4.0 ENDOSAN
Trị liệu bằng từ trường

4.1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Đặt thiết bị trên bề mặt cố định, thoáng khí. Cần đảm bảo nguồn điện phù hợp với
yêu cầu của thiết bị.
Kết nối các solenoids hoặc đai băng được cung cấp với 2 đầu ra của máy, như hình
bên dưới. Thêm áp suất bằng cách khớp các điểm đỏ trên mỗi ổ cắm và trên mỗi
đầu nối

Cặp solenoid
tần số thấp

Công tắc nguồn ON/OFF

Đai băng tần số
cao( tùy chọn

Màn hình hiển thị như hình dưới, phần mềm bắt đầu chạy

Hình 2
Sau khi phần mềm khởi động, giao diện của máy sẽ xuất hiện:

Hình 3
4.2CHƯƠNG TRÌNH CÀI ĐẶT SẴN (BỆNH LÝ)
Khi phần mềm chạy xong, Opera Design hiển thị như hình 3. Để chọn
bệnh lý mong muốn và tải về máy, ấn vào vùng màu vàng (“Pathology”).
Màn hình sẽ hiển thị như hình 4. Mỗi nhóm bệnh được đánh dấu bằng hình
tròn và biểu tượng tương ứng.
Chọn biểu tượng và nhóm bệnh mong muốn. Biểu tượng khi được chọn sẽ
nhấp nháy. Xoay núm để chọn bệnh mong muốn trong danh sách ở bên
phải hình tròn

Hình 4

Hình 5
Xoay núm theo chiều kim đồng hồ để lựa chọn bệnh lý.
Nút “Enter” để xác nhận bệnh lý đã chọn

Trong trường hợp dòng xoay chiều, màn hình sau sẽ xuất hiện

Ấn” back” nếu muốn
trở về danh sách các
bệnh lý

Ấn” Start” để bắt đầu
điều trị
Hình 6
4.3 LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ
Sau khi ấn “start” để bắt điều điều trị, màn hình sẽ hiển thị
Điều chỉnh các
thông số mong
Hình 7
muốn

Xem các giá trị của
mỗi thông số( hình 8)

Dừng điều trị

Khi dừng điều trị bạn có thể chọn tham số thời gian
và thay đổi nó bằng phím + và -. Khi bắt đầu, không
thể điều chỉnh thời gian.
Khi chọn thông số này, biểu tượng sẽ có viền đỏ,
cho phép thay đổi công suất ra kênh A bằng phím +
và - hoặc xoay núm
Khi chọn thông số này, biểu tượng sẽ có viền đỏ,
cho phép thay đổi công suất ra kênh B bằng phím +
và - hoặc xoay núm
Khi chọn thông số này, biểu tượng sẽ có viền đỏ,
cho phép thay đổi công suất ra( nếu chỉ sử dụng 1
solenoid) bằng phím + và - hoặc xoay núm
Khi chọn thông số này, biểu tượng sẽ có viền đỏ,
cho phép thay đổi Tần số thấp khi sử dụng chế độ
xung bằng phím + và - hoặc xoay núm
Khi chọn thông số này, biểu tượng sẽ có viền đỏ,
cho phép thay đổi Giá trị tối thiểu của tần số thấp
khi sử dụng chế độ xung bằng phím + và - hoặc
xoay núm
Khi chọn thông số này, biểu tượng sẽ có viền đỏ,
cho phép thay đổi Giá trị tối đa của tần số thấp khi
sử dụng chế độ xung bằng phím + và - hoặc xoay
núm
Khi chọn thông số này, biểu tượng sẽ có viền đỏ,
cho phép thay đổi tần số cao thấp khi sử dụng chế
độ xung bằng phím + và - hoặc xoay núm
Khi chọn thông số này, biểu tượng sẽ có viền đỏ,
cho phép thay đổi Giá trị tối thiểu của tần số cao khi
sử dụng chế độ xung bằng phím + và - hoặc xoay
núm
Khi chọn thông số này, biểu tượng sẽ có viền đỏ,
cho phép thay đổi Giá trị tối đa của tần số cao khi sử
dụng chế độ xung bằng phím + và - hoặc xoay núm

Khi chọn biểu tượng kính lúp lần 1 khi màn hình đang hiển thị như
hình 7,Ấn vào hình kính lúp một lần nữa để quay trở về các biểu
tượng như hình 7. Các điều chỉnh sẽ được tự động lưu lại trong hệ
thống. Từ lần sử dụng kế tiếp, khi bật máy, màn hình sẽ hiển thị các
thông từ lần cài đặt trước đó.

Hình 8
Để lựa chọn thông số, nhấn vào thông số mong muốn( hình 8) hoặc
các biểu tượng( hình 7) trên màn hình hiển thị tùy thuộc vào chế độ
hiển thị khi ấn vào hình kính lúp. Bạn cũng có thể sử dụng phím ←
hoặc → trên bàn phím. Biểu tượng sẽ có viền đỏ
Khi một liệu trình kết thúc, sẽ có tiếng bíp báo hiệu, màn hình hiển thị
như hình 9

Hình 9

4.4MỤC TIÊU

Hình 10
Từ màn hình chính, xoay núm để chọn ô màu cam sau đó ấn

Hình 11
Màn hình hiển thị 6 nhóm lớn. Chọn biểu tượng của nhóm để truy cập
vào chương trình điều trị có sẵn. Chọn mục tiêu để truy cập vào các
thông số đề xuất. Nếu muốn, bạn có thể ấn “start” luôn, nếu cần, bạn
có thể tùy chỉnh các thông số theo yêu cầu.
Trong màn hình mục tiêu, chọn biểu tượng tương ứng trên màn hình

Hình 12

Trong màn hình các tham số mục tiêu, tiến hành như đối với các bệnh
lý có sẵn.

