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Opis funkcji 

 

(A) Powrót Powrót o jeden krok do tyłu 
(B) Pamięć Wywołanie obszaru pamięci 
(C) Wskazania Wywołanie menu wskazań 
(D) Programy Wywołanie listy programów 
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11 Włącznik  
12 Gniazdo bezpiecznika sieciowego 
13 Przyłącze przewodu zasilającego 
16 Gniazdo podłączeniowe głowicy  

ultradźwiękowej 0,8 / 2,4 MHz 
   
 18 Tabliczka znamionowa 
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W instrukcji obsługi symbol ten oznacza niebezpieczeństwo. 

  
Uwaga! 

W instrukcji obsługi symbol ten oznacza „Uwaga” , możliwość szkód materialnych. 

  

 

Typ urządzenia BF (wg IEC 601-1):  
Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
Zabrania się stosowania w okolicy serca. 

  

 
Urządzenie posiada klasę bezpieczeństwa elektrycznego II. 

  

 

 
Postępować zgodnie z instrukcją obsługi. 

  

 

 
Instrukcja obsługi 

  

 

 
Numer seryjny 

  

 

 
Numer katalogowy 

  

 

 
Producent 

  

 

 
Data produkcji 

 
Ten symbol oznacza niebezpieczne miejsca na urządzeniu. 

 
 

 
Tryb interwałowy 
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Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część urządzenia.  
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Wskazania z zakresu 
ortopedii, chirurgii, 
traumatologii, 
reumatologii 
 
 

• Zespoły bólowe okolicy szyjnej, np. zespół szyjny 
• Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (tylko w okresie bez stanów 

zapalnych) 
• Schorzenia stawów 
• Reumatoidalne zapalenie stawów (o ile wskazany jest zabieg rozgrzewający) 
• Artroza 
• Periartropatie 
• Epikondylopatia 
• Tendinozy, periostozy, ostroga kości piętowej 
• Achillodynia 
• Blizny, przykurcze, przykurcz Dupuytrena 
• Dolegliwości pourazowe 
• Złamania (w szczególności przy opóźnionym tworzeniu kostniny) 

  
Pozostałe wskazania • Astma oskrzelowa 

• Choroby jamy nosowej 
• Utrzymujące się dolegliwości kręgosłupa w odcinku szyjnym po urazie 

odgięciowym z powtarzanymi blokadami 
• Bóle głowy 
• Bóle uszu 
• Półpasiec 
• Zaburzenia czynnościowe żołądka i dwunastnicy 
• Przewlekły ból miednicy 
• Zaburzenia czynności miednicy mniejszej 
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Ogólne 
przeciwwskazania 

• niewyjaśnione objawy bólowe 
• choroby, w których nie jest dozwolone stosowanie ciepła, np. ostre choroby 

zakaźne 
• choroby, przy których działania mechaniczne są przeciwwskazane, np. 

zakrzepica żylna, 
• ograniczenie przepływu krwi  
• podejrzenia chorób układu sercowo-naczyniowego 
• skaza krwotoczna 
• nie wykonywać zabiegu ultradźwiękami powyżej C 3 w odcinku szyjnym 
• zabieg ultradźwiękami narządów miąższowych lub czułych na działanie 

temperatury (jądra, oczy, macica ciężarnej, wątroba, nerka itd.) 
• znieczulone obszary skóry 
• zaburzenia odczuwania temperatury 
• po zabiegu z wykorzystaniem promieniowania jonizującego 
• chrząstki nasadowe 
• nowotwory 
• rozruszniki elektroniczne 
• stosowanie na lub w pobliżu otwartych ran 
• upośledzenie odruchów i wrażliwość na ból 
• stosowanie na brzuchu, miednicy lub okolicy lędźwiowej w okresie ciąży lub w 

przypadku podejrzenia ciąży 
 
 
Implanty metalowe i endoprotezy  
 
Obecnie nie ma już zastrzeżeń co do dynamicznego stosowania terapii 
ultradźwiękami w mniejszych dawkach. 
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Skutki uboczne terapii 
ultradźwiękowej 

W przypadku prawidłowego stosowania urządzenia nie ma informacji o 
występowaniu jakichkolwiek skutków ubocznych. 
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 Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem na pacjentach, użytkownik powinien 
zapoznać się z instrukcją użytkowania oraz metodami przeprowadzania 
poszczególnych zabiegów, a także ze wskazaniami i przeciwwskazaniami, 
ostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi obsługi urządzenia. Ponadto należy również 
mieć na względzie inne źródła zawierające informacje dotyczące terapii 
ultradźwiękowej oraz stosować się do nich. 

  
 Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać wraz z urządzeniem w miejscu 

dostępnym przez cały czas dla osób upoważnionych do obsługi urządzenia. 
  

Ostrożnie! 
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności 
konserwacyjnych lub czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania poprzez 
odłączenie wtyczki od źródła zasilania. 

  

Ostrożnie! 
Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że urządzenie jest zasilane ze 
zgodnego z normami uziemionego gniazda ściennego (instalacja elektryczna jest 
zgodna z normą DIN VDE 0100 część 710). Urządzenia wolno stosować wyłącznie z 
dostarczonym przewodem zasilającym. Przewód zasilający należy chronić przed 
wszelkimi oddziaływaniami mechanicznymi. 

  

Ostrożnie! 
Pola magnetyczne i elektryczne mogą wywierać wpływ na działanie urządzenia. 
Dlatego też nie należy korzystać z tego urządzenia w pobliżu urządzeń 
wytwarzających silne pola elektromagnetyczne (np. wytwarzanych przez urządzenia 
do diatermii, urządzenia rentgenowskie lub do rezonansu magnetycznego). Należy 
zachować bezpieczną odległość od takiego pola, wynoszącą co najmniej kilka 
metrów. 

  

Ostrożnie! 
Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w pobliżu materiałów wybuchowych, 
łatwopalnych lub w środowisku łatwopalnym. 

  

Ostrożnie! 
Urządzenie należy przed rozpoczęciem użytkowania umieścić w taki sposób, aby 
zapewnić bezpośredni dostęp do źródła zasilania w celu umożliwienia odłączenia 
urządzenia od sieci elektrycznej w dowolnym momencie.  

 Przed użyciem należy dokonać sprawdzenia urządzenia. W przypadku wykrycia 
uszkodzeń urządzenia, nie należy go użytkować. 

  

Ostrożnie! 
Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów firmy Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  

Ostrożnie! 
Urządzenie może spowodować błędy w funkcjonowaniu innych urządzeń 
znajdujących się w pobliżu lub zakłócać ich pracę. Może zajść konieczność podjęcia 
środków ostrożności, np. nowe wyposażenie, nowy układ urządzeń lub 
zabezpieczenie urządzeń. 

