mercury® med

slīdošā celiņa h/p/cosmos® 150/50
oriģinālās lietošanas instrukcijas tulkojums
SVARĪGI! UZMANĪGI IZLASIET PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS!
SAGLABĀJIET TURPMĀKĀM ATSAUCĒM!

Aparātprogrammatūras versija: v1.07.x
Preces numurs: cos105000_150_50_med_lv
Redakcija: 1.00

run ahead of time®

Šī lietošanas instrukcija ir spēkā tikai tālāk attēloto ierīču pirmās piegādes oriģinālajai konfigurācijai.
Ja ierīce ir mainīta, lūdzu, skatiet šī dokumenta jaunāko versiju, kas pieejama vietnē:
www.h-p-cosmos.com
Izstrādājumu klāsts: slīdošais celiņš h/p/cosmos 150/50
Modeļi:

stratos® lt med
[cos30000va05]

stratos® med
[cos30000va06]

mercury® lt med
[cos30000va07]

mercury® med
[cos30000va08]

locomotion® 150/50 E med
[cos30001va01]
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Cienījamais klient!
Paldies, ka izvēlējāties šo augstas kvalitātes ierīci.
Kopš uzņēmuma h/p/cosmos® dibināšanas 1988. gadā tas attīsta un izplata jaunus
izstrādājumus, programmatūru, sistēmu risinājumus un vingrinājumu principus, būtiski
ietekmējot sporta, vieglatlētikas, ergometrijas, rehabilitācijas un zinātnes nozari.
Šajā laikā uzņēmums, kas atrodas Traunšteinā, Vācijā, ir attīstījies un kļuvis par Vācijā atzītu
autoritāti slīdošo celiņu ergometru un fitnesa, sporta, sporta zinātnes, sporta medicīnas,
vieglatlētikas, biomehānikas, medicīnas, rehabilitācijas, terapijas, ergometrijas, funkcionālās
diagnostikas un zinātniskās pētniecības sistēmu ražošanā.
Daudzi h/p/cosmos® ieviestie uzlabojumi un jaunievedumi ir ietekmējuši ne tikai produktu
dizainu un funkcionalitāti, bet arī to lietojumu un metodoloģiju.
Franz Harrer
Prezidents un izpilddirektors
h/p/cosmos sports & medical gmbh

Uzņēmuma h/p/cosmos galvenais mērķis ir klientu vajadzībām atbilstošu ierīču ražošana.
Tāpēc mēs piedāvājam individuāli izstrādātas ierīces un vispārējus sistēmu risinājumus.
Šajā lietošanas instrukcijā un tīmekļa vietnē www.h-p-cosmos.com atradīsiet plašu opciju un
piederumu klāstu.
h/p/cosmos augstākā prioritāte ir mūsu produktu kvalitāte un drošība.
Šajā lietošanas instrukcijā ir ietverta visa nepieciešamā informācija ierīces pareizai un drošai
lietošanai.
Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo instrukciju un vienmēr glabājiet to pieejamā vietā.
Mēs ceram, ka Jūsu darbs ar šo h/p/cosmos ierīci sniegs Jums prieku un būs sekmīgs.

Franz Harrer
Prezidents un izpilddirektors
h/p/cosmos sports & medical gmbh
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1. Simboli un marķējumi
1.1. Izmantotie simboli (vispārīgi)
Attēls

2015-10-01

Apraksts

Atsauce

CE marķējums — apliecinājums, ka produkts atbilst pamatprasībām
(šeit ar pilnvarotās iestādes numuru)

(atbilstoši Direktīvai 93/42/EEK par
medicīnas ierīcēm)

Vispārīgs brīdinājums (paziņojums par bīstamību, brīdinājumu vai
piesardzību)

(DIN EN ISO 7010 W001)

Brīdinājums par šķēršļiem (paklupšana)

(DIN EN ISO 7010 W007)

Brīdinājums par elektrisko spriegumu

(DIN EN ISO 7010 W012)

Brīdinājums par veltņiem, kas griežas pretējā virzienā (iesprūšanas
zonas)

(DIN EN ISO 7010 W025)

Ievērot lietošanas instrukcijā norādīto

(DIN EN ISO 7010 M002)

Potenciālu izlīdzināšana

(IEC 60445)

Aizsargzemējums

(IEC 60417-5019)

Maiņstrāva (AC)

(IEC 60417-5032)

B tipa pacientam izmantojamā daļa

(IEC 60417-5840)

Neitrāles pieslēguma punkts

(IEC 60445)

Ražotājs

(ISO 15223-1)

Ražošanas datums

(ISO 15223-1)

Elektriska un elektroniska aprīkojuma atsevišķa nodošana

(2012/19/ES)
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1.2. Izmantotie simboli (transportēšana)
Attēls

Apraksts

Atsauce

Plīstošs; apieties uzmanīgi!

(ISO7000-0621)

Novietot augšup bultu virzienā!

(ISO7000-0623)

Sargāt no mitruma!

(ISO7000-0626)

Smaguma centrs

(ISO7000-0627)

Temperatūras ierobežojumi!

(SO7000-0632)

Kraut virsū aizliegts!

(ISO7000-2402)
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1.3. Marķējumi uz ierīces
Attēls

Farbprofil: Generisches CMYK-Druckerprofil
Komposit Standardbildschirm

Apraksts

Atsauce

Datu plāksnīte

-

Unikālā ierīces identifikatora plāksnīte

-

Marķējums “Uzmanību! Bīstamās zonas”

cos10508-03

Marķējums “Pirms atvēršanas atvienot no
elektrotīkla”

cos11880

Marķējums “Ievērot lietošanas instrukcijā
norādīto”

cos101380

Marķējums “Potenciālu izlīdzināšana”

cos101594

Marķējums “Pārbaude 20xx” + pamatnes
marķējums

cos14543-20xx + cos11787

Marķējums “Slīdošās lentes regulēšana”

cos10512

Anleitung lesen
L R

Adjust running belt

www.h-p-cosmos.com

[COS10512]

Laufgurteinstellung
Read manual

COS10512 aufkleber laufgurteinstellung.ps
M:\_Artikeldetails - Zeichnungen\COS10512 aufkleber laufgurteinstellung.cdr
Mittwoch, 22. Januar 2003 22:46:33

Umrandung nur Schnittmuster nicht mitdrucken

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

Marķējums par slīdošās lentas vārpstas
pārsega ierobežojumu

cos102466-01

Ekspluatācijas un drošības instrukcijas

cos100578-01-xx

Marķējums “Lietotāja termināļa 5B izvadi
aizmugures panelī”

cos11933-01

Marķējums “h/p/cosmos adrese”

cos10144-01
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2. Apraksts
2.1. Attēls
Nr.

Apraksts

1.

Lietotāja terminālis
Pavelkamās auklas drošības slēdzis
(drošības aukla)
Ārkārtas izslēgšana
Šķērsstienis — priekšējā marga
Sānu margas
Motoru pārsegs
Pamatnes sliede
Neslīdoša virsma
Slīdošā platforma
Slīdošā lente
Aizmugurējais veltnis
Aizmugurējā veltņa aizsargpārsegs
Slīdošās virsmas marķējums
Drošības arka
Drošības siksnu sistēma

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

		

Attēls

2.2. Darbība
Slīdošajam celiņam ir divi svarīgi veiktspējas raksturlielumi: ātrums un pacēlums.
Slīdošās lentes griešanās nosaka ātrumu.
Visa slīdošā celiņa rāmja pacelšana kopā ar slīdošo platformu nodrošina pacēlumu.
Abus šos parametrus var manuāli regulēt lietotāja terminālī.
Ekspluatācija ir arī iespējama, izmantojot noklusējuma vai lietotāja definētu režīmu.
Ierīci var darbināt arī, izmantojot ārējas ierīces (personālo datoru, EKG u.c.)
Visu funkciju detalizēts apraksts ir sniegts nodaļā “Ekspluatācija”.
Nodaļā “Tehniskie parametri” ir sniegta tehniskā informācija.
Slīdošo celiņu darbina jaudīgi motori.
Tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot drošības informāciju, jo pretējā gadījumā pastāv savainojumu un nāves draudi.
Slīdošajam celiņam ir vairāki standarta protokoli, kas ir aprakstīti iepriekš.
Tomēr slīdošais celiņš nenodrošina ārstēšanas ieteikumus.
Lēmumu par pareizo slodzi pieņem ārsts.
Atkarībā no izmantošanas slodze ietver ātrumu, pacēlumu, attālumu, sirdsdarbību, ķermeņa svaru vai kustības atbalstu utt.
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3. Paredzētais lietojums
3.1. Paredzētais lietojums
h/p/cosmos medicīnas slīdošais celiņš ir paredzēts iešanai vai skriešanai uz vietas tālāk minētajos nolūkos.
❚❚ Rehabilitācijas fitnesa treniņi

❚❚ Gaitas treniņi (ar ķermeņa svara atbalstu vai bez tā)
h/p/cosmos medicīnas slīdošos celiņus var izmantot kombinācijā ar iešanai vai skriešanai uz vietas paredzētām ārējām ierīcēm,
piemēram,
❚❚ slodzes ierīcēm neiromuskulāriem un biomehāniskiem mērījumiem (piem., EEG, EMG, kustību analīzei),

❚❚ slodzes ierīcēm kardiovaskulāriem mērījumiem (piem., EKG),
❚❚ slodzes ierīcēm kardiopulmonāliem mērījumiem (piem., ergospirometrijai).
Lietojot slīdošo celiņu jebkādiem medicīniskiem mērķiem, obligāti jāizmanto kritienu profilakses sistēma.
Medicīniskā pielietojuma subjekts var būt ne tikai pacients.
Tāpēc šajā lietošanas instrukcijā tiks izmantots vārds “subjekts”, kas apzīmē gan pacientus, gan pārbaudāmos sportistus.
h/p/cosmos medicīnas slīdošo celiņu var izmantot arī veseliem cilvēkiem vidē, kur neveic medicīnas procedūras.
Izmantošanai veseliem cilvēkiem, lūdzu, skatiet sporta ierīču lietošanas instrukcijas, kas pieejamas tīmekļa vietnē
www.h-p-cosmos.com

3.2. Paredzētais operators
❚❚ Tikai medicīniskais personāls,
❚❚ kas ir pietiekami apmācīts saskaņā ar šo lietošanas instrukciju
❚❚ un strādā atbilstoši ārsta nozīmējumam, ja piemērojams un nepieciešams.
❚❚ Subjekts nav paredzētais operators.
Taču paredzētais operators ir pilnvarots ļaut subjektam vadīt ierīci atbilstoši paredzētā operatora norādījumiem un paredzētā
operatora pastāvīgā uzraudzībā.
Tas nozīmē, ka paredzētais operators vienmēr atbild par ierīces ekspluatāciju un ņem vērā subjekta fizisko un garīgo stāvokli.
Paredzētajam operatoram vienmēr jāatrodas vismaz vienas ārkārtas apturēšanas/izslēgšanas ierīces tuvumā.

3.3. Paredzētā izmantošanas vieta
❚❚ Tikai medicīnas iestādēs
❚❚ Neizmantot mājās vai mājas veselības aprūpes vidē (atb. IEC 60601-1-11)
❚❚ Neizmantot ārpus telpām
❚❚ Nepakļaut tiešai saules gaismai
❚❚ Pietiekams apgaismojums labai brīdinājumu, uzlīmju, displeju un vadības elementu salasāmībai
❚❚ Atbilstoši vides apstākļi (skatīt sadaļu “Tehniskie parametri”)
❚❚ Stacionārs treniņu aprīkojums Nepārvietot lietošanas laikā

3.4. Paredzētais ilgums
❚❚ Atkarībā no ārsta nozīmējuma

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_med_lv, rev. 1.00

lpp. 11 / 81

3.5. Kontrindikācijas
Absolūtas kontrindikācijas (jābūt izslēgtām pirms slīdošā celiņa lietošanas)
❚❚ Akūts miokarda infarkts (pēdējo 2 dienu laikā)

❚❚ Nestabila stenokardija
❚❚ Sirds aritmija un/vai samazināta hemodinamika
❚❚ Simptomātiska plaša aortas stenoze
❚❚ Nekompensēta/nekontrolēta sirds mazspēja
❚❚ Akūta pulmonāla embolija vai plaušu infarkts
❚❚ Akūts endokardīts, miokardīts, perikardīts
❚❚ Akūta aortas disekcija
❚❚ Akūts koronārais sindroms
❚❚ Akūta apakšējo ekstremitāšu flebotromboze
❚❚ Febrilas infekcijas
❚❚ Grūtniecība
❚❚ Akūta tromboze
❚❚ Svaigas brūces, piem., pēc operācijām
❚❚ Akūti lūzumi
❚❚ Bojāts mugurkaula disks vai traumatiski mugurkaula bojājumi
❚❚ Epilepsija
❚❚ Iekaisumi
❚❚ Akūta migrēna
Relatīvas kontrindikācijas
(Ierīces izmantošanu var uzsākt, ja iespējamie ieguvumi pārsniedz riskus.
Lēmumu pieņem ārsts pirms slīdošā celiņa izmantošanas.)
❚❚ Kreisās galvenās koronārās artērijas stenoze

❚❚ Galvenās artērijas slimība
❚❚ Vidēja smaguma sirds vārstuļa slimība
❚❚ Zināmi elektrolītu līdzsvara traucējumi
❚❚ Arteriāla hipertensija (RR > 200 mm Hg sist. > 110 mm Hg diast.)
❚❚ Tahiaritmija vai bradiaritmija
❚❚ Hipertrofiska kardiomiopātija un citas izplūdes trakta obstrukcijas formas
❚❚ Augstas pakāpes atrioventrikulāra AV blokāde
❚❚ Anēmija
❚❚ Fiziski un/vai garīgi traucējumi, kas izraisa nespēju atbilstoši veikt vingrinājumus
❚❚ Daļēji invazīvas medicīniskas ierīces (zondes, infūzijas, katetri, ārējie fiksatori utt.)
❚❚ Elektrokardiostimulators
❚❚ Redzes traucējumi (redze < 30 % atb. PVO)
Iespējamas citas kontrindikācijas. Kontrindikācijas novērtē ārsts.
Relatīvu kontrindikāciju gadījumā subjektam obligāti jāatrodas nepārtrauktā medicīnas darbinieku uzraudzībāApkopei jāpiesaista
otra persona.
Avoti:
http://leitlinien.dgk.org (German Cardiac Society — Vācijas kardioloģijas biedrība)
www.acc.org (American College of Cardiology Foundation — Amerikas kardioloģijas fonda koledža)
Www.americanheart.org (American Heart Association — Amerikas kardioloģijas asociācija)
http://my.americanheart.org/idc/groups/ahaecc-internal/@wcm/@sop/documents/downloadable/ucm_423807.pdf
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4. Drošība
h/p/cosmos medicīnas slīdošo celiņu var izmantot arī veseliem cilvēkiem.
Izmantošanai veseliem cilvēkiem, lūdzu, skatiet sporta ierīču lietošanas instrukcijas, kas pieejamas tīmekļa vietnē www.h-p-cosmos.com

4.1. Drošības informācija — lietošanas aizliegumi
Lai novērstu smagu vai nāvējošu savainojumu risku, stingri ievērojiet tālāk minētos bīstamības, brīdinājuma un piesardzības
norādījumus.
❚❚ Lietojot slīdošo celiņu jebkādiem medicīnas mērķiem, obligāti jāizmanto kritienu profilakses ierīce.

