NÁVOD NA POUŽITÍ

Upozornění:



Před prvním použitím přístroje si pečlivě prostudujte návod.
Návod si pečlivě uschovejte i pro případné další použití v budoucnosti.
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1. Pro vaše zdraví a bezpečnost


Pozorně si prostudujte tento návod k použití tak, aby se zabránilo jakémukoliv nebezpečí či úrazu způsobeným
nesprávným používáním.



Rizika a škody způsobené nesprávným používáním jsou uvedené v části „upozornění“ a jsou rozděleny do
částí „kontraindikace“ a „varování a upozornění“



Pečlivě uchovejte tento návod k použití.

Seznam symbolů

Typ zařízení BF
Používat s opatrností
Neionizující záření
Datum výroby

Výrobce
Sériové číslo

Křehké
Touto stranou nahoru
Uchovávat v suchu
Tento produkt je chráněn proti vniknutí prachu.
Tento produkt je chráněn proti vysokému tlaku vody z jakéhokoliv směru.
Teplotní limit
Limitace vlhkosti
Limitace atmosférického tlaku

Prohlášení o shodě v souladu s platnou normou Evropského oznamovacího orgánu (0123)
Autorizovaný evropský zástupce
Viz návod k použití
Prosím likvidujte toto zařízení/baterii/příslušenství/obal v souladu s lokálními právními
nařízeními
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Kontraindikace
 Nepoužívejte společně s elektronickým monitorovacím zařízením, při zobrazení magnetickou rezonancí
(NMR), kardiostimulátory, defibrilátory a vysokofrekvenčními zdravotnickými prostředky.


Nepoužívejte v blízkosti (do jednoho metru) krátkovlnné nebo mikrovlnné technologie.Tento produkt nesmí
používat pacienti se srdečním onemocněním, se závažnou hypertenzí a kožním onemocněním.



Tento produkt nesmí používat pacienti s aktivním krvácením, akutním hnisavým zánětem, maligními nádory,
tromboflebitidou, sepsí a kardiopulmonárním selháním.






Nepoužívejte tento produkt k účelům, než k čemu je určen výrobcem.
Neaplikujte tento produkt pacientům v bezvědomí.
Tento produkt nerozebírejte, neopravujte ani nepřestavujte na jiné zařízení.
Nedotýkejte se nabíjecího konektoru a nabíjecí baterie v době nabíjení/používání.

Varování a upozornění



Bezpečnost používání během těhotenství a menstruace nebyla stanovena.
Polohu elektrod a nastavení parametrů stimulace musí nastavit certifikovaný odborník. Pokud budete mít
trvale nepříjemný pocit při stimulaci nebo dojde k podráždění pokožky, přestaňte prosím tento výrobek
používat.





Neumísťujte elektrody do oblastí zhoubných novotvarů, krčních tepen (na krk) nebo trombů.
Neumísťujte elektrody na postiženou kůži nebo jiné postižené oblasti, jako jsou fraktury a dislokace.
Používejte s opatrností při umísťování elektrod v oblastech za následujících podmínek:
– Krvácení v důsledku vážného poranění
– Pokud pacient v nedávné době absolvovat chirurgický zásah, u něhož by kontrakce svalů mohly narušit
proces hojení;









– Při změněné citlivosti
Používejte s opatrností, pokud tepny stimulovaných oblastí vykazují částečnou okluzi, kdy má pacient
vaskulární atrofii z důvodu hemodialýzy nebo pokud vaskulární systém vykazuje nestabilitu.
Používejte opatrně v případě, že intenzita proudu na výstupu přesáhne 10 mA/cm2.
Používejte velmi opatrně v případech, kdy oblast užití vykazuje strukturální deformity.
Tento produkt by měl být indikován zdravotníkem.
Pacienti by neměli posouvat elektrody nebo se jich dotýkat v době používání přístroje.
Přestaňte používat produkt v případě, kdy tělo při používání vykazuje nepředvídatelnou abnormální reakci
Pacienti s kteroukoliv následující diagnózou:
– Epilepsie
– Gravidita
– Akutní dislokace nebo fraktura kotníku
– Ložisko nádoru v dolní končetině
– Kovové implantáty v oblasti stimulace
– Autonomní dysreflexie
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Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Toto zařízení vytváří, využívá a vysílá vysokofrekvenční vlny. Přístroj může ovlivňovat zdravotnická a
nezdravotnická vysokofrekvenční zařízení a radiovou komunikaci.
Pokud je zjištěna interference tohoto zařízení s jiným zařízením, například vypnutím a opětovným zapnutím
tohoto přístroje, uživatel nebo kvalifikovaný servisní personál by se měl pokusit o následující činnosti:





Změnit orientaci nebo přemístit narušované zařízení;
Zvětšit míru oddělení mezi vaším přístrojem a rušeným zařízením;
Změnit napájení zařízení z jiného zdroje;
Poradit se se servisním technikem, jak dále postupovat.

