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3 Бутон за аварийно спиране 
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5.2  Интегриран инфрачервен сензор и лазерна апертура 
6 Светлинен водач 

Сензор за тестване 7  Тестов сензор и държач за апликатор 
 

 
 
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

5.1 
5.2 



 Илюстрации 
 
Заден панел  на устройството   

 
Фиг. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Портове 
 
 

8 Изход за светлинен водач 
9 Съединителен порт за крачен превключвател 
10 Идентификационна плоча 
11 Свързване за захранващ кабел 

 12 Държач за мрежов предпазител 
13 Съединителен порт за заключващ щепсел 
14  Съединителен порт за USB 
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Екрани / дисплей   

 
Fig. 3 

 

 
 
Изглед на дисплея 
 

1 Линия за статуса 
2 Бутони на екрана 
3 Бутони на навигационното меню 
4 Бутони на лентата за състоянието 
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Навигационно меню/ 
лента за 
състоянието 
Описание на 
функциите 
 

(A) Therapy   Превключва на екрана за терапия 
(B) History Превключва на история за визуална 

аналогова скала (VAS) 
(C) Favourites Превключва на Любими 
(D) Assistant Превключва на Асистент 
(E) Protocols Превключва на Протоколи 
(F) Back Превключва една страница назад или на 

началния екран 
(G) Save Превключва на Памет 
(H) Performance test Превключва на нивото на тест за 

функционалност 
(I) Information Превключва на терапевтични препоръки 
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1 Спейсър, малък 2 Спейсър, голям 3 Крачен превключвател (по 
желание) 

 
 

 

 
 

4 Сигнален знак за лазер със 
сигнална светлина за лазер  

5 Координираща букса 6  Защитни лазерни очила 

 
 

 

 

 
7 Предупредителна табела за 
лазер OptonPro 10 W   

 8 Предупредителна табела за 
лазер OptonPro up to max. 25 W 

 
 
 



 Обяснение на символите   
 

 
Внимание: лазерна апертура 
Забележка: Лазерният лъч съществува в края на апликатора 

  

 
Обърнете бутона за аварийно спиране по посоката на стрелката, за да 
отключите 

  

 
Приложена част тип B 

  

 
Съединителен порт за крачен превключвател 
 

  

 Съединителен порт за коорденираща букса 
 

  

 Характеристика на достъпните предпазители 
 

  

 
Клас на защита II 

  

 
Инструкции за употреба 

  

 
Следвайте инструкциите за употреба. 

  

 Сериен номер 
  

 
Артикул номер 

  

 
Производител 

  

 
Дата на производство 

  

Caution! 
В инструкциите за употреба, този символ означава „Внимание” по 
отношение на възможна повреда на устройството. 

  

 
В инструкциите за употреба, този символ означава 
опасност/предупреждение. 

 
 

 
Обозначаване на апертурата на лъча 

  
 Порт за свързване на USB 

  

 

 
Оптични влакна 

  

 

Изхвърляне на електронно и електрическо оборудване, изхабени 
батерии и акумулатори. Продуктите, маркирани с този символ, не 
трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. 
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Валиден за апарата OptonPro. 
Тези инструкции за употреба са неразделна част от апарата.  
Те трябва да бъдат съхранявани заедно с апарата и държани достъпни във всеки момент за всяко лице, 
упълномощено да работи с този апарат. 
 
Последна актуализация: септември 2018 
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В частност, могат да бъдат посочени следните показания: 
 
Страничен епикондилит 
Хронична болка в шията 
Остеоартрит на коляното 
Синдром на субакромиален импинджмънт 
Болка в долната част на гърба 
 
Следните ефекти са доказано постигнати: 
Страничен епикондилит 
Излекуване 
Хронична болка в шията 
Облекчение на болката, мобилност 
Остеоартрит на коляното 
Облекчение на болката, мобилност 
Синдром на субакромиален импинджмънт 
Излекуване, облекчение на болката, мобилност 
Болка в долната част на гърба 
Облекчение на болката 
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 Опитът от клиничната практика показва, че може да се постигне 

положителен ефект при лечението на следните състояния: 
 
Препоръки за лечение: 
 
- Хумероскапуларен периартрит („замръзнало рамо”) 
- Инсерционна тендопатия на адуктори 
- Пателарен тендинит 
- Тендинопатия на големия трохантер 
- Ахилодиния 
- Плантарен фасциит 
- Инсерционна тендопатия на пес ансеринус 
- Болезнено мускулно напрежение 
- Остеоартрит на коляното 
- Остеоартрит на основата на палеца 
- Спондилоартроза, цервикална 
- Скъсване на мускулк 
- Невралгия на Мортън 
- Изкълчване, пренапрежение 
- Синдром на карпалния тунел 
- Тендинопатия 
- Миопатия 
- Акне вулгарис 
- Херпес лабиалис 
- Плантарни брадавици 
- Аногенитални брадавици 
- Венозна язва на крака 
- Декубитална язва 
- Идиопатична парализа на лицевия нерв 
- Фибромиалгия 
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 - Пресен хематом 

- Злокачествени, полузлокачествени и доброкачествени тумори 
- Лечение в областта около очите 
- Бременност 
- Областта на корема идолната част на гърба по време на менструация 
 
 
Особено внимание се изисква при лечение близо до ушите, носа, 
лигавиците и кръвоносните съдове. Трябва да се избягва пряко 
облъчване. 
 
Ако са налице кожни заболявания, метаболитни заболявания или 
възпалителни заболявания трябва да се осъществи консултация с лекар 
преди лечението. 
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 Не са известни странични ефекти при правилна употреба. 
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OptonPro е лазер от клас 4. Достъпният лъч лазер е много опасен за 
очите и опасен за кожата. Дори разсеяното и разпръснато облъчване 
може да е опасно. Лазерният лъч може да предизвика риск от пожар или 
експлозия. 
Лазерният лъч, който се излъчва от апарата, е невидими. 
Спазвайте всички инструкции за безопасност! 
Работата с апарата подлежи на разпоредбите за професионална 
безопасност и разпоредбите на професионалните асоциации. Трябва да 
се спазват съответните правила и разпоредби. 
С апарата трябва да се работи само при правилно свързан контакт и 
защитен проводник (в съответствие с VDE 0100 част 710). 
С апарата трябва да се работи само в съответствие с тези инструкции за 
употреба. Всички други приложения са на отговорността на потребителя. 
За целите на поддръжка, разширяване, преустройство или промяна, ще 
бъдат в сила разпоредбите на германския Закон за медицински 
устройства и Наредбата за операторите на медицински устройства. 
Ако е налице видима повреда на апарата, светлинния водач или 
апликатора, апарата не трябва да се използва повече. Обадете се на 
клиентско обслужване. 

Законови разпоредби 
в съответствие с 
Разпоредбата за 
професионална 
безопасност и здраве 
за изкуствена 
оптична радиация 
(OStrV) 
(само за Федерална 
република Германия) 

1. Потребителят трябва да извърши оценка на опасността и да покаже 
инструкции за употреба. 

2. Потребителят трябва да определи служител за лазерна защита. 
3. Служителят за лазерна защита трябва да предостави инструкции за 

безопасност на лицата, на които е възложено да ползват 
устройството. Тези инструкции трябва да се повтарят годишно. 

4. С апарата трябва да работят само обучени лица (минимална възраст 
18 години). Всички лица в работната зона на лазера трябва да бъдат 
обучени за правилата на поведение и инструкциите за безопасност, 
които трябва да се спазват. 

5. Зоната на работа с лазер трябва да бъде идентифицирана с 
предупредителна табела за лазер (напр. на всички врати на 
помещението за третиране). Сигналните светлини на вратите трябва 
да показват работата с лазер. 

6. Всички врати към зоната на работа (напр. помещението за 
третиране) с лазер трябва да бъдат обезопасени със заключващо 
устройство. Разрешени са и други мерки за защита срещу нежелана 
радиация. 

7. Всички предмети и материали в зоната на работа с лазер трябва да 
са с ниска запалимост. 

8. Инструментите, които се използват в зоната на работа с лазер, 
трябва да са с форма и от материал, които не позволяват опасни 
отражения. 

 

Тази информация е взета от Разпоредбата за професионална безопасност и здраве за изкуствена оптична 
радиация – OStrV – и е валидна при издаването. Възможно е тя да бъде променена по всяко време без 
предизвестие. 
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Обща информация 
 

 

1. Трябва да се избягва употребата на запалими анестетични газове 
или оксидиращи газове, напр. азотен оксид (N2O) и кислород. Някои 
материали, напр. памук, които са наситени с кислород, е възможно да 
се възпламенят при високи температури, които се развиват, когато 
лазерното устройство се използва по предназначение. 
Разтворителите на лепила и запалимите разтвори, които се 
използват за почистване и дезинфекция, трябва да бъдат оставени 
достатъчно време да се изпарят преди да се използва лазерното 
устройство. Трябва да се обърне внимание и на факта, че газовете, 
които са произведени от самото тяло може да се възпламенят. 

2. За да избегнете кожни увреждания, моля, спазвайте препоръките за 
терапия в инструкциите за употреба. 

3. Имайте предвид, че е възможно отразяващите предмети в зоната на 
третиране да отклонят лазерния лъч. 

4. Уверете се, че в зоната на работа с лазер няма запалими материали. 
5. Имайте предвид, че лазерният лъч може да напусне помещението за 

третиране през прозорци, стъклени врати и други отвори. Вземете 
съответните предпазни мерки. 

