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1.1. System elektroterapii Focus Plus 
 
Focus Plus jest konstrukcyjnie doskonałym, wielofunkcyjnym urządzeniem do 

elektroterapii. Posiada zdolność przewodzenia impulsów elektrycznych w trybach NMES i 

TENS w trybie wysokonapięciowym (High Volt) – stymulacja galwaniczna i 

interferencyjnym strumieniem (IF) elektroterapii. Dzięki szerokim możliwościom wyboru 

kanału cały proces leczenia może obywać się przy użyciu jednego urządzenia. Ponadto 

funkcja programowania pozwala na dopasowanie terapii do indywidualnych potrzeb 

pacjenta. 

Strumień interferencyjny umożliwia redukcję silnego i przewlekłego bólu dzięki wysokiej 

częstotliwości impulsów. 

Stymulator nerwów (NMES Neuromuscular Electrical Nerve Stimulator) działa poprzez 

stymulowanie nerwów ruchowych impulsami elektrycznymi, które przechodzą przez skórę i 

tkanki powodując skurcze określonych mięśni lub grup mięśni. Rodzaj fal elektrycznym 

można łatwo dostosować do indywidualnych wymagań terapii.  

High Volt wykorzystywany jest do zwiększenia miejscowego obiegu krwi. 

Focus Plus posiada trzynaście programów, dwie niezależne kontrole intensywności 

impulsów, zdolność ciągłej lub cyklicznej stymulacji, odrębną możliwość ustawienia tempa 

impulsów oraz kontroli czasu włączenia i wyłączenia urządzenia. Czas pojedynczej sesji 

także podlega kontroli. Dodatkowo można wybrać symetryczny lub asymetryczny 

dwufazowy kształt fal. 

 
 
1.2.   Na czym polega elektroterapia? 
 
Urządzenie wytwarza łagodne impulsy elektryczne, które przechodzą przez przewody do 

elektrod przyczepionych do skóry, a następnie do punktu ruchowego mięśnia. Stymulacja 

płytkowego zakończenia nerwu powoduje depolaryzację nerwu i aktywację komórki 

mięśniowej, czego rezultatem jest skurcz.  

Kiedy urządzenie pracuje w trybie TENS, stymulacja elektryczna może bezpośrednio 

zablokować przewodzenie przez nerwy sygnałów bólowych. Dodatkowo sprzyja ona 

uwolnieniu endorfiny, która jest naturalnym lekiem przeciwbólowym produkowanym przez 

organizm.  

 

1.3. Cechy Focus Plus 
 

1. Opis urządzenia
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- dwie niezależne cyfrowe kontrole intensywności impulsów, 

- opcja leczenia czasowego, 

- regulowane tempo pulsu, 

- 13 programów w trybach: NMES, HV i IF, 

- regulowane kontrole czasu włączania i wyłączania, 

- dwa niezależne kanały stymulacji do 100 mA, 

- zbalansowany symetryczny lub asymetryczny dwufazowy kształt fal, 

- dodatkowa wydolność kanału pozwala na użycie zdalnego przełącznika podczas 

chodzenia  

 
1.4. Wskazania 
 
- opóźnianie i przeciwdziałanie zaniku z bezczynności, 

- utrzymanie lub zwiększenie obecnego zakresu ruchu, 

- ponowna nauka mięśni, 

- złagodzenie spazmów, 

- zwiększenie miejscowego obiegu krwi, 

- bezpośrednia pooperacyjna stymulacja mięśni kończyn górnych i dolnych w celu 

zapobiegania zakrzepicy żylnej. 

 
Urządzenie pracując w trybie TENS: 

- przynosi odczuwalną ulgę i pomaga w radzeniu sobie z przewlekłym silnym bólem, 

- stanowi terapię pomocniczą w redukcji pooperacyjnego i pourazowego dolegliwego bólu. 

 

Urządzenie pracując w trybie FES: 

- u częściowo sparaliżowanych pacjentów stymuluje mięśnie nogi i stawu skokowego aby 

doprowadzić do zgięcia nogi, a w konsekwencji do poprawy zdolności poruszania się 

pacjenta. 

 
1.5. Przeciwwskazania 
 
- wszczepione rozruszniki serca lub defibrylatory, 

- trans-mózgowe rozmieszczenie elektrod, 

- rozmieszczenie elektrod powyżej zatoki tętnicy szyjnej. 
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Focus Plus pracujący w trybie TENS można używać w wyjątkowym wypadku, gdy źródło 

bólu nie zostało jeszcze zdiagnozowane do momentu ustalenia jego przyczyny. 

 

Focus Plus pracujący w trybie FES można używać w wyjątkowym przypadku w terapii 

pomocniczej dla pacjentów z porażeniem kończyn dolnych w pozycji stojącej. 

 
1.6. Ostrzeżenia 
 
- Nieznane są długotrwałe efekty przewlekłej stymulacji elektrycznej. 

- Stymulacji nie należy dokonywać na okolice szyi i ust, ponieważ mogą pojawić się silne 

spastyczności mięśni krtaniowych i gardłowych. W konsekwencji skurcze występujące w 

okolicy dróg oddechowych mogą przybrać tak silną formę, że spowodują trudności w 

oddychaniu. 

- Nie powinno się przeprowadzać stymulacji poprzez klatkę piersiową. Przewodzenie 

impulsu elektrycznego do serca może spowodować arytmię.  

- Stymulacji nie można aplikować na spuchnięte, zainfekowane miejsca lub w przypadku 

stanu zapalnego skóry bądź wysypki. Elektroterapii nie można także stosować wśród 

pacjentów cierpiących na między innymi zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył oraz 

żylaki.  

- Elektrody nie powinny być zakładane w pobliżu zmian nowotworowych. 
 
