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De CTM Controller® 1600 is een heel licht, mobiel koude- en warmtetherapieapparaat voor de CTM Therapy®. Het ondersteunt een verbeterde
genezing en pijntherapie. De CTM Controller® 1600 maakt een gecontroleerde koudebehandeling binnen een constant therapeutisch temperatuurbereik van 8 tot 18 °C alsook een gecontroleerde warmtebehandeling
binnen een constant therapeutisch temperatuurbereik van 38 tot 42 °C
mogelijk.
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Neem deze bedieningshandleiding zorgvuldig door. Daardoor geniet u
bij het gebruik van de CTM Controller® 1600 van optimale veiligheid en de
optimale gebruikswaarde.
De CTM Controller® 1600 is voor het gebruik door artsen en patiënten
ontworpen.
Na een passende instructie door een gekwalificeerde arts kunnen
patiënten het apparaat zelf bedienen. Ze kunnen de in deze handleiding
beschreven functies onbeperkt gebruiken.
De CTM Controller® 1600 is voor een gebruiksduur van 10 jaar ontworpen,
op voorwaarde dat hij regelmatig wordt onderhouden.
De CTM Exchanger® mag alleen voor één patiënt ter verlenging van de
behandeling worden gebruikt.

CTM Controller® 1600 – specificaties en gegevens
Gewicht (netto)

5,0 kg (besturingseenheid)

Afmetingen

300 mm x 260 mm x 184 mm

Stroomvoorziening

230 V, 50 Hz, 260 W

Watertemperatuur

8 °C tot 42 °C (gewoon leidingwater)

Bedrijfstemperatuur

5 °C tot 35 °C (optimale kamertemperatuur onder 25 °C) *

Transport- en opslagtemperatuur

5 °C tot 40 °C *

E. Gebruik
Aanbevolen werkwijze voor de therapeutische
koudebehandeling
Aanbevolen werkwijze voor de therapeutische
warmtebehandeling
Indicatie werkelijke temperatuur
Timerfunctie
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* Relatieve luchtvochtigheid 10 % tot 90 %
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A. Belangrijke veiligheidsinformatie
Waarschuwing

B. Algemene veiligheids- en gebruiksvoorschriften
Gebruik de CTM Controller® 1600 en de CTM Exchanger® niet in combinatie met andere apparaten voor
zover in deze bedieningshandleiding niet anders beschreven.

De CTM Controller® 1600 maakt een genezende koude- en warmtetherapie ter ondersteuning van een
verbeterde genezing en pijntherapie mogelijk. Als u aan een ernstige ziekte leidt of een ernstig letsel
hebt, win dan vóór het gebruik van de CTM Controller® 1600 altijd eerst het advies in van uw arts of
andere medisch specialist.
Gebruik de CTM Controller® 1600 NOOIT bij personen die bijzonder gevoelig zijn voor hitte of koude, bij
personen met verlaagd bewustzijn of bij kinderen onder twaalf jaar.
Gebruik de CTM Controller® 1600 NOOIT terwijl u slaapt.
Gebruik de CTM Controller® 1600 in de volgende omstandigheden NOOIT voor de koudetherapie.
• Koudeallergieën (koude-urticaria) of
• Duidelijke reactie op de koudeprovocatietest
Koude-intolerantie
• Op lichaamsdelen met regenererende
			 perifere zenuwen
• Raynaudsyndroom of -fenomeen
• Op lichaamsdelen met doorbloedingsstoringen of
• Cryoglobulinemie		 perifere vaatziektes
• Paroxysmale koudehemoglobinurie
• Zwangerschap
Gebruik de CTM Controller® 1600 in de volgende omstandigheden NOOIT voor de warmtetherapie:
• Diabetes mellitus
• Multiple sclerose
• Perifere vaatziektes
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• Ruggenmergletsels
• Reumatische aandoeningen
• Zwangerschap

