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Vysvetlenie symbolov 

V návode na použitie tento symbol znamená “Nebezpečenstvo”. 

Pozor! V návode na použitie tento symbol znamená "Pozor" nebezpečenstvo poškodenia 
prístroja. 

Aplikovaná časť typu B 

Tento symbol vystríha pred nebezpečnými miestami na prístroji. 

Tento symbol vystríha pred vysokým napätím. 

Tento symbol vystríha pred neionizujúcim žiarením. 

Zakázané pre osoby s kardiostimulátorom. 

Postupujte podľa pokynov na použitie. 
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Indikácie 
 
 
 
 
Ďalšie odporúčania pre liečbu  

Úľava od bolesti pri 
• Syndróme karpálneho tunela 
• Artróze kolena 
• Bolesti pleca 

 
Úľava od bolesti pri 
• Chronických bolestiach chrbta a krku 
• Poškodeniach plecového kĺbu 

 
Kontraindikácie • Akútna a subakútna tromboflebitída 

• Poruchy periférneho prekrvenia 
• Poruchy vnímania teploty (napr syringomyelia, polyneuropatia) 
• Tehotenstvo a menštruácia 
• Akútna adnexitída, parametritída, endometritída 
• Akútne zmrznuté rameno 
• Akútne traumatické lézie a hematómy 
• I. štádium Sudeckovho syndrómu 
• Výrazná retencia tekutín v tkanivách (napr. pleurálny výpotok, ascites) 
• Febrilné infekčné stavy, tuberkulóza, akútna neuritída, akútna 

prostatitída 
• Nádory, metastázy 
• Jednotlivci, ktorí sú v bezvedomí alebo nie sú plne schopní reagovať, 

dojčatá 
• Vlhké odevy a vlhké obväzy 
• Žiarenie sa nesmie aplikovať priamo na kovové cudzie telesá ako sú 

endoprotézy, kovové platničky a kovové disky. Tieto objekty preto 
musia zostať mimo ožarovaného poľa. 
 

 
 

 
Kardiostimulátor je absolútnou kontraindikáciou! 
 

 
 
Pri liečbe pacientov so zhoršenou vnímavosťou tepla je potrebná 
opatrnosť. 
 

 
Mikrovlnné ošetrenie sa nesmie podávať jedincom, ktorí predtým užívali 
lieky podporujúce cirkuláciu (včítane náplastí). 
 
 

Ďalšie indikácie a kontraindikácie nájdete v príslušnej odbornej literatúre. 
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Nežiaduce účinky 
mikrovlnnej terapie 

Za predpokladu, že sa prístroj správne používa, nie sú známe žiadne vedľajšie 
účinky. 
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 Používateľ by sa mal vopred oboznámiť s návodom na obsluhu a individuálnymi 
liečebnými postupmi napr. indikáciami / kontraindikáciami, upozorneniami 
a informáciami o aplikácii a to ešte skôr než pristúpi k samotnej liečbe. Mal by pritom 
rešpektovať taktiež informácie o liečbe získané z iných zdrojov. 

  

Pozor! 
Pred použitím skontrolujte, či je zariadenie napájané cez správne uzemnenú 
elektrickú zásuvku (elektrická inštalácia podľa DIN VDE 0100 časť 710). Prístroj sa 
smie používať len s dodaným napájacím káblom. Sieťový kábel musí byť chránený 
pred mechanickým namáhaním. 

  

Pozor! 
Micro 5 nie je vhodný na prevádzkovanie v priestoroch s výbušným alebo horľavým 
materiálom. 

  

Pozor! 
Počas prevádzky musí byť prístroj umiestnený v pozícii, ktorá umožňuje priamy 
prístup k hlavnému napájaniu prístroja, aby ho bolo možné kedykoľvek odpojiť od 
elektrickej siete.  

  

Pozor! 
Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, ešte pred vykonaním akýchkoľvek 
činností napr. čistenia alebo údržby musíte napájací kábel odpojiť z elektrickej siete. 

  

Pozor! 
Prístroj skontrolujte pred každým použitím. Pri viditeľnom poškodení sa prístroj 
nesmie používať. 

  

Pozor! 
Je dovolené používať iba príslušenstvo dodávané spoločnosťou Zimmer 
MedizinSysteme GmbH. 

  

Pozor! 
Pri umiestňovaní nastaviteľnej hlavy žiariča nad ošetrovanú plochu by malo byť 
zariadenie vypnuté. 

  

Pozor! 
Pri aplikácii v oblasti hlavy musí mať pacient okuliare určené na ochranu pred 
mikrovlnným žiarením. 
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  Uistite sa, prosím, že: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  • počas aplikácie obsluha prístroja nie je v dosahu pôsobenia hlavy žiariča. Všetky 
neošetrované osoby by sa mali od hlavy žiariča zdržiavať vo vzdialenosti väčšej ako 
1,5m. 

• z ošetrovanej oblasti boli odstránené kovové predmety ako šperky a odevy s kovovými 
súčasťami oblečenia. 

• žiarič počas prevádzky nie je nasmerovaný na kovové predmety v okolí (napr. ležadlo, 
umývadlo, prekryt prístroja a pod.). 

• pri umiestňovaní žiariča nad pacienta je intenzita prístroja nastavená na nulu. 
• nikdy nesmerujte žiarič do oblasti hlavy alebo semenníkov pacienta a tieto časti tela ani 

neošetrujte. Aj počas aplikácie ostatných častí tela, musí byť žiarič umiestnený tak, aby 
oblasť hlavy a semenníky nemohli byť zasiahnuté. 

• vyhýbajte sa aplikácii terapie na tie časti tela pacienta, ktoré obsahujú kovové implantáty 
(napr. kostný klin alebo umelé kĺby). 

• neaplikujte mikrovlnnú terapiu pacientom so zníženou vnímavosťou tepla (porucha 
citlivosti) v ošetrovanej oblasti. 

