
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

ZMOTORYZOWANA SZYNA RUCHOWA 

PRZEZNACZONA DO CIĄGŁEJ I BIERNEJ 

MOBILIZACJI (CONTINUOUS PASSIVE 

MOTION = CPM) STAWU KOLANOWEGO I 

BIODROWEGO. 

TYP YTK-F 

 

 

 

 

 

 

 



Instrukcję napisano dla użytkowników urządzenia terapeutycznego Typ YTK-F (CPM). Zawiera 

ona ogólne informacje dotyczące obsługi, środków ostrożności oraz konserwacji. Aby w pełni 

wykorzystać możliwości urządzenia i przedłużyć okres jego eksploatacji, przed pierwszym 

użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. 

Przed zaaplikowaniem jakiejkolwiek terapii użytkownicy tego urządzenia powinni przeczytać, 

zrozumieć i zastosować się do informacji dotyczących obsługi urządzenia, a także wskazań, 

przeciwwskazań, ostrzeżeń i środków ostrożności. 

OPIS PRODUKTU 

Ciągły ruch bierny (Continuous Passive Motion, CPM) to procedura, która wspomaga 

rehabilitację pacjentów po chirurgii stawów.  

Urządzenie Typu YTK-F CPM zwykle używa się pooperacyjnie po endoprotezoplastyce stawu 

kolanowego albo rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Jeśli po poważnej operacji 

stawu pacjent nie może poruszać kończyną, tkanka wokół stawu sztywnieje i następuje 

bliznowacenie, które zmniejsza ruchomość stawu. Poprzez długotrwałe, powtarzalne zginanie 

i rozprostowywanie stawu po wyznaczonym łuku urządzenie Typu YTK-F CPM zmniejsza 

niekorzystne efekty unieruchomienia stawu kolanowego. 

WSKAZANIA: 

- skręcenia i kontuzje stawów 

- zabiegi artrotomii i artroskopii  

- zabiegi rekonstrukcyjne więzadeł krzyżowych lub zabiegi rekonstrukcyjne z użyciem 

implantów 

- wszczepienie endoprotez 

- stawy rzekome oraz osteotomie 

- oraz inne zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty 

URZĄDZENIE TYPU YTK-F CPM  

ZAKRES GŁÓWNYCH PARAMETRÓW: 

 Zakres kąta zgięcia stawu kolanowego -5° - 120° (margines błędu +5°) 



Zakres kąta zgięcia w stawie biodrowym 25° - 100° 

Zakres kąta zgięcia w stawie kostkowym 20° wyprost 45° zgięcie 

Zakres zmiany kąta zgięcia na sekundę 0,5° - 3,5° 

Zakres ustawienia części udowej 32 cm do 49 cm 

Zakres ustawienia g 

Zakres ustawienia oparcia stopy - ≤40° 

Źródło zasilania: 220 Vac, 50Hz 

Zasilanie ≤80W 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: 

Należy upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio uziemione, podłączając je do gniazd 

elektrycznych uziemionych zgodnie ze stosownymi przepisami. 

· Trzymać włosy, ubranie, pościel i palce z dala od zawiasów urządzenia. 

· Nie używać urządzenia pod gołym niebem ani na wilgotnych powierzchniach. Aby zapewnić 

stabilność działającego urządzenia, należy ustawić je na wytrzymałym, płaskim, poziomym 

podłożu. 

· Materiały, z których zbudowane jest urządzenie, mogą zapalić się, jeśli urządzenie zostanie 

wystawione na działanie ognia. 

· Ciepło wytwarzane w sterowniku może doprowadzić do jego zapalenia się, jeśli sterownik 

zostanie owinięty pościelą lub innym materiałem. 

· Nie należy używać urządzenia podczas palenia papierosów albo w pobliżu otwartego ognia. 

· Urządzenie zaprojektowano tak, aby było bezpieczne dla pacjentów z nietrzymaniem moczu. 

Pomimo to należy zachować ostrożność, kiedy jakikolwiek płyn wchodzi w kontakt z 

urządzeniem elektrycznym. 

· Aby zapobiec porażeniu elektrycznemu, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed 

konserwacją lub czyszczeniem. 



· Aby uniknąć porażenia elektrycznego, nie należy dotykać urządzenia, kiedy jest wilgotne (ani 

wilgotnymi rękami). 

· Nie używać urządzenia do zabawy 

Należy zachować ostrożność podczas używania akcesoriów i urządzeń pomocniczych takich jak 

stymulatory mięśni lub zimne okłady. Kable pacjenta, węże, rury itp. należy przeprowadzić z 

dala od ruchomych części urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub akcesoriów. 

· Pacjenci nieprzytomni lub znajdujący się pod silnym wpływem lekarstw muszą być stale 

nadzorowani i monitorowani podczas pracy urządzenia. 

· Podczas pracy urządzenie musi cały czas pozostawać widoczne. Nie należy przykrywać go 

pościelą ani innymi materiałami. 

DZIAŁANIE: 

Podłącz do sieci, włącz przycisk zasilania, na wyświetlaczu pojawi się informacja kiedy 

urządzenie było włączone do sieci poprzednio. Urządzenie jest gotowe do wprowadzenia 

pożądanych parametrów, jeśli ustawienia nie zostaną zmienione urządzenie będzie pracowało 

w trybie jaki został ustawiony podczas poprzedniego użytkowania. 

