
���������������������������������������������
����
���	�����	����������������

הוראות שימוש
מכשיר ה - ™geko הוא מכשיר רפואי לגירוי שרירים באופן חשמלי ומיועד לשמושים הבאים:

הגברת זרימת הדם.•
מניעת פקקת ורידים.•
מניעת בצקת וטיפול בה.•

מכשיר זה מגביר את זרימת הדם על ידי גירוי העצב השוקיתי המשותף.
יש להשתמש במכשיר זה עבור חולה יחיד הנמצא בבית החולים, במרפאה או בביתו. יש להניח את המכשיר על רגל אחת או על שתיהם, 

בהתאם להמלצת איש הצוות הרפואי המטפל בך (כמו הרופא או האחות). יש להדריך את החולים כיצד להניח את המכשיר ולהפעילו.
מיועד לשימוש רצוף עד ל -24 שעות, עד שאין בו צורך geko - מכשיר ה יותר. אפשר להסיר את המכשיר לפרקי זמן קצרים לצורך 

רחצה או עשיית בדיקות שונות (ראה ׳הזהרות ואמצעי זהירות׳). כל מכשיר מיועד 
לשימוש חד פעמי ויש להחליפו כל 24 שעות. המכשיר יכול לפעול 6 שעות 

נוספות. 
קרא מסמך זה במלואו ובקפדנות לפני השימוש והשתמש במכשיר אך 

ורק על פי ההוראות. שימוש בלתי נכון במכשיר זה עלול להיות מסוכן.
אין להפעיל את המכשיר אלא אם כן הוא מוצמד כהלכה למטופל. 

לסיוע או לדיווח על קשיים, פעולה בלתי צפויה או אירועים לא 
צפויים, צור קשר עם היצרן. לקבלת ייעוץ וטיפים נוספים לגבי 

השימוש במכשיר, בקר באתר האינטרנט.
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- הסר את סרט המגן מכשיר ה- geko ומקם את קו  התאמה:
הסימון על גבי ראש עצם השוקית )בליטה עגולה(. חבר את הקצה הקצר 

סביב הצד הקדמי של הרגל ואת הקצה הארוך כלפי הצד האחורי של הרגל. 
ודא   שהמכשיר אינו מהודק באופן רפוי. קלף קצה אחד כדי להדק את  

המכשיר, לפי הצורך.  כשהמכשיר ממוקם בצורה הנכונה, הלחצן  תמיד 
יהיה בצד  הקדמי של הרגל.

יש להסיר את השיער באמצעות מכשיר מריטה  ניקוי:
או גזיזה. אין לגלח את האזור משום שזה עלול לגרום 
לגירוי העור. רחץ את העור במקום שבו יונח המכשיר 
במי סבון חמימים, שטוף, ויבש היטב; אין למרוח קרם 

לחות על  האזור.

מרכז: יש ליישר את קו  הסימון על גבי מכשיר 
ה- ™geko עם ראש עצם השוקית, בליטה  עגולה 

הנמצאת מתחת לברך ,בצד החיצוני של הגפה 
התחתונה. פנה לאיש הצוות הרפואי מטפל בך אם 

אתה זקוק לעזרה (כמו הרופא או 
האחות).

כבה את המכשיר על לחיצה ממשוכת  כיבוי:
של 3 שניות על הלחצן  לחיצה על הלחצן 

תגרום לנורית להבהב במהירות. הנורית 
מפסיקה. להבהב כאשר המכשיר נכבה.

הפעלה: הפעל את המכשיר על ידי לחיצה 
. קצרה על לחצן 

הגדרות: למכשיר 11 רמות המצוינות על ידי 
מספר ההבהובים הרצופים של הנורית, לפני 

ההשהייה. השתמש בלחצן  כדי להגדיל את 
הרמה ובלחצן  כדי להקטין את הרמה. 

מכשיר ה-™geko פועל בצורה  נכונה אם ניתן 
לראות באופן ברור תנועות של שרירי הגפה  
התחתונה שגורמות לתזוזה של כף  

הרגל בכיוון החוצה ולמעלה. תנועות 
השרירים צריכות להתמיד לכל 

אורך הטיפול.

הסרה: הסר בזהירות את המכשיר 
בשלמותו כדי למנוע פגיעה בעור.

��הוראות להתאמת המכשיר����������������������������
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אם לא מצליחים להשיג גירוי, אפשר למקם את מכשיר ה-geko במיקומים חלופיים. 
ראה את ההוראות הבאות.
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ראש השוקית:
A אפשר לזהות את ראש השוקית

בצד החיצוני של הרגל על ידי מישוש 
הבליטה הגרמית המעוגלת הנמצאת 
בדיוק מתחת לברך, בחלק העליון של 

עצם השוקית 1.
כדי למצוא את ראש השוקית, התחל 
מאזור קדמת פיק הברך (עצם פיקת 

הברך 3) ומשש בכיוון מטה עד שתגיע 
אל בליטת עצם שנמצאת בחלק העליון 
של עצם השוקה (גבששת השוקה 2).

