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1. A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE 
 

Cégünk által gyártott THERLAN elnevezésű készülék a fizikoterápia két leggyakrabban alkalmazott 

válfaját foglalja magában. Az elektroterápiát és az ultrahang terápiát.  

 

1.1. Elektroterápia 
 

1.1.1. Elektroterápia fizikai, kémiai és biológiai hatása 
Az elektroterápia a fizikoterápia egy széles körben elterjedt típusa. Ha megfelelően használjuk és 

alkalmaztuk nagyon hatékony gyógyítási segédeszközzé válhat. A készülék az izmok és az idegek - a 

terápiának megfelelő - elektromos ingerárammal történő stimulációjára szolgál. Segítségével 

elérhető az izmok erősítése, a vérellátás serkentése, az izmok regenerálása és ellazítása, a fájdalom 

csillapítása valamint a mozgásminták újrabeidegződésének elősegítése. A készüléket fizikoterápiás 

szakemberek, gyógytornászok, sporttudománnyal foglalkozó szakemberek használhatják az alábbi 

szakterületeken: baleseti rehabilitáció, baleseti sebészet, neurológia, ortopédia fájdalomterápia, 

fizikális medicina, sportorvoslás. 

 

1.1.2. Fizikai hatás 
Az emberi test elektromosság vezető. Az elektromos mező hatására benne töltéssel rendelkező 

atomok, vagy molekulák, ionok áramlanak. A testen keresztül az áram hordozók két irányban 

haladnak. A pozitív ionok a negatív pólus felé, a negatívak a pozitív felé mozognak. Az áram hatása 

elsődlegesen az áramerősségtől függ, amit az elektróda nagysága, és a rajta áthaladó áram eloszlása 

[mA/cm2] határoz meg. Az áram tehát szétosztható egy nagyobb területre, vagy ellenkezőleg, kis 

pontra lehet sűríteni aszerint, hogy milyen elektródát alkalmazunk.  

A bőr receptorainak érzékenysége alapján négy kategóriába sorolhatjuk a kezelés dózisát: 

- érzékelési küszöb alatt (nem érez a beteg semmit) 

- érzékelési küszöb (hangyacsípés nagyságú érzet) 

- érzékelési küszöb felett (a beteg tolerancia határát eléri, erős áramérzetet vált ki. Elkerülés 

végett ki kell egyenlíteni a bőr vezetőképességének különbségeit, pl. víz, vagy 35% alkohol 

felhasználásával) 

- túladagolás (égő, csípő fájdalomérzet, kiütést okozhat) 

Motoros hatású áramformák dózisait is négy kategóriába sorolják: 

- motoros küszöb alatt (nem okoz látható izom-összehúzódást) 

- motoros küszöbön (alig látható izom-összehúzódások) 

- motoros küszöb felett (összehúzódásokat, és izomhullámzást vált ki) 

- túladagolás (fájdalmas izom-összehúzódást vált ki) 
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Az alacsony frekvenciájú ingeráramok az idegekben impulzus-szinkronizált akciós potenciálokat 

váltanak ki, melyek a fájdalomcsillapító, vérkeringés javító és az izomrendszerben létrehozott 

terápiás hatásért felelősek. Az impulzusok alakja és frekvenciája határozza meg a különböző kívánt 

terápiás hatást. 

Széles, jelentős galván komponenssel rendelkező impulzusok, mint például a diadinamikus áramok 

nagyobb területek ingerlésére alkalmasak és első sorban a bőr érző idegeit stimulálják. A keskeny 

impulzusok, mint például a magas feszültségű galván áramok áthidalva a bőr kapacitív ellenállását, 

elsősorban a mélyebben fekvő érző és mozgató idegrostokat ingerlik. 

A különböző frekvenciák sajátos hatásait az alábbi csoportokba rendelhető: 

− Fájdalomcsillapítás 

- 50..100 Hz: ingerküszöb kontroll 

- 2..10 Hz: endorfin kiáramlás 

− Izom 

- 1..20 Hz:  izomrángatózás 

- 50..80 Hz:  tónusfokozás 

- 100..200  Hz: tónuscsökkentés 

- tisztán közép-frekvencia: motoros küszöbön történő ingerlési mód 

- erősítés 

 

1.1.3. Biológiai hatás, az elektroterápia alkalmazási területei 
 

a., Transzkután elektromos idegstimulálás 

- fájdalomcsillapítás 
 
 

b, Interferenciaáram kezelés 

- fájdalomcsillapítás 

  



Használati útmutató a THERLAN készülékhez 

 

Fájlnév: GKV-Therlan-V5 Verzió: 5.               Dátum: 2021.06.01. 5 | O l d a l  

 

1.1.4. Az elektroterápia kontraindikációi 
 

- pacemakert vagy más elektronikus stimuláló készüléke viselő paciensek 

- fémimplantátum közelében nem szabad kezelést végezni 

- terhesség 

- nyaki artéria vagy carotis mirigy közelében tilos alkalmazni 

- a szem és a száj közvetlen közelében, valamint a szív környékén a mellkason tilos alkalmazni. 

