שלט רחוק למערכת
Precision
מדריך משתמש

מתן גירוי )הפעלת הקוצב(:
לחץ על כפתור ההפעלה האדום על
מנת להפעיל או להפסיק את
המכשיר.

בעת הפעלת השלט יש לוודא את עצמת
הקליטה של המכשיר את השלט
במידה והקליטה חלשה ,יתכן ותראה את
המסכים הבאים:

עוצמת הקליטה עשויה להשתנות
כתלות במיקום השלט .בדוק את
הסמן לעוצמת הקליטה לצורך
מציאת קליטה אופטימאלית.

מדריך זה הנו תקציר ותרגום של
הורואת ההפעלה באנגלית המצורפות
לשלט שקיבלת.
לחץ על החיצים על מנת להגביר או
להחליש את עוצמת הגירוי.

או

נסה למקם מחדש את השלט ,קרוב יותר
לגוף.

לצורך קליטה אופטימאלית ,על
השלט לעמוד בניצב לשתל
)הבטריה(.

פתיחת נעילת השלט:
במידה והשלט נמצא במצב המתנה לחץ

לחץ על

על מנת לנסות שוב או

לחץ על

לביטול

קביעת תוכנית ממסך העוצמה:

השלט עובד על  3סוללות  .AAAיש
לפתוח בעדינות את המכסה האחורי
ולהכניס את הסוללות בהתאם לסימון.

והחזק עד להדלקת  5נדוקות
על
שחורות או עד אשר משתנה הודעת
המסך להודעה
”.“Release P to Unlock
לחץ על
אם ברשותך מכשיר חיצוני ,בזמן
הניסוי יש לשים את השלט בסמוך
למכשיר החיצוני.

החלפת סוללות:

על מנת להכנס

שוב על
לתפריט .לחץ על
מנת לדפדף בין התוכניות.
לחץ על החץ בכיוון מעלה על
מנת להפעיל את התוכנית
שנבחרה.

הוראות לשלב הניסוי:
• המכשיר הזמני יימצא איתך במשך מספר ימים ,על פי החלטת הרופא המטפל ,כאשר בתום התקופה תתבקש לדווח
לרופא המטפל האם חל שיפור בתחושת הכאב.
• על המכשיר הזמני להמצא כל העת בתוך כיס החגורה הלבנה אותה קיבלת ,כאשר החגורה צמודה לגוף.
הפעלת המכשיר הן בשלב הניסוי והן במכשיר הקבוע תתבצע על ידי השלט:
• על מנת "להעיר" את השלט יש ללחוץ לחיצה ארוכה על  Pעד להופעת  5מנורות דלוקות .השלט יתחיל לעבוד ויופיעו
מדרגות העוצמה.
• לקבלת גירוי והפעלת המכשיר ,יש ללחוץ על כפתור ההפעלה האדום.
• ניתן לעלות את העוצמה של הגירוי על ידי לחיצה על החץ העליון .הפחתת העוצמה נעשית על ידי לחיצה על החץ
התחתון.
זהירות)!( יש ללחוץ על החיצים פעם אחת בלבד ולהמתין ,העלאת העוצמה בצורה חדה עשויה לגרום לתחושות לא רצויות.
•

כיבוי המכשיר יתבצע בעזרת השלט – לחיצה על הלחצן האדום.

אזהרות:
אסור לבצע בדיקת הדמייה מגנתית ) (MRIכל עוד מכשיר ה Spinal Cord Stimulation -והאלקטרודות נמצאים בגוף.
בדיקת  ,CTאולטרסאונד או צילומי רנטגן אחרים ,מותרים.
אסור לנהוג עם המכשיר דולק.
אין לעבור עם המכשיר בשערים מגנטייים .בדיקת מגנומטר ידני ,מותרת.

•
•

בכל מקרה של הופעת חום ,סחרחורות רבות וכאבי ראש יש לפנות באופן מיידי לרופא המטפל.
בכל מקרה של תלונה רפואית יש לפנות מיד לרופא!

שאלות בנושא הפעלת המכשיר יש להפנות לנציג חברת מדוק.
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