- Bezpieczeństwo użycia NMES oraz TENS podczas ciąży i porodu nie zostało jeszcze 
ustalone. 
 
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
 
- Przeznaczeniem TENS nie jest terapia lecznicza. 
 
- TENS nie jest skuteczny w zwalczaniu bólów pochodzenia centralnego, w tym także 
bólów głowy. 
 
- Terapia przy użyciu urządzenia TENS powinna odbywać się wyłącznie pod stałą kontrolą 
lekarza. 
 
- Zadaniem TENS jest zarówno uśmierzanie bólu i leczenie jego objawów, jak i wsparcie 
mechanizmu obronnego przed nim.  
 
- Podczas pracy TENS mogą nastąpić zakłócenia w działaniu sprzętu do monitorowania 
elektronicznego czynności życiowych pacjenta podłączonego w tym samym czasie, 
 
- Bezpieczeństwo użycia i skuteczność działania NMES/ TENS zależy od prawidłowego 
użytkowania i obsługi urządzenia oraz jego akcesoriów. Nieprawidłowe użytkowanie 
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urządzenia może spowodować niebezpiecznie wysoki poziom prądu wyjściowego. Dlatego 
tak ważne jest użytkowanie Focus Plus zgodnie z zaleceniami. Nie zastosowanie się od 
nich może również doprowadzić do spalenia elektrod lub przewodów. Aby uniknąć 
nieumyślnego odłączenia lub poparzenia należy przed włączeniem urządzenia sprawdzić, 
czy metalowy odcinek przewodu jest stabilnie przymocowany do skóry i przewodzi impulsy 
elektryczne. Elektrody i przewody ostatecznie ulegają zużyciu. Należy za tem regularnie 
sprawdzać akcesoria urządzenia i zmieniać je na nowe po zauważeniu objawów zużycia. 
 
- Jednoczesne podłączenie pacjenta do aparatury chirurgicznej h-f może doprowadzić do 
spalenia elektrod lub nawet całego stymulatora. Operacja przeprowadzana blisko (około 1 
m) urządzenia do krótkofalowej i mikrofalowej terapii może doprowadzić do niestabilności 
wydajności stymulatora.  
 
1.7. Środki ostrożności 
 
- Pacjenci z podejrzeniem lub zdiagnozowanymi problemami z sercem lub epilepsją 
powinni zachować szczególne środki ostrożności. 

 
- Skuteczność pracy TENS w dużym stopniu zależy od prawidłowej selekcji kwalifikującej 
poszczególnych pacjentów do poddania się elektroterapii. 
 
- Szczególne środki ostrożności należy zachować wówczas, gdy: 
         - Obserwuje się u pacjenta po silnym urazie lub złamaniu tendencję do krwotoku. 
         - Skurcze mięśni mogą przeszkadzać w procesie leczenia np. po przeprowadzonym 

zabiegu chirurgicznym. 
        -   Stymulacja aplikowana jest w okolice brzucha w czasie menstruacji lub ciąży. 
        -  Elektrody umieszczone są na odcinku skóry pozbawionym normalnej wrażliwości. 
 
- U niektórych pacjentów może wystąpić podrażnienie skóry lub jej nadwrażliwość 
spowodowana stymulacją elektryczną lub przewodzeniem impulsów. Aby usunąć te 
objawy należy zmienić środek przewodzenia prądu „conductive medium” lub zmienić 
miejsce przymocowania elektrod.  
 
- Miejsce umieszczenia elektrod oraz parametry stymulacji powinny być zgodne z 
zaleceniami lekarza. 
 
- Należy używać tylko rekomendowanych przez firmę KALMED S. C. elektrod, przewodów 
i innych akcesoriów do elektroterapii dołączonych do urządzenia. Korzystanie z 
niesprawdzonych produktów może w rezultacie zaszkodzić pacjentowi. 
 
- NMES nie powinien być używany podczas jazdy samochodem, obsługi niebezpiecznego 
sprzętu, maszyn i zmotoryzowanych narzędzi lub podczas jakiejkolwiek aktywności, 
podczas której mimowolne skurcze mięśni mogłyby stanowić niebezpieczeństwo dla 
pacjenta. 
 
- Elektroterapia NMES/ TENS powinna zostać przeprowadzona według ustalonych 
wcześniej parametrów. Jakakolwiek zmiana ustawień lub rozwinięcie terapii powinno być 
skonsultowane z lekarzem. 
 

Artrosmed elektrod, przewodów
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- Pacjenci reagujący negatywnie na stymulację lub zupełnie jej nie tolerujący po 
dostatecznym okresie próby powinni zaprzestać elektroterapii. 
 
- Podrażnienie, nadwrażliwość lub pieczenie skóry w miejscu podłączenia elektrod może 
być wynikiem zbyt długiego podłączenia elektrody do jednego miejsca. Aby tego uniknąć 
należy, co jakiś czas, zmieniać miejsce przymocowania elektrod, przemywać skórę i 
sprawdzać, czy nie pojawiły się na niej niepokojące objawy. Nie można kontynuować 
stymulacji na podrażnioną skórę. Należy wówczas skonsultować się z lekarzem. 
 
- Urządzenie nie należy używać podczas kąpieli. Zanurzenie w wodzie może spowodować 
jego uszkodzenie. Jeśli do Focus Plus przypadkowo dostanie się woda, należy wyciągnąć 
baterię i pozostawić urządzenie do wyschnięcia na 48 godziny w pokojowej temperaturze. 
Dopiero po upływie tego czasu można spróbować włączyć urządzenie ponownie. 
 
- Należy unikać użytkowania równocześnie z urządzeniami wytwarzającymi zimno lub 
ciepło. Mogą one wpływać na działanie elektrod lub krążenie pacjenta i podwyższać 
ryzyko uszkodzeń skóry.  
  