- lázas vagy fertőző betegségek 

- gyulladásos vagy tumoros bőrbetegségek, továbbá trombózisok, vénagyulladások 

- transcerebrális vagy tansthrocalis alkalmazása tilos (szívritmus-zavar veszélye áll fenn 

- rákos daganatok esetén 

- sérvek közelében 

 

1.2. Ultrahang terápia 
 

1.2.1. Az ultrahang fizikai, kémiai és biológiai hatása: 
 

A különböző konzisztenciájú szövetekben bejutó ultrahangsugárzás különböző terjedési sebességgel 

halad és az ún. határfelületeken reflektálódik. Minél tömörebb szövetbe jut annál nagyobb a 

sebessége. A lágyrészekben 1500 m/sec, a csontokban 3000 m/sec, fémekben 5000 m/sec 

sebességgel terjed. A sűrűsödésekből és ritkulásokból álló longitudinális hullámok a különböző 

sűrűségű szöveteket más és más rezgésszámmal mozgatják, így a szövetek közt súrlódás ún. 

mikromasszázs alakul ki, mely hőképződéssel jár. A mikromasszázs, valamint a hőképződés az 

ultrahang fizikai hatásai közé tartozik, de a hőképződés jelentős része nem a szövetek közötti 

súrlódás, hanem az elnyelt energia következménye. Az endogén hőképződés az egyes biológiai 

szövetekben különböző. Legjobban a csont, majd a szalagok, inak, az izomzat és végül legkevésbé a 

zsírszövet melegszik fel. Az ultrahang sugárzás reflexiója miatt fokozottabb felmelegedése van az 

ún. határrétegeknek. 

 

A biológiai hatás szempontjából a sugárzás hatására a következő funkcióváltozásokat sikerült 

igazolni: 

- végtagízületi kopások (arthrosis) kezelése 

- idült gyulladások (arthritis) kezelése 

- izomelmerevedés miatt kialakuló izomfájdalmak mérséklése  

- izom fájdalmak (myofasciális triggerpontok) mérséklése 

- reuma (rheumatoid-arthritis) kezelése 
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1.2.2. Az ultrahang kezelés kontraindikációi: 
 

-  daganatok és daganati áttételek helyeinek ultrahang kezelése 

-  lázas állapot 

-  heveny tubecolosis 

-  osteomyelitis (csontvelő gennyesedés) 

-  visszérgyulladás és vérzés, vérzéshajlam esetében (haemorrhagia diathesis) 

-  terhesség első és utolsó 6 hetében 

-  pacemaker körüli terület- agy, gerincvelő 

-  paravertebralis régió, a C3 szegmenstől lefelé 

-  szem, fül környéke 

-  szív 

-  csigolyamegnyitás körülötti terület 

-  epiphysis-zónák gyerekeknél 

-  korábbi műtéti hegek, égési sérülések hegeinél 

-  a heréknél 

-  a pajzsmirigynél és a nyirokcsomóknál 

-  a növekedési porc besugárzása tilos! 

-  friss sérülések 

-  beépített protéziseknél 

 

 

1.3. Megjegyzés 
 

Fontos megjegyeznünk, hogy a továbbképzés az egészségügyi ellátás nagyon fontos eleme. Számos 

kiváló forrás áll rendelkezésre, hogy a felhasználó bővítse tudását a fizikoterápia számos 

aspektusáról.  

Cégünk kiemelten ajánlja a Használati útmutató alapos megismerését a berendezés 

üzemeltetéséhez és az interneten fellelhető oktatási anyagok tanulmányozását is javasoljuk 

ismeretei bővítéséhez. 
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2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 
 

- A készülék nem használható, ha gyógyszerfogyasztás mellékhatásaként vagy 

alkoholfogyasztás következtében nem biztosított a készülék biztonságos használata! 

- A készüléket nem kezelhetik gyermekek és fizikailag vagy szellemileg korlátozott személyek. 

- A zavart érzékelésű területen végzett kezelés fokozott figyelmet követel meg! 

- Az elektródákat felhelyezi és az izom stimulációs beállításokat elvégezni, csak a felíró 

szakorvos illetve szakápoló utasításai szerint lehet! 

- Egyenáramú komponenst is tartalmazó ingeráramú kezelésnél a kezelt felületen bőrpír 

keletkezhet, ezért ezekben az esetekben fokozott figyelemmel járjunk el! 

- A paciensre a kezelés alatt más készüléket nem szabad csatlakoztatni. 

- Rövidhullámú és mikrohullámú berendezések közelében ne használjuk a készüléket! 

- Az elektromos elektródák mellkas közeli használata növeli a szívritmuszavarok kockázatát. 

- A tarkón illetve a száj felett, a szem közvetlen közelében, valamint a szív környékén a 

mellkason elektroterápiás kezelést végezni tilos! 

- Az elektródákat a fej átellenes oldalain és a felsőtest átellenes oldalain – mellkas/hát - 

elhelyezni tilos! 

- Az elektródák felhelyezése és eltávolítása START állapotban TILOS! 

- A készülék kifogástalan működése csak a gyártó által biztosított tartozékokkal biztosított. 

- Ha nem a gyártó által biztosított tartozékkal kezel, és az áramsűrűség meghaladja a 

2mA/cm2-es értéket, fokozott figyelemmel végezzük az elektroterápiás kezelést! 

- Az elhasználódott elektródák túl nagy lokális áramsűrűséget okozhatnak, ezért felhelyezés 

előtt mindig vizsgálja meg az elektródák állapotát! 

- Ha van rá mód, mind a tagonista- mind az antagonista izmokat erősítsük, hogy ne okozzunk 

koordinációs problémát. 

- Ne állítsa a készüléket hőforrás, például kályha közelébe! 

- Stabil és sima felületre állítsa a készüléket, jól szellőző helyiségbe! 

- Ne tegye ki a készüléket, illetve tartozékait közvetlen napfénynek, pornak, nedvességnek, 

vibrációnak vagy erős ütődésnek! 

