ÚDR BA: Udr ujte oblas elektród istú. Má sa pou i navlh ená látka alebo utierka namo ená
v alkoholovom roztoku. Nevkladajte prístroj do vody.

150 hodín lie by *
ZAMÝ ANÉ POU ITIE: Nometex N2C je prístroj, ktorý je schválený americkým úradom pre lieky a
potraviny (FDA) a je indikovaný na lie bu nevo nosti (nutkania na vracanie) a vracania, ktoré sú
spôsobené chemoterapiou. Nometex má by pou ívaný samotným pacientom.
DÔLE ITÁ INFORMÁCIA:
Správna poloha Nometexu N2C na zápästí je dôle itá, aby sa dosiahli o akávané výsledky. Vnímanie
t pnutia v oblasti dlane a/alebo na prste prostredníka poukazuje na správnu polohu prístroja na
vnútornej strane zápästia. Po zapnutí prístroja je nastavený najni í stupe výkonu (1) a postupne
zvy ujte jednotlivé stupne výkonu a pokým dôsledne nepocítite stimuláciu. Musíte poci ova stimuláciu
v dlani a/alebo na prste prostredníka, iba v tomto prípade vám Nometex N2C poskytne ú avu.
OBSAH BALENIA: Nometex N2C, hypoalergický vodivý gél (1), návod na pou itie.

UPOZORNENIE NA NÍZKU KAPACITU BATÉRIÍ: ervený indikátor nízkej kapacity batérií za ne blika ,
ak je kapacita batérií nízka. Ak u nie je mo né prístroj zapnú , zlikvidujte ho pod a miestnych/národných
predpisov.
INFORMÁCIA O ENVIRONMENTÁLNOM POU ITÍ:
Nometex N2C sa mô e pou íva len v prostredí pri
teplote od 10 °C do 45 °C a pri relatívnej vlhkosti
(nekondenzujúca) 20 % a 90 %.

INFORMÁCIA O SPÔSOBE SKLADOVANIA:
Prístroj sa má skladova a transportova v prostredí pri
teplote od 0 °C do 50 °C a pri relatívnej vlhkosti
(nekondenzujúca) 20 % a 90 %. Ak bol prístroj
uchovávaný alebo transportovaný mimo vy ie
uvedených podmienok, pred prvým pou itím ho
ponechajte pri normálnych podmienkach aspo 30
minút.
UPOZORNENIE: Batérie v tomto prístroji mô u explodova pri nesprávnom zaobchádzaní.
Opätovne ich nenabíjajte, nerozoberajte a ani ich nehád te do oh a.
Prístroj a batérie neobsahujú akéko vek látky nebezpe né pre ivotné prostredie a mô u sa zlikvidova
pod a miestnych/národných predpisov.
Neodporú a sa pou íva prístroj spolo ne s elektrokauterom alebo s magnetickou rezonanciou.
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POPIS: Nometex N2C je transdermálny neuromodula ný prístroj, ktorý generuje unikátne
naprogramované impulzy, ktoré stimulujú mediánny nerv (n. medianus) na vnútornej strane zápästia.
Tieto impulzy ( peci cké svojím tvarom krivky, frekvenciou a intenzitou) vytvárajú elektrické signály,
ktoré vedú do centrálneho nervového systému a vy ích emetických centier v mozgu. Tieto signály
pozitívne modulujú nervové dráhy cez blúdivý nerv (n. vagus) a tým obnovujú normálny rytmus alúdka.
Nometex N2C je indikovaný na lie bu nevo nosti (nutkania na vracanie) a vracania, ktoré sú spôsobené
chemoterapiou.

Nometex N2C sa mô e pou íva len v príslu nej oblasti

Vy arovanie emisií: EN 61000-4-2 elektrostatická výkonová odolnos , ENV 50204 a EN 61000-4-3
vy arovaná elektromagnetická oblastná odolnos .

Na ktorom zápästí mám nosi Nometex N2C?
·
Prístroj noste na tom zápästí, na ktorom intenzívnej ie vnímate t pnutie pri najni ie nastavenom
stupni stimulácie.
Ako vypnem Nometex N2C?
·

Stla te a podr te po dobu 3 sekúnd tla idlo vypína a (

).

Obsahuje Nometex N2C latex?
·
Nie. Nometex N2C prichádza s mäkkým nastavovate ným remienkom bez latexu z materiálu Velcro.
Kryt prístroja ani remienok z materiálu Velcro neobsahuje latex.

OTÁZKY A ODPOVEDE (pokra .)

·

Nometex N2C je odolný vo i postriekaniu vodou.

Ak máte suchú poko ku, bude potrebné viackrát naná a gél.

