i kontraktionen
svarende til elektrodens forskellige positioner. Når først det punkt, hvor stimulationen
er størst, er lokaliseret, nedsættes kanalstyrken til nul (0,0 mA), og elektroden
placeres igen. Derefter øges styrken gradvist.
Brug af Y-kabler
Dette tillader brug at flere elektroder på den samme kanal.
Y-kabler tillader brug af flere elektroder på den samme kanal, hvilket gør det muligt
f.eks. at stimulere quadriceps' Musculus vastus medialis og Musculus vastus lateralis
med en enkelt kanal. Må ikke anvendes til medicinsk brug.
Falder effekten ved brug af Y-kabler?
Strømstyrken for hver enkelt kanal forandres ikke. Men når der anvendes Y-kabler til
at opdele en enkelt kanal i to, fordeles strømmen på et større muskelareal, hvorfor
kontraktionen vil være mindre udtalt. Forøg styrken for at opnå det samme
kontraktionsniveau.
Kan elektrostimulation skade mig?
Det er meget usandsynligt, at elektrostimulation skader musklerne. Det er dog
fundamentalt at forøge styrken gradvist for at iagttage musklens reaktion og undgå,
at ekstremiteten holdes fuldstændigt udstrakt. Kontakt en specialist, hvis du er i tvivl.
Kan man bruge elektrostimulatoren under menstruation?
Elektrostimulation kan i nogen grad indvirke på menstruationscyklussen og forårsage,
at den fremskyndes, forsinkes, forstærkes eller reduceres. Disse virkninger er dog
subjektive og yderst forskellige. Det anbefales at undgå behandlinger i
underlivsområdet under menstruationen og umiddelbart før og efter den.
Kan man bruge elektrostimulatoren, når man ammer?
Der er til dato ikke set bivirkninger vedrørende amning. Dog frarådes det at stimulere
brystkassen, når man ammer.
Er
hudsygdomme
(f.eks.
psoriasis,
nældefeber)
kontraindikationer
for
elektrostimulation?
Ja. Områder, der er angrebet af hudsygdomme, må ikke behandles.

37
Rev.04.15

Hvornår kan jeg se de første resultater?
De æstetiske resultater af elektrostimulation er altid subjektive. Hvis programmet
"Toning" køres regelmæssigt med 3-4 behandlinger om ugen, kan man se et resultat
efter 15 dage. Hvorimod programmerne Lipolysis og Drainage kræver 40 dages
behandling. Der opnås hurtigere resultater, hvis behandlingerne kombineres med
god fysisk aktivitet og en korrekt livsstil.
Hvor mange behandlinger kan jeg foretage om ugen?
Se det ugentlige træningsprogram i Globus Personal Trainer angående fysisk
træning. For fitness- og æstetikprogrammer afhænger antallet af behandlinger af
behandlingstypen: 3-4 behandlinger om ugen hver anden dag foreslås for toning,
hvorimod behandlinger med lipolyse- og drænageprogrammer kan udføres dagligt.
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TABEL 1
VEJLEDNING OG PRODUCENTENS DEKLARATION – ELEKTROMAGNETISK STRÅLING – FOR ALT UDSTYR OG
ALLE SYSTEMER
ELITE 150 er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er specificeret nedenfor. Kunden eller
brugeren af ELITE 150 skal sikre sig, at det anvendes i et sådant miljø.
Strålingstest
RF-stråling

Overensstemmelse
Gruppe 1

ELITE 150 anvender kun RF-energi til dets
interne funktion. Dets RF-stråling er derfor
meget lille, og det er usandsynligt, at det vil
medføre interferens i elektronisk udstyr i
nærheden.

Klasse A

ELITE 150 er egnet til brug alle steder bortset
fra boliger og steder, der er direkte
forbundet med det offentlige
lavspændings-forsyningsnet, som forsyner
bygninger, der anvendes til boligformål.

CISPR 11

RF-stråling
CISPR 11
Harmonisk emission

Elektromagnetisk miljø - Vejledning

Klasse A

IEC 61000-3-2
Spændingsfluktuationer/flicker- Overholdes
emissioner
IEC 61000-3-3

TABEL 2
VEJLEDNING OG PRODUCENTENS DEKLARATION – ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET – FOR ALT UDSTYR
OG ALLE SYSTEMER
ELITE 150 er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er specificeret nedenfor. Kunden eller
brugeren af ELITE 150 skal sikre sig, at det anvendes i et sådant miljø.
Immunitetstest

Elektrostatisk udladning
(ESD)

IEC 61000-4-2

Testniveau IEC
60601
±6 kV ved kontakt
±8 kV i luft

Overensstemmelsesniveau

Elektromagnetisk miljø Vejledning

±6 kV ved kontakt

Gulve skal være af træ,
beton eller keramiske fliser.
±8 kV i luft
Hvis gulvene er dækket
med et syntetisk materiale,
skal den relative fugtighed
Testen er ikke udført på være mindst 30 %.
skaftkonnektor,
fordi
apparatet er forsynet
med IEC 60417-5134symbol
for
ESDfølsomhed.
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Hurtig elektrisk
transient/burst

±2 kV for
strømforsyningsledninger.