מכאן המשך להעביר את האצבעות בכיוון 
החוצה עד שתגיע אל בליטת עצם נוספת 

שעל עצם השוקה (העלי הצדי 4). 
מכאן המשך בכיוון החוצה ומעט בכיוון 

מטה עד שתמצא את ראש השוקית, 
שהוא בליטת עצם יותר גדולה מהעלי 

הצדי ויותר עגולה ממנו.
דרך אחרת למצוא את ראש השוקית היא 

לשים את האצבעות על הצד החיצוני 
של הקרסול (הפטישון הצדי 5), שנמצא 
בחלק התחתון של עצם השוקית. העבר 

את האצבעות מהנקודה הזאת בכיוון מעלה לאורך הרגל, 
בתוך החריץ שבין שרירי הסובך מאחור ושרירי השוק 

מקדימה, עד שתוכל למשש בליטת עצם מעוגלת שהיא 
ראש השוקית.

אפשר להשתמש בטוש לא מחיק כדי לסמן את המיקום 
של ראש השוקית.

באתר gekodevices.com תוכל למצוא סרטון שיעזור לך 
למצוא את המיקומים המדויקים להנחת המכשיר.

��כיצד למצוא את ראש השוקית ואת המיקומים החלופיים����������������������������
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1. מיקום:
ישנם שלושה מיקומים אפשריים שבהם אפשר להפיק גירוי מוצלח של 

העצב השוקיתי המשותף (common peroneal nerve) (כפיפה גבית, 
C-ו B הוא בקו אחד עם ראש השוקית, ומיקומים A מיקום .(dorsiflexion

lateral) הם בקו אחד עם הגיד הבולט של שריר מיתר הברך הצדי
hamstring tendon). קיימות מספר סיבות להתאמת המכשיר למיקום 

חלופי, כמו למשל: רגישות של העור או הימצאות נגעים 
במיקום(ים) האחר(ים), גירוי משופר של 

העצב על רקע ואריאציות אנטומיות, 
יותר קל או יותר נוח למטופל 
להתאים את מיקום המכשיר 

במקום החלופי, או בגלל 
תנוחת התחבושות. 

2. ניקוי:
רחץ ויבש את 
העור במקום 

שבו אתה רוצה 
להתאים את 

המכשיר.

3B. התאמת 
מיקום 

המכשיר:
הנח את קו 

הסימון   
על גיד שריר 
מיתר הברך 
הצדי � הגיד 

החיצוני � גיד 
שריר הירך 
הדו-ראשי 

מתחת לקפל 
הברך.

3C. התאמת 
מיקום 

המכשיר:
הנח את קו 

הסימון   
על גיד שריר 
מיתר הברך 
הצדי � הגיד 

החיצוני � גיד 
שריר הירך 
הדו-ראשי 
בדיוק מעל 

לקפל הברך.

3A. התאמת מיקום 
המכשיר:

הסר את הסרט ממכשיר 
ה-geko והנח את קו 
הסימון מעל 

לראש השוקית.
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תופעות לוואי
דלקת בעור או גרוי בעור:

במקרים מסוימים עשויים להתפתח באזור המגע זיהום או גירוי בעור: הסר את המכשיר או הצמד 
אותו מחדש במיקום החלופי המתאים. אם הבעיה נמשכת או מופיעה שוב, פנה לקבלת חוות דעת 

מרופא  מומחה לפני המשך השימוש.

אזהרות
פנה לקבלת חוות דעת מרופא מומחה במקרים הבאים:

מכשירים אלקטרוניים מושתלים (למשל, קוצב לב).•

•.DVT-או אם לאחרונה הועלה חשד שסובל מ DVT אם לאחרונה אובחן אצל המטופל

אם המטופלת בהיריון או מיניקה.•

אם אצל המטופל אובחנה מחלה לבבית.•

אם המטופל סובל מאפילפסיה.•

אם המטופל עבר לאחרונה ניתוח ויש חשש שהתכווצויות של השרירים יפגמו בתהליך הריפוי.•

אם המטופל השתמש במכשיר למשך 28 ימים רצופים.•

אם למטופל יש אלרגיה לחומצה אקרילית (הג׳ל מכיל פולימרים אקריליים).•

אין להשתמש במכשיר במקרים הבאים:
במהלך פעילות שבה קיים חשש שהתכווצויות בלתי רצוניות של השרירים עלולות לסכן את •

המשתמש או אחרים (למשל, בזמן נהיגה ברכב או בזמן הפעלת מכונות).