6. Светлинния водач и апликатора са много чувствителни оптични 
системи. Следователно, трябва да работите с тях внимателно и да ги 
защитавате от замърсяване. 

7. Никога не огъвайте светлинния водач и го предпазвайте от 
напрежение при опън. Повредата на светлинния вода може да 
доведе до нежелано излагане на лъчи. 

8. При никакви обстоятелства не отвивайте втулката на спейсъра на 
предната част на накрайника. Третирания без втулката на спейсъра 
или с неправилно поставена втулка е възможно да доведат до 
повишено излагане на лъчите или до кожни изгаряния. 

9. Работата на апарата в близост до силни електромагнитни полета 
(напр. томографи, рентгеново или диатермично оборудване) може да 
повлияе на действието му. Моля, поддържайте безопасно разстояние 
от няколко метра. 

10. За да избегнете риска от токов удар, изключвайте щепсела от 
електрозахранването преди почистване или поддръжка. 

11. Извършвайте инспекция на устройството преди употреба. Ако 
установите повреди, не го използвайте. 

12. Използвайте само аксесоари, предоставени от Zimmer 
MedizinSysteme GmbH. 

 
Обща информация 
 

Група потребители 
Работата с OptonPro трябва да се извършва само от 
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оторизирани/лицензирани професионалисти (напр. лекари, терапевти и 
медицински лица). 
 
Групи пациенти 
Няма ограничения по отношение на пол, националност, етика и цветови 
тип I Келтски тип, II Северен тип, III Смесен тип, IV Средиземноморски 
тип, V Тъмен тип, VI Черен тип. 
Възраст: Третираното лице трябва да е в състояние ясно да изкаже 
усещането си за болка. Изключват се малки деца и бебета във фазата на 
растеж. 
Общо: Третираните лица трябва да имат термални възприятия. 
Информация за потребителите 
Потребителите на апарата трябва да бъдат обучени да използват 
системата правилно и да придобият подходящи умения. 
Наблюдение и мнение на пациента 
Пациентът не трябва да се оставя без надзор по време на терапията. 
Потребителят трябва да обърне внимание на мнението на пациента и да 
действа в съответствие с него. 
Инструкции след третиране 
Инструкциите за третиране по отношение на локация, продължителност и 
обхват на третиране изискват медицински познания и се определят само 
от оторизирани лекари, терапевти и медицински лица. Тези инструкции са 
задължителни. 
Среда на употреба 
Приложението трябва да се осъществява само в затворени помещения 
без прах. Не се разрешава употребата на влажни места, като в случай на 
несъответствие това може да доведе до значими повреди и да постави в 
опасност както пациента, така и потребителя. 
 
Приложение извън/според предназначената употреба 
Използването на апарата извън настройките или приложенията, посочени 
в инструкциите за употреба, може да доведе до опасности, в резултат на 
които неконтролируемо да бъде освободена лазерна енергия. Апарата 
трябва да се използва само според предназначената употреба. 
 
Приложение при пациент с импланти 
Извършвайте лечение върху пациенти с импланти или имплантитуеми 
електронни устройства само след уточняване на риска. 
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Обща информация 
 

 

Пилотният лъч изминава съшия път като терапевтичния лъч 
Тъй като пилотния лъч изминава същия път като терапевтичния лъч, това 
е добър начин за проверка на целостта на системата за пренос на лазер. 
Ако пилотният лъч не се появява в дисталния край на апликатора, ако 
целостта му е ниска или ако изглежда разпръснат, възможно е това да 
показва повреда или дефект в системата за пренос на лазер. 
 
Риск от експлозия или запалване 
Ако лазера (laser outlet) се използва в близост до запалими материали, 
разтвори или газове или в обогатена с кислород атмосфера, съществува 
риск от пожар или експлозия 
 
Без поддръжка по време на лазерната терапия 
Не е допустимо да се извършва поддръжка по време на лазерната 
терапия. 
 
Без отразяващи или разпръсващи предмети 
Потребителят и пациентът не трябва да носят отразяващи или 
разпръсващи предмети в зоната на третиране, напр. пръстени, пиърсинг 
и др. 
Без промени по време на експлоатационния живот 
По време на експлоатационния живот на апарата не е допустимо да се 
правят промени по апарата или медицинската система. 
Без терапия ако е налице прием на болкоуспокояващи или вещества, 
които въздействат на съзнанието 
Тъй като приема на тези вещества може да доведе до промяна в 
усещането за болка, не трябва да се провежда терапия. В най-лошия 
случай може да се стигне до изгаряния. 
Използване на защитни очила 
Всички лица в зоната на третиране трябва да носят противолазерни 
защитни очила. Използвайте само защитни очила с оптична плътност OD 
> 3 (ниво на защита поне LB 3) при 810/980/1064 nm за режим на работа D 
(непрекъсната вълна) и светлинно предаване от поне 20% във видимия 
диапазон. Очилата трябва да бъдат топло- и UV-устойчиви и да отговарят 
на изискванията на EN 207. Защитните очила трябва да са 
предназначени за мощност до 25 W. 
Без свързване на устройства със собствено електрозахранване 
Никакви устройства със собствено мрежово захранване (напр. щепселно 
захранване) не трябва да се свързват с USB интерфейса и свързването 
за заключващия/крачен превключвател. 
Без употреба при свързване с високочестотно хирургическо 
устройство 
Не е допустима едновременна връзка на пациента с високочестотно 
хирургическо устройство. Това може да доведе до изгаряния. 
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Внимание! Преди да се използва устройството на пациент, потребителят трябва да се 
запознае с инструкциите за употреба и методите за индивидуално  
лечение, които ще се използват, както и с показанията, 
противопоказанията, преупрежденията и информацията за приложение. 
Трябва да се следват инструкциите и от допълнителните източници на 
информация. 

  

Внимание! Апарата трябва да се използва само с предоставения захранващ кабел. 
Захранващият кабел трябва да бъде защитен от механични влияния. 

  

Внимание! По време на употреба, апарата трябва да бъде разположен в позиция, 
която позволява пряк достъп до централното мрежово захранване на 
апарата, за да може да се изключи от еллектрозахранването по всяко 
време. За да направите това, издърпайте щепсела от контакта. 

  

Внимание! Апарата може да се отваря само от сервизни техници, оторизирани от 
Zimmer MedizinSysteme. 
Устройството не съдържа части, които трябва да се поддържат от 
потребителя. 
 

Внимание! При употребата на силиконови спейсъри (спейсъри за третиране на рани), 
прочетете съответните инструкции. 
 

Внимание! Пълната медицинска система може да се използва в близост до пациента. 

  
  

Внимание! Компонентите, които влизат в контакт (спейсъри, апликатор) трябва да се 
почистват и дезинфекцират след всяка употреба. 

 

Внимание! За да имат отговорните лица достъп до инструкциите за употреба по всяко 
време, тези инструкции трябва винаги да се пазят при апарата. 

  

Внимание! Работете с оптичните влакна внимателно и не ги подлагайте на силен 
опън, натиск или огъване. Оптичните влакна може да  повредят ако се 
огънат много. За да предотвратите това, радиусът на огъване трябва да 
бъде поне 60 mm.  

  

Внимание! Лазерната светлина може да се активира и деактивира с крачния 
превключвател или ръчния превключвател на апликатора. Механизмът, 
който се активира първи, е този, който ще бъде използван. 
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Апликатор Апликаторът се намира в края на светлинния водач. Лазерният лъч 
излиза от предния край на апликатора. Апертурата е защитена с леща 
от прах и повреди. 
Насочете апликатора само към зоната на пациента, която ще бъде 
третирана. Никога не го оставяйте извън тестовия сензор. 

  
Ръчен 
превключвател 

Ръчният превключвател се използва за задействане на лазерния лъч. 
Работете с ръчния превключвател само когато вече сте насочили 
апликатора към частта от тялото на пациента, която ще бъде третирана. 
Възможно е да се чуе акустичен сигнал докато лазерния лъч се излъчва.  

  
Бутон за аварийно 
спиране 

С бутона за аварийно спиране можете незабавно да спрете работата на 
апарата чрез прекъсване на електрозахранването. 
За да спрете работата, натиснете бутона за аварийно спиране, докато  
щракне и апарата се изключи.  
За да подновите работата, върнете бутона в първоначалното положение 
като обърнете червения бутон по посоката на стрелката. 

  
Тестов сензор Тестовия сензор измерва и балансира излъчената лазерна мощност. 

Тестовия сензор се използва и за съхранение на апликатора след 
лечението и през периодите, в които апарата не се използва. По този 
начин, апликаторът е защитен от прах и повреди. 

  
Защитни очила Всички лица, които се намират в стаята за третиране (пациенти,  

терапевти, помощен персонал) трябва да носят подходящи защитни 
очила. 
Използвайте само защитни очила с оптична плътност OD > 3 при 810 nm 
и 980 nm и светлинно предаване от поне 20% във видимия диапазон. 
Очилата трябва да бъдат с топлинна и UV защита и да отговарят на 
спецификациите на EN 207. Защитните очила трябва да бъдат 
предназначени за мощност до 25 W. 

  
Спейсъри Налични са два спейсъра с различни дължини и зони за терапия, като те 

държат главата на лазера на определено разстояние от кожата. Имайте 
предвид, че е възможна висока плътност на мощността, особено когато 
накрайника се използва без спейсър и когато изходящата мощност е 
настроена на високо ниво. Съществува риск от термични увреждане на 
кожата. Употребата без спейсър не се препоръчва. 