• neošetrujte diatermiou pacientov s implantovanými elektronickými zariadeniami 
(kardiostimulátor, ICD a pod.) alebo implantovanými elektródami. Títo ľudia by tiež 
nemali vstupovať do miestností, v ktorých sú prevádzkované diatermické prístroje (napr. 
Micro 5). 

• dbajte na to, aby ešte pred ošetrením boli odstránené načúvacie pomôcky ako aj iné 
elektronické zariadenia, ktoré pacient nosí na tele. Hrozí narušenie ich funkcie alebo aj 
trvalé poškodenie. 

• zaobchádzajte šetrne s vyžarovacou hlavou ako aj jej káblom. Ťažké otrasy a nárazy 
môžu zmeniť vyžarovací diagram. 

• uistite sa, že prístroj nie je otvorený. Otvorený prístroj môže generovať život ohrozujúce 
vysoké napätie. 

• prístroj nesmie byť prevádzkovaný s poškodenou vyžarovacou hlavou alebo jej káblom. 
• prístroj smie byť prevádzkovaný len pri zasunutých konektoroch kábla vyžarovacej hlavy 

a ich zaistení pružinovými svorkami. 
• teplo generované pri činnosti prístroja musí mať možnosť z neho unikať; udržujte preto 

ventilačné otvory prístroja neustále čisté. 
• prístroj sa nesmie používať vo vlhkých priestoroch (vodoliečebné miestnosti, kúpeľne). 
• ak sa do vnútra prístrojovej skrine dostane tekutina alebo cudzí predmet, okamžite 

vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky a pred opätovným uvedením prístroja do prevádzky 
je nevyhnutná jeho kontrola v autorizovanom servisnom stredisku. 

• vyžarovanie z vyžarovacej hlavy by nemalo byť nasmerované na elektronické prístroje v 
bezprostrednej blízkosti zariadenia, ale ani na samotný Micro 5. Môže dôjsť k narušeniu 
chodu prístroja alebo k jeho trvalému poškodeniu. 

• odporúčame bezpečnostnú vzdialenosť 5 metrov od súčasne prevádzkovaného 
zdravotníckeho prístroja. V prípade poruchy prerušte ošetrenie. Radi Vás budeme 
informovať o potrebných ochranných opatreniach. 

• prístroj sa nesmie používať v prítomnosti horľavých anestetík. 
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Na čo sa Micro 5 používa? 
(Aké je jeho určenie?) 

Micro 5 je terapeutické mikrovlnné zariadenie určené na bezkontaktnú 
aplikáciu mikrovĺn, ktorými sa prehrievajú tkanivá u ľudí trpiacich chorobami 
pohybového aparátu. 
Použitie prístroja je vyhradené pre odborníkov vzdelaných v medicíne (napr. 
lekári, fyzioterapeuti a pomocní pracovníci). 
 

Ako Micro 5 funguje? Pri liečbe mikrovlnami dochádza k premene elektrickej energie na tepelnú 
priamo v tkanivách. Externá aplikácia tepla na kožu napr. pri použití 
hotpackov neumožňuje takéto hlboké prehriatie, pretože krvný obeh teplo 
odstráni ešte skôr než dosiahne svoj cieľ. 
 

Aké sú benefity Micro 5? Používanie Micro 5 je jednoduché a nastaviteľná vyžarovacia hlava 
umožňuje jeho použitie v rôznych liečebných situáciách. 
 

Aké sú ďalšie benefity Micro 5? Dve voliteľné frekvencie impulzov umožňujú zreteľné vnímanie tepla. Pulzná 
metóda dovoľuje pri konštantnej priemernej úrovni výkonu aplikovať vyššie 
intenzity, čo umožňuje hlbší prienik tepla. 
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Montáž ramena vyžarovacej hlavy Rameno vyžarovacej hlavy zasuňte do príslušnej konzoly na prekryte prístroja. 
 

Montáž kábla vyžarovacej hlavy Vložte guľový kĺb kábla vyžarovacej hlavy do hornej konzoly ramena vyžarovacej 
hlavy a upevnite ho pomocou upevňovacej skrutky. Pripojte voľný koniec kábla 
do konektora pod držiakom ramena vyžarovacej hlavy na zadnej strane prístroja. 
Než zasuniete kábel, odstráňte pružinovú sponu z konektora. Kábel následne 
zaistite zatlačením spony späť. 
 

Montáž  
vyžarovacej hlavy 

Na konektore vyžarovacej hlavy je umiestnená pružinová spona, ktorá hlavu 
zaisťuje v správnej polohe. Vyžarovaciu hlavu je možné namontovať alebo 
demontovať len po odstránení tejto spony. Toto dovoľuje povytiahnuť krúžok pod 
sponou smerom nahor tak, aby sa vyžarovacia hlava dala buď vložiť alebo 
odstrániť. Následne vráťte krúžok aj sponu späť. 
 

Pripojenie prístroja do siete Micro 5 smie byť napájaný len cez uzemnenú elektrickú zásuvku pre 
zdravotnícke zariadenia v aplikačnej skupine 1 podľa VDE 0107. Prístroj sa smie 
používať len s dodaným napájacím káblom. Pred pripojením prístroja do zástrčky 
skontrolujte správne napätie v sieti. 
 
Prístroj nie je vhodný na prevádzkovanie v priestoroch s výbušnou, horľavou 
alebo zápalnou atmosférou. 
 
Micro 5 nesmie byť prepájaný s iným zariadením ani pripojený k iným 
zariadeniam. 
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Stručný návod na obsluhu Zapnite prístroj sieťovým spínačom. Rozsvieti sa kontrolka sieťového 
pripojenia a po samočinnom testovaní sa ozve akustický signál a zobrazí sa 
číslo verzie softvéru. Micro 5 je pripravený na použitie. 
 