- Ne tisztítsa a készüléket illékony anyagokkal (benzin, alkohol, hígító vagy egyéb oldószer), 

mert károsítják a készüléket! 

- Ne helyezzen tárgyakat a készülék réseibe, és ne hagyjon folyadékot tartalmazó tégelyt a 

készüléken! 

- Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék csatlakozóiba! 

- Vihar esetén ne használja a készüléket! 

- Ne nyissa fel a készüléket! Minden javítási munkálatot csak az eszköz forgalmazója, illetve az 

általa megbízott szerviz végezheti el! 

- A Használati útmutatót mindig tartsa a készülék közelében! 
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3. A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE 
 

3.1. Kábelek, kezelőfejek csatlakoztatása 
 

Csatlakoztassa a hálózati kábelt először a készülékhez, majd a védőfölddel ellátott 230V-os 

hálózathoz. 

 

A hátoldalon található billenőkapcsolóval helyezze áram alá a műszert. 

 

 

FIGYELEM! 

TILOS a hálózati kapcsolót be- illetve kikapcsolni, miközben az elektródák a 

páciensen vannak! 
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A készülék kimeneti csatlakozói és a kezelőkábelek színeire ügyelni kell! A fehér végű kábelt a fehér 

aljzatba, a szürke végű kábelt a szürke aljzatba kell csatlakoztatni! 

 

 

A csatlakoztatásnál ügyeljen arra, hogy a jelölések (nyilak) egymással szemben legyenek. 

Az összeillesztésnél hall egy kattanást a sikeres csatlakoztatás esetén.  

 

Szétválasztáskor a nyilakkal jelzett csatlakozó részt húzza ellenkező irányba. 

 

 

Az UH kezelés kizárólag a fehér végű kábellel/aljzattal végezhető! 
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Fontos szerepe van a különböző színű mezőknek (kék, sárga, barna, zöld). A négy szín egy-egy 

elektromos kimeneti csatornát jelöl, mind a kijelzőn, mind a hozzávezető elektromos vezetékeken. 

Az elektroterápiához tartozó toldókon is megjelenik a négy szín.  

 

 

 

 

A toldók csatlakozóin külön van a piros és a fekete csatlakozónak a helye. Ügyeljünk arra, hogy a 

készülékhez adott kábeleket a megfelelő csatlakozóba csatlakoztassuk (piros a pirosba, fekete a 

feketébe). 

 

3.2. Az érintőképernyővel kapcsolatos tudnivalók 
 

Az érintőképernyő bal szélén levő egymás alatti start/stop mező színe illetve, 

szimbólumai jelzik a START illetve a STOP állapotot. Ha a keret piros, akkor stop 

állapotban van, és a kezelési paramétereket csak ilyenkor lehet beállítani. Érintés 

esetén zöldre vált a mező kerete – start állapot -, és a forgató gombbal állíthatjuk 

a kezelő áramot.  

 

 

 

A kijelzőn megjelenő paramétereket (az intenzitás kivételével) a jobb oldali 

mezőkben szereplő. le-fel nyilakkal lehet beállítani. A dupla nyilaknál 10 

egységet változik a paraméter, a sima nyilaknál egy egységet. A jobb felső 

és a jobb alsó mező pillanatnyilag nem aktív (mentés, pipa). A beállítandó 

paraméter mezőjét érintsük meg, ekkor kivilágosodik a mező. Ekkor tudjuk 

a jobb oldali nyilakkal beállítani a kívánt paramétert.  
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A kék illetve sárga (4 csatorna esetén a zöld és a barna) színű terápiás mezőt megérintve jelenik 
meg a kijelzőn a 16 féle terápiás választási lehetőség (opció).  

 

 

 

 

 

  

Ultra Sound Therapy Ultrahang terápia 

AM Middle-Frequency Fix mode 2 pólusú középfrekvencia fix frekvencián 

AM Middle-Frequency Sweep mode 2 pólusú középfrekvencia változó frekvencián 

IFC-Modulation Fix mode 4 pólusú középfrekvencia fix frekvencián 

IFC-Modulation Sweep mode 4 pólusú középfrekvencia változó frekvencián 

Galvanic Classic Hagyományos galvánáram 

Galvanic current autopolar Szaggatott galvánáram 

Diadynamic current autopolar Diadinamikus áramok 

Tens Fix frequency Tens fix frekvencián 

Tens Sweep frequency Tens változó frekvencián 

Tens Burst Fix frequency Tens burst fix frekvencián 

Tens Burst Sweep frequency Tens burst változó frekvencián 

Monophase impulse Monofázisú áramok 

Biphase impulse Bifázisú impulzus áramok 

Tagonist-Antagonist Monophase Impulse Tagonista-Antagonista monofázisú áramok 

Tagonist-Antagonist Biphase Impulse Tagonista-Antagonista bifázisú áramok 
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4. A KÉSZÜLÉK VÁLASZTHATÓ TERÁPIÁI 
 

4.1. Ultra Sound Therapy (Ultrahang terápia) 
 

Csatlakoztassa valamelyik UH-kezelőfejet! 

 

4.1.1. Sono BIG UH-kezelőfej 
 

 

 

A paraméterek a megfelelő mező érintésével állítható be a kívánt értékre. A kiválasztott mező 

érintés esetén kifehéredik, ekkor állítható a kiválasztott paraméter az oldalsó nyilakkal. Ez 

vonatkozik a moduláció ill. a kimenő frekvenciák értékeinek beállítására is. 

