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Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje stosowania następujących produktów firmy Biodex: 
 
 

Nr 850-000 System Biodex Multi-Joint, PRO 
 
 
 

UWAGA: Poniżej podano symbole, przestrogi, ostrzeżenia oraz uwagi, z których wszystkie bądź niektóre mogą mieć 
zastosowanie do systemu Biodex PRO i być używane w niniejszym podręczniku: 

 

Symbol Znaczenie 

 Uwaga — należy zapoznać się z załączoną dokumentacją. 

 Ostrzeżenie: Nieprawidłowe lub zbyt intensywne ćwiczenia mogą prowadzić do obrażeń ciała. 

 
 

UWAGA: Schematy połączeń tego produktu są dostępne na żądanie. 
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Gratulujemy doskonałego wyboru! 
 
System Biodex Multi-Joint opiera się na najbardziej zaawansowanej, wszechstronnej i niezawodnej 
technologii przeznaczonej do badania i rehabilitacji układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. 
Klienci firmy Biodex mają również dostęp do wielu różnych szkoleń dotyczących produktów, 
wysokiej jakości obsługi oraz wsparcia w zakresie działań promocyjnych i operacji klinicznych. 
 
System umożliwia prowadzenie testów i rehabilitacji kolana, kostki, biodra, barku, łokcia, 
przedramienia i nadgarstka. Dostępne są następujące tryby ćwiczenia i testowania: izokinetyczny, 
pasywny, izometryczny, izotoniczny oraz reaktywny ekscentryczny. Ponadto system umożliwia 
stosowanie najszerszego zakresu szybkości podczas testowania i ćwiczeń. Dane biologicznego 
sprzężenia zwrotnego są wyświetlane na kolorowym monitorze o wysokiej rozdzielczości w celu 
zachęcenia pacjenta do przestrzegania protokołów ćwiczeń. 
 
System jest również wyposażony w ekran dotykowy i oprogramowanie Biodex Advantage 
Software oparte na systemie Windows. Nasza baza danych pacjentów umożliwia szybkie i łatwe 
pobieranie danych pacjentów, natomiast elastyczność systemu Windows ułatwia wybór 
protokołów i pacjentów. Szeroki wybór dostępnych raportów umożliwia drukowanie danych 
numerycznych i graficznych w różnych formatach. Płatnicy i lekarze otrzymują pełne i przejrzyste 
informacje. 
 
System Biodex Multi-Joint jest bardzo wszechstronny, dzięki czemu umożliwia skuteczne leczenie 
wielu różnych pacjentów i schorzeń. Po dodaniu opcji Back, Lift oraz Work Simulation system 
Biodex Multi-Joint stanie się kompleksowym rozwiązaniem klinicznym. Zapewni to wspaniałe 
korzyści użytkownikom i pacjentom. Dziękujemy za wybór produktów firmy Biodex Medical 
Systems, Inc.. 
 

 
UWAGA: USPRAWNIENIA PRODUKTU I MODYFIKACJE 

Ze względu na stale wprowadzane usprawnienia i modyfikacje produktów zakupiony 
system Biodex Multi-Joint może się nieznacznie różnić od systemu przedstawionego 
na zdjęciach i ilustracjach w niniejszej instrukcji. 
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Przed rozpoczęciem kroków konfiguracji opisanych w niniejszej instrukcji należy 
zwrócić uwagę na kilka wstępnych kwestii, które zapewnią bezpieczną i 
bezproblemową pracę systemu Biodex Multi-Joint. 

 

• System powinien być obsługiwany wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany 
personel. 

• Należy się upewnić, że okablowanie i przewody systemu są poprowadzone z dala od 
obszarów, w których ktoś może na nie nadepnąć lub najechać urządzeniem na 
kółkach. 

• Na potrzeby badań i ćwiczeń, w których wykorzystywany będzie fotel stabilizacyjny, 
zaleca się ustawienie fotela na minimalną wysokość, zanim pacjent na nim usiądzie 
lub z niego zejdzie. Przydatne może być ustalenie stałej pozycji, z której wszyscy 
pacjenci wchodzą na fotel i z niego schodzą. 

• Należy pamiętać, że stosowanie technologii Biodex wymaga specjalistycznej wiedzy 
w celu określenia odpowiednich technik leczenia. Przed rozpoczęciem badań lub 
programu rehabilitacyjnego należy uwzględnić indywidualną sytuację każdego 
pacjenta. Przed ustawieniem pacjenta do badania lub ćwiczeń należy uważnie 
przeczytać i zrozumieć instrukcje obsługi oraz aspekty fizyczne i kliniczne omawiane 
w niniejszym podręczniku. Przed rozpoczęciem pracy z chorym pacjentem należy 
przećwiczyć konfigurację i pozycjonowanie na zdrowym pacjencie. 

• W instrukcjach ustawiania pacjenta podanych w dalszych częściach niniejszego podręcznika 
założono, że klinicysta rozpoczyna pracę z systemem w pozycji neutralnej przedstawionej na 
rysunku 1.1. 

• Aby pomóc użytkownikom i zainteresować ich tworzeniem protokołów, niniejszy 
podręcznik zawiera w odpowiednich miejscach część „Zastosowania kliniczne”. 
Komentarze te opierają się na doświadczeniach klinicznych użytkowników, a także 
na danych z czasopism branżowych. 

• Sposoby ustawiania przedstawione w niniejszym podręczniku uwzględniają 
większość protokołów pacjenta. System Biodex Multi-Joint jest jednak bardzo 
elastyczny i wszechstronny i pozwala na stosowanie dodatkowych sposobów 
ustawiania. Zaleca się, aby klinicysta wypróbował sposoby ustawiania przedstawione 
w niniejszym dokumencie przed zastosowaniem własnych sposobów ustawiania (w 
szczególności w zastosowaniach związanych z badaniem). W przypadku stosowania 
sposobu, który odbiega od sposobu opisanego w podręczniku, należy go dokładnie 
udokumentować w uwagach w „Pliku pacjenta”. 

 
PRZESTROGA: Wkładanie dłoni lub palców pomiędzy wał wejściowy 
dynamometru (lub element mocujący) a mechaniczne ograniczniki ROM może 
prowadzić do poważnych obrażeń ciała. 

 
UWAGA: Serwis powinien być przeprowadzany wyłącznie przez odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników. Nie należy podejmować samodzielnych prób montażu lub 
naprawy. Należy najpierw skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Biodex. 
 
W celu uzyskania dodatkowych porad technicznych, danych dotyczących serwisu lub 
informacji edukacyjnych należy skontaktować się z pracownikami firmy Biodex pod 
następującym adresem: 
 

Biodex Medical Systems, 20 Ramsey Road, Shirley, New York 11967-4704. 
 
Linia telefoniczna w Nowym Jorku i międzynarodowa: (631) 924-9000,1(800) 224-6339 (obsługa 



 

 

klienta), Faks: (631) 924-8355 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Rysunek 1.1. System Biodex Multi-Joint System — konfiguracja pozycjonowania PRO. 
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Rysunek 1.2. Elementy do sterowania i regulacji położenia dynamometru 
1. Pokrętło do obracania dynamometrem 
2. Pokrętło do nachylania dynamometru 
3. Dźwignia do regulacji wysokości dynamometru 
4. Pedały nożne dynamometru (posuw) 
5. Czerwona kropka na wale (wał dynamometru) 
6. Przycisk do obracania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
7. Przycisk do obracania w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
8. Przycisk Hold丨 Resume (Wstrzymaj/wznów) 
9. Ogranicznik ruchu 
10. Przechowywanie pokrętła blokującego dynamometru 
11. Etykieta oznaczenia kolorem położenia dynamometru 
12. Jarzmo dynamometru 
13. Skala nachylenia dynamometru 
14. Legenda oznaczeń nachylenia dynamometru 

 
DYNAMOMETR 
(Patrz rysunek 1.2.) 

 
Obrót dynamometru: Aby obrócić dynamometr w płaszczyźnie poziomej, 
należy poluzować pokrętło do obrotu dynamometru, obracając je w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Można teraz obrócić dynamometr 
w dowolnym kierunku. Aby zablokować pozycję obrotu dynamometru, 
należy dokręcić pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i 
upewnić się, że zęby dynamometru są odpowiednio zazębione. Aby 
zanotować nowe położenie, należy użyć skali obrotu dynamometru 
znajdującej się na podstawie dynamometru bezpośrednio pod jarzmem. 

BIODEX 
HOLD/RESUME 
(WSTRZYMAJ/WZNÓW
) 

OGRANICZNIK RUCHU 
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Nachylenie dynamometru: Umożliwia obrót 
dynamometru na płaszczyźnie pionowej, co pozwala na 
przechylenie osi wału w górę lub w dół z położenia w 
poziomie. Podczas przechylania dynamometru należy 
go podtrzymywać jedną ręką. 
Drugą ręką należy poluzować pokrętło przechylania 
dynamometru w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Można teraz delikatnie popchnąć lub pociągnąć dynamometr do 
wybranego położenia. Aby zamocować dynamometr w wybranym 
położeniu, należy mocno dokręcić pokrętło w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara i upewnić się, że zęby dynamometru są 
odpowiednio zazębione. Aby zanotować nowe położenie dynamometru, 
należy użyć skali nachylenia dynamometru (znajdującej się na jarzmie). 
W celu szybkiego sprawdzenia podczas ustawiania pacjenta należy 
skorzystać z legendy nachylenia dynamometru (znajdującej się 
bezpośrednio pod skalą nachylenia dynamometru). 
 

 
Wysokość dynamometru: Dynamometr można podnosić i obniżać w zakresie 
14 cali (35 cm). Należy poluzować uchwyt do regulacji wysokości dynamometru 
poprzez obrócenie go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i 
naciśnięcie ręką górnej lub dolnej części dynamometru, aby go odpowiednio 
podnieść lub obniżyć. Dokręcić uchwyt, aby zablokować dynamometr w 
wybranym położeniu. Użyć skali wysokości dynamometru znajdującej się na 
stojaku montażowym dynamometru, aby zanotować nową wysokość 
dynamometru. 

 
UWAGA: Zespół pneumatyczny w stojaku montażowym zapewnia przeciwwagę dla 

ciężaru dynamometru. Po poluzowaniu uchwytu blokującego 
dynamometr może zostać nieznacznie podniesiony lub opuszczony, w 
zależności od ciężaru elementów przymocowanych do wału 
dynamometru. Po ustawieniu prawidłowej wysokości należy 
zabezpieczyć uchwyt blokujący. 

 
 

 

Posuw dynamometru: Pedały nożne dynamometru umożliwiają przesuwanie dynamometru 
wzdłuż linii posuwu na płaszczyźnie poziomej w lewo lub w prawo względem fotela 
stabilizacyjnego. Aby przesunąć dynamometr, należy nacisnąć dowolny pedał i przesunąć 
dynamometr do wybranego położenia. Zwolnić pedał nożny, aby zablokować dynamometr w 
wybranym położeniu. Aby zapewnić stabilność, należy sprawdzić, czy dynamometr jest 
całkowicie zablokowany w zaczepie (tj. spróbować potrząsnąć dynamometrem). Użyć skali 
położenia dynamometru na linii posuwu, aby zanotować położenie. 

 
Czerwona kropka na wale (wał dynamometru): Mała czerwona kropka na końcu 
wału dynamometru daje punkt odniesienia do prawidłowego ustawienia elementów w 
konfiguracji dynamometru. Podczas mocowania elementów do wału dynamometru 
należy ustawić element tak, aby jego kropka po stronie, na której będą wykonywane 
ćwiczenia, była ustawiona w jednej linii z czerwoną kropką wału dynamometru. 
Nieprawidłowe ustawienie kropek może skutkować ograniczeniem zakresu ruchu. 
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Obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara/przeciwny do ruchu wskazówek zegara: 
Przyciski obracania w górnej części dynamometru umożliwiają przesunięcie wału 
dynamometru poprzez naciśnięcie (i przytrzymanie) przycisku obracania odpowiadającego 
kierunkowi, w jakim musi się obrócić wał. Ta funkcja przycisków obracania nie wpływa na 
ograniczenia zakresu ruchu ustawione wcześniej w trybie konfiguracji. 
 
Hold/Resume (Wstrzymaj/wznów): Zatrzymuje obrót wału. Nacisnąć przycisk ponownie, 
aby wznowić badanie lub sesję ćwiczeń. Jeden przycisk Hold/Resume (Wstrzymaj/wznów) 
znajduje się w górnej części dynamometru obok ogranicznika Comfort Stop. Drugi przycisk 
Hold/Resume (Wstrzymaj/wznów) jest aktywowany za pomocą ręcznego pilota zdalnego 
sterowania znajdującego się po prawej stronie panelu sterowania na wózku stacji danych 
klinicznych CDS (ang. Clinical Data Station). 

 
 

Ograniczniki ruchu (dynamometr, zdalny): 
Przyciski te umożliwiają pacjentowi natychmiastowe 
przerwanie ćwiczeń w dowolnym trybie. Naciśnięcie 
dużego czerwonego przycisku w górnej części 
dynamometru lub ręcznego przycisku do sterowania zdalnego powoduje 
natychmiastowe wstrzymanie obrotu wału dynamometru. 

 
Głównym celem tego elementu kontrolnego jest zapobieżenie przesunięciu pacjenta w 
zakresie ruchu, który jest przeciwwskazany z jakiegokolwiek powodu. Należy 
zauważyć, że aktywacja ogranicznika ruchu w przypadku odczuwania dyskomfortu 
spowoduje zatrzymanie ruchu, gdy pacjent będzie się nadal znajdował w położeniu w 
niepożądanym zakresie ruchu. Jeżeli dojdzie do tego w trybie izokinetycznym lub 
izotonicznym przy wybranych skurczach koncentrycznych, operator powinien 
natychmiast nacisnąć przycisk Stop (Zatrzymaj) na panelu sterowania, a następnie 
nacisnąć przycisk Start (Uruchom), aby zwolnić wał i umożliwić obrót w kierunku 
bardziej wygodnego położenia w zakresie ruchu pacjenta. (Po zwolnieniu wału 
operator powinien ręcznie ustawić pacjenta w położeniu, w którym kończyna nie 
będzie się przemieszczać pod wpływem siły ciężkości). 

 

PRZESTROGA: W przypadku wznawiania ruchu wału dynamometru w trybie 
pasywnym lub reaktywnym mimośrodowym należy zachować szczególną ostrożność, 
ponieważ pacjent może zostać ułożony w położeniu w zakresie ruchu, który sprawia 
mu ból. W tym przypadku należy natychmiast uwolnić pacjenta z elementu 
stabilizującego poprzez odpięcie rękawa z zapięciem na rzepy Velcro®. 
 
Poinstruowanie pacjenta na temat stosowania ograniczników ruchu (przed 
rozpoczęciem ćwiczeń) zmniejsza obawy związane ze stosowaniem sprzętu i 
zwiększa poczucie pewności oraz motywację pacjenta. 
 
UWAGA: W celu zapewnienia bezpieczeństwa system nie będzie działał w żadnym 
trybie, jeżeli zdalny ogranicznik ruchu nie jest podłączony do dynamometru. 
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Etykieta oznaczenia kolorem 
położenia dynamometru：  Etykieta 
oznaczenia kolorem położenia 
dynamometru znajdująca się na płytce 
obrotowej jarzma dynamometru 
umożliwia użytkownikowi szybkie 
ustawienie  dynamometru zgodnie z wybranym sposobem. Podczas przygotowywania do 
badania lub ćwiczenia lewej strony ciała pacjenta, należy ustawić dynamometr w położeniu 
oznaczonym kolorem żółtym. Podczas przygotowywania do badania lub ćwiczenia prawej 
strony ciała pacjenta, należy ustawić dynamometr w położeniu oznaczonym kolorem 
niebieskim. Obszary oznaczone kolorem zielonym są wykorzystywane do ustawiania obu stron. 
 