  
Спейсър, силикон 
(по желание) 

Спейсърите от силикон могат да бъдат включени по желание за лечение 
на кожни заболявания. Тези спейсъри трябва да се поставят на 
апликатора с цел избягване на замърсявания.  

  
Бележки: Допълнителна информация за употребата, почистването и 

дезинфекцията е налична в инструкциите за употреба на 
силиконовия спейсър за лечение на рани. 
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Предназначение на 
OptonPro 

OptonPro е апарат за медицинска терапия, който генерира лазерни лъчи с 
три дължини на вълната за термално предизвикване и подпомагане на 
процесите на лечение на тъканите с външно приложение. Приложението 
е безконтактно. 
 

  
Какви са ползите от 
OptonPro? 

Едновременното приложение на лазерна светлина с две – в зависимост 
от модела – или три дължини на вълната (810/980 и 1064 nm) открива 
пред потребителя множество възможности за лечение. 
 
Модерният микропроцесорен контрол и устройството за точно измерване 
на мощността дават възможност за проста и нискорискова употреба. 
 
Модерният дисплей с ясни цветове, който показва всички терапевтични 
параметри и модерната работа с докосване осигуряват забавление и 
мотивация по време на лечението.  
 
Началните настройки за индивидуални програми  ясните, прости менюта, 
предлагат на потребителя максимално удобство. 

  
Бележки: Работата с апарата се извършва само от медицински лица (напр. 

лекари, терапевти и здравни парапрофесионалисти). 
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Мерки за 
безопасност 

Поставете предупредителен знак за лазер, включително светлинен 
сигнал, на всяка врата в стаята за третиране. 
 
Отстранете стикера с предупредителен знак за лазер от листа, който е 
приложен с устройството, и го поставете на видимо място върху 
устройството. 
Изберете стикер на език, който всички служители разбират. 
 
 
Служителят за лазерна защита трябва да осигури правилното 
приложение на функциите за безопасност. 
 
Когато не се използва, устройството трябва да бъде защитено от 
непозволена употреба с кодовия бутон. 

  
  
  
Бележки: Уверете се, че главния превключвател на апарата е настроен на „0”. 
  
 Уверете се, че всички лица, които присъстват в стаята за 

третиране, носят защитни очила. 
 
Уверете се, че апликатора (5) е изцяло поставен в тестовия сензор 
(7). 
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Свързване на 
захранващия кабел 

Свържете захранващия кабел със съответния порт (11) на апарата и 
свържете кабела с електрическата мрежа. 

  
Заключващ щепсел Свържете заключващия щепсел (5) със съответния порт (13) на апарата. 
  
Включване на 
апарата 

Включете апарата с главния превключвател. 

  
Въвеждане на код 
 

Кодът трябва да се въвежда всеки път при включване на апарата. 
Въведете код 1234 и потвърдете с „OK”. 
Ако е въведен погрешен код се изписва съобщение. 
След активиране на бутона „OK”, кодът може да бъде повторен. 
 

Избиране на екран 
за терапия 

Активирайте бутона „Терапия”.  

  
Настройка на 
интензивността 

Настройте желаната изходна стройност. 

  
Поставяне на 
спейсъра 

Поставете спейсъра (1/2) на апликатора. 

  
Активиране на 
лазера 

Активирайте лазера като натиснете бутона „Start”. 

  
Апликатор Поставете апликатора в правилна позиция в зоната за третиране. 
  
Начало на 
терапията 

Терапията започва с натискането на ръчния превключвател на 
апликатора. 

  
Край на терапията Освобождаването на ръчния превключвател прекъсва или прекратява 

терапията. 
Отстранете спейсъра от апликатора след терапията и поставете 
апликатора в тестовия сензор. 
 

Бележки:  
 

Крачния превключвател не е включен в стандартната доставка на 
OptonPro. 

Работа с крачния 
превключвател 
 
 

Свържете крачния превключвател (9) към съответния порт (9) и го 
поставете на пода.  
Активирането на крачния превключвател стартира терапията. 
Деактивирането на крачния превключвател прекъсва или прекратява 
терапията. 
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Бележки: Описанията долу са на базата на фабричните настройки. 
  
 Всички бутони, менюта и подменюта могат да бъдат активирани 

директно от екрана при докосване с пръст. 
  
 Уверете се, че всички лица, които присъстват в помещението за 

третиране, носят противолазерни защитни очила. 
  
 Промени в настройките по подразбиране  може да се правят само в 

конфигурационно меню от началния екран. 
  
Конфигурационно 
меню 
 

Фабричните настройки може да се променят и приспособяват 
индивидуално в конфигурационното меню. 
 

Информация за 
конфигурацията 

Активирането на бутона „Configuration” (Конфигурация)на началния екран 
отваря екрана „Configuration general” (Обща конфигурация). 

  
Welcome text Активирането на бутона „Welcome text” (Встъпителен текст) отваря 

азбучна клавиатура за въвеждане на индивидуален встъпителен текст на 
началния екран. 
Активирането на бутона „OK” запазва въведения текст. 
Активирането на бутона „X” връща към екрана „Configuration general” 
(Обща конфигурация) 
 

Език 
 
 
Начални настройки 
 

Активирането на бутона „Language” (Език) отваря прозореца за избор на 
език. Изборът се прави директно на съответния ред. 
 
Активирането на бутона „Start-up settings” (Начални настройки) отваря 
прозорец за избор на индивидуални начални настройки. Изборът се прави 
директно на съответния ред. 
 

Цветова схема 
 
 
 
Стойност по 
визуалната 
аналогова скала 
(VAS) 
 
 
Сила 
 

Активирането на бутона „colour scheme” (цветова схема) превключва 
между две настройки на дисплея. Можете да изберете ярък или тъмен 
екран. 
 
 
Активирането на бутона „VAS values” (Стойности по визуалната аналогова 
скала) активира/деактивира визуалната аналогова скала на екрана за 
терапия. 
 
 
Силата на сигналните звуци може да се променя чрез активиране на 
контролните панели. Използвайте двата бутона със стрелки, за да 
направите настройките. 
 

 Яркост Можете да настроите яркостта на осветяване на екрана. Използвайте 
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 двата бутона със стрелки, за да направите настройките. 
 
 

Връщане към 
фабричните 
настройки 
 

Активирането на бутона „Set to default” (Връщане към фабричните 
настройки) възстановява фабричните настройки. 
 

Версия 
 

Активирането на бутона „Version” (Версия) отваря прозорец с 
информация за настоящата софтуерна версия. 
 

Opton 
 

Активирането на бутона „Opton” отваря екрана „Configuration Opton” 
(Конфигурация на Opton). 
 

  
Код Достъпът до лазера е защитен с код.  
  
  
Бележки: Ако достъпът е деактивиран може да се настройват само 

параметрите. 
Активирането на лазера, настройките за мощност и извършването на 
тест за функционалност не е възможно. 
 

Въвеждане на 
индивидуален код 

Активирането на бутона „Code” (Код) отваря прозорец с числа, в който да 
въведете кода. При първата стъпка, старият код се въвежда в полето „Old 
code” (Стар код). 
При втората стъпка, активирайте бутона „New code” (Нов код) като го 
изберете директно и въведете новия код в прозореца с числа.  
Активирането с бутона „OK” приема въведеното и затваря прозореца с 
числа. Активирането на бутона „Cancel” (Отмяна) прекъсва процеса. 
 

Деактивиране на 
кода 

Опция за настройка на периода на деактивация. 
Настройката се осъществява с бутоните -/+. 
 
Достъпът се деактивира след изминаване на определеното време, ако не 
се въведат настройки на екрана преди този момент. 
Тогава кодът трябва да се въведе отново. 
 
Ако се извършат действия в определеното време, периодът на 
деактивация автоматично се връща на 10 минути. 
 
Настройката „deactivated” (деактивиран) е с приоритет пред фабричното 
или индивидуално настроено време за активация. 
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Температура 
 
 
Ръчно 
превключване 
 

Активирането на бутона „Temperature” (Температура) активира/деактивира 
измерването на температурата на екрана за терапия. 
 
Активирането на бутона „Manual switch” (Ръчен превключвател) предлага 
много възможности за работа с ръчния превключвател. 
1. Продължително:  За излъчване на лазерния лъч, ръчният 

превключвател трябва непрекъснато да се държи 
надолу. Когато ръчния превключвател се освободи, 
излъчването на лазерния лъч спира. 

2. Двойни кликване:  За излъчване на лазерния лъч, ръчният 
превключвател се активира с двойно кликване, за да 
се излъчва лазерният лъч без непрекъснато 
натискане на ръчния превключвател. При натискане 
на ръчния превключвател един път, излъчването на 
лазерния лъч спира. 

3. Деактивиран: Деактивира функцията на ръчния превключвател. 
 
 

  
Пилотен лъч 
 
 
 
Бележки: 
 

Активирането на бутона „Pilot beam” (Пилотен лъч) дава възможност 
излъчването на пилотния лъч да се настрои до „Pulsed” (Импулсен) или 
„Continuous” (Продължителен) при излъчване на лазерния лъч. 
 
Насоченият лъч дава информация за посоката на лазерния лъч. 
Той отговаря на диаметъра и позицията на лазерния лъч. 
 

  
Термичен праг 
 

Активирането на бутона „Thermal threshold” (Термичен праг) 
активира/деактивира термичния праг на екрана за терапия. 
 
 

Кожен температурен 
лимит 

Опция за въвеждане на кожен температурен лимит. 
Температурния лимит за горния слой на кожата е ограничен до 43°C. 
 