Ako sa uistím, e Nometex N2C zostane v správnej polohe aj po as spánku?
·
Udr anie správnej polohy Nometexu N2C po as spánku mô ete zaisti pou itím bandá e alebo
popruhov alebo lekárskej lepiacej pásky.
Ako dlho vydr í by prístroj v aktívnom stave?
·
Nometex N2C je ur ený na lie bu nevo nosti (nutkania na vracanie) a vracania, ktoré sú spôsobené
chemoterapiou a po dobu 150 hodín pri nastavenom stupni výkonu 3.
o mám robi , ak pocítim zní enie stimulácie po nieko kých d och pou ívania?

Nometex N2C sa má uchováva mimo dosahu detí
TECHNICKÉ ÚDAJE

·
Prekontrolujte elektródovú oblas prístroja, ktorá prichádza do kontaktu s gélom (poko kou) a ak je
to potrebné, o istite ju. Naneste také mno stvo gélu, aby sa poko ka len leskla. Po ka dom ukon ení
pou ívania odstrá te gél z poko ky a z prístroja.

Ve kos ....................................................... tvar slzy 3,81 x 5,08 x 1,14 cm
Hmotnos ................................................. cca 34 gramov
Spôsob kontroly pou ívate om........ tla idlo
Nízka kapacita batérie......................... blikajúci ervený svetelný indikátor
Výstupné kanály.................................... 2 elektródy

VED AJ IE Ú INKY
· Pri dlhodobom pou ívaní sa mô u vyskytnú izolované prípady podrá denia poko ky v mieste
kontaktu poko ky s elektródami. al ie pou ívanie prístroja na podrá denej poko ke mô e spôsobi jej
poranenie.
· Ak sa objaví lokálne podrá denie poko ky (za ervenanie, opuch, p uzgier alebo svrbenie), presta te
pou íva prístroj. Ak podrá denie nevymizne v priebehu 24 hodín, kontaktujte lekára alebo lekárnika.

Nometex N2C je ur ený na lie bu nevo nosti (nutkania na vracanie) a vracania, ktoré sú spôsobené
chemoterapiou. Nie je zaru ené, e Nometex N2C bude ú inný vo v etkých prípadoch, ke e výsledok
lie by mô e kolísa v závislosti od charakteristík daného pacienta.
Povinnos spolo nosti Neurowave Medical Technologies je výslovne obmedzená len a výhradne na
výmenu jednotky, ktorá je chybná. Za ú elom výmeny kontaktujte spolo nos Neurowave Medical
Technologies prostredníctvom splnomocneného zástupcu vo va ej krajine. Niektoré táty nepovo ujú
obmedzenie d ky predpokladanej záruky, preto sa vy ie uvedené obmedzenia nemusia na vás
vz ahova . Ria te sa preto predpismi platnými vo va ej krajine.
Táto záruka sa nevz ahuje a spolo nos Neurowave Medical Technologies nenesie iadnu zodpovednos
za lekárske alebo zubné výdavky alebo na akéko vek priame, nepriame i následné kody spôsobené
poruchou, alebo závadou akejko vek asti Nometexu N2C s výnimkami tu stanovenými, i u sa tieto
tvrdenia zakladajú na zmluve, ob ianskom práve, poru ení záruky, alebo inak. Niektoré táty nedovo ujú
vylú enie alebo obmedzenie náhodných alebo následných kôd, tak e vy ie uvedené obmedzenia sa
nemusia na vás vz ahova .
Táto záruka sa nemô e vz ahova na akýko vek Nometex N2C, ktorý bol opravovaný, do lo k manipulácii
alebo k jeho pozmeneniu niekým iným ako riadne autorizovaným zástupcom spolo nosti Neurowave
Medical Technologies, ani na akýko vek Nometex N2C, ktorý bol vystavený nedbanlivosti, nehode, zlému
zaobchádzaniu a ktorý nebol pou ívaný v súlade s prilo eným návodom na pou itie alebo na uvedené
ú ely.

Táto záruka vám poskytuje iba peci cké (v eobecné) zákonné práva. al ie práva je mo né uplatni v
zmysle platnej legislatívy, ktorá sa mô e v jednotlivých tátoch lí i .

·
Ak máte výrazne citlivú poko ku, me te ka dé 2 3 hodiny zápästie. Uistite sa, e ste opätovne
naniesli gél tak ako sa to vy aduje.

Pozor: Nometex N2C vytvára fyziologické ú inky tak ako je to popísané v tomto návode na
pou itie.