Upozornění: povinností uživatele je se přesvědčit, že toto zařízení a jeho okolí vyhovuje požadavkům normy
“IEC 60601-1-2 4th edition” (ČSN EN 60601-1 ED.2 (364801)
Pozor: nepoužívejte žádná zařízení, která mohou vydávat vysokofrekvenční signály, včetně mobilních telefonů,
rádiových přijímačů a rádiově řízených zařízení, které mohou způsobit vznik nestandardních provozních
podmínek. Při používání vašeho zařízení zajistěte vypnutí těchto zařízení, která se mohou nacházet ve vaší
těsné blízkosti. Uživatel je povinen upozornit další osoby o povinnosti dodržovat bezpečnostní normy.
Pozor: Výrobce neodpovídá za jakoukoliv neodbornou manipulaci, která může způsobit interferenci (rušení)
provozu jiných zařízení.
Tabulka 1
PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O ELEKTROMAGNETICKÝCH EMISÍCH
Toto zařízení je určeno pro použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Uživatel by měl zajistit,
aby okolní prostředí splňovalo níže uvedené specifikace z důvodu jeho používání pouze ve vhodném prostředí.
Emisní test

Shoda

Vysokofrekvenční vlny emise, CISPR 11

Skupina 1

Vysokofrekvenční vlny emise, CISPR 11

Třída B

Harmonické emise,
IEC 61000-3-2

Třída A

Elektromagnetické prostředí Poučení
Toto
zařízení využívá vysokofrekvenční vlny pouze pro své
vnitřní operace. Jeho emise vysokofrekvenčních vln jsou
velmi nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly
jakékoliv interference s elektronikou umístěnou v jeho
blízkosti.
Toto zařízení je vhodné pro užívání souběžně s domácími
spotřebiči a spotřebiči napájenými ze sítě nízkého napětí.

Rozptyl napětí / blikání emisí, Shoda
IEC 61000-3-3
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Tabulka 2
PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O ELEKTROMAGNETICKÝCH EMISÍCH
Toto zařízení je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí s parametry uvedenými níže. Uživatel by
měl zajistit, aby okolní prostředí splňovalo níže uvedené specifikace z důvodu jeho používání pouze ve vhodném
prostředí.
Test imunity
Test úrovně IEC 60601 Úroveň shody
Elektromagnetické prostředí Poučení
Elektrostatický
výboj (ESD) IEC
61000-4-2

±8 kV kontakt

±8 kV kontakt

±2kV, ±4kV, ±8kV,
±15 kV vzduch

±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15
kV vzduch

Rychle přechodové ±2kV
elektrické jevy/
100kHz opakovací
výboje (EFT) IEC
frekvence
61000-4-4

±2kV

Nárůst

±0.5kV, ±1kV

±0.5kV, ±1kV

IEC 61000-4-5

fáze k fázi

fáze k fázi

±0.5kV, ±1kV, ±2kV
fáze k zemi

±0.5kV, ±1kV, ±2kV
fáze k zemi

0 % UT; 0,5 cyklu

0 % UT; 0,5 cyklu

Při 0°, 45°, 90°, 135°,

Při

180°, 225°, 270° a

135°,

315°

270° a 315°

0 % UT; 1 cyklus a

0 % UT; 1 cyklus

70 % UT; 25/30 cyklu
jednofázově: při 0°

a 70 % UT; 25/30

0% UT; 250/300 cyklus

0% UT; 250/300 cyklus

Poklesy napětí
IEC 61000-4-11

Přerušení napětí
IEC 61000-4-11

Normovaný výkon 30A/m
frekvence
50 Hz nebo 60 Hz
magnetického pole
IEC 61000-4-8

100kHz opakovací
frekvence

0°,

45°, 90°,

180°, 225°,

Podlahy by měly být dřevěné, betonové
nebo z keramické dlažby. Vlhkost by
měla být nejméně 30%, pokud se jedná
o syntetické materiály.
Kvalita elektrického napájení by měla
být standardní jako pro komerční nebo
nemocniční prostředí.

Kvalita elektrického napájení by měla
být standardní jako pro komerční
nebo nemocniční prostředí.

cyklu jednofázově: při
0°

30A/m
50 Hz nebo 60 Hz

Výkon frekvence magnetického pole by
měla být standardní jako pro komerční
nebo nemocniční prostředí.

Poznámka: UT je síťové napětí střídavého proudu před aplikací testovací úrovně prostředí.
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Tabulka 3
PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O ELEKTROMAGNETICKÉ IMUNITĚ
Toto zařízení je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí s parametry uvedenými níže. Uživatel by
měl zajistit, aby okolní prostředí splňovalo níže uvedené specifikace z důvodu jeho používání pouze ve vhodném
prostředí.
Test imunity
Vedené RF
IEC
61000-4-6

Testovací úroveň
IEC 60601
3Vrms
Od 150 kHz do 80
MHz

Úroveň
shody

Elektromagnetické prostředí - Poučení

3Vrms

Přenosné a mobilní RF komunikační vybavení by se
nemělo dostat do větší blízkosti jakýchkoliv částí, než je
uvedeno v separačních vzdálenostech vypočítaných
z rovnice platné pro přenášenou frekvenci.
Doporučená separační vzdálenost:

6Vrms
v ISM a
amatérských
radiových vlnách
mezi 150 kHz a
80 MHz (a)

Vysílané RF IEC
61000-4-3

10 V/m

6Vrms

d = 1,2√P

150 kHz do 80 MHz

d = 1,2√P 80MHz do 800 MHz
d = 2,3√P

800MHz do 2,7GHz

d = 6√P/E
bezdrátová přenosná komunikační zařízení s RF vlnami
(včetně příslušenství jako jsou anténní kabely a externí
antény) by se neměla používat ve vzdálenosti menší jak
30 cm (12 palců) vůči jakékoliv části tohoto produktu.