  

Ostrożnie! 
W trakcie okresu eksploatacji produktu nie wolno dokonywać żadnych zmian w 
urządzeniu ani w systemie medycznym.  
Kompletny system medyczny jest przeznaczony do stosowania w środowisku 
pacjenta. 

  

Ostrożnie! 
Aby bezpiecznie odłączyć urządzenie od sieci zasilającej, należy wyciągnąć wtyczkę 
z gniazda na obudowie lub gniazda naściennego 
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 Z głowicą należy obchodzić się ostrożnie, by zachować jej właściwości. Nie dotykać 
głowicy ultradźwiękowej ostrymi przedmiotami, ponieważ aluminiowa głowica jest 
podatna na zadrapania. 

  
 Używanie innych środków sprzęgających niż specjalny żel do głowic 

ultradźwiękowych „Sono plus” może uszkodzić głowicę ultradźwiękową.  
  
 Głowicę ultradźwiękową czyścić po użyciu ogólnie dostępnymi środkami 

dezynfekującymi. 
  
 Przed każdym użyciem głowicy ultradźwiękowej należy sprawdzić, czy nie wykazuje 

ona uszkodzeń. W przypadku wykrycia uszkodzeń głowicy, nie należy jej użytkować. 
  

Ostrożnie! 
Przy regularnym stosowaniu głowicy ultradźwiękowej w kąpieli wodnej należy 
przestrzegać środków ochrony dla użytkowników. Wszystkie zanurzone w wodzie 
części ciała użytkownika muszą być chronione przy zastosowaniu odpowiednich 
środków. Odpowiednim środkiem ochronny jest tak zwana „odzież zawierająca 
powietrze”. Przykład: rękawice z neoprenu lub lateks na bawełnianych rękawicach. 

 



 Ostrzeżenia 
 4  

 

 
 Strona 6  

 

 
To urządzenie jest przewidziane tylko do użytku przez personel medyczny.  

  

 
Użytkownicy urządzenia muszą być przeszkoleni w zakresie właściwego stosowania 
systemu oraz posiadać odpowiednie umiejętności.  

  

 
Stosowanie tego produktu niezgodnie z określonym w instrukcji przeznaczeniem i 
ustawieniami może prowadzić do zagrożenia spowodowanego niekontrolowanym 
uwolnieniem energii ultradźwiękowej. 

  

 
Podczas zabiegu nie należy pozostawiać pacjenta bez nadzoru. 

  

 
Wszelkie instrukcje dotyczące miejsca zabiegu, czasu trwania oraz siły zabiegu 
wymagają wiedzy medycznej i mogą być udzielane przez uprawnionych do tego 
lekarzy i terapeutów. Instrukcji tych należy koniecznie przestrzegać. 

  

 
Urządzenia nie należy stosować w wilgotnych pomieszczeniach. W przypadku 
używania w wilgotnych pomieszczeniach mogą wystąpić znaczne uszkodzenia, a 
także zagrożenie dla pacjentów i użytkowników. 

  

 
Opakowanie należy utylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 
Należy zadbać o to, aby dzieci nie miały do niego dostępu.  

  

 
Stosowanie tego produktu niezgodnie z określonym w instrukcji przeznaczeniem i 
ustawieniami może prowadzić do zagrożenia spowodowanego niekontrolowanym 
uwolnieniem energii ultradźwiękowej.  

  
  

 
U pacjentów z implantami lub wszczepionymi urządzeniami elektrycznymi zabieg 
wolno przeprowadzić dopiero po wykluczeniu ryzyka. 

  

 
Jednoczesne podłączenie pacjenta do chirurgicznego urządzenia o wysokiej 
częstotliwości jest niedozwolone. Może to prowadzić do powstania oparzeń. 
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Co to jest aparat 
Soleoline? 
 

Jest to bardzo nowoczesna, innowacyjna seria produktów obejmująca 3 różne 
warianty aparatu. 
 
Soleo Sono  
Najnowocześniejszy, innowacyjny aparat do terapii ultradźwiękowej. 
Soleo SonoStim 
Najnowocześniejsze, innowacyjne urządzenie do skojarzonej elektroterapii  
i terapii ultradźwiękowej z możliwością zastosowania dodatkowego modułu 
podciśnieniowego.  
Soleo Galva  
Najnowocześniejsze, innowacyjne urządzenie do elektroterapii z możliwością 
zastosowania dodatkowego modułu podciśnieniowego. 

  
Uwaga: Obsługa aparatu Soleo SonoStim i Soleo Galva opisano w oddzielnej instrukcji. 
  
Co przemawia za 
Soleoline? 

Nowoczesny, kolorowy wyświetlacz, ukazujący wszystkie związane z terapią 
parametry, a także nowoczesna obsługa dotykowa. 
Indywidualne ustawienia startowe programów oraz intuicyjne menu gwarantują 
użytkownikowi najwyższy komfort. 
 
Aparat dzięki niewielkiemu rozmiarowi umożliwia pracę w gabinecie nie zajmując 
wiele miejsca, a także idealnie nadaje się do zastosowania podczas wizyt 
domowych.  
 

  
  
Co umożliwia  
Soleo Sono 

Emituje ultradźwięki terapeutyczne za pośrednictwem nowoczesnej głowicy 
ultradźwiękowej z bezstopniową regulacją częstotliwości. 

 
  
  
Co nowego 
wprowadziliśmy w 
Soleo Sono? 

SonoSwing, innowacyjność w zakresie terapii ultradźwiękami: 
• głowica z dwiema częstotliwościami 
• dowolny wybór głębokości zabiegu poprzez procentową regulację dwóch 

częstotliwości. 
 

  
Uwaga: Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowany personel 

medyczny (np. lekarzy i terapeutów oraz osoby wykonujące inne zawody 
medyczne). 
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 Seria produktów Soleoline obejmuje 3 różne warianty aparatu: 
 
Soleo Sono 
Urządzenie terapeutyczne do terapii ultradźwiękowej. 
Soleo SonoStim 
Urządzenie złożone do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii z 
możliwością zastosowania dodatkowego modułu podciśnieniowego. 
Soleo Galva 
Urządzenie do elektroterapii z możliwością zastosowania dodatkowego modułu 
podciśnieniowego. 
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Uwaga: Na przewodach znajdują się wskazówki w postaci kolorowych strzałek ułatwiające 
poprawne połączenie z urządzeniem. 

  
  
Terapia 
ultradźwiękowa 

 Głowicę ultradźwiękową należy podłączyć do odpowiedniego gniazda (16).  