  
Обща информация Активирането на бутона „General” (Общи) връща към „Configuration general” 

(Обща конфигурация). 
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Поддръжка 
 

Активирането на бутона „Maintenance” (Поддръжка) отваря прозорец, 
в може да бъдат въведени настройки за датата и времето според 
изискванията на съответната държава.  
 

Експортиране на визуална 
аналогова скала (VAS) 
/Любими(Favourites) 
 

Позволява данните за визуалната аналогова скала и Любими, които 
са запазени в устройството, да бъдат запазени в USB флаш. 
Използва се за създаване на резервно копие или прехвърляне на 
данните към допълнителен/друг апарат OptonPro (10 W/15 W/25 W). 
 

Импортиране на визуална 
аналогова скала (VAS) 
/Любими(Favourites) 

С помощта на USB флаш, данните от друг OptonPro(10 W/15 W/25 W) 
може да бъдат прехвърлени на този апарат. 
 

Извършване на 
импортиране/експортиране 
на визуална аналогова 
скала (VAS) 
/Любими(Favourites) 

Процедура: Поставете USB флаш в съответния порт. 
Данните се прехвърлят чрез активиране на бутона за избраното  
действие. 

  
Запазване на настройките 
 

Активирането на бутона „OK” запазва посочените настройки и връща 
към началния екран. 

  
  
  



 Ръководство за експлоатация 
 
9.1 Извършване на лечение 9   

 

 
  
 Стр. 18  

 

Бележки: Описанията долу се отнасят  за фабричните настройки. 
 
Отваряне на екрана 
за терапия 

Активирането на бутона „therapy” (терапия) на началния екран отваря 
екрана за терапия. 

  
Настройка на 
мощността 

Мощността се настройва от хистограмата „Power” (Мощност). 
Налични са две опции за настройка на мощността: 
1. С помощта на стрелковите бутони под хистограмата, мощността 

може да се променя със стъпки от 0.1-W. 
 
Ако стрелковите бутони се задържат надолу процесът на промяна се 
ускорява. 
 
2. Активирането на хистограмата отваря цифрово поле. Изборът се 

прави с активиране на бутона за желаната мощност. Промяната се 
прави със стъпки от 0.1-W. Активирането на бутона „OK” записва 
избраната мощност. Активирането на бутона „Cancel” прекъсва 
процеса. 

  
Активиране на 

лазера 
Активирането на бутона „Start” (Начало) поставя лазера в състояние на 
действие. 
Бутонът „Start” става неактивен и бутонът „Stop” (Спиране) става активен. 
Символът „свали крак от превключвателя” показва, че лазерът е готов за 
употреба.  

  
Начало на 

терапията 
Лазерната мощност се излъчва чрез активиране на ръчния 
превключвател/крачния превключвател. 
Когато лазерната мощност се излъчва, се чува акустичен сигнал и символът 
се променя на „постави крак на превключвателя”. 
 
Излъчената мощност се показва във ватове в хистограмата. 

  
Бележки: Пациентът трябва да бъде наблюдаван внимателно по време на 

терапията и, ако е необходимо, терапията трябва да се промени или 
спре в случай на проблеми. 

  
Край на терапията 
 

Излъчването на мощност приключва с деактивиране на ръчния 
превключвател/крачния превключвател или когато бъде достигната общата 
енергия. Акустичния сигнал спира. Символът се променя на „свали крак от 
превключвателя”. Лазерът е готов за употреба. С деактивирането на ръчния 
превключвател, лазерната терапия може да се продължи според желаното. 
 

Бележки: Прекъсването на лазерното излъчване с бутона „Stop” (Спиране) 
прекратява активното състояние на лазера. 
След края на лечението, отстранете спейсъра от апликатора. 
Поставете апликатора в тестовия сензор.  
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Описание на 
елементите и 
бутоните на дисплея 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Бележки: 
 
 
 
 
 
 
 
Бележки: Изпитване 
за термичен праг 

 
 
 
 
 
 
Описанието долу се отнася за екрана за терапия, който се появява 
след избиране на „Protocols” (Протоколи) и „Assistant” (Асистент). 
Ако изборът е направен директно чрез „Therapy” (Терапия), дисплеят (6) 
не е наличен. Вместо това, на мястото е наличен бутон „Thermal 
threshold” (Термичен праг) като фабрична настройка. 
Функцията на бутона „Start” (Начало) е описана в глава 9.1. 
 
 
За да се определи правилната сила на изходящата мощност (laser 
output) при всеки отделен случай, особено в случай на висока мощност и 
тъмен цветови тип, се препоръчва да се извърши изпитване за 
термичен праг преди всяко третиране. 
Това е описано в Глава 9.5. 
 

(1) Хистограма на 
мощността/дължината 
на вълната 

Показва настроената мощност в W от дясно в горната половина.  
Начините за настройване на мощността са посочени в глава 9.1. 
Показва избраните дължини на вълните в горната половина от ляво. 
 

 
  

1 

2 

3 5 

6 

4 

7 
8 

9 

10 11 
12 

14 
13 
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(2) Параметри 

 
Показва избрания режим на работа. Активирането на бутон „Parameter” 
(Параметър) отваря прозорец за избор с различни режими на работа и 
бутона „Wavelengths” (Дължини на вълната). 
 
Следните режими на работа са налични за избор: 
Продължителен, импулсен, единичен импулс, работен цикъл. 
 
За да промените начина на работа, режима директно се активира и се 
осветява в синьо. 
 
Настройка на опциите за различните режими на работа:  
Сериен импулс:  0.1 Hz до 20,000 Hz 
Единичен импулс: 0.1 до 5 секунди 
Работен цикъл: 10% - 90%. 
За промяна на параметрите, те директно се активират и осветяват в 
синьо. Промяната се извършва с двата стрелкови бутона. 
 

Дължина на 
вълната 

Активирането на бутона „Wavelengths” (Дължина на вълните) отваря 
прозореца за избор, в който дължините на вълната може да се активират 
или деактивират. 
 

 
 
Активирането/деактивирането се извършва с бутоните 810 nm, 980 nm и 
1064 nm. 
Активирането на бутона „OK” потвърждава въведеното и връща към 
екрана за терапия. 
Активирането на бутона „X” прекъсва процеса и връща към екрана за 
терапия. 
Активирането на бутона „Parameter” (Параметър) връща към прозореца 
за избор на параметри. 

  
Бележки: Настройката на 25 W е възможна единствено при активация на всички 

3 дължини на вълната. 
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Информация за 
визуалната 
аналогова скала 
(VAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Списък по 
визуалната 
аналогова скала 
(VAS) 

OptonPro има визуална аналогова скала, също известна като болкова 
скала. Болковата скала често се използва при терапията на болката. 
Тя измерва субективната интензивност на болката при пациента. 
 
Пациентът оценява настоящата болка по скала от 0–10, където 0 = „няма 
болка” и -10 = „най-лошата възможна болка”. 
 
Измерването се извършва преди и след всяко третиране. 
 
При многократно документиране, този метод дава обща представа за 
продължителността във времето и успеха на терапията. 
 
Активирането на полето „VAS – Pre”/”VAS – Post” (VAS – Преди”/”VAS – 
След) на екрана а терапия отваря екрана „Patient” (Пациент). 
 
В списъка по визуалната аналогова скала, 
1. Нови пациенти се въвеждат за измерване 
2. Извършват се нови измервания за пациенти, които вече са въведени. 
3. Данните се обработват (поставят се в последователността или се 
изтриват) 
 

Въвеждане на нов 
пациент 
 
 
 
(3) Извършване на 
оценка по 
визуалната 
аналогова скала 
(VAS) 
Преди 

Активацията на бутона „New” (Нов) отваря азбучна клавиатура за 
въвеждане на името на пациента. Въведете името на пациента. 
Данните се приемат с активиране на бутона „OK” и екрана с болковата 
скала се отваря. Активирането на бутона „X” прекъсва процеса. 
 
Пациентът маркира настоящото си възприятие на болката по скалата от 
1-10. 
Това се приема по скалата и се показва със синя стрелка, като стойността 
също се показва. Активирането на бутона „OK” потвърждава стойността и 
връща към екрана за терапия. 
 

(4) Извършване на 
оценка по 
визуалната 
аналогова скала 
(VAS) - 
След 

Болката след терапия се определя с активиране на бутона „VAS – Post” 
(VAS – След). 

  
Бележки: Извършването на VAS -Post е идентично с извършването на VAS –Pre и 

следователно не е описано повторно. 
 

Повторно 
измерване 

Пациенти, които вече с въведени, се активират в списъка по VAS 
директно на съответната линия. След активиране на линията, екрана се 
отваря автоматично с болковата скала, за да се извърши ново измерване. 
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Бележки: Може да се съхраняват до 40 измервания на пациент. 
След достигане на този брой се появява следната информация: 
„Максималния брой измервания, които може да бъдат запазени за един 
пациент е достигнат. Може да се съхраняват максимално 40 
измервания.” 
 
За да извършите още измервания за този пациент, 
пациентът трябва да бъде въведен отново.  
 

  
История по 
визуалната 
аналогова скала 
(VAS) 

Активирането на бутона „History” (История) на екрана види директно до 
историята на избрания в момента пациент. 
 
Активирането на бутона „History” в лентата за навигация отваря писъка с 
въведените пациенти. 
Пациентът, който ще бъде оценяван, се избира директно от линията. 
След активиране на линията, екранът се отваря автоматично с кривата на 
напредъка на терапията. 
Активирането на бутона „Table” (Таблица) показва напредъка на 
терапията в табличен вид. 