FOTEL POZYCJONUJĄCY 
(Patrz rysunek 1.3.) 

 

Obrót fotela: Fotel pozycjonujący obraca się o 360 stopni w 
płaszczyźnie poziomej. Zaczep można ustawić w odstępach co 
15 stopni. Aby obrócić siedzisko w dowolnym kierunku, 
należy obrócić uchwyt do obracania siedziska w kierunku 
tylnej części siedziska. Uchwyt do obracania siedziska 
znajduje się pod siedziskiem pomiędzy przednią rurką do 
wprowadzania a przednią sprzączką. Trzymając uchwyt do obracania siedziska, należy obrócić 
siedzisko do wybranego położenia. Należy zwolnić uchwyt, aby zablokować siedzisko w 
wybranym położeniu. Należy się przy tym upewnić, że siedzisko jest ustawione w odpowiednim 
zaczepie. Należy zanotować położenie obrotu siedziska wskazane na skali obrotu znajdującej 
się pod siedziskiem na stojaku siedziska. 
 

Pedały nożne fotela: Pedały nożne fotela umożliwiają ustawienie fotela w położeniu 
przednim/tylnym względem dynamometru. Aby przesunąć fotel wzdłuż linii posuwu, należy 
nacisnąć dowolny pedał nożny i przesunąć fotel do wybranego położenia. Zwolnić pedał nożny, 
aby zablokować fotel w wybranym położeniu. Aby zapewnić stabilność, należy sprawdzić, czy 
fotel jest całkowicie zablokowany w zaczepie. Użyć skali położenia krzesła znajdującej się na 
linii posuwu, aby zanotować nowe położenie. 
 

Nachylenie oparcia siedziska: To ustawienie umożliwia wybór  
dowolnego z dostępnych pięciu ustawień kąta nachylenia 
oparcia siedziska: 85, 70, 55, 40 oraz 25 stopni. Aby 
wyregulować nachylenie oparcia siedziska, należy pociągnąć do 
góry jeden z uchwytów do nachylania oparcia siedziska 
znajdujących się po obu stronach dolnej ramy oparcia siedziska. 
Można teraz ustawić wybrany kąt nachylenia oparcia siedziska. 
Należy zwolnić uchwyt i sprawdzić, czy został zablokowany w 
wybranym zaczepie. Zanotować nowy kąt nachylenia oparcia siedziska przy wykorzystaniu 
wskaźnika nachylenia oparcia siedziska znajdującego się na dole ramy oparcia siedziska po 
każdej stronie. 
 

Wysokość siedziska: Napędzane silnikiem siedzisko można automatycznie podnieść lub 
obniżyć w zakresie 14 cali (35 cm). Aby wyregulować wysokość siedziska, należy stanąć na 
jeden z przełączników nożnych do ustawiania wysokości siedziska � lub � na tylnej podstawie 
fotela. 
 

UWAGA: Siedzisko można podnosić lub obniżać, gdy siedzi na nim pacjent. Należy się jednak 
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upewnić, że wszystkie obszary są wolne, a pacjent nie jest przypięty do żadnych elementów 
stabilizujących przed rozpoczęciem podnoszenia lub obniżania. 
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Przesuwanie oparcia siedziska do przodu/tyłu: Aby przesunąć oparcie siedziska do przodu 
na siedzisku, należy obrócić uchwyt do przesuwania oparcia siedziska do przodu/do tyłu, 
znajdujący się z tyłu oparcia siedziska, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Aby przesunąć oparcie siedziska w kierunku tylnej części siedziska, należy obrócić uchwyt w 
kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara. Należy zanotować nowe położenie 
przednie/tylne przy użyciu skali położenia przedniego/tylnego siedziska znajdującej się po 
każdej stronie ramy siedziska, obok tylnej sprzączki pasa. 

Podparcie odcinka szyjnego: Podczas zmiany położenia podparcia odcinka szyjnego należy 
jedną ręką przytrzymać podparcie, aby się nie zsunęło w dół. Wolną ręką należy obrócić 
pokrętło blokujące podparcia odcinka szyjnego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, aby je poluzować. Następnie należy podnieść lub popchnąć w dół podparcie, aby 
ustawić je w wybranym położeniu. Aby zablokować podparcie, należy dokręcić pokrętło 
blokujące, obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

UWAGA: Przed poluzowaniem pokrętła blokującego należy przytrzymać podparcie odcinka 
szyjnego jedną ręką. W przeciwnym razie podparcie odcinka szyjnego może się zsunąć i 
przyciąć dłoń użytkownika podczas luzowania pokrętła. 

Pasy stabilizacyjne: Fotel pozycjonujący jest wyposażony w pas udowy ze sprzączką 
(zamocowany na przedzie ramy siedziska po obu stronach), pas miednicowy ze sprzączką 
(zamocowany bezpośrednio pod uchwytem do nachylania oparcia siedziska na ramie oparcia 
siedziska) oraz w parę pasów barkowych ze sprzączkami (zamocowanych na tylnej części 
siedziska po jego obu stronach). Aby zamocować dowolny z pasów, należy podnieść uchwyt 
sprzączki, włożyć pas do sprzączki i go pociągnąć. Pas powinien być napięty, ale nie 
powinien uciskać pacjenta. Następnie należy docisnąć do końca uchwyt sprzączki, aby 
zabezpieczyć pas. 

Rurki do wprowadzania: Na siedzisku znajdują się cztery rurki do wprowadzania. Dwie 
znajdują się w przedniej części siedziska, po lewej i po prawej stronie jego części środkowej. 
Pozostałe dwie rurki znajdują się po każdej stronie siedziska. Do tych rurek wprowadzane są 
teownik, podkładka podtrzymująca kończyny oraz podnóżek. Każda rurka do wprowadzania 
jest wyposażona w pokrętło blokujące. Aby poluzować pokrętła, należy je obrócić w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby dokręcić pokrętła, należy je obrócić w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

Uchwyty stabilizujące: Uchwyty te znajdują się na bocznych rurkach do wprowadzania i 
mogą służyć pacjentowi do podparcia, stabilizacji i spójnego układania rąk podczas sesji 
ćwiczeniowych i rehabilitacyjnych. Nie należy ich używać podczas sesji badań. Uchwyty 
stabilizujące umożliwiają również klinicyście ciągnięcie i popychanie fotela do przodu lub do 
tyłu na podstawie teowej. 
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Rysunek 1.3. Regulacja fotela 
pozycjonującego: 

1. Uchwyt do obracania siedziska 
2. Rurki do wprowadzania 
3. Pedały nożne fotela 
4. Przełączniki nożne do regulacji 

wysokości siedziska 
5. Podparcie odcinka szyjnego  

Pokrętło do regulacji 

6. Pokrętło do regulacji nachylenia 
oparcia siedziska 

7. Pokrętło do przesuwania oparcia 
siedziska do przodu/tyłu 

8. Uchwyty stabilizujące  

 

 

 

Rysunek 1.4. Elementy stabilizujące 
fotela pozycjonującego: 

1. Łącznik teownika 
2. Podnóżek 
3. Podkładka podtrzymująca 

kończyny 
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ELEMENT USZTYWNIAJĄCY OPARCIA SIEDZISKA 
Element usztywniający oparcia siedziska ma zapewniać dodatkową stabilność (w 
szczególności biodru), gdy siedzisko jest ustawione w położeniu dolnym przy zerowym 
stopniu obrotu w celu ułożenia pacjenta w pozycji leżącej na boku, na plechach i twarzą 
w dół. Element usztywniający oparcia siedziska jest regulowany i łatwy w użyciu. Po 
zamontowaniu jego ustawienie zajmuje tylko kilka sekund. 

MONTAŻ 
(Patrz rysunki 1.5 –1.7.) 

1. Upewnić się, że oparcie siedziska jest ustawione w 
położeniu górnym. Obrócić siedzisko do położenia 
0 stopni po każdej stronie skali obrotu siedziska. 

2. Ustawić jeden łącznik obrotowy elementu 
usztywniającego oparcie siedziska w jednej linii ze 
strzemiączkiem na oparciu siedziska i włożyć 
sworzeń strzemiączka. 

3. Zwolnić uchwyt oparcia siedziska i obniżyć 
oparcie siedziska do położenia „10” na skali kąta 
nachylenia oparcia siedziska. 

 

4. Poluzować pokrętło blokujące elementu 
usztywniającego oparcia siedziska. Wydłużyć 
dolną część elementu usztywniającego i 
wprowadzić łącznik obrotowy na końcu pręta do 
strzemiączka montażowego wózka. Włożyć 
sworzeń strzemiączka. 

5. Ułożyć pacjenta zgodnie z protokołem, a 
następnie zablokować pokrętło blokujące elementu 
usztywniającego oparcia siedziska, aby je 
zamocować. Podczas regulacji wysokości 
siedziska lub położenia oparcia siedziska należy 
poluzować pokrętło blokujące siedziska. 

6. Aby obrócić siedzisko do przeciwległego 
położenia 0 stopni, odłączyć tylko dolny koniec 
tylnej części. Powtórzyć kroki cztery i pięć. 

 

 

 
 

 

 

 

Rysunek 1.5. Mocowanie elementu usztywniaj�cego 
oparcia siedziska do strzemi�czka oparcia siedziska 

systemu Multi-Joint. 

 

Rysunek 1.6. Mocowanie elementu usztywniaj�cego 
oparcia siedziska  do strzemi�czka monta�owego 

wózka systemu Multi-Joint System 

 

Rysunek 1.7. Element usztywniaj�cy oparcia 
siedziska zainstalowany i gotowy do u�ycia. 
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STEROWNIK  
(znajdujący się w dolnej tylnej części stacji danych CDS) 
(Patrz rysunki 1.8 –1.9) 

 

Główny przełącznik zasilania 
Steruje zasilaniem sterownika, komputera i dynamometru. Jest wyposażony w wyłącznik 
obwodu zabezpieczający przed przepięciami. Wyłącznik można zresetować poprzez 
przełączenie przełącznika zasilania do pozycji WYŁ. (0), a następnie do pozycji WŁ. (1). 

 

UWAGA: Nie jest wymagane wyłączanie systemu każdego dnia. Do codziennego wyłączania 
należy używać przełączników zasilania dynamometru i komputera. Głównego 
przełącznika zasilania należy używać wyłącznie do wyłączania systemu na dłuższy czas. 

Przełącznik zasilania dynamometru 
Ten przełącznik steruje zasilaniem dynamometru. W pozycji WŁ. zasilanie dynamometru jest 
włączone. W pozycji WYŁ. dynamometr pracuje w trybie gotowości. 

 

Przełącznik zasilania komputera 
Steruje zasilaniem komputera i urządzeń peryferyjnych (w tym drukarki i monitora). W 
pozycji WŁ. zasilanie komputera, monitora i drukarki jest włączone. W pozycji WYŁ. 
zasilanie komputera, monitora i drukarki jest wyłączone. 

 

UWAGA: Przed wyłączeniem komputera należy prawidłowo zamknąć aplikację Biodex 
Advantage Software oraz programy systemu Windows. 

 

Przełącznik WŁ./WYŁ. procesora CPU 
Ten przełącznik służy do włączania i wyłączania procesora CPU. 

 

Panel stanu/diagnostyki (LED) 
Na tym panelu wyświetlane są informacje ułatwiające rozwiązywanie problemów z 
dynamometrem/panelem sterowania. W przypadku awarii systemu przed rozpoczęciem 
rozwiązywania problemu lub zrestartowaniem systemu należy sprawdzić, które diody LED się 
świecą. Jeżeli panel stanu wskazuje na awarię, należy skontaktować się z przedstawicielem 
serwisu firmy Biodex. 

 

 
 
 

Rysunki 1.8 oraz 1.9. Przedni panel (po lewej) i tylny panel (po prawej) sterownika systemu Biodex Multi-Joint. 
1. Główny przełącznik zasilania 
2. Przełącznik zasilania dynamometru 
3. Przełącznik zasilania sterownika 
4. Panel stanu/diagnostyki (LED) 
5. Przełącznik WŁ./WYŁ. procesora CPU 

Rysunek 1.8. 
 

Rysunek 1.9. 



 
 

	  
 

 

` 
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ELEMENTY DYNAMOMETRU 
 

Rysunek 1.10. 
Element stabilizujący bark 
(Włożyć do łącznika elementu stabilizującego 
bark/łokieć) 

Wzorce: 
Bark: Ex/Flex 

 Ab/Ad  
 Skosy 

 
 
Rysunek 1.11. 
Łącznik elementu stabilizującego stabilizujący 
bark/łokieć  (Włożyć do łącznika elementu 
stabilizującego bark/łokieć) 

Wzorce: 
Bark: Obrót In/Ex 
Łokieć: Ex/Flex (zdjąć rękaw) 

 

UWAGA: Dostarczany jest tylko jeden łącznik 
elementu stabilizującego bark/łokieć. Ten sam 
łącznik jest używany z elementem stabilizującym bark 
oraz z elementem stabilizującym bark/łokieć. 

 

 
 

Rysunek 1.12. 
Elementy stabilizujące kolano (lewy i prawy) 
 

Wzorce: 
Kolano: Obrót piszczelowy In/Ex 
Kostka: podeszwowy/zgięcie grzbietowe 

 Inwersja/ewersja 

 

 

 
 
 

 

 

UWAGA: Podczas stosowania tego 
elementu stabilizującego należy 
założyć osłonę na palce. Patrz 
rysunek 1.16. 

  

Rysunek 1.13. 
Element stabilizujący nadgarstek 

 
Wzorce: 

Nadgarstek: Ex/Flex 
Odchylenie 
promieniowe/łokciowe 

 

Przedramię: Pro/supinacja 

Łącznik	  elementu	  
stabilizującego	  bark/łokieć	  

Element	  stabilizujący	  bark	  

Łącznik	  elementu	  
stabilizującego	  

bark/łokieć	  

Element	  
stabilizujący	  
bark/łokieć	  

Element	  
stabilizujący	  
kolano	  

Łącznik	  elementu	  
stabilizującego	  kolano	  

Element	  
stabilizujący	  
nadgarstek	  

Łącznik	  elementu	  
stabilizującego	  
nadgarstek	  
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Rysunek 1.14. 
Elementy stabilizujące biodro (lewy i prawy) 

Wzorce: 
Biodro: Ab/Ad 

 Ex/Flex 
 

UWAGA: Podczas stosowania tego elementu 
stabilizującego należy założyć osłonę na palce. 
Patrz rysunek 1.16. 

 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1.15. 
Łączony element stabilizujący kostkę 

Wzorce: 
Kostka: podeszwowy/zgięcie grzbietowe 

 Inwersja/ewersja 

UWAGA: Patrz: „Stosowanie łączonego elementu 
stabilizującego kostkę” (następna część). 

 

Rysunek 1.16. 
Osłona na palce prawidłowo założona na dynamometr 
podczas stosowania elementów stabilizujących kolano i 
biodro. 

 

Wzorce: 
Kolano: Ex/Flex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZESTROGA: Wkładanie dłoni lub palców pomiędzy wał wejściowy dynamometru (lub element 
mocujący) a mechaniczne ograniczniki zakresu ruchu może prowadzić do poważnych obrażeń ciała. 
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STOSOWANIE ŁĄCZONEGO ELEMENTU STABILIZUJĄCEGO KOSTKĘ 
(Patrz rysunek 1.17.) 