10 V/m

Kde “P” je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech
podle výrobce vysílače, a „d“ je doporučená separační
vzdálenost v metrech.

80 MHz do 2.7 GHz
Intenzita pole z pevných RF vysílačů stanovená místním
šetřením (průzkumem místa) (b), by mělo být méně jak
úroveň shody v každém frekvenčním rozsahu (c).
K interferenci může dojít v blízkosti zařízení označených
následujícím
symbolem:

Poznámka 1: při 80MHz-800MHz platí vyšší hodnota frekvence.
Poznámka 2: toto poučení se nemusí vztahovat na všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno
absorpčními a reflexními vlastnosti materiálů, předmětů a osob.
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a) Pásma ISM (průmyslová, vědecká a lékařská) mezi 0.15 MHz a 80 MHz jsou od 6.765 MHz do 6.795 MHz; od
13.553 MHz do 13.567 MHz; od 26.957 MHz do 27.283 MHz; a od 40.66 MHz do 40.70 MHz. Amatérská
rádiová pásma jsou mezi 0.15 MHz a 80 MHz od 1.8 MHz do 2.0 MHz, od 3.5 MHz do 4.0 MHz, od 5.3 MHz
do 5.4 MHz, od 7 MHz do 7.3 MHz, od 10.1 MHz do 10.15 MHz, od 14 MHz do 14.2 MHz, od 18.07 MHz do
18.17 MHz, od 21.0 MHz do 21.4 MHz, od 24.89 MHz do 24.99 MHz, od 28.0 MHz do 29.7 MHz a od 50.0
MHz do 54.0 MHz.
b) Intenzitu pole pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice pro radiové (mobilní/ bezdrátové) telefony a
pozemní přenosná rádia, amatérská rádia, AM a FM rádiové vysílání a televizní vysílání, nelze teoreticky
s určitou přesností předpovídat. Pro posouzení elektromagnetického prostředí vzhledem ke stabilním RF
vysílačům, by měl být proveden elektromagnetický průzkum daného místa. Pokud naměřená intenzita pole
v místě, ve kterém je zařízení používáno, přesahuje příslušnou výše uvedenou úroveň shody RF, je třeba
tuto skutečnost pak ověřit reálným provozem. Pokud je pozorován abnormální výkon, mohou být nezbytná
další opatření, jako například přeorientování nebo přemístění zařízení.
c) Intenzita pole by měla být nižší než 3V/m ve frekvenčním rozsahu 150k～80MHz.
Tabulka 4
Otestujte specifikace pro UZAVŘENÍ PORTU IMUNITY vysokofrekvenčních bezdrátových komunikačních zařízení
Testovací
frekvence
(MHz)

Pásmo a)
(MHz)

Servis a)

Modulace b)

Maximáln
í výkon
(W)

Vzdáleno
st
(m)

IMMUNITA
Testovací
úroveň
(V/m)

385

380-390

TETRA 400

Modulace
pulsub)
18 Hz

450

430-470

GMRS 460.
FRS 460

FM c)
± 5kHz odchylka

2

0.3

28

704-787

LTE Band 13,
17

Modulace
pulsub)
217 Hz

0.2

0.3

9

800-960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 85,
LTE Band 5

Modulace
pulsub)
18 Hz

2

0.3

28

1700-1990

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

Modulace
pulsub)
217 Hz

2

0.3

28

2450

2400-2570

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

Modulace
pulsub)
217 Hz

2

0.3

28

5240

5100-5800

WLAN 802.11

Modulace

0.2

0.3

9

710
745
780
810
870
930
1720
1845

1970

6

1.8

0.3

27

5500

pulsub)
217 Hz

a/n

5785

Poznámka: Je-li to nutné pro dosažení ÚROVNĚ TESTU IMUNITY, může být vzdálenost mezi vysílací anténou
a ME ZAŘÍZENÍM nebo ME SYSTÉMEM snížena na 1 m. Vzdálenost 1 m je povolena IEC 61000-4-3.
a)
b)

U některých služeb jsou zahrnuty pouze uplinkové frekvence.
Nosná látka musí být modulována pomocí signálu obdélníkového signálu 50% pracovního cyklu.

c)

Jako alternativu k FM modulaci lze použít 50% pulzní modulaci při 18 Hz, protože i když nepředstavuje
skutečnou modulaci, byl by to nejhorší případ.
Tabulka 5
Doporučená separační vzdálenost mezi přenosným a mobilním vysokofrekvenčním komunikačním zařízením
a neuromuskulárním stimulátorem
Toto zařízení může být použito v prostředí, v němž se nacházejí řízené vysokofrekvenční rušivé veličiny. Uživatel
by měl udržovat minimální vzdálenost mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními
zařízeními tak, aby nedocházelo k elektromagnetickému rušení. Následující doporučená vzdálenost je vypočtena
podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.
Jmenovitý
maximální
výstupní výkon
vysílače (W)

