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MY PERFECT COLON PRO – MOD. MPCPF1027
RU MANUAL DE UTILIZARE

ATENȚIE: Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare și păstrați-l pentru o consultare ulterioară.
Utilizați My Perfect Colon PRO în conformitate cu instrucțiunile medicului dumneavoastră și/sau ale 
profesioniștilor din domeniul sănătății. Indicațiile primite din partea profesioniștilor sunt importante în ceea ce 
privește aceste instrucțiuni de utilizare.
CE ESTE MY PERFECT COLON PRO 
My Perfect Colon PRO este un dispozitiv medical CE pentru clismă.
STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL PRODUSULUI
A. Pungă de 2 litri cu ventuze și termometru cu cristale lichide
B. Tub de aspirație (1,5 metri) cu clemă pentru furtun (B1) și fitinguri 
C. Mâner cu buton de alimentare și indicator luminos (C1), Priză pentru reîncărcare (C2), Racord admisie apă (C3), 

Racord cu tub de evacuare a apei (C4)
D. Filtru cu membrană de 5 microni (x5)
E. Reductor de alimentare cu apă (x1)
F. Tub de evacuare (1 metru) cu fitinguri 
G.  Suport cu ventuze
H.  Tub modelabil cu fitinguri 
I. Canula rectală (x12)
J. Cablu USB
• Gentuță transport My Perfect Colon PRO
• Manual multilingv
AVERTISMENTE GENERALE
Atunci când se utilizează produse electrice, în special în prezența copiilor, este necesar să se respecte măsurile 
de siguranță de bază.
• Cu dispozitivul in fază de reîncărcare, pentru a reduce riscurile de electrocutare, nu atingeți ștecherul cu 

mâinile umede;
• A nu se utiliza în timp ce faceți baie sau atunci când sunteți ud;
• A nu se plasa aproape de apă, pentru a evita căderea produsului în apă sau alte lichide;
• Nu așezați și nu depozitați dispozitivul acolo unde există riscul ca acesta să alunece în cadă sau chiuvetă;
• Verificați dacă cablul electric este deteriorat înainte de utilizare;
• Nu utilizați dispozitivul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează corect, dacă a căzut, 

dacă este deteriorat sau a căzut în apă. În cazul în care se verifică aceste anomalii, contactați producătorul 
Water Powered srl;

• Țineți cablul electric departe de sursele de căldură;
• Nu conectați dispozitivul la un alt sistem de tensiune decât cel specificat sau la unul care nu este echipat cu o 

linie de împământare și protecție împotriva contactelor directe;
• Nu utilizați dispozitivul în timpul fazei de încărcare; 
• Dispozitivul nu produce interferențe electromagnetice.
AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII DE UTILIZARE
• Înainte de a utiliza My Perfect Colon PRO, consultați medicul dumneavoastră sau un cadru medical de 

specialitate in curățarea colonului (clismă) pentru a verifica necesitatea utilizării acestui produs în funcție de 
situația dumneavoastră personală;

• Clisma cu My Perfect Colon Pro trebuie efectuată întotdeauna cu prudență; Efectuați prima clismă sub 
supravegherea unei persoane cu pregătire medicală;

• Consultați medicul dumneavoastră pentru orice fel de îndoială cu privire la utilizarea dispozitivului;
• Dacă prezentați un disconfort deosebit după utilizarea My Perfect Colon Pro, întrerupeți utilizarea și adresați-

vă medicului dumneavoastră; Solicitați imediat asistență medicală dacă prezentați dureri abdominale intense 
sau continue, dureri de spate sau sângerări rectale în timpul sau după clismă. Perforația intestinală este o 
complicație a irigației transanale extrem de rară, dar foarte severă. Printre simptomele perforației intestinale 
se numără dureri abdominale sau de spate intense și prelungite, hemoragie rectală;

• A NU se lăsa produsul la îndemâna copiilor. Supravegheați copiii dacă se află în apropierea dispozitivului pentru 
a evita riscul de strangulare cu tuburi, sufocare cu punga sau cu componente mici care compun produsul;

• Din motive de igienă, fiecare dispozitiv My Perfect Colon PRO trebuie utilizat de un singur utilizator;
• Canula rectală este de unică folosință, reutilizarea ei reprezintă un potențial risc pentru utilizator;
• Utilizare cu apă între 36° și 38°;
• Utilizați apă potabilă sau, dacă aveți dubii privind calitatea apei, utilizați filtrele pentru apă My Perfect Colon. 

