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8 Guidelys udtag 
9 Forbindelses udtag til fodkontakt 
10 Identifikations plade 
11 Tilslutning til strømkabel 

 12 Holder til strømsikring 
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Skærme / display   

 
Fig. 3 

 

 
 

Display 
 

1 Statuslinie 
2 Knapper på skærmen 
3 Knapper i navigations menuen 
4 Knapper i status bjælken 

  
Fig. 4 
 

 
 
Navigations menu /  
status bjælke 
Beskrivelse af 
funktionerne 
 

(A) Therapy   Går til behandlings skærm 
(B) History Går til VAS forløb 
(C) Favourites Går til favoritter 
(D) Assistant Går til assistent 
(E) Protocols Går til protokoller 
(F) Back Går en side tilbage eller til start-skærmen 
(G) Save Går til Memory 
(H) Performance test Går til funktionstest niveau 
(I) Information Går tilbage til behandlings anbefalinger 
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1 Afstandsmåler, lille 2 Afstandsmåler, stor 3 Fodkontakt (Valgfri) 
 
 

 

 
 

4 Laser advarselsskilt med 
laser 

   advarselslys                            

5 Interlock stik  6  Laser beskyttelsesbriller       

 
 

 

             

 
7 Laser advarselsskilt  
     OptonPro 10 W   

 8 Laser advarselsskilt  
     OptonPro op til max. 25 W 

 
 
 



 Forklaring - symboler   
 

 
Forsigtighed: laser apparat  
Note: Laserstrålen er for enden af  proben 

  

 
Drej nødstop knappen i pilens retning for at låse op 

  

 
Del type B anvendt 

  

 
Tilslutnings udtag til fodkontakt 
 

  

 Tilslutnings udtag til interlock 
 

  
 Klassificering af tilgængelige sikringer 

 
  

 
Beskyttelsesklasse II 

  

 
Brugervejledning 

  

 
Følg brugervejledning 

  

 Serie nummer 
  

 
Del nummer 

  

 
Fabrikant 

  

 
Fabrikationsdato 

  

Caution! 
I brugervejledningen indikerer dette symbol “Forsigtighed” med hensyn til 
mulige skader på apparatet 

  

 
I brugervejledningen indikerer dette symbol fare/advarsel 

 
 

 
Label på stråleåbningen 

  
 USB tilslutnings udtag 

  

 

 
Optisk fiber 

  

 

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr så vel som kasserede batterier 
og akkumulatorer. Produkter mærket med dette symbol må ikke bortskaffes 
sammen med husholdningsaffald. 
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Gyldig for apparatet OptonPro. 
Disse brugervejledninger er en integreret del af apparatet. 
De skal opbevares ved apparatet og være tilgængelige til enhver tid for alle, der er autoriserede til at betjene dette apparat. 
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 Indikationer 1  
 

 
  

 Side 1  
 

 
De følgende indikationer kan i særdeleshed nævnes: 
 
Inflammation af albue – tennisalbue/golf albue 
Kroniske nakkesmerter 
Slidgigt I knæet 
Subacromial impingement syndrom - skuldersmerter 
Lændesmerter 
 
De følgende resultater er påviseligt opnået: 
Tennisalbue 
Heling 
Kroniske nakkesmerter 
Smertelindring, mobilitet 
Slidgigt i knæet 
Smertelindring, mobilitet 
Skulder smerter 
Heling, smertelindring, mobilitet 
Lændesmerter 
Smertelindring 
 
  



 Indikationer 1  
 

 
  

 Side 2  
 

  
 Erfaringer fra klinisk praksis har også vist, at en positiv virkning kan opnås 

ved behandling af de følgende tilstande: 
 
Behandlings anbefalinger: 
 
- Humeroscapular periarthritis - Frossen skulder 
- Insertional tendinopathy of the adductors 
- Patellar tendonitis - Springerknæ 
- Tendinopathy of the greater trochanter 
- Akilles betændelse 
- Plantar fasciitis - Hælspore 
- Insertional tendinopathy of the pes anserinus/inflammation af den lille 
slimsæk på mediale side af kæn Tibia- 
- Smertefulde muskelspændinger 
- Slidgigt i knæet 
- Slidgigt i tommelfinger-roden 
- Spondylarthrosis, cervical 
- Muskelskader 
- Morton’s neuralgi 
- Forstuvning, overbelastning 
- Karpaltunnelsyndrom 
- Tendinopathy Sene inflammation 
- Myopati 
- Acne 
- Herpes labialis - forkølelsessår 
- Fodvorter 
- Kønsvorter 
- Venous leg ulcer Sår på ben 
- Decubitus ulcer / ligge sår 
- Idiopathic facial nerve palsy/ facial nerve lammelse 
- Fibromyalgi 
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 - Frisk hæmatom 

- Maligne, semi-maligne og godartede tumorer 
- Behandling i øjenomgivelserne 
- Graviditet 
- I mave- og lænderegion under menstruation 
 
Særlig forsigtighed er påkrævet når behandling foretages nær ved øre, næse, 
slimhinder og blodårer. Direkte bestråling skal undgås. 
 
Hvis der er hudsygdomme, metaboliske sygdomme eller inflammatoriske 
sygdomme, skal en læge konsulteres inden behandling. 
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 Ingen kendte bivirkninger, hvis udstyret anvendes korrekt. 
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OptonPro er en klasse 4 laser. Laserstrålen er meget farlig for øjnene og 
huden. Selv en diffus spredt bestråling kan være risikabel. Laserstrålen kan 
udgøre en risiko for ild eller eksplosion. 
Laserstrålen fra apparatet er usynlig. 
Iagttag alle tilhørende sikkerheds instruktioner! 
Betjening af apparatet er underlagt fagmæssige sikkerhedsregler og regler for 
professionelle sammenslutninger. Tilhørende retningslinier og regler skal 
overholdes. 
Apparatet må kun betjenes fra en korrekt tilsluttet kontakt med en beskyttet 
leder (ifølge VDE 0100 del 710). 
Apparatet må kun betjenes ifølge denne brugervejledning. Alle andre 
tilføjelser er brugerens ansvar. 
For vedligeholdelsesregler, tilføjelser, justeringer eller modificeringer gælder 
reglerne for German Medical Devices Act and Medical Device Operator 
Ordinance.  
Hvis der er synlig skade på apparatet, lysguiden eller proben, bør apparatet 
ikke fortsat anvendes. Kontakt kundeservice. 

Juridiske regler ifølge  
Occupational Safety 
and Health Ordinance 
on Artificial Optical 
Radiation (OStrV) 
(kun for den Føderale 
Tyske Republik) 

1. Brugeren skal udføre en farevurdering og have brugervejledningen 
fremme. 

2. Brugeren skal udpege en laser beskyttelses medarbejder. 
3. Laser beskyttelses medarbejderen skal udlevere sikkerheds-relateret 

instruktion til personer, der er udpeget til at anvende apparatet. Denne 
instruktion skal gentages årligt. 

4. Apparatet må kun betjenes af trænet personel (minimum alder 18 år). 
Alle personer i laser arbejdsområdet skal uddannes inden for reglerne for 
adfærd og sikkerheds instruktioner, der skal overholdes. 

5. Laser arbejdsområdet skal identificeres med laser advarselsskilt (f.eks. 
på alle døre til behandlingsrummet). Advarselslys på dørene skal vise, 
når laseren er under betjening. 

6. Alle døre til laser betjeningsområdet (f.eks. behandlingsrum) skal sikres 
med en interlock anordning. Andre foranstaltninger til at beskytte mod 
utilsigtet bestråling er tilladt. 

7. Alle genstande og materialer i laser arbejdsområdet skal have lav 
brændbarhed. 

8. Instrumenter anvendt i laser arbejdsområdet skal, via deres form og 
materiale, udelukke farlige reflektioner. 

 

Disse informationer er taget fra Occupational Safety and Health Ordinance on Artificial Optical Radiation – OStrV – 
og er gyldige på tidspunktet for dette print. De kan til enhver tid ændres uden varsel. 
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Generelt 
 

 

1. Brug af brændbare anæstesi gasser eller oxiderende gasser så som 
nitrogenoxid (N2O) og oxygen skal undgås. Nogle materialer, så som 
bomuldsvat, der er gennemblødt af oxygen, kan antænde i tilfælde af 
høje temperaturer, der udvikles når laser apparatet anvendes efter 
hensigten. Solventer fra klæbemidler og brændbare opløsninger, der 
anvendes til rensning og desinfektion, skal have tid til at fordampe før 
laser apparatet anvendes. Vær også opmærksom på, at gasser fra selve 
kroppen kan antænde. 

2. For at undgå hudskader, overhold venligst behandlings retningslinierne i 
denne brugervejledning. 

3. Vær opmærksom på, at reflektive genstande i behandlingsområdet kan 
aflede laserstrålen. 

4. Vær sikker på, at laser arbejdsområdet er frit for brændbare materialer. 
5. Vær opmærksom på, at laserstrålen kan gå ud af behandlingsrummet 

gennem vinduer, glasdøre eller andre åbninger. Foretag forebyggende 
forsigtigheds tiltag.  

6. Lysguiden og proben er meget sensitive optiske systemer. I 
overensstemmelse med dette, behandl dem med forsigtighed og beskyt 
dem mod snavs. 