Separační vzdálenost podle frekvence vysílače (m)
150kHz -80MHz

80MHz -800MHz

800MHz -2.7GHz

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.79

3.79

7.27

100

12

12

23

Pro vysílače, jejichž jmenovitý maximální výstupní výkon není uveden výše, lze doporučenou separační
vzdálenost "d" v metrech odhadnout pomocí rovnice platné pro frekvenci daného vysílače, kde „p“ je maximální
výstupní výkon vysílače ve wattech uváděný výrobcem vysílače.
Poznámka 1: u 80M～800MHz platí separační vzdálenost udávaná pro vyšší frekvence
Poznámka 2: toto poučení se nemusí vztahovat na všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno
absorpčními a reflexními vlastnosti materiálů, předmětů a osob.
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2. Přehledy
2.1 Indikace k použití
WALKAIDE II – XFT-2001E systém pro “Foot Drop” (=padající špičku) je určen pro pacienty s nedostatečnou
dorzální flexí v důsledku poruchy centrálního motoneuronu. Během švihové fáze kroku vysílá přístroj WALKAIDE
II – XFT-2001E elektrické impulsy do příslušných nervů čímž způsobí svalovou kontrakci a dorzální flexi a zvednutí
špičky čímž může zlepšit chůzi pacienta. Zdravotní přínosy funkční elektrické stimulace (FES) mohou zahrnovat
prevenci/oddálení svalové únavy, svalové atrofie, zvýšit lokální prokrvení, svalovou reedukaci a udržet či zvýšit
rozsah pohybu.
2.2 Princip fungování WALKAIDE II – XFT-2001E Foot Drop Systému
Přístroj spustí elektrostimulaci ve švihové fázi kroku při dosažení změny úhlu osy holeně (threshold = práh
spuštění).
2.3 Doby používání
Při používání WALKAIDE II – XFT-2001E dodržujte zásadu postupného pokroku.
Doba užívání
1. týden
2. týden
3. týden a dále

Užití v režimu chůze

Užití v režimu cvičení

Chůze 15-60 minut denně
Chůze 1-4 hodiny denně
Chůze 4-8 hodin denně

Každé ráno a večer, pokaždé 15 minut
Každé ráno a večer, pokaždé 20 minut
Každé ráno a večer, pokaždé 20 minut

Poznámka: Sejměte přístroj vždy na 15 minut po každém použití.

3. Nákres přístroje
3.1 Části přístroje
WalkAide II – XFT-2001E se skládá ze stimulátoru, nabíjecího adapter, nabíjecího kabelu a aplikace (volitelné).
3.1.1 Stimulátor

Stimulátor
3.1.2 Součásti
Číslo

1

Součást

Obrázek
Nabíjecí adaptér a nabíjecí kabel se

Nabíjecí adaptér

používají k dobití přístroje.
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2

Nabíjecí kabel

3.2 Řídící panel
3.2.1 Kontrolní tlačítka

Intensity Button = Tlačítko pro volbu intenzity
OLED Display = OLED displej

Cuff = Manžeta
Power/Mode Button = Tlačítko pro
zapnutí/vypnutí a změnu režimu

Charging Port = Vstup pro nabíjecí zařízení

Stimulátor sestává ze tří tlačítek (1x Tlačítko pro zapnutí/vypnutí a změnu režimu, 2x Tlačítko pro volbu intenzity)
a jednoho OLED displeje.
Power/Mode Button (Tlačítko pro zapnutí/vypnutí a změnu režimu):
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 2 sekund zapnete stimulátor a na displeji stimulátoru se po dobu
2 sekund zobrazí LOGO „XFT“; poklepáním na toto tlačítko přepnete mezi režimem chůze a tréninkovým režimem.
Když je stimulátor zapnutý, stisknutím a podržením tohoto tlačítka na 2 sekundy stimulátor vypnete. V pracovním
stavu poklepáním na toto tlačítko pozastavíte elektrickou stimulaci.
Intensity Button (Tlačítko pro volbu intensity):
Klepnutím na jedno z tlačítek spusťte elektrickou stimulaci a zvyšte nebo snižte intenzitu elektrické stimulace;
kliknutím na tlačítko nahoru intenzitu zvýšíte a kliknutím na tlačítko dolů intenzitu snížíte.
OLED Display (OLED Displej):
Zobrazí pracovní stav stimulátoru; jako je režim chůze, tréninkový režim, uvolněná elektroda, ikona vybité baterie,
ikona výstupu elektrické stimulace, intenzita elektrické stimulace atd.
Charging Port (Vstup pro nabíjecí zařízení):
Uživatelé mohou stimulátor nabíjet prostřednictvím nabíjecího portu.
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3.2.2 Indikátory
Indikátor zapnutí
Stisknutím a podržením tlačítka napájení / režimu po dobu 2 sekund zapnete stimulátor a na displeji stimulátoru
se po dobu 2 sekund zobrazí LOGO „XFT“. Poklepáním na toto tlačítko přepnete mezi režimem chůze a
tréninkovým režimem.