❚❚ Nelietojiet drošības siksnu sistēmu uz kailas ādas.
❚❚ BRĪDINĀJUMS! Sirdsdarbības uzraudzības sistēmas var būt neprecīzas.
❚❚ Nepareizi vai pārāk intensīvi vingrinājumi var izraisīt smagus savainojumus vai nāvi.
❚❚ Iesakiet subjektam: sajūtot nespēku vai reiboni, vingrinājums nekavējoties jāpārtrauc un jākonsultējas ar ārstu.
❚❚ Nepakļaujiet subjektu pārmērīgai slodzei vai spriedzei.
❚❚ Ierīci drīkst izmantot tikai atbilstoši apmācīts medicīniskais personāls.
❚❚ Pirms ierīces izmantošanas ārstam jāpārbauda subjekta veselības stāvoklis.
❚❚ Vienmēr jābūt pieejamam defibrilatoram.
❚❚ Paredzētajam operatoram pastāvīgi jāatrodas vismaz vienas ārkārtas apturēšanas/izslēgšanas ierīces tuvumā.
❚❚ Ievērojiet visus šajā lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.
❚❚ Izmantojiet šo ierīci tikai atbilstoši paredzētajam lietojumam.
❚❚ Neizmantojiet šo ierīci, ja pastāv viena vai vairākas kontrindikācijas.
❚❚ Relatīvu kontrindikāciju gadījumā subjektam obligāti jāatrodas nepārtrauktā medicīnas darbinieku uzraudzībā.
❚❚ Ne subjekts, ne operators nedrīkst atrasties alkohola, narkotisko vielu vai anestēzijas līdzekļu ietekmē.
❚❚ Slīdošā celiņa lietošanu sāciet ar lēnu iešanu, it īpaši tas attiecas uz iesācējiem.
❚❚ Pārliecinieties, ka zonā zem slīdošā celiņa neatrodas cilvēki, ķermeņa daļas vai priekšmeti, it īpaši ierīces ieslēgšanas laikā
(uzsākšanas laikā samazināsies slīdošā celiņa augstums) un pacēluma maiņas laikā.
❚❚ Nekāpiet uz ierīces, kamēr griežas slīdošā lente.
❚❚ Nekāpiet uz aizmugurējā veltņa.
❚❚ Nestāviet un nekāpiet uz slīdošās platformas ierīces pacelšanas laikā (gravitācijas spēka ietekmē slīdošā lente var noslīdēt).
❚❚ Pārliecinieties, ka ierīcē nevar iekrist vai uz slīdošās virsmas nevar uzkrist dvieļi, rotaslietas, mobilie tālruņi, trauki ar šķidrumu utt.
❚❚ Nekāpiet uz ierīces ar nepiemērotiem apaviem (ar augstiem papēžiem, tapām vai kniedēm).
❚❚ Neizmantojiet šo ierīci kopā ar braucamrīkiem (velosipēdiem, ratiņkrēsliem, skrituļslidām utt.).
❚❚ Kad slīdošā lente ir kustībā, negriezieties apkārt, neejiet sāņus vai atpakaļ, neleciet uz vai no slīdošās lentes.
❚❚ Nepieskarieties slīdošajai lentei, kad tā ir kustībā (izņemot saskari ar pēdām).
❚❚ Neatbalstieties pret lietotāja termināli – nespiediet displejus – taustiņus spiediet viegli.
❚❚ Pārliecinieties, ka palīglīdzekļi, piederumi, kabeļi u.c. nesniedzas ierīces kustīgajā zonā.
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❚❚ Neievietojiet metāla priekšmetus, piemēram, tapas vai vadus, nevienā ierīces atverē vai izvadē.
❚❚ Vienlaikus nepieskarieties subjektam un ārējām elektriskajām ierīcēm.
❚❚ Vienmēr tiek izpildīta pēdējā komanda neatkarīgi no tā, vai tā ir ievadīta, izmantojot interfeisu, vai no lietotāja termināļa viena no
četru darbības režīmu izmantošanas laikā. Augstāka prioritāte ir tikai komandai “Stop”, un šo komandu nevar pārrakstīt.
❚❚ BRĪDINĀJUMS! Lai nepieļautu elektrotrieciena risku, šo aprīkojumu drīkst pievienot tikai pie elektrotīkla ar aizsargzemējumu.
❚❚ BRĪDINĀJUMS! Subjekta vidē neizmantojiet pārnēsājamas augstfrekvences sakaru ierīces (skatīt sadaļu “Subjekta un lietotāja
pozīcija”). Šī nosacījuma neievērošana var izraisīt ierīces veiktspējas zudumu.
❚❚ Brīvi stāvošs aprīkojums jāuzstāda uz stabilas un nolīmeņotas pamatnes.
❚❚ Lai nepieļautu elektrostatisko izlādi, izvēlieties piemērotu grīdas segumu, apģērbu un nodrošiniet atbilstošu mitruma līmeni.
❚❚ Ierīci drīkst izmantot tikai atbilstoši pilnvarota personāla norādījumiem saskaņā ar norādījumu protokolu.
❚❚ Ievērojiet drošības zonu aiz ierīces — 2,0 m x slīdošā celiņa platums.
❚❚ Neizmantojiet šo ierīci bērniem, kas jaunāki par 12 mēnešiem.
❚❚ Nepieļaujiet, ka ierīcei vai ierīces daļām (tostarp piederumiem, iepakojumam, smērvielām vai apkopes materiāliem) var piekļūt
bērni (< 14 g.), kas netiek uzraudzīti.
❚❚ Ja ierīci izmanto bērniem (> 1, < 14 gadi), subjektam obligāti jāatrodas nepārtrauktā medicīnas darbinieku uzraudzībā.
❚❚ Telpā, kur atrodas ierīce, nedrīkst atrasties dzīvnieki.
❚❚ Automātiskos režīmus drīkst izmantot tikai pēc ārsta nozīmējuma.
❚❚ Operatoram un subjektam jābūt informētiem par automātisko slodzes maiņu profila, kardio un testa režīmā.
❚❚ Izturības testa laikā pastāvīgi jābūt pieejamam ārstam.
❚❚ Nejaušas iesprūšanas risks: noņemiet kaklasaites, šalles un citu apģērbu, kas var iesprūst. Apkopes un treniņu laikā nostipriniet
garus matus vai lentes, lai novērstu to ieķeršanos iesprūšanas zonās.
❚❚ Katru dienu veiciet vizuālu ierīces pārbaudi (skatīt nodaļu “Apkope”).
❚❚ Ievērojiet nodaļā “Apkope” norādītos apkopes intervālus.
❚❚ Ievērojiet nodaļā “Apkope” norādītās kompetences jomas.
❚❚ Apkopei jāpiesaista otra persona.
❚❚ Redzamu vai domājamu (ierīces, piederumu, programmatūras utt.) defektu vai darbības traucējumu gadījumā atvienojiet ierīci no
elektrotīkla, nodrošiniet, ka neviens to nevar pievienot, nepārprotami marķējiet un pa tālruni un rakstiski informējiet h/p/cosmos
apkalpes personālu.
❚❚ Redzama vai domājama (ierīces, piederumu, marķējumu utt.) nodiluma vai plīsuma gadījumā atvienojiet ierīci no elektrotīkla,
nodrošiniet, ka neviens to nevar pievienot, nepārprotami marķējiet un pa tālruni un rakstiski informējiet h/p/cosmos apkalpes
personālu.
❚❚ Ja ierīcē iekļuvis šķidrums, atvienojiet ierīci no elektrotīkla, nodrošiniet, ka neviens to nevar pievienot, nepārprotami marķējiet un
pa tālruni un rakstiski informējiet h/p/cosmos apkalpes personālu.
❚❚ Neveiciet nekādas ierīces, konfigurācijas, piederumu vai programmatūras modifikācijas.
❚❚ Nepievienojiet nekādas ierīces, piederumus vai programmatūru, kas nav norādītas sadaļā “Piederumi/saderīgās ierīces”.
❚❚ Dezinficējiet ierīci pirms un pēc katras procedūras.
❚❚ Pirms tīrīšanas vai dezinfekcijas atvienojiet ierīci un visus piederumus no elektrotīkla.
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4.2. Kritienu profilakses ierīces
Vienīgais efektīvais veids, lai pasargātu subjektu no kritiena, ir kritienu profilakses ierīces.
Lietojot slīdošo celiņu jebkādiem medicīnas mērķiem, obligāti jāizmanto kritienu profilakses ierīce.
h/p/cosmos nodrošina kritienu profilakses ierīces, proti, drošības arku vai ķermeņa svara atbalsta ierīci (airwalk).
Operators var izvēlēties izmantot citu ierīci, kas novērš subjekta kritienu risku un atbilst IEC60601-1.
Pavelkamās auklas drošības slēdzis nav kritienu profilakses ierīce.
Slīdošais celiņš ar drošības arku

Ķermeņa svara atbalsta ierīce airwalk®

Papildinformāciju skatiet III pielikumā (piederumi).
Apraksts

Attēls

Uzlieciet drošības siksnu sistēmu, lai h/p/cosmos logotips
atrastos priekšpusē.

h/p/cosmos logotipam jābūt redzamam arī aizmugurē.

Aizveriet sprādzes.
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Apraksts

Attēls

Pievelciet plecu un krūšu siksnas.

Izmantojiet karabīni, lai savienotu drošības siksnu sistēmu ar
virvi.

Izskaidrojiet pacientam drošības ierīces darbību.
Noregulējiet virves garumu tā, lai subjekts atrastos pareizajā
pozīcijā (skatīt sadaļu “Subjekta un operatora pozīcija”).
Nostipriniet virvi ar virves fiksatoru.

Lai atvērtu sprādzi, spiediet stiprinājumu ar īkšķi un
rādītājpirkstu.

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_med_lv, rev. 1.00

lpp. 16 / 81

4.3. Nolēkšana ārkārtas gadījumā
Subjekts ir pie samaņas un apzinās briesmas.
❚❚ Subjekts satver sānu margas.

❚❚ Subjekts nolec no slīdošās lentes uz pamatnes sliedēm.
❚❚ Operators/subjekts nospiež ārkārtas izslēgšanas pogu.
Subjekts ir pie samaņas, bet neapzinās briesmas.
❚❚ Subjekts paklūp un iekrīt kritienu profilakses ierīcē.

❚❚ Slīdošais celiņš apstājas.
❚❚ Operators/subjekts nospiež ārkārtas izslēgšanas pogu.
❚❚ Operators palīdz subjektam piecelties.
❚❚ Operators palīdz subjektam nokāpt no ierīces.
Subjekts ir zaudējis samaņu un karājas kritienu profilakses ierīcē.
❚❚ Nospiediet ārkārtas izslēgšanas pogu.

❚❚ Pieaiciniet ārstu.
❚❚ Pieaiciniet vienu vai vairākas personas, kas ir pietiekami spēcīgas, lai nestu subjektu.
❚❚ Informējiet trešo personu par drošības siksnu sistēmas sprādzes atvēršanu.
❚❚ Atveriet drošības siksnu sistēmas sprādzi.
❚❚ Subjekts ieslīdēs otras personas roku tvērienā.
❚❚ Sniedziet pirmo palīdzību.
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4.4. Ārkārtas izslēgšana
Izmantojiet tikai ārkārtas gadījumā.
Neizmantojiet kā parastas apturēšanas pogu.
Nestāviet un nekāpiet uz slīdošās platformas ierīces pacelšanas laikā (gravitācijas spēka ietekmē slīdošā lente var noslīdēt).
Darbība

Rezultāts

Atcelšana

Restartēšana

Pārtraukta strāvas padeve
slodzi ģenerējošām daļām

Lietotāja terminālis

Slīdošās lentes ātrums
samazinās (līdz 0 km/h) bez
iepriekš noteikta ātruma
samazinājuma
Ieslēdziet ierīci.
Pacelšanas sistēmas
kustība apstājas

Lietotāja terminālis izslēdzas

Nospiediet pogu

Interfeisa sakari tiek
pārtraukti

Pavelciet pogu

Restartējiet lietojumprogrammu

Operatoram visu laiku jāatrodas ārkārtas apturēšanas pogas tuvumā.
Ja operators nevar aizsniegt ārkārtas izslēgšanas pogu lietotāja terminālī (auguma garums, šķēršļi utt.), operatoram sasniedzamā
attālumā jāuzstāda papildu ārkārtas apturēšanas poga (skatīt piederumus).

4.5. Ārkārtas apturēšana
Izmantojiet tikai ārkārtas gadījumā.
Neizmantojiet kā parastas apturēšanas pogu.
Nestāviet un nekāpiet uz slīdošās platformas ierīces pacelšanas laikā (gravitācijas spēka ietekmē slīdošā lente var noslīdēt).
Darbība

Rezultāts

Atcelšana

Restartēšana

Drošības arka

Slīdošā lente apstājas ar
iepriekš noteiktu ātruma
samazinājumu
Pacelšanas sistēmas
kustība apstājas

Pavelkamās auklas
drošības slēdzis

Pavelciet virvi

Lietotāja terminālī redzams
norādījums “pull stop”
(pavilkt apturēšanas auklu)

Atlaidiet virvi

Savienojums ar elektrotīklu
un interfeisa sakari netiek
pārtraukti

Pavelciet virvi
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4.6. Nepilnvarota piekļuve
Skatiet OP 40 … 44 sadaļā “Lietotāja opcijas”, lai bloķētu visu ierīci vai atsevišķus režīmus.

4.7. Atlikušais risks/blakusparādības
Pēc risku novēršanas “plaši pieņemamā” diapazonā ir tikai 13 no vairāk nekā 230 cēloņiem.
Ja kritienu profilakses ierīces netiek izmantotas vai tās izmanto nepareizi, pastāv atlikušie riski, piemēram, pacienta kritiens, kas var
izraisīt ādas nobrāzumus, zilumus, lūzumus vai sliktākajā gadījumā pat letālas sekas.
Turklāt pastāv tāds atlikušais risks kā nejauša subjekta pārslogošana, ko izraisa nepareiza ierīces ekspluatācija, nepareizs
subjekta stāvokļa novērtējums vai nepareiza operatora rīcība, kā arī nepareiza datu pārraide (piem. elektromagnētiskie
traucējumi, programmatūras kļūme u.c.). Pat vislabākās programmatūras un aparatūras drošības koncepcijas nevar pilnībā izslēgt
programmatūras vai aparatūras kļūmes iespēju un līdz ar to teorētiski iespējamu subjekta pārslogošanu.
Slīdošais celiņš ir elektriski darbināma ierīce, tāpēc nevar izslēgt elektrotrieciena iespēju, kas var izraisīt letālas sekas; kaut arī
konstrukcija un pārbaudes atbilst spēkā esošajiem medicīnisku ierīču elektrodrošības standartiem, nav iespējams pilnībā izslēgt
elektrotrieciena risku ar letālām sekām.
Nevar izslēgt arī atlikušo nožņaugšanās risku. Risku samazina ekspluatācijas instrukcijā iekļautā drošības informācija.
Nevar izslēgt iespēju, ka nejauša vai aizliegta izmantošana var izraisīt citus, līdz šim neapzinātus riskus un ka apzinātie riski var būt
novērtēti nepareizi. Nevar izslēgt arī iespēju, ka medicīniskā produkta ikdienas lietošanas laikā var tikt konstatēti papildu riski.
Ergometrijā, diagnostikā un terapijā ir pieejamas alternatīvas slīdošo celiņu lietošanai, piemēram, veloergometrija (bez dabiskas
iešanas kustības) vai staigāšanas pa zemi terapija (atbalstu nodrošina tikai terapeits) u.c. Priekšrocības treniņiem uz slīdošā celiņa,
salīdzinot ar šīm alternatīvām, ir skaidri noteikti atlikušie kritiena un pārslodzes riski un iespējamās sekas.
Riska analīzē ir novērtēts ierīces “pašreizējais stāvoklis”.
Ja ir veikta produkta novērtēšana un pārbaude, nepieņemamu risku rašanās iespēja ir ļoti zema.
Ierīce (tās konstrukcija, darbība un paredzētais lietojums) normālos apstākļos nerada nekādus neattaisnojamus riskus subjektam,
lietotājam, operatoram vai trešajām personām.

4.8. Ugunsdrošība
Neizmantojiet šķidros ugunsdzēsības līdzekļus.
Izmantojiet CO2.

4.9. Visu polu atvienošana
Visu polu atvienošanai ir pieejamas tālāk minētās iespējas.
❚❚ Atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas.

❚❚ Izslēdziet ierīces aizsargslēdzi.
Saglabājiet pietiekamu brīvo zonu, lai nodrošinātu piekļuvi kabeļiem un jaudas slēdzim (skatīt sadaļu “Subjekta un operatora
pozīcija”).
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5. Sagatavošana
Apraksts

Attēls

Veiciet ikdienas pārbaudi, kā aprakstīts sadaļā “Ikdienas
pārbaude”.

Izskaidrojiet subjektam ierīci un lietojumprogrammu.

Izskaidrojiet kritienu profilakses nozīmi un izmantojiet kritienu
profilakses ierīces, kā aprakstīts sadaļā “Kritienu profilakse”.

Pavadiet subjektu uz slīdošo celiņu.
❚❚ Nekāpiet uz ierīces, kamēr griežas slīdošā lente.

❚❚ Nekāpiet uz aizmugurējā veltņa.
❚❚ Nestāviet un nekāpiet uz slīdošās platformas ierīces
pacelšanas laikā (gravitācijas spēka ietekmē slīdošā lente
var noslīdēt).
Lai nodrošinātu stabilitāti, subjektam, ja iespējams, uzkāpjot uz
slīdošā celiņa, jāturas pie abām sānu margām.
Turēšanās pie sānu margām ierīces lietošanas laikā ietekmē
vingrinājuma rezultātus.
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Apraksts

Attēls

Izmantojiet pavelkamās auklas drošības slēdzi.
(Piestipriniet saspraudi pie subjekta apģērba.)
Noregulējiet virves garumu tā, lai subjekts atrastos pareizajā
pozīcijā (skatīt sadaļu “Subjekta un operatora pozīcija”).

5.1. Tālāka sagatavošana darbībai
Apraksts

Attēls

Sānu margu regulēšana
❚❚ Pavelciet sviru

❚❚ Nospiediet pogu
❚❚ Noregulējiet sānu margas
❚❚ Atlaidiet pogu
❚❚ Pagrūdiet sviru

Terapeitu sēdekļu regulēšana
❚❚ Atlaidiet fiksējošo mehānismu

❚❚ Noregulējiet sēdekli
❚❚ Savelciet fiksējošo mehānismu

Kāju balsta regulēšana
❚❚ Atlaidiet fiksējošo mehānismu

❚❚ Noregulējiet kāju balstu
❚❚ Savelciet fiksējošo mehānismu
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6. Lietotāja terminālis
6.1. Taustiņi un displeji
Elements

Primārā funkcija

Sekundārās funkcijas

Attēlo pašreiz aktivēto režīmu

-

Attēlo pašreizējo ātrumu mērvienībās m/min, km/h, m/s vai
jūdzes/h (skatīt LED)*

Attēlo maks. ātrumu, izvēloties režīmus

Attēlo paveikto attālumu mērvienībās m, km vai jūdzes (skatīt
LED)*

-

Attēlo pagājušo laiku mērvienībās minmin:ss vai hh:minmin

Attēlo ilgumu, izvēloties profilus

Attēlo pacēlumu procentos vai grādos (skatīt LED)*

Attēlo pašreizējā profila soli/numuru (skatīt
LED)

Attēlo MET, enerģiju un jaudu mērvienībās MET, kJ vai W
(skatīt LED)

-

Attēlo izmērīto sirdsdarbības ātrumu

Attēlo parametru, iestatot kardio režīmu vai
UKK iešanas testu

Displejos var būt redzama arī apkalpes informācija un kļūdu ziņojumi (skatīt sadaļu “Problēmu novēršana”). * mērvienības un
decimāldaļas pielāgojiet ar OP 12-14

Elements

Primārā funkcija

Sekundārās funkcijas

Pašreizējā ātruma samazināšana/palielināšana

Pāriešana pa iestatījumiem, parametru
pielāgošana

Pašreizējā pacēluma samazināšana/palielināšana

Skatīt sadaļu “Izmaiņas automātiskajā
programmā”

Darbības sākšana

Iestatījuma apstiprināšana (“Enter” (Ievadīt))

Darbības apturēšana
Iestatījuma atcelšana (“Cancel” (Atcelt))
Neizmantot ārkārtas apturēšanai/izslēgšanai!
Sadaļas Lietotāja opcijas aizvēršana (“Cancel” (Atcelt))
Skatīt sadaļu “Ārkārtas izslēgšana”
Ārkārtas gadījumā nospiediet ārkārtas izslēgšanas pogu!
Atbilstīgi darbības režīmam taustiņiem ir papildu funkcijas (skatīt sadaļu “Darbība”).
Taustiņus spiediet viegli. Apstiprinājumam atskan pīkstiens.
Vienmēr tiek izpildīta pēdējā komanda neatkarīgi no tā, vai tā ir ievadīta, izmantojot interfeisu, vai no lietotāja termināļa viena no
četru darbības režīmu izmantošanas laikā. Augstāka prioritāte ir tikai komandai “Stop”, un šo komandu nevar pārrakstīt.
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6.2. Standarta un “lt” ierīču salīdzinājums
Vairākums h/p/cosmos slīdošo celiņu ir pieejams kā standarta ierīces vai kā “lt” (vieglās) ierīces.
“lt” ierīcēm nav lietotāja termināļa (nav displeja, nav tastatūras).
Standarta ierīce

“lt” ierīce

Vadības ierīces
- Lietotāja terminālis
- Programmatūra (skatīt sadaļu “Piederumi”)
- Papildu tastatūra (skatīt sadaļu “Piederumi”)
- EKG, spirometrija u.c. (skatīt sadaļu “Saderīgās ierīces”)

Vadības ierīces
- Programmatūra (skatīt sadaļu “Piederumi”)
- Papildu tastatūra (skatīt sadaļu “Piederumi”)
- EKG, spirometrija u.c. (skatīt sadaļu “Saderīgās ierīces”)
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6.3. Ārēju ierīču pievienošana/pieslēgvietas
Lietotāja termināļa aizmugurē ir RS232 pieslēgvietas.
Informāciju par USB-RS232 pārveidotāju skatiet sadaļā “Piederumi”.
Persona, kas pirmo reizi kombinē medicīnas ierīci ar kādu citu ierīci, veido medicīnas elektrisko sistēmu.
Medicīnas elektrisko sistēmu prasības skatiet sadaļā “Sistēmu veidošana”.
Papildu pieslēgvietas atrodas lietotāja termināļa aizmugurē.
Neizmantotās RS232 pieslēgvietas izolēšanas nolūkā jānosedz ar pretputekļu vāciņiem [cos102973].
Apraksts

Attēls

RS232/COM1
Iespējams pievienot ārējas
ierīces.
(standartaprīkojums)

RS232/COM2
Iespējams pievienot ārējas
ierīces.
(papildaprīkojums)

RS232/COM3
Iespējams savienojums
tikai apkalpes vajadzībām
(papildaprīkojums)

RS232/COM4
Iespējams pievienot ārējas
ierīces. (papildaprīkojums)

1. papildu apturēšana
Iespējams pievienot ārkārtas
apturēšanas ierīces.

Iespējams pievienot tālvadības
pulti

2. papildu apturēšana
Iespējams pievienot ārkārtas
apturēšanas ierīces.

