
Instrukcja użytkowania

aXion

PL



1 

 Spis treści 
 
 
 

  

   

1 Wstęp 2 

2 Zimmer MedizinSysteme GmbH 3 

3 Objaśnienia symboli 4 

4 WaŜne wskazówki 5 
 4.1 OstrzeŜenia 5 
 4.2 Niebezpieczeństwo 6 

5 Dostawa / rozpakowywanie produktu 7 

6 Gwarancja 8 

7 UŜycie zgodne z przeznaczeniem 9 

8 Rozporządzenia 10 

9 Uruchomienie, test działania 11 
 9.1 Podłączanie stołu 11 
 9.2 Usuwanie zabezpieczenia transportowego 11 

10 Rysunek poglądowy stołu 12 

11 Opis funkcji 14 
 11.1 Ustawianie wysokości stołu 14 
 11.2 Przemieszczanie stołu na kółkach rolkowych (opcja) 15 
 11.3 Ustawianie połoŜenia zagłówka 16 

12 Akcesoria i wyposaŜenie 19 

13 MoŜliwe błędy i ich usuwanie 22 

14 Utrzymanie w dobrym stanie i pielęgnacja 23 
 14.1 Czyszczenie powierzchni obicia 23 
 14.2 Sprawdzone i zalecane środki czyszczące 24 
 14.3 Czyszczenie stelaŜa 24 
 14.4 Czyszczenie wałka siłownika elektrycznego 24 
 14.5  Utylizacja 24 

15 Dane techniczne 25 

16 Deklaracja producenta o zgodności wyrobu z normami EMC 26 

17 Deklaracja zgodności 30 

   

 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi element urządzenia. Jej dokładne przestrzeganie stanowi warunek 
uŜytkowania zgodnego z przeznaczeniem i prawidłowej obsługi urządzenia, jak równieŜ uzaleŜnionego 
od tego bezpieczeństwa pacjenta i uŜytkownika. 
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 Niniejsza instrukcja zawiera ogólne wskazówki dla nabywcy i uŜytkownika dotyczące bezpieczeństwa, 

obsługi, konserwacji i pielęgnacji stołów aXion. 
 
Stan wiedzy zawartej w niniejszej instrukcji uŜytkowania odpowiada dacie druku. Wymagania wobec 
produktu i techniki leczenia podlegają ciągłym zmianom, dlatego teŜ zastrzegamy sobie prawo 
wprowadzenia zmian technicznych i konstrukcyjnych. 
 
W celu zagwarantowania bezpiecznej i skutecznej eksploatacji naleŜy przestrzegać wszystkich 
wskazówek i informacji zawartych w niniejszej instrukcji. 
 
UŜytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich aktualnych wskazówek i środków 
ostroŜności dotyczących  stołów zabiegowych z elektryczną regulacją wysokości. 
 
 
Stoły zabiegowe z serii aXion nie zostały skonstruowane do transportu pacjentów i nie są do tego 
przeznaczone. 
 
Podczas przesuwania i zmiany połoŜenia  stołu nie mogą się na niej znajdować pacjenci.  
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 Firma Zimmer MedizinSysteme mająca ponad 40-letnie doświadczenie w ścisłej współpracy 

z terapeutami opracowuje urządzenia, które pod kaŜdym względem są synonimem „Made in Germany“ 
– wydajności, innowacyjności, prostej obsługi, duŜej Ŝywotności – stanowiąc inwestycję w Państwa 
obecną i przyszłą pracę oraz wartość. Profesjonalne narzędzia dla profesjonalistów. 
 
Zimmer MedizinSysteme, firma posiadająca certyfikaty CE / ISO, pracuje stale nad dostępnością 
systemów terapeutycznych oraz środków pomocniczych w medycynie fizykalnej. 
 
Doświadczenie, stały rozwój oraz śledzenie rozwiązań innowacyjnych i ścisły kontakt z medycyną na 
całym świecie zapewniają bezpieczeństwo i zaufanie w obecnej i przyszłej pracy terapeutów 
wykonujących swoje zadania z zaangaŜowaniem. 
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 Instrukcje zostały wyróŜnione specjalnymi symbolami. Prosimy zapoznać się z tymi symbolami oraz ich 

definicjami przed przystąpieniem do eksploatacji kozetki. 
 

  
 Definicja symboli 
  
 Niebezpieczeństwo wybuchu  

Tekst wyróŜniony symbolem niebezpieczeństwa wybuchu objaśnia moŜliwe naruszenia przepisów 
bezpieczeństwa, gdy urządzenie eksploatowane jest w obecności zapalnych środków znieczulających.  
 

  

 

 
Niebezpieczeństwo 
Tekst wyróŜniony symbolem niebezpieczeństwa objaśnia moŜliwe naruszenia przepisów 
bezpieczeństwa powodujące bezpośrednio niebezpieczne sytuacje, w wyniku których moŜe nastąpić 
śmierć lub cięŜkie obraŜenia ciała. 
 