LOGO

Režim chůze

Režim cvičení

Volba režimu (změna režimu)
Po zapnutí stimulátoru nebo jeho pozastavení, stistkněte

pro změnu.
Režim chůze
Režim cvičení

Start/Pauza
Když je stimulátor pozastaven, stiskněte
nebo
pro aktivaci intenzity elektrické stimulace; stisknutím
tlačítka nahoru intenzitu zvýšíte a stisknutím tlačítka dolů intenzitu snížíte. Na displeji se zobrazí odpovídající
hodnota intenzity.

Intenzita stimulace

Intenzita stimulace

Znamení o výstupu elektrické stimulace
Když stimulátor dodává elektrickou stimulaci, na displeji se zobrazí “symbol blesku”. V režimu chůze se při každém
výstupu elektrostimulace ozve “pípnutí“ (zvuk můžete ztlumit pomocí aplikace).

Symbol blesku při výstupu
elektrostimulace

Intenzita stimulace

Indikátor nedostatečného kontaktu elektrod
Pokud jsou elektrody ve špatném kontaktu s pokožkou, na obrazovce bude střídavě blikat varovná ikona a
případně symbol „Drop“. Stimulátor 3x pípne a pak se automaticky zastaví. Sejměte stimulátor, navlhčete
pokožku a znovu jej nosaďte a poté stisknutím tlačítka intenzity pokračujte v režimu.

Nedostatečný kontakt elektrod

Nedostatečný kontakt elektrod
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Vybitá baterie / Označení nabíjení
Pokud je stimulátor téměř vybitý, na obrazovce bude blikat ikona baterie 1x za sekundu. Během nabíjení se
zobrazuje dynamická ikona “nabíjení” a po dokončení nabíjení se zobrazí ikona “plná baterie”.

Vybitá baterie, bliká
1x za sekundu

Nabíjení

Nabíjení

Plná baterie

Automatický šetřič obrazovky
Pokud nejsou stimulátoru zadány žádné příkazy, spustí se za 30 sekund spořič obrazovky; ikona spořiče obrazovky
se objeví za 60 sekund a na displeji se bude pohybovat zleva doprava.

Ikona šetřiče obrazovky

3.3 Popis použití s aplikací
• Požadavky na hardware:
• iPhone 5s a následující modely iPhone. Mobilní telefon se systémem Android 6.0 a novější.
• Softwarové prostředí:
• Systémové prostředí: iOS 8.0 nebo novější; Android 6.0 a novější.
• Bezpečnostní software: žádný;
• Síťové požadavky: Bluetooth komunikace.

4. Pokyny k provozu
4.1 Jak používat WalkAide II – XFT-2001E?
WalkAide II – XFT-2001E může být použit s aplikací nebo bez.
4.2 Použití bez aplikace
Stimulátor musí být před použitím plně nabitý. V případě potřeby nabijte stimulátor. Během nabíjení se zobrazí
ikony baterie.

Pokud během používání zjistíte, že je intenzita slabá nebo se na obrazovce zobrazí ikona vybité baterie, ihned ji
nabijte. Plné nabití stimulátoru může trvat 8 hodin. Při plném nabití jej lze používat přibližně 10 hodin. Pokud
stimulátor nepoužíváte, vypněte jej a uložte.
Poznámka: Použijte prosím napájecí adaptér dodávaný společností XFT. Nepoužívejte stimulátor během nabíjení.
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4. 2.1 Upevnění stimulátoru
• Vlhkým ručníkem očistěte kůži na noze v místě předpokládaného umístění stimulátoru.
• Posaďte se na židli, ohněte nohu a uvolněte ji.
• Umístěte stimulátor do správné polohy pod koleno.
1. Umístěte stimulátor do
správné polohy pod koleno.

2. Svislou hranu stimulátoru
udržujte v linii s holenní kostí.

3. Upevněte manžetu.

Více everze a kontroly kolene
Více everze
Více dorziflexe a méně everze
Více dorziflexe

4. 2.2 Zapnutí a provoz
• Stisknutím a podržením tlačítka napájení / režimu po dobu 2 sekund zapnete stimulátor a na displeji
stimulátoru se po dobu 2 sekund zobrazí LOGO „XFT“. Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi režimem
chůze a tréninkovým režimem (režimem cvičení).

LOGO

Režim chůze

Režim cvičení

Když je stimulátor v pozastaveném stavu, stisknutím
nebo
aktivujte intenzitu elektrické stimulace;
stisknutím tlačítka nahoru intenzitu zvýšíte a stisknutím tlačítka dolů intenzitu snížíte. Na displeji se zobrazí
odpovídající hodnota intenzity.

Intenzita stimulace

Intenzita stimulace

Poznámka: Používání stimulátoru přerušujte v pravidelných intervalech, sejměte stimulátor z nohy, aby pokožka
dýchala a zabránili jste zarudnutí nebo podráždění pokožky.
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4. 2.3 Vypnutí
Když je stimulátor zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením tlačítka napájení / režimu po dobu 2 sekund.
4. 3 Použití s aplikací
4. 3.1 Instalace aplikace
Procedura

Popis operace

Krok 1

Navštivte APP Store nebo Google Play.
Vyhledejte “Foot Drop Rehab” a vyhledejte odpovídající aplikaci.
Nainstalujte aplikaci do Vašeho mobilu.
Krok 2

Spusťte aplikaci a vytvořte uživatelské jméno (user ID)

4. 3.2 Upevnění stimulátoru
• Vlhkým ručníkem očistěte kůži na noze v místě předpokládaného umístění stimulátoru.
• Posaďte se na židli, ohněte nohu a uvolněte ji.
• Umístěte stimulátor do správné polohy pod koleno.
1. Umístěte stimulátor do
správné polohy pod koleno.