Iespējamais atslēgas slēdzis
slīdošās lentes rotācijai

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_med_lv, rev. 1.00

lpp. 24 / 81

7. Subjekta un operatora pozīcija
1)

2)

Subjekta pozīcija (sākotnējā saskare)
1a) Optimāla pozīcija

40 %,
priekšpuse

1b) Pieļaujama pozīcija

30 %,
vidusdaļa

1c) Nepieļaujama pozīcija/aizsargzona

30 %,
aizmugure

kustīgā zona

Paredzētā operatora pozīcija
Operatoram pastāvīgi jāatrodas ārkārtas izslēgšanas pogas tuvumā.
Ja operators nevar aizsniegt ārkārtas izslēgšanas pogu lietotāja terminālī (auguma garums, šķēršļi utt.), operatoram
sasniedzamā attālumā jāuzstāda papildu ārkārtas apturēšanas poga (skatīt piederumus).

3)

Treniņa zona

atb. ISO 20957-1

subjekts un ierīce

4)

Brīvā zona

atb. ISO 20957-1

treniņa zona + 0,6 m

jāuztur pastāvīgi brīva (drīkst
atrasties tikai operators)

5)

Drošības zona

atb. DIN EN 957-6

2,0 m aiz ierīces

jāuztur pastāvīgi brīva (drīkst
atrasties tikai operators)

6)

Pacienta vide

atb. IEC 60601-1

ierīce + 1,5 m

Šajā zonā nedrīkst atrasties neviena elektriska ierīce, kas nav daļa no medicīnas elektriskās sistēmas, kurā ietilpst šī ierīce.
Vienlaikus nepieskarieties pacientam un ārējām elektriskajām ierīcēm.
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8. Darbība
8.1. Vispārīga izmantošanas procedūra
Apraksts

Attēls

Dezinficējiet ierīci (skatīt sadaļu “Tīrīšana”).
Pirms tīrīšanas vai dezinfekcijas atvienojiet ierīci un
visus piederumus no elektrotīkla.

Pārliecinieties, ka...
...strāvas kabelis ir pievienots elektrotīklam un ierīcei;
...ierīces kontaktdakša ir tieši iesprausta paredzētajā
sienas kontaktligzdā;
...izslēgšanas drošinātājs ierīces priekšpusē ir ieslēgts;
...visas ārkārtas izslēgšanas pogas ir palaižamas.
Skriešanas trenažieri ieslēdziet ar ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (indikators iedegas).
Pārliecinieties, ka zonā zem slīdošā celiņa neatrodas
cilvēki, ķermeņa daļas vai priekšmeti, it īpaši ierīces
ieslēgšanas laikā (uzsākšanas laikā samazināsies
slīdošā celiņa augstums) un pacēluma maiņas laikā.
Normāls stāvoklis: iedarbinot ierīci, visi displeji rāda
vērtību “0”.
Izvēlieties darbības režīmu.
Detalizētu aprakstu skatiet nākamajās nodaļās.

Veiciet vingrinājumus.

-

Skriešanas trenažieri izslēdziet ar ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (indikators izdziest).

Dezinficējiet ierīci (skatīt sadaļu “Tīrīšana”).
Pirms tīrīšanas vai dezinfekcijas atvienojiet ierīci un
visus piederumus no elektrotīkla.

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_med_lv, rev. 1.00

lpp. 26 / 81

8.2. Darbības režīmu pārskats
Ierīces vadībai, tālvadībai un uzraudzībai var izmantot bezmaksas datorprogrammatūras “para control” .

Manuālais režīms
Režīma izvēle
Režīma apstiprināšana
Ātruma izvēle
Pacēluma izvēle
Vingrinājuma pārtraukšana

Profila režīms
Režīma izvēle
Režīma apstiprināšana
Profila izvēle
Profila apstiprināšana
Vingrinājuma pārtraukšana

Kardio režīms
Režīma izvēle
Režīma apstiprināšana
LED norādīto parametru pielāgošana
Profila apstiprināšana
Vingrinājuma pārtraukšana

Testa režīms
Režīma izvēle
Režīma apstiprināšana
Testa izvēle
Testa apstiprināšana
Vingrinājuma pārtraukšana
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8.3. Manuālais režīms
Pamatfunkcijas

Pogas/displeji

Papildinformācija

Ar pogu “+” vai “-” atlasiet manuālo
režīmu.
Atlasītais režīms mirgo.

Ierīces statusam jābūt “Režīma
izvēle” (mirgo viens no režīmu LED
indikatoriem)
Lai aktivizētu šo statusu, atceliet
visas citas darbības, nospiežot
pogu “Stop” (Apturēt).

Apstipriniet ar “Enter” (Ievadīt).
Slīdošā lente kustību sāk
iepriekš noteiktā sākuma ātrumā
(noklusējuma vērtība = 0,5 km/h).

Lai iestatītu iepriekš noteiktu
sākuma ātrumu, skatiet OP09
sadaļā “Lietotāja opcijas”.
Lai pieprasītu ķermeņa masas
vērtību enerģijas un jaudas
aprēķināšanai, skatiet OP16 sadaļā
“Lietotāja opcijas”.

Apstipriniet ar “Enter” (Ievadīt).
Slīdošā lente kustību sāk
iepriekš noteiktā sākuma ātrumā
(noklusējuma vērtība = 0,5 km/h).

Nospiežot un turot taustiņu, ātrums
palielinās ar noteiktu paātrinājuma
līmeni (skatīt sadaļu “Paātrinājuma
līmeņi”).
Lai apturētu darbību, samaziniet
ātrumu līdz 0 km/h (skatīt sadaļu
“Pauzes funkcija”).

Pielāgojiet pacēlumu ar taustiņiem
“Up” (Augšup) vai “down” (Lejup).
Pašreizējais pacēlums ir attēlots
displejā “Elevation” (Pacēlums).

Lai iestatītu iepriekš noteiktu
apturēšanas laiku, skatiet OP08
sadaļā “Lietotāja opcijas”.

Pārtrauciet darbību ar taustiņu
“Stop” (Apturēt).
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8.4. Profila režīms
❚❚ Automātiskos režīmus drīkst izmantot tikai pēc ārsta nozīmējuma.
❚❚ Operatoram un pacientam jābūt informētiem par automātisko slodzes maiņu profila, kardio un testa režīmā.
Automātiskajos režīmos palaišanas un slodzes izmaiņas norāda skaņas signāls (pīkstiens).
Turklāt displejā ir redzami nākamie slodzes parametri (mirgojoši).
Profila režīmā ir seši slodzes profili, kas atbilst treniņu seansa intervāliem.
Pamatprofili ir graduējami (skatīt OP11 sadaļā “Lietotāja opcijas”, noklusējuma iestatījums = izsl.).
Graduētus profilus nevar saglabāt. Informāciju par pašdefinētiem testiem skatiet sadaļā “Testa režīms”.
1. un 4. profils (1. profils bez pacēluma)

V, km/h
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2

t, min
5:00
3:00
2:00
3:00
2:00
3:00
2:00
3:00
2:00

15

pacēl., %
5
0
10
0
10
0
10
0
10

profile 1 / 4
0

5
10
0
5 0

V, km/h
10,1
11,5
10,1
13,0
10,1
14,4
10,1
13,0
10,1
11,5
10,1
11,5
10,1

t, min
04:00
2:00
2:00
1:00
2:00
1:00
2:00
1:00
2:00
1:00
2:00
1:00
04:00
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5

10

5

10
15
5

10
0
15
50

20

20

0

0
20

profile 2 / 5

20

profile 2 / 5

520
015
25
10
20
5

10

15

15
25
10

20

t in min
5

10

15

20

t in min
5

10
15
5
10
0
15
50

profile
315/ 6
10

015
10

5
0
20

t in min

25

profile 3 / 6

20

profile 3 / 6
5

10

15

20

t in min

10
0
0

5

25

5

0

015
25
10
20
5
15
0
10

t in min

10
0

5

15

profile
215/ 5
10

15

pacēl., %
0
10
0
7,5
0
5
0
7,5
0
5
0
5
0

15

t in min

15

v in km/h v in km/hv in km/h

solis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10

520

t in min

0

3. un 6. profils (3. profils bez pacēluma)

5

0

5

15
10
25

15
5

10
0
15

20

profile 1 / 4

10

5

10

15
25
10
20
5
15
0
25
10
520
015

15

elev. in %elev. in % elev. in %

25

0

2. un 5. profils (2. profils bez pacēluma)
solis
1
2
3
4
5
6
7
8
9

profile 1 / 4

elev. in % elev. in % elev. in %

pacēl., %
0
5
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0

20

t in min

10
5

elev. in % elev. in %elev. in %

t, min
04:00
0:30
3:00
0:30
3:00
0:30
3:00
0:30
3:00
0:30
3:00
0:30
3:00

v in km/hv in km/h v in km/h

V, km/h
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5

v in km/h v in km/h v in km/h

solis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0

0
0

5

10

15

20

t in min
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Pamatfunkcijas

Pogas/displeji

Papildinformācija

Ierīces statusam jābūt “Režīma
izvēle” (mirgo viens no režīmu LED
indikatoriem)
Lai aktivizētu šo statusu, atceliet
visas citas darbības, nospiežot
pogu “Stop” (Apturēt).

Atlasiet profila režīmu ar pogu “+”
vai “-”.
Atlasītais režīms mirgo.

Apstipriniet ar “Enter” (Ievadīt).
Tiek parādīts 1. profils.

Ar pogu “+” vai “-” atlasiet profilu.
Pašreizējais profils attēlots displejā
“Elevation” (Pacēlums).
Maks. ātrums attēlots displejā
“Speed” (Ātrums).
Ilgums attēlots displejā “Time”
(Laiks).

Apstipriniet ar “Enter” (Ievadīt).
Atlasītais profils pēc laika atskaites
sāk darboties ar pirmo profila soli.
Pēc pēdējā soļa darbība
automātiski apstājas.

Lai graduētu profilus, aktivizējiet
OP11 (Lietotāja opcijas).
Ja veikta graduēšana, tiek attēloti
maks. parametri (skatīt iepriekš).

Pārtrauciet darbību ar taustiņu
“Stop” (Apturēt).

Informāciju par izmaiņu veikšanu automātiskā programmā skatiet sadaļā “Izmaiņas automātiskajā programmā”.
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8.5. Kardio režīms (papildaprīkojums)
❚❚ BRĪDINĀJUMS! Sirdsdarbības uzraudzības sistēmas var būt neprecīzas.
❚❚ Nepareizi vai pārāk intensīvi vingrinājumi var izraisīt smagus savainojumus vai nāvi.
❚❚ Ja jūtat nespēku vai reiboni, nekavējoties pārtrauciet vingrinājumu un konsultējieties ar ārstu.
❚❚ Nepakļaujiet pacientu pārmērīgai slodzei vai spriedzei.
❚❚ Automātiskos režīmus drīkst izmantot tikai pēc ārsta nozīmējuma.
❚❚ Operatoram un pacientam jābūt informētiem par automātisko slodzes maiņu profila, kardio un testa režīmā.
❚❚ Redzamu vai domājamu (ierīces, piederumu, programmatūras utt.) defektu vai darbības traucējumu gadījumā atvienojiet ierīci no
elektrotīkla, nodrošiniet, ka neviens to nevar pievienot, nepārprotami marķējiet un pa tālruni un rakstiski informējiet h/p/cosmos
apkalpes personālu.
Automātiskajos režīmos palaišanas un slodzes izmaiņas norāda skaņas signāls (pīkstieni).
Turklāt displejā ir redzami nākamie slodzes parametri (mirgojoši).
Kardio režīms ļauj treniņu veikt iepriekš noteiktās sirdsdarbības ātruma robežās.
Lai iekļautos šajās robežās, slīdošais celiņš automātiski pielāgo ātrumu un pacēlumu — vispirms ātrumu, pēc tam pacēlumu.
POLAR sirdsdarbības sensors nosaka sirdsdarbības ātrumu.
Samitriniet POLAR sirdsdarbības sensora kontaktu zonas.
Novietojiet raidītāju tieši zem krūšu muskuļa (skatīt attēlu).
Pamatfunkcijas

Pogas/displeji

Papildinformācija

Ar pogu “+” vai “-” atlasiet kardio
režīmu.
Atlasītais režīms mirgo.
Apstipriniet ar “Enter” (Ievadīt).

Ierīces statusam jābūt “Režīma
izvēle” (mirgo viens no režīmu LED
indikatoriem)
Lai aktivizētu šo statusu, atceliet
visas citas darbības, nospiežot
pogu “Stop” (Apturēt).

Iestatiet
− maks. ātrumu,
− vecumu,
− sirdsdarbības ātruma augšējo
robežvērtību un
− sirdsdarbības ātruma apakšējo
robežvērtību
ar “+” vai “-”.
Katru parametru apstipriniet ar
“Enter” (Ievadīt).
Slīdošā lente sāk kustību automātiski.

Lai ātrums nebūtu liels, iestatiet
mazu maks. ātruma vērtību.
Slīdošais celiņš pielāgos slodzi,
izmantojot pacēlumu.
Lai nepieļautu pacēlumu, iestatiet
lielu maks. ātruma vērtību.
Slīdošais celiņš pielāgos slodzi,
izmantojot ātrumu.

Pārtrauciet darbību ar taustiņu
“Stop” (Apturēt).
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Ja sirdsdarbības signāla nav, atskan brīdinājuma signāls un sirdsdarbības ātruma displejā vairs nav redzama nekāda vērtība. Turklāt
ierīce vienā minūtē ātrumu un pacēlumu samazina līdz vērtībai “0”.
Informāciju par izmaiņu veikšanu automātiskā programmā skatiet sadaļā “Izmaiņas automātiskajā programmā”.
Slīdošais celiņš pielāgo ātrumu un pacēlumu atbilstoši tālāk norādītajai matricai.
Novirze no apakšējās robežvērtības

Ātrums (km/h)

Pacēlums (%)

Reakcijas laiks (s)

< 5 sirds sitieni
6 … 15
16 … 30
31 … 50
> 50 sirds sitieni

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

0,1
0,2
0,4
0,8
1,0

25
25
25
20
20

Novirze no apakšējās robežvērtības

Ātrums (km/h)

Pacēlums (%)

Reakcijas laiks (s)

< 5 sirds sitieni
6 … 15
16 … 30
31 … 50
> 50 sirds sitieni

0,3
0,8
1,0
1,5
2,0

0,3
0,8
1,0
1,2
1,6

12
12
10
8
7
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8.6. Testa režīms
❚❚ BRĪDINĀJUMS! Sirdsdarbības uzraudzības sistēmas var būt neprecīzas.
❚❚ Nepareizi vai pārāk intensīvi vingrinājumi var izraisīt smagus savainojumus vai nāvi.
❚❚ Ja jūtat nespēku vai reiboni, nekavējoties pārtrauciet vingrinājumu un konsultējieties ar ārstu.
❚❚ Nepakļaujiet pacientu pārmērīgai slodzei vai spriedzei.
❚❚ Izturības testa laikā pastāvīgi jābūt pieejamam ārstam.
❚❚ Automātiskos režīmus drīkst izmantot tikai pēc ārsta nozīmējuma.
❚❚ Operatoram un pacientam jābūt informētiem par automātisko slodzes maiņu profila, kardio un testa režīmā.
❚❚ Redzamu vai domājamu (ierīces, piederumu, programmatūras utt.) defektu vai darbības traucējumu gadījumā atvienojiet ierīci no
elektrotīkla, nodrošiniet, ka neviens to nevar pievienot, nepārprotami marķējiet un pa tālruni un rakstiski informējiet h/p/cosmos
apkalpes personālu.
Automātiskajos režīmos palaišanas un slodzes izmaiņas norāda skaņas signāls (pīkstieni).
Turklāt displejā ir redzami nākamie slodzes parametri (mirgojoši).
h/p/cosmos slīdošie celiņi ir aprīkoti ar iepriekš definētiem testiem.

❚❚ Slīdošajam celiņam ir vairāki standarta protokoli, kā aprakstīts iepriekš.
Taču slīdošais celiņš nenodrošina ārstēšanas ieteikumus.
Lēmumu par pareizo slodzi pieņem ārsts.
Atkarībā no fiziskā vingrinājuma slodze ietver ātrumu, pacēlumu, attālumu, sirdsdarbību, ķermeņa svaru vai kustības atbalstu utt.
Pielikumā ir detalizēti izskaidroti visi iepriekš definētie testi (skatīt II pielikumu).
Pielikumā detalizēti izskaidrots arī tas, kā izveidot pašdefinētu testu.

Nr.

Apraksts

Nr.

Apraksts

01
02
03
04
05
06

UKK iešanas tests
Graduētais tests
Conconi tests
Bruce protokols
Naughton protokols
Balke protokols

07
08
09
10
11
21 – 28

Cooper protokols
Ellestad A protokols
Ellestad B protokols
Ramp profils
Gardner testa protokols
Brīvi definējams

Pamatfunkcijas

Pogas/displeji

Papildinformācija

Ierīces statusam jābūt “Režīma
izvēle” (mirgo viens no režīmu LED
indikatoriem)
Lai aktivizētu šo statusu, atceliet
visas citas darbības, nospiežot
pogu “Stop” (Apturēt).

Atlasiet testa režīmu ar pogu “+”
vai “-”.
Atlasītais režīms mirgo.
Apstipriniet ar “Enter” (Ievadīt).
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Pamatfunkcijas

Pogas/displeji

Papildinformācija
Tālāki iestatījumi vajadzīgi šādiem
testiem:
01 UKK iešanas tests
02 Graduētais tests
03 Conconi tests
10 Ramp profils

Atlasiet testu ar “+” vai “-”.
Apstipriniet ar “Enter” (Ievadīt).
Slīdošā lente pēc laika atskaites
sāk kustību automātiski.

Pārtrauciet darbību ar taustiņu
“Stop” (Apturēt).

Informāciju par izmaiņu veikšanu automātiskā programmā skatiet sadaļā “Izmaiņas automātiskajā programmā”.
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8.7. Izmaiņas automātiskajā programmā
Pamatfunkcijas

Pogas/displeji

Papildinformācija
Profila/testa režīms:
spēkā tikai pašreizējam solim.
Kardio režīms:
samaziniet ātrumu ar “-” vai
palieliniet maks. ātrumu ar “+”;
tiek iestatīta jauna maks. ātruma
vērtība.

Ātruma maiņa
Spiediet “+” vai “-”.

Lai apturētu darbību, samaziniet
ātrumu līdz 0 km/h (skatīt sadaļu
“Pauzes funkcija”).

Pacēluma maiņa
Spiediet “Up” (Augšup) vai “Down”
(Lejup).

Profila/testa režīms:
spēkā tikai pašreizējam solim.

Pārslēgšanās starp režīmiem
Spiediet “Enter” (Ievadīt) kopā ar
“+” vai “-”.

Pārslēgšanās automātiskā režīmā:
lai turpinātu, nepieciešami papildu
iestatījumi.

Profila vai testa režīms:
pārslēgšanās starp soļiem
Spiediet “Enter” (Ievadīt) kopā ar
“Up” (Augšup) vai “Down” (Lejup).