În caz contrar utilizați apă îmbuteliată;
• Închideți dispozitivul când nu mai este apă în pungă;
• Goliți vezica urinară înainte de clismă;
• Asigurați-vă că vă așezați confortabil pe toaletă pentru a permite relaxarea zonei pelviene;
• În unele cazuri, este posibil ca efectul irigației să fie deosebit de eficient și ca stimulul de evacuare să reapară 

de mai multe ori în cele 2-3 ore după clismă;
• Corpul trebuie să se obișnuiască cu clisma. În lipsa unor patologii deosebite, și dacă urmăriți un stil de viață 

sănatos și o dietă corectă, beneficiile se vor vedea după câteva ședințe; 
• Tuburile trebuie instalate conform instrucțiunilor, pentru a nu provoca deteriorarea dispozitivului.
CONTRAINDICAŢII
• Cu toate acestea, clisma cu My Perfect Colon PRO nu trebuie efectuată în următoarele cazuri:

 ◦ Diverticulită acută;
 ◦ Boală inflamatorie acută a intestinului;
 ◦ Carcinom colorectal;
 ◦ Stenoză cunoscută sau colorectală;
 ◦ În primele 4 luni de la chirurgie anală sau colono-rectală;
 ◦ În primele 5 săptămâni după polipectomia endoscopică;
 ◦ Colită ischemică;
 ◦ Vârsta sub 3 ani. Pentru copii este întotdeauna necesar să consultați medicul de familie înainte de utilizare;
 ◦ Femeie gravidă, sarcină planificată sau în lactație curentă.

• Trebuie să aveți grijă deosebită dacă suferiți sau ați suferit în trecut de următoarele patologii:
 ◦ Constipație puternică: în caz de constipație puternică, este necesar să se efectueze o curățare inițială a 
intestinului înainte de a începe tratamentul de irigare;

 ◦ Afecțiuni analo-rectale dureroase, ar fi fisuri, fistule, hemoroizi de gradul trei sau patru;
 ◦ Pacienții cu risc/lipsă a reflexiei autonome trebuie să efectueze clisma sub supraveghere;
 ◦ Diverticuloză severă sau abces diverticular;
 ◦ Terapia de iradiere în regiunea abdominală sau pelviană;
 ◦ Intervenții chirurgicale anterioare colono-rectale;
 ◦ Intervenții chirurgicale anterioare majore în zona pelviană;
 ◦ Lipsă a reflexiei autonomă severă;
 ◦ Variația consistenței scaunului, ca de exemplu diareea (trebuie identificată cauza diareei) ;
 ◦ Risc crescut de sângerare sau terapie anticoagulantă continuă (exclusiv aspirina sau clopidogrelul);
 ◦ Terapia cu corticosteroizi pe termen lung;
 ◦ Medicație rectală.

• Dispozitivul nu este indicat pentru utilizarea de către copii sau persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau 
mentale reduse, cu excepția cazului în care primesc îngrijire adecvată;

• Nu utilizați dispozitivul pentru alte aplicații decât cele indicate;
• Nu utilizați accesorii nerecomandat de producător;
• Nu fixați și nu introduceți obiecte străine în orificiile dispozitivului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE  
Pregătiţi dispozitivul şi utilizaţi în W.C.
1. Conectați tubul de aspirație de 1,5 metri (B) la pungă (A) prin intermediul fitingului filetat, rotindu-l în sensul 

acelor de ceasornic până la capăt;
2. Asigurați-vă că clema furtunului (B1) de pe tubul B este strânsă și umpleți punga cu apă caldă (între 36 ° și 

38 ° - verificați temperatura evidențiată în verde / maro pe termometrul aplicat pe pungă. Dacă nu apare nici 
un punct colorat, temperatura apei este mai mare sau mai mică decât temperatura indicată de termometru. 
Valoarea este orientativă - toleranță +/-10%);

3. Închideți punga înșurubând bine dopul și fixați-o cu ajutorul ventuzelor pe faianță sau pe o suprafața netedă 
(oglindă), la o înălțime de aproximativ 1m sau în lipsa acestora direct pe pardoseală; Așezați punga lângă vasul 
de toaletă, astfel încât clema furtunului (B1) să poată fi atinsă cu mâinile în timp ce stați așezat pe vasul de 
toaletă;