 
 
 

 
 

A. Dźwignia do obracania płytki pod stopę 
B. Dźwignia do nachylania płytki pod stopę 
C. Przyciski zwalniania uchwytu na piętę 
D. Płytka pod stopę 
E. Pokrętło blokujące łącznika 
F. Łącznik elementu stabilizującego kostkę 
G. Pasek na palce 
H. Pasek na kostkę 

Rysunek 1.17 Mechanizmy regulacji łączonego elementu stabilizującego kostkę. 

Łączony element stabilizujący kostkę (nr 830-331) jest oznaczony kolorami, aby ułatwić 
konfigurację we wszystkich wzorcach ustawiania położenia kostki. Aby przygotować element 
stabilizujący do użycia, należy ustawić odpowiedni kolorowy znacznik położenia nachylenia i 
obrotu płytki pod stopę w jednej linii z czerwonymi kropkami na wale elementu stabilizującego i 
dźwigni obrotu płytki pod stopę. 

Oznaczenia kolorami płytki pod stopę są następujące: 

Biała litera „P” z czerwoną kropką: Podeszwowy/zgięcie grzbietowe Zielona litera  
„I” z czerwoną kropką: Inwersja/ewersja 
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Regulacja płytki pod stopę 
 

Obrót płytki pod stopę: Dźwignia do obracania płytki pod stopę znajduje się na spodzie 
płytki pod stopę, po stronie palców. Należy pociągnąć dźwignię i przytrzymać ją, a następnie 
obrócić płytkę pod stopę aż kolorowy znacznik wybranego położenia będzie ustawiony w 
jednej linii z dźwignią. Należy zwolnić dźwignię i upewnić się, że odpowiedni kołek płytki 
pod stopę jest zamocowany we wgłębieniu dźwigni. 
 

Nachylenie płytki pod stopę: Dźwignia do nachylania płytki pod stopę znajduje się na 
spodzie płytki pod stopę, bezpośrednio powyżej kolorowych znaczników położenia. Należy 
poluzować dźwignię i przechylić płytkę pod stopę, aby ustawić kolorowe znaczniki zgodnie z 
protokołem badania lub ćwiczenia poprzez ustawienie białej litery „P” z czerwoną kropką dla 
pozycji podeszwowej grzbietowego lub zielonej litery „I” z czerwoną kropką dla 
inwersji\ewersji. Aby unieruchomić płytkę pod stopę, należy dokręcić dźwignię. 

 
Położenie uchwytu na piętę: Aby ułatwić ustawienie osi obrotu pacjenta w jednej 
linii z wałem dynamometru, może być konieczne podniesienie lub obniżenie stopy 
pacjenta na płytce pod stopę poprzez wyregulowanie położenia uchwytu na piętę. 
Przyciski zwalniania uchwytu na piętę znajdują się w górnej części płytki pod stopę po 
stronie pięty. Należy docisnąć przyciski zwalniania uchwytu na piętę i przesunąć 
uchwyt do wybranego położenia. Aby zablokować uchwyt na piętę w wybranym 
położeniu, należy zwolnić przyciski. 
 

Paski stabilizujące palce i kostkę: Po zakończeniu regulacji płytki pod stopę należy 
unieruchomić stopę pacjenta przy użyciu pasków stabilizujących stopę i kostkę. Aby 
zamocować paski stabilizujące palce i kostkę, należy przeprowadzić każdy pasek przez jego 
sprzączkę. Należy pociągnąć za wąski koniec każdej sprzączki, aby zacisnąć pasek. Należy 
pociągnąć za szeroki koniec każdej sprzączki, aby poluzować pasek.



 
 

2.	  OBSŁUGA	  
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ OBSŁUGI SYSTEMU 
BIODEX MULTI-JOINT 

 

1. Klinicysta musi być zawsze obecny podczas sesji testów lub ćwiczeń. Pacjenci nie mogą 
wykonywać testów ani ćwiczeń samodzielnie. 

2. Po ustawieniu położenia pacjenta zgodnie z protokołem i przed przełączeniem systemu w 
tryb testowania lub ćwiczenia należy skonfigurować wartości graniczne zakresu. Nie 
wolno nigdy ustawiać wartości granicznych w punktach przekraczających maksymalny 
bezpieczny zakres ruchu danego pacjenta. 

Należy zawsze przyjmować, że ustawione wcześniej wartości graniczne są 
nieodpowiednie dla kolejnych pacjentów lub kolejnych stawów tego samego pacjenta. 
Wartości graniczne należy anulować poprzez naciśnięcie przycisku Set-up (Konfiguracja), 
przycisku Start (Uruchom) oraz ponownie przycisku Set-up (Konfiguracja) po 
zakończeniu każdej sesji testowania lub ćwiczenia. 

3. Wartości graniczne zakresu ruchu należy ustawić tak, aby ogranicznik mechaniczny na 
elemencie lub uchwycie nie stykał się z ogranicznikiem mechanicznym na dynamometrze. 
Stykanie się metalowych elementów tych części podczas pracy spowoduje wyłączenie 
funkcji hamowania (amortyzacji) systemu, co prowadzi do gwałtownych uderzeń w 
punktach końcowych zakresu ruchu. 

4. Należy zawsze poinstruować pacjenta na temat używania przycisków ograniczania ruchu. 
Przed rozpoczęciem sesji testowania, ćwiczenia lub biologicznego sprzężenia zwrotnego 
należy zawsze podać pacjentowi ręczny zdalny przycisk ograniczania ruchu (na czarnym 
zwiniętym przewodzie). 

5. Podczas ustawiania należy sprawdzić położenie pacjenta i jego zdolność do wykonywania 
zakresu ruchu (powoli) przed przymocowaniem pasów stabilizujących. Przed 
zezwoleniem pacjentowi na poruszanie się w zakresie ruchu należy się upewnić, że fotel 
pozycjonujący oraz dynamometr są prawidłowo zamocowane w zaczepach. 

6. Przed rozpoczęciem sesji testowania lub ćwiczenia należy poinformować pacjenta, że 
ramię wejściowe będzie się mogło poruszać. 

7. W otoczeniu systemu nie powinien znajdować się żaden dodatkowy sprzęt ani personel, w 
szczególności podczas używania trybu pasywnego. Należy się upewnić, że ruch nie jest w 
żaden sposób ograniczony (w całym zakresie ruchu). 

8. W przypadku awarii sprzętu nie wolno używać do czasu przeprowadzenia prac 
serwisowych przez wykwalifikowanego technika lub otrzymania zezwolenia na 
stosowanie sprzętu od przedstawiciela serwisu firmy Biodex. 

9. Ze sprzętem należy używać wyłącznie zalecanych zasilaczy, urządzeń uziomowych oraz 
zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. (Dane techniczne można znaleźć w raporcie z 
przeglądu instalacji elektrycznej firmy Biodex lub uzyskać w dziale serwisu firmy 
Biodex). 

PRZESTROGA: Wkładanie dłoni lub palców pomiędzy wał wejściowy 
dynamometru (lub element mocujący) a mechaniczne ograniczniki zakresu ruchu 
może prowadzić do poważnych obrażeń ciała. 
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PRZYGOTOWANIE SYSTEMU DO UŻYCIA 

1. Przełączyć główny przełącznik zasilania na tylnym panelu sterownika do pozycji WŁ. 
(1). 

2. Upewnić się, że przełączniki zasilania dynamometru i komputera są ustawione w pozycji 
WŁ. (I). 

3. Po włączeniu zasilania na monitorze zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że 
wymagana jest inicjalizacja systemu. Inicjalizacja polega na przeprowadzeniu autotestu, 
podczas którego oprogramowanie wbudowane sprawdza, czy dynamometr i powiązany 
sprzęt działają prawidłowo. Inicjalizację należy przeprowadzać po każdym włączeniu 
systemu po jego zamknięciu lub przewie w zasilaniu. 

4. Usunąć wszystkie elementy dodatkowe z wału wejściowego dynamometru i wybrać 
przycisk <OK>, aby rozpocząć inicjalizację. Wał wejściowy dynamometru wykona 
pełny obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W przypadku wykrycia problemów system 
wyświetli komunikat o błędzie. Jeżeli wszystkie obwody i fazy dynamometru i sprzętu 
systemu Biodex Multi-Joint działają prawidłowo, nie zostanie wyświetlony żaden 
komunikat o błędzie, a na wyświetlaczu zostanie wyświetlony ekran Dynamometer 
Operation (Obsługa dynamometru). W oknie System Status (Stan systemu) powinien być 
wyświetlany komunikat „Set ROM Limits” (Konfiguracja wartości granicznych zakresu 
ruchu) w górnej części ekranu. System jest gotowy do użycia. 

UWAGA: W przypadku wyświetlenia zakodowanego komunikatu o błędzie 
inicjalizacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy 
Biodex. 

Wyłączanie systemu po zakończeniu dnia pracy 
Po zakończeniu dnia pracy należy przełączyć przełączniki zasilania komputera i 
dynamometru znajdujące się na tylnym panelu sterownika do pozycji WYŁ. Jeżeli system 
Biodex Multi-Joint nie będzie używany przez dłuższy czas, można również wyłączyć 
sterownik za pomocą głównego przełącznika zasilania znajdującego się na tylnym panelu. 

UWAGA: Przed wyłączeniem systemu należy wyłączyć aplikację Biodex Advantage 
Software oraz programy systemu Windows. W przeciwnym razie może dojść 
do utraty lub uszkodzenia plików. Aby zamknąć system Windows i wyłączyć 
komputer: 

1. Zamknąć aplikację Biodex Advantage Software za pomocą ikony <X> w prawym 
górnym rogu ekranu. 

2. Wybrać przycisk <Start> w lewym dolnym rogu ekranu, aby przejść do menu  
Start. 

3. Wybrać opcję <Shut Down> (Wyłącz), aby wyświetlić okno Shut Down (Wyłącz). 
4. Wybrać opcję <Yes> (Tak), aby wyłączyć komputer. Gdy będzie można bezpiecznie 

wyłączyć komputer, na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. 

Poniżej podano ogólne wytyczne na temat stosowania systemu Biodex w każdym z trybów 
pracy. Wytyczne te odnoszą się do elementów mechanicznych i nie dotyczą stosowania 
oprogramowania komputera. Podano je wyłącznie w ramach przykładu, aby przedstawić 
użytkownikowi mechaniczne aspekty konfiguracji sprzętu oraz każdego z różnych trybów pracy. 

TRYBY PRACY 
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W systemie BIODEX Pro dostępnych jest kilka trybów pracy. Można je wybrać za pomocą 
pakietu Advantage Software. Poniżej podano krótki opis poszczególnych trybów. 

Praca w trybie biologicznego sprzężenia zwrotnego 
W trybie biologicznego sprzężenia zwrotnego dostępne są wszystkie funkcje, które we 
wcześniejszych wersjach systemów Biodex Multi-Joint były kontrolowane za pomocą przedniego 
panelu. W tym trybie klinicyści mogą skonfigurować i rozpocząć sesję ćwiczeń pacjenta bez 
wprowadzania danych pacjenta, takich jak imię i nazwisko, adres, masa ciała itp. Po wybraniu 
trybu biologicznego sprzężenia zwrotnego wszystkie ustawienia są domyślnie przywracane do 
ustawień poprzedniej sesji biologicznego sprzężenia zwrotnego. Dane dotyczące ćwiczeń pacjenta 
są wyświetlane na wykresie w czasie rzeczywistym, ale nie mogą zostać wydrukowane ani 
zapisane. 

Tryb izokinetyczny 
W tym trybie dynamometr kontroluje prędkość, pozwalając pacjentowi na przyspieszenie 
wyłącznie do maksymalnej wartości prędkości wybranej dla każdego kierunku obrotu wału 
(opór akomodacji). Pacjent może swobodnie zmniejszać prędkość lub zmieniać kierunek ruchu 
w dowolnym punkcie w zakresie ruchu. 

 

Stosowanie trybu izokinetycznego wyjaśnia przedstawiona poniżej procedura ogólna. 

Zastosowania kliniczne trybu izokinetycznego 
1. Tryb izokinetyczny może być stosowany przy wyższych prędkościach w celu symulacji 

czynności funkcjonalnych i sportowych. Można go również używać na wczesnym etapie 
procesu rehabilitacji w celu zapobieżenia kompresji i translacji w stawie kolanowym. 

2. Tryb izokinetyczny może być stosowany przy różnych prędkościach dwukierunkowych w 
celu symulacji czynności funkcjonalnych lub skupienia czynności na jednej określonej 
grupie mięśni. 

3. Po każdej stronie zakresu ruchu występuje 15-stopniowe przeciążenie fizjologiczne siły 
(łączne przeniesienie 30°), a program wzmacniania przy ograniczonym zakresie ruchu jest 
przeprowadzany izokinetycznie (Halbach, 1985). 

4. Aby wyizolować jedną grupę mięśni, należy wybrać opcję con/ecc (kon/eks) lub ecc/con 
(eks/con). 

5. Ćwiczenie z określoną prędkością zwiększa siłę przenoszoną na większe i mniejsze 
prędkości. Dostępne są jednak wystarczające dowody potwierdzające, że w przypadku 
wykonywania ćwiczeń z szybkością 30 st./s dojdzie do przeciążenia fizjologicznego przy 
każdej prędkości ćwiczenia (Davies, G.J., 1987.) 

6. W trybie izokinetycznym ze względu na powiązanie pomiędzy prędkością a siłą mięśni 
prędkość skurczów wzrasta koncentrycznie, a napięcie mięśniowe (i moment obrotowy) 
maleje. (Davies, G.J., 1987). 

7. Zaleca się stosowanie spektrum prędkości, w ramach którego pacjent rozpocznie pracę z 
wysoką lub niską prędkością, w zależności od patologii i stanu pacjenta, a następnie 
przejdzie do innych prędkości. Dzięki zmienianiu liczby powtórzeń (tj. mniej powtórzeń 
przy niskiej prędkości, więcej powtórzeń przy wysokiej prędkości), wykonywana praca 
będzie spójna w całym zakresie spektrum prędkości. 

8. Ćwiczenie przy wyższej prędkości ma bardzo korzystny wpływ na zwiększenie 
wytrzymałości. Umożliwi to ograniczenie kompresji stawów, napięcia mięśni oraz ścięgien, 
a także pozwoli pacjentowi na wykonanie większej liczby zestawów lub powtórzeń, czyli 
zwiększy dzienną aktywność. 

9. Należy pamiętać o cyklu skrócenia rozciągania. Stwierdzono, że jeżeli przed skurczem 
koncentrycznym zostanie wykonany skurcz ekscentryczny, siła skurczu koncentrycznego 
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będzie większa niż w przypadku wykonania samego skurczu koncentrycznego (Duncan, P., 
i in., 1989). Szybkie skurcze, po których następują wolne skurcze, symulują izolowaną 
czynność dynamiczną.
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Tryb pasywny 
W trybie pasywnym dostępnym w systemie Biodex dynamometr zapewnia ciągły ruch ze stałą 
prędkością, a zmiany kierunku występują wyłącznie po osiągnięciu wartości granicznych zakresu 
ruchu. 
 
W trybie pasywnym dynamometr rozpoczyna ruch po naciśnięciu przycisku Start, przez co aktywny 
udział pacjenta nie jest wymagany. 