Tikai kardio režīms:
sirdsdarbības ātruma augšējās
robežvērtības maiņa
Spiediet “Enter” (Ievadīt) kopā ar
“Up” (Augšup) vai “Down” (Lejup).
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8.8. Pauzes funkcija
Ar taustiņu “-” samazinot ātrumu līdz 0,00 km/h, tiek aktivizēta pauzes funkcija.
Slīdošā lente apstājas.
Ātruma displejā redzams rādījums “PAUS”.
Nospiežot taustiņu “Start” (Palaist), slīdošā lente sāk kustību iepriekš iestatītajā sākuma ātrumā (noklusējuma vērtība: 0,5 km/h).
Visas vērtības tiek saglabātas.
Nospiežot taustiņu “+”, slīdošā lente uzsāk kustību ar ātrumu 0,1 km/h. Visas vērtības tiek saglabātas.
Taustiņu “Stop” (Apturēt) nospiežot vienreiz, vingrinājums tiek pārtraukts. Visas vērtības displejā ir redzamas 2 minūtes.
Taustiņu “Stop” (Apturēt) nospiežot otru reizi, visas vērtības tiek atiestatītas.
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8.9. Paātrinājuma līmeņi
❚❚ Slīdošā celiņa lietošanu sāciet ar lēnu iešanu, it īpaši tas attiecas uz iesācējiem.
Katram darbības veidam ir septiņi paātrinājuma/palēninājuma līmeņi.
Paātrinājuma līmeni definē laiks, kas nepieciešams, lai ātrumu no 0 km/h palielinātu līdz maksimālajam ātrumam.
Piemērs. 3. paātrinājuma līmenī maksimālā ātruma sasniegšanai no ātruma 0 km/h nepieciešamas 33 sekundes (skatīt nākamo tabulu).
Lai sasniegtu noteiktu paātrinājuma līmeni, vairākas reizes nospiediet pogu “+” vai “-”, tad turiet to nospiestu.
Paātrinājuma līmeni nosaka pogas nospiešanas reižu skaits pirms pogas turēšanas.
Piemērs. Nospiežot pogu “+” 3 reizes un pēc tam turot to nospiestu, paātrinājumam ir 3. paātrinājuma līmenis.
1.–4. paātrinājuma līmenim ir brīva piekļuve.
5.–7. paātrinājuma līmeni bloķē administratora opcijas. Lai iegūtu piekļuvi, sazinieties ar apkalpes nodaļu.
Liels paātrinājums (5.–7. līmenis) netrenētiem subjektiem ir bīstams, to drīkst izmantot tikai sporta medicīnā un vieglatlētikas
treniņiem.
Informāciju, kā ierobežot piekļuvi paātrinājuma līmeņiem, skatiet OP 27 - 29 sadaļā “Lietotāja opcijas”.

Paātr. līmenis

No 0 līdz maks., s

Paātr., m/s²

1
2
3
4
5
6
7

131
66
33
16
8
5
3

0,047
0,093
0,185
0,382
0,764
1,222
2,037

acc. levels treadmill family 150/50

acceleration in m/s²

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1

2

3

4

5

6

7

acceleration level
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8.10. Lietotāja opcijas
Pamatfunkcijas

Pogas/displeji

Papildinformācija

Vismaz 3 s reizē spiediet pogu “+”,
“-” un “Stop” (Apturēt).

Displejā “Speed” (Ātrums) redzams
“OP 01”.

Ar “+” vai “-” atlasiet opciju.
Apstipriniet ar “Enter” (Ievadīt).

Ar “+” vai “-” pielāgojiet opciju.
Apstipriniet ar “Enter” (Ievadīt).

Aizveriet opciju sadaļu, nospiežot
“Cancel” (Atcelt).
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Lietotāja opciju tabula (detalizētu informāciju skatīt 17.4. sadaļā “Lietotāja opcijas (detalizēta informācija)”)
Nr.

Funkcija

OP 01

Kļūdu ziņojumu atiestatīšana.

OP 02

Kopējais attālums (km)

Tikai pārskats

OP 03

Kopējais laiks (h), darbība + gaidstāve

Tikai pārskats

OP 04

Kopējais laiks (h), tikai darbība

Tikai pārskats

OP 05

Aparātprogrammatūras versija

Tikai pārskats

OP 06

Reāllaika pulkstenis

Pašreizējā datuma/laika iestatīšana

OP 07

Skaņas sirdsdarbības ātruma signāls

OFF (izsl.) vai ON (iesl.)

OP 08

Palēninājuma laiks

2 ... 30 s (5 s)

OP 09

Sākuma ātrums (manuālais un kardio režīms)

0,1 km/h ... 5,0 km/h (0,5 km/h)

OP 11

Profila režīma graduēšana

0 (izsl.)
1 —visi parametri kopā
2 — katrs parametrs atsevišķi

OP 12

Mērvienība ātruma attēlošanai

OP 13

Mērvienība attāluma attēlošanai

0 = x,x km/h, 1 = x,x m/s, 2 = x,x jūdzes/h, 3 = x m/min
20 = x,xx km/h, 21 = x,xx m/s, 22 = x,xx jūdzes/h, 23 = x,x m/min
0: km;1: jūdzes; 2: m

OP 14

Pacēluma leņķa mērvienība

0 = % / 1 = ° (grādi)

OP 15

Ķermeņa masas noklusējuma vērtība

10 ... 250 kg (65 kg)

OP 16

Ķermeņa masas pieprasījums

OFF (izsl.)/ON (iesl.)

OP 17

Enerģijas patēriņa mērvienība

JOUL = kilodžouls, CALO = kilokalorija

OP 18

Maks. ātrums (noklusējuma) kardio režīmā

0,0 ... maks. ātrums (6,0 km/h)

OP19

Polar W:I:N:D sistēmas iestatīšana

0000 0000 akceptē visus sūtītājus
xxxx xxxx akceptē tikai noteiktu sūtītāju
9999 9999 tiks akceptēts nākamais sūtītājs

OP 20

RS232 interfeisa protokols: COM 1

OFF (izsl.), 1 … 20

(1 = h/p/cosmos coscom)

OP 21

RS232 interfeisa protokols: COM 2

OFF (izsl.), 1 ... 18

(1 = h/p/cosmos coscom)

OP 23

RS232 interfeisa protokols: COM 4

OFF (izsl.), 18 … 23 (20 = h/p/cosmos coscom v3)

OP 27

Min. paātrinājuma un palēninājuma līmenis

1 ... 5

OP 28

Maks. paātrinājuma un palēninājuma līmenis

1 ... 7 (4)

OP 29

Paātrinājuma un palēninājuma līmenis, izmantojot RS232 1 ... 5 (4)

OP 40

Slīdošā celiņa bloķēšana un atbloķēšana

OFF (izsl.) = bloķēts, ON (iesl.) = atbloķēts

OP 41

Manuālā režīma bloķēšana un atbloķēšana

OFF (izsl.) = bloķēts, ON (iesl.) = atbloķēts

OP 42

Profila režīma bloķēšana un atbloķēšana

0 (visi bloķēti) ... 6 (visi atbloķēti)

OP 43

Kardio režīma bloķēšana un atbloķēšana

OFF (izsl.) = bloķēts, ON (iesl.) = atbloķēts

OP 44

Testa režīma bloķēšana un atbloķēšana

0 ... 94 (28, atbloķēts līdz 28. testam)

OP 45

Pārskata režīma displejs “Index” (Rādītājs)

0 (displejs mainās)
1 (MET), 2 (kJ), 3 (W)
Nevar saglabāt pēc restartēšanas

OP 46

Pārskata režīma displejs “Elevation” (Pacēlums)

0 (displejs mainās)
1 (pacēlums), 2 (solis)
Nevar saglabāt pēc restartēšanas

OP 47

OFF (izsl.) = ATIESTATĪT, vienreiz nospiežot STOP
ON (iesl.) = ATIESTATĪT, divreiz nospiežot STOP

OP 48

Vērtību paturēšana displejā vai automātiska
atiestatīšana
Programmas soļa laika skaitīšana atpakaļ

OP 52

Printera protokola izvades intervāls

0 = nav individuālu vērtību, 1 ... 100 s (60 s)

OP 53

Printera protokola valodas iestatījumi

Angļu, vācu, franču, spāņu, portugāļu, ungāru
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9. Piederumi/saderīgas ierīces

❚❚ Neveiciet nekādas ierīces, konfigurācijas, piederumu vai programmatūras modifikācijas.
❚❚ Nepievienojiet nekādas ierīces, piederumus vai programmatūru, kas nav norādītas sadaļā “Piederumi/saderīgās ierīces”.
Izlasiet un ievērojiet visu piederumu un saderīgo ierīču lietošanas instrukcijas.
Piederumu/saderīgo ierīču saraksts var mainīties.
Tāpēc vienmēr skatiet šīs lietošanas instrukcijas jaunāko versiju, kas pieejama vietnē www.h-p-cosmos.com.

9.1. Sistēmu veidošana
Persona, kas kādu medicīnisku ierīci pirmo reizi kombinē ar citu ierīci, kļūst par medicīniskas elektriskas sistēmas ražotāju (ME
sistēma atb. IEC 60601-1, 16).
Ja izveidota attiecīga kombinācija, šī sistēma var būt arī programmējama medicīniska elektriskā sistēma (PEMS atb. IEC 60601-1, 14).
Veidojot ME sistēmu/PEMS, obligāti jāveic riska pārvaldība.
Riska pārvaldība, drošība, atbilstība un tehniskā apkope ir ME sistēmas/PEMS ražotāja, nevis uzņēmuma h/p/cosmos atbildība.
Visām ME sistēmām/PEMS obligāti jānodrošina potenciālu izlīdzināšana.
Turklāt personai, kas kombinē ierīces ar CE marķējumu, jāievēro atbilstošās prasības, kas noteiktas Eiropas Direktīvā par medicīnas
ierīcēm (MDD 93/42/EEK, 12. pants).

9.2. Piederumu pārskats
Šai ierīcei ir pieejami tālāk minētie piederumi.
(Attēlus un detalizētu aprakstu skatiet pielikumā vai vietnē www.h-p-cosmos.com.)

Preces numurs

Piederums

Mērķis

Informācija

cos10079

h/p/cosmos drošības arka

Kritienu profilakse un apturēšana
drošības dēļ

Obligāts (*)

cos10071-v4.1.0

Datorprogrammatūras parakontrole “para control” Tālvadības programmatūra

Ir komplektā

cos00097010034

Pieslēgvietas savienojuma kabelis RS232, 5 m

Savienojums

Ir komplektā

cos10223

Potenciālu izlīdzināšanas kabelis

Potenciālu izlīdzināšana

Papildaprīkojums

cos00097010035

Pieslēgvietas savienojuma kabelis RS232, 10m

Savienojums

Papildaprīkojums

cos12769-01

USB-RS232 pārveidotājs

Savienojums

Papildaprīkojums

cos00098010025

COM 2 pieslēgvieta RS232

Savienojums

Papildaprīkojums

cos16487

COM 3 pieslēgvieta RS232

Savienojums

Papildaprīkojums

cos16488

COM 4 pieslēgvieta RS232

Savienojums

Papildaprīkojums

cos10145

Sānu margas, 2 garas kolonnas

Ķermeņa masas atbalsts

Papildaprīkojums

cos102010

H/p/cosmos regulējamas sānu margas 150/50

Ķermeņa masas atbalsts

Papildaprīkojums

cos16571-01

Šķērsstienis—priekšējā marga

Ķermeņa masas atbalsts

Papildaprīkojums

cos16186-02

Ratiņkrēsla rampa

Piekļuve ar ratiņkrēslu

Papildaprīkojums

cos100106

POLAR sirdsdarbības ātruma uztvērēja plate WIND Sirdsdarbības ātruma mērīšana

Papildaprīkojums

cos102818

Sirdsdarbības ātruma mērītājs Polar un vadības
ierīces

Sirdsdarbības ātruma mērīšana

Papildaprīkojums

cos12013

Roku balsts ar regulējamu augstumu un platumu

Ķermeņa masas atbalsts

Papildaprīkojums

cos100680

Papildu tastatūra roku balstam

Tālvadība

Papildaprīkojums

cos12922

Pagarinātājs, 2 m, papildu tastatūrai

Tālvadība

Papildaprīkojums

cos10111-01

Tastatūras turētājs roku balstam

Tālvadība

Papildaprīkojums

cos14135

Turētājs papildu tastatūrai vai margām 60

Tālvadība

Papildaprīkojums

cos10107

Papildu apturēšanas poga labās rokas balstā

Ārkārtas apturēšana

Papildaprīkojums
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Preces numurs

Piederums

Mērķis

Informācija

cos10108

Papildu apturēšanas poga kreisās rokas balstā

Ārkārtas apturēšana

Papildaprīkojums

cos100548

Ārkārtas apturēšanas pogas magnēta turētājs, 10 m Ārkārtas apturēšana

Papildaprīkojums

cos15294

Ārkārtas apturēšanas pagar. bez fiksācijas, 5 m

Ārkārtas apturēšana

Papildaprīkojums

cos15294L10m

Ārkārtas apturēšanas pagar. bez fiksācijas, 10m

Ārkārtas apturēšana

Papildaprīkojums

cos15294 L15m

Ārkārtas apturēšanas pagar. bez fiksācijas, 15m

Ārkārtas apturēšana

Papildaprīkojums

cos15933

Ārkārtas apturēšanas pogas magnēta turētājs, 5 m Ārkārtas apturēšana

Papildaprīkojums

cos12410

Dzēriena pudeles turētājs

Dzēriena pudele

Papildaprīkojums

cos15485

Dzēriena pudele

Dzēriena pudele

Papildaprīkojums

cos30022

Robowalk izvērsējs F

Kustības atbalsts/pretestība

Papildaprīkojums

cos30023

Robowalk izvērsējs B

Kustības atbalsts/pretestība

Papildaprīkojums

cos101277

Science porta ātruma izeja TTL

Mērījums

Papildaprīkojums

cos14376

Ātruma un attāluma mērīj. sensors. 150-50

Mērījums

Papildaprīkojums

cos14005

Grīdas seguma aizsargpaklājs zem slīdošā
celiņa, 150/50

Grīdas seguma aizsardzība,
stabilitāte

Papildaprīkojums

cos12607-00

Pamata plāksne 150/50, paredzēta h/p/cosmos
airwalk

Grīdas seguma aizsardzība,
stabilitāte

Papildaprīkojums

cos100755c

Fiksācijas diska līmeņošanas ligzda, 150/50
kompl.

Grīdas seguma aizsardzība,
stabilitāte

Papildaprīkojums

cos00098100045-02

Slīdošās lentes rotācijas virziena maiņa 150/50

Skriešana/iešana lejup no kalna

Papildaprīkojums

(*) Obligāti nepieciešama vismaz viena kritienu profilakses ierīce, skatīt sadaļu “Drošība”.

9.3. Saderīgas ierīces
Vairākas EKG un CPET (kardiopulmonālās slodzes testa) ierīces, kā arī programmatūras produkti ir saderīgi ar h/p/cosmos
slīdošajiem celiņiem, izmantojot interfeisa protokolu coscom v3.
Lai saņemtu saderīgo ierīču sarakstu, rakstiet uz service@h-p-cosmos.com.
Šīs ierīces riska pārvaldībā ietilpst saderīgo ierīču ietekme uz šo ierīci.
Šīs ierīces riska pārvaldībā neietilpst šīs ierīces ietekme uz saderīgajām ierīcēm.
Pārliecinieties, ka šī ierīce ir iekļauta saderīgās ierīces lietošanas instrukcijā norādītajā saderīgo ierīču sarakstā.
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10. Dezinfekcija/tīrīšana
❚❚ Dezinficējiet ierīci pirms un pēc katras procedūras.
❚❚ Pirms tīrīšanas vai dezinfekcijas atvienojiet ierīci un visus piederumus no elektrotīkla.

Apraksts

		

Attēls

Dezinfekcija
− Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
− Uz drānas uzlejiet nedaudz dezinfekcijas līdzekļa.
− Noslaukiet visas virsmas, kam subjekts varētu būt pieskāries.
−N
 oslaukiet visas virsmas, kas varētu būt saskārušās ar
ķermeņa šķidrumiem.
− Noslaukiet drošības siksnu sistēmu.
h/p/cosmos iesaka Bacillol plus, pasūtījuma numurs [cos12179].
Regulāri tīriet ierīci
− Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
− Izmantojiet mitru (nevis slapju) drānu.
− Noslaukiet visas virsmas.
−M
 azgājiet drošības siksnu sistēmu atbilstoši marķējumā
norādītajam.
h/p/cosmos ierīces nav sterilas, tās nevar sterilizēt.
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11. Apkope
❚❚ Ievērojiet nodaļā “Apkope” norādītos apkopes intervālus.
❚❚ Ievērojiet nodaļā “Apkope” norādītās kompetences jomas.
❚❚ Apkopei jāpiesaista otra persona.
❚❚ Redzamu vai domājamu (ierīces, piederumu, programmatūras utt.) defektu vai darbības traucējumu gadījumā atvienojiet ierīci no
elektrotīkla, nodrošiniet, ka neviens to nevar pievienot, nepārprotami marķējiet un pa tālruni un rakstiski informējiet h/p/cosmos
apkalpes personālu.
❚❚ Redzama vai domājama (ierīces, piederumu, marķējumu utt.) nodiluma vai plīsuma gadījumā atvienojiet ierīci no elektrotīkla,
nodrošiniet, ka neviens to nevar pievienot, nepārprotami marķējiet un pa tālruni un rakstiski informējiet h/p/cosmos apkalpes personālu.
❚❚ Ja ierīcē iekļuvis šķidrums, atvienojiet ierīci no elektrotīkla, nodrošiniet, ka neviens to nevar pievienot, nepārprotami marķējiet un
pa tālruni un rakstiski informējiet h/p/cosmos apkalpes personālu.
Neveiciet apkopi ierīces izmantošanas laikā.
Pareiza apkope ir svarīgs priekšnosacījums ierīces drošībai, uzticamībai, darbībai un precizitātei.
Iesniedziet h/p/cosmos apkalpes personālam nepieciešamo dokumentāciju.

11.1. Intervāli un attiecīgās darbības veicēji
Apkope

Intervāls

Attiecīgās darbības veicējs

Ikdienas pārbaude

Katru dienu

Operators

Eļļošana

Kad parādās ziņojums OIL (Eļļot)

Operators

Slīdošās lentes regulēšana

Ja paredzēts

Operators

Drošības pārbaude

12 mēneši

Tikai h/p/cosmos apkalpes personāls

Drošības arkas virves nomaiņa

24 mēneši

Tikai h/p/cosmos apkalpes personāls

Slīdošās lentes spriegošana

Ja paredzēts

Tikai h/p/cosmos apkalpes personāls

Līmeņošanas ligzdu regulēšana

Ja paredzēts

Tikai h/p/cosmos apkalpes personāls

Uzstādīšana un remontdarbi

Ja paredzēts

Tikai h/p/cosmos apkalpes personāls

h/p/cosmos iesaka noslēgt apkalpes līgumu ar h/p/cosmos pilnvarotu apkalpes tehniķi.
Apkalpes līgums nodrošina labāko ierīces profilaktisko apkopi un aprūpi.
Apkalpes līgums ir pieejams, rakstot uz service@h-p-cosmos.com.
Lai saņemtu informāciju, kā kļūt par h/p/cosmos apkalpes speciālistu, sazinieties ar service@h-p-cosmos.com.