  
Podłączanie przewodu 
zasilającego 

Podłączyć przewód zasilający do odpowiedniego gniazda w urządzeniu (13),  
a następnie podłączyć go do sieci. 

  
Uwaga: Urządzenie może być podłączane tylko do gniazd ze stykiem ochronnym. 
  
Włączanie urządzenia Włączyć urządzenie przełącznikiem (11). 
  
Wyłączanie 
urządzenia 

Urządzenie należy wyłączać używając włącznika głównego (11).  
Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci, należy wyjąć przewód zasilający z 
gniazdka sieciowego. 

  

Ostrożnie! 
Wszystkie przewody należy chronić przed zgnieceniem lub wszelkimi innymi 
oddziaływaniami mechanicznymi. 

  
Uwaga: Wszystkie przyciski, menu oraz podmenu są aktywowane bezpośrednio na ekranie 

po ich dotknięciu palcem lub rysikiem dotykowym. 
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Uwaga: Poniższe opisy są oparte na ustawieniach fabrycznych. 
  
Uwaga: Zmiany ustawień domyślnych można dokonać tylko na ekranie startowym. 

 
  
Ekran startowy Po włączeniu urządzenia i przeprowadzeniu przez nie autotestu zostanie wyświetlony 

ekran startowy. 
 

 
  
Wybór 
konfiguracji 

Aktywacja przycisku  otwiera menu „Wybór konfiguracji”.  
  
Menu konfiguracyjne 
 

W menu „Konfiguracja” można zmieniać ustawienia fabryczne i dostosowywać je do 
indywidualnych potrzeb.  
Po otwarciu menu „Konfiguracja” uruchamia się ekran „Wybór konfiguracji”. 

  
Ustawienia ogólne 

  
 
Możliwości zmiany ustawień zostały przedstawione poniżej. 
Ustawienia domyślne są standardowo wstępnie zaprogramowane w sposób pokazany 
na ekranie. 
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Język Wybór języka 
 

 
 
Wyboru dokonuje się naciskając odpowiednią pozycję w rozwijanym menu. 

  
Ustawienia 
początkowe 

Możliwe ustawienia początkowe programu. 
 

  
 
Wyboru dokonuje się naciskając odpowiednią pozycję w rozwijanym menu. 

  
Obraz powitalny Możliwość wyboru spośród dwóch ekranów startowych.  

 

 
 
Wyboru dokonuje się naciskając odpowiednią pozycję w rozwijanym menu. 

  
Dźwięki Włączanie lub wyłączanie sygnałów dźwiękowych. 

 

 
 
Wyboru dokonuje się naciskając odpowiednią pozycję w rozwijanym menu. 

  
Głośność  Istnieje możliwość ustawienia poziomu głośności od 1 do 4.  

 

 
 
Regulacji dokonuje się za pomocą dwóch strzałek. 
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Jasność Istnieje możliwość ustawienia poziomu jasności ekranu 0 do 10. 
 

 
 
Regulacji dokonuje się za pomocą dwóch strzałek. 

  
Wygaszacz ekranu Istnieje możliwość wygaszania ekranu po upływie od 0 do 20 minut. 

 

 
 
Regulacji dokonuje się za pomocą dwóch strzałek. 

  
Uwaga: Podczas trwania zabiegu funkcja wygaszacza ekranu jest nieaktywna. 
  
Tekst powitania Możliwość wpisania indywidualnego powitania. 

 

 
 

Aktywacja pola powoduje otwarcie klawiatury ekranowej, za pomocą której można 
wprowadzić tekst. 

  
Ustawienia domyślne 
(Set Defaults) 
 

 
Naciśnięcie przycisku spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień 
fabrycznych. 

  
Wersja 
 

 Po naciśnięciu przycisku  otworzy się okno z informacją o aktualnej wersji 
oprogramowania urządzenia. 
 

 
 
Należy nacisnąć przycisk OK, aby zamknąć okno. 
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Ustawienia 
terapii 
ultradźwiękowej 
 

Aktywacja menu 
 

 
 
powoduje otwarcie ekranu „Wybór konfiguracji”, „Ultradźwięki”. 
 

 
  
Sygnał sprzężenia Możliwość ustawienia (50% - 95%) wartości granicznej sprzężenia. 

 

 
 
Regulacji dokonuje się za pomocą dwóch strzałek. 

  
Jednostka Możliwość ustawienia jednostki natężenia we wskaźniku słupkowym.  

 

 
 

Wyboru dokonuje się naciskając odpowiednią pozycję w rozwijanym menu. 
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Konserwacja 
 

 
powoduje otwarcie ekranu „Konserwacja”. 
 
W menu konserwacji można dokonywać aktualizacji oprogramowania.  
 
Użytkownik otrzyma informacje niezbędne do przeprowadzenia danej aktualizacji 
oprogramowania, gdy zostanie zaplanowana aktualizacja.  

  
 Aby otworzyć menu konserwacji, należy wpisać hasło „armin”. 
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Uruchomienie 
programu 

 

 
 

Aktywacja przycisku  powoduje otwarcie ekranu „Programy”. Tutaj dokonuje 
się wyboru żądanego programu. 
 

  
Programy 
Soleo Sono 

 
 
W Soleo Sono do wyboru jest 9 różnych programów. 

  
Wybór programu Żądany program terapii ultradźwiękami wybiera się podświetlając odpowiednią 

pozycję (tutaj US 01). 
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Ekran zabiegowy Po wybraniu programu terapii ultradźwiękami otwiera się ekran zabiegowy. 
 

 
 

  
Uwaga: Przed rozpoczęciem zabiegu należy sprawdzić, czy dane w oknie parametrów (tutaj 

5 cm²) odpowiadają podłączonej głowicy ultradźwiękowej. 
  
Ustawianie natężenia Regulacja natężenia następuje za pomocą lewego regulatora natężenia. 

 

 
  
Uwaga: Zmiany proporcji procentowej częstotliwości dokonuje się za pomocą prawego 

regulatora. 



 Instrukcja obsługi 
 
9.1 Terapia ultradźwiękowa 9  

 

 
 Strona 17  

 

Rozpoczęcie zabiegu  
 
 

 
 

Naciśnięcie przycisku  rozpoczyna zabieg. 
Wskazanie na dolnym pasku stanu w momencie rozpoczęcia zabiegu zmienia się z 
„Gotowy” na „Aktywny”, a przycisk „Start” na „Stop”. We wskaźniku słupkowym 
wyświetlana jest ustawiona dawka, a czas pozostały do końca zabiegu odmierzany 
jest w odstępie sekundowym. Wskazanie sprzężenia staje się aktywne. 