 

Zastosowania kliniczne trybu pasywnego 
1. Tryb pasywny jest często stosowany po zabiegach operacyjnych w celu zapewnienia 

korzyści związanych z ciągłym ruchem pasywnym, który wzmacnia stawy. 

2. Tryb pasywny może być stosowany izokinetycznie w kierunku agonistycznym, a 
następnie pasywnie w kierunku antagonistycznym lub odwrotnie. 

3. Tryb pasywny może być stosowany do ćwiczeń lub testów izokinetycznych. Części ciała 
pacjentów, którzy nie są w stanie utrzymać danej prędkości, będą pasywnie przesuwane 
przez tę część zakresu. 

4. Tryb pasywny może być stosowany do rozciągania pasywnego. W tym przypadku należy 
ustawić niskie wartości graniczne momentu obrotowego w każdym kierunku. Jeżeli 
pacjent odczuwa dyskomfort, może opierać się ruchowi, co spowoduje zatrzymanie 
urządzenia, np. jeżeli klinicysta spróbuje zwiększyć zgięcie kolana, kolano pacjenta 
zostanie zgięte pasywnie. Jeżeli pacjent odczuwa dyskomfort, może oprzeć się ruchowi 
zginania i izometrycznie przekroczyć wartość graniczną momentu obrotowego ustawioną 
w polu Toward (Do). Spowoduje to zatrzymanie urządzenia. Można również użyć 
przycisków wstrzymywania, aby utrzymać część ciała pacjenta w punkcie końcowym 
zakresu ruchu odpowiadającym kierunkowi, w jakim ustawiono wstrzymanie. 

5. W przypadku ruchów kolana, barku flex/ex, ab/ad oraz lędźwiowych należy ustawić 
wartości graniczne momentu obrotowego tak, aby przeciążyć ciężar kończyny. 

6. Ruch pasywny może być stosowany do rozgrzewki lub schłodzenia pacjenta, 
rozciągnięcia zakresu ruchu oraz do wykonywania protokołów kurczenia/rozluźniania. 
Ruch pasywny stosowany w okresie spoczynku może zapobiec napięciu mięśni przed 
kolejnym zestawem powtórzeń. 

7. Trybu pasywnego można używać do uzyskania biologicznego sprzężenia zwrotnego i 
stymulacji mechanoreceptorów w celu poprawy propriocepcji — w tym celu należy 
poinstruować pacjenta, aby przesuwał kończynę z szybkością umożliwiającą utrzymanie 
wskaźnika stosowanego momentu obrotowego Away (Od) oraz Toward (Do) w stanie 
włączonym, a wskaźnika stosowanego momentu obrotowego Middle (Środek) w stanie 
wyłączonym. 

8. W przypadku małej siły mięśni tryb pasywny zapewnia aktywny ruch wspomagający, 
który umożliwia rozpoczęcie lub kontynuowanie ruchu pacjenta. 

9. W trybie pasywnym można wykonywać skurcze i rozluźniać mięśnie. Ustawiane wartości 
graniczne zakresu ruchu uwzględniają cały zakres, który pacjent powinien być w stanie 
wykonać danego dnia. Zaleca się, aby przyciski ustawiania wartości granicznych były 
ustawione na wartość przekraczającą zakres początkowy o maksymalnie pięć stopni. 
Pokrętła zakresu procentowego są następnie ustawiane na odpowiednio niższym 
poziomie, aby ruch w całym zakresie był komfortowy dla pacjenta. Pacjent jest układany 
na urządzeniu, a do ręki otrzymuje ogranicznik ruchu. Gdy części ciała pacjenta są 
pasywnie przesuwane w jednym kierunku, pacjent wywiera siłę w przeciwnym kierunku. 
Wartość graniczna momentu obrotowego w przeciwnym kierunku musi być ustawiona na 
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odpowiednio niską wartość, aby pacjent ją przekroczył i wykonał skurcz izometryczny. W 
tym momencie klinicysta zwiększa nieznacznie zakres ruchu za pomocą pokrętła zakresu 
procentowego w odpowiednim kierunku. Ta procedura jest powtarzana przez wymaganą 
liczbę cykli. 

10. Bezpośrednio po zakończeniu ćwiczeń u niektórych pacjentów występuje wysięk w 
stawie. Wykazano, że okłady z lodu stosowane podczas ruchu pasywnego pod kątem 20 
stopni na sekundę zmniejszają opuchliznę i dyskomfort po zakończeniu ćwiczeń. Okłady 
można również stosować w połączeniu ze stymulacją elektryczną, aby dodatkowo 
zmniejszyć obrzęk. 

 
 

Tryb izometryczny 
W tym trybie dynamometr utrzymuje zerową prędkość w dowolnym wybranym punkcie w 
zakresie ruchu. Nie występują znaczne zmiany w kącie stawu ani ogólnej długości mięśni. 

 
 

Zastosowania kliniczne trybu izometrycznego 
1. Tryb izometryczny może byś stosowany przed wykonaniem lub po wykonaniu zabiegu 

chirurgicznego wedle uznania. 

2. Tryb izometryczny można stosować w pobliżu bolesnego zakresu ruchu w celu 
przeniesienia siły do bolesnego zakresu ruchu. Przekroczenie zakresu wynosi plus/minus 10 
stopni. 

3. Napinanie izometryczne może służyć do sprawdzania jakości skurczu. Monitorowanie tych 
parametrów może pomóc w wyznaczaniu celów i śledzeniu postępów. 

4. Tryb izometryczny umożliwia skutecznie submaksymalne inicjowanie skurczów. Należy 
ustabilizować pozostałe części ciała, aby zapobiec kompensacji. Rozluźnienie można 
wspomóc poprzez zastosowanie wysokich lub niskich temperatur bądź biologicznego 
sprzężenia zwrotnego. 

 
 

Tryb izotoniczny 
W tym trybie pacjent musi być w stanie osiągnąć minimalną wybraną wartość momentu 
obrotowego, aby poruszyć ramieniem wejściowym dynamometru. Prędkość jest zmienna, ale 
moment obrotowy jest stały. 

 
Zastosowania kliniczne trybu izotonicznego 
1. Tryb izotoniczny może być stosowany koncentrycznie lub ekscentrycznie w celu trenowania 

wybranej grupy mięśni. 

2. Wartości graniczne momentu obrotowego można ustawić niezależenie (w każdym kierunku) 
dla agonistycznych/antagonistycznych grup mięśni w celu skupienia czynności na jednej 
określonej grupie mięśnie lub skompensowania dominującej siły agonistycznej lub 
antagonistycznej grupy mięśni. 

3. W tym trybie można ustawić wstępne obciążenie, które pacjent musi unieść, przed 
rozpoczęciem ruchu. Zapewnia to, że pacjent wykonuje skurcz przy użyciu minimalnej siły. 

4. Napięcia koncentryczne/koncentryczne izotoniczne można wykonać przed ruchami 
koncentrycznymi/ekscentrycznymi. Zwiększa to bezpieczeństwo pacjenta, ponieważ jego 
kończyny nie zostaną na siłę przesunięte do żadnej części zakresu ruchu w przypadku, gdy 
pacjent nie ma wystarczającej kontroli nerwowo-mięśniowej. 
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Reaktywny tryb ekscentryczny 
W tym trybie dynamometr odpowiada na moment obrotowy wywierany przez pacjenta poprzez 
ruch w kierunku przeciwnym do stosowanego momentu obrotowego. 

W reaktywnym trybie ekscentrycznym przyciski momentu obrotowego na panelu sterowania 
są używane do określania przedziału pożądanej siły wyjściowej człowieka. Aby rozpocząć 
ruch wału, pacjent musi osiągnąć minimalną wartość progową momentu obrotowego 
odpowiadającą 10% wartości ustawienia przycisku momentu obrotowego. Jeżeli pacjent 
przekroczy wartość graniczną momentu obrotowego wybraną dla dowolnego kierunku ruchu, 
wał przestanie się obracać, aż siła wywierana przez pacjenta zmniejszy się do pożądanego 
zakresu. Pacjent musi zatem przekroczyć określoną wartość momentu obrotowego, aby 
rozpocząć ruch, i utrzymać moment obrotowy na określonym poziomie, aby kontynuować 
ruch. 

Niskie wartości graniczne momentu obrotowego wymagają większej kontroli 
nerwowo-mięśniowej. W przypadku ustawienia wartości granicznej momentu obrotowego 20 
ft-lb (27 Nm) do rozpoczęcia ruchu wymagana jest siła 2 ft-lb (2 Nm), a do zatrzymania ruchu 
— 20 ft-lb (27 Nm), co daje przedział 18 ft-lb (24,5 Nm). Ustawienie przedziału na wartość 
100 ft-lb (136 Nm) daje przedział 90 ft-lb (122 Nm). 

Reaktywny tryb ekscentryczny umożliwia zmiany kierunku w dowolnym punkcie w zakresie 
ruchu. 

Zastosowania kliniczne reaktywnego trybu ekscentrycznego 
1. Reaktywny tryb ekscentryczny może być stosowany do wykonywania submaskymalnych 

lub maksymalnych ruchów ekscentrycznych. 

2. Reaktywny tryb ekscentryczny może być stosowany do rozwijania propriocepcji. Jeżeli 
ustawiono wartości graniczne momentu obrotowego, pacjent musi wywierać co najmniej 
jedną dziesiątą wartości granicznej momentu obrotowego, aby utrzymać ruch wału. W 
przypadku przekroczenia wartości granicznej przez pacjenta urządzenie się zatrzyma. 

Niskie wartości graniczne momentu obrotowego wymagają większej kontroli 
nerwowo-mięśniowej. W przypadku ustawienia wartości granicznej momentu obrotowego 
20 ft-lb (27 Nm) do rozpoczęcia ruchu wymagana jest siła 2 ft-lb (2,7 Nm), a do 
zatrzymania ruchu — 20 ft-lb (27 Nm), co daje przedział 18 ft-lb (24,5 Nm). Ustawienie 
przedziału na wartość 100 ft-lb (135,5 Nm) daje przedział 90 ft-lb (122 Nm). 

3. Przy wyższych prędkościach odruch rozciągania jest bardziej aktywny niż przy niższych 
prędkościach. 

4. Przy ruchu ekscentrycznym można wytworzyć o 30–40% więcej siły niż przy ruchu 
koncentrycznym. (Należy odpowiednio ustawić wartości graniczne momentu obrotowego). 
Ponieważ bodźcem do zwiększenia siły jest natężenie skurczu, na podstawie niektórych 
badań stwierdzono, że skurcze ekscentryczne zapewnią znaczne zwiększenie siły. 
(Knuttgen, H.G., i in. 1971; Komi, P.V., 1972). 

5. Dla każdego pacjenta można określić prędkość ekscentryczną, po przekroczeniu której siła 
mięśni nie będzie wzrastać. (Knuttgen, H.G., i in. 1972). 

6. Skurcz ekscentryczny wymaga „wytrenowania” niekurczących się części mięśnia, przez co 
mięsień uczy się funkcjonowania przy wyższej sile. (Komi, P.V., 1972). 

7. Podczas ćwiczeń ekscentrycznych siła zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości skurczów 
(do określonego punktu), czyli odwrotnie do ćwiczeń koncentrycznych, podczas których siła 
zmniejsza się wraz ze wzrostem prędkości skurczów. (Davies, G.J. 1987). 

8. Stwierdzono, że ćwiczenia ekscentryczne zapewniają największy wzrost siły w najkrótszym 
czasie (Komi & Cavanaugh, 1977). 
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9. Skurcze ekscentryczne zwiększają siłę mięśni i są mniej wymagające pod względem 
metabolicznym niż skurcze koncentryczne (Bosco & Komi, 1979, Asmussen, 1953). 

10. Rehabilitacja ekscentryczna jest zazwyczaj przeprowadzana nie częściej niż dwa razy w 
tygodniu, po wystąpieniu opóźnionej bolesności mięśni. 

 
DODATKOWE ZALECENIA 
1. Bardzo często klinicyści stosują następującą kolejność ćwiczeń w trakcie procesu 

rehabilitacji: tryb pasywny, ćwiczenia izometryczne, wielokątowe ćwiczenia 
izometryczne, submaksymalne ćwiczenia ekscentryczne, koncentryczne ćwiczenia 
izokinetyczne. 

2. System Biodex umożliwia stosowanie stymulacji elektrycznej w połączeniu z dowolnymi 
trybami testowania lub ćwiczenia. 

3. Zestaw ćwiczeń rehabilitacyjnych można zakończyć poprzez wykonanie danego zadania 
lub w określonym czasie, zwłaszcza jeżeli celem jest zwiększenie wydajności. 

4. Przekazywanie pacjentów raportów dotyczących ich rehabilitacji może zwiększyć ich 
motywację. 

5. Ćwiczenia submaksymalne zapobiegają dysocjacji nerwowej, wspomagają wzmacnianie 
chrząstek stawowych i propriocepcję, a także opóźniają zanik mięśni. 

6. Objawy opóźnionej bolesności mięśni (DOMS) występują zazwyczaj w ciągu od jednego 
do dwóch dni po leczeniu. Ćwiczenia submaksymalne umożliwiają odpowiednie 
zminimalizowanie i rozwinięcie protokołów. 

7. System Biodex Multi-Joint to bardzo wszechstronne urządzenie, przez co trudno jest 
udokumentować każde możliwe położenie. W przypadku stosowania 
nieudokumentowanego położenia należy je udokumentować. Jeżeli to położenie jest 
często stosowane, należy wysłać odpowiednie informacje do firmy Biodex. 

PRAWIDŁOWA TECHNIKA TESTOWANIA 

1. Kalibrację należy weryfikować co najmniej dwa razy w miesiącu. Jeżeli dane mają być 
wykorzystywane w sądzie lub na potrzeby prowadzenia badań, przed wykonaniem testu 
należy przeprowadzić kalibrację i weryfikację. 

2. Należy stosować spójne procedury rozgrzewki, polecenia, ustawienia i instrukcje (tj. 
łącznie cztery powtórzenia, pierwsze przy 25% wysiłku, kolejne przy 50% wysiłku, 
następnie przy 75% i ostatecznie przy 100% maksymalnym wysiłku). 

3. Każdy pacjent powinien wykonać próbne powtórzenia przed ustawieniem poszczególnych 
prędkości, aby wiedzieć, czego może się spodziewać. 

4. Przed rozpoczęciem testu należy oswoić pacjenta z urządzeniem, aby wyeliminować błędy 
wynikające z nieznajomości sprzętu. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem testu pacjent 
wykonał dwie lub trzy sesje ćwiczeń. 
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5. Należy stosować odpowiednie techniki stabilizacji, aby ograniczyć ruch wyłącznie do 
wymaganego obszaru. Części ciała po każdej stronie stawu poddawanego rehabilitacji 
powinny być unieruchomione. Wyniki prowadzony badań wykazują znaczne różnice w 
danych pozyskanych ze stabilizacją i bez stabilizacji. Niekontrolowany ruch prowadzi do 
błędów podczas testów. Należy udokumentować wszelkie dodane lub usunięte urządzenia 
stabilizujące. 

6. Ustawienie osi wału dynamometru w jednej linii z osią anatomiczną pacjenta jest 
niezbędne do zapewnienia, że wzorzec stosowany podczas testowania i rehabilitacji jest 
zgodny z prawidłową biomechaniką stawu. Prawidłowe ustawienie pozwala również na 
uniknięcie stresującego obciążenia stawu oraz wykorzystania innych grup mięśni. 

7. Należy stosować standardowe ustawienia położenia. W przypadku stosowania 
niestandardowego ustawienia położenia należy je udokumentować. 

