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1. Informacje ogólne

1.1 Wstęp
Dziękujemy za wybór urządzenia TimeWaver. Prosimy starannie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, 
zwracając szczególną uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Niniejszy dokument jest częścią wyrobu medycznego o nazwie Healy, którego producentem jest spółka Time-
Waver Production GmbH. Prawa autorskie są zastrzeżone dla spółki. Powielanie tekstu, sporządzanie wycią-
gów na jego podstawie czy korzystanie z zdjęć wymaga zgody autora. Spółka TimeWaver Production GmbH 
dostarcza niniejszy dokument swoim klientom do udostępniania i przechowywania, zgodnie z wymaganiami 
wynikającymi z obowiązującego prawa.

1.2 Grupa docelowa
Instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika. Do użytkowników można zaliczyć pracowników ochrony zdrowia 
oraz osoby dorosłe w domu i zakłady opieki zdrowotnej. Instrukcja służy zapewnieniu bezpiecznego korzysta-
nia z urządzenia i umożliwia użytkownikom zapoznanie się z urządzeniem.  

Korzystanie z urządzenia Healy APP wymaga niezbędnych praktycznych umiejętności posługiwania się smart-
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fonem. Do korzystania z urządzenia Healy, w szczególności Healy APP, przydatne mogą być również praktycz-
ne umiejętności obsługi przycisków, pasków przewijania i standardowych okien dialogowych. 

1.3 Zmiany techniczne
Odnośnie do treści i informacji zawartych w niniejszej instrukcji, zastrzega się możliwość zmian technicznych 
niezbędnych do usprawnienia urządzenia lub akcesoriów.

1.4 Producent
TimeWaver Production GmbH

Schloss Kränzlin, Darritzer Str. 6, 16818 Kränzlin, Niemcy

Tel.: +49 3391 40022-11, Fax.: +49 3391 40022-99, E-Mail: info@healy.de

Autoryzowany sprzedawca:  TimeWaver Home GmbH
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1.5 Status zmian

Zmiana Data Uwagi

0 21 pażdziernika 2016 wydanie I
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2. Healy

2.1 Przeznaczenie
Urządzenie TimeWaver Home jest przeznaczone do mikrostymulacji, która wspomaga leczenie objawów wielu 
chorób przy użyciu prądów w zakresie miliamperowym i o różnych częstotliwościach. Urządzenie można sto-
sować do różnych części ciała. Z tego powodu w zestawie znajdują się różne zestawy elektrod, umożliwiające 
szerokie zastosowanie urządzenia. Podstawą udzielenia atestu dla urządzenie Healy jako wyrobu medyczne-
go w klasie IIa są programy umożliwiające jego zastosowanie do stymulacji mikroprądami, dostępne w ramach 
standardowego pakietu oprogramowania.

2.2 Wskazania
Urządzenie Healy jest przeznaczone do następujących zastosowań:
 • w terapii bólu (bóle układu szkieletowego, mięśni, nerwobóli, bóli mięśniowych)
 • przy gojeniu ran, łagodzeniu stanów zapalnych i leczeniu wrzodów (odleżyny)
 • przy dolegliwościach mięśniowych, np. fi bromialgia, bóle mięśniowe (mialgia)
 • w chorobach psychicznych, takich jak depresja, niepokój, urojenia, wzburzenie oraz związane z tym zabu-
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rzenia snu
 • w celu poprawy zdolności koncentracji
 • w przypadku udaru mózgu:

 - poprawa funkcji ruchowej
 - poprawa czasu reakcji przy prostych ćwiczeniach ruchowych
 - złagodzenie zaburzeń mowy

 • w stanach depresyjnych:
 - zmniejszenie liczby punktów w diagnostyce depresji
 - poprawa pamięci krótkotrwałej

 • w chorobie Parkinsona
 - poprawa funkcji ruchowej
 - poprawa pamięci krótkotrwałej

 • w chorobie Alzheimera
 - poprawa zdolności rozpoznawania mowy
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 • w stanach migrenowych:
 - skrócenie czasu trwania napadów migreny i zmniejszenie intensywności bólu

 • przy bólach głowy

2.3 Przeciwskazania
Kuracje z użyciem prądu nie powinny być stosowane szczególnie w przypadku, gdy w okolicy oddziaływania 
urządzenia znajdują się obce ciała metaliczne, sztuczne rozruszniki serca lub wszczepione defi brylatory (za wy-
jątkiem okolicy kończyn dolnych), a także w przypadku krwotoków, ryzyka wystąpienia krwotoku lub zatoru. 
Kuracji urządzeniem nie należy stosować w miejscach, w których skóra była poddana leczeniu radioterapią lub 
jest wrażliwa, a ponadto w przypadku gorączki.
 • U kobiet w ciąży nie należy stosować terapii urządzeniem Healy.
 • Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku leczenia osób, u których zdiagnozowano padaczkę. 

Należy najpierw zasięgnąć porady specjalisty.
 • Nie należy umieszczać elektrody ani stosować stymulacji elektrycznej bezpośrednio na oczy, zakrywając 

usta, na przednią część szyi (szczególnie w okolicy zatoki tętnicy szyjnej), na klatce piersiowej i dolnej czę-
ści pleców lub w sposób, w który prąd przechodził by przez serce. 
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W razie przeciwwskazań należy zasięgnąć porady terapeuty lub lekarza.

2.4 Opis
Urządzenie Healy jest urządzeniem przenośnym, z zasilaniem wewnętrznym i sterowanym przy użyciu techno-
logii Bluetooth z poziomu aplikacji, np. zainstalowanej na smartfonie. Urządzenie posiada jedno wyjście do 
stymulacji. Wartość prądu może mieścić się w zakresie od - 10V do +10 V, od 0 do 1 MHz, 0 – 4 mA. Wyjście ma 
kształt prostokątny.

Do ładowania wewnętrznych baterii służy port mikro USB oraz znajdujący się w zestawie z urządzeniem prze-
wód zasilający. Przewód można podłączyć do odpowiedniego gniazda USB, np. w smartfonie. W przypadku 
braku odpowiedniego źródła zasilania, u sprzedawcy urządzenia należy zapytać o adapter zasilający. 

Do konfi guracji urządzenia i sterowania nim niezbędna jest aplikacja Healy APP. Aplikację można pobrać ze 
sklepu Play lub Apple. Przez instalacją aplikacji należy sprawdzić wymaganiami dotyczące smartfona (w punk-
cie 4.1.1 instrukcji).
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2.4.1 Opis urządzenia
Urządzenie Healy jest urządzeniem przenośnym zasilanym na baterię. U góry urządzenia znajduje się przycisk 
(On/off) oraz ikony. Miejsce do podłączenia urządzenia do zasilania znajduje się z przodu (pozycja 7). Wyjście 

do stymulacji jest ustawione pod kątem 90° (poz. 8) naprzeciwko gniazda za-
silania, dlatego nie jest możliwe jednoczesne ładowanie baterii i stosowanie 
urządzenia do stymulacji.