De CTM Controller® 1600 is voor het gebruik in gesloten, droge en goed geventileerde ruimtes ontworpen.
Rondom het apparaat moet een afstand van minstens 30 cm in acht worden genomen om voldoende
luchtcirculatie te garanderen.
De CTM Controller® 1600 moet vóór het gebruik met water worden gevuld. Aanwijzingen voor het
installeren en vullen van het apparaat zie “Installatie van de CTM Controller® 1600”.
Vóór het vullen met water en voor het legen moet het apparaat altijd uitgeschakeld en van het stroomnet
zijn gescheiden.
Vul de CTM Controller® 1600 nooit met bijtende of brandbare vloeistoffen. Gebruik voor het apparaat uitsluitend zuiver leidingwater of gedestilleerd water.
Let er vóór het inschakelen van het apparaat op dat de slangen en de CTM Exchanger® correct zijn aangesloten.
Leeg de CTM Controller® 1600 vóór het transport of vóór de opslag van het apparaat bij temperaturen rond
het vriespunt.
Ga bij het transport van de CTM Controller® 1600 zorgvuldig te werk. Schokken of het kantelen van het
apparaat kunnen tot beschadigingen aan componenten van het apparaat leiden.
Zorg ervoor dat de CTM Controller®1600 en de CTM Exchanger® buiten het bereik van kinderen zonder
toezicht zijn.
Reinig de CTM Controller® 1600 niet met oplosmiddelen, maar met een bevochtigde doek.

AANWIJZING: bij hematomen is de warmtetherapie mogelijk niet geïndiceerd.
Haal de CTM Controller® 1600 niet uit elkaar en probeer niet om deze te repareren. Laat alle onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden door een gekwalificeerde technicus uitvoeren.
AANWIJZING: bepaalde producten kunnen tot een vroegtijdige veroudering van de CTM Exchanger® leiden,
wat tot het falen van het materiaal of lekkages kan leiden. Dit is niet door de garantie gedekt.
WAARSCHUWING: de CTM Controller®1600 is niet waterbestendig. Het apparaat moet altijd tegen water
worden beschermd.
Verpak het apparaat bij transport en opslag altijd in de meegeleverde kunststoftas met ritssluiting. Als
water of andere vloeistoffen op het apparaat terechtkomen, veeg het apparaat dan onmiddellijk met een
bevochtigde doek af.
Gebruik de CTM Controller® 1600 niet als hij vochtig is. Steek de stekker van het apparaat niet met vochtige
handen in het stopcontact.

Neem bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden of bij een eventuele vermindering van het vermogen
contact op met Ener-C. De betreffende contactgegevens vindt u op de laatste pagina van de bedieningshandleiding evenals op www.ener-c.com.
Dit apparaat genereert en gebruikt energie met hoge frequentie en straalt deze uit. Als het niet volgens de
aanwijzingen wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het storingen aan andere apparaten in de omgeving veroorzaken. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat bij een specifieke installatie geen storingen optreden.
Het apparaat is voor het gebruik in orthopedische centra, therapieklinieken, sporttrainingscentra, ziekenhuizen, verzorgingsinrichtingen, medische centra en de huishoudelijke omgeving van de patiënt bestemd. Het
apparaat mag niet in omgevingen met elektromagnetische storingen van hoge intensiteit worden gebruikt.
AANWIJZING: het apparaat niet bij direct zonlicht bewaren. Droog bewaren.
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C. Componenten
Componenten van de CTM Controller® 1600

Besturingseenheid

1 besturingseenheid
1 set slangen
1 CTM Exchanger®

Watervulpeilindicatie (zijkant)

Afdekking van het
waterreservoir

Luchtinlaatopening
Netsnoer

Er zijn talrijke verschillende CTM Exchangers® voor het gebruik met de CTM Controller® 1600 leverbaar
(zie hoofdstuk H. CTM Exchanger®).

Slang

CTM Exchanger®

Besturingseenheid
Handvat

Bedieningspaneel

Bedieningspaneel/displaysymbolen

Timer
Aan/uit
Warmer
Kouder
Invoer
Keuze van de temperatuureenheid

AANWIJZING: de slang kan er in werkelijkheid anders uitzien dan hierboven weergegeven.
FLASHING

Aan/uit

Timer

Koelen

Warmen

Waterpeil laag

Invoer

Temperatuureenheid

Waarschuwing: de bedieningstoetsen zijn heel contactgevoelig; door het per ongeluk aanraken kunnen
de waarden worden versteld.
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D. Installatie van de CTM Controller® 1600
Aansluiting van slang en CTM Exchanger®

Vullen van de besturingseenheid van de CTM Controller® 1600 met water

De CTM Controller® 1600 wordt met een slangenset geleverd en een CTM Exchanger® is nodig voor de
toepassing. Sluit de beide kunststofkoppelingen van de slang op de besturingseenheid aan (zie afbeelding
onderaan). De koppeling moet duidelijk hoorbaar vastklikken. Voor het verwijderen van de slang dient u de
zwarte koppeling vast te houden en eruit te trekken. Trek vóór het losmaken van de koppeling niet aan de
witte slang.