Niewłaściwe reakcje 
 
Istnieje możliwość podrażnień lub pieczenia skóry w miejscu podłączenia elektrod. 
 

 
Objaśnienia symboli 
 
Zapoznaj się z instrukcją obsługi 

 

Wyposażenie typu BF 

 

CE deklaracja zgodności upoważniająca do oznakowania urządzenia znakiem CE zgodnie 

z Główną Dyrektywą 93/42/EEC dotyczącą urządzeń medycznych  

 

Jednostka notyfikująca TÜV Product Services ID 0123 poświadcza, że producent 

urządzenia – firma Empi posiada Certyfikat EC zgodnie z Główną Dyrektywą 93/42/EEC 

(paragraf 3, aneks II). 

 

Urządzenie zostało przetestowane na odporność na porażenie prądem, zapalenie i urazy 

mechaniczne zgodnie z UL 2601-1 i CAN/CSA C22.2 nr 601.1-M90. 

 

2. Instrukcja obsługi (dla pacjenta) 
Instrukcja poniżej opisuje zastosowanie wszystkich przycisków urządzenia, których użycie 
poprzedzać ma pracę Focus Plus. Należy jednak pamiętać o tym, że parametry 
elektroterapii dostosowuje lekarz za pomocą przycisku „setup”.  



 

 10 

2.1.   Elementy urządzenia 
- baterie AA, 
- spinka do paska, 
- torba do przenoszenia urządzenia, 
- elektrody z ekranowanymi przewodami, 
Odpowiedni rozmiar elektrod ustala lekarz. 
- urządzenie Focus Plus, 
- instrukcja obsługi. 
 
2.2. Obsługa sterownika 
Najpierw należy zapoznać się umiejscowieniem podstawowych przycisków ustawień: 
kontroli nasilenia, włączania/ wyłączania i wskaźników świetlnych. 
 
Krok 1. Otwórz klapkę zabezpieczającą panel sterowania odchylając ją maksymalnie do 
tyłu. W ten sposób ustawisz urządzenie w pozycji pionowej (patrz zdjęcie 1). 
 
Krok 2. Naciśnij czerwony przycisk ON/OFF-włączanie/wyłączanie. Na wyświetlaczu 
powinny pokazać się programy. Jeśli urządzenie nie reaguje zobacz krok 7. 
 
Krok 3. Naciśnij strzałkę „w górę” znajdującą się po lewej stronie sterownika. Na 
wyświetlaczu ukazał się poziom stymulacji dla kanału 1, co sygnalizuje pomarańczowa 
lampka nad strzałką. 
 
Krok 4. Powtórz krok 3 dla kanału 2, pamiętając, aby nacisnąć strzałkę po prawej stronie.   
 
Krok 5. Jeśli urządzenie działa prawidłowo wyłącz je poprzez dłuższe naciśnięcie 
czerwonego przycisku. 
 
Krok 6. Jeśli jednak na wyświetlaczu nie pojawiły się żadne informacje, sprawdź czy 
baterie zostały włożone. Jeśli nie, zobacz rozdział „Zmiana baterii” (2.5.1.). Jeśli baterie 
znajdują się w urządzeniu, a mimo to nie działają, zmień baterie. 
 
Krok 7. Jeżeli urządzenie nadal nie działa należy skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem firmy KALMED Iwona Renz Pomoc techniczna: 501 483637.  
 
2.3. Podłączenie elektrod 
 
Krok 1. Umyj i dokładnie wysusz skórę, gdzie zostaną przyczepione elektrody. Nie zaleca 
się smarowania skóry spirytusem chyba, że jest przetłuszczona. Jeśli to konieczne należy 
przyciąć włosy na skórze, jednak nie wolno ich golić w ciągu 24 godzin przed 
elektroterapią. 
 
Krok 2. Przed zamocowaniem elektrod do skóry podłącz je z przewodem. 
 
Krok 3. Przyczep elektrody do skóry według zaleceń lekarza. 
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2.4. Wybór trybu i poziomu stymulacji 
 
Instrukcja poniżej opisuje zastosowanie wszystkich przycisków urządzenia, których użycie 

poprzedzać ma pracę Focus Plus. Należy jednak pamiętać o tym, że parametry 

elektroterapii dostosowuje lekarz za pomocą przycisku „setup”.  

 

Krok 1. Podłącz przewody do urządzenia. Jeżeli używany będzie tylko jeden przewód, 

podłącz go do kanału 1 (po lewej stronie).Przedtem jednak upewnij się, czy urządzenie 

jest wyłączone. 

 

Krok 2. Włącz urządzenie poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku ON/OFF. 

 

Krok 3. Wybierz odpowiedni tryb naciskając strzałkę „w górę” lub „w dół”. 

 

Krok 4. Potwierdź swój wybór naciskając strzałkę NEXT. Na wyświetlaczu powinna 

ukazać się nazwa wybranego trybu i słowo: READY – gotowy. 

 

Krok 5. Na początku terapii należy dostosować poziom stymulacji do odczuwanego bólu 

naciskając strzałkę po prawej lub lewej stronie sterownika (w zależności od kanału) „w 

górę” aby zwiększyć lub „w dół” by zmniejszyć. Intensywność stymulacji nastawiana jest 

indywidualnie dla każdego kanału z osobna. Jeśli wartość stymulacji będzie większa niż 

zero przy odpowiednim kanale zapali się pomarańczowa lampa. Będzie ona jednak 

zapalać się tylko w momencie przepływu impulsów elektrycznych przez określony kanał. 