Rys. 2.4.1.1: Widok urządzenia Healy z góry: Poz. 1 ikona i dioda LED połą-
czenia przez Bluetooth ; Poz. 2 przycisk włączenia/wyłączenia (On/off); Poz. 3 
ikona baterii, Poz. 4 dioda LED działania generatora (jeżeli wyjście stymulato-
ra jest aktywne, dioda LED miga i wskaźnik baterii jest aktywny); Poz. 5 ikona 
generatora; Poz. 6 ikony elektrody dodatniej i ujemnej; Poz. 7 ikona połącze-
nia z portem USB; Poz. 8 gniazdo zasilania przez złącze mikro USB (niewi-
doczne na rysunku); Poz. 9 gniazda do elektrod (niewidoczne na rysunku)

Wewnętrzna bateria umożliwia działanie urządzenia niezależnie od źródła zasilania.
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2.4.2 Opis oprogramowania

Aplikacja Healy APP jest grafi cznym interfejsem użytkownika służącym do 
konfi guracji urządzenia i sterowania nim. Umożliwia przesyłanie programów 
zabiegów do urządzenia. Z poziomu aplikacji można rozpocząć i wstrzymać 
zabieg. Aplikacja Healy łączy się z urządzeniem przy użyciu technologii Blue-
tooth. Aplikacja może połączyć się tylko z jednym urządzeniem jednocześnie.

Rys. 2.4.2.1:Wygląd interfejsu aplikacji Healy APP Poz. 1 - ikona jakości syg-
nału połączenia Bluetooth z urządzeniem Healy; Poz. 2 - Ikona stanu baterii 
urządzenia Healy
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2.5 Informacje ogólne
Urządzenie Healy jest wyrobem medycznym przeznaczonym do użytku wyłącznie w warunkach medycznych 
i tylko dla użytkowników zapoznanych ze sposobem jego użytkowania. Z urządzenia należy korzystać ściśle 
zgodnie z instrukcją. Celowe niewłaściwe użycie z powodu błędnych ustawień lub w nieodpowiednich warun-
kach może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia albo zmniejszyć skuteczność działania urządzenia.

 • Przed użyciem należy starannie zapoznać się z instrukcją obsługi.
 • Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do użycia w sposób opisany w instrukcji obsługi.
 • W niniejszej instrukcji obsługi wyraz NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega o możliwych obrażeniach ciała!!
 • W niniejszej instrukcji obsługi wyraz OSTRZEŻENIE ostrzega o możliwych uszkodzeniach!

2.6 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo/Ostrzeżenie: 
 • Urządzeniem przechowywać poza zasięgiem dzieci!
 • Urządzenie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Nie korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego lub obsługiwania ciężkiego 
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sprzętu. Bezpośrednio po zabiegu, zdolność prowadzenia pojazdu mechanicznego  lub obsługiwania cięż-
kiego sprzętu może być ograniczona.

 • Do ładowania baterii należy używać wyłącznie kabla podłączonego go gniazda USB, prądem stałym o 
maks. napięciu 5V i maks. natężeniu wynoszącym 2500 mA.

 • W przypadku usterki należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą. Nie otwierać osłon i nie na-
prawiać urządzenia. 

 • Nie korzystać z urządzenia w pobliżu gazów łatwopalnych (np. gazów znieczulających) lub w środowisku 
wzbogaconym w tlen.

 • Zabieg przerwać i elektrody zdjąć w przypadku wystąpienia podrażnienia, reakcji alergicznej lub poparze-
nia w miejscach kontaktu skóry z elektrodą, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą. Zwracać uwagę 
przy stosowaniu stymulacji prądem o natężeniu wyższym niż 2 mA (elektrod mocowane do uszu) lub 4 mA 
(elektrody powierzchniowe). Części dotykalne mogą powodować potencjalne reakcje alergiczne.

 • Gniazda stymulacji i ładowania chronić przez wodą i innymi cieczami. Zwracać uwagę na ułożenie gniazd, 
kiedy urządzenie pracuje.

 • Przyłożenie elektrod do klatki piersiowej może zwiększyć ryzyko migotania komór.
 • Urządzenie jest przeznaczone do użycia w pomieszczeniu.  Urządzenie należy przechowywać i transporto-
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wać w kontrolowanych warunkach otoczenia.
 • Urządzenie wytwarza wysoką częstotliwość.
 • Nie korzystać z urządzenia w miejscach osłoniętych materiałami wykonanymi z metalu, np. szpitalnych od-

działach intensywnej terapii, w samolotach lub miejscach, w których zabronione jest korzystanie z telefo-
nów komórkowych.

 • Ostrożnie/Ostrzeżenie: Urządzenie nie umożliwia podtrzymywania funkcji życiowych.
 • Urządzenie jest przeznaczone do użycia wyłącznie z akcesoriami dostarczonymi w zestawie i w połączeniu 

z kompatybilnym smartfonem.
 • W przypadku elektrycznych wyrobów medycznych należy zachować szczególne środki ostrożności doty-

czące kompatybilności elektromagnetycznej, przede wszystkim podczas ich instalacji i eksploatacji.
 • U osób korzystających z defi brylatora lub rozrusznika serca nie należy stosować urządzenia na rękach. U ta-

kich osób elektrody należy przykładać do podeszw stóp.
 • Przenośne urządzenia komunikacyjne wykorzystujące wysokie częstotliwości, np. telefony komórkowe, 

mogą wpływać na działanie urządzeń elektrycznych. Podczas korzystania z urządzenia zachować bezpiecz-
na odległość (30 cm) części i kabli urządzenia Healy od urządzeń wytwarzających wysokie częstotliwości. 
Nie spinać urządzenia z takimi urządzeniami ani nie umieszczać go obok innych urządzeń elektrycznych.



24

 • Użycie akcesoriów lub przewodów innych niż dostarczone przez producenta może skutkować zwiększoną 
emisją wysokiej częstotliwości lub zmniejszeniem odporności urządzenia na zakłócenia.

 • Unikać uszkodzeń kabli elektrody i kabli do ładowania ostrymi przedmiotami. W przypadku uszkodzenia 
kabli należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą. Nie używać uszkodzonych kabli/przewodów!

 • W celu zabezpieczenia urządzenia i akcesoriów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem należy przecho-
wywać je z dala od dzieci, kurzu, promieni słonecznych, wilgoci, zwierząt domowych i szkodników!