  
Редактиране на 
списъка по 
визуалната 
аналогова скала 
(VAS) 

Активирането на бутона „History” (История) отваря екрана „Patient” 
(Пациент). 

 Активирането на бутона „Edit” (Редакция) отваря екран за редактиране на 
данните. Пациентът, който ще бъде редактиран, се избира директно от 
линията и се показва маркиран в синьо; бутонът „Delete” (Изтриване) 
става активен. С избирането и натискането на лентата на дясната страна 
на линията, пациентът може да бъде преместен другаде. 
Активирането на бутона „Delete” (Изтриване) изтрива програмата. 
 
 

Бележки: Редактирането на списъка е възможно и в екрана „Patient” (Пациент) 
след активиране на бутоните „VAS – Pre” (VAS – Преди) и „VAS – Post” 
(VAS – След). 
Процедурата е описана в предишния абзац. 
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(5) 
Температура/лимит 
 

Апликаторът е снабден с инфрачервен сензор, който позволява 
измерване на кожната температура. 
Измерената кожна температура е показана в синьо в горната част на 
прозореца на дисплея. 
Лимита е показан в долната част. Лимитът може да бъде променен с 
двата стрелкови бутона. 
Ако посочената кожна температура е достигната се чува акустичен сигнал 
и излъчването на мощност се прекратява.  
След като температурата на кожата се охлади под лимита, терапията 
може да продължи с активиране на ръчния превключвател. 
 

(6) Информация за 
терапията 

Информацията за терапията се определя от „Assistant” (Асистент) или 
„Protocols” (Протоколи).  

  
Бележки: Ако пътеката към екрана за терапия се избере директно чрез 

активиране на бутона „Therapy” (Терапия), не се показва информация за 
терапията.  

  
(7) Номинална обща 
енергия/изчислена 

Номинална обща енергия: 
Показва стойността в джаули, която ще се прилага и се определя чрез 
„Assistant” (Асистент) или „Protocols” (Протоколи). 
Изчислено: 
Показва изчисление за продължителността на терапията след въвеждане 
на мощността.  
 

Бележки: Ако пътеката към екрана за терапия се избере чрез активиране на 
бутона „Therapy” (Терапия), не се определя стойност в джаули и такъв 
не се показва за номиналната обща енергия. 

  
(8) Обща енергия/ 
общо време 

Обща енергия: 
Показва общата енергия в джаули по време на излъчването на лазерните 
лъчи. 
Показва общата продължителност на терапията. 

  
Бележки: Излъчването на лазерния лъч спира автоматично едва когато общата 

стойност на енергията бъде достигната ако стойност в джаули е 
запазена в случай на номинална обща енергия. 

  
Бележки: Стойностите се нулират чрез активиране на бутона „Back” (Обратно) 

след напускане на екрана за терапия. 
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(9) Обратно/Back 
 

Активирането на бутона „Back” (Обратно) на екрана за терапия връща 
към началния екран или превърта една страница обратно. 
 

(10) Запазване/Save Активирането на бутона „Save” (Запазване) отваря азбучна клавиатура за 
въвеждане на индивидуално име на програмата. 

 Активирането на бутона „OK” потвърждава запазените данни. 
Активирането на бутона „X” прекъсва процеса. 

  
(11) Тест за 
функционалност 

Тестът за функционалност се използва за проверка на излъчената 
лазерна мощност. 
Той трябва да се извършва веднъж дневно преди използване на лазера. 
 
Активирането на бутона „Performance test” (Тест за функционалност) 
отваря екрана за извършване на тест за функционалност. 

 
Последователност 
на теста за 
функционалност 

 
1. При инсталирано заключващо устройство, затворете вратата 
2. Уверете се, че апликатора е в тестовия сензор 
3. Активирайте лазера и ръчния превключвател за посочения период от 
време 
 
По време на теста за функционалност, изминалото време се показва в 
секунди. 

  
Резултати от теста 
за функционалност 

Резултатът от теста за функционалност се показва в дисплея „Pulsed” 
(Импулсен). 

 1. Тест за функционалност ОК / Performance test OK: 
Лазерът работи правилно. 
2. Ограничена точност / Limited accuracy: 
Лазерът показва отклонение в лазерната мощност. 
Това предполага замърсяване или отклонение на лазерната система, 
свързано с остаряване. Апарата може да се използва, но трябва да се 
извърши поддръжка през следващите четири седмици. 
3. Неуспешен тест за функционалност / Performance test failed: 
Лазерната мощност е извън приемливия обхват. 
Апарата не трябва да се използва повече. Прекратете употребата на 
апарата и се свържете с клиентско обслужване. 

  
 Дисплеят „Last performance test” (Последен тест за функционалност) 

показва извършването на последния тест за функционалност. 
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(12) Информация 
 
 
Бележки: 

 
Активирането на бутона „ ” не екрана за терапия води обратно към 
екрана „Protocols” (Протоколи) с препоръки за терапия. 
 
Бутонът е активен само ако пътеката към екрана за терапия е 
избран чрез „Protocols” (Протоколи). 

  
(13) / (14) Типове 
третиране 

Лазерната мощност може да се прилага статично и динамично. 
При това, възловите точки и точките на първична болка се третират  
статично, а останалата зона на болка се третира динамично 
(комбинирано третиране). 
 
Типове третиране: 
- Статично 
- Динамично 
- Комбинирано 
 
В менютата „Protocols” (Протоколи) и „Assistant” (Асистент) се 
препоръчват програми с 2 фази.  
 
Смяната на фазите се извършва с активирането на двата бутона (13) 
„dynamic” (динамично) и (14) „static” (статично). 
 

  
  
  
 
 
 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://ipm.kz/wp-content/uploads/2016/03/info_log.jpg&imgrefurl=http://ipm.kz/zakupki-2017/tender-po-zakupke-elektroenergii-na-2018-god.html&docid=o6HE5Pu-zSZQ3M&tbnid=h0LClmBH5WnB-M:&vet=1&w=660&h=660&bih=963&biw=1920&ved=2ahUKEwjIw_vhjKjbAhUQ26QKHVmUBIQQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
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Протоколи 
 

Налични са 2 опции за избиране на желаната терапия: 
- (1) Зони на тялото 
- (2) Списък 

  
Избор по зони на 
тялото 

Желаната зона на тялото се избира чрез активиране на белия квадрат. 
 
Изберете клиничната картина директно в съответната линия. 
Ако има възможност, изберете типа третиране директно от съответната 
линия. 
Отваря се екран с препоръки за терапия. 
Активирането на бутона „therapy” (терапия) отваря екрана за терапия. 
 

Бележки: Независимо от това дали изборът е направен чрез „Body region” (Зона 
на тялото) или „List” (Списък), стъпките на програмата са аналогични 
до екрана за терапия. 

  

1 

2 
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Асистент Параметрите за индивидуална терапия се определят с функцията на 

асистента. 
 
С определяне на зоната за терапия, хода на заболяването и типа кожа, 
следната информация се запазва автоматично: 
 
- Параметри на програмата 
- Приложено количество енергия 
- Време за терапия 

  
 

 
  
Определяне на 
параметрите на 
терапия 

1. Избор на зона на тялото 
Желаната зона на тялото се избира чрез активиране на белия квадрат 
(1).  
 
 

Бележки: Софтуерно контролираното изчисление на зоната за терапия е на 
базата на принципи, които използват средностатистическо лице със 
средна височина и тегло. 
 
При определяне н зоната за терапия, моля, вземете под внимание 
височината и теглото на пациента. 

  
  

3 

2 

1 
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2. Определяне на зоната за терапия (2 опции) 
- Чрез активиране на контролните точки (4) 
- Чрез активиране на бутоните -/+ на дисплея „Height” (Височина) и „Width” 
(Ширина) (5) 
 

 
 
3. Тrigger точки 

 Ако се планира лечение на trigger точки, броя на trigger точките, които ще 
бъдат третирани, се определя с активиране на бутоните -/+ на дисплея 
„Therapy points” (Точки на терапия). 
 
В прозорец (6) се показват определените данни и режима на лечение. 

  
 Активирането на бутона „OK” потвърждава определените данни и връща 

към екрана „Assistant” (Асистент). 
Активирането на бутона „X” прекъсва процеса и връща към стартовия 
екран „Assistant” (Асистент). 

 
  

4. Избор на ход на заболяването 
Изберете ход на заболяването директно със съответния бутон (2). 
 
5. Определете типа кожа 

 Изберете тип кожа директно чрез съответния бутон (3). 
  
Бележки: Препоръките за терапия според посоченото в Глава 9.2 се показват на 

екрана за терапия. 
  
  

4 
5 

6 
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Бележки: Предварително условие за теста за термичен праг е запазена 
топлинна чувствителност. 
Ако тя е локално нарушена, теста трябва да се извърши на топлинно 
чувствителна зона. 
 
За тази цел, лазерния лъч се прилага, докато пациентът почувства 
топлината. 
Ако времето на прилагане е между 7 и 11 секунди е определена 
правилната лазерна мощност. 
 
Активирането на лазера, определянето на мощността и 
началото/края на лазерното излъчване е аналогично на описанието в 
Глава 19. 

 Задаването на мощността чрез цифрово поле е невъзможно по време 
на теста за термичен праг. 
 

 
  

1 
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Провеждане на 
теста за термичен 
праг 

Активирането на бутона „Thermal threshold test” (Тест за термичен праг) 
(1) отваря екрана за извършване на теста за термичен праг. 