8. Należy ustawić prawidłowy referencyjny kąt anatomiczny. Działanie wewnętrznego 
goniometru oprogramowania opiera się na wartości kąta referencyjnego i jest istotne do 
dalszej interpretacji danych. 

9. Słowne i wizualne komunikaty motywujące powinny być spójne. 

UWAGA: Jeżeli pacjent widzi monitor podczas testu, może zmienić siłę odpowiednio 
do wyświetlanych danych. W celu zapewnienia spójności wyników zaleca 
się, aby pacjent nie widział informacji wyświetlanych na monitorze. 
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3.	  
OPROGRAMOWANIE	  

OKNO WYBORU PACJENTA 

W tym oknie wyświetlane są ogólne dane pacjenta oraz historia testów. W oknie wyboru 
pacjenta wyświetlane są informacje, takie jak ogólne dane pacjenta, data przyjęcia i data 
wypisu oraz diagnoza. Z poziomu tego okna można również wyświetlić informacje na temat 
testów/ćwiczeń pacjenta oraz dodać własne uwagi. Okno umożliwia porządkowanie 
rekordów pacjentów poprzez dodawanie bądź usuwanie pacjentów i/lub testów. 

Poniżej opisano opcje paska narzędzi okna wyboru pacjenta wraz z opisem ich funkcji. 

 Umożliwia otwarcie rekordu badania, który został wcześniej zapisany na dysku. 
Operator wybiera nazwę badania z listy alfabetycznej. Wpisanie pierwszej litery nazwiska 
umożliwia przejście do odpowiedniej części listy. Można przeglądać badania lub zlecać 
dodatkowe testy. 

 Umożliwia utworzenie nowego rekordu badania oraz wpisanie opisu, diagnozy i 
historii choroby pacjenta. Pola zaznaczone na czerwono to pola wymagane — po ich 
zapisaniu nie można ich edytować. Aby zamknąć okno, należy kliknąć przycisk „Save” 
(Zapisz) lub „Cancel” (Anuluj). 

 Umożliwia włączenie formularza danych pacjenta oraz edytowanie istniejących 
informacji. Pól zaznaczonych na czerwono nie można edytować. Operator musi zakończyć tę 
operację poprzez kliknięcie przycisku „Save” (Zapisz) lub „Cancel” (Anuluj). 

 Umożliwia zapisanie zmian w formularzu pacjenta po zakończeniu operacji „Add” 
(Dodaj) lub „Edit” (Edytuj). 

 Umożliwia anulowanie operacji „Add” (Dodaj) lub „Edit” (Edytuj). 

 Umożliwia usunięcie jednego testu (lub badania) z pliku historii pacjenta. 

 Umożliwia usunięcie rekordu pacjenta (oraz wszystkich powiązanych badań) z 
pliku historii. 
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Obszar Pain Scale (Skala bólu) umożliwia udokumentowanie bólu odczuwanego przez 
pacjenta poprzez wybranie wartości w zakresie 1–10. 

UWAGA: Dane w obszarze Pain Scale (Skala bólu) można zaktualizować podczas każdej 
wizyty.  

Umożliwia zamknięcie okna. 
 
 
OKNO DEFINICJI PROTOKOŁU 
 
W tym oknie można wybrać protokół testowania/ćwiczenia dla bieżącego pacjenta. Baza 
danych protokołu zawiera zainstalowaną fabrycznie listę standardowych protokołów, z której 
można wybrać odpowiednią opcję. Aby wybrać protokół, należy wykonać kroki podane 
poniżej (od 1 do 3). 
 

Krok 1: Kliknąć ikonę Protocol (Protokół) na pasku narzędzi, aby otworzyć okno wyboru 
protokołu. 

 
Krok 2: Kliknąć znak „+”, aby rozwinąć listę, oraz znak „-”, aby ukryć zdefiniowane 
protokoły na liście. 
Krok 3: Zaznaczyć wybrany protokół i kliknąć przycisk Select (Wybierz), aby przejść do 
ekranu ROM (Zakres ruchu) lub kliknąć przycisk Edit Protocol (Edytuj protokół), aby 
edytować wybrany protokół. 

 
Użytkownik może również powiązać serię protokołów poprzez kliknięcie przycisku Link 
Protocol (Powiąż protokół), na pasku narzędzi. Poniżej podano szczegółowe opisy opcji 
dostępnych na pasku narzędzi w oknie definicji protokołu.  
 

 Umożliwia wybór fabrycznego protokołu standardowego lub zapisanego wcześniej 
protokołu niestandardowego. Użytkownik może wybrać tryb, staw, wzorzec i skurcz z list 
rozwijanych dowolnego protokołu. 
 

Umożliwia pobranie zapisanych wcześniej protokołów niestandardowych. Kliknąć 
znak „+”, aby rozwinąć listę, oraz znak „-”, aby ukryć protokoły niestandardowe na liście.  
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Umożliwia utworzenie niestandardowego protokołu i dodanie go do bieżącej listy. 
Operator musi zakończyć tę operację poprzez kliknięcie przycisku „Save” (Zapisz) lub 
„Cancel” (Anuluj). 
 

Umożliwia włączenie formularza danych pacjenta oraz edytowanie istniejących 
informacji. Operator musi zakończyć tę operację poprzez kliknięcie przycisku „Save” 
(Zapisz) lub „Cancel” (Anuluj). 
 

 Umożliwia zapisanie zmian po zakończeniu operacji „Add” (Dodaj) lub „Edit” 
(Edytuj). 
 

Umożliwia anulowanie operacji „Add” (Dodaj) lub „Edit” (Edytuj). 
 

 Umożliwia usunięcie bieżącego rekordu protokołu.  
UWAGA: Po usunięciu tego protokołu nie będzie możliwe powtórzenie żadnych poprzednich 
testów wykonanych przy jego użyciu. 
 

 Umożliwia powiązanie serii protokołów w celu utworzenia niestandardowej sekwencji. 
Użytkownik może zapisać kombinacje protokołów do przyszłych badań. 
 

 Umożliwia zamknięcie okna.  
 

 
 

OKNO POWIĄZANEGO PROTOKOŁU 
 

To okno umożliwia dostosowanie serii protokołów, które będzie można wykorzystać 
ponownie. Aby utworzyć sekwencję protokołów, należy wykonać kroki wymienione poniżej 
(od 1 do 6). 

 
Krok 1: Kliknąć ikonę Create Linked (Utwórz powiązany) na pasku narzędzi, aby 
otworzyć okno konfiguracji. 

 

 
Krok 2: Wypełnić pole Linked Protocol Name (Nazwa powiązanego protokołu) 
podświetlone na czerwono. 
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Krok 3: W oknie podrzędnym Protocol Selection (Wybór protokołu) kliknąć znak „+”, aby 
rozszerzyć elementy, oraz znak „-”, aby ukryć zdefiniowane protokoły na liście. 
Krok 4: Zaznaczyć wybrany protokół i kliknąć przycisk Insert (Wstaw) na pasku narzędzi.  
Krok 5: Powtórzyć kroki 3 i 4 wymaganą ilość razy. 
Krok 6: Kliknąć ikonę Save (Zapisz) na pasku narzędzi, aby zapisać zarejestrowane 
informacje. 

 
Wszystkie zapisane sekwencje powiązanych protokołów będą wyświetlane w oknie 
Protocol selection (Wybór protokołu) do użytku w przyszłości. Poniżej podano 
szczegółowe opisy operacji na pasku zadań. 

 

 Umożliwia powiązanie serii protokołów w celu utworzenia niestandardowej sekwencji. 
Użytkownik może zapisać kombinacje protokołów do przyszłych badań. 
 

 Umożliwia włączenie formularza danych pacjenta oraz edytowanie istniejących 
informacji. Operator musi zakończyć tę operację poprzez kliknięcie przycisku „Save” (Zapisz) 
lub „Cancel” (Anuluj). 
 

 Umożliwia utworzenie niestandardowego protokołu i dodanie go do bieżącej listy. 
Operator musi zakończyć tę operację poprzez kliknięcie przycisku „Save” (Zapisz) lub 
„Cancel” (Anuluj). 
 

 Umożliwia usunięcie protokołu z sekwencji. 
 

 Umożliwia zapisanie zmian w formularzy po zakończeniu operacji „Create” (Utwórz) 
lub „Edit” (Edytuj).  
 

Umożliwia anulowanie operacji „Create” (Utwórz) lub „Edit” (Edytuj). 
 

Umożliwia usunięcie wybranego rekordu bieżącego powiązanego protokołu. 
UWAGA: Po usunięciu tego powiązanego protokołu nie będzie możliwe powtórzenie 
żadnych poprzednich badań wykonanych przy jego użyciu. 
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Umożliwia powrót do okna definicji protokołu. 
 

Umożliwia zamknięcie okna. 
 
 
 

OKNO OBSŁUGI DYNAMOMETRU 
 
To okno umożliwia przełączanie pomiędzy trybami badań, ćwiczeń i biologicznego sprzężenia 
zwrotnego. Z poziomu tego okna można rozpoczynać i zatrzymywać operacje. Na środku tego 
okna wyświetlany jest wykres, który monitoruje moment obrotowy stosowany w czasie 
rzeczywistym względem czasu podczas operacji dynamometru. W tym oknie wyświetlane są 
również imię i nazwisko pacjenta, nazwa stawu, wzorce oraz inne informacje dotyczące 
bieżącego trybu. 
 
Poniżej znajdują się opcje paska narzędzi okna obsługi dynamometru wraz z opisem ich 
funkcji. 
 

 Umożliwia przejście do trybu badań. 
 

 Umożliwia przejście do trybu ćwiczeń. 
 

 Umożliwia przejście do trybu biologicznego sprzężenia zwrotnego. 
 

 Okno View Anatomical Setup (Wyświetlanie ustawienia położenia anatomicznego)  
W tym oknie można wyświetlić film instruktażowy w formacie AVI lub zdjęcie 
przedstawiające, w jaki sposób należy ustawić wybrany wzorzec zakresu ruchu. 
 

 Umożliwia zmianę sposobu wyświetlania danych w oknie obsługi dynamometru. W tym 
miejscu użytkownik może również włączyć/wyłączyć ustawienia wykresów. 
 
 

 Umożliwia otwarcie kreatora pomocy. 
 

 Umożliwia zatrzymanie operacji. 
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Umożliwia rozpoczęcie operacji.  
 

 Wskazuje, że dynamometr nie jest w stanie gotowości.  
 

 Wskazuje, że dynamometr jest w stanie bezczynności. 
 

Umożliwia powtórzenie lub pominięcie zestawu w protokole na bieżącej stronie. Ta 
zmiana jest spójna z brakiem możliwości ponownego przełączenia poza jedną stronę. 
 

Umożliwia powtórzenie lub pominięcie zestawu w protokole na bieżącej stronie. Ta 
zmiana jest spójna z brakiem możliwości ponownego przełączenia poza jedną stronę. 
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USTAWIONY ZAKRES RUCHU (ROM) 
 

 
 

Ustawianie zakresu ruchu (kroki od 1 do 5) 
 

Krok 1: Kliknąć tę ikonę , aby wyświetlić okno zakresu ruchu, jeżeli nie jest 
otwarte. 
 
Krok 2: Wybrać stronę do badania w sekcji Side Selected (Wybrana strona). 
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Krok 3: Kliknąć przycisk Clear Limits (Usuń ograniczenia), aby usunąć poprzednie 
ograniczenia zakresu ruchu. 

 
 
Krok 4: Ustawić ramię dynamometru w położeniu oddalonym zgodnie z wybraną 
stroną, a następnie kliknąć przycisk SET (Ustaw) w sekcji ograniczenia AWAY 
(Oddalone), aby zarejestrować położenie. 
 

 
 
Krok 5: Ustawić ramię dynamometru w położeniu „do” zgodnie z wybraną stroną, a 
następnie kliknąć przycisk SET (Ustaw) w sekcji ograniczenia TOWARD (Do), aby 
zarejestrować położenie. 

 
 

Kalibracja anatomiczna (kroki od 6 do 8) 
Krok 6: Upewnić się, że wybrano prawidłową stronę 
Krok 7: Ustawić staw pacjenta pod kątem odniesienia podanym w polu Reference (Kąt 
odniesienia) 
Krok 8: Kliknąć ikonę Goniometer (Goniometr) (kalibracja położenia), aby 
zarejestrować położenie. Jeżeli korekta siły grawitacji nie jest wymagana, należy 
kliknąć przycisk Continue (Dalej), aby zakończyć konfigurację zakresu ruchu. 

 
 

Korekta siły grawitacji (kroki od 9 do 12 — opcjonalnie) 
Krok 9: Ustawić staw pod kątem zapewniającym maksymalny wpływ siły grawitacji 
Krok 10: Nacisnąć przycisk HOLD (Wstrzymaj) na dynamometrze 
Krok 11: Kliknąć ikonę Scale (Skala), aby zarejestrować ciężar kończyny 

 
Krok 12: Nacisnąć przycisk RESUME (Wznów) na dynamometrze. Kliknąć przycisk 
Continue (Dalej), aby zakończyć konfigurację zakresu ruchu 
Continue… (Dalej) 
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WYŚWIETLANIE USTAWIENIA POŁOŻENIA ANATOMICZNEGO 
W tym oknie użytkownik może wybrać referencyjny wzór zakresu ruchu. Wzory zakresu 
ruchu zawierają kierunki Away (Od) oraz Toward (Do), a także stopnie ustawiania 
dynamometru. Dostępne są dwa sposoby wyświetlania.  
 
Widok ilustracji umożliwia wyświetlenie rysunku wybranego wzorca zakresu ruchu.  

 
 
Widok AVI umożliwia otwarcie odtwarzacza Windows® Media Player w celu wyświetlenia 
filmu z instrukcjami ustawiania dynamometru dla wybranego wzorca zakresu ruchu. Pliki 
filmów AVI mają bardzo duży rozmiar. Podczas instalacji użytkownik może zapisać je na 
twardym dysku lub odczytać je z płyty CD-ROM.  
UWAGA: W zależności od szybkości napędu CD-ROM mogą występować nieznaczne 
opóźnienia w odtwarzaniu klatek filmu. 
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KREATOR RAPORTÓW 
 

Ekran raportów służy do wyboru opcji i raportów do przeglądu i/lub wydruku. Podczas 
sprawdzania opcji raportów dostępne raporty są wyświetlane w polu listy. Raporty można 
wyświetlić poprzez kliknięcie pozycji w polu listy, a następnie kliknięcie przycisku Print 
(Drukuj) lub Print Preview (Podgląd wydruku). W oknie Summary of test information 
(Podsumowanie informacji o teście) wyświetlane są dane bieżącego pacjenta oraz jego testy.  
W tym oknie można sprawdzić, czy wszystkie testy powiązane z wybranym protokołem są 
dostępne do utworzenia raportu. Na ogół w celu utworzenia raportu należy wykonać 
następujące kroki:  

 
Krok 1: Zaznaczyć opcję Progress Reports (Raporty postępów), jeżeli wymagany jest 
raport dotyczący postępów. Program określi, dla której strony można utworzyć raport 
dotyczący postępów (lewej lub prawej). Jeżeli dostępne są obie strony, wybrać 
pożądaną stronę. Przy użyciu pola listy rozwijanej wybrać datę badania, które ma 
zostać porównane. Program automatycznie uporządkuje kolejność dat testów, aby 
najnowsza data testu została porównana z poprzednią datą testu. 

 
Krok 2: Wybrać jedną lub większą liczbę opcji raportu. Podczas wybierania opcji lista 
dostępnych raportów będzie się zmieniać — wyświetlane będą wyłącznie raporty 
dostępne dla danego zestawu opcji. 