Vóór het gebruik moet de besturingseenheid
met schoon leidingwater of met gedestilleerd
water worden gevuld. Voor het compleet vullen
van het apparaat verwijdert u de afdekking van
het waterreservoir en vult u het reservoir met
behulp van een trechter met ca. 300 ml water.
Het waterpeil van het reservoir kan door
het kijkvenster aan de zijkant van het apparaat
worden afgelezen. Vul het waterreservoir niet
te vol (2/3 tot 3/4 vol is ideaal). Breng, als het
waterreservoir is gevuld, de afdekking weer aan.
Na het vullen van het waterreservoir steekt u het netsnoer in een geschikt stopcontact en drukt u op de
aan-/uit-toets om het apparaat in te schakelen. De besturingseenheid pompt het water dan door de slang
en de CTM Exchanger®. Daardoor daalt het waterpeil in het waterreservoir, terwijl slang en CTM Exchanger®
worden gevuld. Als het vulpeil tot onder de helft daalt, verwijdert u de afdekking en vult u langzaam water
bij tot opnieuw een vulpeil tussen halfvol en vol is bereikt. Breng dan de afdekking opnieuw aan.

Sluit dan de CTM Exchanger® op de slang aan door de beide koppelingen van de CTM Exchanger® in de
beide slangaansluitingen te steken. Verdraai de beide helften van de verbinding ten opzichte van elkaar om
deze te vergrendelen.
Slanguiteinde

Stekker van de
CTM Exchanger® in slangbus
steken en draaien om de
slangen te verbinden.

AANWIJZING: het apparaat werkt niet wanneer het waarschuwingslampje “Waterpeil laag” brandt.
Vul dan zoals hierboven beschreven water bij. Druk dan op de aan-/uit-toets om het apparaat opnieuw in te
schakelen.

Let op
De besturingseenheid bij het vullen van het waterreservoir NIET in water onderdompelen.
GEEN water in de ventilatieopeningen van de besturingseenheid gieten of morsen.
Het water uit de besturingseenheid NIET drinken.

Slanguiteinde aan de
CTM Exchanger®

Er zijn talrijke, verschillende, anatomisch gevormde CTM Exchangers® leverbaar.
Meer informatie vindt u in hoofdstuk H. of op:

Controleer vóór het gebruik van het apparaat of de afdekking gesloten is om het overstromen van het
water te verhinderen.
Als de CTM Exchanger® zich op een hogere positie bevindt dan de besturingseenheid, zou het
waterreservoir eventueel kunnen overstromen.

www.ener-c.com/ctm-exchanger
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E. Gebruik
In dit hoofdstuk wordt de aanbevolen werkwijze voor de therapeutische koude- resp. warmtebehandeling
uitgelegd. De besturingseenheid kan op temperaturen van 8 °C tot 42 °C worden ingesteld.
Druk op de aan-/uittoets om het apparaat in of uit te schakelen.
AANWIJZING: het aan-/uit-symbool op het display knippert tot de ingestelde temperatuur is bereikt.
Druk voor het instellen van de temperatuur op de toets “KOUDER“ of “WARMER»
op het bedieningspaneel tot de gewenste temperatuur wordt weergegeven.

Aanbevolen werkwijze voor de therapeutische warmtebehandeling
AANWIJZING: neem altijd de door de behandelende arts voorgeschreven behandelingstemperatuur en
behandelingsduur in acht.
Schakel het apparaat op 42 °C en laat het opwarmen tot op het display 40 °C of meer wordt weergegeven. Plaats
de CTM Exchanger® op het betreffende lichaamsdeel en knik hierbij de slang niet om de waterdoorstroming niet
te hinderen.
Als de CTM Exchanger® op het lichaam wordt geplaatst, daalt de op het bedieningspaneel weergegeven temperatuur een paar graden. Dit is normaal en geeft aan dat de CTM Exchanger® warmte aan het lichaam levert.