  
 

 
  

 
 
 Изходната лазерна мощност се настройва от потребителя по негова 

преценка. 
По време на излъчването на лазерната мощност, изминалото време се 
показва в секунди горе в дясно над хистограмата (1). 
 
Ако пациентът почувства затопляне, излъчването на лазерната мощност 
трябва да бъде спряно. 
Ако излъчването продължи повече от 11 секунди се появява следното 
съобщение: 
„Мощността е зададена твърде ниско. Моля, повторете теста.” 
Мощността автоматично се увеличава с 0.5 W. 
 
Ако излъчването продължава по-малко от 7 секунди се появява следното 
съобщение: 
„Мощността е зададена твърде високо. Моля, повторете теста.” 
Мощността автоматично се намалява с by 0.5 W. 
 
Ако пациента почувства топлина между 7 и 11 секунди (2), препоръчаната 
мощност е правилната. Появява се съобщение „Мощността е правилно 
настроена”. 
 
Активирането на бутона „OK” запазва определената мощност и 
автоматично я потвърждава в хистограмата „Power” на екрана за терапия. 
 

Бележки: Ако термичния праг е определен между 0.5 и 0.1 W и затоплящия 
ефект е достигнат за по-малко от 7 секунди, мощността се намалява 
с 0.1 W. 

1 

2 
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Любими 
 
 
Редактиране 
 
 

Програмите, които са променени и запазени на екрана за терапия се 
поставят в Любими с процедурата по запаметяване. 
 
В списъка с Любими, те могат да бъдат 
 
1. използвани за терапия 
За да се извърши това, желаният пациент се избира директно в 
съответната линия. 
 

  
 
 

2. редактирани, преместени в последователността и изтрити 

 Активирането на бутона „Edit” (Редактиране) отваря екрана за 
редактиране на данните. Пациентът, който трябва да бъде редактиран, се 
избира директно в линията и се показва маркиран в синьо; бутонът 
„Delete” (Изтриване) става активен. С избиране и натискане на лентата от 
дясната страна на линията, пациентът може да бъде преместен другаде. 
Активирането на бутона „Delete” ((Изтриване) изтрива програмата. 
Активирането на бутона „Confirm” (Потвърждаване) завършва режима на 
редактиране. 
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Дължина на вълната 
OptonPro 10 W 
 

 
810 nm и 980 nm 

  
Дължина на вълната 810 nm, 980 nm и 1064 nm 
OptonPro 15 W / 25 W 
 
Изходяща мощност 
 

 

OptonPro 10 W 
 

макс. 10 W, режим CW 

OptonPro 15 W 
 

макс. 15 W, режим CW 

OptonPro 25 W маск. 25 W, режим CW 
  
Консумация на ток  
  
OptonPro 10 W макс. 1.0 A 
  
OptonPro 15 W макс. 1.2 A 
  
OptonPro 25 W макс. 1.8 A 
  
  
 Без спейсър Спейсър, малък Спейсър, голям 
  
Разстояние на 
третиране 

0 cm 1.2 cm 4.5 cm 

Зона на третиране min. Ø 10 mm/0.8 cm² min. Ø 20 mm/3.1 cm² min. Ø 34 mm/9 cm² 
  
  
 OptonPro 10 W OptonPro 15 W OptonPro 25 W 
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Плътност на мощността 
без спейсър 

макс. 12.5 W/cm² макс. 18.7 W/cm² макс. 31.2 W/cm² 

  
Плътност на мощността 
със спейсър, 
малък (1.2 cm) 

макс. 3.2 W/cm² макс. 4.8 W/cm² макс. 8.0 W/cm² 

    
Плътност на мощността 
със спейсър, 
голям (4.5 cm) 

макс. 1.1 W/cm² макс. 1.6 W/cm² макс. 2.7 W/cm² 

  
Бележки: Следните данни се отнасят за всички 3 модела. 
  
Дължина на вълната на 
пилотен лъч 

650 nm 

  
Изходяща мощност на 
пилотен лъч 

макс. 5 mW 

  
Захранване 100-240 V~, 50 Hz / 60 Hz  
  
Мрежов предпазител 2 x T 2.5 AL, 250 VA 
  
Клас на защита II 
  
Приложна част Тип B, с възможни компоненти на контакт апликатор и спейсър 
  
Режим на работа Продължителен 
  
Лазерна система 4 полупроводников диоден лазер, оптични влакна 
  
Зона на третиране мин. Ø 10 mm 
  
Честота на повторение 0.1 до 20,000 Hz 
  
Широчина на импулса 
(единичен импулс) 

0.1 s до 5 s (импулсен режим на работа) 

  
Точност ±20% 
 
Точност на измерването 
на кожната температура  
 

 
±2°C 
 

Спейсър, малък L 1.2 cm   
    
Спейсър, голям L 4.5 cm   
    
Размери (без колоната) H 30 x W 35 x L 20 cm 
  
Клас лазер 4 
  
Безопасно разстояние NOHD (Номинално разстояние на очна опасност) 3 m 

MPR (максимално допустимо излъчване) за кожата под лимит от 17 cm 
  
Отклонение на лъча 32°  
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Заключващо устройство Контактен превключвател на вратата, който се отваря при отваряне на вратата, с 

капацитет от 12 V, 10 mA, серийно свързване при много врати 
  
Дисплей Течнокристален дисплей (LCD) 
  
Тегло без колоната 3.8 kg 
  
Условия на околната 
среда 

Работа: 
Температура:  10°C...40°C 
Влажност на въздуха:  20%...80% относителна влажност без кондензация 
Въздушно налягане:  900 hPa...1030 hPa 
 
Съхранение и транспорт: 
Температура:  -10°C...50°C 
Влажност на въздуха:  10%...90% относителна влажност без кондензация 
Въздушно налягане:  700 hPa...1060 hPa 
 

  
Съхранение и транспорт Моля, пазете опаковката. Апарата може да се транспортира и съхранява само в 

оригиналната опаковка. 
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– Преди започване на действия по поддръжка и почистване, апарата 
трябва да е изключен от главния превключвател и мрежовия кабел трябва 
да бъде изключен. 
 
– Уверете се, че при почистване и дезинфекция етикетите на апарата 
(напр. предупреждения, надписи на контролни устройства, 
идентификационна табела) не се повреждат. 
 
– Уверете се, че по време на почистване и дезинфекция не проникват 
течности в апарата, крачния превключвател и апликатора. Не използвайте 
спрейове. 
 
– Ако по време на почистване или дезинфекция в апарата или апликатора 
навлезе течност, моля, спрете да ползвате апарата, защитете го от 
повторно използване и се свържете с вашия сервизен представител. 
 
– Апарата и приложната му част се смятат за некритични по отношение на 
хигиената, тъй като се използват на ненаранена и здрава кожа. 

  
Корпус / крачен 
превключвател 

Почистване: При видимо замърсяване, корпусът, крачния превключвател 
и всички кабели трябва да бъдат почистени с предлаганите на пазара 
пластмасови почистващи средства без алкохол. Избършете повърхността 
до отстраняване на замърсяването, като използвате мека кърпа, напоена 
според спецификациите в почистващия агент, но не до степен, при която 
от нея да капе течност. 

  
 Дезинфекция: Препоръчваме дезинфекция поне веднъж седмично, както 

и при признаци на замърсяване. Консултирайте се с вашия специалист по 
хигиената при почистване. 
Винаги извършвайте почистване преди дезинфекция. 
 
Корпусът и крачния превключвател може да бъдат дезинфекцирани с  
дезинфекционни кърпички. Използвайте предлаганите на пазара 
безалкохолни  дезинфектанти за метал и пластмаса, с бактерицидни, 
вируцидни и фунгицидни свойства. Спазвайте инструкциите за употреба 
на съответния производител. Избършете всички повърхности с мека 
кърпа, напоена в дезинфектанта според инструкциите на производителя, 
но без да капе течност, или с кърпички, които са предварително 
импрегнирани с дезинфектант (кърпички). 
Спазвайте инструкциите за сушене или за времето след почистване, ако 
има такива. 

  
Апликатор/спейсър Почистване: Отстранете спейсърите от апликатора преди почистване. 

След това, спазвайте процедурата, посочена в „Корпус/крачен 
превключвател”. Използвайте клечка за уши за почистване на лещата на 
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апликатора. 
  
 Дезинфекция: Препоръчваме да се извършва дезинфекция поне веднъж 

седмично, както и при признаци на замърсяване.Консултирайте се с вашия 
специалист по хигиената при почистване. 
Винаги извършвайте почистването преди дезинфекцията. 
 
Отстранете спейсърите от апликатора преди дезинфекция. Използвайте 
предлаганите на пазара безалкохолни дезинфектанти за метал, пластмаса 
и приложни части, с бактерицидни, вируцидни и фунгицидни свойства. 
След това следвайте процедурата посочена при „Корпус/крачен 
превключвател”. 
Използвайте клечка за уши за дезинфекциране на лещата на апликатора. 
 
На изходящата леща на апликатора не трябва да остават остатъци от 
агента! Замърсяванията променят оптичните свойства на изходящата 
леща. В случай на замърсявания се свържете със сервизния отдел. 

  

 

Внимание: Ако за почистване и дезинфекциране се използват запалими 
разтвори, трябва да мине достатъчно време за изпарение на 
разтворите, преди да се използва лазера. В противен случай може да се 
стигне до възпаление. 

  
Бележки: Използвайте апарата само в хигиенична среда. 
 



 CE маркировка / производител  12  
 

 
  
 Стр. 37  

 

 
 Апарата има CE маркировка 

 

 
 
в съответствие с Директивата на ЕО относно медицинските изделия 
93/42/ЕИО.  
 