 • Urządzenie może być używane wyłącznie z kablami/przewodami i elektrodami dostarczonym wraz nim. 
Użycie innych akcesoriów, przewodów lub elektrod może skutkować zwiększoną emisją pola magnetycz-
nego lub mniejszą odpornością elektromagnetyczną, co może spowodować nieprawidłowe działanie urzą-
dzenia.

 • Nie należy korzystać z urządzenia ani przechowywać go obok innych urządzeń ze względu na ryzyko nie-
właściwego jego działania. Jeżeli użycie urządzenia w takich warunkach jest konieczne, urządzenie oraz in-
ne urządzenia należy obserwować pod kątem prawidłowości działania.
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3. Zgodność produktu z regulacjami
Urządzenie zostało sprawdzone i zatwierdzone do użytku zgodnie z dyrektywą o wyrobach medycznych, nr 
93/42/WE. 

Aby uzyskać deklarację zgodności należy skontaktować się ze spółką TimeWaver Production GmbH.
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4. Przygotowania do użycia urządzenia Healy

4.1 Instalacja
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Healy konieczne jest przygotowanie urządzenia i zainstalowanie 
aplikacji Healy APP. Korzystanie z urządzenia Healy APP wymaga niezbędnych praktycznych umiejętności po-
sługiwania się smartfonem. Do korzystania z urządzenia Healy, w szczególności Healy APP, przydatne mogą 
być również praktyczne umiejętności obsługi przycisków, pasków przewijania i standardowych okien dialogo-
wych.

4.1.1 Wymagania dotyczące smartfonów
Bluetooth  Bluetooth 4.0 lub nowszy    

System Operacyjny iOS  wersja 9.0 lub nowszy                                                              

  Android  wersja 4.4 lub nowszy
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4.1.2 System operacyjny Android
 • Uruchom aplikację Sklep Play.1

 • Znajdź aplikację Healy APP.
 • Wybierz „Healy APP”, producent: „TimeWaver Production GmbH”
 • Pobierz aplikację i zainstaluj ją na smartfonie.

4.1.3 System operacyjny iOSm
 • Otwórz aplikację Sklep Apple.2

 • Znajdź aplikację Healy APP.
 • Wybierz „Healy APP”, producent: „TimeWaver Production GmbH”
 • Pobierz aplikację i zainstaluj ją na smartfonie.

1Sklep Play to marka Google Inc.
2App Store jest znakiem towarowym fi rmy Apple Inc.
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4.1.4 Sprzęt
 • Rozpakuj urządzenie Healy i sprawdź, czy nie jest uszkodzone.
 • Przed pierwszym użyciem naładuj baterie (ładowanie przez 1,5 godz.).
 • Włącz urządzenie naciskając krótko przycisk (On). Sprawdź, czy miga prawa dioda LED.

Uwaga: Wyjęcie kable USB z urządzenia Healy powoduje odłączenie urządzenia od zasilania. Nie jest możliwe 
odłączenie zasilania wewnętrznego.

4.1.5 Parowanie przez Bluetooth
Po zainstalowaniu aplikacji włącz urządzenie Healy naciskając krótko przycisk (On) (zob. rys. 4.1.5.1).

Rys. 4.1.5.1: Przycisk ON/OFF
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Po uruchomieniu aplikacji pojawi się ekran startowy (zob. rys. 4.1.5.2).

1 iOS jest znakiem towarowym spółki Apple Inc.
 2Android jest znakiem towarowym spółki    
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Rys. 4.1.5.2: Ekran startowy

Po załadowaniu aplikacja, aplikacja rozpocz-
nie wyszukiwanie urządzeń Bluetooth (zob. 
rys. 4.1.5.3).

Rys. 4.1.5.3: Ekran skanowania

W ciągu maks. 20 sekund aplikacja wyszu-
ka urządzenie Healy i połączy się z nim auto-
matycznie. Kiedy telefon wykryje urządzenie 

Healy, pojawia się rys. 4.1.5.4.                                            



31

Healy Instrukcja obsługi 

Rys. 4.1.5.4: Zeskanuj ekran z numerem se-
ryjnym.

Po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się 
z tyłu urządzenia Healy albo wpisaniu nume-
ru seryjnego urządzenia można połączyć się 
z urządzeniem naciskając przycisk Connect 
(Połącz) (zob. rys. 4.1.5.5).

Rys. 4.1.5.5: Ekran połączenia
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4.1.6 Podłączenie elektrod
Wtyczki kabli elektrod należy umieścić w gniazdach urządzenia Healy. Przy podłączaniu zwrócić uwagę na bie-
gunowość. Przyłożyć elektrody do miejsca na ciele.

Ważna uwaga dotycząca korzystania z elektrod samoprzylepnych:
 • Nigdy nie należy umieszczać elektrod w okolicy tętnicy szyjnej.
 • Nie należy umieszczać elektrod na ranach otwartych.
 • Przed przyłożeniem elektrod miejsce oczyścić, a w razie potrzeby zgolić włosy.
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5. Obsługa urządzenia Healy

Z tymi często używanym funkcjami użytkownik powinien być zaznajomiony:
 • sprzycisk włączenia/wyłączenia (On/Off) (zob. punkt 4.1.5 i 5.4)
 • wybór zabiegu (zob. punkt 5.1)
 • rozpoczęcie stymulacji (zob. punkt 5.1)
 • podłączenie elektrod (zob. punkt 4.1.6)

5.1 Rozpoczęcie zabiegu przy użyciu smartfona
Po zainstalowaniu aplikacji, sparowaniu i podłączeniu elektrod, urządzenie He-
aly jest gotowe do użycia. Na ekranie interfejsu użytkownik może wybrać stro-
nę z programami (zob. rys. 5.1.1). 

Rys. 5.1.1: Interfejs

Po wybraniu strony z programami, zostanie załadowana wybrana strona z iko-
na poszczególnych programów (zob. rys. 5.1.2).

12
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Rys. 5.1.2: Strona z programami

Po wybraniu programu ze strony z programa-
mi, zostaną załadowane informacje dotyczą-
ce przyłożenia elektrod (zob. rys. 5.1.3).

Rys. 5.1.3: Strona z informacjami dotyczący-
mi przyłożenia elektrod.

Po wybraniu „Start” na stronie informacyjnej, 
wybrany zabieg rozpocznie się i zostanie za-
ładowana strona zabiegu (zob. rys. 5.1.4). 
Na stronie zabiegu, korzystając z przycisków 
plus i minus użytkownik może ustawić inten-
syw ność programu.
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Rys. 5.1.4:  Strona zabiegów

Kiedy obwód elektryczny jest zamknięty, kół-
ko wskazujące czas zmienia kolor z czarnego 
na biały (zob. rys. 5.1.5).