 

Krok 6.  Chcąc zakończyć sesję należy naciśnij czerwony przycisk OFF, odłączyć 

przewody i elektrody. Skórę należy przemyć wodą z mydłem.  

Elektrody dołączone do kompletu mogą być użyte ponownie, ponieważ są przeznaczone 

do wielokrotnego użytku. 

 
2.5. Inne czynności 
 
2.5.1. Zmiana baterii 
Zmień baterie, jeśli na wyświetlaczu sterownika ukaże się komunikat o ich wyczerpaniu lub 

urządzenie nie włączy się po naciśnięciu czerwonego przycisku.  

Używaj baterii alkalicznych AA lub do ponownego naładowania NiMH. 
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2.5.2. Spinka do paska 
Do kompletu dołączona jest spinka przypinająca urządzenie do paska, ułatwiająca 

swobodne przemieszczenie się pacjenta podczas terapii. Aby załączyć spinkę należy 

odwrócić stymulator tyłem do siebie(zdjęcie 2), a następnie delikatnie ścisnąć uchwyty w 

górnej części spinki i włożyć je w odpowiednie otwory, aż do momentu, w którym spinka 

stabilnie przymocuje się do urządzenia.  

 

2.5.3. Potencjalne problemy i ich naprawa 
 
2.5.3.1. Potencjalne problemy 
Jeśli urządzenie nie działa: 

- upewnij się, czy prawidłowo włożyłeś baterie do urządzenia (sprawdź polaryzację) oraz 

czy styki baterii są czyste. 

Jeśli na wyświetlaczu ukazał się komunikat o wyczerpaniu baterii: 

- zmień baterie. 

Jeśli na wyświetlaczu pojawiło się słowo: „connection” – połączenie: 

- sprawdź, czy elektrody zostały prawidłowo podłączone, naciśnij przycisk PAUSE – 

przerwa i dostosuj odpowiedni poziom stymulacji. 

Jeśli urządzenie działa, lampka informuje o przepływie impulsów, a mimo to stymulacja nie 

jest odczuwalna: 

- sprawdź podłączenie przewodów i elektrod. 

Jeśli urządzenie wydaje się sprawne, ale nie ma stymulacji: 

- wymień przewody i /lub elektrody. 

 

2.5.3.2. Naprawa 
Stymulator nie posiada części, które mogą być naprawione przez użytkownika. Jeżeli 

urządzenie pomimo powyższych reakcji za zaistniały problem nadal nie działa należy 

skontaktować się z autoryzowanym serwisem firmy KALMED Iwona Renz. 

Pomoc techniczna 501 483637, service@kalmed.com.pl 
 
2.5.4. Utrzymywanie, czyszczenie i przechowywanie urządzenia 
2.5.4.1. Utrzymywanie 
W normalnych warunkach urządzenie nie wymaga przeglądu okresowego, prób czy 

skalowania.  
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2.5.4.2. Czyszczenie 
Focus Plus (tylko na zewnątrz) oraz przewody należy czyścić szmatką zwilżoną wodą i 

mydłem (bez dodatków środków czyszczących). Nie wolno zamoczyć urządzenia. 

 

2.5.4.3. Przechowywanie 
Stymulator przechowuje w chłodnym i suchym miejscu. Należy pamiętać również o 

wyciągnięciu baterii, jeżeli czas przechowywania będzie dłuższy niż 30 dni. 

 

3. Informacje o urządzeniu (dla lekarzy) 
Focus Plus jest konstrukcyjnie doskonałym wielofunkcyjnym urządzeniem do 
elektroterapii. Posiada zdolność przewodzenia impulsów elektrycznych dwoma 
standardowymi kanałami NMES i TENS oraz kanałem wysoko napięciowym (High Volt) – 
stymulacja galwaniczna i interferencyjnym strumieniem (IF) elektroterapii. 
Urządzenie Focus Plus o wiele prościej dostosowuje się do cyklu rehabilitacji pacjenta niż 
inne tradycyjne urządzenia NMES chociażby ze względu na liczbę programów terapii. 
Kanał NMES i IF mogą być wykorzystywane przedoperacyjnie, NMES lecząc atrofię, a IF 
przynosząc ulgę w silnym bólu. Opcja HV przeznaczona jest do elektroterapii przed i 
pooperacyjnej, ponieważ przyspiesza krążenie miejscowe  
NMES wykorzystywany jest również do ponownej nauki mięśni w ramach pooperacyjnego 
programu terapii. 
Praca stymulatora w programie TENS przynosi odczuwalną ulgę i pomaga w radzeniu 
sobie z przewlekłym silnym bólem oraz stanowi terapię pomocniczą w redukcji 
pooperacyjnego i pourazowego dolegliwego bólu. 

 
Focus Plus posiada trzynaście programów. Przed rozpoczęciem terapii lekarz musi 
dostosować optymalny program do potrzeb indywidualnego pacjenta (zobacz rozdz. 3.2.).  
Może on również zablokować ustawienia parametrów klinicznych, tak aby nie istniała 
możliwość dokonania zmian. Blokada zapewni pacjentowi maksymalne bezpieczeństwo i 
prawidłowość elektroterapii. Pacjent dostosowuje natomiast nasilenie i tempo impulsów 
elektrycznych niezależnie dla obydwu kanałów, opcję kontroli włączenia i wyłączenia, czas 
trwania sesji oraz jednoczesną bądź naprzemienną stymulację na obydwu kanałach. 
Dodatkowo można dostosować również kształt fal – symetryczny lub asymetryczny, 
dwufazowy lub jednofazowy.  
 
3.1. Elementy i oznakowanie urządzenia 
 
3.1.1. Urządzenie Focus Plus 
Jego najważniejszą częścią jest panel sterowania i lampki świecące się w momencie 

stymulacji w określonym kanale (zdjęcie 3). 