 

Производител Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Юнкерщрасе 9 
89231 Ной-Улм, Германия 
Тел. +49 (0)731. 9761-0 
Факс +49 (0)731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Обхват на доставка  
№*  
4686 
4685 

1 основно устройство OptonPro 10 W или 
1 основно устройство OptonPro 15 W или 

4684 1 основно устройство OptonPro 25 W 
 1   захранващ кабел 
 1   заключващ щепсел 
 2   защитни очила  
 1   предупредителен знак за лазер за врата, включително предупредителна 

светлина 
 1   спейсър, малък 
 1   спейсър, голям 
 1 инструкции за употреба 
* виж аксесоарите  

 
Аксесоари  
№  
118*2 Захранващ кабел 
6825410022 Заключващ щепсел 
87450250 Защитни очила 
95730012 Предупредителен знак за лазер за врата, включително предупредителна 

светлина за OptonPro 10 W 
95730015 Предупредителен знак за лазер за врата, включително предупредителна 

светлина за OptonPro 15 W/25 W 
93070620 Спейсър, малък 
93070630 Спейсър, голям 
6525411201 Спейсър, силикон  
94119057 Крачен превключвател 
10102736 Инструкции за употреба 

 
 
*2 стандартен кабел. Налични са и други варианти, специфични за определени 
държави. 
  Ако е необходимо, моля, свържете се с вашия дистрибутор. 
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 Производителят не предвижда устройства за комбинация с OptonPro.  
 
Всеки, който комбинира устройства въпреки тези указания и по този начин 
създава медицинска система, действа на собствена отговорност.  
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 OptonPro е произведен в съответствие с правилата за безопасност DIN 
EN 60601-1.  
 
В качествотона производител, Zimmer MedizinSysteme е отговорен за 
безопасността и надеждността, при положение, че 
 
• С апарата се работи с подходящ източник на захранване със 

заземяване и електрическата инсталация е в съответствие с DIN VDE 
0100 част 710, 

• С оборудването се работи в съответствие с инструкциите за употреба, 
• Разширенията, пренастройките и модификациите се извършват 

единствено от лица, оторизирани от Zimmer MedizinSysteme, 
• Потребителят е проверил функционалната безопасност, правилната 

работа и механичната цялостност преди употребата на апарата и 
накрайника, 

• Само надлежно обучен персонал работи с апарата, 
• С апарата не се работи в опасни зони и/или в запалима атмосфера, 
• Апаратът незабавно се изключва от електрическата мрежа ако в него 

проникне течност. 
 

Апаратът не съдържа части, които могат да бъдат обслужвани или 
ремонтирани от потребителя. 
 

  
Тест за 
функционалност 
 

Препоръчва се да се извърши тест за функционалност на лазерната 
система преди всяко третиране. По този начин се гарантира, че лазерната 
система работи правилно, светлинния водач е в добро състояние и 
апликатора функционира правилно. 
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Бележки Уверете се, че всички лица, които присъстват с злата на лечение, 
носят защитни очила. 

  
Осъществяване 1.  Извършете тест за функционалност. Процедурата за извършване на 

тест за функционалност е посочена в глава 9.2. 
 
2. Натиснете бутона за аварийно спиране. Апарата трябва незабавно да 

изключи. Поставете главата на бутона обратно в начална позиция 
като го завъртите по посока на стрелката. 
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 В Германия не е необходимо да се извършва проверка на безопасността 
или метрологична проверка за апарата OptonPro. Апарата не може да 
бъде свързан с анекс 1 или анекс 2 от Наредбата за оператори на 
медицински устройства (MPBetreibV). 
 
В Гермяния, MPBetreibV (Наредбата за оператори на медицински 
устройства), DGUV (Германските социални осигуровки срещу злополука),  
наредба 3 (електрически системи и оборудване), заедно с всичко 
останало, са валидни в съответните им настоящи версии. 

  
Бележки: Тези изисквания се отнасят за работата с апарата в Германия. Моля, 

вземете под внимание различни национални наредби във вашата 
държава. 
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Неизправност на 
апарата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Няма реакция спрямо главния превключвател; дисплеят остава тъмен. 
 
Възможна причина 1: 
Връзка с електрозахранването 
Отстраняване на причина 1: 
Проверете дали захранващия щепсел е правилно поставен в гнездото и дали 
щепсела на апарата е правилно поставен в порта на апарата. 
Проверете захранващия кабел за повреди. 
Проверете мрежата и гнездото. 
 
Възможна причина 2: 
Мрежов предпазител 
Отстраняване на причина 2: 
Проверете мрежовия предпазител. 
Сменете предпазителя с такъв със същото наименование/еднаква категория.  
Преди това, извършете цялостна проверка на електрозахранването за 
възможни неизправности. 
 
Ако грешката се повтори, незабавно уведомете сервизния отдел/клиентско 
обслужване. 
 
Възможна причина 3: 
Натиснат бутон за аварийно спиране. 
Отстраняване на причина 3: 
Проверете дали бутона за аварийно спиране е отключен. 

  
Лазерът не излъчва 
мощност 

Възможна причина 1: 
Блокиране 
Отстраняване на причина 1: 
Проверете дали заключващия щепсел е правилно инсталиран. 
 
При инсталирано наблюдение на вратата, проверете дали превключвателя на 
вратата е отворен и дали вратата е неправилно затворена.  
 
Възможна причина 2: 
Крачен превключвател 
Отстраняване на причина 2: 
Проверете дали крачния превключвател е правилно инсталиран. 

  
Температурата на 
апликатора е твърде 
ниска 

Апарата е твърде студен. Изчакайте съобщение на дисплея, което показва, че 
работната температура е достигната. 

  
Температурата н 
апликатора е твърде 
висока 

Апаратът се е нагорещил твърде много поради продължителна емисия с 
висока мощност.  
Изчакайте съобщение на дисплея, което показва, че работната температура е 
достигната. 
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Неизправност Вътрешните грешки на апарата се показват със съобщение за грешка на 
дисплея. 
В някои случаи, грешката може да се коригира с изключване на апарата, 
изчакване пет секунди и повторно включване на апарата. 
Ако това не разреши проблема, моля, свържете се с клиентско обслужване. 
Можете да установите контакт чрез търговския си представител или в главния 
офис в Ной-Улм. 

  
Клиентско 
обслужване 

Важно е да уведомите техническата поддръжка/клиентското обслужване за 
проблеми, които се случват често или не е възможно да бъдат разрешени. 
Можете да установите контакт чрез търговския си представител или в главния 
офис в Ной-Улм. 

  
Главен офис Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Юнкерщрасе 9 
89231 Ной-Улм, Германия 
Тел. +49 (0)731. 9761-0 
Факс +49 (0)731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Изхвърляне Апаратът може да бъде върнат във фабриката само в оригиналната опаковка. 

Той трябва да бъде изхвърлен от фабриката в Ной-Улм. 
 
В чуждестранните (европейски) държави, моля, вижте националните 
разпоредби за изхвърляне. Свържете се с вашия дистрибутор, ако е 
необходимо. 
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 OptonPro е разработен в съответствие с установените правила за инженерни дейности; 
взета е предвид информацията за предназначението на компонентите. 

  
 OptonPro не трябва да се използва в близост до активни високочестотни (HF) 

хирургически апарати или апарати за магнитно резонансно изобразяване, които може да 
предизвикат значителна електромагнитна интерференция. 

  
 OptonPro е предназначен изключително за, и е тестван за професионални медицински 

заведения, напр. болници. 
  
 OptonPro няма ключови характеристики на работа, на които може да бъде повлияно 

отрицателно чрез електромагнитна интерференция. 
  
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Употребата на апарата в близост до или подреден до други апарати 

трябва да се избягвам тъй като това може да доведе до неправилна работа. Ако такава 
употреба е необходима, апарата, както и другите апарати, трябва да бъдат подложени на 
непрекъснато наблюдение, за да се гарантира, че работят нормално. 

  
 Електромагнитната съвместимост на апарата OptonPro е тествана на оригиналния апарат 

с накрайника, крачния превключвател и заключването. 
  
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Употребата на аксесоари, конвертори и кабели, които не са 

посочени или предоставени от производителя на този апарат, може да доведе до емисии 
на повишена електромагнитна интерференция или намален електромагнитен имунитет на 
апарата, и в резултат на това неправилна работа. 

  
 Апарата OptonPro не съдържа заменяеми компоненти или други части, които може да 

доведат до влошаване на електромагнитната съвместимост. 
  
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преносимите високочестотни (HF) средства за комуникация 

(включително периферни устройства като антени) трябва да се използват на разстояние 
от поне 30 cm (12 инча) от която и да е част от апарата OptonPro; това включва и 
кабелите, посочени от производителя. В противен случай, апарата може да загуби 
функционалност. 

  
 Апарата е тестван за високочестотен (HF) имунитет само с избрани честоти. Преходните 

процеси с други честоти в близост може да доведат до неизправности. Тестваните честоти 
са посочени в Таблица 4. 

  
 Апарата OptonPro не съдържа компоненти, които остаряват през живота на апарата или 

които може да доведат до влошаване на електромагнитната съвместимост. 
Следователно, не е необходима поддръжка по време на живота на апарата с цел 
осигуряване на основна сигурност. 