2. Svislou hranu stimulátoru
udržujte v linii s holenní kostí.

3. Upevněte manžetu.

4. 3.3 Zapnutí a provoz
Stisknutím a podržením tlačítka napájení / režimu po dobu 2 sekund zapnete stimulátor a na displeji stimulátoru
se po dobu 2 sekund zobrazí LOGO „XFT“.

4.3.3.1 Přihlaste se do aplikace a připojte stimulátor do aplikace přes Bluetooth.
Procedura

Popis operace

Krok 1

Zapněte Bluetooth na
svém mobilním
telefonu a spusťte
aplikaci

APP Interface
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Krok 2

Zapněte Bluetooth na
svém mobilním
telefonu a spusťte
aplikaci

Krok 3

Stisknutím ikony
„Search“ vyhledejte
stimulátor.

Krok 4

Vyberte stimulátor v
seznamu zařízení a
přejděte na domovskou
stránku.
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Krok 5

Vyberte Gait (režim
chůze) nebo Training
(režim cvičení).

4.3.3.2 Aplikace se skládá ze tří částí: “Exercise” (Cvičení), “Stats” (Statistiky) a “Me” (Já).
4.3.3.2.1Exercise (Cvičení)
Gait – Režim chůze
Procedura

Popis operace

Krok 1

Nastavte parametry.

APP Interface
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Krok 2

Zahajte relaci.

Krok 3

Upravte
stimulace.

intenzitu
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Krok 4

Ukončete relaci.

Training – Režim cvičení
Procedura

Popis operace

Krok 1

Zahajte relaci.

APP Interface
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Krok 2

Upravte
stimulace

parametry

Krok 3

Ukončete relaci.

4.3.3.2.2 Stats (Statistiky)
V aplikaci naleznete čtyři kategorie statistiky dle délky trvání: den, týden, měsíc a rok.
Day

Week

Month

18

Year

4.3.3.2.3 Me (Já)
Změňte si své profilové foto

Upravte si své osobní informace

Equipment (Zařízení)
Sekce Equipment zobrazuje uživateli název stimulátoru a umožňuje zapnutí / vypnutí “pípání” stimulátoru
(indikace spuštění stimulace), nastavení času automatického vypnutí nebo obnovení továrního nastavení
stimulátoru.
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Customer Service (Zákaznický servis)
Kontaktujte zákaznický servis vytočením čísla telefonu.

Help (Pomoc)
Navštivte stránku Help (Nápověda/Pomoc), kde naleznete části “Attention” (Upozornění), “Introduction” (Úvod),
“Quick guide” (Stručný průvodce) a “FAQ” (Časté dotazy).
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Settings (Nastavení)
Na stránce Settings (Nastavení) si můžete zobrazit informace o výrobci, odeslat zpětnou vazbu výrobci, přepnout
na verzi Pro nebo se odhlásit.

5. Řešení problémů
5.1 Hlášení poruch
Indikátor poruchy zobrazí následující potíže:
5.1.1 Nedostatečný kontakt elektrod
Indikátor poruchy pomalu bliká jednou za sekundu. Pokud systém detekuje uvolnění elektrody, zobrazí se
indikátor a zařízení přestane fungovat. Upravte umístění elektrod a stiskněte znovu tlačítko Power / Mode.
5.1.2 Vybitá baterie
Pokud je baterie stimulátoru téměř vybitá, ikona baterie na displeji bliká jednou za sekundu.

5.2 Rady pro prevenci podráždění pokožky:
• Neaplikujte elektrostimulaci na pokožku bezprostředně po ošetření make-upem nebo olejem.
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•

•
•

Pro dosažení lepší elektrické vodivosti odstraňte chloupky v místě stimulace. Doporučuje se elektrický holicí
strojek nebo nůžky (elektrostimulaci však aplikujte s časovým odstupem po odstranění chloupků – to se
doporučuje provést proveďte večer..
Pokud dojde k podráždění kůže nebo alergii, okamžitě přestaňte stimulátor používat a řiďte se pokyny
lékaře.
Nepřikládejte stimulator do oblasti s výskytem alergické reakce.