Hình 13
Phím “info” cho phép bạn xem các thông tin khuyến cáo về bệnh lý đã
lựa chọn. Phím này chỉ xuất hiện khi tạm dừng ở màn hình các thông
số mục tiêu(hình 13).
Thao tác như với chương trình bệnh lý có sẵn.

4.5. CÀI ĐẶT BẰNG TAY

Hình 14
Chọn ô màu xanh để tiến hành cài đặt bằng tay. Bạn có thể cài đặt
từng thông số theo yêu cầu.

Tần số rất thấp

Tần số thấp liên tục

Hình 15
Tần số thấp chế độ xung

Đai băng tần số cao( Tùy chọn)

Tần số cao chế độ xung

Tần số cao liên tục

Từ hình 15, chọn chức năng điều khiển bằng tay, chọn biểu mong
muốn. Nếu không, khi xoay núm biểu tượng được chọn sẽ có viền
màu đen và nhấp nháy, nhấn phím để xác nhận lựa chọn.
Màn hình sẽ hiển thị như hình 16

Hình 16
Nếu muốn bắt đầu liệu trình, chọn
“start”, màn hình sẽ hiển thị như ở
hình 7. Mọi thao tác sau đó giống như
các bước đã hướng dẫn

4.6 LƯU BỘ NHỚ
Từ màn hình ở hình 16, chọn “Save”, màn hình sẽ hiển thị:

Hình 17
Đặt tên cho chương trình cần lưu sau đó chọn “enter” để xác nhận
4.7 SỬ DỤNG BỘ NHỚ ĐÃ LƯU
Từ màn hình chính, chọn ô màu tím “Memory”

Hình 18
Màn hình dưới đây sẽ hiển thị và bạn sẽ thấy tất cả các biểu tượng
chính liên quan đến phương thức bạn đã chọn và tên liên quan của bộ
nhớ mà bạn đã nhập trước đó

Hình 20

4.8 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện: : 230V ~ 50 / 60Hz
Tần số làm việc: 2450 MHz
Chế độ phát xung: liên tục, xung có thể điều chỉnh
Cường độ: 5 – 50 Gaus với LF
5- 25 Gaus với LF thấp
Tần số rất thấp: 1:20 Hz
Tần số thấp:
10:200 Hz
Tần số cao:
100:5000 Hz
Thời gian điều trị: 0 – 60 phút
Đặt thời gian điều trị thành 0 là có thể tiếp tục điều trị
Công suất tiêu thụ tối đa: 60 VA
Trọng lượng: 5Kg
Phụ kiện đi kèm:
2 Solenoid
2 dây đeo đàn hồi với mỗi solenoid
Tùy chọn:
1 solinoid ø300mm
2 đầu phát tần số cao
1 coach với 1 hoặc 2 solonoid

4.9TEM THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mỗi máy được dán tem thông số kỹ thuật phía sau phù hợp với tiêu
chuẩn IEC 60601 -1
Biểu tượng Ý nghĩa
Cảnh báo! Tham khảo hướng dẫn sử dụng/ sổ tay(
bảng D2 – ký hiệu 10)
Thiết bị sử dụng phụ kiện loại BF
( Bảng D 1- biểu tượng 20)
Dòng xoay chiều( Bảng D1- Ký hiệu 1)
Bật ( Nguồn) ( Bảng D1 – Ký hiệu 12)
Tắt ( Nguồn) ( Bảng D1 – Ký hiệu 13)
Không bức xạ ion hóa (IEC 60147-5140)
Thiết bị đã được đưa ra thị trường sau ngày 13 tháng
8 năm 2005 và phải được thu hồi riêng.
Số sê ri của máy

Mod: SYNERGY
100
100-240V~50/60Hz
60VA
Cấp: 1 Loại: BF
Made in Italy: 2017
Công suất ra tối đa: 250W@50 - 2450MHz

Ký hiệu CE với số Thông báo

Nhãn sau được đặt ở mặt sau của xe đẩy gần đầu nối cáp RF
ENDOSAN
P/N R

4.10 CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH
4.10.1 CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ
Trị liệu bằng từ trường có hiệu quả trong một số bệnh lý cả cấp tính
và mãn tính:

•
•
•
•
•
•

Đau lưng
Gãy xương
Viêm khớp vai
Củng cố xương
Đau cơ xương
Thoái hóa khớp gối
Viêm cột sống dính khớp



Viêm khớp xương mãn tính

•
•
•
•

Thoái hóa xương
Loãng xương
Viêm xoang mũi
Loét da

4.10.2 CHỐNG CHỈ ĐỊNH
a) Bệnh nhân có khối u
b) Bệnh nhân bị chuẩn đoán bệnh tim
c) Bệnh nhân sử dụng máy tạo nhịp tim
d) Bệnh nhân có thai
e) Bệnh nhân đang điều trị tim mạch

4.11 TÀI LIỆU THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin chi tiết và các chỉ định và chống chỉ định. Chúng tôi
khuyên bạn nên tham khảo các bài viết khoa học và các cuốn sách sau:
 Vật lý trị liệu- Công nghệ mới trong y học phục hồi chức năng Alessandro Zati và Alessandro Valent
 Thực hành vật lý trị liệu – B.Gialanella, G. D'Alessandro, R. Santoro
hướng dẫn minh họa của vật lý trị liệu - A. Vasta
 Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng - A. Wassermann s.p.a.
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TRONG Y TẾ Sinh học-Chẩn đoán-Trị
liệu - Franco Bistolfi