  
Zakończenie zabiegu Gdy upłynie określony czas terapii, będzie słyszalny sygnał dźwiękowy, a zegar 

zostanie wyzerowany do 00:00. Następuje automatyczne wyzerowanie wartości 
natężenia, wskazanie słupkowe wygasa, a wskazanie sprzężenia staje się 
nieaktywne. Wskazanie stanu na dolnym pasku stanu zmienia się  
z „Aktywnego" na „Gotowy”. 
 
Czas terapii po zakończeniu zabiegu jest ponownie automatycznie aktywowany i 
przycisk „Stop” zmienia się na „Start”. 
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Opis elementów 
wyświetlacza  
i przycisków 

 
 
 

 
 
 
 
 

(1) Natężenie Wykres słupkowy wyświetla aktualnie ustawione natężenie. Ustawienie natężenia 
następuje za pomocą lewego regulatora. 

  
(2) Start / Stop Naciśnięcie przycisku uruchamia lub zatrzymuje proces terapii. 
  
(3) Głębokość działania Wskaźnik słupkowy przedstawia procentowo aktualną proporcję częstotliwości  

0,8 MHz (800 KHz) do 2,4 MHz. Ustawienia proporcji procentowej częstotliwości 
dokonuje się za pomocą prawego regulatora. 

  
(4) Pasek stanu Pasek stanu wyświetla informację o bieżącym statusie zabiegu. Jeżeli zabieg nie jest 

przeprowadzany, wyświetla się tekst "Gotowy". Podczas zabiegu wyświetla się tekst 
„Aktywny". 

  
(5) Czas trwania 
zabiegu 

Wyświetla czas zabiegu dla wybranego programu. 
Aby wydłużyć lub skrócić zaprogramowany czas trwania zabiegu, należy użyć 
strzałek. Po rozpoczęciu zabiegu wyświetlany jest czas pozostały do jego końca. 

  
(6) Pasek tytułowy Na pasku tytułowym wyświetla się nazwa aktualnego programu terapii 

ultradźwiękami. 
  
(7) Impuls Wskazuje wybrany tryb pracy (ciągły lub pulsacyjny).  

W pulsacyjnym trybie pracy wyświetlone zostają: proporcja impulsów (tutaj 1:2)  
i częstotliwość impulsów (tutaj 50 Hz). 

  
(8) Sprzężenie Wyświetla informacje o sprzężeniu. Jest one przedstawione procentowo w postaci 

cyfrowej.  
  
(9) Parametry Pokazuje aktywność głowicy ultradźwiękowej. 

Aktywacja okna powoduje otwarcie okna „Parametry ultradźwięków". Tutaj można 
wybrać tryb ultradźwięków oraz ustawić głowicę ultradźwiękową na zabieg w kąpieli 
wodnej (patrz rozdział 9.3). 

3 2 1 4 

6 

5 

9 8 7 
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Uwaga: 
 

Jeżeli terapia ultradźwiękami jest przeprowadzana w kąpieli wodnej, przed zabiegiem 
należy zmienić parametry kontroli temperatury głowicy ultradźwiękowej. 

  
Przeprowadzanie 
zabiegu 
 
 

Naciśnięcie przycisku ekranowego „Impuls” 
 

 
 
powoduje otwarcie okna „Parametry ultradźwięków”. 
 

 
  
Uruchamianie 
przycisku  
„Kąpiel wodna” 

Uruchomienie przycisku „Kąpiel wodna”  
 

 
 
i potwierdzenie przyciskiem „OK” modyfikuje parametry kontroli temperatury głowicy 
ultradźwiękowej podczas zabiegu w kąpieli wodnej. 

  
Uwaga: Podczas kończenia zabiegu w kąpieli wodnej może się zdarzyć, że temperatura 

głowicy ultradźwiękowej będzie za wysoka do zabiegu poza kąpielą wodną.  
 
Stan ten zostanie wskazany na pasku stanu w postaci komunikatu „Wyrównanie 
temp. głowicy ultradźwiękowej”. W tym czasie nie można przeprowadzać zabiegów. 
Po zakończeniu wyrównywania temperatury głowicy ultradźwiękowej komunikat 
zniknie i można wtedy wykonać zabieg. 
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Karta SD Na karcie SD zapisane są ustawienia określone przez użytkownika oraz lista 
wskazań. 

  
Uwaga: Jeżeli karta SD nie jest włożona, po naciśnięciu przycisku „Wskazania”, „Ulubione” 

lub „Pamięć”, wyświetla się komunikat „Nie znaleziono karty SD”. 
 
 
Należy wyłączyć komunikat w sposób opisany w rozdziale 18. 
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 Menu wskazań służy do pomocy w wyborze parametrów terapii. 
  
Wybór części ciała Należy wybrać część ciała dotykając miejsca zakreślonego kolorem niebieskim. 

 

 
  
Wybór choroby Po wyborze żądanego regionu ciała (tutaj: bark) otwiera się okno wskazań  

z różnymi schorzeniami w okolicy barkowej. 
 
Wyboru schorzenia dokonuje się naciskając odpowiednią pozycję w rozwijanym 
menu (tutaj: zespół barkowo-ramieniowy). 
 

 
  
Wybór szczegółowych 
ustawień dla danej 
choroby 

Po wybraniu choroby otwiera się kolejne okno ze szczegółowymi ustawieniami dla 
danej choroby. 
 
 Wyboru szczegółowego opisu objawów dokonuje się naciskając odpowiednią 
pozycję (w tym przypadku bolesność przyczepów ścięgien i więzadeł). 
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Informacje dotyczące 
zabiegu 

Po wybraniu szczegółowych ustawień choroby otwiera się kolejne okno  
z wyczerpującymi informacjami o terapii oraz propozycją programu terapii. 
 

 
  
Wybór programu 
terapii 

Po naciśnięciu przycisku  otwarty zostaje ekran zabiegowy z odpowiednim 
programem zabiegu. 
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Uwaga: W celu zapisania programów karta SD musi być prawidłowo włożona do gniazda kart 
SD. W przeciwnym wypadku zapisywanie programów nie będzie możliwe.  

  
Otwieranie listy 
pamięci i nadawanie 
nazwy programowi 
 
 

Naciśnięcie przycisku  powoduje otwarcie klawiatury, dzięki czemu można 
wprowadzić nazwę programu. 
 

 
 
Dostępne są 2 opcje wprowadzenia nazwy programu:  
 
1. Skorzystanie z nazwy programu zapisanej w polu wprowadzania. 
2. Wprowadzenie indywidualnej nazwy programu. W przypadku wprowadzenia 

indywidualnej nazwy programu należy wpisać ją na klawiaturze. 
  