Naciśnij przycisk „press/pause” aby uruchomić urządzenie. Kiedy szyna wykona co najmniej 

dwie rundy sprawdź czy urządzenie działa prawidłowo a następnie wciśnij przycisk „pause”. 

Po zatrzymaniu maszyny poluzuj pokrętła regulacyjne i pociągnij wsporniki kończyny aby 

ustawić dużą i małą część wspierającą w taki sposób aby staw kolanowy był w pozycji 0°. Po 

ustawieniu kończyny w pożądanej pozycji dokręć regulatory. 

Ustaw kąt wyprostu i zgięcia, tempo działania oraz czas działania zgodnie z potrzebami 

pacjenta. Po ustawieniu parametrów naciśnij „√” aby wrócić do głównego menu. 

USTAWIANIE KĄTA WYPROSTU I KĄTA ZGIĘCIA: 

Kąt zgięcia - Standardowe ustawienia zgodne z medycznymi zaleceniami wynoszą zwykle 90°, 

jednak podczas ustawiania kąta zgięcia należy wziąć po uwagę: stan pacjenta, upływ czasu od 

momentu przeprowadzenia zabiegu oraz zalecenia lekarza lub fizjoterapeuty. 



Kąt wyprostu – Standardowe ustawienia zazwyczaj wynoszą 0° należy jednak wziąć pod uwagę 

jak wyżej stan pacjenta, upływ czasu od momentu przeprowadzenia zabiegu oraz zalecenia 

lekarza lub fizjoterapeuty. 

Zarówno kąt zgięcia jak i kąt wyprostu ustawiamy za pomocą przycisków „+” „-” 

Po ustawieniu odpowiednich parametrów naciśnij „√” aby wrócić do głównego menu. 

USTAWIENIE PRĘDKOŚCI DZIAŁANIA URZĄDZENIA : 

Ustawienia powinny być konsultowane z fizjoterapeutą oraz brać pod uwagę aktualny stan 

pacjenta. Prędkość można ustawić za pomocą przycisków „+” „-”.  

Po ustawieniu odpowiednich parametrów naciśnij „√” aby wrócić do głównego menu. 

USTAWIENIE CZASU DZIAŁANIA 

Ustawienia powinny być konsultowane z fizjoterapeutą oraz brać pod uwagę aktualny stan 

pacjenta. Rekomendowany czas wynosi około 30 minut. 

Czas działania można ustawić za pomocą przycisków „+” „-”. 

Po ustawieniu odpowiednich parametrów naciśnij „√” aby wrócić do głównego menu. 

TRYBA DZIAŁANIA URZĄDZENIA 

Tryb działania ma trzy warianty – normalny (normal mode), kąta działania (angle mode) i 

szybkości (speed mode). W trybie normalnym urządzenie działa zgodnie z parametrami 

wprowadzonymi za pomocą panelu sterowania. W trybie kąta działania zakres kąta zgięcia 

będzie się zwiększał o 3° po każdych 15 minutach pracy urządzenia. W trybie szybkości tempo 

pracy urządzenia wzrośnie o jeden poziom po każdych 15 minutach pracy urządzenia aż do 

dziewiątego poziomu. 

Urządzenie wyposażone jest w przycisk awaryjnego wyłączania, znajdujący się na głównym 

panelu i oznaczony kolorem czerwonym. W przypadku odczuwania fizycznego dyskomfortu 

podczas ćwiczenia można użyć wyłącznika – urządzenie zostanie wyłączone. 

 

 



OSTRZEŻENIA: 

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy zdawać sobie sprawę z ograniczeń i 

zagrożeń związanych z używaniem urządzenia terapeutycznego. Należy zwracać uwagę na 

ostrzegawcze rysunki umieszczone na obudowie urządzenia. 

· Urządzenia należy używać tylko na wytrzymałym, płaskim, poziomym podłożu. 

· Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania zabiegów na dzieciach lub w 

obecności dzieci. 

· Urządzenia należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób opisany w niniejszej 

instrukcji. 

· Należy wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania przed wyjęciem wtyczki z 

gniazdka elektrycznego. 

· Podczas odłączania kabla zasilającego od urządzenia nie należy ciągnąć za kabel. Kabel należy 

uchwycić przy wtyczce. 

· Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub jego komponentów, należy transportować je i 

przechowywać w temperaturach od –18 ºC do 60 ºC. 

· Jeśli urządzenie było wystawione na niską lub wysoką temperaturę, należy zachować 

ostrożność podczas dotykania jego metalowych części, ponieważ może to spowodować 

wyładowanie statyczne. 

· Jeśli urządzenie zostanie wystawione na niską, a następnie na wysoką temperaturę, może 

pojawić się szkodliwa kondensacja. 

· Należy zachować ostrożność podczas transportu i magazynowania urządzenia, aby zapobiec 

uszkodzeniu wskutek upadku lub niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem. 

 

 

 

 



USUWANIE DROBNYCH USTEREK I KONSERWACJA URZĄDZENIA 

Jeśli urządzenie nie pracuje sprawdź źródło zasilania, sprawdź kontrolkę zasilania czy jest 

włączona, następnie sprawdź wyświetlacz. Jeśli jesteś pewny że nadal nie ma zasilania sprawdź 

wewnętrzny bezpiecznik zasilania urządzenia. Jeśli urządzenie nadal nie działa, skontaktuj się 

z producentem. 

Powłoka urządzenia powinna być czyszczona suchym detergentem i miękką szmatką. 

 

 

 

 