7. Bøj aldrig lysguiden og beskyt den mod trækbelastning. Skade på 
lysguiden kan føre til uønsket bestråling. 

8. Skru aldrig afstandsmåleren foran på proben af. Behandling uden 
afstandsmåler eller med en ukorrekt monteret måler kan føre til forhøjet 
strålepåvirkning eller forbrænding på huden. 

9. Betjening af dette apparat i nærheden af stærke elektromagnetiske felter 
(f.eks. tomografer, røntgen eller diathermy udstyr) kan forstyrre betjening 
af apparatet. Hold venligst en sikker afstand på adskillige meter. 

10. For at undgå risikoen for elektrisk stød, skal stikket trækkes ud af 
strømforsyningen, før man udfører rengørings- eller vedligeholdelses 
aktiviteter. 

11. Undersøg apparatet før brug. Hvis der er nogen form for skader, må det 
ikke bruges. 

12. Kun tilbehør leveret af Zimmer MedizinSysteme GmbH må anvendes. 
 
Generelt 
 

 

Brugergruppe 
Anvendelse af OptonPro er begrænset til autoriserede professionelle (så som 
læger, terapeuter og sundhedspleje professionelle). 
Patient grupper 
Der er ingen begrænsninger med hensyn til køn, nationalitet, etiske og 
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hudfarve typer I Keltisk type, II Nordisk type, III blandet type, IV type fra 
Middelhavslandene, V mørk type, VI sort type. 
Alder: Personen, der skal behandles, skal være i stand til at meddele 
smerteopfattelse, små børn og nyfødte i vækstfase er udelukket. 
Generelt: Personen, der skal behandles, skal kunne opfatte varmepåvirkning. 
Information for brugeren 
Brugere af dette apparat skal være grundigt trænet i brug af systemet og 
have de tilstrækkelige færdigheder.  
Observation af og tilbagemelding fra patienten 
Gennem behandling må patienten ikke efterlades alene. Brugeren skal notere 
sig patientens meldinger og reagere i overensstemmelse med disse. 
At følge behandlings instruktioner 
Behandlings instruktioner med hensyn til lokalisering, varighed og 
behandlingens omfang kræver medicinsk kendskab og må kun gives til 
autoriserede læger, terapeuter og medicinske professionelle. Disse 
instruktioner er obligatoriske. 
Anvendelses omgivelser 
Behandling må kun foretages i lukkede, støvfri rum. 
Anvendelse i våd-områder er ikke tilladt og kan, hvis dette ikke overholdes, 
føre til betydelig skade og udsætte både patienten og brugeren for fare. 
Anvendelse uden for/i overensstemmelse med hensigten 
Anvendelse af apparatet uden for indstillinger eller behandlinger indikeret i 
brugervejledningen kan føre til risici og farer, som fører til ukontrolleret 
udledning af laser energi. Apparatet må kun anvendes i overensstemmelse 
med det tilsigtede formål. 
Behandling i tilfælde af implantater 
Udfør kun behandling på patienter med implantater eller implanterede 
elektroniske apparater efter at have undersøgt/klarlagt risikoen. 
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Generelt 
 

 

Guide lys stråler samme sted som behandlings  
Da guidelyset stråler samme sted som behandlings strålen, er dette en god 
måde at checke laser transmissionens integritet. Hvis guidelyset ikke viser sig 
ved den distale ende af proben, hvis intensiteten er lav eller hvis den ser ud til 
at være spredt, er det en mulig indikation af et beskadiget eller defekt  laser 
transmission system. 
 
Risiko for eksplosion og forbrænding 
Hvis laser udtaget anvendes nær ved brændbare materialer, opløsninger eller 
gasser, eller i en oxygen-rig atmosfære, er der risiko for brand eller 
eksplosion. 
 
Ingen vedligeholdelse gennem laser behandling 
Vedligeholdelses arbejde må ikke udføres gennem laser behandling. 
Ingen reflektive eller spredende genstande 
Brugeren og patienten må ikke bære nogen form for reflektive eller 
spredende genstande i behandlingsområdet, f.eks. ringe, piercinger osv. 
Ingen forandringer gennem det funktionelle liv 
Gennem apparatets funktionelle liv må ingen forandringer foretages på 
apparatet eller det medicinske system. 
Ingen behandling hvis smertelindrende eller bevidsthedsændrende 
midler er indtaget 
Da indtagelse af disse substanser kan føre til forandring i smerteopfattelsen, 
må behandling ikke udføres. I værste tilfælde kan dette føre til forbrændinger. 
Brug af beskyttelsesbriller 
Alle personer i behandlingsrummet skal bære laser beskyttelsesbriller. Brug 
kun beskyttelsesbriller med en optisk densitet OD > 3 (beskyttelsesgrad 
mindst LB 3) ved 810/980/1064 nm for operating mode D (fortløbende bølge) 
og en let transmission på mindst 20% i det synlige område. Brillerne skal 
være både varme- og UV-resistente og opfylde kravene i EN 207. 
Beskyttelsesbrillerne skal være designet for styrke op til 25 W. 
Ingen forbindelse med apparater med egen strømforsyning 
Ingen apparater med deres egen hovedstrøm (f.eks. strømforsyning med 
stikkontakt) må sluttes til USB interface og til interlock/fodkontakt. 
Ingen anvendelse i forbindelse med høj-frekvens kirurgisk apparat 
Samtidig forbindelse på patienten med et høj-frekvens kirurgisk apparat er 
ikke tilladt. Dette kan føre til forbrændinger. 
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Forsigtighed! Før apparatet anvendes på en patient, skal brugeren gøre sig bekendt med 
brugervejledningen og individuelle behandlingsmetoder, der skal anvendes, så 
vel som indikationer/kontraindikationer, advarsler og apparat information. 
Øvrige informationskilder vedrørende behandling skal også følges. 

  

Forsigtighed! Apparatet må kun anvendes med det medfølgende strømkabel. Strømkablet 
skal beskyttes mod mekanisk stress. 

  

Forsigtighed! Under anvendelse skal apparatet befinde sig i en sådan position, at det giver 
direkte adgang til apparatets centrale strømforsyning, så det kan afbrydes fra 
strømforsyningen til enhver tid. For at gøre dette, træk strømstikket ud af 
kontakten. 

  

Forsigtighed! Apparatet må kun åbnes af serviceteknikere autoriseret af Zimmer 
MedizinSysteme. 
Apparatet indeholder ikke dele, der skal vedligeholdes af brugeren. 
 

Forsigtighed! Når man anvender silicone afstandsmåler (til sårbehandling), skal den 
tilsvarende relevante brugervejledning læses. 

Forsigtighed! Hele det medicinske system er passende for anvendelse i patientens nærhed. 
 

  

Forsigtighed! Kontaktkomponenter (afstandsmålere, prober) skal rengøres og desinficeres 
efter hver anvendelse. 

 

Forsigtighed! For at sikre, at personerne, der er ansvarlige for behandlingen, har adgang til 
brugervejledningen, skal disse altid opbevares sammen med apparatet. 

  

Forsigtighed! Håndter den optiske fiber forsigtigt og udsæt den ikke for stærkt træk eller 
bøjning. Den optiske fiber kan skades ved overdreven bøjning. For at forhindre 
dette, bør bøjnings radiussen aldrig være mindre end min. 60 mm. 

  

Forsigtighed! Laser lyset kan aktiveres og deaktiveres ved hjælp af fodkontakten eller den 
manuelle kontakt på proben. Mekanismen, der først er aktiveret er altid den, der 
fungerer. 
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Probe Proben er for enden af lysguiden. Laserstrålen kommer ud fra forenden af 
proben. Åbningen er beskyttet mod snavs og skade af en linse. 
Ret kun proben mod det område på patienten, der skal behandles. Læg den 
aldrig ned uden for test sensoren. 

  
Manuel kontakt Den manuelle kontakt bruges til at udløse laserstrålen. Brug kun den 

manuelle kontakt, når du på forhånd har rettet proben mod patientens krop for 
behandling. Der høres et akustisk signal, når laserstrålen udledes. 

  
Nødstop knap Nødstop knappen gør det muligt omgående at afbryde anvendelse af 

apparatet ved at afbryde strømforsyningen. 
For at afbryde behandling, tryk på nødstop knappen indtil den klikker på plads 
og apparatet slukker. 
For at genoptage behandling, bring knappen til dens oprindelige position ved 
at dreje den røde knap i pilens retning. 

  
Test sensor Test sensoren gør det muligt at måle og balancere den afgivne laserstyrke. 

Test sensoren bruges også til at opbevare proben efter behandlingen og 
gennem perioder, hvor apparatet ikke er i brug. På denne måde beskyttes 
proben mod snavs og skader. 

  
Beskyttelsesbriller Alle personer til stede i behandlingsrummet (patient, behandler, assisterende 

personale) skal bære passende beskyttelsesbriller. 
Brug kun beskyttelsesbriller med en optisk tæthed på OD > 3 ved 810 nm og 
980 nm og en lys transmission på mindst 20% i det synlige område. Brillerne 
skal være varme- og UV-resistente og overholde specifikationerne i EN 207. 
Beskyttelsesbrillerne skal være designet for strømkraft op til 25 W. 

  
Afstandsmålere To afstandsmålere med forskellige længder og behandlingsområder er til 

rådighed, hvilket holder laserhovedet på en defineret afstand fra huden. 
Vær opmærksom på, at der kan være høj strøm densitet, specielt når proben 
bruges uden afstandsmåler og når laseren er indstillet til højt niveau. Der er 
risiko for termisk hudskade. Anvendelse uden afstandsmåler anbefales ikke. 