Voor het selecteren van °C of °F drukt u op de toets TEMPERATUUREENHEID.
Het apparaat werkt met optimale efficiëntie als de besturingseenheid en de CTM Exchanger® zich op dezelfde
hoogte bevinden. Houd er bovendien rekening mee dat het systeem voor het gebruik bij normale kamertemperatuur onder 25 °C is ontworpen. Het koelvermogen neemt bij hogere omgevingstemperaturen af.
In de koelstand draait de ventilator van de besturingseenheid in de standaardinstelling met 55 % vermogen.
Om het vermogen handmatig op 75 % te schakelen, gaat u als volgt te werk:
Houd de toets bij ingeschakeld apparaat drie seconden lang ingedrukt.
De ventilator stopt automatisch als de ingestelde doeltemperatuur is bereikt. Om de ventilator handmatig uit te
schakelen, dient u de INVOERTOETS opnieuw drie seconden lang ingedrukt te houden.
Om de besturingseenheid in de geluidsarme FLUISTERSTAND (40 % vermogen) te schakelen, gaat u als volgt te werk:

WAARSCHUWING
controleer regelmatig de temperatuur van het apparaat en onderbreek de behandeling als de temperatuur tot
onder 8 °C daalt of tot boven 43 °C stijgt of als u zich onwel voelt. Als de huid gedurende een langere periode
aan te lage of te hoge temperaturen is blootgesteld, kan dit ernstig letsel veroorzaken.
Bespreek de symptomen met de behandelende arts.

Indicatie werkelijke temperatuur
Tijdens het gebruik wordt op het display alleen de ingestelde temperatuur weergegeven. De actuele werkelijke
temperatuur kan als volgt worden weergegeven:

Houd de toets bij ingeschakeld apparaat zes seconden lang ingedrukt.
houd de toets TEMPERATUUREENHEID twee seconden lang ingedrukt.
AANWIJZING: in de fluisterstand stopt het apparaat NIET automatisch. Het kan alleen handmatig worden uitgeschakeld. Houd hiervoor de INVOERTOETS opnieuw drie seconden lang ingedrukt. Na een temperatuurwijziging
met meer dan 5 graden start de ventilator van de besturingseenheid met de standaardinstellingen totdat de nieuw
ingestelde temperatuur is bereikt.
Aanbevolen werkwijze voor de therapeutische koudebehandeling
AANWIJZING: neem altijd de door de behandelende arts voorgeschreven behandelingstemperatuur en
behandelingsduur in acht.
Om het apparaat van het stroomnet los te koppelen, trekt u het netsnoer uit het stopcontact. Zorg ervoor dat het
netsnoer makkelijk toegankelijk is en altijd eruit kan worden getrokken. Er wordt aangeraden om de stekker na elk
gebruik uit het stopcontact te trekken.
Schakel het apparaat op 8 °C en laat het afkoelen tot op het display 12 °C of minder wordt weergegeven. Plaats de
CTM Exchanger® op het betreffende lichaamsdeel en knik hierbij de slang niet om de waterdoorstroming niet te
hinderen.
Als de CTM Exchanger® op het lichaam wordt geplaatst, stijgt de op het bedieningspaneel weergegeven temperatuur een paar graden. Dit is normaal en geeft aan dat de CTM Exchanger® warmte aan het lichaam onttrekt.
AANWIJZING: als de temperatuur verder tot boven 20 °C stijgt, is de waterdoorstroming waarschijnlijk belemmerd.
In dit geval moet de koelingsfase opnieuw worden gestart. Om de waterdoorstroming te herstellen, verwijdert u
de CTM Exchanger® van het lichaam en stelt u de temperatuur ca. 7 tot 10 minuten lang in op 42 °C. Daarna zou de
waterdoorstroming hersteld moeten zijn. U kunt dan de koudetherapie opnieuw starten.
WAARSCHUWING: een te lange koudebehandeling kan tot bevriezingen en plaatselijke huidletsels door
weefselnecrose leiden.
10 www.ener-c.com