Nasmerujte vyžarovaciu hlavu na liečenú oblasť tela alebo ho nad túto oblasť 
umiestnite. Uistite sa, že vyžarovacia hlava je správne nastavená pre tú 
oblasť tela, ktorá má byť ošetrená. 
Postupujte pri tom podľa pokynov na umiestnenie vyžarovacej hlavy. 
 
Stlačte tlačidlo štart / stop. 
 
Nastavte „kontinuálny“ alebo „pulzný“ režim liečby a tiež pulznú frekvenciu, ak 
je to vhodné. 
 
Predvoľte čas ošetrenia. 
 
Liečbu spustíte navýšením intenzity pomocou regulátora intenzity. 
Dodržiavajte pritom pokyny pre dávkovanie. 
 
Na konci nastaveného času ošetrenia zaznie akustický signál. Intenzita sa 
vráti na nulu. 
 

 
Rešpektujte upozornenia uvedené v tomto návode na obsluhu! 
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Poznámka: Nasledujúce odporúčania sú iba všeobecnými návodmi a je potrebné, aby ste ich 

prispôsobili individuálnemu stavu pacienta. 
  

 

Prístroj zapnite preklopením sieťového spínača (zadná časť prístroja) do polohy I. 
Po zapnutí sa zariadenie samočinne otestuje. Kontrolou prejdú všetky prvky na 
displeji. Po úspešnom otestovaní zaznie akustický signál a zobrazí sa údaj o verzii 
softvéru. Prístroj je teraz pripravený na použitie. 
Prístroj vypínajte vždy ak vzniknú väčšie prestávky medzi jednotlivými ošetreniami a 
tiež po ukončení liečby. 
 

  Pri zapnutom prístroji svieti ukazovateľ sieťového pripojenia. 
 

 
Po otočení regulátora intenzity 5 sekúnd bliká ukazovateľ prevádzky prístroja t.j. po 
dobu kým zariadenie vykonáva autokalibráciu. Tento ukazovateľ následne svieti 
nepretržite a dávku nastavíte otáčaním regulátora intenzity smerom doprava. 
 

 Tento ukazovateľ svieti v prípade, že ste zvolili kontinuálny prevádzkový režim. Po 
zapnutí prístroja je aktívny práve kontinuálny režim. 
 

 Tento ukazovateľ svieti v prípade, že ste zvolili pulzný prevádzkový režim. 
 

 

Ukazovateľ výkonu informuje o aktuálne zvolenom mikrovlnnom výkone vo wattoch. 
Nízkovýkonový low-power prevádzkový režim je označený symbolom „L“ vľavo. 
 
V prípade poruchy prístroja sa na tomto ukazovateli rozsvieti „F“ a potom číslo 
poruchy (pozri kapitolu 13). 
 

 

Ukazovateľ frekvencie zobrazuje zvolenú pulznú frekvenciu v pulznom 
prevádzkovom režime. 
 
 

 

Terapeutické hodiny zobrazujú nastavený čas terapie a v priebehu podávania 
terapie aj čas zostávajúci do jej konca. Po uplynutí nastaveného času liečby zaznie 
akustický signál a nastavený výkon sa vynuluje. 
Po zapnutí prístroja je čas terapie prednastavený na 10 minút. 
 

 
Tlačidlo Štart/Stop preruší prebiehajúcu liečbu pred ukončením terapie. Opätovným 
stlačením tlačidla sa čas terapie obnoví na východiskovú hodnotu. 
Po zapnutí prístroja je možné tlačidlá aj regulátor intenzity ovládať až po stlačení 
tlačidla Štart/Stop. 

 

 
Opakovaným stlačením tlačidla prevádzkového režimu sa cyklicky prepínajú nasledujúce 
prevádzkové režimy: kontinuálny, pulzný 0,5 Hz s nízkym výkonom (low power), pulzný 1 Hz s 
nízkym výkonom (low power), pulzný 0,5 Hz a pulzný 1 Hz. Prevádzkové režimy s nízkym 
výkonom sa na ukazovateli výkonu zobrazujú symbolom „L“. 
 

 

Po zapnutí prístroja je možné tlačidlá aj regulátor intenzity ovládať až po stlačení tlačidla 
Štart/Stop. 
Po zapnutí prístroja je aktívny kontinuálny prevádzkový režim. 
Tlačidlo, ktorým sa zvyšuje čas po každom jeho stlačení zvýši čas liečby o 1 minútu. Najdlhší 
čas, ktorý sa dá zvoliť je 30 minút. 
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Tlačidlo, ktorým sa znižuje čas po každom jeho stlačení zmenší čas liečby o 1 minútu. Ak je 
čas nastavený na nulu, terapiu nie je možné spustiť. 
 

 

Regulátor intenzity v závislosti od zvoleného prevádzkového režimu umožňuje nastavenie 
mikrovlnného výkonu prístroja v krokoch po 2 alebo 5 Wattoch. Otáčaním regulátora v smere 
hodinových ručičiek výkon zvýšite, v opačnom smere ho znížite. 
Maximálny dosiahnuteľný výkon je: 250 Wattov v kontinuálnom režime, 125 Wattov v 
pulzných režimoch a 50 Wattov v režimoch s nízkym výkonom. 
 
Po prvom pootočení regulátora intenzity je prístroj pripravený na použitie (rozsvieti sa 
kontrolka sieťového pripojenia, ukazovateľ režimu je ešte vypnutý). Zariadenie najprv vykoná 
autokalibráciu pričom ukazovateľ prevádzkového režimu bliká. Po 5 sekundách ukazovateľ 
prevádzkového režimu začne svietiť stále. Teraz môžete nastaviť mikrovlnný výkon a začať 
liečbu. 
 