Rys. 5.1.5: Strona zabiegu z białym wskaźni-
kiem czasu obwód elektryczny jest zamknięty.
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5.2 Obsługa urządzenia Healy - zasady ogólne.  
Podczas zabiegu należy korzystać z klipsa znajdującego się z tyłu urządzenia, służącego do przypięcia urzą-
dzenia Healy do ubrania. Elektrody należy przymocować w sposób przedstawiony na piktogramach aplikacji 
(zob. rozdział 10). Przewody elektrod należy poprowadzić do urządzenia Healy w taki sposób, aby czuć się wy-
godnie i aby nie przeszkadzały. Należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wyjście stymu-
lacji powinno zawsze być skierowane na podłogę. Tylko w ten sposób urządzenie jest zabezpieczone przez 
wodą i innymi cieczami.

5.3 Elektrody 
Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z elektrod, np. obsługa, czyszczenie i obchodzenie się z nimi, 
podane są w załączniku do instrukcji obsługi.

5.4 Rozpoczęcie zabiegu bez użycia smartfona
Urządzenie zawsze przechowuje ostatnio użyty program zabiegu. Naciskając przycisk włączenia (On) na urzą-
dzeniu Healy, zostanie uruchomiony ostatni program, który został przesłany ze smartfona do urządzenia. Do-
myślna intensywność wynosi 15 %.
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5.5 Wstrzymanie zabiegu
Korzystając z aplikacji użytkownik może sprawdzać bieżący stan wykonania 
programu uruchomionego na urządzeniu.

Zabieg można wstrzymać (przerwać) na kilka sposobów:

 • naciskając krótko przycisk on/off (tryb pauzy)
 • naciskając na ikonę w trybie zabiegu w aplikacji (zob. rys. 5.5.1)
 • przytrzymując przycisk on/off przez około 10 sekund aż do zresetowania 

urządzenia
 • w sytuacjach awaryjnych można zdjąć elektrody lub odłączyć przewody 

elektrod

Rys. 5.5.1: Ekran pauzy

Naciśnięcie “X” na ekranie pauzy skutkuje anulowaniem programu i powro-
tem do interfejsu ogólnego.
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6. Konserwacja, czyszczenie i odkażanie

6.1 Informacje ogólne
Czynności konserwacyjne zwiększają trwałość i bezpieczeństwo urządzenia Healy. Czyszczenie i odkażanie 
zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i zakażenia. Należy starannie zapoznać się z informacjami w tej 
części instrukcji. Urządzenie należy czyścić i odkażać raz na tydzień, a jeżeli jest używane przez więcej niż jed-
nego pacjenta, wówczas przed użyciem.

6.2 Czyszczenie
Przed czyszczeniem urządzenie Healy należy wyłączyć. Do czyszczenia można stosować środki czyszczące do-
stępne na rynku. Powierzchnie można przetrzeć wilgotną gąbką lub szmatką. Nie używać zbyt dużej ilości cie-
czy i dopilnować, aby ciecz nie przedostała się pod osłony. W razie niezamierzonego dostania się wody do 
tych miejsc, należy zabrać ciecz dokładnie przy użyciu suchej szmatki lub gąbki.
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Ostrożnie:

Środki czyszczące na bazie rozruszników (np. aceton, lakier do paznokci, środki do czyszczenia) lub środki 
ścierne mogą uszkodzić powierzchnię. 

6.3 Odkażanie
Odkażanie należy przeprowadzać w taki sam sposób, jak czyszczenie. Należy stosować środki odkażające i 
metody odkażania zalecane przez Instytut Roberta Kocha lub inne organizacje (zalecenia RKI).

Ostrożnie:

Odkażanie środkiem w aerozolu może być niebezpieczne. Zalecamy korzystanie z chusteczek do odkażania.

6.4 Przechowywanie podczas nieużywania
Po zabiegu wszystkie przewody i elektrody należy odłączyć i umieścić w opakowaniu transportowym. Opa-
kowanie można przechowywać w suchy pomieszczeniu. Należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi bezpie-
czeństwa oraz warunkami przechowywania.
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6.5 Właściwe używanie elektrod
Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z elektrod, np. obsługa, czyszczenie i obchodzenie się z nimi, 
podane są w załączniku do instrukcji obsługi.

6.6 Konserwacja
Urządzenie nie ma części wymagający serwisowania przez użytkownika. W przypadku uszkodzenia należy 
skontaktować się z producentem lub sprzedawcą. Zaleca się wykonywanie wymienionych niżej czynności kon-
serwacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia.
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Jak często Kto? Czynność

Przez każdym użyciem Użytkownik Sprawdzić obudowę, przewody i elek-
trody pod kątem ewentualnych uszko-
dzeń. W przypadku uszkodzenia należy 
skontaktować się z producentem lub au-
toryzowanym sprzedawcą

dwa lata Autoryzowany sprzedawca albo pro-
ducent

Sprawdzić kalibrację. W razie potrzeby 
przekalibrować.

Three  years Autoryzowany sprzedawca albo pro-
ducent

Wymienić baterię.

Po zmianie systemu ope-
racyjnego.

Producent albo użytkownik W razie potrzeby zaktualizować aplika-
cję Healy APP, pobierając nowszą wer-
sję ze sklepu Play lub Apple.
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6.7 Rozwiązywanie problemów
Poniżej przedstawiono typowe ostrzeżenia i komunikaty związane z aplikacja lub osprzętem urządzenia. W 
przypadku wystąpienia zdarzenia innego nie opisane poniżej lub opisany problem nie ustąpił, należy skontak-
tować się z producentem. 

Zdarzenie lub komunikat Przyczyna Wymagane czynności

Brak połączenia smartfona z 
urządzeniem

Urządzenie jest wyłączone Włączyć urządzenie i ponownie urucho-
mić aplikację.  

Brak połączenia smartfona z 
urządzeniem

Obsługa Bluetooth w telefonie 
jest wyłączona

W ustawieniach łączności aktywować 
obsługę Bluetooth

Powtarzające się miganie 
prawej diody LED

Niski stan baterii Naładować urządzenie
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Zdarzenie lub komunikat Przyczyna Wymagane czynności

Urządzenie nie reaguje

lub

Brak stymulacji

Nieznany błąd/zakłócenia

elektromagnetyczne

Przytrzymać przycisk ON przez 10 se-
kund. Urządzenie zostanie zresetowane.