  
Afstandsmåler, 
silicone (valgfri) 

Afstandsmåler fremstillet af silicone er til rådighed til behandling af 
hudsygdomme, disse afstandsmålere skal anbringes på proben for at undgå 
kontaminering. 

  
Note: Yderligere information vedrørende anvendelse, rengøring og desinfektion 

findes i brugervejledningen om silicone afstandsmåler til sårbehandling. 
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Tilsigtet anvendelse 
af OptonPro 

 
OptonPro et medicinsk behandlings apparat til frembringelse af laserstråler fra 
tre bølgelængder for termisk initiering og støtte af vævs helingsprocesser via 
ekstern påføring. Behandlingen er kontaktfri. 

  
Hvad er fordelene 
ved OptonPro? 

Den samtidige påføring af laserlys fra to - afhængigt af modellen - eller tre 
bølgelængder (810/980 og 1064 nm) åbner for et bredt felt af 
behandlingsmuligheder for brugeren. 
 
Den moderne mikroprocessor kontrol og det præcise instrument til 
strømmåling gør det muligt at behandle på enkel og risikofri måde. 
 
Det moderne, klare farve display, der viser alle behandlings-relaterede 
parametre og den moderne touch teknik sikrer nydelse og motivation gennem 
behandlingen. 
 
Individuelle program start indstillinger og klare, enkle menuer tilbyder brugeren 
maksimum komfort. 

  
Note: Betjening af apparatet er udelukkende for medicinske professionelle (så som 

læger, terapeuter og sundheds assisterende personale). 
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Sikkerheds 
foranstaltninger 

Klæb et laser advarselsskilt inklusive lys på hver dør til behandlingsrummet. 
 
Fjern laser advarselsskilt label fra arket vedlagt apparatet og klæb det på 
apparatet et synligt sted. 
Vælg en label på et sprog, som forstås af alle ansatte. 
 
Laser beskyttelses, medarbejderen skal sikre grundig opsætning af alle 
sikkerheds artikler. 
 
Når det ikke er i brug, skal apparatet beskyttes mod uautoriseret brug ved at 
anvende kodeknappen. 

  
  
  
Note: Vær sikker på, at hovedafbryderen på apparatet er sat på ”0”. 
  
 Vær sikker på, at alle personer til stede i behandlingsrummet bærer 

beskyttelsesbriller. 
 
Vær sikker på, at proben (5) er skubbet helt ind i test sensor (7). 
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Samling af 
strømkabel 

Tilslut strømkablet til det anviste udtag (11) på apparatet og tilslut kablet til 
strømforsyningen. 

  
Interlock stik Tilslut interlock stikket (5) til det anviste udtag (13) på apparatet. 
  
Tænd apparatet Tænd apparatet ved at trykke på hovedkontakten. 
  
Indsæt kode 
 

Koden skal indtastes efter hver gang apparatet tændes. 
Indtast koden 1234 og bekræft med ”OK”. 
Hvis en ukorrekt kode indtastes, kommer der besked på displayet. 
Efter tryk på ”OK” knappen kan indtastning af kode gentages. 
 

Vælg 
behandlingsskærm 

 
Aktiver ”Therapy” knappen.  

  
Juster intensitet Juster det ønskede output. 
  
Påsæt afstandsmåler  

Anbring afstandsmåler (1/2) på proben. 
  
Aktiver laser Aktiver laseren ved at trykke på ”Start” knappen. 
  
Probe Anbring proben på den korrekte position i behandlingsområdet. 
  
Start behandling Behandlingen begynder ved at trykke på den manuelle kontakt på proben. 
  
Slut behandling Når den manuelle kontakt udløses, afbrydes eller afsluttes behandlingen. 

Fjern afstandsmåler fra proben efter behandlingen og sæt proben i test 
sensoren. 
 

Note:  
 

Fodkontakten er ikke inkluderet i standard leveringsomfang af OptonPro. 

Betjening med brug 
af fodkontakt 
 
 

Tilslut fodkontakten (9) til det relevante udtag ()) og sæt den på gulvet. 
Aktivering af fodkontakten starter behandlingen. 
Deaktivering af fodkontakten afbryder eller afslutter behandlingen. 
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Note: De følgende beskrivelser er baseret på fabrikkens indstillinger. 
  
 Alle knapper, menuer og undermenuer kan aktiveres direkte på skærmen med 

fingertryk. 
  
 Vær sikker på, at alle personer til stede i behandlingsrummet bærer laser 

beskyttelsesbriller. 
  
 Ændringer i de faste indstillinger kan kun foretages i Configuration menuen fra 

start-skærmen. 
  
Opsætnings menu 
 

Fabrikkens indstillinger kan ændres og justeres individuelt i Configuration 
menuen. 
 

Opsætning  
information 

Ved at aktivere ”Configuration” knappen på start-skærmen åbnes 
“Configuration general” skærmen. 

  
Velkomst tekst Ved at aktivere “Welcome text” knappen åbnes det alfabetiske keyboard så en 

individuel velkommen tekst kan indtastes på start-skærmen. 
Ved at trykke på ”OK” knappen gemmes den indtastede tekst. 
Ved at aktivere ”X” knappen kommer man tilbage til “Configuration general” 
skærmen. 
 

Sprog 
 
 
Start indstillinger 
 

Ved at aktivere ”Language” knappen åbnes vinduet med valg af sprog. Valget 
foretages direkte i den tilsvarende linie. 
 
Ved at aktivere ”Start-up settings” knappen åbnes vinduet for valg af 
individuelle start-indstillinger. Valget foretages direkte i den tilsvarende linie. 
 

Farvevalg 
 
 
VAS værdier 
 
 
Lyd 
 

Ved at aktivere ”colour scheme” knappen skiftes mellem to skærm indstillinger. 
Den lyse eller mørke skærm kan vælges. 
 
Ved at aktivere ”VAS values” knappen aktiveres/deaktiveres VAS skalaen på 
behandlingsskærmen. 
 
Styrken på signallydene kan justeres ved at aktivere kontrolpanelerne. 
Justeringen kan foretages ved hjælp af de to pile-knapper. 
 

Klarhed 
 

Der er mulighed for at justere klarheden af skærm belysningen. Justeringen 
kan foretages ved hjælp af de to pile-knapper. 
 

Indstil til fast 
indstilling 
 

Ved at aktivere ”Set to default” knappen genskabes fabrikkens faste 
indstillinger. 
 

Version 
 

Ved at aktivere ”Version” knappen åbnes et vindue med information om den 
aktuelle software version.  
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Opton 
 

Ved at aktivere ”Opton” knappen åbnes “Configuration Opton” skærmen. 

  
Kode Adgang til laseren er beskyttet med en kode.  
  
  
Note: Hvis adgang er deaktiveret, kan man kun indstille parametre. 

Aktivering af laseren, strøm indstillinger og udførelse af funktionstest er ikke 
muligt. 
 

Indtast individuel 
kode 

Ved at aktivere ”Code” knappen åbnes et numerisk vindue til at indtaste koden. 
I det første trin indtastes den gamle kode i ”Old code” feltet. 
I andet trin aktiverer man ”New code” knappen ved at vælge den og indtaste 
den nye kode i det numeriske vindue. 
Ved at trykke på ”OK” knappen accepteres indtastningen og vinduet lukkes. 
Tryk på ”Cancel” knappen afbryder processen. 
 

Deaktivering af 
koden 

Der er mulighed for at justere deaktiverings perioden. 
Justeringen kan foretages ved hjælp af -/+ knapperne. 
 
Adgang er deaktiveret efter den indsatte tid er forløbet, hvis ingen indstillinger 
er foretaget på skærmen inden for denne tid. 
Koden skal så genindtastes. 
 
Hvis der er udført handlinger inden for den indsatte tid, går deaktiverings-
perioden automatisk tilbage til 10 minutter. 
 
”Deaktiverings” indstillingen tilsidesætter den fast indstillede eller individuelt 
indstillede aktiveringstid. 
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Temperature 
 
 
Manuel kontakt 
 

Tryk på ”Temperature” knappen aktiverer/deaktiverer temperaturmålingen på 
behandlingsskærmen. 
 
Tryk på ”Manual switch” knappen tilbyder forskellige muligheder for betjening af 
den manuelle kontakt. 
 
1. Fortløbende:  For at udlede laserstrålen skal den manuelle kontakt 

holdes nede hele tiden. Når den manuelle kontakt 
slippes, afbrydes udledning af laserstrålen. 

2. Dobbelt klik:  For at udlede laserstrålen sættes den manuelle kontakt 
med et dobbelt klik, så laserstrålen kan udledes uden 
hele tiden at trykke på den manuelle kontakt. Når den 
manuelle kontakt trykkes ned en gang, afbrydes 
udledning af laserstrålen. 

3. Deaktiveret:  Deaktiverer den manuelle kontakts funktion. 
 
 

  
Pilotlys 
  
 
 
Note: 
  

Tryk på ”Pilot beam” knappen gør det muligt at indstille pilotlyset til at stå på 
”Pulsed” (pulsere) eller ”Continuous” (fortløbende) mens laserstrålen udledes. 
 
 
Sigtelyset giver information om laserstrålens retning. 
Det svarer til laserstrålens diameter og position. 
 