 
 

Krok 3: Wybrać raport poprzez kliknięcie opisu raportu. Element zostanie zaznaczony. 
 
UWAGA: Aby wygenerować raport podsumowania rehabilitacji, należy kliknąć tutaj. 
 
Krok 4: Kliknąć przycisk Print Preview (Podgląd wydruku), aby wyświetlić raport. 
Kliknąć przycisk Print (Drukuj), aby wydrukować raport. Kliknąć przycisk Print All 
(Drukuj wszystkie), aby wyświetlić opcje umożliwiające wydrukowanie wszystkich 
raportów. 
 

Opcje raportów: 
 
Window Isokinetic Data (Przedział danych izokinetycznych) 
Dotyczy wyłącznie protokołów izokinetycznych — umożliwia odfiltrowanie punktów na 
krzywej danych izokinetycznych, których wartości są niższe niż określona prędkość 
dynamometru. 
 
Torque vs. Position Graph (Wykres momentu obrotowego względem położenia) 
Wszystkie wykresy w raportach zazwyczaj przedstawiają wartość momentu obrotowego 
względem czasu. Ta opcja umożliwia wyświetlenie wartości położenia (w stopniach) na osi x 
wykresów w raportach. 
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Use Metric Units (Użyj jednostek metrycznych) 
Umożliwia wyświetlenie danych na osiach Y wszystkich wykresów w jednostkach 
metrycznych. 
 
Print all Reports (Drukuj wszystkie raporty) 
Drukowane są wszystkie raporty dotyczące bieżącego testu. 
 
Print as Unilateral (Drukuj jako jednostronny) 
Dotyczy wyłącznie testów dwustronnych — umożliwia wydruk raportu testu dwustronnego w 
formie raportu testu jednostronnego. Ta opcja jest przydatna do wydruku wyników częściowo 
ukończonych testów. 
 
Monochrome (Monochromatyczny) 
Dotyczy wyłącznie testów map izometrycznych — umożliwia wydruk obrazów map 
izometrycznych w skali czarno-białej (monochromatycznej) zamiast w skali kolorowej. 
 
Uwagi: 
Raporty postępów można wydrukować wyłącznie dla podobnych testów. Oba testy muszą 
wykorzystywać taki sam typ protokołu (dwustronny lub jednostronny), tryb (izokinetyczny 
lub izometryczny) oraz prędkość (lub położenie). Po zaznaczeniu opcji Progress (Postęp) 
program automatycznie filtruje testy, które nie kwalifikują się do utworzenia raportu 
dotyczącego postępów. 
 
Niekompletne testy dwustronne mogą być wykorzystywane do raportowania postępów. Jeżeli 
pacjent zostanie poddany pełnej ocenie dwustronnej, a w późniejszym terminie przejdzie test 
kontrolny tylko na jednej stronie, program wygeneruje raport postępów tylko dla tej jednej 
strony. Oba testy muszą wykorzystywać taki sam protokół. Test kontrolny musi 
wykorzystywać protokół dwustronny, nawet jeżeli jest uznawany za nieukończoną procedurę 
dwustronną. Opcja raportu Print as Unilateral (Drukuj jako jednostronny) umożliwia wydruk 
raportów z nieukończonego testu dwustronnego. 
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GENEROWANIE RAPORTU PODSUMOWANIA REHABILITACJI 

 
Krok 1: Wybrać opcję Rehab Session Summary (Raport podsumowania rehabilitacji) 
w polu wyboru „Choose Report:” (Wybierz raport). 

 
 

Krok 2: Wybrać raport poprzez kliknięcie opisu raportu. Element zostanie zaznaczony, 
następnie kliknąć przycisk Print Preview (Podgląd wydruku), aby przejść do ekranu 
Rehab Session Summary Report Selection (Wybór raportu podsumowania sesji 
rehabilitacyjnej). 

 
Krok 3: Wybrać protokoły z listy Available Exercise Protocols (Dostępne protokoły 
ćwiczeń), które zostaną wykorzystane do podsumowania rehabilitacji. Kliknąć 
protokół, aby go wybrać, a następnie kliknąć opcję ADD - -> (Dodaj), aby dodać go do 
listy, lub opcję ADD ALL- -> (Dodaj wszystkie), aby dodać wszystkie dostępne 
protokoły ćwiczeń do listy Selected Protocol (Wybrany protokół).  

 

 
UWAGA: Aby wygenerować raport podsumowania rehabilitacji, należy dodać co 
najmniej 2 protokoły do listy Selected Protocol (Wybrany protokół). Jeżeli zapisano 
już dane rehabilitacji do przywołania, zostanie wyświetlone pole z komunikatem 
ostrzegawczym przedstawione poniżej. 

 
 

Krok 4: Po wybraniu protokołów, które mają zostać wykorzystane w raporcie w sekcji 
Select Data to Graph (Wybierz dane do wyświetlenia na wykresie) można wybrać typ 
danych, które zostaną wyświetlone na wykresie. 
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UWAGA: w sekcji Select Data to Graph (Wybierz dane do wyświetlenia na 
wykresie) można wybrać maksymalnie 5 typów danych do wyświetlenia na wykresie. 

 
Krok 5: W sekcji Sides (Strony) wybrać strony do wyświetlenia na wykresie. Strona 
badana jest zawsze domyślnie zaznaczona. Aby porównać obie strony, należy wybrać 
stronę niebadaną. W sekcji Option (Opcja) można zdecydować, czy dla bieżącego 
wykresu ma zostać wygenerowana legenda. Jeżeli opcja Graph legend (Legenda 
wykresu) nie zostanie zaznaczona, etykiety na wykresie zostaną wyświetlone ponad 
wygenerowanymi liniami. 
 

  
 

Krok 6: Aby zapisać bieżące ustawienia wykresu, należy kliknąć przycisk Save 
Settings (Zapisz ustawienia). Aby przejść do ekranu Rehab Graph Data (Dane wykresu 
rehabilitacji), należy kliknąć przycisk Continue (Dalej). 

 
Krok 7: Na ekranie Rehab Graph Data (Dane wykresu rehabilitacji) wszystkie dane 
wybranego protokołu wykresu rehabilitacji są wyświetlane na siatce danych. Z 
poziomu tego ekranu można zmienić wartości danych.  
 
UWAGA: Jeżeli dane nie zostaną zapisane do przywołania, zmodyfikowane wartości 
danych z tego ekranu będą wyświetlane wyłącznie podczas tej sesji wykresu. Zapisanie 
danych rehabilitacji do przywołania nie powoduje zmiany danych wykresu w bazie 
danych.  
 



WPROWADZENIE 
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Krok 8: Kliknąć opcję OK, aby wygenerować raport wykresu rehabiltacji. 
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Analiza krzywych 
 

Okno analizy krzywych umożliwia dostosowanie sposobu wyświetlania analizy krzywych. 
Użytkownik może wydrukować lub zapisać w pliku wykres analizy krzywych do użycia w 
przyszłości.  

 
Select Patient (Wybór pacjenta) — wyświetla monit o wybranie rekordu badania pacjenta, który 
został wcześniej zapisany na dysku. Kliknąć i zaznaczyć imię i nazwisko pacjenta oraz rekord testu 
lub ćwiczenia do wyświetlenia. Kliknąć przycisk wyboru, aby otworzyć wybrany rejestr badania w 
oknie Curve Analysis (Analiza krzywych). Imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa użytego protokołu 
są wyświetlane w górnej części ekranu. 

 
Data Set (Zestaw danych) — ta lista rozwijana umożliwia użytkownikowi wybór dowolnej 
testowanej prędkości wybranego rekordu badania pacjenta do wyświetlenia w oknie Curve 
Analysis (Analiza krzywych). 

 
Y Scale (Skala Y) — to ustawienie umożliwia wyświetlenie jednostek momentu obrotowego jako 
ft-lbs. po lewej stronie okna Curve Analysis (Analiza krzywych). Ustawieniem fabrycznym opcji Y 
Scale (Skala Y) jest ustawienie Auto (Automatycznie) — wyświetlane jednostki zostaną 
odpowiednio dostosowane. Opcję Y Scale (Skala Y) można ustawić na określoną przez 
użytkownika wartość maksymalną lub minimalną poprzez usunięcie zaznaczenia pola Auto 
(Automatycznie), wpisanie nowego ustawienia i naciśnięcie przycisku Re-scale (Ponowne 
skalowanie) w celu zaktualizowania okna Curve Analysis (Analiza krzywych).  

 
Cursors (Kursory) — gdy włączona jest opcja Cursors (Kursory), użytkownik może umieścić linię 
„A” i „B” kursora w celu łatwej identyfikacji określonych obszarów pomiędzy powtórzeniami 
bezpośrednio w oknie Curve Analysis (Analiza krzywych).  

 
 

Aby umieścić linie kursora, należy kliknąć pole wyboru obok opcji Enable Cursors (Włącz 
kursory) w celu jej włączenia. Zostanie wyświetlone mniejsze okno Cursors (Kursory) z 
dokładnymi współrzędnymi lokalizacji kursora.  

 
 

Aby przesunąć linie kursora, należy wybrać linię do przesunięcia w polu rozwijanym Move 
(Przesuń). Poprzez kliknięcie strzałek obok opcji wyboru Single (Jeden) wybrany kursor będzie się 
przesuwał o jeden krok na raz. Strzałki obok opcji Half Rep (Połowiczne powtórzenie) umożliwiają 
przesunięcie kursora o połowę powtórzenia na raz, a strzałki obok opcji Full Rep (Pełne 
powtórzenie) umożliwiają przesunięcie wybranego kursora o jedno całe powtórzenie.  
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Menu rozwijane Select Rep (Wybierz powtórzenie) umożliwia powiększenie obrazu tak, aby 
wyświetlane było tylko wybrane powtórzenie. Aby powrócić do pełnego widoku, należy 
nacisnąć przycisk Zoom Out (Pomniejsz). 

 
Overlay (Nakładka) — ta opcja wyboru umożliwia dodanie legendy krzywych do każdego 
powtórzenia wyświetlanego w oknie Curve Analysis (Analiza krzywych). Użytkownik może 
zapisać legendy krzywych za pomocą opcji Save (Zapisz) i/lub je usunąć za pomocą opcji Clear 
(Usuń). 

 
Display (Wyświetlanie) — pole wyświetlania umożliwia dostosowanie widoku danych Curve 
Analysis (Analiza krzywych). 
 

 
 

Menu — w tym miejscu znajduje się przycisk Print (Drukuj) umożlwiający wydrukowanie 
zawartości okna Curve Analysis (Analiza krzywych) przy użyciu wybranej drukarki. 
Przycisk Log to file (Zapisz do pliku) umożliwia wyświetlanie i drukowanie danych okna 
Curve Analysis (Analiza krzywych) w programie Notatnik systemu Windows (nazwa pliku 
curve.dat). Przycisk Close (Zamknij) umożliwia zamknięcie okna.  
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Tryb biologicznego sprzężenia zwrotnego 
 

Tryb biologicznego sprzężenia zwrotnego umożliwia klinicyście skonfigurowanie sesji ćwiczeń 
bez wprowadzania danych pacjenta. Trybu biologicznego sprzężenia zwrotnego można używać 
na dwa sposoby. Pierwszy sposób to włączenie opcji End By (Zakończ przez). Ta opcja 
umożliwia klinicyście określenie sposobu zakończenia sesji, liczby zestawów oraz liczby 
powtórzeń dla każdego zestawu. Działanie opcji End By (Zakończ przez) opisano bardziej 
szczegółowo w kroku 7. Drugi sposób to usunięcie zaznaczenia opcji End By (Zakończ przez). 
W tym trybie klinicysta ręcznie kontroluje rozpoczęcie i zakończenie sesji za pomocą 
przycisków Start (Uruchom) i Stop (Zatrzymaj). 

 
W przypadku modułów Systemu 3, które nadal wykorzystują przedni panel sprzętowy, procedura 
jest taka sama zarówno dla sterowania za pomocą komputera, jak i sterowania za pomocą 
panelu. Jedyna różnica polega na tym, że podczas sterowania za pomocą panelu opcja End By 
(Zakończ przez) jest odznaczona. Komputer nie będzie kontrolował czasu trwania sesji, a opcje 
End By (Zakończ przez) nie będą wyświetlane na przednim panelu aplikacji. Klinicysta 
kontroluje czas trwania sesji za pomocą przycisków Start (Uruchom) i Stop (Zatrzymaj).  
 
W przypadku modułów System 3 lub System 4 skonfigurowanych z monitorem wyposażonym w 
ekran dotykowy panel sprzętowy został zastąpiony graficznym interfejsem użytkownika opartym 
na oprogramowaniu (Soft Panel). 
 
UWAGA: Po przełączeniu w tryb biologicznego sprzężenia zwrotnego wymagana jest 
konfiguracja zakresu ruchu w celu ustawienia nowych wartości granicznych zakresu ruchu.  



 
 
 

 

 

 

OPROGRAMOWANIE	   -‐	  	  3-‐18	  -‐	  
 

Krok 1: Kliknąć przycisk Mode (Tryb), aby wybrać tryb dynamometru. 

 
 

Krok 2: Kliknąć przycisk Select Joint/Pattern (Wybierz staw/wzorzec), aby wybrać 
staw i wzorzec. 

 
 

Krok 3: Kliknąć przycisk End Stop Cushion (Końcowy ogranicznik amortyzujący), 
aby wybrać wymagany poziom amortyzacji. 

 
 

Krok 4: Kliknąć przycisk ROM SET (Ustawianie zakresu ruchu), aby ustawić zakres 
ruchu (patrz rysunek 1). Zostanie wyświetlone okno dialogowe ROM Setup (Ustawianie 
zakresu ruchu). To okno dialogowe służy do ustawiania wartości granicznych zakresu 
ruchu (patrz część Ustaw zakres ruchu).  

 
Po ustawieniu wartości granicznych zakresu ruchu można je dostosować poprzez 
kliknięcie przycisku SET (Ustaw) pod opcją „% ROM” (% zakresu ruchu) i użycie 
przycisku „-” w celu zmniejszenia lub przycisku „+” w celu zwiększenia wartości 
bieżącego ustawienia. Patrz rysunek 2 i rysunek 3 poniżej. Aby dla obu stron (od/do) 
utrzymane zostało to samo ustawienie, należy się upewnić, że przy opcji „Synchronize 
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both directions” (Synchronizuj oba kierunki) widnieje zielony znacznik wyboru. 
Zastosować zmiany poprzez kliknięcie przycisku DONE (Gotowe). 

 
(Procedury ustawiania zakresu ruchu) 

 

   
 

Rysunek 1 / Rysunek 2 / Rysunek 3  
 

Krok 5: Aby ustawić/wyregulować ustawienia prędkości i momentu obrotowego w 
stosownych przypadkach, należy kliknąć przycisk SET (Ustaw) w sekcjach Speed 
(Prędkość) i Torque (Moment obrotowy). Patrz rysunek 4 poniżej. Ustawienia można 
zmienić poprzez kliknięcie znaku „-” w celu zmniejszenia bieżącej wartości lub znaku 
„+” w celu zwiększenia bieżącej wartości. Patrz rysunki 5 i 6 poniżej. Aby dla obu stron 
(od/do) utrzymane zostało to samo ustawienie, należy się upewnić, że przy opcji 
„Synchronize both directions” (Synchronizuj oba kierunki) widnieje zielony znacznik 
wyboru. Zastosować zmiany poprzez kliknięcie przycisku DONE (Gotowe). 