Nieznany błąd/zakłócenia

elektromagnetyczne

Należy skontaktować się z autoryzo-
wanym sprzedawcą lub producentem         
TimeWaver Production GmbH
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7. Zawartość zestawu 

W zestawie z urządzeniem Healy znajduje się adapter zasilający, zestaw elektrod i przewód do ładowania.

Numer referencyjny Opis Ilośće

0006 Urządzenie Healy 1

108-4063 Elektrody samoprzylepne na zatrzask o średnicy 32 mm 4

108-4062 Przewód do podłączenia elektrod o dł. 96 cm - przycisk na 2 mm  2

108-4061 Elektroda na nadgarstek (czerń, karbon) 2

108-4004 Elektrody do uszu (para) 1

Filce 20

108-4067 Adapter zasilania (opcjonalny) 1



45

Healy Instrukcja obsługi 

Numer referencyjny Opis Ilośće

108-4068 Przewód do ładowania o dł. 15 cm (opcjonalny) 1
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8. Dane techniczne
8.1 Informacje ogólne

Klasa urządzenia zgodnie z Załącznikiem IX of 93/42/EC IIa

Zabezpieczenie przed dostępem wody i cząsteczek sta-
łych

IP 42                                                               

Urządzenie jest zabezpieczone przed cząstkami 
stałymi większymi niż 1 mm oraz wodą spadającą 
pod kątem 15 °

8.2 Parametry elektryczne 

8.2.1 Adapter zasilania (opcjonalny).

Napięcie zasilające 100 V -230 V (prąd zmienny)

IPrąd wejściowy maks. 0,5 A 
Częstotliwość zasilająca 50-60 Hz
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Zużycie mocy 10 W
Klasa ochrony Classe II
Zgodność IEC60950

8.2.2 Wymagania dotyczące zasilania
Urządzenie Healy można przy użyciu przewodu do ładowania USB podłączyć do dowolnego źródła zasilania 
spełniającego następujące wymagania:

Zakres napięcia zasilającego 4.4 V – 5.5 V (prąd stały)
Prąd wyjściowy maks. 2500 mA 
Częstotliwość prąd stały 
Rodzaj gniazda USB- Type A
Rodzaj zasilania Zasilanie o wysokiej mocy (500 mA lub więcej)
Rodzaj izolacji Izolacja podwójna albo wzmocniona
Zgodność To IEC60950 or IEC60601-1
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8.2.3 Healy

Napięcie wejściowe zob. 8.2.2
Prąd wejściowy 20 mA
Klasa ochrony Zasilanie wewnętrzne
Zastosowany typ BF, elektrody mają styczność z ciałem pacjenta
Zgodność IEC60601-1:2012; IEC60601-1-2
Pojemność baterii 145 mAh
Czas ładowania baterii 60 min. - 90 min.
Liczba cykli ładowanie 500, ponad 80 % pojemności wstępnej przy temp. 20 °C
Napięcie wyjściowe - stymulacja -10 V do +10 V
Prąd wyjściowy maks. 4 mA (sterowanie napięciem / ±2,6 mA (sterowanie prądem)
Dokładność wartości napięcia ±0.1 V przy ±10 %
Dokładność wartości prądu ±20 µA przy ±10 %
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Częstotliwość wyjściowa - stymulacja prąd stąły, do 1 MHz
Kształt fali sygnału prostokątny dwufazowy, prostokątny jednofazowy lub stałoprądowy

8.2.4 Kompatybilność elektromagnetyczna

CISPR 11 - Emisja zgodnie z

EN55022

Group 2,

30 MHz – 1 GHz and 1 GHz – 6 GHz, class B

Urządzenie Healy jest przeznaczone do użycia we wszystkich obiektach, w tym 
warunkach domowych, oraz w miejscach bezpośrednio przyłączonych do pu-
blicznej sieci zasilania niskiego napięcia, zaopatrującej budynki mieszkalne.

Emisje harmoniczne Klasa A zgodnie z IEC61000-3-2
Urządzenie migające spełnia wymagania normy  IEC61000-3-3
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Odporność zgodność z IEC6061-1-2:2014 i EN61000-4-3 

80 MHz – 2,7 GHz, 10 V/m 

Odporność na urządzenia komunikacji bezprzewodowej

28 V/m dla wartości  MHz: 450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450

27 V/m dla wartości  MHz: 385

9 V/m dla wartości  MHz: 710, 745, 780, 5240, 5500, 5785

Ochrona przed ESD Zgodność z IEC61000-4-2 
8k V (kontakt) - 15 kV (powietrze)

Pola magnetyczne częstot-
liwości prądu

Zgodność z IEC61000-4-8
Poziom badania:  30 A/m dla 50 Hz i 60 Hz

Ostrzeżenie: Użytkownik powinien zapoznać się z ostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa w 
zakresie kompatybilność elektromagnetycznej i ryzyka zjawisk elektromagnetycznych. Zob. punkt 2.6.
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8.3 Parametry mechaniczne

Wymiary 55 x 55 x 7 mm
Masa 34 g
Długość przewodów do ładowania 0.15 m
Długość przewodów elektrod 96 cm (REF: 108-4062)
Gniazdo wyjścia 2 x 2 mm pin
Gniazdo wejścia 2 gniazda mikro USB typu B, 2 mm
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8.4 Warunki środowiskowe

8.4.1 Transport i przechowywanie

Zakres temperatur  5°C do 40°C / 41°F do 104°F
Wilgotność względna 15 % do to 93 % 
Ciśnienie atmosferyczne 700 hPa do 1060 hPa

8.4.2 Obsługa

Zakres temperatur 5°C do 40°C / 41°F do 104°F
Wilgotność względna 15 % do 93 % 
Ciśnienie atmosferyczne 700 hPa do 1060 hPa
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8.5 Ustawienia stymulacji (programy gotowe)
Fala ma zawsze kształt prostokątny dwufazowy. Jedną z faz określa wartość szczytowa części dodatnie, a dru-
gą wartość szczytowa części ujemnej. Ze względy na charakter fali prostokątnej, każdą wartość szczytową prą-
du uznaje się za poziom prądu stałego. Sygnał nie jest równoważony (w zakresie prądu stałego ani zmienne-
go). Parametry te obowiązują przy odporności na obciążenie wynoszącej 1 kOhm.