De doeltemperatuurinstelling wordt hierdoor niet gewijzigd. De actuele werkelijke temperatuur wordt drie
seconden lang op het display weergegeven en verdwijnt dan.
AANWIJZING: daalt de watertemperatuur tot onder 4 °C of stijgt deze tot boven 47 °C, dan wordt het apparaat
automatisch uitgeschakeld. Voor een herstart moet het apparaat eerst van het stroomnet worden gescheiden.
Timerfunctie
Met de timer kan het apparaat zodanig worden geprogrammeerd dat het binnen een periode van 6 minuten
tot 4 uur automatisch uitschakelt. De periode kan in stappen van 0,1 uur worden gekozen. De timerinstelling
1 betekent bijvoorbeeld dat het apparaat na 1 uur uitschakelt. De timerinstelling 4 betekent dat het apparaat na
4 uur uitschakelt.
Als de TIMER-toets wordt ingedrukt, is de standaardinstelling 00.
Druk meermaals op de TIMER-toets om de gewenste tijd in te stellen.
Zorg ervoor dat de besturingseenheid is ingeschakeld zodat het apparaat na een vooraf gekozen periode
uitschakelt. Druk meermaals op de TIMER-toets tot het gewenste aantal stappen van 0,1 uur is ingesteld. Druk
op de INVOERTOETS. Het controlelampje boven de TIMER blijft branden. De besturingseenheid beëindigt het
verwarmen of koelen op het gewenste tijdstip.
Na vier uur zonder enige activiteit van de CTM Controller® 1600 schakelt het systeem automatisch uit.
www.ener-c.com 11
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Gebrekkig koel- of verwarmingsvermogen

Reinigen van de besturingseenheid
Schakel het apparaat uit en trek de stekker eruit. Reinig de buitenkant van de besturingseenheid met een
schone, bevochtigde doek. Gebruik indien nodig alleen een mild reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat er geen
water in het apparaat dringt.
De CTM Controller® 1600 kan op deze manier zo vaak u wenst worden gereinigd.
Dompel de besturingeenheid NOOIT in water en vermijd dat er water in de ventilatieopeningen terechtkomt.
Legen van de besturingseenheid
Om het apparaat te legen, verwijdert u de afdekking van het waterreservoir en kantelt u de besturingseenheid zodat het water uit de reservoiropening wegstroomt. Breng dan de afdekking opnieuw aan.
AANWIJZING: leeg de besturingseenheid vóór elk transport en elke opslag om te verhinderen dat er per
ongeluk water uitloopt.
Opslag van het apparaat
Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de slang van de besturingseenheid. Leeg de
besturingseenheid zoals hierboven beschreven. Laat met behulp van de aansluitkoppeling eventueel restwater uit de besturingseenheid, de slangen en de CTM Exchanger® wegstromen. Om CTM Exchanger® volledig
te legen, moet deze worden omgedraaid, zodat de slang naar onderen wijst.
Wikkel de kabel los op om schade te vermijden.
Onderhoud
Ener-C raadt aan om de CTM Controller® 1600 een keer per jaar te laten controleren. Neem met Ener-C of
uw dealer contact op om een onderhoudsafspraak te maken. Het apparaat moet voor het onderhoud in de
originele verpakking worden teruggestuurd.

Foutmelding op het
display van de besturingseenheid

Het apparaat kan niet
worden ingeschakeld

Gebrekkig koel- of
verwarmingsvermogen
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Zorg ervoor dat slang en CTM Exchanger® niet zijn
geknikt of gevouwen. Zie hoofdstuk E. Gebruik

Zwak koelvermogen bij omgevingstemperaturen
boven 25 °C

Gebruik het apparaat in een koelere ruimte.

Het apparaat is ter bescherming van het systeem
met verschillende automatische uitschakelfuncties uitgerust. Een foutmelding geeft een van
de volgende fouten (E1, E10, E11, E2, E3) aan.

Schakel het apparaat uit en trek de stekker eruit.
Wacht 15 minuten, schakel het apparaat opnieuw
in en voer de gewenste temperatuur in.
Als het probleem opnieuw optreedt, noteer dan
de foutmelding, trek de stekker uit het stopcontact
en neem contact op met de klantenservice.