 
3.1.2. Panel sterowania 
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3.1.2.1. Kontrola nasilenia 
 
Wartość nasilenia ustawia się poprzez naciśnięcie odpowiedniej dla danego kanału strzałki 

„w dół” by zmniejszyć lub „w górę” by zwiększyć.  

 
Ustawiając nasilenie po raz pierwszy należy nacisnąć przycisk „w górę”, ponieważ jego 

wartość będzie wzrastała od zera, o czym poinformuje zapalona lampka po prawej lub 

lewej stronie. Poziom stymulacji będzie widoczny w górnym lewym lub prawym rogu 

wyświetlacza (w zależności od kanału). 

 
3.1.2.2. Włączanie ON/ wyłączanie OFF 
Do włączania i wyłączania urządzenia służy jeden czerwony przycisk ON/OFF.  

 

3.1.2.3. Przerwa PAUSE 
Przycisk PAUSE przerywa stymulację. Nasilenie redukowane zostanie do zera. Ponowne 

naciśnięcie tego przycisku lub spowoduje wznowienie pracy urządzenia, ale z nasileniem 

zerowym dla komfortu i bezpieczeństwa pacjenta. Zwiększenie nasilenia strzałką 

podniesie poziom intensywności impulsów.  

 

3.1.2.4. Ustawienia 
Przed rozpoczęciem ustawiania programów należy odblokować programowanie.  

- naciśnij „PAUSE” i jednocześnie naciśnij strzałkę „w lewo – prev” i przytrzymaj oba 

przyciski, aż do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się słowo: „unlock”, 

- odblokuj urządzenie wybierając „strzałkę w górę – tak”,  

- naciśnij „strzałkę w prawo – next” aby kontynuować, 

Gdy programowanie jest już odblokowane: 

- wciśnij przycisk SETUP i strzałkami „w górę” lub „w dół” wybierz odpowiednie parametry, 

- potwierdź je „strzałkę w prawo – next”, 

- aby zachować zmiany wciśnij czerwony przycisk ON/OFF.  

 

3.1.2.5. Przyciski oznaczone strzałkami nawigacji menu 
Służą one do nawigacji po menu. Strzałki „w prawo”, „w lewo” przesuwają  

poszczególne strony menu na ekranie, a strzałki „w dół”, „w górę” służą do zmiany 

wartości parametru widocznego na ekranie. Wybór następuje przez potwierdzenie 

przyciskiem ze strzałką „w prawo – next”. 
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3.1.3. Oznakowanie 
Etykieta informacyjna znajduje się na tylniej stronie urządzenia. Zawarte są na niej 

następujące informacje (zdjęcie 5): 

- szczegóły i standardy testów urządzenia, 
- oznakowanie znakiem CE i zatwierdzenie UL, 
- prawo federalne USA zezwala na sprzedaż urządzenia tylko z zalecenia lekarza, 
- nie wolno przeprowadzać stymulacji na klatkę piersiową. 
 
3.2.  Programy 
Focus Plus posiada trzynaście programów, z których cztery może ustawić sam 

użytkownik. Powstały one po to, by ułatwić i uprościć obsługę urządzenia, ponieważ lekarz 

na ich podstawie może zademonstrować pacjentowi ich działanie. 

 
Nazwa programu Zastosowanie 

Program 1 w trybie NMES Reedukacja mięśni 

Program 2 w trybie NMES Reedukacja mięśni – sekwencja mięśni krótkich 

Program 3 w trybie NMES przeciwdziałanie zanikowi mięsni – duże grupy mięśni 

Program 4 w trybie NMES silne spastyczności – mięśnie antagonistyczne 

Program 5 w trybie NMES poprawa sprawności chodzenia – w opcji z dodatkowym 
zewnętrznym przełącznikiem  

Program 6 w trybie NMES redukcja silnego bólu 

Program 7 w trybie NMES redukcja przewlekłego bólu (program TENS) 

Program 8 w trybie NMES Indywidualny program pacjenta 

Program 9 w trybie NMES Indywidualny program pacjenta 

Program 1 w trybie HV poprawa krążenia miejscowego po urazie (polaryzacja 
ujemna) 

Program 2 w trybie HV poprawa krążenia miejscowego po urazie (polaryzacja 
dodatnia) 

Program 3 w trybie HV Indywidualny program pacjenta 

Program 4 w trybie HV Indywidualny program pacjenta 
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3.2.1. Tryb MNES 
 
3.2.2. PROGRAM 1 (PPR 1) 
 
Program ten jest zalecany do ponownej nauki dużych mięśni. Lekarz musi także wybrać 
odpowiedni kształt fal. Do pracy z małymi mięśniami najlepszy będzie asymetryczny 
dwufazowy. 
 
Parametry do ustawienia                                         Zakres                                             

Czas wyłączenia  0 – 60 sekund 

Kształt fal                                                          symetryczny lub asymetryczny dwufazowy 

 
Zaprogramowane parametry Standardowe ustawienia 
Kanał 1 czas narastania  3 sekundy 

Kanał 1 czas włączenia  12 sekund 

Kanał 1 czas spadku  2 sekundy 

Kanał 2 czas narastania  2 sekundy 

Kanał 2 czas włączenia  9 sekund 

Kanał 2 czas spadku  1 sekunda 

Częstotliwość impulsu  35 pps 

Czas przebiegu impulsu  300 μsec 

Kanał 2 rozpoczyna pracę 3 sekundy po kanale 1. 

 
3.2.1.2. PROGRAM 2 (PPR 2) 
Program ten jest przeznaczony do ponownej nauki grupy małych mięśni, kiedy celem 
terapii jest wywołanie napięcia sekwencji mięśni krótkich tzw. stabilizatorów np. podczas 
stabilizacji łopatki po uszkodzeniu barku. 
 