Vyhlásenie k obmedzenej záruke na Nometex N2C
Spolo nos Neurowave Medical Technologies zaru uje, e ka dý nový prístroj Nometex N2C (s výnimkou
batérií) bude bez chýb materiálu a vypracovania po dobu 60 dní. V etky ostané záruky, i u výslovné
alebo skryté, sú limitované na dobu 60 dní od dátumu zakúpenia.

Táto záruka je výslovne obmedzená len na pôvodného kupujúceho (spotrebite a) a nemô e sa roz íri na
al ieho nadobúdate a, právneho zástupcu alebo al ieho kupujúceho alebo pou ívate a akéhoko vek
Nometexu N2C. Zodpovednos spolo nosti Neurowave Medical Technologies za v etky nároky ( i u na
základe zmluvy, ob ianskeho práva, poru enia záruky alebo iným spôsobom), ktoré sa mô u objavi v
súvislosti s kúpou alebo s pou ívaním Nometexu N2C je obmedzená na kúpnu cenu uhradenú
pôvodným kupujúcim.

Nometex N2C je klasi kovaný ako zariadenie typu B.

· Nometex N2C nie je kuratívny a má sa v dy pou íva pod lekárskym doh adom. Výsledky lie by mô u
kolísa v závislosti od charakteristík daného pacienta a od u ívania liekov.

· Nometex N2C sa nesmie pou íva nad intravenóznou (i.v.) kanylou zavedenou do ruky pacienta. Ak
má pacient na ruke zavedenú intravenóznu kanylu, Nometex N2C sa má umiestni na opa nú ruku.

·
Ak necítite iadne t pnutie, pokúste sa umiestni prístroj na opa né zápästie. Prístroj pou ívajte na
tom zápästí, kde intenzívnej ie vnímate t pnutie. Opätovne naneste gél pod a pokynov.

Je problémom suchá alebo citlivá poko ka?

· Nevo nos (nutkanie na vracanie) a vracanie sú záva né zdravotné stavy, vyh adajte lekársku pomoc,
ak príznaky pretrvávajú

· Pacienti s implantovaným kardiostimulátorom: Pou ívajte tento prístroj presne pod a pokynov, aby
ste zabránili mo nej interferencii s kardiostimulátorom. Zabrá te umiestneniu elektród priamo na
hrudník alebo v blízkosti kardiostimulátora. Prekonzultujte s lekárom, ak máte iné implantované prístroje.

·
Ak nevnímate iadne t pnutie alebo je ve mi slabé, zvý te stupe výkonu. Prístroj má 5 stup ov
výkonu: 1, 2, 3, 4 a 5 (stupe 5 je najvy ie nastavenie). Ak máte nastavený stupe 5 a napriek tomu
necítite stimuláciu, skr te mierne va e prsty a obrá te ruku smerom dovnútra (palec smerom k telu). Ak sa
stimulácia zvý i, upevnite v tomto mieste remienok.

BEZPE NOSTNÁ INFORMÁCIA: Nometex N2C vyhovuje po iadavkám IEC-601-1 (1988) Medicínske
elektrické zariadenia, as 1: V eobecné po iadavky na bezpe nos , vrátane doplnku .1 (1991) a doplnku
. 2 (1995) a EN 60601-1. Nometex N2C je veri kovaný ako digitálny prístroj triedy B pod a FCC 47 CFR,
as 15, podskupina B a zistilo sa, e je v súlade s nasledujúcimi tandardmi elektromagnetickej
kompatibility: EN 55011 (CISPR 11).

· Nepou ívajte Nometex N2C, pokia prí ina nevo nosti (nutkania na vracanie) a vracanie nie je
objasnená

·

·
Po zapnutí prístroja, upravte jeho polohu na vnútornej strane zápästia miernym posunutím
smerom nahor alebo nadol a do strán, a kým nepocítite maximálne t pnutie . Ak je Nometex N2C v
správnej polohe, pocítite t pnutie vo va ej dlani a v prste prostredníka. Stimulácia sa opakuje ka dé 4
sekundy.

FCC INFORMÁCIA: Toto zariadenie je v súlade pod a asti 15 pravidiel FCC. Prevádzka zodpovedá
nasledujúcim dvom podmienkam, (1) Tento prístroj nesmie spôsobova kodlivé interferencie, a (2) Tento
prístroj musí akceptova akúko vek prijatú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá mô e spôsobi
ne elanú prevádzku.

UPOZORNENIA
·

OTÁZKY A ODPOVEDE
Ako sa mô em uisti , e som na iel správne miesto na maximálnu stimuláciu?

Maximálny výstup................................ 40 mA (nominálne)
Batérie....................................................... dve 3V lítiové gombíkové batérie, nevymenite né, nenabíjate né

*150 hodín pou ívania pri nastavenom stupni výkonu 3