Beállítás után nyomjuk meg a Start   gombot, majd a forgatógombbal állítsuk be a kívánt 

teljesítményt  
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4.1.2. Sono SMALL UH-kezelőfej 
 

 

 

4.1.3. Multi-crystal kezelőfej 
 

 

A paraméterek a megfelelő mező érintésével állítható be a kívánt értékre. A kiválasztott mező 

érintés esetén kifehéredik, ekkor állítható a kiválasztott paraméter az oldalsó nyilakkal. Így 

állíthatjuk be a LOW ill. A HIGH Band modulációs terápiákat. 

Beállítás után nyomjuk meg a Start   gombot, majd a forgatógombbal állítsuk be a kívánt 

teljesítményt  
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Tudnunk kell, hogy az ultrahang annál mélyebben hatol a szervezetbe, minél nagyobb az intenzitása. 

Ezért ha a bőrt vagy a bőrhöz közeli szöveteket akarjuk kezelni kis intenzitásra van szükség és a 

kezelési idő lehet hosszabb. Mélyen fekvő szövetek kezelésekor a nagyobb intenzitás és rövidebb 

kezelési idő a helyes választás.  

Az ultrahangsugárzó felületét minden kezelés után fertőtleníteni kell pl. 5%-os Neomagnolos vagy 

alkoholos lemosással. 

 

Az orvosi állapot felmérését, az orvosi javallatot, és a szükséges dózis 

meghatározását csak szakorvos írja elő! 

 

A kezelés során nagyon fontos, hogy a készüléket a kezelendő felületen, lassan de állandóan 

mozgassuk úgy, hogy közben annak teljes felülete érintkezzen a bőrrel. Figyeljük a csatolóanyag 

meglétét, szükség esetén pótoljuk. Ha a csatolás megfelelő, a beállított kezelési idő visszaszámlálása 

megkezdődik. 

Amikor a beállított kezelési idő letelik, a készülék kikapcsolja az ultrahangot. 

 

A továbbiakban leírunk néhány a gyakorlatban jól bevált kezelés technikáját, melyeket a 

tudományos szakirodalom alapján, nagy gyakorlattal bíró reumatológus főorvos bocsátott 

rendelkezésünkre. A lokalizálás segítésére néhány ábrát is adunk. 

 

FIGYELEM! 

Ügyeljünk arra, hogy vízben való kezelés esetén minden beteg kezelése használatlan, friss vízben 

történjen! 
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4.1.4. Gerinc kezelése 
A gerinc feletti kezeléseket - az idegszövet fokozottabb hőérzékenysége miatt - csak 

paravertebralisan - a gerinc mellett szabad végezni. A gyakorlatban a nyaki gerinc panaszok a felső 

háti szakaszra is kiterjednek, ezért a nyaki gerinc kezelésénél a mezőhatárok az occiputnál 

(nyakszirtcsontnál) indulva a trapesius (csuklyás) izom felső szélén, majd a váll előtt a lapocka felső, 

majd belső széle mellett tér vissza az occiputhoz, a nyakszirtcsonthoz.  

4.1.5. A háti és az ágyéki gerinc 
kezelésénél mindkét oldalon két-két 
paravertebralis (gerinc melletti) mezőben 
végezhetjük a kezelést. 

 

4.1.6. Váll ízület 
A deltoideus izomzat három részének 
megfelelően alakítható ki három ultrahang 
mező. 

 

4.1.7. A könyök és a csuklóízület 
Az ide vonatkozó irodalmi adatok általában 

kezelési mezőket nem ismertetnek, mivel ezt a 

két régiót nem igen szokták ultrahang- 

kezelésben részesíteni. 

Az alkar hajlító oldalán tendinitisek 

(íngyulladás), tendovaginitisek (ínhüvely-

gyulladás) esetében viszont gyakran végzünk 

ultrahang kezelést. 

 

4.1.8. A csípőízület 
kezelése három mezőben - gluteálisan (a farizomzat), ingvinálisan (a lágyékhajlat) és a trochanter (a 

combcsont nagy bütyke) felől történik a mezők besugárzása.  
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4.1.9. A kül- vagy a bel boka 
körüli mezőkben, valamint az Achilles-ín felett tendovaginitis (ínhüvelygyulladás), illetve tendinitis 

(íngyulladás) esetében végezzük az ultrahang besugárzást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.10. A tenyér 
Dupuitren kontraktura (rendszerint férfiakon a 

III-V ujjak hajlításos zsugorodásakor, vagy az 

ujjakon lévő kisízületek arthritise miatt az 

érintett területnek megfelelően végezhető az 

ultrahang besugárzás. 
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4.1.11. A temporomandibuláris ízület arthritise 
(a halánték- és az állkapocscsont ízületi gyulladása) esetében felette kis mezőben történik a 
besugárzás. 

4.1.12. A térdizület  
ultrahang kezelésére leginkább patellát (a térdkalácsot) kihagyó peripatelláris mező besugárzása a 

legjobban bevált kezelési mód. Ha a beteg 

térdhajlatában is jelez fájdalmat, a 

peripatelláris (térdkalács körüli) kezelést a 

térdhajlati kezeléssel szokásos kiegészíteni. 

Természetesen, ha a beteg térdének mediális 

(belső), vagy laterális (külső) oldalán jelzi a 

fájdalmat, az oldalsó mezők kezelése is 

lehetséges. 

Az ultrahang teljesítményének besugárzási 

dózisa egyértelműen függ a mezőben 

elhelyezkedő képletektől és azok tömegétől. 