   
 

Rysunek 4 / Rysunek 5 / Rysunek 6  
 

Krok 6: Aby wyregulować ustawienia skurczu i pauzy w odpowiednich przypadkach, 
należy kliknąć przycisk SET (Ustaw) w sekcjach Contraction (Skurcz) i Pause 
(Pauza). Patrz rysunek 7 poniżej. Ustawienia skurczu można zmienić poprzez 
kliknięcie przycisku bieżącej wartości. Patrz rysunek 8 poniżej. Ustawienia pauzy 
można zmienić poprzez kliknięcie znaku „-” w celu zmniejszenia bieżącej wartości 
lub znaku „+” w celu zwiększenia bieżącej wartości. Patrz rysunek 9 poniżej. Aby dla 
obu stron (od/do) utrzymane zostało to samo ustawienie opcji Pause (Pauza), należy 
się upewnić, że przy opcji „Synchronize both directions” (Synchronizuj oba 
kierunki) widnieje zielony znacznik wyboru. Zastosować zmiany poprzez kliknięcie 
przycisku DONE (Gotowe). 



 
 
 

 

 

 

OPROGRAMOWANIE	   -‐	  	  3-‐20	  -‐	  
 

   
Rysunek 7 / Rysunek 8 / Rysunek 9  

 
Krok 7: Kliknąć przycisk obok opcji „End by:” (Zakończ przez), aby wybrać sposób 
kończenia zestawów. Ustawienia można zmienić poprzez kliknięcie znaku „-” w celu 
zmniejszenia bieżącej wartości lub znaku „+” w celu zwiększenia bieżącej wartości opcji 
End By (Zakończ przez).  

 
Opcja wyboru End By (Zakończ przez) jest wyłączona:  

 

• w przypadku sterowania za pomocą panelu na wózkach wyposażonych w przedni panel 
sprzętowy 

 
• podczas testowania i ćwiczeń 

 

  
 

UWAGA: W trybie izometrycznym opcja „End by” (Zakończ przez) jest zawsze ustawiona na 
wartość repetition (powtórzenie). Typ skurczu można wybrać poprzez kliknięcie przycisku 
typu skurczu i wybranie jednej z dostępnych opcji: away/toward (od/do), away (od) lub toward 
(do). 

 

  
 

Krok 8: Kliknąć tę ikonę , aby rozpocząć sesję biologicznego sprzężenia zwrotnego. 
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INTERFEJS EMG/SYGNAŁU ANALOGOWEGO* 
 

Narzędzie do konfiguracji EMG/sygnału analogowego (ASA Config) jest częścią interfejsu 
EMG/sygnału analogowego w programie Advantage Software. Narzędzie umożliwia 
konfigurację czynników skali i trybów pracy wyjść sygnału analogowego prędkości, momentu 
obrotowego i położenia. 
 

Dzięki funkcji konfiguracji można dostosować sygnały analogowe tak, aby zapewniały 
optymalne i najbardziej odpowiednie dane analogowe do szerokiego zakresu zastosowań. 
 
 

Instalacja i użytkowanie 
Narzędzie ASA Config należy zainstalować na komputerze wyposażonym w aplikację 
Advantage Software. Włożyć dostarczoną płytę CD z narzędziem ASA Config do napędu 
CD-ROM — instalacja rozpocznie się automatycznie. Po wybraniu domyślnych ustawień 
podczas konfiguracji na pulpicie zostanie utworzony skrót o nazwie: System — ASA Config. 
 

Nie można używać narzędzia i aplikacji Advantage Software w tym samym czasie. Należy 
zamknąć aplikację, uruchomić narzędzie ASA Config w celu skonfigurowania skalowania i 
trybów, a następnie włączyć aplikację Advantage Software w celu przeprowadzenia testów i 
zarejestrowania danych. 
 

Wszystkie ustawienia wprowadzone w narzędziu ASA Config zostaną na stałe wprowadzone w 
systemie Biodex Multi-Joint, nawet po całkowitym wyłączeniu systemu i jego ponownym 
uruchomieniu. Bieżące ustawienia można zweryfikować w dowolnym momencie poprzez 
uruchomienie narzędzia — pokaże ono bieżące aktywne ustawienia. Informacje dotyczące stanu 
systemu Biodex Multi-Joint są wyświetlane w górnej części ekranu. Jeżeli wyświetlany jest stan 
ONLINE, bieżące ustawienia opcji Analog Signal (Sygnał analogowy) są poprawne. 
 

Port Analog Signal Access (Dostęp sygnału analogowego) to wyjście sygnałów analogowych 
danych prędkości, momentu obrotowego i położenia przekazywanych w czasie rzeczywistym z 
cyfrowego procesora sygnału (ang. Digital Signal Processor — DSP) sterującego silnikiem. 
Oprócz danych w czasie rzeczywistym wysyłany jest impuls synchronizacji za każdym razem, 
gdy aktualizowane są dane w czasie rzeczywistym. Impuls synchronizacji może być 
wykorzystywany przez sprzęt monitorujący do wykrywania zmian sygnału wyjściowego 
danych w czasie rzeczywistym. 
 
UWAGA: Definicję wtyków portu można znaleźć na schemacie zamieszczonym na końcu 
dokumentu: Konfiguracja wtyków portu EMG/sygnału analogowego 
 
Rozdzielczość sygnału analogowego zapewniona przez współczynnik skali 
Zakres sygnałów analogowych wynosi od -5 V do +5 V, czyli łącznie 10 V. Domyślnym 
ustawieniem systemu jest pełna skala. Przykładowa pełna skala momentu obrotowego wynosi 
od -512 ft-lbs (-694 Nm) do +512 ft-lbs (694 Nm), co daje łączny zakres 1024 ft-lbs (1388 Nm). 
Zapewnia to następujący współczynnik skali rozdzielczości wyjściowej: 

 
1024 ft-lbs (1388 Nm) = 10 V 

 

1 ft-lb (1,35 Nm) = 9,8 mV 
 

*Przed złożeniem zamówienia należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Biodex. 
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Wartość 9,8 mV jest znacznie niższa niż znamionowy poziom zakłóceń sygnału dla tego portu, 
zatem odstępy 1 ft-lb (1,35 Nm) dla tego sygnału analogowego nie są widoczne. Program 
zapewnia opcje indywidualnego skalowania wszystkich trzech sygnałów analogowych, zatem 
jeżeli system jest zazwyczaj stosowany poniżej poziomu maksymalnego, na typowych 
analogowych urządzeniach do monitorowania widoczne są odstępy 1 ft-lb (1,35 Nm). 
Przykładowo w przypadku zastosowania zakresu +/- od 0 do 64 ft-lbs (87 Nm) współczynnik 
skali rozdzielczości wyjściowej będzie miał następującą postać: 

 
128 ft-lbs = 10 V 

 
1 ft-lb (1,35 Nm) = 78,1 mV 

 
Wartość 78,1 mV znacznie przekracza najwyższy poziom zakłóceń sygnału (15–35 mV), zatem 
pokazywane są niezawodnie odstępy od 1/4 (0,34 Nm) do 1/2 ft-lbs (0,68 Nm). 
 
Tryby pracy 
Częstotliwość wyjściowa lub częstotliwość aktualizacji kontroluje częstotliwość zmiany wyjść 
analogowych przez system. Najwyższą i domyślną wartością jest wartość 2000 razy na sekundę. 
Jeżeli tak wysoka częstotliwość nie jest wymagana lub powoduje problemy z urządzeniami do 
monitorowania, można zmniejszyć częstotliwość aktualizacji. Sygnał synchronizacji jest 
wysyłany za każdym razem, gdy przesyłany jest sygnał analogowy. Częstotliwość aktualizacji 
steruje zatem częstotliwością wysyłania sygnału synchronizacji (tj.: „syncout”). 
 
UWAGA: Syncout to cyfrowy impulsowy sygnał TTL o wysokiej aktywności i stałej 
szerokości impulsu wynoszącej 29 ms. 
 
Tryb wyjścia umożliwia wybór stanu, w jakim wyjścia sygnałów analogowych będą 
aktualizowane. Dostępne są następujące opcje: 
 
On Always (Zawsze włączone) — sygnał jest zawsze wysyłany niezależnie od bieżącego stanu 
pracy 
 
On Timed (Czasowe) — umożliwia włączenie wyjść analogowych tylko przez określony czas 
(w sekundach) 
 
Off (disabled) (Wyłączone) — wyjścia sygnałów analogowych są całkowicie wyłączone 
 
Auto, when active (Automatycznie po włączeniu) — automatycznie włączone wyłącznie, gdy 
system jest włączony, tj. nie jest wyłączony ani nie pracuje w trybie wstrzymania 
 
On Go command (Po otrzymaniu polecenia Idź) — wyjście sygnału analogowego jest 
synchronizowane z poleceniem GO (Idź) w aplikacji Advantage Software, przez co sygnał jest 
wysyłany tylko podczas ćwiczeń 
 
UWAGA: Użyć przycisku <Refresh> (Odśwież), aby wyświetlić bieżące ustawienie opcji 
Remote Access Port (Port dostępu zdalnego). 
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Tabela zakresów skali i czynników 
Poniżej podano zestawienie zakresów i czynników skali dla wszystkich trzech sygnałów 

 
Opcja skalowania Zakres Czynnik skali 

 
Szybkość: 

  

0 – 512 st./s od -512 do +512 st./s 9,8 mV na st./s 
0 – 256 st./s od -256 do +256 st./s 19,5 mV na st./s 
0 – 128 st./s od -128 do +128 st./s 39,1 mV na st./s 
0 – 64 st./s od -64 do +64 st./s 78,1 mV na st./s 
0 – 32 st./s od -32 do +32 st./s 156,3 mV na st./s 

 
Moment obrotowy: 

  

0 – 512 ft-lbs od -512 do +512 ft-lbs 9,8 mV na ft-lb 
0 – 256 ft-lbs od -256 do +256 ft-lbs 19,5 mV na ft-lb 
0 – 128 ft-lbs od -128 do +128 ft-lbs 39,1 mV na ft-lb 
0 – 64 ft-lbs od -64 do +64 ft-lbs 78,1 mV na ft-lb 
0 – 32 ft-lbs od -32 do +32 ft-lbs 156,3 mV na ft-lb 

 
Położenie: 

  

Pełna skala (~ 348,6 st.) od 12 do 320 st. 28,7 mV na st. 
Tylko zakres ruchu (różnie) Zew.: 45 st. Zew.: 222,2 mV na st. 

 
 

KONFIGURACJA WTYKÓW PORTU EMG/SYGNAŁU ANALOGOWEGO 
 

Nr wtyku 
1 

Przeznaczenie 
Wspólny 

Opis 
Sygnał uziemienia 

2 Moment obrotowy Analogowy sygnał momentu obrotowego 
3 Prędkość Analogowy sygnał prędkości 
4 Położenie Analogowy sygnał położenia 
5 Syncout Impuls TTL 
6–9 zarezerwowane Nie wolno łączyć! 
10 Wspólny Sygnał uziemienia [taki sam jak wtyk 1] 
11–15 nie połączono  
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KONSERWACJA  
Instrukcje czyszczenia 
Po WYŁĄCZENIU systemu przetrzeć wszystkie powierzchnie zwilżoną ściereczką. Można 
użyć delikatnego roztworu wody z mydłem do usunięcia plam i zabrudzeń. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na tapicerkę, która może zostać zabrudzona na skutek kontaktu z potem i 
innymi płynami ustrojowymi. 

UWAGA: NIE WOLNO używać roztworów czyszczących zawierających alkohol lub amoniak 
do czyszczenia tapicerki. Roztwór wody z delikatnym mydłem powinien być wystarczający. 
Przed rozpoczęciem sesji testowania, rehabilitacji lub ćwiczeń należy poczekać, aż system 
całkowicie wyschnie. 
Raz w miesiącu można oczyścić tapicerkę przy użyciu środka do czyszczenia/pielęgnacji 
skóry. 

Sprzęt 
Wedle potrzeby sprawdzać wszystkie mechanizmy blokujące i regulujące pod kątem zużycia 
lub uszkodzeń. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów należy skontaktować się z działem obsługi 
klienta firmy Biodex 
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DANE TECHNICZNE SYSTEMU 

 
Charakterystyka 
Płaski monitor LCD z ekranem dotykowym o przekątnej 17" 
Wiele trybów pracy: izokinetyczny, izometryczny, izotoniczny, reaktywny ekscentryczny i 
pasywny  
Szybkość koncentryczna do 500 st./s  
Szybkość ekscentryczna do 300 st./s  
Koncentryczny moment obrotowy do 500 ft-lb (680 Nm) 
Ekscentryczny moment obrotowy do 400 ft-lb (444 Nm) 
Szybkość pasywna na poziomie 0,25 st./s  

- Pasywny moment obrotowy na poziomie 0,5 ft-lb (0,68 Nm)  
- Izotoniczny moment obrotowy na poziomie 0,5 ft-lb (0,68 Nm) 

 
Stacja danych klinicznych: 
Komputer z systemem Windows™ (bieżący model) 
System operacyjny Windows™  
Oprogramowanie Biodex Advantage Software 
Kolorowy, płaski monitor LCD z ekranem dotykowym i zintegrowanymi głośnikami  
Kolorowa drukarka 

Elementy stabilizujące kostkę, kolano, bark, łokieć, nadgarstek i biodro  

Wózek  

Zestaw do kalibracji  

Instrukcje obsługi i schemat ścienny 
Obszar roboczy: 64 stopy kwadratowe (6 metrów kwadratowych) 

 

220 V AC 

Certyfikacja: 
ETL i cETL zgodnie z normami UL 60601-1, CAN/CSA C22.2 nr: 601-1-M90 oraz 
EN60601-1.  
Zgodność CE — dyrektywa 93/42/EWG 
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Wymagania elektryczne 
208/230 V AC, 50–60 Hz, 8 A  
Wymaga dedykowanej, izolowanej usługi 20 A 

Wtyczka do użytku szpitalnego o minimalnych parametrach znamionowych 230 V AC, 15 A 
Systemy do stosowania w Ameryce Północnej są dostarczane z certyfikatem NEMA 6-20P 

Sprzęt powinien być wyposażony w elementy umożliwiające elektryczną izolację jego obwodów od 
zasilania sieciowego na wszystkich biegunach jednocześnie. 

Parametry mechaniczne 
Ciężar całkowity (konfiguracja Pro): 1350 funtów 

Wymiary fizyczne: wózek CDS: szerokość 27 cali, głębokość 24 cale, wysokość 66 cali 
Podstawa teowa i fotel: szerokość 52 cali, głębokość 65 cali, wysokość 60 cali  
Wózek na elementy stabilizujące: szerokość 50 cali, głębokość 26 cali, wysokość 50 cali 

Parametry dynamometru 
Dokładność momentu obrotowego: +/-1% pełnej skali (500 ft-lbs (678 Nm)) 
Moment obrotowy jest kalibrowany fabrycznie 

Zakres położenia: 330 stopni 
  
Dokładność położenia: +/-1 stopień obrotu 

Osprzęt do weryfikacji momentu obrotowego: 50 ft-lbs +/- 0,5 ft-lbs (67,8 Nm +/- 0,68 Nm) 

Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej: 

 
 
 

Emergo Europe  
Molenstraat 15  
2513 BH, Haga  
Holandia 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

	   —	  4-‐7	  —	   DODATEK	  

 
 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI 
 

 
 
 

Niniejszy sprzęt spełnia wymogi następujących norm bezpieczeństwa: 
 

Norma Wydanie i/lub data 
IEC60601-1-2 Pierwsze wydanie, 2007 

 
Tabela 1.1 Normy bezpieczeństwa 

 
Dokumenty towarzyszące dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej 
To medyczne urządzenie elektryczne wymaga zastosowania specjalnych środków ostrożności 
w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i powinno być instalowane i uruchamiane 
zgodnie z informacjami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej podanymi w 
niniejszej instrukcji. 
• Przenośne urządzenia do komunikacji radiowej mogą wpływać na działanie medycznych 

urządzeń elektrycznych. 
• Korzystanie z akcesoriów, przetworników i przewodów innych niż wymienione, z 

wyjątkiem akcesoriów, przetworników i przewodów sprzedawanych przez producenta tego 
urządzenia jako części zamienne do podzespołów wewnętrznych i zewnętrznych, może 
skutkować zwiększeniem emisji lub zmniejszeniem odporności urządzenia. 