  
Termisk tærskel 
 

Tryk på ”Thermal threshold” knappen aktiverer/deaktiverer den termiske tærskel 
på behandlingsskærmen. 
 

Hudtemperatur 
grænse 

Giver mulighed for at indsætte en hudtemperatur grænse. 
Den øvre hudtemperatur grænse er begrænset til 43°C. 

  
Generelt Tryk på ”General” knappen fører tilbage til “Configuration general”. 
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Vedligeholdelse 
 

Tryk på ”Maintenance” knappen åbner et vindue, hvor dato og tid kan indstilles 
for at overholde kravene, der er specifikke for det pågældende land. 
 

Eksport VAS / 
Favoritter 
 

Gør det muligt at gemme VAS data og Favourites i apparatet på en USB nøgle. 
Dette kan bruges som backup eller til at overføre data til et ekstra/et andet 
OptonPro (10 W/15 W/25 W) apparat. 
 

Importere VAS / 
Favoritter 

Via en USB nøgle kan data fra et andet OptonPro (10 W/15 W/25 W) overføres til 
dette apparat. 
 

Udførelse af  
Import / Eksport  
VAS / Favoritter 

Procedure: Sæt USB nøglen ind i den relevante port. 
Data er overført ved at trykke på den ønskede knap. 
 

  
Gem indstillinger 
  

Tryk på ”OK” knappen gemmer modificerede indstillinger og vender tilbage til 
start skærmen. 
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Note: De følgende beskrivelser er baseret på fabrikkens indstillinger. 
 
Åbne 
behandlingskærmen 

 
Tryk på ”Therapy” knappen på startskærmen åbner behandlingsskærmen. 

  
Juster strøm Strømmen justeres i ”Power” søjle grafen. 

Der er to muligheder for at justere strømmen: 
1. Ved at bruge pileknapperne under grafen kan strømmen justeres med 

0.1-W forøgelser. 
 
Hvis pileknapperne holdes nede, fremskyndes justeringsprocessen. 
 
2. Ved aktivering af grafen åbnes et numerisk felt. Valget foretages ved at 

trykke på knappen med den ønskede strømstyrke. Justeringen foregår 
med 0.1-W forøgelser. Ved tryk på ”OK” knappen accepteres den valgte 
strømstyrke. Tryk på ”Cancel” knappen afbryder processen. 

  
Aktiver laseren Tryk på ”Start” knappen sætter laseren i betjeningstilstand. 

”Start” knappen bliver inaktiv og ”Stop” knappen bliver aktiv. 
”Foot off the switch” (fod væk fra kontakten) symbolet indikerer at laseren er 
parat til brug. 

  
Start behandling Laserkraften udledes ved aktivering af den manuelle kontakt/fodkontakten. 

Når laserkraften udledes, lyder et akustisk signal og symbolet ændres til ”Foot on 
the switch” (fod på kontakten).  
 
Den aktuelle udledte kraft vises i watt på grafen. 

  
Note: Patienten bør overvåges omhyggeligt under behandling og hvis nødvendigt, 

skal behandling tilpasses eller afbrydes, hvis der opstår problemer. 
  
Afslutning af 
behandling 
 

Kraftudledningn slutter ved at deaktivere den manuelle kontakt/fodkontakten eller 
når top-energien er opnået. 
Det akustiske signal slutter. Symbolet ændres til “Foot off the switch”. Laseren er 
parat til brug. 
Ved at genaktivere den manuelle kontakt kan laserbehandlingen fortsættes som 
ønsket. 
 

Note: Ved at afbryde laserudledningn ved hjælp af ”Stop” knappen slutter laserens 
behandlingstilstand. 
Efter afslutning af behandlingen, fjern afstandsmåler fra proben. Sæt proben i 
test sensoren. 
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Beskrivelse af 
display elementer og 
knapper 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Note: 
 
 
 
 
 
Note: Thermal 
threshold test - 
Termisk tærskel test 

 
 
 
 
 
 
Den følgende beskrivelse relaterer til behandlingsskærmen, som fremkommer 
ved valg af ”Protocols” og ”Assistant”. 
Hvis valget foretages direkte via ”Therapy” er display (6) ikke til rådighed. 
I stedet for denne er en ”Thermal threshold” på dette sted forud fast indstillet. 
”Start” knappens funktion er beskrevet i kapitel 9.1. 
 
For at fastlægge det individuelt korrekt laser output, specielt i tilfælde af høj 
strømkraft og mørke hudtyper, anbefales det at man udfører en termisk tærskel 
test før hver behandling. 
Denne er beskrevet i kapitel 9.5. 
 

(1) Søjle graf 
strømkraft / 
bølgelængde 

Viser den indsatte strømkraft i W til højre i den øverste halvdel. 
Justering af strømkraften er beskrevet i kapitel 9.1. 
Den valgte bølgelængde vises til venstre i den øverste halvdel. 

 
  

1 

2 

3 5 

6 

4 

7 
8 

9 
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12 

14 
13 



 Betjenings instruktioner 
 
9.2 Display og knapper 9   

 

 
  

 Side 20  
 

 
(2) Parametre 

 
Viser den valgte betjeningsfunktion. Tryk på ”Parameter” knappen åbner et 
vindue med valg af de forskellige betjeningsfunktioner så vel som 
”Wavelengths” knappen. 
De følgende betjeningsfunktioner kan vælges: 
Fortløbende, puls-serier, enkelt puls, arbejdscyklus. 
 
For at ændre betjeningsfunktionen bliver den direkte aktiveret og bliver så 
highlighted i blåt. 
 
Indstillingsmuligheder i de forskellige betjeningsfunktioner: 
Serie puls:  0.1 Hz til 20,000 Hz 
Enkelte puls: 0.1 til 5 seconds 
Arbejdscyklus: 10% - 90%. 
 
For at ændre parametre bliver de direkte aktiveret og bliver så highlighted i 
blåt. 
Ændringen foretages ved brug af de to pileknapper. 
 

Bølgelængde Tryk på ”Wavelengths” knappen åbner vindue med valg, hvor bølgelængderne 
kan aktiveres eller deaktiveres. 
 

 
 
Aktivering/deaktivering udføres ved brug af 810 nm, 980 nm og 1064 nm 
knapperne. 
Tryk på ”OK” knappen accepterer indtastningen og fører tilbage til 
behandlingsskærmen. 
Tryk på ”Parameter” knappen fører tilbage til ”Parameter” valg-vinduet. 

  
Note: Indstilling af 25 W er kun mulig, hvis alle 3 bølgelængder er aktiverede. 
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Information om VAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAS liste 

OptonPro har en visuel analog skala, også kaldt en smerteskala. 
Smerteskalaen anvendes ofte i smerteterapi. 
Den måler smerteintensitet som patienten opfatter den. 
 
Patienten bedømmer den aktuelle smerte på en skala 0-10, hvor 0 = ”ingen 
smerte” og 10 = ”værst tænkelige smerte”. 
 
Målingen udføres før og efter hver behandling. 
 
Når den bliver dokumenteret gentagne gange, giver denne metode et overblik 
over tidsforløbet og behandlingens succes. 
 
 
 
Ved at aktivere “VAS - Pre”/“VAS - Post” feltet på behandlingsskærmen åbnes 
”Patient” skærmen. 
 
På VAS listen, 
1. Indtastes nye patienter for målinger 
2. Patienter, der allerede er indtastet, kaldes frem for yderligere måling 
3. Data bliver bearbejdet (flyttet i sekvensen eller slettet) 
 

Indtast ny patient 
 
 
 
 
 
(3) Udfør VAS  
Pre 

Tryk på ”New” knappen åbner et alfabetisk keyboard hvor mant indtaster 
patientens navn. Indtast patientens navn.  
 
Disse data bliver accepteret ved at trykke på ”OK” knappen, og skærmen med 
smerteskalaen åbner. Tryk på ”X” knappen afbryder processen. 
 
Patienten afmærker sin aktuelle smerteopfattelse på skalaen fra 1-10. 
Dette accepteres på skalaen og vises med en blå pil, lige som værdien vises.  
Tryk på ”OK” knappen accepterer værdien og vender tilbage til 
behandlingsskærmen. 
 

(4) Udfør VAS - 
Post 

Opfattelsen af smerte efter behandling er fastslået ved at trykke på ”VAS - 
Post” knappen. 

  
Note: Udførelse af VAS - Post er identisk med udførelse af VAS - PRE og derfor ikke 

beskrevet igen. 
 

Gentag  
måling 

Patienter, der allerede er indtastet, aktiveres direkte på VAS listen på den 
tilsvarende linie. Når linien er aktiveret, åbner skærmen automatisk med 
smerteskalaen, så en ny måling kan foretages. 
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Note: Op til 40 målinger pr. patient kan gemmes. 
Når dette antal er nået, viser sig den følgende information: 
“The maximum number of measurements that can be saved per patient  
has been reached. A maximum of 40 measurements can be stored.” 
(”Maksimum antal målinger der kan gemmes pr. patient er nået. Maksimum 40 
målinger kan gemmes”). 
 
For at udføre flere målinger på denne patient, må patienten indtastes igen. 
 

  
VAS forløb Tryk på ”History” knappen på skærmen fører direkte til den valgte patients 

forløb. 
 