Pld. a csípőizület besugárzásánál a gluteusok 

(farizmok) irányából nagyobb teljesítmény 

beállításra - 0,7- 0,8 W/cm
2
-re van szükség, 

mint a lágyékhajlatban, idegeket tartalmazó 

mezőben 0,3-0,4 W/cm
2
, vagy a trochanter 

felett, ahol a csont felületes elhelyezkedésű. A 

gerinc paravertebrális mezői felett általában 

0,5 W/cm
2
 a megfelelő dózis beállítás. 

Természetesen ez egyértelműen függ a beteg 

izomzatának tömegétől. 

A temporomandibuláris (rágóizom) ízület kezelésénél 0,2-0,3 W/cm
2
-nél nagyobb intenzitást ritkán 

lehet alkalmazni. Ezzel szemben a hegek kezelésére a maximális dózis beálltás a legtöbb esetben 

indokolt. 

A kezelési idő a magyarországi gyakorlatban 3-5 perc mezőnként. Más országokban 10 perces 

kezelési időket is alkalmaznak. Abban valamennyi irodalmi adat megegyezik, hogy napi 20 percnél 

hosszabb besugárzást ne végezzünk! Van olyan vélemény is, hogy a maximális kezelési idő 15 perc, 

mivel tapasztalatuk szerint ennél hosszabb kezelési idő beállítása esetén sem érhető el jobb 

eredmény. 

A maximális kezelési időt általában 75-100 cm
2
 kezelési területre számolják. 

A kezeléseket lehetőleg naponta vagy legalább másod naponta végezzük. A heti két, vagy egy 

alkalommal végzett kezeléseknek a terápiás hatása - tapasztalataink szerint - sokkal gyengébb. Az 

irodalmi adatoktól eltérően ma már évente 2-3 kúraszerű kezelés is végezhető, viszont 10-12 

kezelésnél többet egy sorozatban nem szabad adni!  
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4.2. 2P AM MIDDLE FREQ. FIX FREQUENCY MODE / 2 pólusú középfrekvencia fix 
frekvencián 
 

 

 

 

Fix frekvencia: 1-120 Hz 

 

 

 

 

 

 

Középfrekvenciás áram 

 

A Freq. mező megérintése után tudjuk a jobb oldali nyilakkal beállítani az ingeráram frekvenciáját. 

A Start  megnyomása után a forgatógombbal tudjuk beállítani a ingeráram megfelelő erősségét. 
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4.3. 2P AM MIDDLE FREQ. SWEEP FREQ. MODE / 2 pólusú középfrekvencia változó 
frekvencián 
 

 

 

 

                                              Fix frekvencia: 1-120 Hz 

 

 

 

 

 

 

Középfrekvenciás áram 

 

Minimum frekvencia: 1-119 Hz 

Maximum frekvencia: 2-120 Hz 

Sweep: SLOW/FAST (lassú/gyors) léptetési sebesség a minimum és maximum frekvenciaértékek 
között 

A Start  megnyomása után a forgatógombbal tudjuk beállítani a ingeráram megfelelő erősségét. 
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4.4. 4P INTERFERENTIAL FIX FREQUENCY MODE / 4 pólusú középfrekvencia fix 
frekvencián 
 

 

 

 

Vektor: ON/OFF 

Vektor: ON = körbeforgó vektormező 

 

Kikevert frekvencia mező 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennél a terápiánál a kék-sárga ill. a barna-zöld csatornákat egyidejűleg használjuk 

A Freq. mezőben tudjuk beállítani az alacsonyfrekvenciás stimuláló frekvencia értékét 

A Vector bekapcsolásakor az interferencia mező kőrmozgást is fog végezni 

A Start  megnyomása után a forgatógombbal tudjuk beállítani a ingeráram megfelelő erősségét. 
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4.5. 4P INTERFERENTIAL SWEEP FREQ. MODE / 4 pólusú középfrekvencia változó 
frekvencián 
 

 

 

 

Vektor: ON/OFF 

Vektor: ON = körbeforgó vektormező 

 

Kikevert frekvencia mező  

 

 

 

 

 

 

 

Fr. min: Kikevert minimum frekvencia: 1-119 Hz 

Fr. max: Kikevert maximum frekvencia: 2-120 Hz 

A Vector On/Off bekapcsolásakor az interferencia mező kőrmozgást is fog végezni. 

Sweep: Slow/Fast (lassú/gyors) léptetési sebesség a minimum és maximum frekvencia értékek 

között 

A Start  megnyomása után a forgatógombbal tudjuk beállítani a ingeráram megfelelő erősségét. 
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4.6. GALVANIC CLASSIC / Hagyományos galvánáram 
 

 

 

 

 

A Start  megnyomása után a forgatógombbal tudjuk beállítani a galvánáram megfelelő 

erősségét. 

EZ A HULLÁMFORMA EGYENÁRAMÚ KOMPONENST IS TARTALMAZ. A KEZELÉS SORÁN A KEZELT 
FELÜLETEN BŐRPÍR KELETKEZHET, EZÉRT FOKOZOTT FIGYELEMMEL JÁRJUNK EL! 
 