Nazwa progra-
mu

Intensywność 
prądu lub na-
pięcia (amplitu-
da dla ustawie-
nia 100 %)

Często-
tliwość /     
1 faza/ 

Szerokoś im-
pulsu/stan 
wysoki/

Opóźninie 
impulsu /
stan spo-
czynku/

Szerokoś im-
pulsu/stan 
niski/

Opóźnie-
nie impul-
su /stan spo-
czynku/

Ból +/- 600 µA 0.5 Hz 1 s 0 s 1 s 0 s
Ból miejscowo +/- 600 µA 100 Hz 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms
Głowa/migrena +/- 600 µA 0.5 Hz 1 s 0 s 1 s 0 s
Rany +/- 1000 µA 50 Hz 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms
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Depresja +/- 600 µA 0.5 Hz 1 s 0 s 1 s 0 s
Niepokój/lęki +/- 600 µA 0.5 Hz 1 s 0 s 1 s 0 s
Nauka +/- 200 µA 0.5 Hz 1 s 0 s 1 s 0 s
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9. Utylizacja

Przewidywany okres trwałość urządzenia wynosi 5 lat. Baterię należy wymieniać co 3 (trzy) lata u autoryzowa-
nego sprzedawcy lub producenta. Dane dotyczące przewidywanego okresu trwałości podane są w załączni-
kach dotyczących elektrod.

Urządzenia elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenia należy od-
dać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów. Informacji dotyczące recyklingu opadów udzielają władze 
lokalne lub sprzedawcy.
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10. Użyte symbole i ikony
Poniżej zamieszczono ikony znajdujące się na urządzeniu, opakowaniu i etykietach.

 
Symbol producenta

Odpady elektroniczne - nie wyrzucać. 
Poddać recyklingowi zgodnie z obo-
wiązującym prawem albo skontakto-
wać się z autoryzowanym sprzedawcą 
lub producentem.

    

Używać tylko w pomieszczeniu Zgodnie z przepisami europejskimi

 
Zastosowana część typu BF

Przed użyciem zapoznać się z instruk-
cją obsługi.
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Ostrożnie: Przed użyciem zapo-
znać się z instrukcją. Postępować 
zgodnie z uwagami dotyczącymi 
bezpieczeństwa, zawartymi w ni-
niejszej instrukcji.

Znak certyfi kacji SGS US CAN

Ograniczenia dotyczące tempe-
ratury

Bluetooth

Postępować zgodnie z instruk-
cją obsługi Termin ważności:
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Symbol recyklingu Przechowywać w suchym miejscu.

Nie zbliżać urządzenia do źródła 
ciepła.

REF 0006Numer referencyjny urządzenia

      
Symbol połączenia bezprzewo-
dowego przez Bluetooth

Symbol działania generatora - wyjście 
stymulacji 

Symbol baterii
 

Ikona minus (-) do gniazda elektrody 
ujemnej
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Symbol przycisku włączenia/wy-
łączenia (on/off)  Ikona plus (+) do gniazda elektrody 

dodatniej

       Symbol połączenia przez USB Do użytku przez jednego pacjenta

W aplikacji Healy APP zastosowano następujące symbole: 

Ikona interfejsu
Stan baterii urządzenia Uwaga: Nie na-
leży mylić ze stanem baterii w smartfo-
nie.
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Bluetooth pomiędzy aplika-
cją Healy APP a urządzeniem 
Healy          

Uwaga: Nie należy mylić z siłą 
sygnału sieci Wi-Fi w smart-
fonie.                                                      

Ikona znaku towarowego Healy.
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Piktogram ilustrujący przyłożenie elektrod do uszu. Poja-
wia się po wybraniu programu stymulacji.
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Piktogram ilustrujący przyłożenie elektrod do uszu. Poja-
wia się po wybraniu programu stymulacji.
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Piktogram ilustrujący przyłożenie elektrod nadgarstko-
wych. Pojawia się po wybraniu programu stymulacj.

Uwaga: kolor tła może się różnić w zależności od wybranego i skonfi gurowanego parametru programu.
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Przycisk do zwiększania intensyw-
ność procentowo (prądu lub na-
pięcia)  

Przycisk do zmniejszania in-
tensywność procentowo 
(prądu lub napięcia)

Symbol z informacją o rzeczywistej 
intensywności stymulacji

Symbol sprawdzania obecno-
ści urządzenia Healy i połą-
czenia się z nim. Symbol ten 
pojawia się po uruchomieniu 
aplikacji oraz podczas usta-
nawiania połączenia przez 
Bluetooth.
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Ikona programu „Ból, ból miejsco-
wy”

Ikona programu „Depresja”

Ikona programu „Głowa, migrena” Ikona programu „Rany”
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Ikona programu „Nauka” Ikona programu „Niepokój/
lęk”

Przycisk przewijania pierwszej 
strony z programami

Przycisk przewijania ostatniej 
strony z programami
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Przycisk do przeskoczenia dwóch 
stron wstecz

Przycisk do przeskoczenia 
dwóch stron do przodu

Przycisk do przejścia o jedną stro-
nę wstecz

Przycisk do przejścia o jedną 
stronę do przodu

Uwaga: Uwaga: kolor tła może się różnić w zależności od wybranego i skonfi gurowanego parametru pro-
gramu.
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11. Instrukcja dodatkowa, dotycząca korzystania z elektrod (Nr 108-4063 -Elektrody samo-
przylepne na zatrzask o średnicy 32 mm
Zastrzeżenie prawne: Instrukcje, uwagi i informacje pochodzą o producenta elektrod. Spółka TimeWaver Pro-
duction GmbH nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Elektrody zostały poddane badaniu i ocenie wraz 
z urządzeniem Healy i są bezpieczne i skuteczne pod warunkiem stosowania się do zaleceń i porad przed ich 
użyciem.

11.1 Opis i specyfi kacja
Elektrody naskórne są przeznaczone do użycia z urządzeniem do neurostymulacji przenoszącym impulsy elek-
tryczne do skóry.  Elektrody przylepne z żelem przewodzącym są dostępne w wielu rozmiarach.

11.2 Wskazówki dotyczące użytkowania
Sprawdzić opakowanie zawierające elektrody oraz czy żel jest nietknięty. Jeżeli opakowanie jest wyraźnie 
wgniecione lub uszkodzone, nie należy używać produktu.
 • Wybrać miejsce bez włosów, zmian skórnych lub blizn, zgiąć, fałd skórnych lub wystającej kości, nie znajdu-

jące się w pobliżu protez wykonanych z metalu.
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 • Miejsce przyłożenia urządzenia oczyścić i wytrzeć do sucha.
 • Nie stosować rozpuszczalników, ponieważ mogą one spowodować podrażnienie skóry i zmniejszyć przy-

leganie elektrod.
 • W przypadku użycia alkoholu dopilnować, aby przed przyłożenie elektrod alkohol całkowicie wyparował 

lub wysechł.
 • Podłączyć elektrodę do przewodu elektrostymulatora.
 • Korzystać wyłącznie z urządzenia przeznaczonego do elektrostymulacji prądem o niskim natężeniu. Nie 