  
 Всички тестове по стандарт IEC 60601-1-2 Ed. 4.0 са извършени. Не са прилагани други 

стандарти и разпоредби за електромагнитна съвместимост. 
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Насоки и декларация  на производителя – електромагнитен имунитет 

Апаратът OptonPro е предназначен да работи в електромагнитна среда, както е посочено по-долу. Клиентът 
или потребителят на апаратът OptonPro трябва да гарантира, че той работи в такава среда. 

Тестове за имунитет IEC 60601 – тестово 
ниво 

Ниво на съответствие Електромагнитна среда – 
Насоки 

Електростатичен 
разряд (ESD) в 
съответствие с IEC 
61000-4-2 

± 8 kV контактен 
разряд 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV изпускане на 
въздух 

± 8 kV контактен разряд 
 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV изпускане на въздух 

Подовете трябва да бъдат 
от дърво, бетон или 
керамични плочки.  В лучай 
на пластмасови покрития, 
относителната влажност 
трябва да бъде поне 30%. 

Бързи електрически 
преходни 
процеси/взривове в 
съответствие с IEC 
61000-4-4 

± 2 kV 
 
100 kHz честота на 
повторение 

± 2 kV 
 
100 kHz честота на 
повторение 

Качеството на мрежовото 
захранване трябва да бъде 
такова като в типичната 
търговска или болнична 
среда. 

Пренапрежение в 
съответствие с IEC 
6100-4-5 
(външен проводник-
външен проводник) 

± 0.5 kV, ± 1 kV ± 0.5 kV, ± 1 kV 

Пренапрежение в 
съответствие с IEC 
6100-4-5 
(външен проводник-
земя) 

± 0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV ± 0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

Спадове в 
напрежението в 
съответствие с IEC 
61000-4-11 

0% UT; 0.5 цикъла 
При 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° и 315° 
 
 
 
 
 

0% UT; 0.5 цикъла 
При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° и 315° 

Качеството на мрежовото 
захранването трябва да 
бъде такова като в 
типичната търговска или 
болнична среда. Ако 
потребителят на апарата 
OptonPro  желае 
непрекъсната работа по 
време на електрически 
прекъсвания, 
препоръчително е  OptonPro 
да бъде захранван от 
непрекъсваем източник на 
електричество или от 
батерия. 
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Насоки и декларация  на производителя – електромагнитен имунитет  

Апаратът OptonPro е предназначен да работи в електромагнитна среда, както е посочено по-долу. Клиентът или 
потребителят на апаратът OptonPro трябва да гарантира, че той работи в такава среда. 

Тестове за имунитет IEC 60601- тестово 
ниво 

Ниво на 
съответствие 

Електромагнитна среда – Насоки 

Електростатичен разряд 
(ESD) в съответствие с 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV контактен 
разряд 
 
± 8 kV въздушен 
разряд 

± 6 kV контактен 
разряд 
 
± 8 kV въздушен 
разряд 

Подовете трябва да бъдат от дърво, 
бетон или керамични плочки. Ако 
подовете са покрити със синтетични 
материали, относителната влажност 
трябва да бъде поне 30%. 

Бързи електрически 
преходни 
процеси/взривове в 
съответствие с IEC 
61000-4-4 

± 2 kV за захранващи 
кабели 
 
± 1 kV за входи и 
изходни кабели 

± 2 kV за 
захранващи кабели 
 
Неприложимо 

Качеството на главното захранване 
трябва да бъде обичайното за 
търговска или болнична среда. 

Пренапрежение в 
съответствие с IEC 
61000-4-5 

± 1 kV външен 
проводник-външен 
проводник 
 
± 2 kV външен 
проводник-земя 

± 0.5 kV 
диференциален 
режим 
 
± 1 kV общ режим 

Качеството на главното захранване 
трябва да бъде обичайното за търговска 
или болнична среда. 

Спадове в напрежение, 
временни прекъсвания и 
колебания в 
захранващото 
напрежение в 
съответствие с IEC 
61000-4-11. 

<5% UT 
(>95% спад в UT за ½ 
цикъл) 
 
40 % UT 
(60 % спад в UT за 5 
цикъла) 
 
70 % UT 
(30 % спад в UT за 25 
цикъла) 
 
<5% UT 
(>95 % спад в UT за 5 
секънди) 

<5% UT 
(>95% спад в UT за ½ 
цикъл) 
 
40 % UT 
(60 % спад в UT за 5 
цикъла) 
 
70 % UT 
(30 % спад в UT за 25 
цикъла) 
 
<5% UT 
(>95 % спад в UT за 5 
секънди) 

Качеството на мрежовото захранването 
трябва да бъде такова като в типичната 
търговска или болнична среда. Ако 
потребителят на апарата OptonPro  желае 
непрекъсната работа по време на 
електрически прекъсвания, 
препоръчително е  OptonPro да бъде 
захранван от непрекъсваем източник на 
електричество или от батерия. 
 
Това може да предизвика нулирането на 
апарата. 

Бележки: UT е електрическото напрежение на променлив ток преди приложението на нивото на тест. 
 
Таблица 202 в съотсветствие с EN 60601-1-2:2006-10 
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Основните характеристики на работа на апарата OptonPro са: Излъчване на лазерна радиация за терапевтични 
цели, както и безпроблемна работа на всички функции. 
 
Насоки и декларация  на производителя – електромагнитен имунитет 

Апаратът OptonPro е предназначен да работи в електромагнитна среда, както е посочено по-долу. Клиентът или 
потребителят на апаратът OptonPro трябва да гарантира, че той работи в такава среда. 

Тестове за 
имунитет 

IEC 60601- тестово 
ниво 

Ниво на съответствие Електромагнитна среда – Насоки 

Проведени 
високочестотни 
смушения в 
съотвествие с 
IEC 61000-4-6 
 
Излъчени 
високочестотни 
смущения в 
съответствие с 
IEC 61000-4-3 

3 VЕфективна стойност 
150 KHz до 80 MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz до 2.5 GHz 

3 VЕфективна стойносст 
150 KHz до 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz до 2.5 GHz 

Преносимо и мобилно радио оборудване не 
трябва да се използва на разстояние от 
OptonPro, включително кабелите, което е 
по-малко от препоръчителното безопасно 
разстояние, което се изчислява съгласно 
уравнението, приложимо за честотата на 
предаване. 
 
Препоръчително безопасно разстояние: 
 

d= 1.17 √P 
 

d= 1.17 √P за 80 MHz до 800 MHz 
 

d= 2.33 √P за 800 MHz до 2.5 GHz 
 
като P е номиналната мощност на 
предавателя във ватове (w) съгласно 
информацията на производителя на 
предавателя, а d е препоръчителното 
безопасно разстояние в метри (m). 
 
При всички честоти, силата на полето на 
стационарния радиопредавател трябва да 
бъде по-малка от нивото на съответствие b в 
съответствие с тестовете на място а. 
 
В средата нa устройства които носят 
следните символи, са възможни смущения: 
 

 

БЕЛЕЖКА 1:  при 80 Hz и 800 MHz, се прилага по-високо честотния диапазон. 
БЕЛЕЖКА 2: Тези Насоки не може да се прилагат във всички случаи. Разпространението на електромагнитни 
променливи се влияе от поглъщането и отразяването на сградите, обектите и хората.  

a Полето на стационарни предаватели, като базови станции за радиотелефони и сухоземни мобилни радиостанции, 
аматьорски радиостанции, AM и FM радиопредавания и ТВ излъчване, не може да бъде предвидено теоретично с 
точност. За да се оцени електромагнитната среда по отношение на стационарните предаватели, трябва да се 
препоръча изследване на електромагнитни участъци.  Ако измерената сила на полето в мястото, където се използва 
апарата OptonPro, надвишава горното ниво на съответствие, апаратът  OptonPro трябва да се наблюдава, за да се 
провери нормалната работа. Ако се наблюдават ненормални характеристики, може да са необходими допълнителни 
мерки, като преориентиране или преместване на апарата OptonPro. 
b Над честотен диапазон от 150 kHz до 80 MHz, силата на полето трябва да бъде по-малко от 3 V/m. 
 
Таблица 204 в съответствие с EN 60601-1-2:2006-10 
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Препоръчителни разстояния на безопасност между преносими и мобилни високочестотни 
телекомуникационни устройства и апарата OptonPro  

Апаратът OptonPro е предназначен за работа в електромагнитна среда, в която се контролират смущенията на HF 
(високочестотната енергия). Клиентът или потребителят на OptonPro може да помогне да се избегнат 
електромагнитни смущения, като поддържа минимално разстояние между преносимите и мобилните HF 
телекомуникационни устройства (предаватели) и апарата OptonPro – в зависимост от изходната мощност на 
комуникационното устройство, както е посочено по-долу. 

Номинална мощност на предавателя 
W 

Безопасно  разстояние в зависимост от честотата на предаване 
M 

150 kHz до 80 MHz 
d= 1.17 √P 

80 MHz до 800 MHz 
d= 1.17 √P 

800 MHz до 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 

За предаватели, чиято максимална номинална мощност не е посочена в горната таблица, препоръчителното 
безопасно разстояние d в метри (m) може да се определи, като се използва уравнението, приложимо за съответната 
колона, където P е максималната номинална мощност на предавателя във ватове (W ) според производителя на 
предавателя. 
БЕЛЕЖКА 1:  при 80 Hz и 800 MHz, се прилага по-високия честотен диапазон. 
БЕЛЕЖКА 2: Тези Насоки не може да се прилагат във всички случаи. Разпространението нa електромагнитни 
променливи се влияе от поглъщането и отразяването от сгради, предмети и хора. 
 
Таблица 206 в съответствие с EN 60601-1-2:2006-10 
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Инструкции за употреба
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