Tryk på ”History” knappen i navigations bjælken åbner listen med de 
indtastede patienter. 
Patienten, der skal bedømmes, vælges direkte på linien. Så snart linien er 
aktiveret, åbner skærmen automatisk med behandlingens progressionskurve. 
Tryk på ”Table” knappen viser behandlingens fremskridt i tabelform. 

  
Redigering af VAS 
listen 

Tryk på ”History” knappen åbner ”Patient” skærmen. 

 Tryk på ”Edit” knappen åbner skærmen så data kan redigeres. Patienten, der 
skal redigeres, vælges direkte på linien og vises markeret med blåt; ”Delete” 
knappen bliver aktiv. Ved at vælge og trykke på bjælken på højre side af linien, 
kan patienten flyttes til et andet sted. 
Tryk på ”Delete” knappen sletter programmet. 
 

Note: Redigering af listen er også mulig på ”Patient” skærmen efter tryk på “VAS - 
Pre” og “VAS - Post” knapperne. 
Proceduren er beskrevet i det foregående afsnit. 
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(5) Temperatur / 
grænse 
 

Proben er udstyret med en infrarød sensor, der gør det muligt at måle 
hudtemperatur. 
Den målte hudtemperatur vises med blåt i den øverste del af display vinduet. 
Grænsen vises i den nederste del. Grænsen kan ændres ved hjælp af de to 
pileknapper. 
Hvis den indstillede hudtemperatur er nået, høres et akustisk signal og 
strømudledningn afbrydes. 
Når hudtemperaturen er kølet ned under grænsen, kan behandlingen 
fortsættes ved at aktivere den manuelle kontakt. 
 

(6) Behandlings 
information 

Display med behandlings information vises gennem ”Assistant” eller 
”Protocols”. 

  
Note: Hvis ruten til behandlingsskærmen vælges direkte ved at trykke på ”Therapy” 

knappen, vises ingen behandlings information. 
  
(7) Maksimum total 
energi / estimeret 

Maksimum total energi: 
Display med antal joule der skal anvendes, fastsat gennem ”Assistant” eller 
”Protocols”. 
Estimeret: 
Viser en determinering af behandlingens varighed efter styrken er indtastet. 
 

Note: Hvis ruten til behandlingsskærmen er valgt ved at trykke på ”Therapy” 
knappen, determineres joule antal og indikering af maksimum total energi ikke. 
 

  
(8) Total energi / 
total tid 

Total energi: 
Indikerer den totale energi i joule gennem laserstråle udledningen. 
Indikerer behandlingens total tid. 

  
Note: Laserstråle udledningen standser kun automatisk, når total energi er nået 
  
Note: Værdierne bliver genindsat ved at trykke på ”Back” knappen efter du har 

forladt behandlingsskærmen. 
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(9) Tilbage 
 

Tryk på ”Back” knappen på behandlingsskærmen fører tilbage til startskærmen 
eller scroller en side tilbage. 
 

(10) Gemme Tryk på ”Save” knappen åbner et alfabetisk keyboard til indtastning af 
individuelt programnavn. 
 

 Tryk på “OK” knappen accepterer de gemte data. 
Tryk på ”X” knappen afbryder processen. 

  
(11) Funktionstest Funktionstesten bruges til at checke den afgivne laserkraft. 

Den bør udføres en gang dagligt før laseren anvendes. 
 
Tryk på ”Performance test” knappen åbner skærmen til udførelse af en 
Funktionstest. 

 
Rækkefølgen i 
Funktionstest 

 
1. Med interlock anordningen installeret, luk døren 
2. Vær sikker på, at proben er i testsensoren 
3. Aktiver laser og manuel kontakt i det indikerede tidsrum 
 
Gennem funktionstesten vises den forløbne tid i sekunder. 

  
Funktionstestens 
resultater 

Resultatet af funktionstesten vises i ”Pulsed” display. 
 

 1. Performance test OK: 
Laser fungerer korrekt. 
2. Limited accuracy: 
Laseren viser en afvigelse i laserkraft. 
Dette antyder tilsnavsning eller alders-relaterede afvigelser i laser systemet. 
Apparatet kan fortsat anvendes, dog bør vedligeholdelse foretages inden for 
de næste fire uger. 
3. Performance test failed: 
Laserkraften er uden for den tilladte skala. 
Apparatet må ikke længere anvendes. Tag apparatet ud af anvendelse og 
kontakt kundeservice. 

  
 ”Last performance test” display viser udførelse af den seneste funktionstest. 
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(12) Information 
 
 
Note: 

 
Tryk på “ ” knappen på behandlingsskærmen fører tilbage til ”Protocols” 
skærmen med behandlings anbefalinger. 
 
Knappen er kun aktiv hvis ruten til behandlingsskærmen vælges via 
”Protocols”. 

  
(13) / (14) Behandlings 
typer 

Laserkraften kan tilføres statisk eller dynamisk. 
På den måde behandles trigger og primære smertepunkter statisk, og det 
øvrige smerteområde behandles dynamisk (kombineret behandling). 
 
Behandlings typer: 
- Statisk 
- Dynamisk 
- Kombineret 
 
I ”Protocols” og ”Assistant” menuerne anbefales programmer med 2 faser. 
 
Skiftet mellem faserne udføres ved at trykke på de to knapper (13) 
”Dynamic” og (14) ”Static”. 

  
  
  

 
 
 

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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Protokoller 
 

Der er 2 muligheder til rådighed til valg af den ønskede behandling: 
- (1) Kropsområder 
- (2) Liste 

  
Valg via 
kropsområder 

Det ønskede kropsområde vælges ved at aktivere den hvide firkant. 
 
Vælg det kliniske billede direkte i den tilsvarende linie. 
Hvis tilbudt, vælg behandlings typen direkte i den tilsvarende linie. 
Skærmen med behandlingsanbefalinger åbnes. 
Tryk på ”Therapy” knappen åbner behandlingsskærmen. 
 

Note: Uafhængigt af, om valget foretages via ”Body region” eller ”List” er 
behandlings trinene analoge op til behandlingsskærmen. 

  

1 

2 
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Assistent Individuelle behandlings parametre kan fastsættes via ”assistant” funktionen. 

 
Ved at bestemme behandlingsområdet, sygdommens forløb og hudtypen, 
gemmes de følgende informationer automatisk: 
 
- Program parametre 
- Energimængde, der skal tilføres 
- Behandlingstid 

  
 

 
  
Bestem behandlings 
parametre 

1. Vælg kropsområde 
Det ønskede kropsområde vælges ved at aktivere den hvide firkant (1). 
 

Note: Den software-kontrollerede beregning af behandlingsområdet er baseret på 
en guideline, der anvender en gennemsnitsperson af middel højde og vægt. 
on a guideline, using an average person of medium height and weight. 
 
Når behandlingsområdet bestemmes, tag venligst patientens højde og vægt 
med i beregningen. 

  
  

3 

2 

1 
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2. Bestem behandlingsområde (2 muligheder)  
- Ved at trække i ankerpunkterne (4) 
- Ved at trykke på -/+ knapperne på “Height” og “Width” display (5) 
 

 
 
3. Trigger punkter 

 Hvis man planlægger behandling af trigger punkter, skal 
antallet af trigger punkter indsættes ved at trykke på 
-/+ buttons på “Therapy points” display. 
 
I vinduet (6) vises de indsatte data så vel som behandlingsmåden. 

  
 Tryk på ”OK” knappen accepterer de indsatte data og fører tilbage tll 

”Assistant” skærmen. 
 
Tryk på ”X” knappen afbryder processen og fører tilbage til ”Assistant” 
startskærm. 

 
  

4. Vælg sygdommens forløb 
Vælg sygdommens forløb direkte på den tilsvarende knap (2). 
 
5. Definer hudtype 

 Vælg hudtype direkte på den tilsvarende knap (3). 
  
Note: Behandlings anbefalingerne, som beskrevet i kapitel 9.2 vises nu på 

behandlingsskærmen. 
  
  

4 

5 

6 



 Behandlings instruktioner 
 
9.5 Termisk tærskel test 9  

 

 
  

 Side 29  
 

 
  
 

 
 

Note: En forudsætning for at foretage termisk tærskel test er, at der er termisk 
sensitivitet. 
Hvis der er forstyrrelser lokalt, skal testen udføres på et varme-sensitivt sted. 
 
For at udføre dette, rettes laserstrålen mod stedet, indtil patienten mærker 
varmen. 
Hvis tidsforløbet er mellem 7 og 11 sekunder, er den korrekte laserkraft 
fastsat. 
 
Aktivering af laseren, indstilling af kraften og start/stop af laserudledningen er 
analog med beskrivelsen i kapitel 19. 
 

 Indstilling af strømkraften via et numerisk felt er ikke mulig genem den 
termiske tærskel test. 

 
  

1 
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Udførelse termisk 
tærskel test 

Tryk på ”Thermal threshold test” knappen (1) åbner skærmen til at udføre 
termisk tærskel test. 

  
 

 
  

 
 
 Laser output indsættes af brugeren i henhold til hans/hendes valg. 

Gennem udledning af laserkraft vises den forløbne tid i sekunder øverst til 
højre over graf søjlen (1). 
 
Hvis patienten føler varmeeffekt, skal laserkraft udledningn stoppes. 
Hvis udledningn varer mere end 11 sekunder, kommer følgende besked: 
“The power is set too low. Please repeat the test.” 
(Kraften er sat for lavt. Gentag venligst testen). 
Strømkraften forøges automatisk med 0,5 W. 
 