±2 kV for
Netledningskvaliteten skal
strømforsyningsledninger. være som i et typisk
kommercielt miljø eller
±1 kV for indgangshospitalsmiljø.
/udgangsledninger

IEC 61000-4-4

±1 kV for indgangs/udgangsledninger

Surge

±1 kV

±1 kV ledning-ledning

ledning-ledning

±2 kV ledning-jord

IEC 61000-4-5

±2 kV ledning-jord

Spændingsfald, korte
<5 % UT
afbrydelser og
(>95 % fald i UT)
spændingsvariationer
på indgående
pr. 0,5 cyklus
strømforsyningsledninger

40 % UT

IEC 61000-4-11

(60 % fald i UV)
pr. 5 cyklusser

70 % UT
(30 % fald i UT)
pr. 25 cyklusser

<5 % UT
(>95 % fald i UT)
på 5 sek.
Strømfrekvensmagnetfelt (50/60 Hz)

3 A/m

<5 % UT
(>95 % fald i UT) pr. 0,5
cyklus

40 % UT
(60 % fald i UV)
pr. 5 cyklusser

Netledningskvaliteten skal
være som i et typisk
kommercielt miljø eller
hospitalsmiljø. Hvis
brugeren af ELITE 150 har
brug for kontinuerlig drift
under afbrydelse af
netværkstrøm, anbefales
det, at ELITE 150 forsynes
med strøm fra en uafbrudt
strømforsyning eller et
batteri.

70 % UT
(30 % fald i UT)
pr. 25 cyklusser

<5 % UT
(>95 % fald i UT)
på 5 sek.
3 A/m

IEC 61000-4-8
Bemærk

Netledningskvaliteten skal
være som i et typisk
kommercielt miljø eller
hospitalsmiljø.

Strømfrekvensmagnetfelter skal være på
niveauer, der er
karakteristiske for et typisk
sted i et typisk kommercielt
miljø eller hospitalsmiljø.

UT er netledningens vekselstrømspænding før anvendelse af testniveauet

TABEL 4
VEJLEDNING OG PRODUCENTENS DEKLARATION – ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET – TIL UDSTYR OG
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SYSTEMER, DER IKKE OPRETHOLDER VITALE FUNKTIONER
ELITE 150 er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er specificeret nedenfor. Kunden eller
brugeren af ELITE 150 skal sikre sig, at det anvendes i et sådant miljø.
Immunitetstest

Testniveau IEC
60601

Overensstemmelsesniveau

Elektromagnetisk miljø Vejledning
Bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr må ikke
anvendes nærmere ved nogen
del af ELITE 150, herunder kabler,
end den anbefalede
separationsafstand beregnet ud
fra ligningen, der gælder for
transmitterens frekvens.

Anbefalet separationsafstand

 3,5 
d   P
 V1 

12 
d    P fra 80 MHz til 800
 E1 
MHz

7
d    P fra 800 MHz til 2,5
 E1 
3 Vrms

3V

GHz

Ledet RF

IEC 61000-4-6

Fra 150 kHz til
80 MHz

41
Rev.04.15

Udstrålet RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3
Fra 80 MHz til
2,5 GHz
Hvor P er den maksimale
udgangseffekt angivet for
transmitteren i watt (W) i
overensstemmelse med
transmitterproducenten, og d er
den anbefalede
separationsafstand i meter (m).

Feltstyrkerne fra faste RFtransmittere, bestemt ved en
elektromagnetisk site surveya,
skal være mindre end
overensstemmelsesniveauet i
hvert enkelt frekvensområdeb.

Der kan forekomme interferens,
hvis noget udstyr mærket med
det følgende symbol er i
nærheden:

Bemærk:
(1)

Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde.
Disse retningslinjer gælder ikke nødvendigvis i alle situationer. Elektromagnetisk spredning
påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
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a

Feltstyrker fra faste transmittere, såsom basisstationer for radiotelefoner (mobil/trådløs telefon)
og landmobile radioer, amatør-, AM- og FM-radioer samt TV-transmission kan teoretisk set ikke
forudsiges med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø, der skyldes faste RFtransmittere, skal en elektromagnetisk site survey overvejes. Hvis den målte feltstyrke på
stedet, hvor ELITE 150 anvendes, overstiger det ovennævnte gældende RFoverensstemmelsesniveau, skal ELITE 150 overvåges for at verificere normal drift. Hvis der ses
unormal drift, kan yderligere foranstaltninger være nødvendige såsom at vende eller flytte
ELITE 150.

b

Gennem frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end [V1] V/m.
TABEL 6

ANBEFALEDE SEPARATIONSAFSTANDE MELLEM BÆRBART OG MOBILT RF-KOMMUNIKATIONSUDSTYR OG
ELITE 150 FOR ET UDSTYR OG SYSTEM, DER IKKE OPRETHOLDER VITALE FUNKTIONER
ELITE 150 er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er under
kontrol. Kunden eller brugeren af ELITE 150 kan medvirke til at undgå elektromagnetisk interferens
ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr
(transmittere) og ELITE 150 som anbefalet herunder i henhold til den maksimale udgangseffekt for
kommunikationsudstyret.
Angivet maksimal
udgangseffekt for
transmitter
W
0,01
0,1
1
10
100

Da 150 kHz a_to 80
MHz

Da 80 MHz a_to 800
MHz

Da 800 MHz a_to 2,5
GHz

0,12

0,12

0,23

0,38

0,38

0,73

1,20

1,20

2,30

3,80

3,80

7,30

12,00

12,00

23,00
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