Parametry do ustawienia                                 Zakres                                             

Czas wyłączenia  0 – 60 sekund 

Kształt fal                                                            symetryczny lub asymetryczny dwufazowy 

Zaprogramowane parametry Standardowe ustawienia 
Kanał 1 czas narastania  2 sekundy 

Kanał 1 czas włączenia  12 sekund 

Kanał 1 czas spadku  1 sekunda 

Kanał 2 czas narastania  2 sekundy 
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Kanał 2 czas włączenia  5 sekund 

Kanał 2 czas spadku  1 sekunda 

Częstotliwość impulsu  45 pps 

Czas przebiegu impulsu  300 μsec 

Kanał 2 rozpoczyna pracę 5 sekund po kanale 1. 
 
3.2.1.3. PROGRAM 3 (PPR 3) 
 
Jest przeznaczony do terapii mającej na celu przeciwdziałanie zanikowi mięśni po urazach 
lub operacji. Stosując do grupy dużych mięśni proporcje włączenia/wyłączenia powinny 
wynosić 1:3. 
 
Parametry do ustawienia                                 Zakres                                             
Czas wyłączenia  0 – 60 sekund 
Częstotliwość impulsu  2 – 150 PPS 
Kształt fal                                                           symetryczny lub asymetryczny dwufazowy 
Przepływ impulsów w kanałach        jednoczesny lub naprzemienny  
 
Zaprogramowane parametry Standardowe ustawienia 
Kanał 1 czas narastania  2 sekundy 
Kanał 1 czas włączenia  10 sekund 
Kanał 1 czas spadku  2 sekundy 
Kanał 2 czas narastania  2 sekundy 
Kanał 2 czas włączenia  10 sekund 
Kanał 2 czas spadku  2 sekundy 
Częstotliwość impulsu  35 pps 
Czas przebiegu impulsu  300 μsec 
 
 
3.2.1.4. PROGRAM 4 (PPR 4) 
 
Wykorzystywany jest w leczeniu mięśni antagonistycznych przy stwierdzonej nadmiernej 
spastyczności mięśni. 
 
Parametry do ustawienia                                 Zakres                                             
Czas wyłączenia  0 – 60 sekund 

Częstotliwość impulsu  2 – 150 PPS 

Kształt fal                                                           symetryczny lub asymetryczny dwufazowy 

Przepływ impulsów w kanałach        jednoczesny lub naprzemienny  

 
 
Zaprogramowane parametry Standardowe ustawienia 
Kanał 1 czas narastania  2 sekundy 

Kanał 1 czas włączenia  4 sekund 
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Kanał 1 czas spadku  2 sekundy 

Kanał 2 czas narastania  2 sekundy 

Kanał 2 czas włączenia  4 sekundy 

Kanał 2 czas spadku  2 sekundy 

Częstotliwość impulsu  35 pps 

Czas przebiegu impulsu  300 μsec 

 
3.2.1.5. PROGRAM 5 (PPR 5) 
 
Może być użyty tylko z zewnętrznym przełącznikiem (ręka lub pięta) i wykorzystywany jest 
do terapii mającej na celu poprawę zdolności chodzenia pacjenta. Nasilenie każdego 
kanału nastawia się niezależnie. Kanał 1 jest aktywny, kiedy przełącznik jest zamknięty, a 
kanał 2 gdy jest otwarty. 
 
Parametry do ustawienia                                 Zakres                                             
Kształt fal                                                            symetryczny lub asymetryczny dwufazowy 
Częstotliwość impulsu  2 – 150 PPS  
 
Zaprogramowane parametry       Standardowe ustawienia 
Czas przebiegu impulsu  300 μsec 
 
 
3.2.1.6. PROGRAM 6 (PPR 6) 
 
To program strumienia interferencyjnego stosowany do kojenia silnego bólu. 
 
 
Parametry do ustawienia                                  Zakres                                             
Częstotliwość impulsu  1000 Hz 
Modulacja częstotliwości impulsów  150 Hz 
 
 
Zaprogramowane parametry Standardowe ustawienia 
Czas przebiegu impulsu  125 μsec 
Kształt fal                                                            symetryczny dwufazowy 
 
 
3.2.1.7. PROGRAM 7 (PPR 7) 
 
Jest on standardowym programem trybu TENS do leczenia przewlekłego bólu. 
 
Zaprogramowane parametry Standardowe ustawienia 
Częstotliwość impulsu  1000 Hz 
Modulacja częstotliwości  1 Hz 
Cykl pracy    50% 
Głębokość modulacji  - 40% (zmiana częstotliwości i na 1 Hz ) 
Kształt fal                                                             symetryczny dwufazowy 
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 3.2.1.8. UŻYTKOWNIK 1 (PPR 8) 
 
Standardowy program do użytku terapeutycznego o parametrach ustawianych przez 
lekarza. 
 
Parametry                   Zakres Standard 
 
Czas nasilenia i spadku 0 – 5 sekund 2 sekundy 
Czas włączenia 0 – 60 sekund 10 sekund 
Czas wyłączenia 0 – 60 sekund 30 sekund 
Częstotliwość impulsu 2 – 150 pps 35 pps 
Czas przebiegu impulsu 50 – 400 μsec 300 μsec 
Kształt fal  asymetryczny lub                   symetryczny 
                                                            symetryczny                          dwufazowy  
Układ czasu  jednoczesny lub jednoczesny 
 naprzemienny 
 
 
 3.2.1.9. UŻYTKOWNIK 2 (PPR 9) 
 
Standardowy program do użytku terapeutycznego o parametrach ustawianych przez 
lekarza. 
 