Uwaga: W przypadku wprowadzenia indywidualnej nazwy programu, nazwa programu 

widoczna w polu wprowadzania powinna zostać najpierw usunięta. 
  
Uwaga: Programy mogą zostać zapisane na liście ulubionych lub liście pamięci. W 

pamięci jest dostępne 120 miejsc służących do zapisania programów. 
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Zapisywanie na liście 
pamięci lub liście 
ulubionych 

 
 
Naciśnięcie przycisku (1) otwiera listę ulubionych, a program zostanie automatycznie 
zapisany na liście „Ulubione”.  
Naciśnięcie przycisku (2) otwiera listę pamięci i umieszcza na niej program. 
 
Naciśnięcie przycisku "OK" powoduje zamknięcie okna „Zapisz” i dodanie programu 
do odpowiedniej listy. 
 
Program zostanie za każdym razem zapisany na pierwszym wolnym miejscu na 
liście. 
 
Naciśnięcie przycisku (3) przerywa operację zapisywania. 

1 

2 

3 
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 Zapisane programy indywidualne są wymienione na liście ulubionych. 
 
Z tego poziomu można je: 
 
1. odzyskać w celu wykonania zabiegu lub  
2.  poddać edycji (zmiana lub usunięcie sekwencji). 

  
Uwaga: Następujące kroki edycji listy ulubionych / pamięci są identyczne, dlatego też poniżej 

zostanie opisany jedynie sposób wywoływania i edycji listy ulubionych. 
  
Wybór listy  
ulubionych 
 
 

Naciśnięcie przycisku  powoduje otwarcie listy ulubionych. 

  
Wywoływanie  
programu 

Należy wybrać żądany program naciskając odpowiednią pozycję na liście. 

  
Edycja listy 
ulubionych 

 
 
Naciśnięcie przycisku (1) lub (2) powoduje wyświetlenie się jednej strony listy 
ulubionych. Przycisk (1) przewija stronę do przodu, a przycisk (2) - do tyłu.  
 
Naciśnięcie przycisku (3) powoduje otwarcie okna „Edycja ulubionych”. 

3 

2 
1 
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Edycja ulubionych Wyboru programu do edycji dokonuje się naciskając odpowiednią pozycję w 
rozwijanym menu. 
 

 
 
 
Naciśnięcie przycisku (1) powoduje powrót do listy ulubionych. 
Naciśnięcie przycisku (2) powoduje przesunięcie kolejności programu na liście o 
jedną pozycję w górę. 
Naciśnięcie przycisku (3) powoduje przesunięcie kolejności programu na liście o 
jedną pozycję w dół. 
Naciśnięcie przycisku (4) powoduje usunięcie programu. 

   
Uwaga: Naciśnięcie przycisku (4) powoduje wyświetlenie się zapytania bezpieczeństwa: 

 
"Czy na pewno chcesz usunąć ten program?" 
 
Naciśnięcie przycisku „Tak” powoduje usunięcie programu. 
Naciśnięcie przycisku „Nie” anuluje usunięcie programu. 

1 
2 

4 
3 
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Napięcie sieciowe 100 - 240 V, 220 V / 50 Hz / 60 Hz 

220 V / 60 Hz 
  
Bezpiecznik 2 x T2AL; 250 V, 5x20 mm 
  
Pobór mocy maks. 60 VA 
  
Klasa ochronności I 
  
Zastosowane części Typ BF 
  
Tryb pracy Praca przerywana: 30 minut włączenie, 10 minut wyłączenie 
  
Wymiary 322mm x 234mm x 130mm 
  
Ciężar 2,1 kg 
  
Środowisko robocze +10°C do +35°C, wilgotność względna od 30 % do 75 %, bez powstawania wody 

kondensacyjnej,  
ciśnienie 700 hPa – 1060 hPa 

   
Transport -10°C do 50°C, wilgotność względna od 10 % do 90 %, bez powstawania wody 

kondensacyjnej, ciśnienie 700 hPa - 1060 hPa 
  
Przechowywanie -10°C do 50°C, wilgotność względna od 10 % do 90 %, bez powstawania wody 

kondensacyjnej, ciśnienie 700 - 1060 hPa hPa 
  
Uwaga: Podczas przechowywania oraz transportu urządzenie powinno zostać umieszczone 

w oryginalnym opakowaniu. 
  
 Zmiany techniczne zastrzeżone! 
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Głowice 
ultradźwiękowe 

 

  
Częstotliwość 0,8 MHz i 2,4 MHz 
  
Głowica 
ultradźwiękowa mała 

1 cm² , ERA = 1,1 cm² przy 0,8 MHz,  
0,5 cm² przy 2,4 MHz 

  
Maksymalna moc 1,0 W przy 0,8 MHz, 0,5 W przy 2,4 MHz 
  
Stopnie natężenia 0,1 do 1 W/cm² obszaru działania, w odstępach co 0,1 W/cm² 
  
Głowica 
ultradźwiękowa duża 

5 cm², ERA = 2,3 cm² przy 0,8 MHz,  
2,38 cm² przy 2,4 MHz 

  
Maksymalna moc 1,0 W przy 0,8 MHz, 0,5 W przy 2,4 MHz 
  
Stopnie natężenia 0,1 do 3 W/cm² obszaru działania, w odstępach co 0,1 W/cm² 
  
Dokładność ± 20% 

 
  
Rodzaje dźwięków 1. Dźwięk ciągły 

2. Dźwięk pulsacyjny, możliwość ustawienia częstotliwości impulsów:  
20 Hz, 50 Hz, 100 Hz  
Proporcja: 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 5, 1 : 10 

  
Możliwość wymiany Głowice ultradźwiękowe są fabrycznie kalibrowane i można je bez problemu 

wymieniać. 
  
Część wchodząca w 
kontakt z ciałem 
pacjenta 

Głowica ultradźwiękowa Schwinger 
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- Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i czyszczenia należy z zasady 
wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym i wyciągnąć wtyczkę sieciową. 
 
- Należy zwracać uwagę, aby podczas czyszczenia i dezynfekcji nie zostały 
uszkodzone napisy na urządzeniu (np. ostrzeżenia, etykiety części regulacyjnych, 
tabliczka znamionowa). 
 
- Należy zwracać uwagę, aby podczas czyszczenia i dezynfekcji żadne płyny nie 
dostały się do urządzenia. Nie używać aerozoli. 
 
- Jeśli podczas czyszczenia lub dezynfekcji do urządzenia dostaną się płyny, 
należy wyłączyć urządzenie z eksploatacji, chronić je przed ponownym 
uruchomieniem i skontaktować się z serwisem. 
 
- Urządzenie i jego część użytkowa są uznawane jako niekrytyczne pod względem 
higieny w przypadku stosowania na nienaruszonej i zdrowej skórze. 