Prevádzkové režimy Micro 5 pracuje v nasledujúcich prevádzkových režimoch: 
 
kontinuálny: max. 250 W 
 
pulzný 0.5 Hz low power: max. 50 W pomer impulz-pauza 1:2 
 
pulzný 1 Hz low power: max. 50 W pomer impulz-pauza 1:1 
 
pulzný 0.5 Hz: max. 125 W pomer impulz-pauza 1:2 
 
pulzný 1 Hz: max. 125 W pomer impulz-pauza 1:1 
 

Nastaviteľná 
vyžarovacia hlava  

Otáčaním gombíkov na vyžarovacej hlave môžete nastavovať požadovanú veľkosť 
radiačného poľa, ktoré má byť prispôsobené ošetrovanej ploche tela. 
Veľkosť poľa zvoľte podľa veľkosti ošetrovanej plochy tela. 
 

Umiestnenie 
vyžarovacej hlavy 

Vyžarovacia hlava musí byť vzdialená najmenej 10 cm od ošetrovanej oblasti tela pacienta a 
nesmie sa dotýkať pokožky. 

 

 
Pozor! Pri nastavovaní radiačného poľa a polohovaní vyžarovacej hlavy zabezpečte, aby 
žiadne iné časti tela (napr. oči, semenníky) nemohli byť ani náhodou vystavené žiareniu. V 
prípade potreby zmeňte polohu žiariča alebo polohu pacienta. 
 

 
Pozor! Pri umiestňovaní vyžarovacej hlavy dbajte aby výstupný výkon bol na nule a prístroj 
nevyžaroval smerom k pacientovi či obsluhe. 
 

 
Pozor! Osobitná opatrnosť je potrebná, ak je vyžarovacia hlava veľmi blízko alebo priamo na 
tele pacienta, pretože toto prekáža odvodu tepla z tkaniva. 
 

 
Pozor! V ošetrovanej oblasti tela sa nesmú nachádzať žiadne kovové predmety 
(šperky, spony na opasku, peňaženka, kabelka, oblečenie s kovovými vláknami, 
implantáty a pod.)! 
 

 
Pri umiestňovaní vyžarovacej hlavy dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené 
v tomto návode na použitie! 
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Nastavenie vyžarovacej 
hlavy 
 

Radiačné vlastnosti vyžarovacej hlavy umožňujú prispôsobiť sa požiadavkám liečby. 
Polohovaním gombíkov môžete nastaviť nasledujúce radiačné polia. 
 
 

Nastavenie veľkého poľa 
 

 

 
 
 
 

Nastavenie stredného poľa 
 

 

 
 
 
 

Polovičné pole ľavé 
 

 

 
 
 

Polovičné pole pravé 
 

 

 
 

Dávkovanie 
 

Zvyšujte výkon len dovtedy, kým pacient nepocíti príjemné teplo. Neodporúčame 
zvyšovať tepelnú dávku ani vtedy, ak v priebehu liečby pocit tepla poklesne. 
 
Pýtajte sa pacienta na jeho pocity počas liečby. Ak popisuje teplo ako nepríjemné 
alebo bolestivé, znížte intenzitu alebo liečbu prerušte. 
 
Pre dávkovanie platí nasledujúce pravidlo: čím akútnejší stav, tým nižšia dávka. 
 
Pacienti s chronickými ochoreniami môžu byť liečení vyššími dávkami žiarenia. Časy 
liečby by mali byť kratšie pre akútne stavy a dlhšie pre chronické stavy, všeobecne 
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medzi 10 a 15 minútami. Liečba sa môže podávať denne, pričom v priebehu liečebnej 
kúry sa podáva 6 až 12 ošetrení. 
 
Opatrnosť je vhodná pri dávkovaní u pacientov s poruchami citlivosti a v prípadoch, 
keď sa má ožarovanie aplikovať na orgány s nízkou vaskularizáciou ako sú oči a 
semenníky (kongescia tepla). Ochranné okuliare (špeciálne príslušenstvo) sa musia 
použiť na ochranu očí pri podávaní žiarenia v oblasti hlavy. 
Pacienti s kardiostimulátormi nesmú podstúpiť mikrovlnnú liečbu. 
 
Pulzný prevádzkový režim rozširuje indikačné spektrum, v ktorom je možné Micro 5 
využiť. Nízka úroveň energie v tejto forme prevádzky negeneruje žiadne tepelné 
účinky. To dovoľuje liečiť mnoho ďalších indikácií, najmä zápalové a traumatické 
procesy. 
 
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu! 
 

 
Buďte opatrní pri liečbe pacientov s poruchou vnímavosti tepla! 
 

 
Pacienti s kardiostimulátormi nesmú podstúpiť mikrovlnnú liečbu! 
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Druh prístroja Mikrovlnný terapeutický prístroj 
 

Prevádzková frekvencia 2450MHz ± 25MHz 
 

Vysokofrekvenčný výkon pri 60 Ω 
kontinuálny: max. 250W 
pulzný: max. 125W pomer impulz-pauza 1:1 
pulzný low power: max. 50W pomer impulz-pauza 1:2 
Presnosť ±20% 
Hodnoty výkonu sa vzťahujú na priemerný výkon. Špičkový výkon je 1200 W. 
 

Pulzná frekvencia 0.5Hz, 1Hz 
Presnosť ±5% 
 

Terapeutický čas 0 ... 30 minút 
Presnosť ±5 sekúnd 
 

Pripojenie do siete 230V, 50Hz 
 

Poistky 2 x T5 AL, 250 V 
 

Príkon max. 900VA 
 

Trieda ochrany I (podľa EN 60601-1) 
 

Aplikovaná časť Typ B (podľa EN 60601-1), nastaviteľná vyžarovacia hlava 
 

Okolité podmienky Teplota 10°C ... 30°C 
Vlhkosť 30% ... 75% bez kondenzácie 
Tlak vzduchu 700hPa ... 1060hPa 
 

Skladovanie a preprava Teplota 0°C ... 50°C 
Vlhkosť 10% ... 90% bez kondenzácie 
Tlak vzduchu 700hPa ... 1060hPa 
 
len v originálnom balení 
 

Rozmery 33cm x 42cm x 72cm (bez vyžarovacej hlavy a krížovej podstavy) 
47cm x 50cm x 83cm (bez vyžarovacej hlavy) 
 

Váha 38.5 kg včítane vyžarovacej hlavy 
 

Likvidácia Prístroj ani jeho súčasti nesmú byť likvidované s komunálnym odpadom. 
Obráťte sa na príslušné úrady alebo recyklačné firmy ohľadom likvidácie. 