4. Conectați celălalt capăt al tubului de aspirație (B) la racordul de admisie al apei plasat pe mâner (C3);  
5. Conectați  tubul de 1 metru (F) la racordul tubului de evacuare a apei (C4) de pe mânerul C;  
6. Conectați celălalt capăt al tubului F la suport (G) și aplicați ventuzele pe capacul ridicat in verticală a toaletei 

sau pe vasul toaletei;
7. Conectați fitingul tubului de susținere cu ventuze (G) la tubul modelabil (H);
8. Conectați canula (I) la tubul modelabil (H);
9. Deblocați clema furtunului (B1) pentru a permite trecerea apei și, prin plasarea canulei (I) în interiorul W.C., 

apăsați butonul de alimentare C1; Lăsați să curgă timp de câteva secunde apa prin conducte, pentru a verifica 
conectarea și funcționarea corectă (este posibil ca inițial aerul prezent în țevile goale să fie, de asemenea, 
aspirat și expulzat);

10. Opriți dispozitivul prin apăsarea butonului C1, strângeți clema furtunului (B1) și așezați-vă pe W.C. plasând 
tuburile între picioare;

11. Introduceți ușor canula în rect, fără a forța. Dacă simțiți rezistență la introducere, scoateți canula și 
asigurați-vă că rectul este gol (evacuarea manuală poate fi necesară pentru a facilita golirea).  Încercați să 
utilizați un unguet lubrificant per a facilita introducerea. Dacă rezistența persistă, nu forțați, opriți clisma și 
căutați ajutorul unui profesionist din domeniul sănătății;

12. Deblocați clema furtunului (B1) și începeți clisma apăsând butonul de alimentare C1 (LED-ul se va aprinde 
– citiți paragraful “Indicații pentru irigare”);

13. Pentru a întrerupe alimentarea cu apă, apăsați tasta C1. Pentru a avea sub control cantitatea de apă introdusă 
în timpul clismei, dispozitivul se oprește la fiecare 30”, întrerupând alimentarea; Acest sistem de siguranță 
împiedică pătrunderea accidentală a unei cantități mai mari de apă decât se dorește. Apăsați din nou butonul 
de alimentare pentru a continua irigarea pentru încă 30”. Pentru a verifica cantitatea de apă furnizată în 
conformitate cu diferitele configurații, a se vedea tabelul 1 de la punctul “Reglementările privind irigarea”;

14. După spălare, opriți aparatul apăsând butonul C1 și închideți clema furtunului (B1).
Utilizare pentru persoane imobilizate la pat:
În cazul persoanelor imobilizate la pat, adică nu pe toaletă, nu este necesară montarea conductei cu suport și 
ventuze (G) și a furtunului flexibil (H). Conectați canula direct la furtunul de evacuare (F).
Utilizare în poziție fetală (ghemuit)
Pentru o curățare mai eficientă, recomandăm curățarea în pozițe fetală (ghemuit). În acest scop, este disponibil 
Panoul My Perfect Colon sau Salteaua Comfort Wash, accesorii disponibile pe www.myperfectcolon.com sau 
www.waterpowered.eu. În cazul utilizării în poziție fetală (ghemuit), asamblarea tubului cu suport și ventuze (G) 
și a tubului flexibil (H) nu este necesar. Conectați canula direct la tubul de ieșire (F).
Indicații pentru clismă
• Cantitatea de apă necesară pentru clismă este subiectivă. Pentru adulți poate varia, de fapt, de la 300 la 1.000 

ml până la un maxim de 1.500 ml (în funcție de indicațiile medicului dumneavoastră).  Pentru copii, 10-20ml 
pentru fiecare kg de greutate;

• Utilizați apă între 36° și 38°. Dacă apa este prea fierbinte, poate deteriora mucoasa delicată a intestinului. 
Dacă este prea rece, pot apărea crampe stomacale. Dacă simțiți o temperatură prea caldă sau rece în timpul 
utilizării, opriți dispozitivul și înlocuiți apa din pungă cu apă la temperatura corectă. Ajutați-vă în reglarea 
temperaturii apei de termometrul digital amplasat pe pungă;

• Aveți grijă ca fluxul din tubulatură să nu fie blocat sau încetinit de obstacole sau curbe;
• În timpul clismei, așezați punga la aproximativ 1m înălțime prin intermediul ventuzelor furnizate. În cazul în 

care punga este poziționată direct pe pardoseală, așezați punga ușor înclinată, astfel încât apa să fie îndreptată 
spre ieșire pentru a evita aspirarea aerului; 