בזמן הרחצה או במקלחת - יש לכבות את המכשיר ולהסירו באופן זמני.•

אם מישהו אחר השתמש במכשיר - קיים חשש להעברת זיהום.•

אם האריזה פתוחה או פגומה.•

אם המכשיר פגום.•

אין להשתמש במכשיר על המקומות הבאים של הגוף:
ראש.•

עיניים.•

פה.•

צוואר (במיוחד לא על גת עורק התרדמה).•

על החזה, הגב העליון או להעביר מעל לאזור הלב. הנחת המכשיר במקומות האלה עלולה •
להגביר את הסיכון לפרפור לבבי.

אין להניח את המכשיר על גבי המקומות הבאים או בקרבתם:
פצע.•

אזור של דלקת או זיהום.•

אזור של עור פתוח או אזור של פריחה, למשל, פלביטיס, •
תרומבופלביטיס, דליות, וכו׳.

נגעים ממאירים.•

אין להשתמש בקרבת הציוד הבא או בסביבות הבאות, מחשש 
:geko™ -להידרדרות אפשרית של פעולת מכשיר

ציוד הפועל בגלים קצרים או במיקרוגל (כלומר בתחום של מטר •
אחד). ציוד תקשורת נייד הפועל בגלי רדיו (כולל מכשירים 

פריפריים כמו כבלי אנטנה ואנטנות חיצוניות) (כלומר בתחום 
של 30 ס״מ).

מקורות חום, כמו אש או מכשירים פולטי חום.•

אין להשתמש ב- סביבה עתירת חמצן.
C27 השימוש בילדים  לא נבדקה באוכלוסייה של ילדים.

הבטיחות של אנו לא ממליצים להשתמש במכשיר הזה עבור 
ילדים.

אצמצי התראה
הרחק מהישג ידם של ילדים וחיות מחמד.•

לשים את המכשיר בפה. קיימת סכנת חנק •
ורגישות אלרגית. יש לפנות לטיפול רפואי מידי 

במקרה של בליעת המכשיר או בליעת אחד 
מחלקיו. נזק רציני עלול להיגרם מבליעת הסוללה.

אין לבצע כל שינוי בציוד זה.•

כוח מופרז עלול לפגום במכשיר.•

יש להסיר את המכשיר לפני שהמטופל עובר •
MRI, מאחר שהוא מכיל רכיבים פרומגנטיים.

יש לכבות את המכשיר במהלך ניטור אק“ג •
באמצעות אלקטרודות רגל, מאחר שהוא עלול 

להפריע לאותות האק“ג באלקטרודת הרגל.
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אין להניח את המכשיר על גבי המקומות הבאים או בקרבתם:אין להניח את המכשיר על גבי המקומות הבאים או בקרבתם:

אזור של עור פתוח או אזור של פריחה, למשל, פלביטיס, אזור של עור פתוח או אזור של פריחה, למשל, פלביטיס, 

אין להשתמש בקרבת הציוד הבא או בסביבות הבאות, מחשש אין להשתמש בקרבת הציוד הבא או בסביבות הבאות, מחשש 
gekogeko

ציוד הפועל בגלים קצרים או במיקרוגל (כלומר בתחום של מטר ציוד הפועל בגלים קצרים או במיקרוגל (כלומר בתחום של מטר 
אחד). ציוד תקשורת נייד הפועל בגלי רדיו (כולל מכשירים אחד). ציוד תקשורת נייד הפועל בגלי רדיו (כולל מכשירים 

פריפריים כמו כבלי אנטנה ואנטנות חיצוניות) (כלומר בתחום פריפריים כמו כבלי אנטנה ואנטנות חיצוניות) (כלומר בתחום 

 השימוש בילדים  השימוש בילדים 
הבטיחות של אנו לא ממליצים להשתמש במכשיר הזה עבור הבטיחות של אנו לא ממליצים להשתמש במכשיר הזה עבור 
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אין להניח את המכשיר על גבי המקומות הבאים או בקרבתם:

אזור של עור פתוח או אזור של פריחה, למשל, פלביטיס, 

אין להשתמש בקרבת הציוד הבא או בסביבות הבאות, מחשש 
:geko

ציוד הפועל בגלים קצרים או במיקרוגל (כלומר בתחום של מטר 
אחד). ציוד תקשורת נייד הפועל בגלי רדיו (כולל מכשירים 

פריפריים כמו כבלי אנטנה ואנטנות חיצוניות) (כלומר בתחום 

 השימוש בילדים 
הבטיחות של אנו לא ממליצים להשתמש במכשיר הזה עבור 
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אחסון והפעלה
יש לאחסן את מכשיר ה- ™geko בנרתיק המגן העשוי מרדיד. אפשר לאחסן את המכשיר בטווח טמפרטורות של מינוס 25 עד 40 מעלות צלזיוס, אבל אנו 

ממליצים לאחסן את המכשיר בטמפרטורות עד ל-30 מעלות צלזיוס.