 

4.7. GALVANIC CURRENT AUTOPOLAR / Váltott pólusú galvánáram 
 

 

 

 

A Start  megnyomása után a forgatógombbal tudjuk beállítani a galvánáram megfelelő 

erősségét. 
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4.8. DIADYNAMIC CURRENTS / Diadynamikus áramok 
 

4.8.1. MF hullámforma 
 

 

 

 

4.8.2. DF hullámforma 
 

 

 

 

4.8.3. CP hullámforma 
 

 

 

 

4.8.4. LP hullámforma 
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4.8.5. RS hullámforma 
 

 

 

 

4.8.6. TRÄBERT hullámforma 
 

 

 

 

EZEK A HULLÁMFORMÁK EGYENÁRAMÚ KOMPONENST IS TARTALMAZNAK. 

A KEZELÉS SORÁN A KEZELT FELÜLETEN BŐRPÍR KELETKEZHET, EZÉRT FOKOZOTT FIGYELEMMEL 

JÁRJUNK EL! 
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4.9. TENS FIX-FREQUENCY / Tens fix frekvencián 
 

 

 

 
    Frekvencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Freq. mező megérintése után tudjuk a jobb oldali nyilakkal beállítani az ingeráram frekvenciáját. 

(1-140Hz) 

A Start  megnyomása után a forgatógombbal tudjuk beállítani a ingeráram megfelelő erősségét. 
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4.10. TENS SWEEP-FREQUENCY / Tens változó frekvencián 
 

 

 

    Frekvencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr. min: Kikevert minimum frekvencia: 1-139 Hz 

Fr. max: Kikevert maximum frekvencia: 2-140 Hz 

Sweep: Slow/Fast (lassú/gyors) léptetési sebesség a minimum és maximum frekvencia értékek 

között 

A Start  megnyomása után a forgatógombbal tudjuk beállítani a ingeráram megfelelő erősségét. 
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4.11. TENS BURST FIX FREQUENCY / Tens burst fix frekvencián 
 

 

 

 

Fix frekvencia: 1-140 Hz 

  Frekvencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Freq. mező megérintése után tudjuk a jobb oldali nyilakkal beállítani az ingeráram frekvenciáját. 
(1-140Hz) 

A Start  megnyomása után a forgatógombbal tudjuk beállítani a ingeráram megfelelő erősségét. 
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4.12. TENS BURST SWEEP FREQUENCY / Tens burst változó frekvencián 
 

 

 

 

          Frekvencia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fr. min: Kikevert minimum frekvencia: 1-139 Hz 

Fr. max: Kikevert maximum frekvencia: 2-140 Hz 

Sweep: Slow/Fast (lassú/gyors) léptetési sebesség a minimum és maximum frekvencia értékek 

között 

A Start  megnyomása után a forgatógombbal tudjuk beállítani a ingeráram megfelelő erősségét. 
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4.13. MONOPHASE IMPULSE CURRENT / Monofázisú áramok 
 

4.13.1. Rectangular / Négyszög 
 

 

         Impulzus idő 

 

 

 

 

 

       Szünet idő 

 

Impulzus idő: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ms 

Szünet idő: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sec 

 

4.13.2. Triangular / Háromszög 
 

 

   Impulzus idő 

 

 

 

 

 

        Szünet idő 

Impulzus idő: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ms 

Szünet idő: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sec  
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4.13.3. Exponential / Exponenciális 
 

 

            Impulzus idő 

 

 
 
 
 
 
 
      Szünet idő 

 

Impulzus idő: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ms 

Szünet idő: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sec 

 

 

4.13.4. Trapezoidal / Trapéz 
 

 

   Impulzus idő 

 

 
 
 
 
 
 
 
        Szünet idő 

Impulzus idő: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ms 

Szünet idő: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sec   
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4.14. BIPHASE IMPULSE CURRENT / Bifázisú impulzus áramok 
 

4.14.1. Rectangular / Négyszög 
 

 

 

 

   Impulzus idő 

 

 

 

 
 
 
             

 

Mod. frekvencia        Szünet idő 

 

Impulzus idő: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5s 

Modulációs frekvencia: 20-140 Hz 

Szünet idő: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9s  
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4.14.2. Triangular / Háromszög 
 

 

 

 

         Impulzus idő 

 

 
 
 
 
 
 
   

 

   Mod. frekvencia   Szünet idő 

 

 

Impulzus idő: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5s 

Modulációs frekvencia: 20-140 Hz 

Szünet idő: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9s  
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4.14.3. Exponential / Exponenciális 
 

 

 

 

        Impulzus idő 

 

 
 
 
 
 
 
   

 

Mod. frekvencia  Szünet idő 

 

 

Impulzus idő: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5s 

Modulációs frekvencia: 20-140 Hz 

Szünet idő: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9s  
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4.14.4. Trapezoidal / Trapéz 
 

 

 

 

 

          Impulzus idő 

 

 
 
 
 
 
 
   

 

Mod. frekvencia  Szünet idő 

 

 

Impulzus idő: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5s 

Modulációs frekvencia: 20-140 Hz 

Szünet idő: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9s 
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4.15. TAGONIST-ANTAGONIST MONOPHASE IMPULSE / Tagonista-Antagonista 
monofázisú impulzus áramok 
 

 

 

1-es csatorna (kék vagy barna) 

  Impulzus idő 

 

 

 

 

 

           Szünetidő 

2-es csatorna (sárga vagy zöld) 

       Impulzus idő 

 
 
 
 

 
 
       Szünet idő  
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4.16. TAGONIST-ANTAGONIST BIPHASE IMPULSE / Tagonista-Antagonista bifázisú 
áramok 
 

 

1-es csatorna (kék vagy barna) 

              Impulzus idő 

 

 

 

 

          Szünet idő   Mod. frekvencia  

2-es csatorna (sárga vagy zöld) 