  
Obudowa/przewody Czyszczenie: Obudowę i wszystkie przewody można czyścić w przypadku 

widocznych zabrudzeń normalnymi, niezawierającymi alkoholu środkami 
czyszczącymi do tworzyw sztucznych. Powierzchnie należy przecierać zwilżoną 
według wytycznych producenta środka czyszczącego, niekapiącą, miękką 
ściereczką, aż do usunięcia zabrudzeń. 

  
 Dezynfekcja: Zalecamy przeprowadzanie dezynfekcji co najmniej raz w tygodniu 

oraz w przypadku wskazówek świadczących o możliwym zanieczyszczeniu. Należy 
skonsultować się w tej sprawie ze specjalistą ds. higieny. Przed dezynfekcją należy 
zawsze przeprowadzać czyszczenie. 
 
Obudowę i wszystkie przewody można dezynfekować poprzez przecieranie. W tym 
celu należy stosować normalny, niezawierający alkoholu środek dezynfekcyjny do 
metalu i tworzyw sztucznych, który ma działanie bakteriobójcze, wirusobójcze i 
grzybobójcze. Należy przestrzegać instrukcji użycia podanych przez danego 
producenta. Wszystkie powierzchnie należy przecierać zwilżoną według 
wytycznych producenta środka czyszczącego, niekapiącą, miękką ściereczką lub 
wstępnie nawilżonymi chusteczkami dezynfekcyjnymi (ang. wipes).  
Ewentualnie należy przestrzegać również wytycznych dotyczących suszenia i 
późniejszego czyszczenia. 

  
Głowice 
ultradźwiękowe 

Czyszczenie: Należy postępować w sposób opisany w punkcie 
„Obudowa/przewody”.  

  
 Dezynfekcja: Należy postępować w sposób opisany w punkcie 

„Obudowa/przewody”.  
  

 

Jeśli do czyszczenia lub dezynfekcji stosowane są łatwopalne roztwory, przed 
użyciem urządzenie należy odczekać wystarczająco długo, aby roztwór mógł 
odparować. W przeciwnym razie może dojść do zapłonu. 

  
Informacja: Urządzenie należy stosować tylko w higienicznie nienagannym otoczeniu. 
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 Produkt posiada oznakowanie CE 
 

 
 
zgodnie z Dyrektywą WE o produktach medycznych 93/42/EWG.  
 
 

Producent Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Niemcy 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Zakres dostawy Soleo Sono 
Nr kat.  
5312 1 urządzenie podstawowe 
4200 1 głowica ultradźwiękowa z bezstopniową regulacją częstotliwości  

 0,8 i 2,4 MHz, ø 28 mm 
65910320 1 uchwyt do głowicy ultradźwiękowej, z prawej strony 
65910310 1 uchwyt do głowicy ultradźwiękowej, z lewej strony 
118 1 przewód zasilający 
65800410 2 rysiki dotykowe 
  
  
Akcesoria  
Nr kat.  
4200 Głowica ultradźwiękowa z bezstopniową regulacją częstotliwości  

0,8 i 2,4 MHz, ø 28 mm 
4220 Głowica ultradźwiękowa z bezstopniową regulacją częstotliwości  

0,8 i 2,4 MHz, ø 13 mm 
118 Przewód zasilający* 
65910320 Uchwyt do głowicy ultradźwiękowej, z prawej strony 
65910310 Uchwyt do głowicy ultradźwiękowej, z lewej strony 
65800410 Rysik dotykowy 
6 Sono Plus, 1 butelka 
  
 * Standardowy kabel. Inne wersje złączy specyficzne dla poszczególnych krajów 

dostępne. W razie potrzeby należy skontaktować się ze sprzedawcą. 
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 Producent urządzenia Soleo Sono nie przewiduje podłączania do 
niego żadnych innych urządzeń. 
 
Podłączanie innych urządzeń do niniejszego urządzenia (system 
medyczny), przeprowadzane jest na własne ryzyko użytkownika i 
na nim leży odpowiedzialność za poprawność takiego połączenia. 
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 Urządzenie Soleo Sono jest produkowane zgodnie z normą bezpieczeństwa DIN  
EN 60601-1.  
 
Firma Zimmer MedizinSysteme jako producent jest odpowiedzialna za 
bezpieczeństwo i niezawodność, gdy: 
 
• urządzenie jest zasilane ze zgodnego z normami uziemionego gniazda ściennego, 

a instalacja elektryczna jest zgodna z normą DIN VDE 0100 część 710, 
• urządzenie obsługiwane jest zgodnie z niniejszą instrukcją, 
• rozbudowa, zmiana konfiguracji lub modyfikacje zostały wykonane tylko przez 

osoby upoważnione przez Zimmer MedizinSysteme 
• użytkownicy przed użyciem sprawdzili poprawność działania oraz dobry stan 

techniczny urządzenia, 
• przed każdym użyciem głowicy ultradźwiękowej należy sprawdzić przewody i 

złącza na okoliczność występowania szkód, które mogą mieć wpływ na 
bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia (np. pęknięcie, przerwanie), 

• urządzenie jest używane tylko przez odpowiednio przeszkolony 
personel, urządzenie natychmiast odłączono od źródła zasilania, jeżeli zostało 
wystawione na działanie cieczy, 

• urządzenie nie jest obsługiwane w obszarach zagrożonych wybuchem i/lub w 
środowisku łatwopalnym. 

  
 Urządzenie nie zawiera części wymagających konserwacji lub naprawy przez 

użytkownika. 
  

 

Bezpieczniki i inne części muszą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel serwisowy. Wymiana baterii litowej przez osoby nieprzeszkolone może 
spowodować zagrożenia. 

 

Serwisowanie urządzenia powinno być wykonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel. Wszystkie informacje niezbędne do serwisowania można 
znaleźć w podręczniku serwisowania Soleoline lub uzyskać od producenta. Firma 
Zimmer MedizinSysteme dostarczy na życzenie plany połączeń, wykazy 
podzespołów, opisy, instrukcje kalibracji lub inne dokumenty. 
 

 



 Test działania  
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 Soleo Sono po włączeniu wykonuje autotest wszystkich wewnętrznych podzespołów.  
 
W przypadku usterki wyświetlany jest komunikat o błędzie. 
 
Oprócz tego można wykonać poszerzony test działania zgodnie z poniższym opisem. 

  
 Takie kontrole należy przeprowadzać co miesiąc lub w razie wątpliwości związanych 

z prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia. 
  