11.2. Ikdienas pārbaude
❚❚ Katru dienu veiciet vizuālu ierīces pārbaudi (skatīt nodaļu “Apkope”).
Pirms ikdienas lietošanas pārbaudiet, vai ierīcei nav nodiluma un plīsumu.
Apraksts

Attēls

Īpašu uzmanību pievērsiet daļām, kam ir liela iespējamība nodilt
un plīst.
1. Slīdošā lente un neslīdošās virsmas
2. Ārējie kabeļi
3. Visas auduma daļas
4. Kritienu profilakses aprīkojums, tostarp drošības siksnu
sistēma, sprādze, karabīne, virve un virves fiksators
Redzama vai domājama nodiluma vai plīsuma gadījumā ierīci
atvienojiet no elektrotīkla, nodrošiniet, ka neviens to nevar
pievienot, un sazinieties ar h/p/cosmos apkalpes personālu.
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Apraksts

Attēls

Veiciet drošības aprīkojuma funkcionalitātes pārbaudi.
5. Kritienu profilakse
6. Pavelkamās auklas drošības slēdzis
7. Ārkārtas izslēgšanas poga lietotāja terminālī
8. Cits drošības aprīkojums
Redzama vai domājama defekta vai darbības traucējuma
gadījumā ierīci atvienojiet no elektrotīkla, nodrošiniet, ka neviens
to nevar pievienot, un sazinieties ar h/p/cosmos apkalpes
personālu.

11.3. Eļļošana
Apraksts

Attēls

Kad parādās ziņojums OIL (eļļot), pārbaudiet eļļas plēvīti uz
slīdošās lentes. Tāpat rīkojieties, ja darbības laikā dzirdama
berzēšanās.
Pēc noklusējuma ziņojums OIL (eļļot) tiek parādīts ik pēc 1000 km.
Eļļošanas intervālu var mainīt samērīgi vides apstākļiem un
izmantošanai.
Slīdošo celiņu atvienojiet no elektrotīkla.

Plaukstu/audumu virziet 1 m cauri centram starp slīdošo lenti un
slīdošo platformu.
Uz plaukstas jāpaliek plānai eļļas plēvītei.
Ja piedziņas siksna ir pārāk sausa, tā jāeļļo.
Papildu un precīzu analīzi un sīkas instrukcijas par auduma
eļļošanas testu var saņemt, rakstot uz service@h-p-cosmos.com.
Šļirci piepildiet ar 10 ml smērvielas (tikai h/p/cosmos speciālās
eļļas).
Smērvielu ļoti lēni sūknējiet zem piedziņas siksnas un noņemiet
šļirci.
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Apraksts

Attēls

Slīdošo lenti iedarbiniet ar ātrumu 2 km/h un 2 minūtes ejiet pa
lenti.
Mainiet pozīciju, lai smērviela izlīdzinātos.

Atiestatiet ziņojumu OIL (eļļot) (skatīt OP01 sadaļā “Lietotāja
opcijas”).

11.4. Slīdošās lentes regulēšana
❚❚ Nejaušas iesprūšanas risks: noņemiet kaklasaites, šalles un citu apģērbu, kas var iesprūst. Apkopes un treniņu laikā nostipriniet
garus matus vai lentes, lai novērstu to ieķeršanos iesprūšanas zonās.
❚❚ Nepieskarieties slīdošajai lentei, kad tā ir kustībā.
❚❚ Apkopei jāpiesaista otra persona.
Apraksts

Attēls

Maksimāli atļautā slīdošās lentes sānu pozīcija ir marķēta ar
šādu etiķeti.

Ierīci darbiniet ar ātrumu 10 km/h.
Ļoti lēni grieziet KREISO regulēšanas skrūvi
(¼ pagrieziens – novērtēt – ¼ pagrieziens – novērtēt...).
Lai lenti virzītu pa labi, grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā.
Lai lenti virzītu pa kreisi, grieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam.
Pēc regulēšanas vismaz 2 minūtes vērojiet slīdošo lenti ātrumā
10 km/h.
Lentei jāsaglabā pozīcija.
No skrūves noņemiet galatslēgu.
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11.5. Problēmas, ko risina kvalificēts apkalpes personāls
Operators nedrīkst veikt nekādus apkopes darbus, kas nav detalizēti izskaidroti.
Operators nedrīkst veikt arī drošības pārbaudes, uzstādīšanu un remontu.
Šie darbi jāveic h/p/cosmos apkalpes personālam atbilstoši h/p/cosmos apkalpes instrukcijām.
“h/p/cosmos apkalpes instrukcijas” var saņemt, rakstot uz service@h-p-cosmos.com.

11.6. Drošības pārbaude
Lai uzturētu ierīces drošību, h/p/cosmos pieprasa veikt ikgadējas drošības pārbaudes.
Nākamais pārbaudes datums ir datums, kas norādīts pārbaudes uzlīmē uz ierīces.
h/p/cosmos ikgadējās drošības pārbaudes atbilst likumiem un noteikumiem, kas ir spēkā Vācijā.
Par atbilstību savas valsts likumiem un noteikumiem atbild operators.
Pārbaudes marķējums uz ierīces apliecina arī izvēles aprīkojuma un piederumu atbilstību.
Tomēr izvēles aprīkojuma un piederumu pārbaudes intervāli var atšķirties.
Pēc 12 mēnešiem vai 5000 km tiks parādīts drošības pārbaudes atgādinājums (skatīt tālāk).

Kļūdas ziņojumu atiestatīs h/p/cosmos apkalpes personāls, kas veiks drošības pārbaudi.

11.7. Rezerves daļas un materiāli
Rezerves daļas drīkst uzstādīt tikai kvalificēts h/p/cosmos apkalpes personāls.
Informāciju par rezerves daļām var saņemt, rakstot uz service@h-p-cosmos.com.
Materiālu saraksts ir iekļauts pavaddokumentācijā.
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12. Problēmu novēršana
12.1. Vispārēju problēmu novēršana
❚❚ Redzamu vai domājamu (ierīces, piederumu, programmatūras utt.) defektu vai darbības traucējumu gadījumā atvienojiet ierīci no
elektrotīkla, nodrošiniet, ka neviens to nevar pievienot, nepārprotami marķējiet un pa tālruni un rakstiski informējiet h/p/cosmos
apkalpes personālu.
❚❚ Redzama vai domājama (ierīces, piederumu, marķējumu utt.) nodiluma vai plīsuma gadījumā atvienojiet ierīci no elektrotīkla,
nodrošiniet, ka neviens to nevar pievienot, nepārprotami marķējiet un pa tālruni un rakstiski informējiet h/p/cosmos apkalpes
personālu.
Problēma

Risinājums

Ierīci nevar ieslēgt

Atlaidiet ārkārtas izslēgšanas pogu (skatīt sadaļu “Ārkārtas izslēgšana”)
Pārbaudiet savienojumu ar elektrotīklu
Pārbaudiet ierīces aizsargslēdzi
Pārbaudiet elektrotīkla kontaktligzdu (pārbaudiet ar citu ierīci)

Pacēlums nedarbojas (E21)

Izslēdziet
Uzgaidiet 10 minūtes (lai atdzesētu)
Ieslēdziet vēlreiz
Ja E21 joprojām parādās, atvienojiet ierīci no elektrotīkla, nodrošiniet, ka
neviens to nevar pievienot, nepārprotami marķējiet un pa tālruni un rakstiski
informējiet h/p/cosmos apkalpes personālu.

Ierīce nesāk darboties, bet rāda ātruma vērtību

Izslēdziet un ieslēdziet vēlreiz
Pārbaudiet kļūdu ziņojumus (skatīt tālāk)

Eļļas sūce

Ierīci atvienojiet no elektrotīkla
Notīriet lieko eļļu blakus slīdošajai lentei
Notīriet lieko eļļu zem slīdošās lentes
Nākamajās dienās pārbaudiet un, ja nepieciešams, atkārtojiet šīs darbības.

Ierīce rāda ziņojumu “pull stop” (pavilkt
apturēšanas auklu)

Atlaidiet ārkārtas apturēšanas pogu (skatīt sadaļu “Ārkārtas apturēšana”)

Elektrostatiskā izlāde

Izvēlieties piemērotu grīdas segumu, apģērbu un nodrošiniet atbilstošu
mitruma līmeni

Klaudzošs troksnis

Iespējams, ierīce nestāv stabili
Sazinieties ar service@h-p-cosmos.com

Berzēšanās troksnis

Pārbaudiet eļļošanu (skatīt sadaļu “Eļļošana”)
Pārbaudiet, vai slīdošā lente noregulēta pareizi (skatīt sadaļu “Slīdošās lentes
regulēšana”)

Slīdošā lente atrodas ārpus sānu ierobežojumiem

Skatiet sadaļu “Slīdošās lentes regulēšana”

Problēmas ar neobligāto sirdsdarbības ātruma
mērītāju

Skat. III pielikumu (piederumi)

Cita problēma

atvienojiet ierīci no elektrotīkla, nodrošiniet, ka neviens to nevar pievienot,
nepārprotami marķējiet un pa tālruni un rakstiski informējiet h/p/cosmos
apkalpes personālu.
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12.2. RS232 problēmu novēršana
Problēma

Risinājums

Nav savienojuma caur RS232 (nepareizs kabelis)

Savienojumam ar datoru ar h/p/cosmos programmatūru un ar vairākumu
ārējo ierīču izmantojiet komplekta RS 232 pieslēgvietas savienojuma kabeli
[cos00097010034].

Nav savienojuma caur RS232 (kabeļa defekts)

Pārbaudiet, vai kabelim vai spraudņiem nav bojājumu.
Nomainiet bojāto kabeli.

Nav savienojuma caur RS232 (nepareizs COM
ports)

Nelietojiet ierīces COM3 portu (skatīt sadaļu “Ārēju ierīču pievienošana”),

Nav savienojuma caur RS232 (nepareizi
iestatījumi)

Izvēlieties pareizo interfeisa protokolu ierīcē (“Lietotāja opcijas” OP 20 vai 21).
Izvēlieties pareizo interfeisa protokolu perifērajā ierīcē.
Pārbaudiet perifērās ierīces programmatūras instalāciju.

Nav savienojuma caur RS232 (bloķēts COM ports) Restartējiet perifērās ierīces programmatūru.
Restartējiet perifēro ierīci.
Paātrinājums, izmantojot ārējo ierīci, ir pārāk lēns.

Pārbaudiet maks. paātrinājuma un palēninājuma līmeni, izmantojot RS232
(“Lietotāja opcijas” OP 29).

Cita problēma

atvienojiet ierīci no elektrotīkla, nodrošiniet, ka neviens to nevar pievienot,
nepārprotami marķējiet un pa tālruni un rakstiski informējiet h/p/cosmos
apkalpes personālu.

12.3. Kļūdu ziņojumi
Lietotāja terminālī var parādīties tabulā norādītie kļūdu ziņojumi.
Kļūdas kods

Akustiskā signāla kods
(x = īss pīkstiens, o = ilgs
pīkstiens)

Kļūdas ziņojums

Rīcība

E01

ooooo xoooo

Oil Help

Skatiet sadaļu “Eļļošana”

E02

ooooo xxooo

Service Help

Skatiet sadaļu “Drošības pārbaude”

E20

xxooo ooooo

Elev Help

E21

xxooo xoooo

Incr Help

E30

xxxoo ooooo

Setup Help

E31

xxxoo xoooo

Setup Help

E32

xxxoo xxooo

Setup Help

E41

xxxxo xoooo

Setup Help

E50

xxxxx ooooo

FU Help

E51

xxxxx xoooo

FU Help

E52

xxxxx xxooo

FU Help
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13. Tehniskie parametri
13.1. Lietotāja terminālis
Apraksts

Dati
stratos

mercury

locomotion

Displejs

6 septiņu segmentu LCD displeji, režīma un
mērvienības LED displeji

Skārienjutīgs ekrāns

Tastatūra

6 taustiņu tastatūras josla

Skārienjutīgs ekrāns

“lt”/“E” ierīcēm nav lietotāja termināļa (nav displeja, nav tastatūras). Vadība, izmantojot saskarni

13.2. Izmēri
Apraksts

Dati
stratos

Ierīces izmēri (gar. x plat. x augst.)

mercury

locomotion

2100 x 950 x 1370 mm (iesk. Lietotāja termināli)

Slīdošās virsmas izmēri (gar. X plat.)

2100 x 1350 x 1370 mm
(iesk. sēdekļus)

1500 x 500 mm

Celiņa piekļuves augstums

180 mm

Margu izmēri

D = 60 mm

D = 40 mm

Piederumi var ietekmēt parametrus.

13.3. Slodzes
Apraksts

Dati
stratos

mercury

locomotion

Maks. pacienta svars*

300 kg

300 kg

Ierīces svars

220 kg

365 kg

3,1 kN/m²

4,0 kN/m²

1,3 kN

1,7 kN

Balsta slodze uz grīdas (EN 1991)
Slodze uz katru balstu (ritenīši + kājiņas)
Piederumi var ietekmēt parametrus.

13.4. Emisijas
Apraksts

Dati

Svērtais skaņas spiediena emisijas līmenis pie
lietotāja auss (EN 957-6)

LpA < 70 dB A (50 dB)
(Trokšņa emisija slodzes apstākļos ir lielāka nekā bez slodzes.)

13.5. Būtiskie veiktspējas raksturlielumi
Apraksts
Ātrums

Dati
stratos

mercury

0,0 … 22,0 km/h

0,0 … 22,0 km/h

Min. ātruma pieaugums
Ātruma precizitāte*

Pacēluma precizitāte*
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13.6. Nosacījumi vides apstākļiem
Darbība

Dati

Temperatūra

+10 … 40 °C

Mitrums

30 … 70%, bez kondensācijas

Spiediens

700 … 1060 hPa

Augstums v.j.l.

maks. 3000 m, bez papildu gaisa (augstums > 1000 m var izraisīt nelielu
veiktspējas samazināšanos)

Piesātinājums ar skābekli

<= 25 %

Centrālā eļļošanas sistēma

manuāla

Novērsiet sprādzienu vai uzliesmošanas riskus. Nepieļaujiet ierīces atrašanos tuvu augstsprieguma elektrolīnijām/ierīcēm.
Transportēšana un uzglabāšana

Dati

Temperatūra

-25 °C … +40°C

Mitrums

0 … 95%, bez kondensācijas

Spiediens

700 … 1060 hPa

Augstums v.j.l.

maks. 3000 m, bez papildu gaisa spiediena

Uzglabājot bez pieslēguma elektrotīklam ilgāk par 6 mēnešiem, MCU akumulatori var izlādēties.
Ja pēc uzglabāšanas nepieciešama atkārtota uzstādīšana, sazinieties ar service@h-p-cosmos.com.

13.7. Tehniskās un juridiskās prasības
Apraksts

Dati

Stacionārs treniņu aprīkojums

ISO 20957-1, EN 957-6

Medicīnas elektriskais aprīkojums

IEC 60601-1

Elektromagnētiskā saderība

IEC 60601-1-2

Izmantojamība

IEC 60601-1-6, IEC 62366-1

Programmatūra

IEC 62304

Direktīva par medicīnas ierīcēm

MDD 93/42/EEK

Mašīnu direktīva

MD 2006/42/EK

Juridiskās prasības

Vācijas Medicīnas ierīču likums (MPG)

13.8. EMS testi
Apraksts

Dati

Vadītā starojuma mērīšana

EN 55011, 1. grupa, B klase

Izstarotās emisijas mērīšana

EN 55011, 1. grupa, B klase

Sprieguma izmaiņu, sprieguma svārstību un
oscilācijas testēšana publisko zemsprieguma
elektroapgādes sistēmu iekārtām

EN 61000-3-3

Traucējumnoturības tests uz elektrostatisko izlādi

EN 61000-4-2

Testēšana uz traucējumnoturību pret izstarotajiem
augstfrekvences elektromagnētiskajiem laukiem

EN 61000-4-3

Traucējumneuzņēmīguma tests pret straujiem
pārejas procesiem

EN 61000-4-4

Pārsprieguma impulsa noturības tests

EN 61000-4-5

Noturība pret radiofrekvenču lauku inducētiem
vadītajiem traucējumiem

EN 61000-4-6
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13.9. Klasifikācija
Apraksts

Dati

MDD 93/42/EEK

Pilnvarotā iestāde

MDD 93/42/EEK

Riska klase

60601-1	Aizsardzība pret
elektrotriecienu

II b
aktīva terapijas ierīce un aktīva diagnostikas ierīce
I klase,

IEC 60601-1	Aizsardzība pret kaitīgu ūdens IP20
vai noteiktu vielu iekļūšanu
IEC 60601-1	Darbības režīms

Nepārtraukta darbība ar neregulāru slodzi

IEC 60601-1	Pārsprieguma kategorija
IEC 60601-1	Pacientam izmantojamā daļa

II (2500 V maksimāls strāvas pārejošs spriegums)
B tips (visa ierīce)

IEC 60601-1	Piesārņojuma pakāpe

2. pakāpe

ISO 20957-1	Lietojuma klase

S (studija): profesionāla un/vai komerciāla lietošana
I (ietverošs): profesionāla un/vai komerciāla lietošana, ietverot lietošanu
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

EN 957-6	Precizitātes klase

A

IEC 62304	Riska klase

B

13.10. Sertifikāti
Apraksts

Dati

MDD 93/42/EEK

CE atbilstības deklarācija

MDD 93/42/EEK

EK sertifikāts, kvalitātes apliecinājums

MDD 93/42/EEK

Brīvās tirdzniecības sertifikāts

EN ISO 13485

Medicīnas ierīču kvalitātes pārvaldības sertifikāts

IEC 60601-1

Sertifikācijas institūcijas sertifikāts

UL 60601-1

NRTL sertifikāts

Sertifikātus skatiet pavaddokumentācijā un vietnē
https://www.h-p-cosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificates

13.11. Savienojumi (RS232, D-SUB, 9 polu)
Apraksts
COM 1 (standartaprīkojums)
COM 2 (papildaprīkojums)
COM 3 (apkalpe)
COM 4 (papildaprīkojums)
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Dati
stratos

mercury

locomotion

standartaprīkojums

standartaprīkojums

standartaprīkojums

papildaprīkojums

papildaprīkojums

standartaprīkojums

apkalpe

apkalpe

apkalpe

papildaprīkojums

papildaprīkojums

nav pieejams (polārs)
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13.12. Spriegums, strāva, veiktspēja
Apraksts

Dati
stratos

Ieejas spriegums*

mercury

locomotion

230 V ~ (f: 50 / 60 Hz

Ieejas strāva (ilgstoši)*

6,5 A

Ieejas strāva (īslaicīgi)*

14,8 A

Enerģijas patēriņš (ilgstoši)

≤ 1500 VA

Enerģijas patēriņš (īslaicīgi)

≤ 3400 VA

Energoefektivitāte

N/A

Ierīces aizsargslēdzis (jaudas slēdzis)

16 A

Piedziņas dzinēja jauda

3300 W

Pacēluma dzinēja jauda

Bez pacēluma

Noplūdes strāva

390 W
≤ 0,2 mA

Atdalošais transformators

2000 VA

Strāvas kabelis

nav noņemams, 5 m

13.13. Programmatūra, programmas
Apraksts

Dati
stratos

h/p/cosmos para control

h/p/cosmos para graphics
h/p/cosmos para analysis
h/p/cosmos para motion

mercury

locomotion

Ir komplektā

®
®

papildaprīkojums

®

papildaprīkojums

®

Glabāto programmu skaits

papildaprīkojums
6 treniņu profili, 10 pārbaužu profili, 8 lietotāja definējami profili

13.14. Visu polu atvienošana
Visu polu atvienošanu var veikt tālāk minētajos veidos.
❚❚ Atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas.