    Impulzus idő 

 

 

 

 

  Mod. frekvencia    Szünet idő 

Tagonista-Antagonista kezelésnél a kék-sárga illetve barna-zöld csatornák egyszerre működnek: 

kezelési idő, impulzusidő, szünetidő együtt állítható, viszont a hullámforma és az áramerősség 

egymástól függetlenül. Ez vonatkozik a monofázisú impulzusra és a bifázisú impulzusra is.  
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5. A KEZELÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOK ÉS VESZÉLYEK 
 

A készülék víz alatti kezelésre is használható! A víz alatti kezelésnél nagyon fontos szem előtt 

tartanunk azt a tényt, hogy az ultrahang a vízben nagyon jól terjed, a használt edény oldalairól 

reflexiós sugárzás léphet fel. Ezért lehetőleg csak a kezelendő terület kerüljön víz alá. Ha lehet, 

kerüljük el a kezelőfejet tartó ujjak víz alá merülését! 

További veszélyforrás lehet, ha a beteg korábban sebészeti-, ionizáló sugárterápiás-, vagy 

kemoterápiás kezelést kapott. Égési sérülést okozhat az érzéketlen, gyenge keringésű területeken. 

Az ultrahangos kezelés potenciálisan veszélyforrást jelenhet azoknál a betegeknél, akik 

fájdalomcsillapítókat szednek a betegségükre 

 

 

6. BIZTONSÁGI- ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 

A készülék az MSZ EN 60601-1 szabvány biztonsági és alapvető működési követelményeknek 

megfelelően készült. Ennek megfelelően földelt hálózati csatlakozóval van ellátva. A készülék csak 

földelt hálózati konnektorról üzemeltethető. A védővezető megszakítása a készülék belsejében, 

vagy a készüléken kívül, ill. a vezető lecsatolása a készülékről, villamos áramütés-veszélyessé teheti 

azt. 

TILOS A VÉDŐVEZETŐ MEGSZAKÍTÁSA! A KÉSZÜLÉKET, HA A KEZELŐFEJÉN, A KÁBELÉN VAGY 
MAGÁN A KÉSZÜLÉKEN SÉRÜLÉS LÁTSZIK ÜZEMELTETNI TILOS! 

A készülék bárminemű rendellenes működése esetén forduljunk szakszervizhez. 

A nem rendeltetésszerű használatból, illetve a szakképzettség hiányából adódó bárminemű sérülés, 
károkozás esetén a gyártó felelősséget nem vállal! 

A készüléket vagy a tartozékait gőz-, gáz- vagy hőlégsterilizátorban csíramentesíteni nem szabad! 

Fertőtlenítése Neomagnolos vagy alkoholos letörléssel lehetséges. 

A készüléket gyermekek és szellemileg fogyatékos személyek nem használhatják, előlük azt el kell 
zárni!  
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7. KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS 
 

A készülék javítását kizárólag a szakszerviz végezheti! A készülék szétszerelése a garancia azonnali 

megszűnését eredményezi. A készülékben csak az előírt névleges áramerősségű és típusú 

biztosítóbetétet szabad alkalmazni! TILOS átalakított olvadó betétet felhasználni! Olvadó betétet 

csak a hálózatról való leválasztás után szabad cserélni! 

A készüléket mindig tartsuk tisztán, és kezelések után tisztítsuk meg a rárakódott UH-csatoló 

anyagtól alkoholos vagy Neomagnolos vattával. A készülék különösebb karbantartást nem igényel. 

Megfelelő kezelés és karbantartás esetén a készülék várható élettartama 10 év. A készüléket 

ajánlott 2 évenként műszaki és életvédelmi felülvizsgálatra szakszervizbe juttatni. 

A készülék az MSZ EN ISO 60601-1-2 szabványban megengedett elektromágneses zavarokra 

érzéketlen és a környezetére a szabványban megengedettnél nagyobb zavarterhelést nem generál. 

 

A készülék bárminemű rendellenes működése esetén forduljon szakszervizünkhöz! 

Szakszervíz: Merlan Bt. 

Cím:   1031 Budapest, Torma Károly. u. 9. 

Telefon:  1 367 8779 

 

 

 

 

8. SZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI FELTÉTELEK 
 

A készülék az eredeti gyári csomagolásban szállítható és tárolható a következő környezeti 

tartományokban: 

- Környezeti hőmérséklet zárt helyiségben -20°C - +60°C-ig 

- Relatív légnedvesség 25°C – hoz viszonyítva 10% - 85%-ig. 

- A helyiség levegője ne tartalmazzon olyan szennyeződést, amely korróziót okoz. 

- Légnyomás tartomány 500hPa - 1060hPa –ig. 
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9. CSOMAGOLÁS ÉS TARTOZÉKOK 
 

A készülék szivacsbetétes karton dobozban kerül szállításra melynek a konfigurációtól függő 

maximális tartalma következő: 

- 1 db THERLAN készülék 

- 1 db Használati útmutató 

- 1 db Hálózati kábel 

- 2 db Speciális kezelőkábel 

- 2 db Speciális toldó 

- 2 db Kék kezelőkábel 

- 2 db Sárga kezelőkábel 

- 2 db Barna kezelőkábel 

- 2 db Zöld kezelőkábel 

- 8 db 45x80 mm-es gumielektróda  

- 2 db UH fej (Sono BIG, Sono SMALL) 

- 1 db Multi-crystal UH fej 

           
 

 

Figyelem! A fel nem használt csomagolóanyagokat a szelektív hulladékgyűjtés szabályai 

szerint kell kezelni! 
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10. KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 

FIGYELEM! A fertőtlenítésre használt szennyezett anyagokat az e célra kijelölt gyűjtőben kell tárolni 

elszállításig! 