 
Poznámka: Skladovanie a preprava výhradne v originálnom balení.  
  
 Technické zmeny vyhradené. 
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Pred začatím údržby a čistenia musí byť prístroj vždy vypnutý hlavným spínačom a 
sieťový kábel musí byť odpojený. 

  
 Uistite sa, že počas čistenia ani dezinfekcie nedochádza k vniknutiu kvapaliny do 

prístroja. Nepoužívajte spreje. 
 
Ak počas čistenia alebo dezinfekcie vnikne do prístroja kvapalina, vyraďte prístroj z 
prevádzky, zabráňte jeho ďalšiemu používaniu a obráťte sa na servis. 

  
 Uistite sa, že pri čistení a dezinfekcii nie sú poškodené označenia na prístroji (napr. 

upozornenia, štítky ovládacích zariadení, identifikačný štítok). 
  
 Používanie prístroja ani jeho súčastí na nepoškodenú a zdravú pokožku sa z 

hľadiska hygieny nepovažuje za rizikové. 
  
Prístrojová skriňa / 
nastaviteľná 
vyžarovacia hlava 

V prípade viditeľnej kontaminácie je možné prístrojovú skriňu a všetky káble vyčistiť 
pomocou komerčne dostupných čistiacich prostriedkov bez alkoholu určených na 
ošetrovanie plastov. Povrch poutierajte pomocou mäkkej nasiakavej tkaniny podľa 
špecifikácií výrobcu čistiaceho prostriedku. Prostriedok však z tkaniny nesmie 
odkvapkávať. 
 
Dezinfekciu odporúčame vykonávať aspoň raz týždenne, ale tiež vždy v prípade, že 
existuje akákoľvek známka kontaminácie. Poraďte sa vopred s hygienikom. Pred 
dezinfekciou prístroj vždy najprv očistite. 
Prístrojovú skriňu a všetky káble je možné dezinfikovať dezinfekčnými utierkami. 
Používajte bežne dostupné dezinfekčné prostriedky bez alkoholu určené na kovy a 
plasty s baktericídnymi, viricídnymi a fungicídnymi vlastnosťami. Dodržujte pritom 
pokyny na použitie od príslušného výrobcu. Všetky povrchy utrite mäkkou 
handričkou podľa špecifikácií výrobcu dezinfekčného prostriedku, prostriedok pritom 
nesmie z tkaniny odkvapkávať. Prístroj nečistite handričkami, ktoré obsahujú 
predimpregnovaný dezinfekčný prostriedok (vlhčené utierky). V prípade potreby 
dodržiavajte aj požiadavky výrobcu na osušenie alebo dočistenie. 
 
Nikdy nestriekajte dezinfekčný prostriedok priamo na zariadenie. Zabráňte 
vniknutiu kvapaliny do zariadenia alebo do konektorov! 
 
Zariadenie ani jeho súčasti neponárajte do kvapaliny! 
 
Nevykonávajte sterilizáciu parou, plynom alebo gama žiarením. 

  

 
Ak na čistenie a dezinfekciu použijete horľavé roztoky, musí pred použitím prístroja 
uplynúť dostatočná doba na to, aby roztok vyprchal. V opačnom prípade hrozí požiar 

  
Poznámka: Používajte prístroj iba v hygienicky nezávadnom prostredí. 
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 Prístroj nesie označenie CE 

 

 
 
v súlade so smernicou EC o zdravotníckych pomôckach 93/42/EEC. 
 
 

Výrobca Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

  
Obchodné 
zastúpenie pre SR 
 

DON LEON, s.r.o. 
Dominika Tatarku 14 
058 01 POPRAD 
Tel. +421 918 624 845 
Tel. +421 911 566 077 
donleon@donleon.sk 
www.zimmer-med.sk 

  
 

mailto:donleon@donleon.sk
http://www.zimmer-med.sk/
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Obsah dodávky Položka č.: 7100  Základná jednotka Micro 5 

Položka č.: 95.470.400 Nastaviteľná vyžarovacia hlava, nastaviteľné tri 
                                          radiačné polia (stredné pole, polovičné polia, 
                                          veľké pole) 
Položka č.: 98.470.400 Kábel k vyžarovacej hlave 
Položka č.: 93.471.200 Rameno k vyžarovacej hlave 
Položka č.: 118  Sieťový kábel 2.5 m 
Položka č.: 32.470.040 Testovacia lampa 
Položka č.: 10.102.947 Návod na použitie 
 

Príslušenstvo Položka č.: 0010  Ochranné okuliare 
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 Výrobca neodporúča kombinovať prístroj Micro 5 so žiadnym zariadením. 

Ktokoľvek, kto kombinuje prístroje v rozpore s týmito pokynmi a tým vytvára 
zdravotnícky systém, robí tak na vlastnú zodpovednosť. 
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 Micro 5 je vyrobený v zhode s bezpečnostnými predpismi DIN EN 60601-1. 

 
Spoločnosť Zimmer MedizinSysteme GmbH ako výrobca je zodpovedná za 
bezpečnosť a spoľahlivosť, ak 
 

• je prístroj napájaný zo zástrčky s uzemnením a elektrická inštalácia zodpovedá 
DIN VDE 0100 časť 710, 

• je prístroj používaný v súlade s Návodom na použitie, 

• sú rozšírenia, nové inštalácie alebo zmeny vykonávané výhradne osobami 
autorizovanými spoločnosťou Zimmer MedizinSysteme, 

• sa užívateľ pred každým použitím presvedčil o funkčnej bezpečnosti a dobrom 
prevádzkovom stave prístroja, 

• prístroj používa iba riadne zaškolený personál, 

• prístroj nie je umiestnený v rizikovom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a / 
alebo vo výbušnom ovzduší, 

• pri vniknutí kvapaliny do prístroja, musí byť tento ihneď odpojený od elektrickej 
siete. 