❚❚ Izslēdziet ierīces aizsargslēdzi.
Uzturiet neaizšķērsotu vietu, kur var piekļūt kabeļiem un jaudas slēdzim (skatīt sadaļu “Pacienta un operatora pozīcija”).
* Pārslodze vai nepietiekama strāvas padeve var izraisīt neprecīzus ātruma rādījumus vai drošinātāja nostrādi.
Iespējamas tehniskas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. E & OE (izņemtas kļūdas un izlaidumi).
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14. Atbildība un garantija

Tālāk minētajos gadījumos ražotāja atbildība un garantija zaudē spēku un iespējami nopietni savainojumi vai letālas sekas, vai
ierīces bojājumi.
❚❚ Citi lietojuma veidi, izņemot paredzētajā lietojumā norādītos.

❚❚ Apkopi, drošības pārbaudes un remontu veic nepilnvarotas personas vai šie darbi vispār netiek veikti.
❚❚ Nepilnvaroti ierīces pārveidojumi vai papildinājumi.
❚❚ Uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā vai instruktāžu veic nepilnvarotas personas.
❚❚ Uzņēmuma h/p/cosmos neapstiprinātu vai neoriģinālu daļu, rezerves daļu, materiālu, sensoru vai detektoru lietošana.
❚❚ Drošības informācijas neievērošana (bīstamības, brīdinājuma un piesardzības paziņojumi).
❚❚ Ierīces, programmatūras un piederumu pārveidojumi.
❚❚ Tādu piederumu, programmatūras vai ierīču pievienošana, kas nav norādītas sarakstā “Piederumi/saderīgas ierīces”.
Saraksts “Drošības informācija — lietošanas aizliegumi” var būt nepilnīgs un tirdzniecības periodā var tikt papildināts
(pēcpārdošanas uzraudzība). Šīs lietošanas instrukcijas jaunākā versija vienmēr ir pieejama vietnē www.h-p-cosmos.com
Tālāk minētajos gadījumos ir spēkā ierobežota atbildība.
Ja uzņēmums h/p/cosmos vai h/p/cosmos organizatoriskās struktūras, augstākā vadība vai izplatītāji var būt atbildīgi par zaudējumu
atlīdzināšanu nenozīmīgas nolaidības dēļ (būtisku līgumsaistību pārkāpums), zaudējumu atlīdzība tiek attiecināta uz zaudējumiem,
ko parasti ir iespējams paredzēt. Atbildība nenozīmīgas nolaidības dēļ nesedz zaudējumus, ko radījuši ražošanas zudumi,
uzņēmējdarbības pārtraukšana un ienākumu zudums.
Papildinformāciju skatiet tīmekļa vietnē www.h-p-cosmos.com/en/gtcb.

15. Paredzētais darbmūžs

❚❚ Ievērojiet nodaļā “Apkope” norādītos apkopes intervālus.
❚❚ Ievērojiet nodaļā “Apkope” norādītās kompetences jomas.
Visas ierīces paredzētais darbmūžs ir 20 gadi ar nosacījumu, ka
❚❚ tiek ievēroti visi apkopes intervāli;

❚❚ h/p/cosmos apkalpes personāls ikgadējās apkopes laikā nomaina visas nodilušās un plīsušās daļas.

16. Nodošana atkritumu apsaimniekošanai

Ierīci atkritumu apsaimniekošanai nododiet atbilstoši Eiropas direktīvas 2012/19/ES un attiecīgo vietējo atkritumu apsaimniekošanas
likumu prasībām.
Eļļošanas materiālus atkritumu apsaimniekošanai nododiet pēc attiecīgo vietējo atkritumu apsaimniekošanas likumu prasībām.
Lai saņemtu papildinformāciju vai ražotāja piedāvājumu par pareizu nodošanu atkritumu apsaimniekošanai, sazinieties ar
service@h-p-cosmos.com.
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17. I pielikums
17.1. Uzstādīšana
Šo ierīci izsaiņot, transportēt un uzstādīt drīkst tikai h/p/cosmos apkalpes personāls (skatīt sadaļu “Apkope”).
Ja iesaiņojums ir bojāts, nekavējoties sazinieties ar service@h-p-cosmos.com.
Klientam pirms uzstādīšanas jānodrošina šo nosacījumu izpilde.
❚❚ Ierīcei jānodrošina atsevišķa elektriskā ķēde (atvēlētā līnija).

❚❚ Ierīcei jānodrošina atsevišķa sienas kontaktligzda (elektriski savienota ar 16 A C tipa jaudas slēdzi).
❚❚ Sienas kontaktligzdai jābūt marķētai ar ierīces sērijas numuru.
❚❚ Sienas kontaktligzdai vienmēr jābūt brīvi pieejamai.
❚❚ Paredzētajai vietai jāatbilst visiem nosacījumiem par vides apstākļiem (skatīt sadaļu “Tehniskie parametri”).
❚❚ Paredzētajai vietai jāspēj izturēt ierīces radītā slodze (skatīt sadaļu “Tehniskie parametri”).
❚❚ Paredzētajā vietā jābūt nodrošinātai drošības zonai un brīvajai zonā, kā norādīts sadaļā “Subjekta un operatora pozīcija”.
❚❚ Paredzētās vietas griestu augstumam jābūt pietiekamam ierīces un piederumu (kritienu profilaksei) uzstādīšanai.
❚❚ Paredzētajā vietā jābūt stabilam un nolīmeņotam pamatam, lai novērstu troksni vai nestabilitāti.
❚❚ Paredzētajai vietai jāatbilst vietējām elektroinstalācijas prasībām.
❚❚ Paredzētajā vietā jābūt nodrošinātam piemērotam aizsargzemējumam (piem., PE skrūvei).
❚❚ Paredzētajā vietā jānodrošina atbilstība elektroinstalācijas prasībām atb. sadaļai “Tehniskie parametri”.
Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, sūdzībām vai trūkstošām daļām, par ko nav ziņots uzreiz pēc piegādes atbilstoši
iepakojuma sarakstam/pavadzīmei.

17.2. Instruktāžas protokols
Uzstādot ierīci, h/p/cosmos apkalpes personāls saskaņā ar lietošanas instrukciju instruē paredzēto operatoru, ievērojot šo
instruktāžas protokolu.
Instruētās personas ar savu vārdu, uzvārdu un parakstu instruktāžas protokolā apstiprina, ka pilnībā pārzina ierīces drošu
ekspluatāciju. Instruētās personas apliecina, ka spēj instruēt citas personas atbilstoši šim protokolam.
Nr.

Informācija

Nodaļa

1.

Šīs lietošanas instrukcijas drukājamā versija ir pieejama vietnē service@h-p-cosmos.com.

-

2.

Lietošanas instrukcija pilnībā jāizlasa pirms ekspluatācijas sākšanas.

-

3.

Drošības informācija ir detalizēti izskaidrota.

Drošība

4.

Drošības informācijai jābūt izvietotai redzamā vietā pie ierīces.

Drošība

5.

Visa drošības aprīkojuma darbība ir detalizēti izskaidrota.

Drošība

6.

Detalizēti izskaidrota kritienu profilakses aprīkojuma izmantošana.

Drošība

7.

Subjekta un operatora pozīcija ir izskaidrota.

S. un O. pozīcija

8.

Drošības zona (2 m aiz ierīces) ir īpaši norādīta.

S. un O. pozīcija

9.

Lietotāja termināļa darbība ir detalizēti izskaidrota.

Lietotāja terminālis

10.

Vispārējā lietošana ir izskaidrota (manuālais, profila, kardio un testa režīms utt.).

Darbība

11.

Apkopes kompetences un intervāli ir izskaidroti.

Apkope

12.

Slīdošās lentes regulēšana ir detalizēti izskaidrota.

Apkope

13.

Ierīces eļļošana ir detalizēti izskaidrota.

Apkope

14.

Visi pavaddokumenti ir izskaidroti un izsniegti.

-
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17.3. Instruktāžas protokols, paraksti
Parakstot šo protokolu, pilnvarotais h/p/cosmos apkalpes personāls un klients apliecina, ka visa drošības informācija ir saņemta un
izprasta un ka instruktāža un nodošana ekspluatācijā veikta atbilstoši instruktāžas protokolam [cos15228-03]. Klients apstiprina,
ka uzskaitītās ierīces, visi piederumi un izvēlētie papildinājumi saņemti atbilstoši h/p/cosmos pavadzīmei. Drošības informācijas,
paredzētā lietojuma vai lietošanas aizliegumu neievērošana, kā arī nepilnvarotu personu veikta apkope vai apkopes un regulāru
drošības pārbaužu neveikšana var izraisīt savainojumus vai pat letālas sekas un var radīt ierīces bojājumus. Turklāt šādos
gadījumos tiek zaudēta ražotāja atbildība un garantija. Aizpildiet instruktāžas protokolu un nosūtiet to uzņēmumam h/p/cosmos pa
faksu (+49 18 05 16 76 69), e-pastu (sales@h-p-cosmos.com) vai pastu.
Klienta zīmogs/adrese:

h/p/cosmos ierīce, modeļa nosaukums

Ierīces sērijas numurs

Instruētās personas (klients, operators u. c.)

Instruktors

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE-83365 Nussdorf-Traunstein
Vācija

Vārds, uzvārds ar salasāmiem drukātiem burtiem

h/p/cosmos izplatītājs/tehniķis

Datums un paraksts

Vārds, uzvārds ar salasāmiem drukātiem burtiem

h/p/cosmos izplatītājs/tehniķis

Datums un paraksts
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17.4. Lietotāja opcijas (detalizēta informācija)
Opcija Apraksts

Komentārs/displejs

OP01

Kļūdu ziņojumu atiestatīšana (dzēšana)

Pirms kļūdu ziņojumu dzēšanas jāveic nepieciešamā apkope. Pirms
apkalpes displeja vai kļūdas koda dzēšanas obligāti jāsazinās ar h/p/
cosmos apkalpes nodaļu!

Piezīme. Šī opcija atiestata tikai mainīgo
izraisītāju. Piemēram, ja ar šo darbību tiek
atiestatīts apkalpes laika intervāls E.02, attāluma
intervāls netiek atiestatīts, un pretēji. Tikai
administratora opcija OP 47 vienlaikus atiestata
visas trīs vērtības.

Apstiprināšana displejā
, norādot “donE”
Informācija. Šī opcija atiestata tikai kļūdas ziņojumu. Ja kļūda
joprojām pastāv, kļūdas ziņojumu nav iespējams atiestatīt. Tādā
gadījumā konsultējieties ar pilnvarotu apkalpes inženieri.

OP02

Kopējais veiktais attālums (km)

Ar šo darbību tiek atiestatīti šādi intervāli:
E.01: eļļošanas intervāls A-OP 35
E.02: apkalpes laika intervāls A-OP 37
E.02: apkalpes–attāluma intervāls A-OP 38
un

norāda: kopējais veiktais attālums, km

norāda km
OP03

OP04
OP05

Kopējo darbības stundu rādījums= gaidstāves
laiks, iekļaujot dzinēja/slīdošās lentes darbības
laiku (h)

un

Kopējo dzinēja/slīdošās lentes darbības stundu
rādījums (h)

un

Aparātprogrammatūras versijas un datuma
rādījums

rāda “OP05”

rāda: darbības stundas

rāda: h
rāda: darbības stundas

rāda: h
rāda “typE”

norāda ierīces tipu, piem., “1.4”
norāda: “MCU 5”

rāda versiju, piem., “1.01.1”

rāda noklusējuma tipu, piem., 1.3
OP06

OP07

Faktiskā datuma un reāllaika pulksteņa
regulēšana
Skaņas sirdsdarbības ātruma signāls

rāda: rtc reāllaika pulkstenim
rāda mirgojošu: datumu/laiku, gadu, mēnesi, datumu, stundas,
minūtes, sekundes
Šo funkciju parasti izmanto, lai kontrolētu sirdsdarbības vienmērīgumu
vai lai noskaidrotu pārraides problēmu cēloņus
norāda: OFF (izsl.) vai ON (iesl.)
OFF (izsl.): nav akustiska sirdsdarbības signāla
ON (iesl.): akustisks sirdsdarbības signāls katram sitienam

OP08

OP09

Apstāšanās laiks/palēninājuma laiks pēc
taustiņa STOP nospiešanas attiecībā pret maks.
ātrumu

norāda: apstāšanās laiku sekundēs
norāda: sec, kas apzīmē sekundes
Var regulēt no 2 līdz 30 sekundēm

Sākuma ātrums (manuālais režīms vai kardio režīms)
norāda: sākuma ātrumu, km/h
atsauksmei pēc START taustiņa nospiešanas.
 maks. mirgo
Pieredzējušiem lietotājiem šo vērtību var
 iestatāmā vērtība mirgo
samazināt līdz 0,0 km/h.
Var regulēt no 0,0 km/h līdz 5,0 km/h
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Opcija Apraksts

Komentārs/displejs

OP11

Profilu graduēšana profilu režīmā (nav paredzēts
rāda: graduēšanas iespējas
testa režīmam)
0: bez graduēšanas (standarts)
1: graduēšana 1...6, kas profila režīmā redzama displejā INDEX,
attiecas uz visiem parametriem (ātrumu, pacēlumu, laiku) kopā
2: graduēšana 1...6 attiecas uz katru parametru (ātrumu, pacēlumu,
laiku) atsevišķi

OP12

Mērvienība ātruma parādīšanai

norāda: ātruma mērvienību
... bez cipariem aiz komata:
3 = m/min
... ar vienu ciparu aiz komata:
0 = km/h 1 = m/s 2 = jūdzes/h 23 = m/min
... ar diviem cipariem aiz komata:
20 = km/h 21 = m/s 22 = jūdzes/h
 km/h, m/s, mph (jūdzes/h) vai m/min mirgo

OP13

Mērvienība attāluma parādīšanai

norāda: attāluma mērvienību
0 = km
1 = jūdzes
2=m
 m, km vai miles (jūdzes) mirgo

OP14

Pacēluma leņķa mērvienība

norāda: pacēluma mērvienību
0 = % (procenti)
1 = ° (grādi)
 % vai ° mirgo

OP15

Subjekta ķermeņa masa (noklusējuma vērtība)

norāda: 10 ... 250 (paredzētais svars)
 weight (svars) mirgo
Pacienta ķermeņa masas vērtība nepieciešama precīzākai jaudas un
enerģijas patēriņa aprēķināšanai (noteikšanai).

OP16

Pajautājiet ķermeņa masas vērtību pirms
manuālas vai automātiskas palaišanas

0 = OFF (izsl.). Ķermeņa masas pieprasīšana pirms programmas
sākšanas nav nepieciešama. Enerģijas un jaudas aprēķinu pamato
ķermeņa masas vērtība, kas ievadīta opcijā Nr. 15.
1 = ON (iesl.). Tiek pieprasīta ķermeņa masas ievadīšana pirms
programmas sākšanas. Enerģijas un jaudas aprēķinu pamato ievadītā
ķermeņa masas vērtība.

OP17

Enerģijas patēriņa mērvienība

JOUL = enerģijas patēriņa mērvienība ir kilodžouls
CALO = enerģijas patēriņa mērvienība ir kilokalorija

OP18

Maksimālais ātrums kardio režīmā (noklusējuma
rāda: 0,0 ... maks.
vērtība)
noklusējuma vērtībai maksimālajā ātrumā kardio režīmā.
 regulētā vienība mirgo,  maks. mirgo
(šī opcija pieejama tikai slīdošo celiņu
Maks. ātruma vērtību kardio režīmā var mainīt tiešsaistē, nospiežot
ergometriem, tā nav pieejama kāpņu
ergometriem)

OP19

Sūtītāja iestatīšana POLAR W.I.N.D. sistēmai

0000 0000 =	akceptē visus sūtītājus (var iestatīt arī ar taustiņu UP
(augšup) un DOWN (lejup))
xxxx xxxx =	akceptē tikai noteiktu sūtītāju ar īpašu ID, jāiestata ar
un
9999 9999 = tiks akceptēts, saglabāts un filtrēts nākamais sūtītājs (var
iestatīt arī ar taustiņu UP (augšup) un DOWN (lejup))
(nepieciešami papildu iestatījumi lietotāja opcijā OP23 un
administratora opcijā OP16)
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Opcija Apraksts
OP20

RS232 interfeisa protokols: COM 1
Nepievienojiet nekādas ierīces, piederumus
vai programmatūru, kas nav norādītas sadaļā
“Piederumi/saderīgās ierīces”.

Komentārs/displejs
mirgojošs rādījums: RS232 interfeisa protokols
un

norāda:

OFF
(izsl.) =

RS232 nav aktīvs/nav protokola/interfeiss deaktivizēts

1=

h/p/cosmos coscom v1, v2, v3 ar bodu ātrumu 9600 b/s
(standarta iestatījums COM 1 un COM 2)

3=

printera protokols (nepieciešams seriālais printeris vai
pārveidotājs)

7=

TM slīdošā celiņa emulācija, km/h
ja pieejams, izmantojiet: h/p/cosmos coscom (= 1)

8=

TM slīdošā celiņa emulācija, jūdzes stundā
ja pieejams, izmantojiet: h/p/cosmos coscom (= 1)

10 =

Cilptestēšana (nepieciešams speciāls testa spraudnis,
pieejams uzņēmumā h/p/cosmos)

11 =

SunTech Tango asinsspiediena monitors (tikai tuneļa/
cilpas signāls)

12 =

Tālvadības aparatūras terminālis MCU 4 (nepieciešama
speciāla aparatūra)

20 =

h/p/cosmos coscom v3 ar bodu ātrumu 115 200 b/s

Uzlabotiem h/p/cosmos coscom v3 savienojumiem ar bodu ātrumu
115 200 izvēlieties OP20=20. Ņemiet vērā, ka pievienotajām ierīcēm/
programmatūrai jābūt apstiprinātai izmantošanai ar h/p/cosmos coscom
v3 ar bodu ātrumu 115 200 (piemēram, h/p/cosmos para control® 4.1).
OP21

RS232 interfeisa protokols: COM 2

OP23

RS232 interfeisa protokols COM 4

Skatīt aprakstus iepriekš
mirgojošs rādījums: RS232 interfeisa protokola numurs
un
norāda:
OFF (izsl.) = RS232 nav aktīvs/nav protokola/interfeiss deaktivizēts
18 = mikroshēmu karšu lasītājs PROXOMED (nepieciešama speciāla
aparatūra)
20 = h/p/cosmos coscom v3/bodu ātrums 115 200 b/s
22 = POLAR W:I:N:D: - sistēma (vairāk regulēšanas iespēju lietotāja
opcijā OP19 un administratora opcijā OP16)
23 = mikroshēmu karšu lasītājs ProMedPlus (nepieciešama speciāla
aparatūra)

OP27

Minimālais paātrinājuma un palēninājuma
līmenis
Atlasītais minimālais līmenis ir spēkā visiem
paātrinājuma un palēninājuma procesiem visos
režīmos un profilos.