przekraczać 0,1 watów/cm2.
 • Przed rozpoczęciem zabiegu sprawdzić działanie systemu.
 • W razie przerwania zabiegu, przed wznowieniem sesji zabiegu sprawdzić działanie systemu.
 • Zdjąć osłonę i przyłożyć elektrodę do powierzchni skóry.
 • Przed podłączeniem elektrody do przewodu elektrostymulatora sprawdzić, czy elektroda doskonale przy-

lega do powierzchni skóry.
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OSTRZEŻENIE: Ograniczony kontakt elektrody ze skórą może spowodować koncentrację prądu w jednym 
punkcie, a w konsekwencji poparzenie.
 • Podczas zabiegu zawsze wybierać jak najniższy poziom energii. Jeżeli zdolność stymulacji będzie niższa od 

normalnej, nie zwiększać jej uprzedniego sprawdzenia, że przewód i złącza zostały prawidłowo podłączo-
ne oraz że cała powierzchnia elektrody ma właściwy kontakt ze skórą pacjenta.

 • Jeżeli pacjent skarży się na dyskomfort lub uczucie parzenia, zabieg należy przerwać.
 • Po sesji wyłączyć elektrostymulator, odłączyć przewód od elektrody i delikatnie wyjąć elektrodę unosząc 

ją za jeden róg.

OSTRZEŻENIE: Gwałtowanie zdjęcie elektrody może spowodować uraz skóry.

OSTRZEŻENIE: Nie pociągać za część przyłączeniową przewodu.
 • Po użyciu elektrody włożysz do plastikowej osłony i umieścić w opakowaniu zabezpieczającym.



71

Healy Instrukcja obsługi 

11.3 Ostrzeżenie
 • Produkt nie jest dostarczony w stanie sterylnym.
 • Elektrody nadają się do wielokrotnego użycia: Używać wielokrotnie tylko u tego samego pacjenta.
 • Przed użyciem sprawdzić, czy elektroda doskonale przylega do powierzchni skóry. W przypadku niewłaści-

wego przylegania, delikatnie wetrzeć jedną lub dwie krople wody
 • na powierzchnię żelową. Może to zwiększyć użyteczność elektrod. W razie braku poprawy elektrody nale-

ży wymienić.
 • Urządzenie może podłączać i uruchamiać wyłącznie wykwalifi kowany personel.
 • Nie stosować produktu w przypadku:

 - zaobserwowania zmian żelu,
 - Widocznych uszkodzeń elektrody lub przewodu łączącego,
 - Żel jest suchy i nie jest jednorodny.
 - Kontakt między elektrodą a skórą jest niepełny lub niestabilny.

 • Urządzenie oraz przewody połączeniowe muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących prze-
pisach.
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 • Informacje o tym, jak prawidłowo korzystać z przewodów i urządzenia podano w instrukcji producenta.
 • Nie stosować produktu u pacjentów z postępującym podrażnieniem skóry lub alergiami kontaktowymi.
 • Nie stosować elektrod na skórze z otarciami, rumieniem czy ranami.
 • Nie stosować elektrod po dacie określonej jako „termin ważność”, podanej na etykiecie.
 • Opakowanie zabezpieczające elektrody powinno być zamknięte, aby nie do środka nie przedostała się woda 
 • Nie zmieniać pozycji elektrod.
 • Przechowywać właściwie.of water onto the gel surface. This may extend the usability. If there is no impro-

vement, replace with new electrodes.

11.4 Przeciwwskazania

Produkt nie może być stosowany:
 • u kobiet w ciąży,
 • u osób z padaczką,
 • U osób z rozrusznikiem serca,
 • u osób z postępującym podrażnieniem skóry lub alergiami kontaktowymi.
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11.5 Przechowywanie
Opakowanie przechowywać w temperaturze pomiędzy 5 °C a 35 °C i przy wilgotności względnej wynoszącej 
od 20 % do 80 %.

11.6 Informacja o gwarancji
FIAB gwarantuje, że produkt spełnia wymagania określone w Dyrektywie 93/42/EWG i został wytworzony 
zgodnie z procedurami Systemu Jakości FIAB certyfi kowanego zgodnie z normą ISO 13485. Producent nie po-
nosi kosztów leczenia, nie odpowiada z szkody pośrednie ani bezpośrednie wynikające z niedziałania lub nie-
właściwego działania produktu, jeżeli jest on użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi. Zalecamy zgłaszanie 
do Działu Zapewnienia Jakości w spółce FIAB wszystkich przypadków niewłaściwego działania oraz wszelkie 
usterki.

11.7 Utylizacja  
Odpady pochodzące z zakładów ochrony zdrowia muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującym prawem. 
Utylizacja odpadów z gospodarstw domowych nie wymaga zachowania określonych środków ostrożności wy-
nikających z obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Zaleca się jednak przemycie pro-
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duktu roztworem środka dezynfekującego (tlenkiem chloru,  podchlorynem sodowym itp.) przed jego wyrzu-
ceniem.

                   FIAB S.p.A. Via Costoli, 4 – 50039 – Vicchio (Florence, Italy) – www.fi ab.it
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12. Instrukcja dodatkowa, dotycząca korzystania z elektrod (Nr 108-4061 elektroda na 
nadgarstek (czerń, karbon) 
Zastrzeżenie prawne: Instrukcje, uwagi i informacje pochodzą o producenta elektrod. Spółka TimeWaver Pro-
duction GmbH nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Elektrody zostały poddane badaniu i ocenie wraz 
z urządzeniem Healy i są bezpieczne i skuteczne pod warunkiem stosowania się do zaleceń i porad przed ich 
użyciem.

12.1 Opis i wskazania
Bransoletki stymulacyjne przewodzące prąd i nadające się wielokrotnego stosowania wykonane są z tkani-
ny przewodzącej prąd i materiału wchłaniającego wodę lub elastycznej . Są one przeznaczone do użycia jako 
uziomy.

Uziomy w kształcie bransoletki są wykonane z tkaniny przewodzącej prąd, zaopatrzone w klips i klamrę.

12.2 Instrukcja obsługi
 • Pomiędzy bransoletkę a skórą przyłożyć wilgotny bandaż.  
 • Sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub ma widoczne wa-
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dy, nie stosować produktu w przypadku.
 • Połącz bransoletkę z wybranym urządzeniem przy użyciu odpowiednich przewodów (klipsem lub złączem 

typu „krokodylek”).

 • Po zakończeniu sesji urządzenie wyłączyć, a przewód bransoletki odłączyć.