• Golire: după încheierea introducerii apei, intestinele vor începe să se golească. Mai ales în timpul primelor 
utilizări, este posibil să fie necesar să așteptați câteva minute, chiar 15-30 de minute, înainte ca colonul să 
înceapă să se golească. Asigură-te că expulzează toată apa. Pentru a facilita golirea, încercați să vă aplecați ușor 
înspre în față, să tușiți și/sau să faceți un masaj abdominal;

• Timpii de evacuare sunt subiectivi și pot varia de la o sesiune la alta;
• Cantitatea de apă:

 ◦ Pentru fiecare alimentare de 30 de secunde, se distribuie aproximativ 475 ml de apa (având în vedere 
plasarea sacului la o înălțime de aproximativ 1m înălțime);

 ◦ Dacă preferați un debit mai mic de apă, conectați reductorul (E) între racordul tubului de ieșire (C4) și tubul 
F (fig. 2): în acest fel veți avea o reducere de aproximativ 30% a debitului comparativ cu cel normal atunci 
când reductorul nu este montat (fig.1). Dacă preferați un debit și mai mic (-70% aprox.), conectați reductorul 
(E) între tubul de aspirație (B) și racordul de admisie a apei (C3 – fig. 3). A se vedea tabelul de mai jos pentru 
specificația privind diferitele debite;

 ◦ În funcție de înălțimea la care este poziționată punga, cantitatea de apă livrată pe minut poate varia (cu cât 
punga va fi plasată mai jos, cu atât cantitatea de apă distribuită este mai mică).

Tabelul 1 - Cantitatea de apă pe sesiune, în funcție de diferitele configurații - având în vedere dispozitivul 
complet încărcat și punga poziționată la aproximativ 1m înălțime - (toler. +/-20%)

Timp / 30 " 
sesiuni

Fără reductor și 
filtru E (fig. 1)

Cu Reductor (E) 
pe tub de ieșire 
(fig. 2)

Cu Reductor 
(E) pe tub 
de admisie 
(fig. 3)

Cu filtru (D) pe 
conducta de 
evacuare

Cu filtru (D) și 
reductor (E) pe 
tub de ieșire 

30" / 1 Sesiune 475ml ca. 325ml ca. 150ml ca. 375ml 275ml

60" / 2 Sesiuni 950ml ca. 650ml ca. 300ml ca. 750ml 550ml

120" / 3 Sesiuni 1425ml ca. 975ml ca. 450ml ca. 1125ml 825ml

• Calitatea apei și filtre My Perfect Colon Pro:
 ◦ Utilizați apă potabilă sau, dacă aveți dubii privind calitatea apei, utilizați filtrele pentru apă My Perfect Colon. 
În caz contrar utilizați apă îmbuteliată;

 ◦ Utilizarea filtrului D este opțională. Dacă doriți să-l utilizați, montați-l între racordul tubului C4 și tubul F;
 ◦ Prin montarea filtrului, cantitatea de apă furnizată este redusă ușor și proporțional cu calitatea apei (cu 
cât există mai multe impurități în suspensie în apă, cu atât debitul tinde să se reducă mai mult - a se vedea 
tabelul 1 ca referință pentru cantitatea de apă furnizată pentru fiecare sesiune în condiții normale);

 ◦ Atenție: Nu folosiți niciodată filtrul pentru spălări multiple, înlocuiți filtrul după fiecare spălare pentru a 
asigura puritatea apei, un debit adecvat și pentru a evita proliferarea bacteriilor între o spălare și alta. Filtrele 

- 1 - - 2 -

- 3 - - 4 -



de înlocuire sunt disponibile pe site-ul importatorului din Romania www.smartcare.ro sau direct pe site-ul 
producătorului www.myperfectcolon.com sau www.waterpowered.eu.