 
Prístroj neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by mohol užívateľ opraviť sám. 
 

 
Poistky a iné náhradné diely môžu vymieňať iba zaškolení servisní pracovníci. 
 

  

 
Servis prístroja môžu vykonávať len vyškolení pracovníci. Všetky popisy nevyhnutné 
pre servis sú uvedené v servisnej príručke Micro 5 alebo si ich môžete vyžiadať u 
výrobcu. Zimmer MedizinSysteme poskytne na požiadanie schémy zapojenia, 
zoznamy komponentov, opisy, kalibračné inštrukcie alebo iné dokumenty. 
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Funkčný test Po ukončení inštalácie opätovne skontrolujte, či sú prípojky kábla vyžarovacej 
hlavy správne zasunuté a zaistené sponou. Potom vykonajte funkčný test. 
 

 
Pozor! Skontrolujte, či sú zástrčky správne pripojené a či je spona zaistená. 
Prístroj sa smie prevádzkovať iba vtedy, ak je kábel vyžarovacej hlavy správne 
pripojený. V opačnom prípade sú v ohrození ľudia a životné prostredie alebo 
môže dôjsť k poškodeniu prístroja. 
 

 
Pozor! Dbajte na to aby mikrovlnné žiarenie neprenikalo cez steny a priečky a 
nerušilo iné technické alebo zdravotnícke zariadenia. Myslite na to pri 
rozhodovaní o umiestnení zariadenia. V prípade potreby sa obráťte na najbližší 
stavebný úrad alebo na technický manažment. 
 
Rušenie je možné obmedziť len ak sa prístroj používa oddelene od iných 
prístrojov v tienenej miestnosti. 
 

 Nastavte ovládacie gombíky na nastaviteľnej vyžarovacej hlave do polohy 
„stredné pole“ a zapnite prístroj. 
Po zapnutí skontrolujte, že všetky ukazovatele fungujú správne (svietia LED 
diódy) a tiež musíte počuť akustický tón oznamujúci koniec funkčného testu. 
Stlačte tlačidlo Štart/Stop a zvoľte pulzný prevádzkový režim (frekvencia 0,5 Hz) 
a nastavte výkon L 50 W (low power, nízky výkon). 
Pohybujte testovacou lampou (pozri príslušenstvo) popod stredné pole vo 
vzdialenosti cca 10 cm od vyžarovacej hlavy. Lampa musí blikať. V prípade, že 
lampa nesvieti, prístroj nepoužívajte a obráťte sa na zákaznícky servis. 
 

 
 
Pri testovaní dbajte na bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na 
obsluhu! 
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 Pre prístroj Micro5 sa v Nemecku nevyžaduje bezpečnostná kontrola ani 

metrologická kontrola. 
 
V Nemecku sa vo svojich aktuálnych verziách uplatňuje Nariadenie o zdravotníckych 
pomôckach (MPBetreibV), ako aj Nariadenie nemeckého združenia 
zamestnávateľov o poistení zodpovednosti za škody na elektrických systémoch a 
zariadeniach (BGV A3). 

  
Poznámka: Tieto požiadavky platia pre prevádzkovanie prístroja v Spolkovej republike 

Nemecko. Zohľadnite odlišné vnútroštátne predpisy vašej krajiny. 
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Ukazovateľ sieťového 
pripojenia nesvieti hoci 
je prístroj zapnutý. 
 

 
Skontrolujte či je sieťová zástrčka správne zasunutá do zásuvky. 
Skontrolujte napájanie a sieťovú zásuvku. 
Skontrolujte poistky na zadnej strane prístroja. 
 

Pacient necíti žiadne 
teplo. 

Skontrolujte, či bola montáž prístroja vykonaná správne v súlade s kapitolou 6 tohto Návodu 
na použitie. Vykonajte následne funkčný test podľa kapitoly 15. 
Upozornite zákaznícky servis na akúkoľvek poruchu. 
 

Číselné označenie 
porúch 

Ak prístroj počas automatického testovania zistí poruchu, na ukazovateli napájania sa 
zobrazí číslo chyby s písmenom „F“ pred týmto číslom. Práve prebiehajúca terapia bude 
prerušená, prístroj vydá výstražný tón a všetky ovládacie tlačidlá budú nefunkčné. 
 
Je pravdepodobné, že poruchu odstránite vypnutím a zapnutím prístroja. Ak sa tým však 
problém nevyrieši, obráťte sa na zákaznícky servis. 
 

F 42 Hrozí prehriatie prístroja. 
Vypnite prístroj. Potom prístroj znova zapnite a počkajte približne 2 minúty avšak 
regulátorom intenzity neotáčajte. Po tomto čase by malo byť prevádzkovanie prístroja opäť 
možné. 
Ak sa tým však problém nevyrieši, obráťte sa na zákaznícky servis. 
 

Iné čísla porúch Vyraďte prístroj z prevádzky a obráťte sa na zákaznícky servis. 
 

 Ak sa vyskytnú iné problémy alebo sa objavia iné chybové hlásenia, vyraďte prístroj z 
prevádzky a obráťte sa na zákaznícky servis. 

 
Zákaznícky servis Je dôležité, aby ste informovali technickú podporu / zákaznícky servis o akýchkoľvek 

problémoch, ktoré sa často opakujú alebo sa nedajú vyriešiť. 
Môžete sa s nimi spojiť prostredníctvom nášho obchodného zastúpenia v Slovenskej 
republike alebo prostredníctvom našej hlavnej kancelárie v meste Neu-Ulm v 
Nemecku. 