Melding

Betekenis

Werkwijze

“---”

Waterpeil te laag

Water bijvullen

“E1”

Watertemperatuur < 4 °C
apparaat uit

Schakel het apparaat uit en trek de stekker eruit. Wacht 15 minuten, schakel het
apparaat opnieuw in en voer de gewenste temperatuur in. Als het probleem
opnieuw optreedt, noteer dan de foutmelding, trek de stekker uit het stopcontact
en neem contact op met de klantenservice.

“E10”

Watertemperatuursensor niet
aangesloten apparaat uit

Reparatie door Ener-C laten uitvoeren

“E11”

Kortsluiting van de watertemperatuursensor apparaat uit

Reparatie door Ener-C laten uitvoeren

“E2”

Watertemperatuur > 47 °C
apparaat uit

Schakel het apparaat uit en trek de stekker eruit. Wacht 15 minuten, schakel het
apparaat opnieuw in en voer de gewenste temperatuur in. Als het probleem
opnieuw optreedt, noteer dan de foutmelding, trek de stekker uit het stopcontact
en neem contact op met de klantenservice.

“E3”

Koellichaamtemperatuur > 55 °C
apparaat uit

Schakel het apparaat uit en trek de stekker eruit. Wacht 15 minuten, schakel het
apparaat opnieuw in en voer de gewenste temperatuur in. Als het probleem
opnieuw optreedt, noteer dan de foutmelding, trek de stekker uit het stopcontact
en neem contact op met de klantenservice.

G. Troubleshooting
Het volgende hoofdstuk bevat tips en aanwijzingen als bij het gebruik van de CTM Controller® 1600 eventueel
problemen optreden. Neem contact op met Ener-C of met de officiële dealer in uw land als deze informatie
voor het oplossen van het probleem niet volstaat of als onverwachte omstandigheden of veranderingen van
het prestatievermogen van het apparaat optreden.
De nodige contactinformatie vindt u aan het einde van deze bedieningshandleiding alsook
op www.ener-c.com.

Geknikte slang

Als deze installatie storingen van andere apparaten veroorzaakt, wat door het uit- en inschakelen van de
installatie kan worden gecontroleerd, wordt de gebruiker aanbevolen om de storing met behulp van de
volgende maatregelen te verhelpen:

Geen stroom

Controleer of het apparaat is aangesloten. Is het netsnoer beschadigd, haal het apparaat dan van het stroomnet en neem contact op met de klantenservice.

Niet met het stroomnet verbonden

Sluit het netsnoer op een stopcontact aan.

Weinig water in het reservoir

Vul het waterreservoir en druk op de aan-/uittoets
om het apparaat te resetten.

•	Verhoog de afstand tussen de apparaten. Sluit het apparaat op een contactdoos in een ander
schakelcircuit aan, waarop de andere apparaten niet zijn aangesloten.

Water op het bedieningspaneel

Zorg ervoor dat het bedieningspaneel droog is.

• Neem contact op met de fabrikant of met een servicetechnicus.

Weinig water in het reservoir

Vul het reservoir zoals in hoofdstuk D “Installatie van
de CTM Controller® 1600” beschreven

Verkeerde temperatuurinstelling

Stel de temperatuur in en druk op de INVOERTOETS.

• Verander de stand of de locatie van het gestoorde apparaat.

Als het apparaat door elektromagnetische storingen vermogensverliezen of belemmeringen vertoont, kan
het apparaat in de regel toch zonder gevaar verder worden gebruikt. Het apparaat moet op een minimumafstand van 30 cm van draagbare resp. mobiele HF-communicatieapparaten worden gebruikt.
www.ener-c.com 13
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H. CTM Exchanger®

Bijlage A – verklaring van de symbolen

Bestel-nr.