GESTIONAREA ÎNCĂRCĂRII
• Cablul de încărcare furnizat este un cablu USB. Pentru a reîncărca dispozitivul, trebuie să conectați cablul la 

priza de încărcare (C2) a dispozitivului și la celălalt capăt la un încărcător comun cu port USB (nu este furnizat), 
la calculator sau un alt dispozitiv cu port USB;

• Este recomandabil să faceți o primă reîncărcare de cel puțin 1 oră;
• La încărcarea în curs, LED-ul (C1) va fi roșu. Când este reîncărcată complet, lumina se va stinge;
• Protecție la suprasarcină: când bateria este încărcată, încărcarea va fi suspendată automat;
• Cu dispozitivul în funcțiune, LED-ul se va aprinde.
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
• Canula rectală: canula este de unică folosință. Nu reutilizați, spălați, dezinfectați sau sterilizați o canulă 

rectală folosită. Reutilizarea poate duce la infecții. După utilizare, aruncați canula rectală la deșeuri menajere 
obișnuite (canulele de rezervă sunt disponibile pe site-ul importatorului din Romania www.smartcare.ro sau 
direct pe site-ul producătorului www.myperfectcolon.com sau www.waterpowered.eu.;

• Pungă: după fiecare utilizare, goliți-o și lăsați-o să se usuce păstrând capacul deșurubat și păstrați-o bine 
uscată.  Punga trebuie schimbată, de preferință, după aproximativ 15 utilizări (pungile de rezervă sunt 
disponibile pe site-ul importatorului din Romania www.smartcare.ro sau direct pe site-ul producătorului www.
myperfectcolon.com sau www.waterpowered.eu);

• După utilizare, detașați tuburile și scurgeți apa rămasă din interior (dacă este necesar, suflați de la unul dintre 
capete);

• După uscarea tuturor componentelor, ștergeți-le cu o cârpă delicată, depozitați-le într-un loc uscat, la 
temperatura camerei și departe de lumina directă a soarelui. Când depozitați produsul, verificați dacă tuburile 
nu sunt răsucite și dacă nu sunt depozitate aproape de obiecte ascuțite;

• Depozitați produsul cu tuburile desprinse de pungă și mâner;
• Pentru a curăța periodic suprafața interioară a tuburilor și a pungii, umpleți punga cu apă și săpun lichid natural 

delicat și porniți dispozitivul astfel încât să curgă apă prin tuburi, direct în chiuvetă. După aceea, repetați 
această procedură cu cel puțin 4 litri de apă curentă curată pentru a le curăța de orice reziduuri de săpun lichid;

• După ce ați terminat utilizarea, deconectați tuburile și porniți dispozitivul pentru câteva secunde, scuturând 
tuburile în jos pentru a elibera apa reziduală din interior;

• Lăsați mânerul într-un loc răcoros și uscat, de preferință pe verticală, până când tubul transparent este complet uscat.
REZOLVAREA EVENTUALELOR PROBLEME

În caz de nevoie, contactați producătorul Water Powered srl pentru a primi instrucțiunile corespunzătoare pentru 
rezolvarea problemelor (customer@waterpowered.eu - www.myperfectcolon.com - www.waterpowered.eu).
SPECIFICAȚII TEHNICE
Presiune maximă a apei: 80 PSI 
Debit maxim de apă pe minut: 1,2 L 
Baterie: Li-Ion 3.7V - 560mAh
Încărcător recomandat: 5V – 1A
Protecție: IP21
Condiții de utilizare a mediului: temperatură de la +18 la +35 °C; Umiditate 30%-75% fără condens; Presiune 
860÷1060 hPa;
Condiții de transport și depozitare a mediului: Temperatură -25÷70 °C, Umiditate 25÷75%, Presiune 860÷1060 
hPa.
PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII
Puteți cumpăra întreaga gamă de produse My Perfect Colon Pro de pe site-ul importatorului din Romania www.
smartcare.ro sau direct de pe site-ul producătorului www.myperfectcolon.com sau www.waterpowered.eu.
GARANȚIE
Regulile de garanție sunt valabile numai dacă dispozitivul este utilizat în condițiile de utilizare prevăzute.
Cu excepția intervențiilor de întreținere descrise în secțiunea ÎNTREȚINERE și efectuate cu procedurile indicate, 
orice reparație sau modificare efectuată asupra produsului de către utilizator sau de către firme neautorizate 
determină automat anularea garanției.
Garanția nu se extinde la daunele cauzate de incompetență sau neglijență în utilizarea produsului sau de 
întreținerea defectuoasă sau lipsa efectuării acesteia.
Garanția este valabilă pentru o perioadă de 2 ani pentru persoanele fizice și 1 an pentru persoanele juridice, 
conform legislației în vigoare.
Producătorul se angajează să înlocuiască eventualele piesele ce nu funcționează corect sau cu defecte de 
fabricație, numai după o verificare atentă și constatarea defecțiunii.
Costurile de transport și / sau de transport sunt întotdeauna suportate de cumpărător în cazul utilizării incorecte 
a termenilor privind garanția produsului.
În timpul perioadei de garanție, componentele înlocuite devin proprietatea producătorului.
Garanția nu include daunele rezultate dintr-o utilizare excesivă, cum ar fi utilizarea produsului după detectarea 
unei anomalii, utilizarea unor metode de operare inadecvate și nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și 
întreținere.
Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru dificultățile care pot apărea în revânzarea sau utilizarea 
în străinătate din cauza unor eventuale dispoziții în vigoare în țara în care a fost vândut produsul.
Produsul defect trebuie livrat producătorului în vederea înlocuirii; în caz contrar, partea înlocuită va fi suportată 
de cumpărător.
Asistența autorizată asupra produsului este efectuată direct de către Water Powered s.r.l. sau de catre un 
tehnician calificat desemnat de către acesta.
RECICLARE
Posibilitatea de reutilizare a unor părți ale produsului este condiționată de responsabilitatea totală a utilizatorului.