A készülék várható élettartama 10 év. A készülék felépítéséből adódóan olyan anyagokat is 

tartalmazhat, amely nem kerülhet közvetlenül a háztartási hulladékba, mert súlyosan károsíthatja 

környezetünket. Ezért élettartamának végén kizárólag a területileg kijelölt villamos hulladék 

anyagok átvételére szakosodott helyen szabad elhelyezni. 

 

11. JÓTÁLLÁS 
 

A gyártó a vásárlást követő 2 év időtartamig garanciát vállal, ami azonban nem terjed ki a 

műszerkönyvben leírtak be nem tartásából, illetéktelen javításból, elemi csapásból származó 

károkra. 

Gyártási szám: 

Vásárlás napja: 

Garancia határideje: 

  

 

Ph. 



Használati útmutató a THERLAN készülékhez 

 

Fájlnév: GKV-Therlan-V5 Verzió: 5.               Dátum: 2021.06.01. 41 | O l d a l  

 

 

12. MŰSZAKI PARAMÉTEREK 

Hálózati feszültség:  230V, 50Hz +/- 10% 

Teljesítményfelvétel:  max. 60 VA 

Érintésvédelmi osztály: 

Érintésvédelmi szabvány: 

A készülék védettségi fokozata: 

A kezelőfej védettségi fokozata: 

I év. oszt / BF 

MSZ EN 60601-1 

IP20 

IPX7 (a kezelőfej elülső hajlított részén) 

Működési hőmérséklet: +10oC  -  +35oC 

Orvostechnikai besorolás: II.a. 

Ultrahang terápia 

Ultrahang-frekvencia: 

Kisméretű kezelőfej felülete: 

Nagyméretű kezelőfej felülete: 

1 MHz esetén: moduláció 10%, 20%, 50%, 100%, 

3 MHz esetén: moduláció 10%, 20%, 50%, 100% 

 

1 MHz, 3 MHz 

1,7 cm2 

4,2 cm2 

0.1-1.5 W/cm2, fölötte 10% vagy 20% -2 W/cm2-ig 

0.1-1.0 W/cm2 

A 15 féle elektroterápia esetén 

Kezelési idő  

Kezelőáram nagysága 

Kimenő feszültség nagysága 

 

1-60 perc 

1-50 mAp – 1000 Ohm terhelésen 

150Vpp  – 1500 Ohm terhelésen 

2-4 pólusú középfrekvencia fix frekvencián 

Frekvencia 

 

1-120 Hz között állítható 

2-4 pólusú középfrekvencia változó frekvencián 
Frekvencia 

 

1-120 Hz között állítható 

Tens fix frekvencián 

Frekvencia 

 

1-140 Hz között állítható 

Tens változó frekvencián 

Frekvencia 

Sebesség 

 

1-140 Hz között állítható 

Gyors, lassú 

Tens burst fix frekvencián 

Frekvencia 

 

1-140 Hz között állítható 

Tens burst változó frekvencián 

Frekvencia 

Sebesség 

 

1-140 Hz között állítható 

Gyors, lassú 

Monofázisú áramok 

Impulzus idő 

Szünetidő 

Hullámformák: 

 

5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 msec 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sec 

Négyszög, háromszög, exponenciális, trapéz 
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Bifázisú impulzus áramok 

Stimuláló frekvencia 

Impulzus idő 

Szünetidő 

Burkoló hullámformák: 

 

20-140 Hz között állítható 

0.5, 1, 2, 3, 4, 5 sec  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sec 

Négyszög, háromszög, exponenciális, trapéz 

Tagonista-Antagonista monofázisú áramok 

Impulzus idő 

Szünetidő 

Hullámformák 

 

5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 msec 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sec 

Négyszög, háromszög, exponenciális, trapéz 

Tagonista-Antagonista bifázisú impulzus áramok 

Stimuláló frekvencia 

Impulzus idő 

Szünetidő 

Burkoló hullámformák: 

 

20-140 Hz 

0.5, 1, 2, 3, 4, 5 sec  

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sec 

Négyszög, háromszög, exponenciális, trapéz 

Diadynamikus hullámformák: MF, DF, CP, LP, RS, Träbert 

Mechanikai méretek 330 x 420 x 160 mm 

Tömeg 5 kg  
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13. JELMAGYARÁZAT 
 

13.1 A Használati útmutató jelképei: 

„FIGYELMEZTETÉS” jelképe, ezeket a gépkönyvi részleteket figyelmesen olvassa el, egyedi 

figyelmeztetéseket vagy elővigyázatosságok érvényesek az eszközre! 

 

13.2 A készülék címkézésén használt jelképek: 
 

„OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT” jelképe, figyelmesen olvassa el a    Használati 
útmutatót! 

 

 

   A „GYÁRTÓ” jelképe, a gyártó neve és címe. 

 

   A „GYÁRTÁSI DÁTUM” jelképe, a készülék gyártásának a dátuma. 

 

 A „SOROZATSZÁM” jelképe, a készülék gyártási száma. 

 

     I. érintésvédelmi osztályú készülék jelölése - BF 

 

 

Az „ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK (EEE) SZELEKTÍV GYŰJTÉSE” jelképe, 
a készülék szelektív gyűjtésére szolgáló szimbólum. 