Beschrijving

Maximum
formaat

Toepassing

Fabrikant

Het apparaat voldoet aan de
richtlijn 93/42/EEG

CMS-01

Multifunctioneel
klein

55 cm (22“)

voor ledematen en enkels

Toepassingsdeel van het type BF.
Kenmerkingsplicht voor medische
producten die voor het directe contact met de patiënt zijn bestemd

Bestelnummer

MMM-01

Multifunctioneel
middelgroot

70 cm (28“)
Bedieningshandleiding in acht
nemen

Chargenummer

Multifunctioneel
groot

84 cm (33“)

Bedieningshandleiding in acht
nemen

Voorzichtig/waarschuwing

Tegen zonlicht beschermen

Droog bewaren

Niet gebruiken als de verpakking
is beschadigd

Breekbaar, voorzichtig hanteren

Serienummer indringen

Bescherming tegen schadelijk
van water of deeltjes
(met behulp van een waterdichte
transporttas)

MML-01

1
2

3

AANWIJZING: kies het correcte Exchanger-formaat zodanig dat deze het te behandelen
lichaamsdeel compleet wordt afgedekt met het gedeelte van de manchet waar het water doorheen stroomt.

Reiniging van de CTM Exchanger®
Veeg het kunststofoppervlak van de CTM Exchanger® met mild reinigingsmiddel en water af. Veeg
daarna reinigingsmiddelresten met helder water af. Laat de manchet vóór het volgende gebruik drogen.
De CTM Exchanger® kan op deze manier zo vaak u wenst worden gereinigd. Wij raden u aan de CTM
Exchanger® na elk gebruik te reinigen.

IP 21

AANWIJZING: gebruik in geen geval alcohol, agressieve reinigingsmiddelen of desinfectiemiddelen
om de CTM Exchanger® te reinigen.
AANWIJZING: de Exchanger-manchetten mogen telkens voor slechts één patiënt worden gebruikt. Bij
de behandeling van meerdere patiënten moet voor elke patiënt een nieuwe CTM Exchanger® worden
gebruikt.

Alleen voor binnenruimtes

Wisselstroom

40 °C

Opslagtemperatuurgrenswaarden

90%

Relatieve luchtvochtigheid bij
opslag

Symbool elektrische en elektronische oude apparaten (WEEE). Als
producteigenaar moet u de telkens
geldende voorschriften voor de
correcte afvoer in acht nemen.

5 °C

10%

14 www.ener-c.com
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Bijlage B – verklaring van de fabrikant
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de grenswaarden voor medische producten conform
EN 60601-1-2:2015. De grenswaarden bieden een passende bescherming tegen storingen van typische
medische installaties.

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische immuniteit
De CTM Controller® 1600 is voor het gebruik in de hierna vermelde elektromagnetische omgeving geschikt. De
klant of de gebruiker van de CTM Controller® 1600 moet ervoor zorgen dat deze in een omgeving wordt gebruikt die aan de volgende beschrijving voldoet.

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies
Tabel 2 – Transiënte elektromagnetische immuniteit
De CTM Controller® 1600 is voor het gebruik in de hierna vermelde elektromagnetische omgeving geschikt.
De klant of de gebruiker van de CTM Controller® 1600 moet ervoor zorgen dat deze in een omgeving wordt
gebruikt die aan de volgende beschrijving voldoet.