Eticheta reprezintă simbolul indicat în Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014 care transpune Directiva 
2012/19 UE, care indică necesitatea eliminării produsului în deșeuri separate, în special în deșeurile 
electrice și electronice. 

Produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorii sunt responsabili de reciclarea 
produsului, care urmează să fie casat la punctul de colectare indicat pentru reciclarea echipamentelor electrice 
și electronice.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Water Powered srl declară că acest dispozitiv respectă cerințele de siguranță și performanță și prevederile 
Regulamentului MDR 2017/745
Puteți descărca declarația de conformitate de pe site-ul www.myperfectcolon.com. În cazul în care nu este 
posibilă descărcarea documentației de pe site, este posibilă solicitarea acesteia direct de la Water Powered srl.
ACCIDENTE
Este necesar să raportați producătorului și autorității competente a statului membru în care vă aflați orice 
incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul medical furnizat de noi.

PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ SOLUȚIE POSIBILĂ
Există o pierdere de apă între 
conducte Legătură incorectă Deșurubați fitingurile acolo unde apare 

scurgerea și reînșurubați-le

Dispozitivul nu pornește Pompa nu pornește Asigurați-vă că dispozitivul este încărcat

Debitul apei care iese din canulă 
este mic/nu curge nimic

Tuburi înfundate Asigurați-vă că nu există obstacole în 
țevi sau că acestea nu sunt îndoite

Clemă / Furtun prea strâns Asigurați-vă că clema furtunului (B1) nu 
este strânsă

Punga plasată incorect pe 
pardoseală

Așezați punga ușor înclinată pentru a 
direcționa apa spre ieșire și a favoriza 
alimentarea cu apă și eliminarea aerului

Apă terminată Umpleți punga cu mai multă apă

Câmp (V/m) frecvență modulație

3 80MHz̧2700MHz 1kHz AM 80%

27 380MHz̧390MHz 18Hz PM 50%

28 430MHz̧470MHz 18Hz PM 50%

9 704MHz̧787MHz 217Hz PM 50%

28 800MHz̧960MHz 18Hz PM 50%

28 1700MHz̧1990MHz 217Hz PM 50%

28 2400MHz̧2570MHz 217Hz PM 50%

9 5100MHz̧5800MHz 217Hz PM 50%

Câmp Curaj. Frecvență
90V/m  AM 80% 1kHz 800MHz-960MHz
50 V/m   AM 80% 1kHz 1.4GHz-2GHz
35V/m   AM 80% 1kHz 2GHz-2.48GHz

Nivelul de testare

Niveluri de conformitate conform EN 60118-13:2011

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ
Niveluri de conformitate în conformitate cu EN 60601-1-
2:2015
- Imunitate ESD de 15kV în aer de 8kV în contact (EN 61000-4-2)
- 2kV/100kHz explozie imunitate (EN 61000-4-4) sursa de 
alimentare/1kV semnale
- Imunitate la supratensiune (EN 61000-4-5): 1kV diferențial 
comun/2kV
- Câmp magnetic (EN 61000-4-8): 30A/m
- Imunitate dips: 0% 0,5 cicluri; 0% 1 ciclu; 70% 25 cicluri (50Hz) 
și 30 cicluri (60Hz); 
Întreruperi: 250 cicluri (50Hz); 300 cicluri (60Hz)
- Imunitate la curenții rf din intervalul 150kHz-80MHz (EN 
61000-4-6) modulație 3V 80% 1kHz 
Modulație 6V 80% 1kHz pentru următoarele intervale de 
frecvență:
6.765 MHz ÷ 6.795 MHz
13.553 MHz ÷13.567 MHz
26.957 MHz ÷ 27.283 MHz
40,66 MHz ÷ 40,70 MHz
- Emisii CISPR 11 clasa A
- Armonici EN 61000-3-2 clasa A
- Pâlpâire pst, dt, dc