Hvis udledningn varer mindre end 7 sekunder, kommer følgende besked: 
“The power is set too high. Please repeat the test.” 
(Kraften er sat for højt. Gentag venligst testen). 
Strømkraften reducreres automatisk med 0,5 W. 
 
Hvis patienten føler varme mellem 7 og 11 sekunder (2), er den anbefalede 
strømkraft fastsat. Beskeden “The power is set correctly” (Strømkraften er sat 
korrekt) fremkommer. 
 
Tryk på ”OK” knappen gemmer den fastsatte strømkraft og accepterer denne 
automatisk i ”Power” graf søjlen på behandlingsskærmen. 
 

Note: Hvis termisk tærskel er fastsat mellem 0,5 og 0,1 W og varmeeffekten opnås 
på mindre end 7 sekunder, skal strømkraften reduceres med 0,1 W. 

  
 
 

1 
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Favoritter 
 
 
Rediger 
 
 

Programmerne, der er ændret og gemt på behandlingsskærmen, arkiveres i 
Favourites gennem ”save” proceduren. 
 
På Favourites listen kan disse være 
 
1. afmærket til behandling 
For at gøre dette vælges den ønskede patient direkte i den tilsvarende linie. 

  
 
 

2. redigeret, flyttet i sekvensen og slettet 
Tryk på ”Edit” knappen åbner skærmen for redigering af data. Patienten, der 
skal redigeres, vælges direkte i linien og vises markeret i blåt; ”Delete” 
knappen bliver aktiv. Ved at vælge og trykke på søjlen på højre side af linien 
kan patienten flyttes til andet sted. 
Tryk på ”Delete” knappen sletter programmet. 
Tryk på ”Confirm” knappen afslutter redigeringsfunktionen. 
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Bølgelængde 
OptonPro 10 W 
 

 
810 nm og 980 nm 

  
Bølgelængde 810 nm, 980 nm og 1064 nm 
OptonPro 15 W / 25 W 
 
Output kraft 
 

 

OptonPro 10 W 
 

max. 10 W, CW funktion 

OptonPro 15 W 
 

max. 15 W, CW funktion 

OptonPro 25 W max. 25 W, CW funktion 
  
Strømforbrug  
  
OptonPro 10 W max. 1,0 A 
  
OptonPro 15 W max. 1,2 A 
  
OptonPro 25 W max. 1,8 A 
  
  
 Uden afstandsmåler Afstandsmåler, lille Afstandsmåler, stor 
  
Behandlingsafstand 0 cm 1,2 cm 4,5 cm 
Behandlingsområde 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 
    
Strømdensitet 
Uden afstandsmåler 

 
max. 12,5 W/cm² 

 
max. 18,7 W/cm² 

 
max. 31,2 W/cm² 

  
Strømdensitet 
med afstandsmåler, 
lille (1,2 cm) 

 
max. 3,2 W/cm² 

 
max. 4,8 W/cm² 

 
max. 8,0 W/cm² 

    
Strømdensitet med 
afstandsmåler, stor 
(4,5 cm) 

 
max. 1,1 W/cm² 

 
max. 1,6 W/cm² 

 
max. 2,7 W/cm² 
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Note: De følgende data gælder for alle 3 modeller. 
  
Bølgelængde pilot 
stråle 

650 nm 

  
Output kraft 
Pilot stråle 

Max. 5 mW 

  
Strømforsyning 100-240 V~, 50 Hz / 60 Hz  
  
Hovedsikring 2 x T 2.5 AL, 250 VA 
  
Beskyttelsesklasse II 
  
Anvendte dele Type B, possible contact components applicator, afstandsmåler 
  
Betjeningsfunktion Fortløbende funktion 
  
Laser system 4 halvleder diode laser, optiske fibre 
  
Behandlingsområde min. Ø 10 mm 
  
Gentagelses frekvens 0,1 to 20.000 Hz 
  
Pulsbredde (enkelt 
puls) 

0,1 s til 5 s (puls funktion) 

  
Nøjagtighed ±20% 
 
Nøjagtighed - 
hudtemperatur måling  
 

 
 
±2°C 
 

Atstandsstykke lille L 1,2 cm   
    
Afstandsmåler, stor L 4,5 cm   
    
Dimensioner (uden 
søjle)? 

H 30 x W 35 x L 20 cm 

  
Laser klasse 4 
  
Sikkerhedsafstand NOHD (Nominal Ocular Hazard Distance) (Nominel okular fareafstand) 3 m 

MPR (Maximum Permissible Radiation) (Maksimum tilladt bestråling) af hud under 
17 cm grænse 

  
Stråle afvigelse 32°  
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Interlock anordning Dørkontakt, der åbner når døren åbnes, kapacitet 12 V, 10 mA, serietilslutning i 

tilfælde af at der er flere døre. 
  
Display Flydende krystal display (LCD) 
  
Vægt uden søjle 3,8 kg 
  
Omgivelsers forhold Funktion: 

Temperatur:  10°C...40°C 
Luft fugtighed:  20%...80% relativ fugtighed uden kondensation 
Luft tryk:  900 hPa...1030 hPa 
 
Opbevaring og transport: 
Temperatur:  -10°C...50°C 
Luft fugtighed:  10%...90% relativ fugtighed uden kondensation 
Luft tryk:  700 hPa...1060 hPa 
 

  
Opbevaring og transport Opbevar venligst pakningen. Apparatet må kun transporteres og opbevares i den 

originale pakning. 
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– Før enhver vedligeholdelses- og rengøringsprocedure påbegyndes, skal 
apparatet altid slukkes på hovedkontakten og strømkablet skal trækkes ud. 
 
– Vær sikker på, at når rengøring og desinficering foregår, labels ikke 
beskadiges (så som advarsler, labels om kontrolanordninger, 
identifikationsplade). 
 
– Vær sikker på, at ingen væske trænger ind i apparat, fodkontakt eller probe. 
Anvend ikke sprays. 
 
– Hvis væske trænger ind i apparat eller probe under rengøring eller 
desinficering, tag venligst apparatet ud af brug, beskyt det mod genanvendelse 
og kontakt jeres service repræsentant- 
 
– Apparatet og anvendte dele betragtes som ikke kritisk i henhold til hygiejne på 
grund af anvendelse på ubeskadiget og sund hud. 

  
Konsol / fodkontakt Rengøring: I tilfælde af synlig tilsnavsning kan konsollet, fodkontakt og alle 

kabler rengøres ved hjælp af alkoholfri plastikrengøringsmiddel, der kan købes i 
almindelig handel. Tør overfladen af med en blød klud fugtet i 
overensstemmelse med specifikationerne givet af rengøringsmidlets fabrikant, 
indtil snavset er fjernet, men kluden må ikke være gennemblødt. 

  
 Desinficering: Vi anbefaler at disinficering udføres mindst en gang om ugen, 

lige så vel som hvis der er nogen indikation af kontaminering. I dette tilfælde, 
rådfør dig med din hygiejnespecialist. 
Udfør altid rengøring før desinficering. 
 
Konsollet og fodkontakten kan desinficeres med desinficerende servietter. Brug 
et alkoholfrit desinfektionsmiddel til metal og plastik med anti-bakterielle, virus- 
og svampedræbende egenskaber, købes i almindelig handel. 
Vær opmærksom på brugsvejledninger fra de respektive fabrikanter. Gnid alle 
overflader med en blød klud fugtet i overensstemmelse med fabrikantens 
specifikationer vedr. desinfektionsmidlet, men ikke gennemblødt, eller præ-
imprægneret med desinfektionsmiddel (wipes). 
Vær også opmærksom på krav omkring tørring eller efter-rengøring, hvor 
relevant. 

  
Probe / afstandsmåler Rengøring: Fjern afstandsmåler fra proben før rengøring. Følg så proceduren 

beskrevet under ”Konsol/fodkontakt”. Brug en vatpind til at rense linsen i 
proben. 

  
 Desinficering: Vi anbefaler, at desinficering udføres mindst en gang om ugen, 

lige så vel som hvis der er nogen tegn på kontaminering. Rådfør dig med din 
hygiejne specialist når du gør dette. 
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Udfør altid rengøring før desinficering. 
 
Fjern afstandsmåler fra proben før desinficering. Brug et alkoholfrit 
desinfektionsmiddel til metal, plastik og øvrige dele, der har anti-bakterielle, 
virus- og svampedræbende egenskaber, fås i fri handel. 
Følg så proceduren beskrevet under ”Konsol/fodkontakt”. 
Brug en vatpind til at desinficere linsen i proben. 
Der må ikke være rester af rensemidlet på probens output linse! Snavs ændrer 
de optiske egenskaber i output linsen. I tilfælde af dette, kontakt service-
afdelingen. 

  

 

Forsigtig: Hvis der anvendes brændbare opløsninger til rengøring og 
desinficering, skal der gå tilstrækkelig tid til, at opløsningerne kan fordampe, før 
laseren anvendes. 
I modsat fald kan det antænde brand. 

  
Note: Anvend kun apparatet i hygiejniske omgivelser. 
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 Apparatet er CE mærket 

 

 
 
i overensstemmelse med EU direktivet om medicinske apparater 93/42/EEC. 
 