  
Hlavná kancelária Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731 / 9761-291 
Fax +49 731 / 9761-299 
export@zimmer.de 
www.zimmer.de 

  
Likvidácia 
 
 

Prístroj smie byť vrátený do výrobného závodu iba v pôvodnom balení. Musí byť 
zlikvidovaný v továrni v Neu-Ulme. 
V zahraničných (európskych) krajinách sa riaďte, prosím, národnými predpismi pre 
likvidáciu. V prípade potreby kontaktujte svojho distribútora. 

http://www.zimmer.de/
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Medicínske elektronické prístroje ako napríklad Micro 5, podliehajú z hľadiska elektromagnetickej 
kompatibility zvláštym bezpečnostným opatreniam a musia byť inštalované a uvedené do prevádzky        
v súlade s pokynmi pre elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) obsiahnutými v návode na obsluhu alebo 
v sprievodnej dokumentácii. 
 
Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné (HF) komunikačné zariadenia (napr. mobilné telefóny) môžu 
medicínske elektronické prístroje ovplyvňovať. 
 
Micro 5 smie byť prevádzkovaný len s pôvodným napájacím káblom, ktorý je uvedený v obsahu dodávky 
a príslušenstva. Prevádzka prístroja s iným napájacím káblom môže zapríčiniť zvýšenie emisií alebo 
zníženie odolnosti prístroja proti rušeniu! 
 

Usmernenie a vyhlásenie výrobcu - Elektromagnetické vyžarovanie 

Prístroj Micro 5 je určený na použitie v špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo užívateľ prístroja 
Micro 5 majú povinnosť zabezpečiť aby sa používal v elektromagnetickom prostredí, ktoré je opísané nižšie: 

Meranie rušivého vyžarovania Zhoda Elektromagnetické prostredie - smernice 

HF vyžarovanie podľa CISPR 11 Trieda 2 Prístroj Micro 5 musí emitovať 
elektromagnetickú energiu, aby mohol 
vykonávať svoju zamýšľanú funkciu. Môže 
ovplyvňovať elektronické zariadenia v blízkosti. 

HF vyžarovanie podľa CISPR 11 Trieda B Prístroj Micro 5 je vhodný pre použitie vo 
všetkých prevádzkach, vrátane domácich 
prevádzok a zariadení, ktoré sú priamo 
napojené na verejnú nízkonapäťovú sieť, 
ktorá napája budovy využívané na obytné 
účely. 

Harmonické vyžarovanie podľa IEC 
61000-3-2 

Trieda A 

Vyžarovanie kolísavého napätia/výchyliek 
podľa IEC 61000-3-3 

Spĺňa 

 
Prístroj nesmie byť používaný v tesnej blízkosti iného prístroja alebo položený na inom prístroji. Ak je 
potrebné prevádzkovanie v blízkosti alebo nad/pod inými prístrojmi, musí byť prístroj sledovaný, aby 
bolo možné v tomto usporiadaní kontrolovať jeho správnu prevádzku. 
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Usmernenie a vyhlásenie výrobcu - Elektromagnetická odolnosť 

Micro 5 je určený pre prevádzku v elektromagnetickom prostredí popísanom ďalej. Zákazník alebo užívateľ prístroja má 
povinnosť zabezpečiť, aby ho v takom prostredí použival: 

Skúšky odolnosti Skúšobná úroveň 
IEC 60601 

Úroveň zhody Elektromagnetické prostredie - 
smernice 

Vybitie statickej elektriny 
(ESD) podľa 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV kontaktné 
vybitie 
 
± 8 kV vybitie 
vzduchom 

± 3 kV kontaktné 
vybitie 
 
± 8 kV vybitie 
vzduchom 

Podlahy by mali byť drevené, betónové 
alebo keramické. Ak sú podlahy pokryté 
syntetickým materiálom, relatívna vlhkosť 
musí byť aspoň 30%. 

Rýchle prechodné 
elektrické poruchové 
veličiny / výboje podľa  
IEC 61000-4-4 

± 2 kV pre napájacie 
káble 
 
± 1 kV pre vstupné a 
výstupné káble 

± 1 kV pre napájacie 
káble 
 
± 1 kV pre vstupné a 
výstupné káble 

Kvalita sieťového napájania by mala 
zodpovedať typickým komerčným alebo 
nemocničným priestorom. 

Rázové napätie podľa 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV sériové napätie 
 
± 2 kV paralelné 
napätie 

± 1 kV sériové napätie 
 
± 2 kV paralelné 
napätie 

Kvalita sieťového napájania by mala 
zodpovedať typickým komerčným alebo 
nemocničným priestorom. 

Poklesy napätia, 
krátkodobé prerušenia 
a kolísanie napätia na 
vstupných napäťových 
vedeniach podľa  
IEC 61000-4-11. 

<5% UT 
(>95% pokles v UT 
počas ½ cyklu) 
 
40% UT 
(60% pokles v UT 
počas 5 cyklov) 
 
70% UT 
(30% pokles v UT 
počas 25 cyklov) 
 
<5% UT 
(>95% pokles v UT po 
dobu 5 sekúnd) 

<5% UT 
(>95% pokles v UT 
počas ½ cyklu) 
 
40% UT 
(60% pokles v UT 
počas 5 cyklov) 
 
70% UT 
(30% pokles v UT 
počas 25 cyklov) 
 
<5% UT 
(>95% pokles v UT po 
dobu 5 sekúnd) 

Kvalita sieťového napájania by mala 
zodpovedať typickým komerčným alebo 
nemocničným priestorom. Ak užívateľ 
prístroja Micro 5 požaduje nepretržitú 
prevádzku aj pri prerušení dodávky 
energie, odporúčame Micro 5 napájať z 
neprerušiteľného zdroja napájania alebo 
batérie. 

Magnetické pole pri 
sieťovej frekvencii 
(50/60 Hz) podľa  
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetické polia pri sieťových 
frekvenciách by mali zodpovedať 
typickým hodnotám, ktoré sa nachádzajú 
v komerčných alebo nemocničných 
priestoroch. 