6. Péče a údržba
6.1 Údržba stimulátoru
• Se stimulátorem zacházejte vždy opatrně
• Zabraňte styku stimulátoru s vlhkosti, nadměrným horkem nebo vibracemi.
• Uchovávejte mimo dosahu dětí.
• K vyčištění povrchu stimulátoru použijte vlhký hadřík s trochou neutrálního mycího prostředku nebo
alkoholu.
• Elektrické součástky nejsou vodotěsné. Neponořujte stimulátor do vody ani jiné kapaliny.
• Zabraňte pádu (nárazu) stimulátoru na zem. Ačkoliv design vypadá robustně, prudký náraz může způsobit
chybnou funkci jednotky.
• Stimulátor nerozebírejte. V případě jakéhokoliv problému neprodleně kontaktujte výrobce, distributora
nebo zdravotnické zařízení, kde jste zařízení zakoupili
6.2 Údržba elektrod
• Integrované elektrody lze bez nutnosti výměny používat dlouhodobě. Udržujte je vždy čisté.
• Pro vyčištění povrchu elektrod použijte ubrousek s trochou lékařského alkoholu.
• Neomývejte mycím odmašťovacím prostředkem ani horkou vodou.
• Pokud se elektrody nepoužívají, je nutno je zabalit do folie. Udržujte je v čistotě a při opětovném zapojování
postupujte opatrně.

6.3 Péče o pokožku
Před a po použití zařízení zkontrolujte stav pokožky. Mírně zarudlý povrch je běžný v důsledku většího prokrvení
v daném místě. Vždy mírně navlhčete vodou oblast pokožky, která bude v kontaktu s elektrodami.

6.4 Doporučení pro prevenci vzniku alergické reakce:
• Elektrody neumísťujte na pokožku ošetřenou make-upem a olejem (POZN.: před použitím vždy z daného
místa vodou odstraňte make-up, nečistoty nebo mastnoty).
• Elektrody neumísťujte na podrážděná místa pokožky.
• Pro zvýšení intenzity vodivosti zbavte pokožku ruky ochlupení. Doporučuje se oholit místa, kde budou
elektrody v kontaktu s pokožkou, elektrickým nebo manuálním holicím strojkem, popřípadě nůžkami (POZN.:
Oholení proveďte den před používáním. Okamžité umístění elektrod na čerstvě oholenou pokožku může být
nepříjemné).
• Přerušte užívání stimulátoru v případě výskytu jakéhokoliv podráždění pokožky nebo alergické reakce.

22

6.5 Životnost zařízení
Životnost zařízení WalkAide II – XFT-2001E je 5 let. Pokud je přístroj na konci své životnosti nebo přestane již
fungovat, proveďte likvidaci zařízení v souladu s předpisy platnými v daném státu.
6.6 Bezpečnost baterie
Přístroj nabíjejte pouze pomocí originální nabíječky a zařízení během nabíjení nepoužívejte.
Při úplném vybití potřebuje zařízení přibližně 8 hodin k nabíjení. Zařízení je navrženo tak, aby pracovalo 10 hodin
při plném nabití.
6.7 Podmínky pro skladování
• Neskladujte zařízení na místě s přímým slunečním zářením, vysokou teplotou nebo vlhkostí, prachem nebo
korozivními plyny.
• Uchovávejte zařízení na místě mimo dosah dětí.
• Se zařízením prosím neházejte, nešlapejte na něj ani na něj příliš netlačte.

7. Časté dotazy
7.1 Co mám dělat, když je intenzita stimulace slabá?
- Upravte polohu elektrod.
-Nastavte intenzitu na stimulátoru nebo přes APP.
- Pokud je baterie stimulátoru téměř vybitá, okamžitě ji nabijte.
- Navlhčete pokožku, abyste zvýšili vodivost.
7.2. Stimulátor je zapnutý, je zvolen režim tréninku nebo chůze a svítí kontrolka. Proč na elektrickou stimulaci
nereaguji?
-Zajistěte, aby byl stimulátor dostatečně připevněn k noze.
- Zkontrolujte, zda byla intenzita nastavena na příslušnou hodnotu.
- Navlhčete pokožku vodou, abyste zvýšili vodivost mezi elektrodou a pokožkou.
7.3. Co mám dělat, pokud je pokožka v oblasti pokryté elektrodou a manžetou silně zarudlá, podrážděná nebo
alergická?
Přestaňte stimulátor okamžitě používat. Pozorujte pokožku po určitou dobu a až bude zcela zdravá, pokračujte v
používání zařízení. Postupujte podle pokynů pro péči o pokožku a používání a pravidelně snímejte stimulátor z
nohy kvůli ventilaci.
7.4. Stimulátor se automaticky vypne poté, co na obrazovce bliká ikona baterie.
To znamená, že baterie stimulátoru je nízká a je třeba ji dobít. Nabití stimulátoru trvá přibližně 8 hodin; po
úplném nabití baterie může stimulátor vydržet přibližně 10 hodin. Pokud je baterie téměř vybitá, ihned ji nabijte.

7.5. Co mám dělat, když se na obrazovce zobrazí symbol “

” a nebo “

”?

Tyto ikony označují nedostatečný kontakt na elektrodách. Připevněte stimulátor k noze. V případě potřeby
navlhčete pokožku, abyste zvýšili vodivost mezi elektrodou a pokožkou.