• Urządzenia System 4 Multi Joint nie należy ustawiać bezpośrednio obok ani na innych 
urządzeniach. Jeżeli urządzenie System 4 Multi Joint jest ustawione bezpośrednio przy 
innym urządzeniu, należy się upewnić, że działa prawidłowo w konfiguracji, w jakiej 
będzie używane. 

 
Wykaz przewodów 
Tabela 1.2 zawiera wykaz wszystkich przewodów dostarczanych z urządzeniem System 4 Multi 
Joint, które według producenta tego urządzenia spełniają wymogi normy EN 60601-1-2 podczas 
używania z urządzeniem System 4 Multi Joint. 

 
Opis przewodu Nr części Długość przewodu 
Przewód zasilający silnika Biodex nr 830-210-E752 10 stóp 
Przewód czujnika dynamometru Biodex nr 830-101-E700 10 stóp 
Przewód zasilający Biodex nr 850-111 10 stóp 
Przewód zasilający stacji CDS Biodex nr 835-210-E721 15 stóp 

 
Tabela 1.2 Przewody urządzenia System 4 Multi Joint 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Emisje 

Deklaracja producenta dotycząca emisji elektromagnetycznych 

Urządzenie System 4 Multi Joint jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym opisanym 
poniżej. Klient lub użytkownik urządzenia System 4 Multi Joint musi zapewnić, że jest ono używane w takim 
środowisku 
Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne 
Emisje RF CISPR 11 Grupa 1 Urządzenie System 4 Multi wytwarza energię RP wyłącznie na 

potrzeby układów wewnętrznych. Zatem poziom 
generowanych przez urządzenie emisji radiowych jest bardzo 
niski i nie powoduje zakłóceń pracy urządzeń elektrycznych 
znajdujących się w pobliżu 

Emisje radiowe CISPR 11 Klasa A Urządzenie System 4 Multi Joint nadaje się do stosowania we 
wszystkich placówkach innych niż budynki mieszkalne i obiekty 
bezpośrednio podłączone do publicznej niskonapięciowej sieci 
zasilającej doprowadzającej zasilanie do budynków używanych w 
celach mieszkalnych Współczynnik zawartości 

harmonicznych EN 
61000-3-2 

Klasa A 

Wahania napięcia i 
migotanie EN 61000-3-3 

Zgodne 

 
 

Odporność 
Deklaracja producenta dotycząca odporności elektromagnetycznej 
Urządzenie System 4 Multi Joint jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Klient lub 
użytkownik urządzenia System 4 Multi Joint musi zapewnić, że jest ono używane w takim środowisku. 
Test odporności Poziom testu IEC 60601-1-2 Poziom zgodności IEC 

60601-1-2 
Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne 

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD) 
1EC 61000-4-2 

土 6 kV dotyk 士 8 kV 
powietrze 

Dotyk ± 6 kV  
Powietrze ± 8kV 

Podłoga powinna być wykonana z drewna, betonu 
lub płytek ceramicznych. Jeśli podłoga jest pokryta 
materiałem syntetycznym, wilgotność względna 
powinna wynosić co najmniej 30% 

Elektryczne szybkie 
stany 
przejściowe/impulsy IEC 
61000-4-4 

士 2 kV dla linii zasilania  
± 1 kV dla linii 
wejściowych/wyjściowych 

Zasilanie ± 2 kV  
Sygnał 士 1 kV 

Jakość zasilania powinna odpowiadać warunkom 
typowym dla środowiska przemysłowego lub 
szpitalnego 

Przepięcie 
1EC 61000-4-5 

± 1 kV tryb różnicowy  
± 2 kV tryb wspólny 

± 1 kV tryb różnicowy  
土 2 kV tryb wspólny 

Jakość zasilania powinna odpowiadać warunkom 
typowym dla środowiska przemysłowego lub 
szpitalnego 
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Test odporności Poziom testu 

IEC 60601-1-2 
Poziom zgodności 
IEC 60601-1-2 

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne 

Spadki napięcia, krótkie 
przerwy i zmiany 
napięcia na liniach 
wejściowych zasilania 
EC 61000-4-11 

<5% UT (> 95% spadek UT) 
przez 1/2 cykle 
40% UT (60% spadek w UT) 
przez 5 cykli  
70% UT (30% spadek w UT) 
przez 25 cykli 
<5% UT (> 95% spadek UT) 
przez 5 s 

<5% UT (> 95% spadek 
UT) przez l/l cykl  
40% UT (60% spadek w 
UT) przez 5 cykli  
70% UT (30% spadek w 
UT) przez 25 cykli  
<5% UT (> 95% spadek 
UT) przez 5 s 

Jakość zasilania powinna odpowiadać warunkom 
typowym dla środowiska przemysłowego lub 
szpitalnego. Jeżeli wymagana jest lepsza jakość 
zasilania sieciowego, zaleca się, aby urządzenie 
System 4 Multi Joint było zasilane z zasilacza 
bezprzerwowego 

Pole magnetyczne o 
częstotliwości sieciowej 
(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m W przypadku wystąpienia zniekształceń obrazu 
może być wymagane ustawienie urządzenia System 
4 Multi Joint w większej odległości od źródeł pól 
magnetycznych o częstotliwości sieciowej lub 
zainstalowanie ekranów magnetycznych. Należy 
zmierzyć pole magnetyczne o częstotliwości 
sieciowej w zamierzonym miejscu instalacji, aby 
się upewnić, że jest wystarczająco niskie 

Przewodzona 
częstotliwość radiowa 
IEC 610004-6 

3 Vrms, 
od 150 kHz do 80 MHz 

3 Vrms, 
od 150 KHz do 80 MHz 

Przenośne urządzenia do komunikacji radiowej nie 
powinny być używane w odległości do jakiejkolwiek 
części urządzenia System 4 Multi Joint, w tym 
przewodów, mniejszej niż zalecana odległość 
obliczona na podstawie równania odpowiedniego do 
częstotliwości nadajnika.  
Zalecana odległość:  
d =1,2 V P od 150 KHz do 80 MHz  
d =1,2 V P od 80 MHz do 800 MHz  
d=2,3 V P od 800 MHz do 2,5 GHz  
gdzie P oznacza maksymalną mocą znamionową 
nadajnika w watach (W) według producenta 
przekaźnika, a d oznacza zalecaną odległość w 
metrach (m). 
Natężenie pola stałych nadajników częstotliwości 
radiowych określone na podstawie pomiaru pól 
elektromagnetycznych w placówce, a 
powinno być mniejsze niż poziom zgodności w 
każdym zakresie częstotliwości, b  
W pobliżu urządzeń oznaczonych następującym 
symbolem mogą wystąpić zakłócenia: 
 
 

 

Regulowana 
częstotliwość radiowa 
IEC 61000-4-3 

3 V/m, 
od 80 MHz do 2,5 GHz 

3 V/m, 
od 80 MHz do 2,5 GHz 

Uwaga 1. UT oznacza napięcie sieciowe przed zastosowaniem poziomu testowego. 
Uwaga 2. Przy wartościach 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości. 
Uwaga 3. Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania do niektórych sytuacji. Na propagację fal elektromagnetycznych wpływają absorpcja i 
odbicia od budynków, obiektów i ludzi 
11 Nie można dokładnie przewidzieć natężenia pola z mieszanych nadajników, takich jak stacje bazowe telefonów radiowych i naziemne 
radia przenośne, radia amatorskiego, stacje transmisji AM lub FM i transmisji telewizyjnych. W celu oceny środowiska 
elektromagnetycznego ze stałymi nadajnikami częstotliwości radiowych należy przeprowadzić pomiary pól elektromagnetycznych w 
placówce. Jeżeli zmierzone natężenie pola w miejscu, w którym stosowane jest urządzenie System 4 Multi Joint przekracza ustalone 
poziomy zgodności częstotliwości radiowej podane powyżej, należy obserwować urządzenie System 4 Multi Joint, aby się upewnić, że 
działa prawidłowo. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania może być wymagane podjęcie dodatkowych środków, takich jak 
zmiana kierunku lub położenia urządzenia System 4 Multi Joint. 
bW zakresie częstotliwości od 150 KHz do 80 MHz natężenie pola powinno wynosić mniej niż 3 V/m. 
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Zalecana odległość 
 

Zalecana odległość pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do komunikacji radiowej a urządzeniem System 4 Multi Joint* 
Tabela 6 
Urządzenie System 4 Multi Joint jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym emitowane zakłócenia 
częstotliwości radiowej są kontrolowane. Klient lub użytkownik urządzenia System 4 Multi Joint może zapobiec zakłóceniom 
elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość pomiędzy przenośnymi urządzeniami do komunikacji radiowej (nadajnikami) a 
urządzeniem System 4 Multi Joint, zgodnie z zaleceniami poniżej, na postawie maksymalnej mocy wyjściowej urządzeń do komunikacji. 
Maksymalna znamionowa moc 
wyjściowa nadajnika [W] 

Odległość zgodnie z częstotliwością nadajnika [m] 
od 150 kHz do 80 MHz  
d=1,2√P 

od 80 MHz do 800 MHz  
d=1,2√P 

od 800 MHz do 2,5 GHz  
d = 2,3√P 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 
W przypadku nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej niepodanej powyżej zalecaną odległość w metrach (m) można oszacować 
przy wykorzystaniu równania odpowiedniego do częstotliwości nadajnika, gdzie P oznacza maksymalną moc znamionową nadajnika w 
watach (W) według producenta nadajnika. 
Uwaga 1 Przy wartościach 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości. 
Uwaga 2 Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania do niektórych sytuacji. Na propagację fal elektromagnetycznych wpływają absorpcja 
i odbicia od budynków, obiektów i ludzi 

Temperatura robocza 
Nie wolno narażać urządzenia na zmiany temperatury wyższe niż 5°F (3°C) na godzinę. Dolne i górne 
wartości graniczne zakresu temperatury: od 59°F do 86°F (od 15°C do 30°C).
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OGÓLNA GWARANCJA PRODUKTU 

A. Gwarancja 
Firma BIODEX MEDICAL SYSTEMS gwarantuje, że wszystkie produkty objęte niniejszą gwarancją są 
wolne od wad produkcyjnych i materiałowych oraz są zgodne z opublikowanymi danymi technicznymi lub 
innymi danymi zaakceptowanymi na piśmie przez firmę BIODEX przez okres: 

 
Opis: Części: Czas pracy: 
Sterownik 1 rok 1 rok 
Dynamometr 1 rok 1 rok 
Stacja CDS 1 rok 1 rok 
Drukarka 1 rok 1 rok 
Przewody 1 rok 1 rok 
Regulowany fotel pozycjonujący 1 rok 1 rok 
Elementy stabilizujące 1 rok 1 rok 
Gwinty 1 rok 1 rok 
Pokrętła 1 rok 1 rok 
Tapicerka 60 dni 60 dni 
Pasy 60 dni 60 dni 
Podkładki 60 dni 60 dni 

przy prawidłowym użytkowaniu zgodnie z zaleceniami w instrukcji operatora. Powyższa gwarancja 
nie ma zastosowania do produktów, które były używane w sposób niezgodny ze standardowymi 
procedurami obsługi opisanymi w instrukcji lub uległy uszkodzeniu na skutek zaniedbania, wypadku 
lub modyfikacji. Jedynym obowiązkiem firmy BIODEX wobec kupującego wynikającym z 
niniejszej gwarancji w odniesieniu do produktów niespełniających zapisów gwarancji jest wymiana 
lub naprawa, wedle uznania firmy Biodex, niezgodnego produktu (części i robocizny) lub przyznanie 
kupującemu kredytu w wysokości ceny zakupu niezgodnego produktu, pod warunkiem, że w trakcie 
okresu gwarancji 

1. Firma BIODEX została powiadomiona na piśmie o wszelkich niezgodnościach 

2. Po próbie usunięcia niezgodności przez firmę BIODEX firma BIODEX 
stwierdziła, że niezgodność nie jest wynikiem niewłaściwego użytkowania, 
wypadku, naprawy lub ani stosowania produktu w sposób niezgodny z 
zaleceniami przez kupującego. 

Dostarczony produkt zamienny będzie objęty gwarancją przez pozostały okres, który miał zastosowanie do 
wymienionego produktu, lub przez 30 dni, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. 

FIRMA BIODEX MOŻE ZACHOWAĆ PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA WSZYSTKICH GWARANCJI 
SYSTEMU W PRZYPADKU NIEOTRZYMANIA PŁATNOŚCI W TERMINIE OKREŚLONYM W 
WARUNKACH ZAKUPU. 

Z WYJĄTKIEM SYTUACJI WYRAŹNIE PRZEWIDZIANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE 
SĄ UDZIELANE ŻADNE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ 
OGRANICZEŃ JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI 
HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. 

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA BIODEX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ 
ZYSKÓW ANI ZA POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB INNE PODOBNE SZKODY 
WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY. 
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B. Okres gwarancji 
Okres gwarancji określony w punkcie „A” rozpoczyna się od daty wystawienia faktury (wysyłki), chyba 
że firma BIODEX określiła inaczej na piśmie. 

C. Naprawione lub wymienione produkty (poza gwarancją) 
Firma BIODEX MEDICAL SYSTEMS gwarantuje, że przez okres 60 dni jej standardowe produkty 
naprawione lub wymienione na mocy niniejszej gwarancji będą wolne od wad produkcyjnych lub 
materiałowych w warunkach normalnego użytkowania zgodnie z opisem w Instrukcji obsługi systemu. 
Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem wysyłki naprawionych lub wymienionych produktów. Jedynym 
obowiązkiem firmy BIODEX na mocy niniejszej gwarancji jest, wedle jej uznania, naprawa lub wymiana 
wadliwych części takich produktów. Gwarancja nie ma zastosowania do: 

1. Produktów, które zostały naprawione lub zmienione bez otrzymania wyraźnych instrukcji z działu 
serwisu firmy Biodex zgodnie z zapisami instrukcji systemu lub procedurami zatwierdzonymi na 
piśmie przez dział serwisu firmy Biodex lub 

2. Produktów, które były używane niezgodnie ze standardowym przeznaczeniem opisanym w instrukcji 
obsługi systemu lub które uległy uszkodzeniu na skutek zaniedbania lub wypadku. 

NINIEJSZA GWARANCJA JEST NIEZBYWALNA (PLACÓWKA, PRAWO WŁASNOŚCI ITP.) BEZ 
PISEMNEJ ZGODY FIRMY BIODEX MEDICAL SYSTEMS. GWARANCJA JEST WAŻNA POD 
WARUNKIEM, ŻE URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAINSTALOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW 
FIRMY BIODEX. 
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