12.3 Ostrzeżenie
 • Produkt nie jest dostarczony w stanie sterylnym.
 • Urządzenie oraz przewody połączeniowe muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących prze-

pisach.
 • Korzystać wyłącznie z urządzenia przeznaczonego do elektrostymulacji prądem o niskim natężeniu.
 • Urządzenie może podłączać i uruchamiać wyłącznie wykwalifi kowany personel.
 • Nie stosować produktu u pacjentów z postępującym podrażnieniem skóry lub alergiami kontaktowymi.
 • Nie stosować bransoletki nana skórze z otarciami, rumieniem czy ranami.
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12.4 Czyszczenie
Do czyszczenia bransoletek używać detergentów (niejonowych środków powierzchniowoczynnych) oraz roz-
tworów dezynfekujących (związki amonowe czwartorzędowe 0,1 = 0,2 %). Przy korzystaniu z tych produktów 
stosować się do odpowiedniej instrukcji. 

Po oczyszczeniu spłukać pod bieżącą wodą.

12.5 Okres użytkowania produktu
Trwałość produktu zależy bezpośrednio od intensywności jego użytkowania oraz warunków jego konserwa-
cji i przechowywania. Z chwilą pojawienia się oznak pogorszenia się stanu materiału, produkt należy wycofać 
z użycia.

12.6 Przechowywanie
Opakowanie przechowywać w temperaturze pomiędzy 0 °C a 50 °C i przy wilgotności względnej wynoszącej 
od 20 % do 80 %, w zamykanej szafce lub pudełku.
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12.7 Informacja o gwarancji
FIAB gwarantuje, że produkt spełnia wymagania określone w Dyrektywie 93/42/EWG i został wytworzony 
zgodnie z procedurami Systemu Jakości FIAB certyfi kowanego zgodnie z normą ISO 13485. Producent nie po-
nosi kosztów leczenia, nie odpowiada z szkody pośrednie ani bezpośrednie wynikające z niedziałania lub nie-
właściwego działania produktu, jeżeli jest on użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi. Zalecamy zgłaszanie 
do Działu Zapewnienia Jakości w spółce FIAB wszystkich przypadków niewłaściwego działania oraz wszelkie 
usterki.

12.8 Utylizacja
Odpady pochodzące z zakładów ochrony zdrowia muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującym prawem. 
Utylizacja odpadów z gospodarstw domowych nie wymaga zachowania określonych środków ostrożności wy-
nikających z obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Zaleca się jednak przemycie pro-
duktu roztworem środka dezynfekującego (tlenkiem chloru,  podchlorynem sodowym itp.) przed jego wyrzu-
ceniem.

                 FIAB S.p.A. Via Costoli, 4 – 50039 – Vicchio (Florence, Italy) – www.fi ab.it
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13. Instrukcja dodatkowa, dotyczące korzystania z r elec-  (Nr 108-4004 elektrody na uszy 
(para)

13.1 Opis i przeznaczenie
Elektrostymulacja czaszkowa (CES) odbywa się zwykle przez uszy, przy użyciu elektrod do uszu. Umożliwia to 
leczenie wszelkich objawów w obszarze zaburzeń psychicznych lub neurologicznych „najkrótszą możliwą dro-
gą”. 

Elektrody do uszu powinny być stosowane wyłącznie w połączeniu z dostarczonymi w zestawie fi lcami samo-
przylepnymi. U osób z bardzo suchą skórą, w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić problemy spowodo-
wane niewystarczającym kontaktem elektrycznym. Dlatego zawsze należy upewnić się, aby fi lce były odpo-
wiednio nawilżone solą fi zjologiczną.

Przy zabiegach z użyciem elektrod do uszu, natężenie należy ustawić tak, aby prąd był delikatnie odczuwalny. 
Zbyt wysokie natężenie prądu może powodować zawroty głowy lub mdłości. Podczas zabiegu mogą wystąpić 
wahania nastroju, takie jak uczucie ciężkości lub lekkości. W takich przypadkach zabieg należy kontynuować 
przez kilka minut do czasu, gdy pacjent poczuje się normalnie. Jeżeli nieprzyjemne objawy nie ustąpią po kil-
ku minutach, zabieg należy przerwać i  skontaktować się z terapeutą.
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Zabiegów nie należy wykonywać później niż na trzy godziny przed snem. Początkowo dany zabieg można w 
przypadku większości objawów powtarzać codziennie, a następnie co dwa dni lub raz w tygodniu. Ze wzglę-
dów higienicznych, jedna para elektrod  do uszu powinna być używana tylko w kuracjach jednej osoby.

13.2 Utrzymanie i konserwacja elektrod
Do ciepłej wody dodać niewielką ilość łagodnego detergentu. Elektrodę wyczyścić tak przygotowanym roz-
tworem i miękką szmatką lub gąbką, a następnie spłukać. Nie zanurzać elektrody w cieczy. Elektrodę odłożyć 
z powrotem do opakowania do czasu jej kolejnego użycia i przechowywać w suchym, czystym miejscu.

Odkażanie należy wykonywać przy użyciu miękkiej szmatki lub chusteczki. Zaleca się stosowanie środków de-
zynfekcyjnych uznawanych przez Instytut Roberta Kocha. Czyścić raz w tygodniu. Odkażanie przeprowadzać 
w razie potrzeby albo co dwa tygodnie.

13.3 Okres użytkowania produktu
Okres użytkowania produktu zależy od funkcjonalności, która z kolei zależy od liczby użyć, sposobu konserwa-
cji i stanu produktu. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, należy zaprzestać korzystania z pro-
duktu i produkt zutylizować.
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13.4 Specyfi kacja
Złącza: złącze 2 mm

13.5 Transport i przechowywanie
Temperatura otoczenia: -20°C do 70°C, wilgotność: 15 % - 93 %

13.6 Ważne uwagi dotyczące korzystania z urządzenia elektrody do uszuy
 • Nie używać w przypadku znanych alergii na metale!
 • Przed użyciem, elektrody należy wyposażyć w fi lce samoprzylepne dostarczone w zestawie!
 • Przez cały czas zabiegu fi lce muszą być dobrze zwilżone.
 • W przypadku odczucia dyskomfortu, np. szczypanie, pieczenie lub ból, należy natychmiast przerwać za-

bieg lub zmniejszyć natężenie do czasu ustąpienia nieprzyjemnych objawów. W razie potrzeby sprawdzić 
styki i poprawić przewodzenie poprzez ponowne nawilżenie fi lców.

 • Ze względów higienicznych, jedna para elektrod powinna być używana tylko w zabiegach dla jednej osoby. 
Oznacza to, że dla każdego pacjenta należy przewidzieć osobną parę elektrod.
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 TimeWaver Production GmbH
 Darritzer Str. 6
 16818 Kränzlin, Germany
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