Fabrikant Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Tyskland 
Tel. +49 (0)731. 9761-0 
Fax +49 (0)731. 9761-118 
www.zimmer.de 

 



 Leveringsomfang, tilbehør 13  
 

 
  

 Side 38  
 

Leveringsomfang  
Del nr.*  
4686 
4685 

1 basis apparat OptonPro 10 W or 
1 basis apparat OptonPro 15 W or 

4684 1 basis apparat OptonPro 25 W 
 1   strømkabel 
 1   interlock stik 
 2   beskyttelsesbriller  
 1   laser advarselsskilt til dør, inkl. advarselslys 
 1   afstandsmåler, lille 
 1   afstandsmåler, stor 
 1 brugervejledning 
* se tilbehør  

 
Tilbehør  
Del nr.  
118*2 Strømkabel 
6825410022 Interlock stik 
87450250 Beskyttelsesbriller 
95730012 Laser laser advarselsskilt til dør, inkl. advarselslys til OptonPro 10 W 
95730015 Laser laser advarselsskilt til dør, inkl. advarselslys til OptonPro 15 W/25 W 
93070620 Afstandsmåler, lille 
93070630 Afstandsmåler,stor 
6525411201 Afstandsmåler, silicone  
94119057 Fodkontakt 
10102955 Brugervejledning 

 
 
*2 standard kabel. Andre lands-specifikke stik varianter er til rådighed. 
   Hvis påkrævet, kontakt venligst din forhandler. 
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 For OptonPro leveres ingen kombinationsapparater af fabrikanten. 
 
Enhver, som kombinerer apparater mod disse retningslinier, og derved skaber 
et medicinsk behandlingssystem, gør det under hans/hendes eget ansvar. 
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 OptonPro fremstilles i overensstemmelse med DIN EN 60601-1 
sikkerhedsregler. 
 
Som fabrikant kan Zimmer MedizinSysteme kun betragte sig som ansvarlig for 
sikkerhed og driftssikkerhed, hvis 
 
• apparatet anvendes med et korrekt strømudtag med jordkontakt og de 

elektriske installationer er i overensstemmelse med DIN VDE 0100 del 710, 
• udstyret betjenes i overensstemmelse med brugervejledningen, 
• tilføjelser, genjusteringer eller modificeringer kun er udført af personer 

autoriseret af Zimmer MedizinSysteme, 
• brugeren har gjort sig bekendt med funktionssikkerhed, den korrekte 

betjeningstilstand og mekaniske integritet før anvendelse af apparatet og 
håndholdt tilbehør, 

• apparatet kun betjenes af grundigt uddannet personale, 
• apparatet ikke betjenes i fareområder og/eller brandfarlig atmosfære, 
• apparatet omgående afbrydes fra strømforsyning når væske er trængt ind i 

det. 
 
Apparatet indeholder ingen dele, der kan serviceres eller repareres af 
brugeren. 

  
Præstationstest 
 

Det anbefales at udføre en præstationstest af lasersystemet før hver 
behandling. På denne måde kan du være sikker på, at lasersystemet arbejder 
korrekt, lysguiden er intakt og proben funktionsdygtig. 
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Note Vær sikker på, at alle personer til stede i behandlingsrummet bærer 
beskyttelsesbriller. 

  
Gennemførelse 1.  Udfør en funktionstest. Proceduren for udførelse af en funktionstest er 

beskrevet i kapitel 9.2. 
 
2. Tryk på nødstop knappen. Apparatet skal omgående slukke. Bring 

knappens top tilbage til startpositionen ved at dreje den i pilens retning. 
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 I Tyskland er det ikke nødvendigt at udføre enten sikkerhedscheck eller en 
meteorologisk kontrol af OptonPro apparatet. Apparatet kan ikke delt til 
hverken annex 1 eller annex 2 i Medical Device Operator Ordinance 
(Medicinsk apparat funktions forordning) (MPBetreibV). 
 
I Tyskland gælder MPBetreibV (Medical Device Operator Ordinance) så vel 
som DGUV (German Social Accident Insurance) (Tysk social ulykkesforsikring) 
regel 3 (elektriske systemer og udstyr), blandt andre, i deres respektive 
nugældende versioner. 

  
Note: Disse krav gælder for betjening af apparatet i Tyskland. Overvej venligst 

divergerende nationale regler i dit land. 
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Apparat teknisk fejl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responderer ikke på hovedkontakten, display forbliver mørkt. 
 
Mulig årsag 1: 
Tilslutning til strømforsyning. 
Udbedring af årsag 1: 
Check om hovedstikket er korrekt sat ind i stikkontakten og apparatstikket er sat fast 
ind i apparatets udtag. 
Check strømkable for skade. 
Check strømforsyningens stikkontakt. 
 
Mulig årsag 2: 
Strømforsynings sikring 
Udbedring af årsag 2: 
Check strømforsynings sikringen. 
Udskift kun sikringen med en med nøjagtigt samme navn/samme styrke. 
Før du gør det, check strømforsyningen grundigt for mulige fejl. 
 
Hvis fejlen genopstår, informer omgående serviceafdelingen/kundeservice. 
 
Mulig årsag 3: 
Nødstop knap er trykket ned. 
Udbedring af årsag 3: 
Check om nødstop knappen er udløst. 

  
Laser udleder ingen 
kraft 

Mulig årsag 1: 
Interlock 
Udbedring af årsag 1: 
Check om interlock stikket er korrekt installeret. 
 
Med dør overvågning installeret, check om dørkontakten er åben eller om døren 
ikke er ordentlig lukket. 
 
Mulig årsag 2: 
Fodkontakt 
Udbedring af årsag 2: 
Check om fodkontakten er korrekt installeret. 

  
Probe temperatur er 
for lav 

Apparatet er for koldt. Vent på besked på display, der indikerer at 
funktionstemperatur er nået. 

  
Probe temperatur for 
høj 

Apparatet er blevet meget varmt på grund af en lang, høj kraftudledning. 
Vent på besked på display, der indikerer at funktionstemperatur er nået. 
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Fejl Interne apparatfejl vises med en fejlbesked på display. 
Lejlighedsvis kan fejlen rettes ved at slukke apparatet, vente fem sekunder og 
tænde apparatet igen. 
Hvis det ikke løser problemet, kontakt venligst kundeservice. Du kan komme i 
kontakt med dem via din salgsrepræsentant eller via hovedkontoret i Neu-Ulm. 

  
Kundeservice Det er vigtigt at du meddeler teknisk support/kundeservice om problemer, der opstår 

ofte eller ikke kan løses. 
Du kan komme i kontakt med dem via din salgsrepræsentant eller via hovedkontoret 
i Neu-Ulm. 

  
Hovedkontor Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Tyskland 
Tel. +49 (0)731. 9761-0 
Fax +49 (0)731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Bortskaffelse Apparatet må kun returneres til fabrikken i den originale pakning. Det skal 

bortskaffes af fabrikken i Neu-Ulm.  
 
I andre (europæiske) lande henvises venligst til nationale regler for bortskaffelse. 
Kontakt din forhandler hvis nødvendigt. 

Distributør      AcupunctureShop.com ApS. Denmark 
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 OptonPro blev udviklet i overensstemmelse med anerkendte regler for fabrikation; 
information om tilsigtet anvendelse af komponenterne var tilgodeset. 

  
 OptonPro må ikke betjenes i nærheden af aktive HF kirurgiske apparater eller MR 

apparater, som kan forårsage betydelig elektromagnetisk forstyrrelse. 
  
 OptonPro er udelukkende beregnet til, og er testet til, professionel sundhedspleje så 

som på hospitaler. 
  
 OptonPro har ingen centrale egenskaber, der kan nedsættes gennem elektromagnetisk 

forstyrrelse. 
  
 ADVARSEL: Anvendelse af dette apparat ved siden af eller stablet med andre 

apparater bør undgås, da dette kan føre til fejlfunktion. Hvis en sådan anvendelse er 
nødvendig, skal apparatet, så vel som andre apparater, til stadighed observeres for at 
sikre, at de fungerer normalt. 

  
 OptonPro apparatets elektromagnetiske kompatibilitet blev testet på det originale 

apparat med håndholdt tilbehør, fodkontakt og interlock. 
  
 ADVARSEL: Anvendelse af tilbehør, konvertere og kabler, der ikke er specificeret eller 

leveret af apparat fabrikanten, kan forårsage forhøjede elektromagnetisk forstyrrende 
udledninger eller nedsat elektromagnetisk immunitet i apparatet, hvilket resulterer i 
ukorrekt funktion.  

  
 OptonPro apparatet indeholder ingen udskiftelige komponenter eller andre dele, der 

fører til forværrelse af EMC. 
  
 ADVARSEL: Bærbare HF kommunikations apparater (inklusive perifere apparater så 

som antenner) skal anvendes på en afstand af mindst 30 cm (12 tommer) fra nogen 
som helst del af OptonPro apparatet, dette inkluderer kabler specificeret af fabrikanten. 
I modsat fald kan det føre til funktionstab af apparatet. 

  
 Apparatet blev udelukkende testet for HF immunitet med valgte frekvenser. Korte 

perioder med andre sekvenser i nærheden kan føre til fejlfunktioner. Liste med de 
testede frekvenser findes i Tabel 4. 

  
 OptonPro apparatet indeholder ingen komponenter, der kan ældes gennem apparatets 

levetid, eller der kan føre til forværrelse af den elektromagnetiske kompatibilitet. Derfor 
er ingen vedligeholdelse nødvendig gennem apparatets funktionstid for at sikre 
grundlæggende sikkerhed. 