Imunitate la câmpurile rf (EN 61000-4-3):

AVERTISMENTE:
Deși este conform cu standardul EN 60601-1-2, dispozitivul medical My Perfect Colon PRO poate interfera cu alte 
dispozitive din apropiere. Dispozitivul nu trebuie utilizat în proximitate sau depozitat cu alte echipamente. Instalați 
dispozitivul departe de alte echipamente care radiază frecvențe înalte (unde scurte, microunde, electrochirurgicale, 
telefoane mobile).
Trebuie evitată utilizarea acestui aparat în imediata apropiere sau depozitarea acestuia pe alte aparate, deoarece 
acest lucru poate duce la funcționare incorectă. În astfel de cazuri, este necesar ca aparatul și alte echipamente să 
fie ținute sub observație pentru a verifica funcționarea lor normală.
Echipamentele de comunicare RF transportabile (inclusiv perifericele, cum ar fi cablurile de antenă și antenele 
externe) trebuie utilizate la o distanță de cel puțin 30 cm (12 inchi) de orice parte a My Perfect Colon PRO, inclu-
siv cablurile specificate de Water Powered S.r.l.. În caz contrar, poate exista o degradare a performanței acestui 
dispozitiv.
Dispozitivul este destinat să funcționeze într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile radiate de RF sunt sub 
control. Clientul sau operatorul poate contribui la prevenirea interferențelor electromagnetice prin asigurarea unei 
distanțe minime între echipamentele de comunicații RF (emițătoare) mobile și portabile și dispozitivul medical, 
conform recomandărilor de mai jos, în raport cu puterea maximă de ieșire a echipamentelor de radiocomunicații.

Pentru emițătoarele cu cea mai mare putere nominală de ieșire care nu este prezentată mai sus, distanța de 
separare recomandată d în metri (m) poate fi calculată utilizând ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului, unde P 
este puterea nominală maximă de ieșire a emițătorului în wați (W), în funcție de producătorul emițătorului.
Notă: 
(1) La 80 MHz și 800 MHz se aplică intervalul frecvenței celei mai mari. 
(2) Prezentele indicații nu se pot aplica în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și 
reflexia structurilor, obiectelor și oamenilor.

Puterea maximă nominală de 
ieșire a emițătorului

(W)

Distanța (m) în funcție de frecvența emițătorului

de la 150kHz la 80MHz
d = 1,2 √P

de la 80MHz la 800MHz
d = 1,2 √P

de la 800MHz la 2.5GHz
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

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări parțiale sau totale ale produsului, care pot diferi, prin 
urmare, de descrierea inclusă în acest manual.
Producătorul, distribuitorii și comercianții cu amănuntul își declină orice responsabilitate pentru orice daune 
care pot apărea, direct sau indirect, persoanelor sau lucrurilor ca urmare a nerespectării tuturor indicațiilor 
prezentate în acest manual de utilizare. 
Dispozitivele My Perfect Colon nu sunt și nu înlocuiesc echipamentul utilizat în centrele de hidrocolonoterapie.
Vizitați www.myperfectcolon.com sau contactați customer@waterpowered.eu pentru mai multe informații.
Pentru orice clarificări sau informații suplimentare vizitați pe site-ul importatorului din Romania www.smartcare.
ro sau direct pe site-ul producătorului www.myperfectcolon.com sau www.waterpowered.eu sau contactați 
asistența prin e-mail customer@waterpowered.eu. 

SIMBOLURI

Symbol SymbolRost Rost

Producător

Marcajul. Dispozitivul respectă regulamentul 
MDR 2017/745.

Număr de catalog

Codul lotului

A se păstra departe de lumina soarelui

A se păstra departe de umiditate

Atenție

Consultați instrucțiunile de utilizare

Consultați manualul de instrucțiuni

Pentru reciclare, produsul trebuie livrat la un punct de 
colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor 
electrice și electronice (DEEE).

Dispozitiv medical

Data fabricației
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