Tabel 1 – Emissies
Emissietest

Conformiteit

HF-straling
CISPR 11

Groep 1

HF-straling

Klasse B

Emissie van harmonische
stromen EN 61000-3-2

Klasse A

Flikkering
EN 61000-3-3

conform

Richtlijnen voor de elektromagnetische
omgeving

Immuniteitstest

IEC 60601 testniveau

Conformiteitsniveau

Elektrostatische
ontladingen
EN 61000-4-2

± 8 kV contact
± 15 kV lucht

± 8 kV contact
± 15 kV lucht

Uitgestraalde HF
EN 61000-4-3

10 V/m
80 MHz tot 3 GHz

10 V/m
80 MHz tot 3 GHz

Snelle elektrische
transiënten en
lawines
EN 61000-4-4

± 2 kV bij voedingsleidingen
± 1 kV bij ingangs-/
uitgangsleidingen

± 2 kV bij voedingsleidingen
± 1 kV bij ingangs-/
uitgangsleidingen

Snelle elektrische
transiënten en
lawines
EN 61000-4-4

± 1 kV fase(n) naar
fase(n)
± 2 kV fase(n) naar
massa

± 1 kV fase(n) naar
fase(n)
± 2 kV fase(n) naar
massa

Geleide storingen
EN 61000-4-6

10 Vrms

10 Vrms

3 A/m

30 A/m

UT = 0% 0,5p
0°, 45°, ..., 315°
UT = 0% 1p
0°
UT = 70% 25/30p
0°

UT = 0% 0,5p
0°, 45°, ..., 315°
UT = 0% 1p
0°
UT = 70% 25/30p
0°

SPANNINGSDALINGEN

UT = 0% 250/300p

UT = 0% 250/300p

Onderbreking

Magneetveld bij
netfrequentie (50 Hz /
60 Hz)
EN 61000-4-8
Kortstondige spanningsdalingen en
-onderbrekingen en
spanningsvariaties
IEC 61000-4-11

AANWIJZING: UT is de wisselstroomnetspanning vóór toepassing van het testniveau.
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Tabel 3 – Elektromagnetische HF-immuniteit
De CTM Controller® 1600 is voor het gebruik in de hierna vermelde elektromagnetische omgeving ontworpen.
De klant of de gebruiker van de CTM Controller® 1600 moet ervoor zorgen dat deze in een desbetreffende
omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

IEC 60601 Testniveau

Conformiteitsniveau

Aanbevolen veiligheidsafstand

Geleide HF
IEC 61000-4-6

10 Vrms
150 kHz tot 80 MHz

V1 = 10 Vrms
150 kHz tot 80 MHz

Uitgestraalde HF
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz tot 800 MHz

E1 = 10 V/m
80 MHz tot 800 MHz

10 V/m
800 MHz tot 2.5 GHz

E2 = 10 V/m
800 MHz tot 2.5 GHz

Draagbare resp. mobiele radiocommunicatieinstallaties
mogen niet op een afstand tot delen van de
CTM Controller® 1600, inclusief de kabels, worden
gebruikt die onder de aanbevolen veiligheidsafstand ligt, die aan de hand van de voor de desbetreffende zenderfrequentie geldende vergelijking
werd berekend.
Aanbevolen veiligheidsafstand
d = 1,2 √P 80 MHz tot 800 MHz
d = 1,2 √P 80 MHz tot 800 MHz
d = 2.3 √P 800 MHz tot 2,5 GHz
Hierbij is “P” het maximale uitgangsvermogen van
de zender in watt (W) volgens de gegevens van de
zenderfabrikant en “d” de
aanbevolen veiligheidsafstand in meter (m).
De van stationaire radiozenders uitgaande veldsterktes, die met behulp van een elektromagnetisch
onderzoek ter plaatse moeten worden vastgesteld,
moeten onder het conformiteitsniveau van het
betreffende frequentiebereik liggen. Storingen kunnen in de buurt van apparaten optreden die met
het volgende symbool zijn gemarkeerd:

Let er bij het afvoeren van het apparaat en de manchetten op dat dit in overeenstemming met de wetten en
voorschriften van uw land, uw provincie/deelstaat of uw gemeente gebeurt.

AANWIJZING 1: bij 80 MHz en 800 MHz gelden de telkens hogere frequentiebereiken.
AANWIJZING 2: de vermelde richtlijnen gelden mogelijk niet in alle situaties. De verspreiding van elektromagnetische straling
hangt van de absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen af.
De van stationaire radiozenders uitgaande veldsterktes, bijv. van radiostations voor mobiele telefonie/draadloze telefonie
en mobilofoons, radioamateurinstallaties, AM- en FM-radiozenders alsook televisiezenders kunnen niet precies theoretisch
worden voorspeld. Om de door stationaire radiozenders gegenereerde elektromagnetische omgeving te beoordelen, moet
eventueel een elektromagnetisch onderzoek ter plaatse worden uitgevoerd. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar
de CTM Controller® 1600 wordt gebruikt, het betreffende hierboven genoemde HF-conformiteitsniveau overschrijdt, moet
worden gecontroleerd of de CTM Controller® 1600 normaal functioneert. Wordt een abnormaal vermogen vastgesteld, zijn
mogelijk bijkomende maatregelen vereist, bijv. verdraaiing of verplaatsing van de CTM Controller® 1600.
a

b

In het frequentiegebied van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte kleiner dan 3 V/m zijn.
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