Ultradźwięki Wybrać głowicę ultradźwiękową i pokryć powierzchnię głowicy żelem do głowic 

ultradźwiękowych. Przy małej mocy i na początku zabiegu wskaźnik sprzężenia 
powinien wskazać ponad 90%. 
Test należy wykonać następnie z obiema głowicami.  
Na zakończenie wyczyścić głowice. 
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 Urządzenie Soleo Sono nie jest wymienione w załączniku 1 MPBetreibV (Dyrektywy 
dotyczącej urządzeń medycznych). 
 
Urządzenie to nie jest wymienione w załączniku 2 MPBetreibV (Dyrektywy dotyczącej 
urządzeń medycznych). 
 
W Niemczech należy ponadto przestrzegać Zarządzenia nr 3 (Urządzenia 
elektryczne i środki wytwarzania) Przepisów DGUV (Niemieckiego Ustawowego 
Ubezpieczenia Wypadkowego) w ich każdorazowo obowiązującej wersji. 

  
Uwaga: Wymagania te dotyczą eksploatacji urządzenia na terenie Niemiec. Należy 

przestrzegać ew. rozbieżnych przepisów lokalnych w państwie, w którym następuje 
eksploatacja urządzenia. 

  



 Komunikaty o błędach  
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Nie znaleziono karty SD 
 

 
 

Jeżeli karta SD nie jest włożona, po naciśnięciu przycisku „Wskazania”, „Ulubione” 
lub „Pamięć”, wyświetla się komunikat „Nie znaleziono karty SD”. 
 
Kartę należy włożyć i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

  
Usterka Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie, który wystąpił, na przykład: 

 

 
 
Niektóre błędy wyświetlane są wraz z numerem błędu (np. „błąd podczas 
wykonywania autotestu X/XX/X). 
 
W zależności od sytuacji, błąd ten można wyeliminować przez wyłączenie 
urządzenia, odczekanie pięciu sekund i ponowne włączenie urządzenia.  
 
W przeciwnym wypadku prosimy o kontakt z serwisem. 
Kontakt do serwisu można otrzymać od właściwego przedstawiciela handlowego lub 
w centrali firmy w Neu-Ulm Niemczech. 

  
 Urządzenie musi zostać zwrócone w oryginalnym opakowaniu do zakładu 

producenta. 
  
Centrala Zimmer MedizinSysteme GmbH  

Junkersstraße 9  
89231 Neu-Ulm, Niemcy  
tel. +49 731. 9761-0  
faks 49 731 9761-118  
www.zimmer.de 

  
Utylizacja Urządzenie wolno odsyłać do fabryki tylko w opakowaniu oryginalnym. 

Usuwanie może odbywać tylko za pośrednictwem fabryki w Neu-Ulm. 
 
W krajach (europejskich) poza Niemcami należy przestrzegać krajowych 
przepisów dotyczących usuwania. Ewentualnie należy zwrócić się do 
sprzedawcy. 
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Medyczne urządzenia elektryczne, takie jak Soleo Sono, w związku z normami zgodności elektromagnetycznej 
(EMC), należy uruchamiać i instalować zgodnie z informacjami dotyczącymi EMC zamieszczonymi w niniejszej 
instrukcji obsługi lub dokumentach towarzyszących. 
 
Przenośne i ruchome środki łączności radiowej (np. telefony przenośne, telefony komórkowe) mogą wywierać 
wpływ na medyczne urządzenia elektroniczne. 
 
Soleo Sono może pracować tylko z oryginalnymi częściami, wymienionymi na liście dostarczanych elementów i 
akcesoriów. Eksploatacja aparatu z innymi częściami może prowadzić do zwiększenia emisji zakłóceń i obniżenia 
odporności urządzenia na nie! 
 
Wskazówki i deklaracje producenta - emisje elektromagnetyczne 

Urządzenie Soleo Sono jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Klient lub 
użytkownik Soleo Sono powinien upewnić się, że urządzenie jest stosowane w takim środowisku. 

Test emisji Spełnienie wymagań Wskazówki dotyczące środowiska 
elektromagnetycznego 

Emisje o wysokiej częstotliwości, norma CISPR 11 Grupa 2 Urządzenie Soleo Sono musi emitować 
energię elektromagnetyczną, aby zapewnić 
działanie zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 
Może mieć to wpływ na urządzenia 
elektroniczne w jego pobliżu. 

Emisje o wysokiej częstotliwości, norma CISPR 11 Klasa B Urządzenie Soleo Sono może być używane 
we wszystkich budynkach, łącznie  
z mieszkalnymi oraz budynkami, które są 
bezpośrednio podłączone do publicznej sieci 
niskiego napięcia, zasilającej budynki 
przeznaczone do celów mieszkalnych. 

Emisje harmoniczne, norma IEC 61000-3-2 Klasa A 

Wahania napięcia/migotanie światła, norma IEC 
61000-3-3 

Spełnia wymagania 

Tabela 201 zgodnie z EN 60601-1-2:2006-10 
 
Urządzenie nie powinno stykać się lub być umieszczane na innym urządzeniu. Jeżeli takie usytuowanie 
jest konieczne, należy prowadzić obserwację, aby potwierdzić, że konfiguracja, w której urządzenie 
zostało umieszczone, pozwala mu na poprawne działanie. 
  



 Deklaracja producenta o zgodności 
wyrobu z normami dotyczącymi 
kompatybilności elektromagnetycznej 
(EMC)  
 

19  
 

 
 Strona 38  

 

Wskazówki i deklaracje producenta - odporność elektromagnetyczna 

Urządzenie Soleo Sono jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Klient lub 
użytkownik urządzenia Soleo Sono powinien upewnić się, że urządzenie jest stosowane w takim środowisku. 

Badania odporności 
elektromagnetycznej 

Poziom testowy, 
norma IEC 60601 

 Poziom zgodności Wskazówki dotyczące środowiska 
elektromagnetycznego 

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD) 
zgodnie z IEC 61000-4-2 

± 6 kV styk 
 
± 8 kV powietrze 

± 6 kV styk 
 
± 8 kV powietrze 

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub 
wykonane z płytek ceramicznych. Jeżeli 
podłogi pokryte są materiałem syntetycznym, 
wilgotność względna powinna wynosić 30%. 

Szybkozmienne 
zakłócenia przejściowe 
zgodnie z IEC 61000-4-4 

± 2 kV dla linii 
zasilania 
 
+/1 kV dla linii 
wejście/wyjście 

± 2 kV dla linii 
zasilania 
 
Nie dotyczy 

Jakość zasilania powinna być taka, jak dla 
typowych instalacji handlowych czy 
szpitalnych. 

