Sisällysluettelo
1. Varoitukset ja huomautukset
2. Osat ja lisävarusteet

mansetit

3. Laitteen käyttö
4. Sovelluksen huomautukset/käyttöohjeet

4. Paina painiketta

5. vasta-aiheet

noin 3-5 sekuntia. Näyttöön syttyy valo ja ilmoitus Wellcome.

6. mansetit

kantolaukku

7. Tekniset tiedot
8. Vianetsintä

5.Paina

-painikkeita valitaksesi ohjelman/paineen.

9. Takuu
10. Yhteystiedot

Ohjelma

Käyttöohje

Paine

hoitoaika min Keskeytys min

1

Varoitukset ja huomautukset

2

1. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

20

20

Ohjelma
Näyttää valitun ohjelman.
Ohjelmaa on yhteensä 9.

60

60

20

20

Paine
Tasoja on kolme: matala,
keskitaso ja korkea. Vesivirtauksen
synnyttämä painearvo mansetissa.

matala/Low

3

2. Älä pudota tätä tuotetta tai paina sitä voimakkaasti.
3. Älä pura tai tuhoa tätä tuotetta.

5

4. Käytä vain alkuperäisiä mansetteja ja alkuperäistä virtalähdettä.

6

60

60

7

20

20

60

60

5. Kun käytät tätä tuotetta, aseta eristävä liina mansetin ja ihon väliin.
6. Älä käytä sähköosia, jos ne ovat vaurioituneet tai vuotavat.
7. ÄLÄ jätä laitetta ilman valvontaa, kun käytät laitetta lasten tai vammaisten henkilöiden
lähelle.
8. Säilytä tämä ohje oikein. Jos tarvitset korjausta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai

Laitteen käyttö
1. Avaa jäähdytyslokero painamalla vapautuspainiketta. Täytä vesisäiliö
tasoilmaisimen merkkiin asti (katso jäähdyttimen sisäpuolella oleva tarra). Varmista,

Hoitoaika
Aktiivisen kylmäpaineen aika.

Medium/Mid

keskeytysaika
Keskeytetty aika hoitojaksojen
välillä, kun laite on päällä.

korkea/High

9

ettet täytä vähemmän vettä kuin tasomittarin MIN-merkki. Lisää jäätä jäähdyttimeen
tarpeittesi mukaan. Sulje sitten luukku.

ostotoimistoon korjausta varten.

Osat ja tarvikkeet

8

ilmoitus

2. Pue haluamasi mansetti. Älä levitä suoraan iholle. Käytä eristävää kangasta
mansetin ja ihon välissä

5

.

6. Paina painiketta

käynnistääksesi tai pysäyttääksesi jäähdyttimen.

7. paina painiketta

3-5 sekunnin ajan sammuttaaksesi jäähdyttimen

Käynnistä
/paussi
Play/Pause

päällä/
Power

lisää painetta
Add pressure

Vähennä
painetta
Subtract
pressure

jäähdytin
8. Käytön jälkeen nosta mansetti ja valuta vesi pois mansetista puristamalla ja
pyyhkimällä. Kaada jäljellä oleva jää ja vesi pois jäähdyttimen säiliöstä..

Liitäntäletku

Virtalähde/AC-adapteri

.
3 Liitä liitäntäletku ensin jäähdyttimeen ja sitten mansettiin. Liitä virtalähde
jäähdyttimeen
ja
liitä
sitten
verkkolaite
pistorasiaan

Vasta-aiheet ja huomautukset

Tekniset tiedot

Pulssikylmäkompressiohoitojärjestelmää käytetään pääasiassa leikkauksen
jälkeisessä hoidossa ja akuutissa vammassa turvotuksen, turvotuksen ja kivun
vähentämiseksi. Sitä voidaan käyttää sairaaloissa, poliklinikoissa,
urheiluharjoittelussa ja kotona terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa.

Vaihtovirta : 100-240V, 50/60Hz Tasavirta : 12V/2A Painetaso :
60mmHg-120mmHg Lämpötilataso: 0°C-25°C Melu: alle 50
desibeliäPaino : 1.78kg tyhjänä
Tilavuus : Maksimi 3.6L

Ongelmien kartoittaminen
1.

Varmista, että verkkolaite on kytketty
toimivaan pistorasiaan.

2.

Varmista, että verkkolaitteen kaapeli on kytketty
kunnolla jäähdyttimen etuosaan.

Jäähdytin ei käynnisty

Vasta-aiheet
1. Raskaana olevat naiset, potilaat, joilla on korkea verenpaine, diabetes ja
verenkiertohäiriöitä, käytä sitä vain lääkärin kanssa neuvoteltuasi.
2. Älä käytä avoimille haavoille.
3. Älä käytä, jos et siedä kylmää kompressiota.
4. Henkilöiden, joilla on verisuonisairauksia, ei tule käyttää tätä tuotetta.

Pakkauksen pinnalla
on vettä

1.

Varmista, onko kyseessä kondensiovettä.

2.

Jos mansetti vuotaa, lopeta sen käyttö. Ota
välittömästi yhteyttä asiakaspalveluun korjausta
varten.

1.

Anna sen käydä 2-3 minuuttia, jolloin melu vähenee.

2.

Jos ääni on aina erittäin kovaa, lopeta sen käyttö ja
ota yhteyttä asiakaspalveluun huoltoa varten

Kova ääni käytön aikana

Olkapää
Shoulder
2

Takuu
1. Ilman näkyviä vaurioita yritys myöntää tuotteen kaikille osille yhden vuoden takuun.
2. Säilytä tuotteen takuukortti ja ostokuitti.
3. Täytä tuotteen takuukortti huolellisesti ja lähetä takuukortti,
7

ostokuitti ja tuotteet vuoden kuluessa maksutta takuukortissa olevaan vastaanottajan osoitteeseen.

Valmistajan yhteystiedot
Polvi
Knee
2
3

Valmistaja: Chengdu Cryo-Push Medical Technology Co., Ltd.
Yrityksen edustaja: Peiyong Zhang
Osoite: 105, Zone 20, Huayin Industrial Port, No. 618, Kelin Road (West),Wenjiang
District, Chengdu, Sichuan ,611137, P.R.China
Asiakaspalvelu: Chengdu Cryo-Push Medical Technology Co., Ltd.
Puh: +86 28 8503 9149 Fax: +86 28 8523 9082 Web: http://www.cryopush.com
Jakelija:
K-Active Europe GmbH
Frohnradstrasse 2, 63768 Hoesbach, Germany
Tel: +49 (0) 6021 62998-100 Fax: +49 (0) 6021 62998-999
E-mail: info@k-active.com

Nilkka
Ankle
2

4

Myynti ja maahantuonti Suomessa:
AlfaCare Finland Oy/MEDFIT
Iso Kylätie 47
04130 Sipoo
puh. 09-61500544 email: posti@medfit.fi
www.medfit.fi
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