Poznámka: UT je sieťové striedavé napätie pred aplikáciou skúšobných úrovní. 
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Kľúčové vlastnosti Micro 5 sú: správne vyžarovanie elektromagnetickej energie a bezproblémová 
prevádzka všetkých funkcií. 
 

Usmernenie a vyhlásenie výrobcu - Elektromagnetická odolnosť 

Prístroj Micro 5 je určený pre prevádzku v elektromagnetickom prostredí popísanom nižšie. Zákazník alebo 
obsluha prístroja Micro 5 má povinnosť zabezpečiť, aby ho v takom prostredí používali. 

Skúška 
odolnosti 

Skúšobná úroveň 
IEC 60601 

Úroveň zhody Elektromagnetické prostredie - Smernice 

   
Prenosné a mobilné rádiové prístroje by nemali 
byť používané v menšej vzdialenosti od Micro 5 
vrátane káblov, ako je odporučená 
bezpečnostná vzdialenosť prepočítaná podľa 
príslušnej rovnice pre vysielaciu frekvenciu. 

 
Odporúčaná bezpečnostná vzdialenosť: 

Vedené 
vysokofrekvenčné 
rušenie podľa 
IEC 61000-4-6 

3 Vefektívna hodnota 
150 KHz až 80 MHz 

3 Vefektívna hodnota 
150 KHz až 80 MHz 

d= 1.17 √P 

Vyžarované 
vysokofrekvenčné 
rušenie podľa 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz až 2.5 GHz 

3 V/m 
80 MHz až 2.5 GHz 

d= 1.17 √P pre 80 MHz až 800 MHz 
 
d= 2.33 √P pre 800 MHz až 2.5 GHz 
 
kde P je maximálny výstupný výkon vysielača vo 
wattoch (W) podľa údajov výrobcu vysielača a d 
je odporúčaná ochranná vzdialenosť v metroch 
(m). 

 
Intenzita poľa stacionárnych RF vysielačov by 
mala byť pri všetkých frekvenciách nižšia ako úroveň 
zhody stanovená elektromagnetickým 
prieskumom na mieste. 

 
V blízkosti prístrojov označených nasledujúcim 
symbolom sa môžu vyskytnúť rušenia: 

 

 

POZNÁMKA 1 Pri 80 Hz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah. 
POZNÁMKA 2 Tieto smernice nie sú použiteľné vo všetkých prípadoch. Šírenie elektromagnetických veličín je 
ovplyvňované absorpciou a odrazom od budov, objektov ako aj osôb. 

 
  



 Vyhlásenie výrobcu o elektromagnetickej 
kompatibilite (EMC) 
 18     

 

 
 Page 25  

 

a Intenzitu poľa stacionárnych vysielačov ako napr. základňových staníc rádiových telefónov a mobilných 
pozemných rádiových prístrojov, amatérskych rádiových staníc, rádiových AM a FM vysielačov a televíznych vysielačov, 
teoreticky nie je možné vopred určiť. Za účelom zistenia elektromagnetického prostredia s ohľadom na stacionárne 
vysielače by mala byť zvážená štúdia elektromagnetických fenoménov na danom mieste. V prípade, že nameraná 
intenzita poľa v mieste, kde sa prístroj Micro 5 používa, prekročí vyššie uvedené úrovne zhody, mal by byť prístroj 
sledovaný, aby bola preukázaná jeho funkcia v súlade s určeným účelom. Ak by boli pozorované neobvyklé výkonové 
charakteristiky, môže byť potrebné vykonať dodatočné opatrenia ako napr. zmenu orientácie alebo zvoliť iné umiestnenie 
prístroja Micro 5. 
 
b Vo frekvenčnom rozsahu od150 kHz do 80 MHz by mala byť intenzita poľa nižšia ako 3 V/m. 

 
Odporúčané bezpečnostné vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými RF telekomunikačnými zariadeniami a 
prístrojom Micro 5 

Prístroj Micro 5 je určený na prevádzku v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sú vyžarované HF rušenia pod 
kontrolou. Zákazník alebo užívateľ prístroja Micro 5 môže zabrániť elektromagnetickému rušeniu tak, že dodrží minimálnu 
vzdialenosť medzi prenosným a mobilným HF komunikačným zariadením (vysielačom) a prístrojom Micro 5 podľa nižšie 
uvedeného odporúčania v závislosti od maximálneho výstupného výkonu komunikačného zariadenia. 

Menovitý maximálny výstupný výkon vysielača 
(W) 

Bezpečná vzdialenosť závislá od vysielacej frekvencie  
(m) 

150 kHz až 80 MHz 
d= 1.17 √P 

80 MHz až 800 MHz 
d= 1.17 √P 

800 MHz až 2.5 GHz 
d= 2.33 √P 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.37 0.74 

1 1.17 1.17 2.33 

10 3.70 3.70 7.37 

100 11.67 11.67 23.33 

V prípade vysielačov s maximálnym menovitým výkonom, ktoré nie sú uvedené vyššie, je možné odporúčanú 
vzdialenosť d v metroch (m) odhadnúť na základe rovnice použitej pre frekvenciu vysielača, kde P je maximálny 
menovitý výkon vysielača vo wattoch (W) podľa údajov výrobcu vysielača. 
 
POZNÁMKA 1 Pri 80 Hz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah. 
POZNÁMKA 2 Tieto smernice nie sú použiteľné vo všetkých prípadoch. Šírenie elektromagnetických veličín je 
ovplyvňované absorpciou a odrazom od budov, objektov ako aj osôb. 
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Návod na používanie
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Tel. +49 731. 97 61-291
Fax +49 731. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de


	SK_10102947_Inhalt_GA_Micro5_0919_V3.1.pdf
	Čistenie / Dezinfekcia
	Kombinácia prístrojov
	Funkčný test
	Chybové hlásenia / riešenie problémov / likvidácia