סיווג
למכשיר סוללה פנימית של תא ליתיום-יון מסוג CR2032 בצורת מטבע. הסוללה אינה ניתנת להחלפה והיא מיועדת לעבוד ברציפות. 

מכשיר מסוג Type BF Applied Part -מגע חשמלי ישיר עם החולה אבל לא במגע ישיר עם הלב. המכשיר בשלמותו מהווה יחידה אחת ששמים על גוף
החולה.  

(EMC) הצהרת תאימות אלקטרומגנטית
יש להימנע מהשימוש במכשיר ססס בקרבת ציוד חשללי אחר מחשש לפעולה בלתי תקינה של המכשיר. אם יש צורך לעשות זאת, יש לעקוב בתשומת לב 

אחר הפעולה של ושל הציוד החשמלי האחר ולוודא שהם פועלים ™geko - מכשיר ה EN 60601-1-2:2015 מאושר לפי התקן ™geko - באופן תקין. 
מכשיר ה בכל הנוגע לתאימות אלקטרומגנטית. יש לנקוט באמצעי זהירות ויש להתקינו EMC- מיוחדים בציוד חשמלי רפואי בכל הנוגע ל ™geko - המסופק 

באתר. מכשיר ה EMC ולהשמישו בהתאם למידע עלול להיכבות אם נחשף לרמות גבוהות של  הפרעות אלקטרומגנטיות.

מפרט התפוקה
המכשיר מספק פעימות של גלים חשמליים מרובעים ואסימטריים המעבירים אותות גירויי הטעונים במטען מאוזן בתדירות של 1 הרץ. הפעימות מספקות 

זרם קבוע בעוצמה בין 27 ל -54 מיליאמפר, עם מרווחי פעימות בין 35 ל -560 מילישניות, בהתאם לרמת הגירוי שהוגדרה. עוצמת הגירוי גוברת באופן 
הדרגתי על ידי עלייה במטען החשמלי של כל פעימה. סך הכל ישנם 11 רמות. בקר באתר לקבלת פרטים נוספים לגבי מפרט ההפעלה של המכשיר. ניתן 

לזהות את מספר הגרסה של התוכנה המעודכנת על פי מספר האצווה.

צורת גל הפלט
מרווח פעימה

מתח זרם 

1Hz :תדירות

Pulse width

V

Voltage Repetition rate: 1Hz

Output waveforms
Pulse width

I

Current
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מכשיר מסוג Type BF Applied Part - מגע חשמלי ישיר עם 
החולה אבל לא במגע ישיר עם הלב

המוצר אינו מיוצר עם לטקס

לשימוש חד פעמי בלבד - עבור חולה אחד למתן קורס טיפולי 
אחד

טווח הלחץ האטמוספרי בזמן האחסון וההובלה של המכשיר 
כשהוא בתוך האריזה

אצווה מספר

מספר קטלוגי

תאריך תפוגה - אין להשתמש לאחר התאריך הזה

נציג מורשה של האיחוד האירופי מזהה מכשיר

טווח הלחות בזמן האחסון וההובלה של המכשיר כשהוא 
בתוך האריזה

מיוצר על ידי

ראה הוראות שימוש

CE תו תאימות של

אין להשתמש אם האריזה פגומה

דירוג IP של 22

טווח הטמפרטורות בזמן האחסון וההובלה של המכשיר 
כשהוא בתוך האריזה

מזהה מכשיר

השלכה
מכשיר ה- ™geko אינו מכיל כל חומרים רעילים או מסוכנים לסביבה. לאחר 

השימוש, בעקבות מגע ממושך עם העור למשך מספר שעות, ישנה אפשרות 
שהמכשיר מזוהם או נגוע על כן יש להשליכו בצורה נאותה. יש להיפטר 

מהסוללות בהתאם לתקנות המקומיות. בבתי חולים ובמרפאות מסוימים קיימות 
הנחיות מיוחדות להשלכת מכשירים רפואיים משומשים. אם נעשה שימוש 

במכשיר בבית החולה, מותר להיפטר ממנו באשפה הביתית בהתאם לתקנות 
המקומיות. ניתן לגזור ולהפריד את האלקטרודות מהמכשיר במספרים אם הדבר 

מקל על אופן השלכת המכשיר. אפשר להוציא את הסוללה על ידי שבירת בית 
הסוללה ושליפתה. ראה הנחיות באתר. אין לשרוף את המכשיר.

Firstkind Limited
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T-3

מכשיר רפואי 