OP28

Maksimālais paātrinājuma un palēninājuma
līmenis
Atlasītais maksimālais līmenis ir spēkā visiem
paātrinājuma un palēninājuma procesiem visos
režīmos un profilos.
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mirgo, rāda min. paātrinājumu/palēninājumu visiem režīmiem un
profiliem (standarta līmenis 1)
Iestatījumu līmenis: 1 ... 5, bet ne lielāks kā vērtība opcijā 28. Drošības
apsvērumu dēļ 5., 6. un 7. paātrinājuma/palēninājuma līmeni nevar
atlasīt. Piezīme. Atlasītais paātrinājuma un palēninājuma līmenis
NAV spēkā, ja vadība un darbība notiek caur RS232 interfeisu. Tādā
gadījumā paātrinājuma un palēninājuma līmeni iestata opcijā 29 vai
atbilstošajā h/p/cosmos coscom protokola komandā.
mirgo, rāda maks. paātrinājumu/palēninājumu visiem režīmiem
un profiliem (standarts: 4. līmenis)
Maksimālais paātrinājuma un palēninājuma līmenis NAV spēkā, ja
vadība un darbība notiek caur V24/RS232 interfeisu. Tādā gadījumā
paātrinājuma un palēninājuma līmeni iestata opcijā 29 vai atbilstošajā
h/p/cosmos coscom protokola komandā.
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Opcija Apraksts
OP29

Komentārs/displejs

Standarta paātrinājuma un palēninājuma līmenis Atlasītais paātrinājuma un palēninājuma līmenis ir spēkā, ja vadība
RS 232 interfeisam
un darbība notiek caur RS232 interfeisu. Šī opcija ir ļoti noderīga,
ja perifērais aprīkojums (piem., EKG, ergospirometrija, dators)
nenodrošina paātrinājuma un palēninājuma līmeņa izvēlni.
mirgo, rāda: 1 ... 5 (standarts: 1) paātrinājuma un palēninājuma
līmenim visām ātruma komandām, izmantojot RS 232. Maksimālā
iestatāmā vērtība ir atkarīga no iestatījuma opcijā 28.
Piezīme. Ja paātrinājuma un palēninājuma komandu perifērais
aprīkojums nosūta caur h/p/cosmos coscom protokolu, atlasītais līmenis
opcijā 29 tiks ignorēts un prioritāte būs paātrinājuma/palēninājuma
komandai, kas nosūtīta, izmantojot h/p/cosmos coscom protokolu.

OP40

Slīdošā celiņa bloķēšana un atbloķēšana

OFF (izsl.) = pēc ieslēgšanas slīdošais celiņš ir pilnībā bloķēts/nav pieejams.
Lai atbloķētu slīdošo celiņu, reizē nospiediet pogas +, - un START.
Kad ierīce ir bloķēta, displejā redzams ziņojums “no ACCESS” (nav
piekļuves)
ON (iesl.) = slīdošais celiņš ir atbloķēts/pieejams (standarts)

OP41

Manuālā režīma bloķēšana un atbloķēšana

OFF (izsl.) = manuālais režīms ir bloķēts/nav pieejams
ON (iesl.) = manuālais režīms ir atbloķēts/pieejams (standarts)

OP42

Profila režīma bloķēšana un atbloķēšana

OFF (izsl.) = profila režīms ir bloķēts/nav pieejams
1 ... 6 = profila režīms ir atbloķēts/pieejams līdz atlasītajam profila
numuram; standarts: 6
Piemērs. Atlasītais profila numurs = 3: 1.–3. profilu var atlasīt,
4.–6. profilu nevar atlasīt

OP43

Kardio režīma bloķēšana un atbloķēšana

OFF (izsl.) = kardio režīms ir bloķēts/nav pieejams
ON (iesl.) = kardio režīms ir atbloķēts/pieejams (standarts)

OP44

Testa režīma bloķēšana un atbloķēšana

OFF (izsl.) = testa režīms ir bloķēts/nav pieejams
1 ... 94 = testa režīms ir atbloķēts/pieejams līdz atlasītajam testa
profila numuram; standarts: 24
atlasītais testa profila numurs = 5: 1.–5. testa profilu var atlasīt,
6.–94. testa profilu nevar atlasīt

OP45

Pārskata režīma displejs “Index” (Rādītājs)

0 = displejs mainās (noklusējums)
1 = displejs pastāvīgi rāda MET
2 = displejs pastāvīgi rāda kJ
3 = displejs pastāvīgi rāda vatus
Pēc pilnīgas izslēgšanas atkal būs spēkā noklusējuma vērtība 0.

OP46

OP47

Pārskata režīma displejs “Elevation” (Pacēlums)
0 = displejs mainās (noklusējums)
profila režīmā un testa režīmā
1 = displejs pastāvīgi rāda % vai grādus (°) atbilstīgi OP14
2 = displejs pastāvīgi rāda soli
Pēc pilnīgas izslēgšanas atkal būs spēkā noklusējuma vērtība 0.
Vērtību paturēšana displejā vai automātiska
atiestatīšana
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OFF (izsl.) = displeja vērtības tiek dzēstas pēc START nospiešanas
vēlreiz vai automātiski 2 minūtes pēc STOP nospiešanas (noklusējums)
ON (iesl.) = displeja vērtības tiks turpinātas (pieskaitītas), vēlreiz
nospiežot START, un netiks automātiski dzēstas, nospiežot STOP.
Displeja vērtības var nodzēst tikai tad, ja taustiņu STOP nospiež
divreiz (laiks, attālums, enerģija).
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Opcija Apraksts

Komentārs/displejs

OP48

Programmas soļa laika skaitīšana atpakaļ

OFF (izsl.) = laika displejs katra programmas soļa laiku skaita uz priekšu
ON (iesl.) = laika displejs katra programmas soļa laiku skaita atpakaļ

OP52

Printera protokola izvades intervāls

Ievadot vērtību no 0 līdz 100, printerim, kas tieši savienots ar slīdošo
celiņu, izvades intervāls tiek iestatīts sekundēs. Standarts: 60 (= visas
vērtības tiek izdrukātas vienu reizi minūtē). Vērtība 0 atspējo atsevišķu
vērtību drukāšanu, bet neatspējo galveņu un galarezultātu drukāšanu
(UKK).

OP53

Printera protokola valodas iestatījumi

Izdruku valodas iestatīšana printerī, kas tieši savienots ar slīdošo
celiņu. Var izvēlēties vienu no sešām valodām. Atlasītajā valodā tiks
izdrukāta gan protokola izdruka, gan testa rezultāti un UKK 2 km
iešanas testa treniņa rekomendācijas.
EnGL = angļu (standarts)
SPAn = spāņu
GErM = vācu
POrt = portugāļu
FrEn = franču
HUnG = ungāru
Lai izdruka būtu pareiza, pievienotajam printerim jābūt saderīgam
ar PCL printera valodu. Speciālajām rakstzīmēm tiek izmantots ISO
8859-1 (Latin-1) fonts.
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18. II pielikums (iepriekš definēti un pašdefinēti testi)
18.1. UKK iešanas tests
Saīsinājums “UKK” nozīmē Urho Kaleka Kekkonen; viņš ir UKK institūta dibinātājs Tamperē, Somijā.
UKK iešanas tests ir fiziskās sagatavotības tests, kur UKK fiziskās sagatavotības indeksu aprēķina pēc izmērītā sirdsdarbības
ātruma 2 km iešanas laikā ar maksimālo iešanas ātrumu. Testam nepieciešams sirdsdarbības ātruma mērītājs POLAR.
UKK fiziskās sagatavotības indekss 100 apzīmē vidējo fizisko sagatavotību.
UKK fiziskās sagatavotības indekss < 100 apzīmē fizisko sagatavotību, kas ir zem vidējās, UKK fiziskās sagatavotības indekss
> 100 apzīmē fizisko sagatavotību virs vidējās.
UKK fiziskās sagatavotības indeksu aprēķina, kā aprakstīts tālāk (pēc dzimuma).
Vīrieši: fiziskās sagatavotības indekss = 420 + A x 0,2 – (T x 0,19338 + HR x 0,56 + [W : (H x H) x 2,6])
Sievietes: fiziskās sagatavotības indekss = 304 + A x 0,4 – (T x 0,1417 + HR x 0,32 + [W : (H x H) x 1,1])
A (vecums) = vecums gados, HR (sirdsdarbība) = vidējais sirdsdarbības ātrums testa laikā, sitieni/min, T (laiks) = iešanas laiks 2 km
attālumam, s,
W (svars) = personas svars, kg, H (garums) = personas auguma garums, m
Pirms UKK iešanas testa personai jāiesildās un jānosaka maks. iešanas ātrums.
Testa laikā personā jānoiet 2 km tik ātri, cik iespējams (sirdsdarbības ātrums apm. 80 % no maks.) Persona nedrīkst skriet.
Slīdošais celiņš sirdsdarbības ātrumu (ar Polar sirdsdarbības ātruma mērītāju) mēra ik pēc 500 m.
Pēc testa veikšanas tiek parādīts UKK fiziskās sagatavotības indekss.
UKK iešanas tests ir piemērots cilvēkiem vecumā no 20 līdz 65 gadiem.
Cilvēkiem, kas vecāki par 65 gadiem, vai cilvēkiem ar lieko svaru rezultāti būs neprecīzāki.
Sportisti parasti nesasniedz nepieciešamo sirdsdarbības ātrumu.
Drošības informāciju un regulēšanu skatiet sadaļā “Testa režīms”.
Pamatfunkcijas

Pogas/displeji

Papildinformācija

Atlasiet testa režīmu ar pogu “+”
vai “-”
Atlasītais režīms mirgo.

Ierīces statusam jābūt “Režīma
izvēle” (mirgo viens no režīmu LED
indikatoriem)
Lai aktivizētu šo statusu, atceliet
visas citas darbības, nospiežot
pogu “Stop” (Apturēt).

Apstipriniet ar “Enter” (Ievadīt).
“PR 01” mirgo.
Apstipriniet ar “Enter” (Ievadīt).
Iestatiet
− dzimumu,
− vecumu,
− auguma garumu,
− svaru
ar “+” vai “-”.
(attiecīgais LED indikators mirgo)
Katru parametru apstipriniet ar
“Enter” (Ievadīt).
Ar “+” vai “-” atlasiet iešanas ātrumu.
Pēc 2,0 km ātrums tiek samazināts
līdz 50 %.
Pēc vēl 5 minūtēm tests tiek
pārtraukts.
Testa beigās displejā “index”
tiek parādīts UKK fiziskās
sagatavotības indekss.

Ja ierīce nesaņem sirdsdarbības signālus vai saņem nepareizus signālus, atskan brīdinājuma signāls.
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18.2. Graduētais tests
Apraksts

Attēls

(Piem., funkcionālajai diagnostikai, par pamatu ņemot laktātu mērījumu.)
Drošības informāciju un regulēšanu skatiet sadaļā “Testa režīms”.
Parametrs
Sākuma ātrums
Pieaugums
Paātrinājuma līmenis
Soļa ilgums
Pārtraukuma laiks

Noklusējuma vērtība
8,0 km/h
2,0 km/h
4
3:00 min
0:30 min

Visus parametrus var pielāgot.
Ārstam manuāli jāaktivizē taustiņš STOP.
Atlikušā pārtraukuma laika izlaišana
Vienreiz nospiediet “start” restartēšana pēc laika atskaitīšanas
Divreiz nospiediet “start” tūlītēja restartēšana
Pārtraukuma pagarināšana
Pārtraukuma laikā nospiediet “-”
		
Nospiediet “start” (palaist), lai turpinātu
		

tiek parādīts ziņojums “pause”
(pauze)
tests turpinās ar atlikušo 		
pārtraukuma laiku

18.3. Conconi tests
Apraksts

Attēls

(Piem., funkcionālajai diagnostikai, par pamatu ņemot sirdsdarbības
ātruma mērījumu.) Drošības informāciju un regulēšanu skatiet sadaļā
“Testa režīms”.
Izturības tests (maks. sirdsdarbības ātruma tests)
Standarta slodzes profils:
❚❚ Sākuma ātrums: 8,0 km/h, jāmaina atbilstīgi cilvēka veselības
stāvoklim

❚❚ Maršruts (apļa garums): 200 m (var mainīt)
❚❚ Pieaugums: 0,5 km/h (var mainīt)
Ārstam manuāli jāaktivizē taustiņš STOP
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18.4. Bruce protokols
Apraksts

Attēls

piem., EKG slodzes testam
Drošības informāciju un regulēšanu skatiet sadaļā “Testa režīms”.
Solis
Ilgums (min)
Ātrums (km/h)
Pacēlums (%)
1

2,7

10

2

4,0

12

3

5,4

14

6,7

16

5

8,0

18

6

8,8

20

7

9,6

22

4

3:00

18.5. Naughton protokols
Apraksts

Attēls

piem., EKG slodzes testam
Ievērojiet drošības informāciju un regulēšanas informāciju sadaļā “Testa režīms”.
Solis
Ilgums (min)
Ātrums (km/h)
Pacēlums (%)
1

0,0

2

3,5

3
4

3:00

3,0

7,0
10,5

5

14,0

6

17,5

18.6. Balke protokols
Apraksts

Attēls

piem., EKG slodzes testam
Drošības informāciju un regulēšanu skatiet sadaļā “Testa režīms”.
Solis
Ilgums (min)
Ātrums (km/h)
Pacēlums (%)
1

2,5

2

5,0

3

7,5

4

10,0

5
6

2:00

5,0

12,5
15,0

7

17,5

8

20,0

9

22,5

10

25,0

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_med_lv, rev. 1.00

lpp. 63 / 81

18.7. Cooper protokols
Apraksts

Attēls

piem., EKG slodzes testam
Drošības informāciju un regulēšanu skatiet sadaļā “Testa režīms”.

❚❚ Sākums ar ātrumu 5,3 km/h un pacēlumu 0 %
❚❚ Pēc 1 minūtes pacēlums paaugstinās līdz 2 %
❚❚ Pēc vēl vienas minūtes pacēlums tiek palielināts par 1 % ik minūti
❚❚ Kad pacēlums ir 25 %, pacēlums paliek nemainīgs un ātrums ik minūti
tiek palielināts par 0,32 km/h
Ārstam manuāli jāaktivizē taustiņš STOP.

18.8. Ellestad A protokols
Apraksts

Attēls

piem., EKG slodzes testam
Ievērojiet drošības informāciju un regulēšanas informāciju sadaļā “Testa režīms”.
Solis

Ilgums (min)

1
2
3

Ātrums (km/h)

Pacēlums (%)

2,7
3:00

4

4,8
6,4

10,0

8,0

18.9. Ellestad B protokols
Apraksts

Attēls

piem., EKG slodzes testam
Drošības informāciju un regulēšanu skatiet sadaļā “Testa režīms”.
Solis
Ilgums (min)
Ātrums (km/h)
Pacēlums (%)
1

2,7

10,0

2

4,8

10,0

6,4

10,0

8,0

10,0

5

8,0

15,0

6

9,6

15,0

3
4

3:00
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18.10. Ramp profils
Apraksts

Attēls

(nav pieejams visiem modeļiem)
Drošības informāciju un regulēšanu skatiet sadaļā “Testa režīms”.
Ramp profils ar 2 parametriem.
❚❚ Mērķa ātrums, standarts: 10,0 km/h; var regulēt no 0 līdz slīdošā
celiņa maksimālajam ātrumam.

❚❚ Laiks sekundēs līdz mērķa ātruma sasniegšanai: standarts:
10 sekundes; var regulēt no 0 līdz 99 sekundēm.

18.11. Gardner testa protokols
Apraksts

Attēls

Izmantošanai angioloģijā
Drošības informāciju un regulēšanu skatiet sadaļā “Testa režīms”.
Pirmstesta fāze. Pacients stāv uz pakāpieniem, nevis ierīces lentes.
Solis
0

Ilgums (min:s) Ātrums (km/h) Pacēlums (%)
līdz START
nospiešanai

3,2

Kopējais
laiks (min:s)

0

līdz START
nospiešanai

Testa fāze: pacients uzkāpj uz slīdošās lentes.
1

2:00

3,2

0

2:00

2

2:00

3,2

2

04:00

3

2:00

3,2

4

6:00

4

2:00

3,2

6

8:00

5

2:00

3,2

8

10:00

6

2:00

3,2

10

12:00

7

2:00

3,2

12

14:00

8

2:00

3,2

14

16:00

9

2:00

3,2

16

18:00

10

2:00

3,2

18

20:00

11

30:00

3,2

18

50:00
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Gardner testa protokols paredzēts maksimālās iešanas
distances novērtēšanai pacientiem ar perifēro artēriju
slimību ar neregulāru klibumu.
Tests jāveic nepārtrauktā ārsta uzraudzībā.
Vispirms pacients stāv uz skriešanas trenažiera
pakāpieniem, nevis uz lentes. Sāciet testa profilu 11,
un lente paātrinās līdz 3,2 km/h. Kad pacients uzkāpj
uz slīdošās lentes, ārsts vēlreiz nospiež taustiņu
START. Nospiežot taustiņu START vēlreiz, displejs tiek
atiestatīts uz nulli.
Pēc testa pabeigšanas rezultātus var izdrukāt ar
resursprinteri, ja tāds pievienots.
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18.12. Pašdefinēti testi
21.–28. testu var brīvi definēt, iekļaujot ne vairāk kā 40 programmas soļus.
Lai programmētu individuālu testu, ievērojiet šos norādījumus.
Displejā “heart rate” (sirdsdarbības ātrums) tiks rādīts pašreizējais programmas solis.
Lai ritinātu programmas soļus, izmantojiet taustiņus “up” (augšup) un “down” (lejup).
Pamatfunkcijas

Pogas/displeji

Papildinformācija
Ierīces statusam jābūt “Režīma
izvēle” (mirgo viens no režīmu LED
indikatoriem)
Lai aktivizētu šo statusu, atceliet
visas citas darbības, nospiežot
pogu “Stop” (Apturēt).

Atlasiet testa režīmu ar pogu “+”
vai “-”
Atlasītais režīms mirgo.
Apstipriniet ar “Enter” (Ievadīt).

Atlasiet pašdefinētu testu (21.–28.)
ar “+” vai “-”
Apstipriniet, vismaz 5 s spiežot
“enter” (ievadīt).

Ar “+” vai “-” atlasiet 1. solim
ātrumu.
Apstipriniet ar “Enter” (Ievadīt).

Ar “+” vai “-” atlasiet 1. solim
attālumu.
Apstipriniet ar “Enter” (Ievadīt).

Lai šo soli programmētu noteiktam
laikam, atlasiet attālumu “0”.

Ar “+” vai “-” atlasiet 1. solim laiku.
Apstipriniet ar “Enter” (Ievadīt).

Lai šo soli programmētu noteiktam
attālumam, atlasiet laiku “0:00”.

Ar “+” vai “-” atlasiet 1. solim
pacēlumu.
Apstipriniet ar “Enter” (Ievadīt).
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Pamatfunkcijas

Pogas/displeji

Papildinformācija

Ar “+” vai “-” atlasiet 1. solim
paātrinājumu.
Apstipriniet ar “Enter” (Ievadīt).

Paātrinājuma līmenis tiek attēlots
displejā “index”.

Tādā pašā veidā turpiniet nākamo
soļu programmēšanu.
Pārliecinieties, ka visiem soļiem pēc
pēdējā programmētā soļa ātrums ir
0 km/h.
Lai saglabātu programmu un aizvērtu
programmēšanas logu, vismaz 5 s
spiediet taustiņu “start”.
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19. III pielikums (piederumi)
19.1. Roku balsts, regulējams [cos12013]
Nosaukums

Apraksts

Īss apraksts

h/p/cosmos roku balsti ir vienkāršs risinājums subjekta svara samazināšanai.
Regulējams augstums un platums nodrošina plašas izmantošanas iespējas.

Attēls

Izmantošana

Regulējiet roku balstu, velkot
bloķēšanas elementu un griežot
segmentus.
Brīvos segmentus pieturiet ar otru
roku.
Atzīmes uz katra savienojuma
nodrošina reproducējamību.