23

7.6. Co mám dělat, když dochází k občasné silné elektrické stimulaci?
- Navlhčete pokožku trochou vody, aby se zvýšila vodivost mezi elektrodou a pokožkou.
-Zkontrolujte, zda je kůže v oblasti pokryté elektrodou zarudlá nebo zda je poraněná.
- Zkontrolujte, zda byl stimulátor dobře připevněn k noze a zda je elektroda umístěna do správné polohy.
7.7. Proč necítím stimulaci, ke které by mělo docházet?
Manžeta může být na noze umístěna nesprávně nebo byl změněn režim chůze. Změňte polohu stimulátoru,
přenastavte parametry nebo přenastavte režim chůze.
7.8. Mohu na nohy použít olej nebo krém?
Ne. Před použitím stimulátoru se ujistěte, že je pokožka čistá a pokožku navlhčete trochou vody, aby se zvýšila
vodivost mezi elektrodou a pokožkou.

8. Technická specifikace
8.1 Specifikace produktu
Komunikační protokol: Bluetooth 4.0
Frekvence komunikace: 2.4-2.4835GHz
Stimulátor
Napájení

3.7V nabíjecí lithiová baterie

Klasifikace

Typ použitého dílu: BF,

Vypínací proud

≤50μA

Provozní proud

≤120mA

Typ pulzu

Asymetrický bifázický puls (asymetricky vyvážená dvoupulzní vlna)

Frekvence

16-50Hz (±10%)

Šíře pulzu

100-300μs (±10%),

Výstupní proud

0-90mA (±10% nebo ±2mA, podle toho, co je větší, se zatížením 500Ω)

Rozměry

419x103x13mm

Váhy

139±10g

Nabíjecí adaptér
Rozměry

71x41x31.5mm

Vstup

AC100-240V, 50-60Hz, 0.3A

Výstup

DC 5V, 1.2A

8.2 Podmínky pro úschovu a přepravu
 Working Conditions:
Temperature: 5-40°C
Atmospheric Pressure: 86-106kPa
 Transport and Storage Conditions:
Temperature: -20-55°C
Atmospheric Pressure: 70~106kPa
 Production Date: see the label
 Service Life: 5 Years

vnitřně napájené zařízení.

Relative Humidity: ≤80% (Non-condensing)

Relative Humidity: ≤93% (Non-condensing)
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8.3 Příslušenství
Stimulátor

1ks

Nabíjecí adaptér

1ks

Návod k použití

1ks

Nabíjecí kabel

1ks

APP Software

Volitelné

9. Klasifikace produktu
a) Klasifikace podle typu úrazu elektrickým proudem: interní napájení.
b) Aplikační část klasifikovaná podle stupně úrazu elektrickým proudem: typ BF.
c) Klasifikace podle stupně ochrany proti prostupnosti kapalin: IP66.
d) Klasifikace podle stupně bezpečnosti při použití hořlavého anestetického plynu smíchaného se vzduchem
nebo hořlavého anestetického plynu smíchaného s kyslíkem nebo oxidem dusným: v tomto produktu se
nepoužívá plynová láhev, zařízení jiného typu než AP a APG.
e) Klasifikace podle provozního režimu: nepřetržitý provoz.
f) Klasifikace podle napětí a frekvence zařízení: DC3,7V.
g) Zda má zařízení aplikační část ochrany proti defibrilačnímu výboji: Tento výrobek nemá žádnou aplikační část
pro ochranu defibrilačního výboje a existuje aplikační část typu BF (označovaná jako stříkačka, kterou poskytuje
nemocnice), která je spojena s lidským tělem.
h) Zda má zařízení výstup signálu nebo vstupní část: Tento výrobek nemá žádný signal na výstupu ani na vstupu.
i) Trvalá nebo netrvalá instalace: Tento produkt představuje netrvalou instalaci.
※ S tímto výrobkem zacházejte v souladu s vnitrostátními předpisy o zacházení s elektronickými výrobky.

10. Poprodejní servis
1. Přístroj má záruční lhůtu 24 měsíců, která začíná běžet datem pořízení.
2. Distributor neposkytuje záruku na bezplatné opravy způsobené následujícími příčinami:
• Neautorizovaným rozebíráním nebo modifikací výrobku.
• Pádem či výbuchem výrobku vlivem nehody během používání nebo přepravy.
• Nedostatečností požadované údržby.
• Používáním zařízení k jiným účelům, než je stanoveno výrobcem.
• Neautorizovanou opravou.
3. Pokud požadujete záruční servis, předložte záruční list.
• Náklady na opravu budou účtovány v souladu s ceníkem autorizovaného servisního místa.
• V případě potřeby záručního servisu kontaktujte distributora nebo zdravotnické zařízení, kde jste zařízení
zakoupili.
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Záruční list poskytovaný výrobcem:
Warranty Card
Product Name:

Model No:

Purchase Date:

Product Serial No:

Buyer’s Information:
Distributor’s Information:

Distributor Seal:
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Název produktu: Neuromuskulární stimulátor
Model: WalkAide II – XFT-2001E
Výrobce: Shenzhen XFT Medical Limited
Room203, Building 1, Biomedicine Innovations Industrial
Park,
#14 Jinhui Road, Pingshan New District, Shenzhen, Čína
ShangHai International Holding Crop.GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80 D-20537 Hamburg Germany

Datum revize: 17/3/2020
Dokument číslo: ACP-2001E-A
Verze: C1

Dovozce ČR: help2move s.r.o.
Dolnokrčská 9/5
140 00 Praha 4
tel. +420 702 034 766, e-mail: info@2move.cz
web: www.walkaide.cz
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