 Skok napięcia (udar) IEC 
6100-4-5 

± 1 kV tryb różnicowy 
 
± 2 kV tryb 
współbieżny 

± 1 kV tryb 
różnicowy 
 
± 2 kV tryb 
współbieżny 

Jakość zasilania powinna być taka, jak dla 
typowych instalacji handlowych czy 
szpitalnych. 

Spadki napięcia, krótkie 
przerwy i zmiany napięcia 
na wejściach linii zasilania 
zgodnie z IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% spadek w 
UT przez ½ cyklu) 
 
40% UT 
(60% spadek w UT 
przez 5 okresów) 
 
70% UT 
(30% spadek w U 
T przez 25 okresów) 
 
<5% UT 
(> 95% spadek w 
UT przez 5 sekund) 

<5% UT 
(>95% spadek w 
UT przez ½ cyklu) 
 
40% UT 
(60% spadek w UT 
przez 5 okresów) 
 
70% UT 
(30% spadek w UT 
przez 25 okresów) 
 
<5% UT 
(> 95% spadek w 
UT przez 5 sekund) 

Jakość zasilania powinna być taka, jak dla 
typowych instalacji handlowych czy 
szpitalnych. Jeśli użytkownik Soleo Sono 
wymaga ciągłości działania także przy 
pojawieniu się przerw w dostawie prądu, 
zalecamy zadbać o zasilanie urządzenia 
Soleo Sono za pomocą bezawaryjnego 
zasilnia w energię elektryczną lub zasilania na 
baterię. 

Pole magnetyczne 
zasilania o częstotliwości 
(50/60 Hz) zgodnie z IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Pola magnetyczne przy częstotliwości 
sieciowej powinny odpowiadać typowym 
wartościom, które są stosowane w otoczeniu 
zakładu lub szpitala. 

Uwaga: UT jest napięciem zasilania AC przed zastosowaniem poziomu testu. 
Tabela 202 zgodnie z EN 60601-1-2:2006-10 
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Najważniejsze cechy Soleo Sono to: niezawodna emisja ultradźwięków z ustawionymi parametrami 
oraz obsługa wszystkich funkcji bez zakłóceń. 
 
Wskazówki i deklaracje producenta - odporność elektromagnetyczna 

Urządzenie Soleo Sono jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Klient lub 
użytkownik urządzenia Soleo Sono powinien upewnić się, że urządzenie jest stosowane w takim środowisku. 

Testy odporności Poziom testowy, 
norma IEC 60601 

Poziom  
zgodności 

Wskazówki dotyczące środowiska 
elektromagnetycznego 

 Emitowane pole 
elektromagnetyczne 
o częstotliwości 
radiowej, 
norma IEC 61000-
4-6 
 
Emitowane pole 
elektromagnetyczne 
o częstotliwości 
radiowej, norma 
IEC 61000-4-3 

3 Vwartość skuteczna 
150 kHz do 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

3 Vwartość skuteczna 
150 kHz do 80 MHz 
 
 
 
10 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

Przenośne i ruchome środki łączności 
radiowej powinny być używane w odległości 
od jakichkolwiek elementów Soleo 
Sono łącznie z jego przewodami, która jest 
nie mniejsza niż odległość zalecana, 
obliczona z równania częstotliwości 
nadajnika. 
 
Zalecana odległość: 
 
d= 1,17 √P 
 
d = 0,35 √P dla 80 MHz do 800 MHz 
 
d= 0,7 √P dla 800 MHz do 2,5 GHz 
 
gdzie P jest maksymalną mocą znamionową 
nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi 
producenta, a d jest zalecaną odległością  
w metrach (m). 
 
Natężenie pól pochodzących od stałych 
nadajników RF jak określono w pomiarach 
pól elektromagnetycznych w 
tereniea powinny być niższe niż poziom 
zgodności dla każdego zakresu 
częstotliwościb. 
 
Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliżu 
urządzeń oznaczonych następującym 
symbolem: 
 

 

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2 Niniejsze wskazówki nie muszą mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Na rozchodzenie się fal 
elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi. 
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a Natężenia pól pochodzących od znajdujących się w pobliżu nadajników stałych takich jak nadajniki bazowe telefonów 
wykorzystujących łączność bezprzewodową, radiotelefonów, przenośnych amatorskich nadajników radiowych, nadajników 
AM, FM i telewizyjnych nie można wyliczyć teoretycznie z odpowiednią dokładnością. W celu dokonania oceny środowiska 
elektromagnetycznego wytworzonego przez nadajniki radiowe należy rozważyć przeprowadzenie pomiarów 
elektromagnetycznych w terenie. Jeżeli zmierzone w terenie natężenie pola w okolicy aparatu Soleo Sono przewyższa 
powyższy poziom zgodności , należy prowadzić obserwację urządzenia Soleo Sono , aby potwierdzić, że urządzenie działa 
poprawnie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania mogą być konieczne inne działania zaradcze, jak np. 
odwrócenie urządzenia Soleo Sono w inną stronę lub przestawienie go w inne miejsce. 
 
b Powyżej zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być niższe niż 3 V/m. 

 
Zalecane odległości między przenośnymi i ruchomymi środkami łączności radiowej a urządzeniem Soleo Sono. 

Urządzenie Soleo Sono jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia powodowane 
sygnałem o częstotliwości radiowej można kontrolować. Nabywca lub użytkownik urządzenia Soleo Sono może starać się 
unikać zakłóceń elektromagnetycznych poprzez zachowanie minimalnej odległości przenośnych i ruchomych środków 
łączności radiowej (nadajników) od urządzenia Soleo Sono - zależnie od maksymalnej mocy znamionowej tych nadajników, 
jak zalecono poniżej. 

Moc znamionowa nadajnika 
W 

Odległość zależna od częstotliwości nadajnika 
m 

150 kHz do 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz do 800 MHz 
d = 0,35 √ P 

800 MHz do 2,5 GHz 
d= 0,7 √P 

0,01 0,12 0,04 0,07 

0,1 0,37 0,11 0,22 

1 1,17 0,35 0,7 

10 3,70 1,11 2,21 

100 11,67 3,5 7,0 

Dla nadajników o maksymalnej mocy znamionowej nieuwzględnionej w powyższej tabeli zalecaną odległość d w metrach 
(m) można obliczyć ze wzoru na częstotliwość nadajnika dla danej kolumny, gdzie P jest maksymalną mocą znamionową 
nadajnika w watach (W) podaną przez producenta. 
UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2 Niniejsze wskazówki nie muszą mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Na rozchodzenie się fal 
elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi. 

 
 
Producent zastrzega sobie możliwość zmian. 
 
 







Soleoline

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
D-89231 Neu-Ulm
Tel. 07 31. 97 61-0
Fax 07 31. 97 61-118
info@zimmer.de 
www.zimmer.de
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