  
 Alle tests i overensstemmelse med standard IEC 60601-1-2 Ed. 4.0 blev udført. Ingen 

andre standarder og regler om elektromagnetisk kompatibilitet blev anvendt. 
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Retningslinier og fabrikantens deklaration - Elektromagnetisk immunitet 

OptonPro apparatet er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser som vist nedenfor. Kunden eller brugeren 
af OptonPro apparatet skal sikre, at det anvendes i sådanne omgivelser. 

Immunitets tests IEC 60601 – test 
niveau 

Overholdelses niveau Elektromagnetiske 
omgivelser – Retningslinier 

Elektrostatisk udledning 
(ESD) iflg. IEC 61000-4-2 

± 8 kV kontakt 
udledning 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV luft udledning 

± 8 kV kontakt udledning 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV luft udledning 

Gulve skal være lavet af træ, 
beton eller keramiske fliser. I 
tilfælde af plastik belægning 
skal den relative fugtighed 
være mindst 30%. 

Hurtige elektriske 
kortvarige/stød iflg. IEC 
61000-4-4 

± 2 kV 
 
100 kHz repetitions 
frekvens 

± 2 kV 
 
100 kHz repetitions frekvens 

Forsynings voltage skal svare 
til den der findes i typiske 
forretnings- eller hospitals 
omgivelser. 
 

Bølger iflg. IEC 6100-4-5 
(ekstern leder) 

± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV 

Bølger iflg. IEC 6100-4-5 
(ekstern leder - jord) 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

Voltage dyk iflg. IEC 
61000-4-11 

0% UT; 0.5 cykler 
At 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° og 
315° 
 
 
 
 
 

0% UT; 0.5 cykler 
At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° og 315° 

Forsynings voltage skal svare 
til den der findes i typiske 
forretnings- eller hospitals 
omgivelser. Når brugeren af 
OptonPro apparatet har brug 
for videre funktion i tilfælde af 
forstyrrelser i strømforsyningen, 
anbefales det at anvende 
OptonPro apparatet med en 
uforstyrrelig strømkilde eller et 
batteri. 
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Retningslinier og fabrikantens deklaration - Elektromagnetisk immunitet 

OptonPro apparatet er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser som vist nedenfor. Kunden eller brugeren 
af OptonPro apparatet skal sikre, at det anvendes i sådanne omgivelser. 

Immunitets 
tests 

IEC 60601- test niveau Overholdelses niveau Elektromagnetiske omgivelser– 
Retningslinier 

Elektrostatisk 
udledning (ESD) 
iflg. IEC 61000-
4-2 

± 6 kV kontakt udledning 
 
± 8 kV luft udledning 

± 6 kV kontakt 
udledning 
 
± 8 kV luft udledning 

Gulve skal være lavet af træ, beton eller 
keramiske fliser. I tilfælde af plastik belægning 
skal den relative fugtighed være mindst 30%. 

Hurtige 
elektriske 
kortvarige 
forstyrrelser/stød 
iflg. IEC 61000-
4-4 

± 2 kV for strømkabler 
 
± 1 kV for input og 
output kabler 

± 2 kV for strømkabler 
 
Ikke relevant 

Forsynings voltage skal svare til den der findes i 
typiske forretnings- eller hospitals omgivelser. 
 

Bølger iflg. 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV ekstern leder 
 
± 2 kV ekstern leder - 
jord 

± 0,5 kV differentiel 
funktion 
 
± 1 kV almindelig 
funktion 

Forsynings voltage skal svare til den der findes i 
typiske forretnings- eller hospitals omgivelser. 
 

Voltage dyk, 
korte forstyrrel-
ser og udsving i 
voltage 
forsyning iflg. 
IEC 61000-4-11. 

<5% UT 
(>95% dyk i UT for ½ 
cykel) 
 
40% UT 
(60% dyk i UT for 5 
cykler) 
 
70% UT 
(30% dyk i UT for 25 
cykler) 
 
<5% UT 
(>95% dyk UT i 5 
sekunder) 

<5% UT 
(>95% dyk i UT for ½ 
cykel) 
 
40% UT 
(60% dyk i UT for 5 
cykler) 
 
70% UT 
(30% dyk i UT for 25 
cykler) 
 
<5% UT 
(>95% dyk i UT i 5 
sekunder) 

Forsynings voltage skal svare til den der findes i 
typiske forretnings- eller hospitals omgivelser. 
Når brugeren af OptonPro apparatet har brug 
for videre funktion i tilfælde af forstyrrelser i 
strømforsyningen, anbefales det at anvende 
OptonPro apparatet med en uforstyrrelig 
strømkilde eller et batteri. 
 
Dette kan forårsage at apparatet genindstiller 
sig. 
 

Note: UT er a.c. forsynings voltage før anvendelse af test niveau. 
 
Tabel 202 iflg. EN 60601-1-2:2006-10 
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OptonPro’s nøgle funktions egenskaber er: Udledning af laser bestråling til terapeutiske formål så vel som 
problemfri betjening af alle funktioner. 
 

Retningslinier og fabrikantens deklaration - Elektromagnetisk immunitet 

OptonPro apparatet er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser som vist nedenfor. Kunden eller brugeren 
af OptonPro apparatet skal sikre, at det anvendes i sådanne omgivelser. 

Immunitets 
tests 

IEC 60601- test 
niveau 

Overholdelses niveau Elektromagnetiske omgivelser - 
Retningslinier 

Ledede HF 
forstyrrelser 
iflg. IEC 
61000-4-6 
 
Udstrålet 
HF 
forstyrrelser 
iflg. IEC 
61000-4-3 

3 VEffektiv værdi 
150 KHz til 80 MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz til 2,5 GHz 

3 VEffektiv værdi 
150 KHz til 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz til 2,5 GHz 

Bærbart og mobilt radioudstyr bør ikke anvendes 
i en afstand fra OptonPro, inklusive kabler, der er 
mindre end den anbefalede sikkerhedsafstand 
beregnet iflg. ligningen, der anvendes til 
transmissions frekvensen. 
 
Anbefalet sikkerhedsafstand: 
 

d= 1,17 √P 
 

d= 1,17 √P for 80 MHz til 800 MHz 
 

d= 2,33 √P for 800 MHz til 2.5 GHz 
 
med P som vurderet output fra transmitteren i 
watt (w) iflg. fabrikantens information om 
transmitteren og d som den anbefalede 
sikkerhedsafstand i meter (m). 
 
Ved alle frekvenser skal styrkefeltet af stationære 
radiotransmittere være mindre end overholdelses 
niveauetb iflg. on-site testudførelse. 
 
I omgivelser af apparater, der er mærket med det 
følgende symbol, er forstyrrelser mulige. 
 

 

NOTE 1 Ved 80 Hz og 800 MHz, gælder det højere frekvens område. 
NOTE 2 Disse retningslinier gælder ikke nødvendigvis i alle tilfælde. Spredningen af elektromagnetiske variabler påvirkes 
af optagelse og reflektion fra bygninger, genstande og personer. 

a Styrkefeltet i stationære transmittere, så som basestationer for radiotelefoner og land mobile radioer, amatør 
radiostationer, AM og FM radioudsendelser og TV udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at 
vurdere de elektromagnetiske omgivelser med hensyn til stationære transmittere, anbefales en elektromagnetisk 
kortlægning. Hvis det målte styrkefelt i området, hvor OptonPro apparatet anvendes, overstiger det ovenfor nævnte 
overholdelses niveau, skal OptonPro apparatet overvåges for at verificere normal funktion. Hvis man observerer unormal 
funktion, kan yderligere tiltag være nødvendige, så som ændringer eller omplacering af OptonPro apparatet. 
b I et frekvens område på over 150 kHz til 80 MHz skal styrkefeltet være mindre end 3 V/m. 

 
Table 204 iflg. EN 60601-1-2:2006-10 
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Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbare og mobile HF telekommunikations apparater og OptonPro 
apparatet. 

OptonPro apparatet er beregnet til funktion i elektromagnetiske omgivelser, hvor HF forstyrrelser er kontrollerede. Kunden 
eller brugeren af OptonPro apparatet kan medvirke til at undgå elektromagnetiske forstyrrelser ved at opretholde en 
minimum afstand mellem bærbare og mobile HF telekommunikations apparater (transmittere) og OptonPro apparatet - 
afhængigt af kommunikations apparatets output kraft som vist nedenfor. 

Transmitterens klassificerede output 
W 

Sikkerhedsafstand afhængigt af transmissions frekvens 
M 

150 kHz til 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz til 800 MHz 
d= 1,17 √P 

800 MHz til 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 1,67 11,67 23,33 

For transmittere, hvis maksimum klassificerede output ikke er vist i tabellen ovenfor, kan den anbefalede 
sikkerhedsafstand d i meter (m) bestemmes ved at anvende ligningen, der svarer til den respektive kolonne, hvor P er 
maksimum transmitterens klassificerede output i watt (W) iflg. transmitterens fabrikant. 
NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvens område. 
NOTE 2 Disse retningslinier gælder ikke nødvendigvis i alle tilfælde. Spredningen af elektromagnetiske variabler påvirkes 
af optagelse og reflektion fra bygninger, genstande og personer. 

 
Tabel 206 iflg. EN 60601-1-2:2006-10 
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