Parametry                   Zakres Standard 
 
Czas nasilenia i spadku 0 – 5 sekund 2 sekundy 
Czas włączenia 0 – 60 sekund 10 sekund 
Czas wyłączenia 0 – 60 sekund 30 sekund 
Częstotliwość impulsu 2 – 150 pps 35 pps 
Czas przebiegu impulsu 50 – 400 μsec 300 μsec 
Kształt fal  asymetryczny lub                   symetryczny 
                                                                  symetryczny                          dwufazowy  
Układ czasu jednoczesny lub jednoczesny 
 naprzemienny 
 
3.2.3. Tryb HV 
 
3.2.2.1. PROGRAM 1  
 
Program ten stosowany jest do poprawy krążenia krwi w miejscu urazu. 
 
Zaprogramowane parametry Standardowe ustawienia 
 
Częstotliwość impulsu 100 pps 

Biegunowość  ujemna  
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3.2.2.2. PROGRAM 2 
 
Program ten stosowany jest do poprawy krążenia krwi w miejscu urazu. 
 
Zaprogramowane parametry Standardowe ustawienia 
Częstotliwość impulsu 100 pps 
Biegunowość  dodatnia 
 
3.2.2.3. UŻYTKOWNIK 1 (PROGRAM 3) 
 
Program ten stosowany jest do poprawy krążenia krwi w miejscu urazu. Jest on 
standardowym programem, którego parametry ustala lekarz. 
 
Parametry                   Zakres Standard 
Częstotliwość impulsu 1 – 120 pps 100 pps 
Biegunowość                           ujemna/dodatnia/dwufazowa ujemna 
Czas włączenia 0 – 60 sekund 30 sekund 
Czas wyłączenia 0 – 60 sekund 30 sekund 
 
3.2.2.4. UŻYTKOWNIK 2 (PROGRAM 4) 
 
Program ten stosowany jest do poprawy krążenia krwi w miejscu urazu. Jest on 
standardowym programem, którego parametry ustala lekarz. 
 
Parametry                   Zakres Standard 
Częstotliwość impulsu 1 – 120 pps 100 pps 
Biegunowość                           ujemna/dodatnia/dwufazowa ujemna 
Czas włączenia 0 – 60 sekund 30 sekund 
Czas wyłączenia 0 – 60 sekund 30 sekund 
 
 
3.3. Programowanie urządzenia 
 
3.3.1. Ustawienie parametrów leczenia 
 
Krok 1.  Włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF. 

 

Krok 2. Naciśnij przycisk SETUP (jeśli urządzenie nie reaguje należy je najpierw 

odblokować – patrz rozdział: 3.1.2.4.Ustawienia). 

 

Krok 3.  Zapoznaj się z listą programów, poruszając się po niej strzałkami „w górę” i „w 

dół”.  
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Zaznacz odpowiedni program i naciśnij strzałkę „w prawo – next”. Jeśli pomylisz się przy 

programowaniu będziesz mógł wrócić do poprzedniego okna wyświetlacza naciskając 

strzałkę „w lewo – prev”. 

Krok 4.  Wybierz teraz kształt fal odpowiedni dla określonego programu. Zakres 

dostępnych parametrów przedstawiony został w rozdziale 3.2. Programy. Zaznacz 

odpowiednią wartość strzałkami „w górę” lub „w dół”. W przypadku parametrów 

numerycznych strzałka „w górę” zwiększy wartość na ekranie, „w dół” zmniejszy. 

 
Krok 5.  Naciśnij strzałkę „w prawo – next” aby zachować naniesione zmiany i przyjść do 

ustawień kolejnych parametrów. 

 

Krok 6. Powtórz proces programowania dla pozostałych parametrów. 

 

Krok 7. Po ustawieniu wszystkich parametrów można zablokować urządzenie poprzez 

wybór opcji „YES – tak” lub zaniechać „NO – nie”, którą należy podświetlić strzałką „w 

górę” lub „w dół” i potwierdzić „prawą strzałką – next”. 

 
Krok 8.  Na wyświetlaczu powinno pojawić się słowo: READY – gotowy. 
 
Krok 9.  Następnie należy podłączyć elektrody do pacjenta i zwiększyć nasilenie 
impulsów. 
 
 
3.3.2. Blokowanie urządzenia 
 
Blokada urządzenia daje lekarzowi pewność, że elektroterapia jest przeprowadzana 

prawidłowo według wcześniej ustawionych parametrów, a pacjentowi zapewnia 

bezpieczeństwo w przypadku błędów w obsłudze. Opcja blokady urządzenia pojawi się 

przy programowaniu parametrów odpowiednich dla wybranego programu. Jeśli Focus Plus 

został wcześniej zablokowany przez lekarza, pacjent może tylko może dokonać wyboru 

zmiany trzech programów: program 1 i 6 w trybie NMES oraz program 1 w trybie HV. 

Nawet jeśli funkcja blokady zostanie użyta nieprawidłowo, błąd zostanie skorygowany.  

 
Proces blokady urządzenia: 
 
Krok 1.  Wybierz odpowiednie parametry dla jednego z trzech programów stymulacji. 
 

Program 1 w trybie NMES – przed i pooperacyjna reedukacja mięśni 
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Program 1 w trybie HV – poprawa krążenia po operacji 

Program 6 w trybie NMES – łagodzenie silnego bólu przed i po zabiegu 

 
Krok 2.  Naciśnij przycisk SETUP. 

 

Krok 3.  Wybierz odpowiedni program z listy (zobacz rozdział 3.2.1.Tryb NMES i 3.2.2. 

Tryb HV). 

 

Krok 4. Postępuj według instrukcji z rozdziału 3.3.1. Ustawienie parametrów leczenia, 

kroki 2 - 6. 