Papildu drošības informācija

❚❚ Neregulējiet slodzes apstākļos.
❚❚ Uzmanieties, darbojoties pie saspiešanas un atvilkšanas punktiem.
❚❚ Pārliecinieties, ka lietošanas laikā rokturi ir vertikālā pozīcijā.
❚❚ Neizmantojiet skriešanai.
❚❚ Skriešanas laikā roku balstus novietojiet ārpus treniņa zonas.
❚❚ Nelietojiet uz kailas ādas.
❚❚ Roku balstu neatstājiet tādā pozīcijā, ka tas sniedzas skriešanas zonā.
❚❚ Pirms pakļaušanas slodzei pārliecinieties, ka regulēšanas elementi bloķēti pareizi.
❚❚ Neizmantojiet roku balstus, kad lente griežas pretējā virzienā.

Tehniskie parametri

Regulēšanas iespējas:
augstums un platums, izmantojot 3 savienojumus
Izmēri:
480 x 425 x 260 mm katrs (iepakots)
Svars:
10,7 kg katrs
Maks. subjekta svars:
140 kg
Ja tiek izmantots roku balsts, slīdošā celiņa maks. subjekta svars tiek samazināts.

Papildu piederumi

cos100680
cos14135
cos10107
cos10108

Uzstādīšana

Veic tikai h/p/cosmos apkalpes personāls

Papildinformācija

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supportsscale-0deg-handrail-shape
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19.2. Roku balsts, papildu apturēšanas poga [cos10107, cos10108]
Nosaukums

Apraksts

Īss apraksts

Papildu ārkārtas apturēšanas poga, iebūvēta roku balstā

Attēls

Izmantošana

Darbība

Nospiediet pogu

Rezultāts
Slīdošā lente
apstājas ar iepriekš
noteiktu ātruma
samazinājumu
Pacelšanas
sistēmas kustība
apstājas
Lietotāja terminālī
redzams
norādījums “pull
stop” (pavilkt
apturēšanas auklu)
Savienojums ar
elektrotīklu un
interfeisa sakari
netiek pārtraukti

Atcelšana

Restartēšana

Atlaidiet pogu
Restartējiet
lietojumprogrammu

Papildu drošības informācija

N/A

Tehniskie parametri

N/A

Papildu piederumi

N/A

Uzstādīšana

Veic tikai h/p/cosmos apkalpes personāls

Papildinformācija

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/additional-stop-button-right
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19.3. Šķērsstienis—priekšējā marga [cos16571-01]
Nosaukums

Apraksts

Īss apraksts

Šķērsstienis papildu līdzsvara kontrolei

Attēls

Izmantošana

Līdzsvara kontrolei pacients var turēties pie šķērsstieņa—priekšējās margas
Turēšanās pie sānu margām ierīces lietošanas laikā ietekmē vingrinājuma rezultātus.

Papildu drošības informācija

N/A

Tehniskie parametri

Garums: 850 mm
Diametrs: 30 mm
Svars: 2,4 kg

Tehniskie parametri

N/A

Uzstādīšana

Veic tikai h/p/cosmos apkalpes personāls

Papildinformācija

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/handrail-crossbar-5036arched-grip-cover
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19.5. Ārkārtas apturēšanas modernizācija [cos15933, cos100548, cos15294]
Nosaukums

Apraksts

Īss apraksts

Papildu ārkārtas apturēšanas pogas
cos15933 Ārkārtas apturēšanas poga ar magnēta turētāju, 5 m
cos100548 Ārkārtas apturēšanas poga ar magnēta turētāju, 10 m
cos15294 Ārkārtas apturēšanas pagar. bez pierīces, 5 m
cos15294 L10m Ārkārtas apturēšanas pagar. bez pierīces, 10 m
cos15294 L15m Ārkārtas apturēšanas pagar. bez pierīces, 15 m

Attēls

ar magnēta turētāju
Izmantošana

Darbība

Nospiediet pogu

Rezultāts
Slīdošā lente
apstājas ar iepriekš
noteiktu ātruma
samazinājumu
Pacelšanas
sistēmas kustība
apstājas
Lietotāja terminālī
redzams
norādījums “pull
stop” (pavilkt
apturēšanas auklu)
Savienojums ar
elektrotīklu un
interfeisa sakari
netiek pārtraukti

bez pierīces
Atcelšana

Atlaidiet pogu

Restartēšana

Restartējiet
lietojumprogrammu

Papildu drošības informācija

N/A

Tehniskie parametri

N/A

Papildu piederumi

N/A

Uzstādīšana

Veic operators

Papildinformācija

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/emergency-stop-buttonmagnet-holder-5-m-spiral-cable
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19.6. Sānu margas, regulējamas [cos102010]
Nosaukums

Apraksts

Īss apraksts

Sānu margas ar regulējamu augstumu un platumu abās pusēs

Attēls

Izmantošana

Augstuma regulēšana:
pavelciet bloķējošās ierīces rokturi
un novietojiet margu vajadzīgajā
pozīcijā.
Brīvos segmentus pieturiet ar otru
roku.
Platuma regulēšana:
atbrīvojiet sviru, pagrieziet
šarnīrsavienojuma elementu,
nofiksējiet sviru.

Papildu drošības informācija

❚❚ Neregulējiet slodzes apstākļos.
❚❚ Uzmanieties, darbojoties pie saspiešanas un atvilkšanas punktiem.
❚❚ Pievērsiet uzmanību sānu margu pareizai pozīcijai.
❚❚ Pirms pakļaušanas slodzei pārliecinieties, ka regulēšanas elementi bloķēti pareizi.

Tehniskie parametri

regulēšanas iespējas:	augstums: 550 – 1200 mm
platums: 380 – 1040 mm
sānu margas caurules garums: 150 cm
caurules diametrs: 4 cm
svars: 69 kg
materiāls: tērauda caurule, pārklāta ar pulverveida krāsu

Uzstādīšana

Veic tikai h/p/cosmos apkalpes personāls

Papildinformācija

N/A
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19.7. Sānu margas, garās, ar 2 kolonnām [cos10145]
Nosaukums

Apraksts

Īss apraksts

Garas sānu margas papildu drošībai

Attēls

Izmantošana

Stabilitātes labad pacientam, uzkāpjot uz slīdošā celiņa, jāturas pie abām sānu margām.
Pacients var turēties pie margām, lai kontrolētu līdzsvaru.
Turēšanās pie sānu margām ierīces lietošanas laikā ietekmē vingrinājuma rezultātus.

Papildu drošības informācija

N/A

Tehniskie parametri

Garums: 1990 mm
Diametrs: 60 mm
Svars: 22 kg

Papildu piederumi

N/A

Uzstādīšana

Veic tikai h/p/cosmos apkalpes personāls

Papildinformācija

N/A
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19.10. Sirdsdarbības ātruma mērītājs POLAR, nekodēts [cos102818]
Nosaukums

Apraksts

Īss apraksts

Sirdsdarbības ātruma mērītājs, nekodēts

Attēls

Izmantošana

Krūšu siksnu aplieciet šādi:

Papildu drošības informācija

❚❚ BRĪDINĀJUMS! Sirdsdarbības uzraudzības sistēmas var būt neprecīzas.
❚❚ Nepareizi vai pārāk intensīvi vingrinājumi var izraisīt smagus savainojumus vai nāvi.
❚❚ Ja jūtat nespēku vai reiboni, nekavējoties pārtrauciet vingrinājumu un konsultējieties ar
ārstu.

Tehniskie parametri

Pārraides rādiuss: apm. 1 m
Papildu informāciju skatiet POLAR pavaddokumentos vai vietnē www.polar.com.
Problēmu novēršana
Ja sirdsdarbības ātrums netiek parādīts:
- iespējams, krūšu siksna uzlikta nepareizi (skatīt uzlikšanu iepriekš),
- ir izmantota cita krūšu siksna, nevis POLAR T31 vai T34 (skatīt uzdruku).
Ja sirdsdarbības ātrums netiek parādīts vai tiek parādīts nepareizi:
traucējumus, iespējams, rada
- ekrāni, datori, printeri, mobilie tālruņi vai kāda radiotehniska sistēma,
- elektroierīces, elektromotori, transformatori,
- augstsprieguma elektrolīnijas, arī vilcienu elektrolīnijas,
- tuvējas spēcīgas dienasgaismas spuldzes,
- centrālapkures radiatori,
- citas elektroierīces.
Lai nepieļautu, ka ierīcei darbības laikā rodas traucējumi, ierīci novietojiet pietiekamā
attālumā no šādiem traucējumu avotiem. Ja ir aizdomas par iespējamiem traucējumiem,
nepaļaujieties uz parādītajām vērtībām.
Skatiet ražotāja (uzņēmuma POLAR) norādījumus.

Papildu piederumi

cos10905 POLAR krūšu siksna XS
cos10906 POLAR krūšu siksna S
cos10165 POLAR krūšu siksna M
cos10907 POLAR krūšu siksna L
cos10902 POLAR raidītāja komplekts T31
cos15178 POLAR raidītāja komplekts T34 (palielināts diapazons)

Uzstādīšana

Veic tikai h/p/cosmos apkalpes personāls

Papildinformācija

N/A
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19.11. Sirdsdarbības ātruma mērītājs POLAR W.I.N.D., kodēts [cos100106]
Nosaukums

Apraksts

Īss apraksts

Sirdsdarbības ātruma mērītājs, kodēts

Attēls

Izmantošana

Krūšu siksnu aplieciet šādi:

Papildu drošības informācija

❚❚ BRĪDINĀJUMS! Sirdsdarbības uzraudzības sistēmas var būt neprecīzas.
❚❚ Nepareizi vai pārāk intensīvi vingrinājumi var izraisīt smagus savainojumus vai nāvi.
❚❚ Ja jūtat nespēku vai reiboni, nekavējoties pārtrauciet vingrinājumu un konsultējieties ar
ārstu.

Tehniskie parametri

Pārraides rādiuss: apm. 10m
Papildu informāciju skatiet POLAR pavaddokumentos vai vietnē www.polar.com.
Problēmu novēršana
Ja sirdsdarbības ātrums netiek parādīts:
- iespējams, krūšu siksna uzlikta nepareizi (skatīt uzlikšanu iepriekš),
- ir izmantota cita krūšu siksna, nevis POLAR W.I.N.D. (skatīt uzdruku)
- ierīce un krūšu siksna nav savienotas (skatīt lietotāja opciju OP 19)

Papildu piederumi

cos100420b POLAR WIND raidītājs TRX24
cos100420c POLAR WIND WearLink krūšu siksna

Uzstādīšana

Veic tikai h/p/cosmos apkalpes personāls

Papildinformācija

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/polar-heart-rate-receiver-wind
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19.12. Datora programmatūra para control [cos10071-v4.1.0]
Nosaukums

Apraksts

Īss apraksts

h/p/cosmos para control ir paredzēta medicīnas ierīču tālvadībai.
Taču tā neveic ārstniecisko diagnostiku vai novērtējumu.
Nolasītos datus nedrīkst izmantot par diagnozes vai novērtējuma pamatu.
Visu h/p/cosmos skriešanas trenažieru un kāpņu ergometriem ar MCU2, MCU3, MCU4
un MCU5. Slīdošā celiņa parametri un tastatūra tiek parādīti personālajā datorā, un
taustiņus var izmantot skriešanas trenažiera vai kāpņu ergometra tālvadībai.

Attēls

Izmantošana

Skatiet atsevišķo lietošanas instrukciju.

Papildu drošības informācija

Skatiet atsevišķo lietošanas instrukciju.

Tehniskie parametri

Min. procesors: Pentium IV
OS Windows XP/Vista/7
RAM 1 GB (ieteicams 2 GB)
Brīva vieta uz cietā diska 200 MB
Izšķirtspēja 1280 x 1024
Microsoft .NET Framework 3.5 servisa pakotne 1
Microsoft® DirectX 9.c

Papildu piederumi

cos12769-01 USB-RS232 pārveidotājs
cos00097010034 pieslēgvietas savienojuma kabelis RS 232, 5 m
cos00097010035 pieslēgvietas savienojuma kabelis RS 232, 10 m

Uzstādīšana

Veic operators
Instalējiet no h/p/cosmos demonstrācijas un informācijas DVD vai lejupielādējiet no
tīmekļa vietnes (skatīt tālāk).

Papildinformācija

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/software/hpcosmos-para-control-410
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19.13. Slīdošās lentes rotācijas virziena maiņa 150/50 [cos00098100045-02]
Nosaukums

Apraksts

Īss apraksts

Slīdošās lentes rotācijas virziena maiņa skriešanai/iešanai lejup no kalna

Attēls

Izmantošana

Pagrieziet atslēgas slēdzi un palaidiet ierīci bez pacienta.
Pavērojiet slīdošās lentes pozīciju un noregulējiet, ja nepieciešams.
Apturiet tās darbību un pavadiet pacientu uz slīdošo celiņu.
Paskaidrojiet un uzsāciet darbību.
Atkārtojiet procedūru, lai mainītu virzienu uz priekšu.

Papildu drošības informācija

❚❚ Neizmantojiet bez kritienu profilakses.
❚❚ Neizmantojiet bez uzraugošā personāla.
❚❚ Nepārslēdziet kustības laikā.
❚❚ Maks. rotācijas ātrums apgrieztā virzienā ir samazināts pēc noklusējuma.

Tehniskie parametri

Augstums: apm. 110 cm (samērīgi slīdošajam celiņam)
Svars: apm. 15 kg (samērīgi slīdošajam celiņam)
Maks. vilkšanas spēks: 50 N katrai virvei

Papildu piederumi

N/A

Uzstādīšana

Veic tikai h/p/cosmos apkalpes personāls

Papildinformācija

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotationdownhill-15050

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_med_lv, rev. 1.00

lpp. 77 / 81

19.14. Robowalk izvērsējs [cos30022, cos30023]
Nosaukums

Apraksts

Īss apraksts

h/p/cosmos Robowalk izvērsējs atbalsta gaitas treniņus.
Pie ekstremitātēm piestiprinātās izvērsēja virves balsta pacientu vai palielina subjekta slodzi.

Attēls

Izmantošana

Skatiet atsevišķo lietošanas instrukciju.

Papildu drošības informācija

Skatiet atsevišķo lietošanas instrukciju.

Tehniskie parametri
Robowalk, priekšpuses [cos30022]

Augstums: apm. 110 cm (samērīgi slīdošajam celiņam)
Svars: apm. 15 kg (samērīgi slīdošajam celiņam)
Maks. vilkšanas spēks: 50 N katrai virvei

Tehniskie parametri
Robowalk, aizmugures [cos30023]

Augstums: apm. 80 cm (samērīgi slīdošajam celiņam)
Svars: apm. 25 kg (samērīgi slīdošajam celiņam)
Maks. vilkšanas spēks: 50 N katrai virvei

Papildu piederumi

cos101051-XS kājas apakšstilba manšete XS (apkārtmēram 14…27 cm)
cos101050-S kājas augšstilba manšete S (apkārtmēram 25…39 cm)
cos101050-M kājas manšete M (apkārtmēram 36…51 cm)
cos101050-L kājas manšete L (apkārtmēram 49…75 cm)

Uzstādīšana

Veic tikai h/p/cosmos apkalpes personāls

Papildinformācija

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050
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19.15. Drošības arkas slīdošo celiņu klāstam 150/50 LC un 150/50 [cos10079]
Nosaukums

Apraksts

Īss apraksts

Viena no h/p/cosmos drošības arkas funkcijām ir pasargāt subjektu no kritiena.
Turklāt drošības arka kritiena gadījumā aptur slīdošo celiņu.

Attēls

Izmantošana

Skatiet sadaļu “Kritienu profilakse”

Papildu drošības informācija

Skatiet slīdošā celiņa drošības informāciju.

Tehniskie parametri

Maks. subjekta svars: 200 kg
Maks. subjekta garums: 200 cm
Min. aktivizācijas spēks: apm. 100 N (~10 kg)
Min. telpas augstums: 250 cm (ja slīdošā celiņa pacēlums 0 %)
260 cm (ja slīdošā celiņa pacēlums ir maks.)

Papildu piederumi

cos14903-03-XXS (krūšu apkārtmērs 45 … 65 cm)
cos14903-03-XS (krūšu apkārtmērs 55 … 75 cm)
cos14903-03-S (krūšu apkārtmērs 65 … 95 cm)
cos14903-03-M (krūšu apkārtmērs 85 … 115 cm)
cos14903-03-L (krūšu apkārtmērs 105 … 135 cm)
cos14903-03-XL (krūšu apkārtmērs 125 … 155 cm)

Uzstādīšana

Veic tikai h/p/cosmos apkalpes personāls

Papildinformācija

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/safety-arch-50-harnesschest-belt-fall-stop-prevention
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19.16. Ratiņkrēsla rampa [cos16186-02]
Nosaukums

Apraksts

Īss apraksts

Ratiņkrēsla rampa atvieglo subjekta ratiņkrēslā nokļūšanu uz ierīces.

Attēls

Izmantošana

Subjektu ratiņkrēslā uzstumiet uz slīdošā celiņa.
Pievienojiet subjektu pie kritienu profilakses ierīces.
Atbalstiet subjektu, lai viņš/viņa var nostāties.
Noripiniet ratiņkrēslu.
Palaidiet lietojumprogrammu.

Papildu drošības informācija

❚❚ Neizmantojiet šo ierīci kopā ar braucamrīkiem (velosipēdiem, ratiņkrēsliem,
skrituļslidām utt.).
❚❚ Nejaušas iesprūšanas risks: noņemiet kaklasaites, šalles un citu apģērbu, kas var
iesprūst. Apkopes un treniņu laikā nostipriniet garus matus vai lentes, lai novērstu to
ieķeršanos iesprūšanas zonās.
Rampa nedrīkst saskarties ar slīdošo lenti.
Pārliecinieties, ka rampa nevar noslīdēt.
Vienmēr kāpiet no aizmugures, nevis no sāniem.
Neuzstādiet rampu, kamēr slīdošā lente ir kustībā.

Tehniskie parametri

Garums: 1241 mm
Platums: 823 mm
Augstums: 126 mm
Svars: 22,0 kg

Papildu piederumi

N/A

Uzstādīšana

Veic operators

Papildinformācija

N/A
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20. Kontaktinformācija
Apkalpes darbu vai tirdzniecības pieprasījumu gadījumā sagatavojiet savas ierīces modeļa tipu un sērijas numuru.
Ja nepieciešams apkalpes dienesta atbalsts, mēs iesakām izmantot Skype ar tīkla kameru.
Apkalpes dienests
Tālrunis: +49 18 05 16 76 67
(0,14 €/min no Vācijas fiksētā tīkla, maks. 0,42 € no Vācijas mobilajiem tīkliem)
Fakss:
+49 18 05 16 76 69
E-pasts: service@h-p-cosmos.com
Skype:
@h-p-cosmos.com (meklējiet un atlasiet nosaukumu)
Tirdzniecība
Tālrunis: +49 18 05 16 76 67
(0,14 €/min no Vācijas fiksētā tīkla, maks. 0,42 € no Vācijas mobilajiem tīkliem)
Fakss:
+49 18 05 16 76 69
E-pasts: sales@h-p-cosmos.com
Skype:
@h-p-cosmos.com (meklējiet un atlasiet nosaukumu)
h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Vācija
Tālrunis: +49 18 05 16 76 67
(0,14 €/min no Vācijas fiksētā tīkla, maks. 0,42 € no Vācijas mobilajiem tīkliem)
Fakss:
+49 18 05 16 76 69
E-pasts: email@h-p-cosmos.com
Tīmeklis: www.h-p-cosmos.com
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