 

Krok 5. Wybór opcji blokady urządzenia – patrz rozdział 3.3.1. Ustawienie parametrów 

leczenia, krok 7. 

 

Krok 6. Jeżeli uaktywniłeś blokadę urządzenia na ekranie pojawi się pytanie, czy chcesz 

również zablokować nasilenie stymulacji. Lekarz może dokonać ustawień minimalnej i 

maksymalnej wartości nasilenia. 

Jeżeli nie zablokowałeś urządzenia pomiń krok 6 i przejdź do 7. 

 

Krok 6a.  Ustaw maksymalną wartość nasilenia stymulacji.  

  

Krok 6b.  Ustaw minimalną wartość nasilenia stymulacji.  

 

Krok 7. Ustaw parametry następnego programu w ten sam sposób, powtarzając 

procedurę ustawienia. 

 

Krok 8.  Wyłącz urządzenie naciskając czerwony przycisk ON/OFF. 

 

Krok 9.  Sprawdź, czy urządzenie zostało zaprogramowane prawidłowo. Po włączeniu 

urządzenia na ekranie pojawią się nazwy maksimum trzech zablokowanych programów i 

słowo: „LOCKED – zablokowane”. 
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3.3.3. Odblokowanie urządzenia 
Krok 1. Włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF. 

Krok 2. Naciśnij PAUSE i równocześnie: 

Krok 3. naciśnij strzałkę „w lewo – prev.” i przytrzymaj, aż do momentu, gdy na 

wyświetlaczu pojawi się słowo: „UNLOCK”. 

Krok 4. Odblokuj urządzenie wybierając „strzałkę w górę – tak”, a następnie naciśnij 

„strzałkę w prawo – next” aby kontynuować. 

Krok 5. Przejrzyj dane dotyczące zdyscyplinowania pacjenta (rozdział 3.3.4), naciśnij 

NEXT, aby zobaczyć dalszy ciąg listy. 

Krok 6. Wyzeruj wszystkie dane, wybierając YES lub NO, a później NEXT. 

Krok 7. Zmień ustawienia fabryczne wybierając NO, a następnie NEXT. Dzięki tym 

ustawieniom producent ma pewność, że wszystkie dystrybuowane urządzenia są 

zaprogramowane w taki sam sposób. Nie istnieje jednak konieczność zmiany ustawień 

fabrycznych przez lekarza ustalającego parametry terapii. 

Krok 8. Urządzenie jest teraz odblokowane i gotowe do zaprogramowania. 

 

3.3.4. Dane dotyczące użytkowania przez pacjenta 
 
Focus Plus posiada funkcję monitorowania użytkowania stymulatora przez pacjenta. 
Funkcja ta pomaga w określeniu odpowiedniej terapii. 
Zbierane są następujące dane: 
- całkowita sesja, 
- całkowity czas sesji (w godzinach), 
- średni czas sesji (w minutach), 
- standardowe odstępstwo od czasu sesji. 
 
Powyższe wiadomości odnoszą się do obydwu kanałów NMES i dla HV. Lekarz po 
zapoznaniu się z danymi może je wyzerować poprzez naciśnięcie YES lub NEXT. 
 

3.4 . Akcesoria 
 
Baterie                     4 baterie alkaliczne (2 w urządzeniu) lub do ponownego  naładowania  
 
Elektrody          wszystkie elektrody firmy Empi z minimalną powierzchnią aktywną  

wynoszącą 5,1 cm² (w przybliżeniu 1" x 1"). 
 Do użycia interferencyjnego zalecane są elektrody o powierzchni 

aktywnej 18 cm². 2" okrągłe elektrody wystarczą. 
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Przewody wszystkie przewody i wtyczki TENS/NMES firmy Empi odznaczają się 
wzmożoną odpornością.  

3.5. Dane techniczne 

3.5.1.  Standardowe warunki pomiaru 

temperatura  25ºC ± 5ºC 
dostarczane napięcie elektryczne 3 V d. c.    
obciążenie  1 kΩ 

3.5.2. Nasilenie  

Nasilenie stymulacji dla trybu: 
NMES 100 mA 
TENS 50 mA  
HV 300 mA 
IF 25 mA 

3.5.3. Informacje dotyczące mocy 

Źródło mocy: 2 baterie alkaliczne AA lub do ponownego  naładowania 
Wskaźnik niskiego napięcia na LCD 
Automatyczne odcięcie dopływu prądu przy wyczerpanych bateriach. 
Ustawienie parametrów na maksymalne wartości powoduje szybsze wyczerpanie baterii. 

3.5.4. Rozmiar i waga urządzenia 

Rozmiar 1,26" x 3,3" x 4,5" 
Waga (z bateriami) około 8 uncji 

 
3.5.5. Warunki zewnętrzne 
Temperatura 10ºC - 40ºC 
Zakres wilgotności 30% - 75% 
Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. 
 
3.5.6. Klasyfikacja EN 60601-1 
Stosowane części typu BF. 
- zewnętrzne zasilanie, 
- standardowa ochrona przed zamoczeniem, 
- ciągłe działanie, 
- nie należy używać przy równoczesnym aplikowaniu środków znieczulających z 
zawartością powietrza, tlenu lub azotu, 
- urządzenie jest zdolne do generowania prądu o wartościach:  > 10 mA or 10 V rms. 
 
 
 
4.  Gwarancja 
Firma KALMED udziela 12 miesięcznej gwarancji. Gwarancja nie obejmuje elementów 
zużywalnych. Załączone elektrody są osobistego użytku, nie należy stosować ich dla 
wielu osób.  
Uprawnienia i obowiązki gwarancyjne są szczegółowo omówione w załączonej do 
sprzedaży Karcie Gwarancyjnej. 
 