 

  
 OstrzeŜenie 

Tekst wyróŜniony symbolem ostrzeŜenia objaśnia moŜliwe naruszenia przepisów bezpieczeństwa,  
w wyniku których moŜe dojść do powaŜnego uszkodzenia ciała bądź urządzenia. 
 
 
 
 

  

 

Uwaga 
Tekst wyróŜniony symbolem uwagi objaśnia moŜliwe naruszenia przepisów bezpieczeństwa, w wyniku 
których moŜe dojść do lekkiego lub średnio powaŜnego uszkodzenia ciała bądź uszkodzenia 
urządzenia. 
 
 
 
 

  
 Wskazówka 

Teksty wyróŜnione symbolem wskazówki występują w wielu obszarach niniejszej instrukcji obsługi. 
Wskazówki te zawierają pomocne informacje dotyczące opisywanych obszarów lub funkcji. 
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 NaleŜy przeczytać i stosować instrukcje oraz wskazówki. NaleŜy zapoznać się z ograniczeniami  

i niebezpieczeństwami związanymi z zastosowaniem stołów zabiegowych z elektryczną regulacją wysokości.  
 
NaleŜy przestrzegać wskazówek na naklejkach umieszczonych na całym urządzeniu zawierających 
ostrzeŜenia i informacje dotyczące pracy urządzenia.  

 
Podczas kaŜdej regulacji ruchome części kozetki wymagają kontroli i odpowiedniego podparcia przez 
uŜytkownika / terapeutę. Podczas regulacji naleŜy zawsze obserwować pacjenta. 
 

  

 4.1 OstrzeŜenia 
  

 • Nie naleŜy przekraczać maksymalnego całkowitego obciąŜenia stołu wynoszącego 180 kg (ok. 400 Ib) 
 w warunkach statycznych i 160 kg w warunkach dynamicznych. 
 

• NaleŜy sprawdzić, czy stół posiada uziemienie elektryczne – czy jest  podłączony wyłącznie do 
prawidłowego, zgodnego z normami,  gniazda wtykowego.  
 

• NaleŜy sprawdzić, czy stół jest zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.  W przypadku dzieci 
wymagany jest nadzór.  
 

• Podczas regulacji wysokości istnieje ryzyko zakleszczenia. Terapeuta / uŜytkownik jest  odpowiedzialny 
za niedopuszczenie do niekontrolowanej i niepoŜądanej regulacji! Podczas kaŜdej regulacji wszystkie 
części ciała naleŜy trzymać z dala od ruchomych mechanizmów. Podczas kaŜdej regulacji naleŜy 
obserwować pacjenta. 
 

• W obszarze ruchu pod oraz nad powierzchnią  stołu nie mogą znajdować się Ŝadne przedmioty  
(np. parapety, taborety). 
 

• W celu uniknięcia niebezpieczeństwa poŜaru lub urazów podczas terapii z zastosowaniem promienników 
cieplnych, promienników podczerwieni i innych produktów terapeutycznych naleŜy zadbać o dostateczny 
odstęp. 
 

• Podczas regulacji części stołu naleŜy sprawdzić, czy zostały one odciąŜone od cięŜaru pacjenta. 
 

• Podczas przemieszczania i przesuwania  stołu nie mogą się na nim znajdować pacjenci. Stoły nie są 
przeznaczone do transportu pacjentów. 

 

• Ani terapeuta ani pacjent nie moŜe siadać na zagłówku. Zagłówek nie jest do tego przeznaczony i mógłby 
ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obraŜenia ciała. Zagłówek moŜna obciąŜyć maksymalnie cięŜarem 
30 kg (65 lb). 

 

• Stół moŜe być aktywnie podłączony do sieci tylko bezpośrednio podczas zabiegu.  
 

• Aby uniknąć obraŜeń lub zagroŜenia dla osób, podczas kaŜdej regulacji w całym obszarze ruchu 
wszystkich części  stołu nie mogą znajdować się części ciała.  
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 • Aby zwiększyć bezpieczeństwo,  stół jest wyposaŜony w specjalny »moduł blokady«. 

Indywidualny trzpień magnetyczny do modułu blokady moŜe być stosowany tylko przez powołaną 
do tego osobę, która powinna go mieć zawsze przy sobie lub przechowywać  
w niedostępnym miejscu. 
 

• Tylko po włoŜeniu indywidualnego trzpienia magnetycznego do modułu blokady następuje 
uruchomienie silnika i moŜna dokonać regulacji wysokości. Uruchomienie moŜe dokonać 
uŜytkownik / terapeuta tylko podczas zabiegu / terapii. Po zakończeniu zabiegu / terapii 
uŜytkownik powinien natychmiast wyjąć trzpień magnetyczny z modułu blokady. W ten sposób 
moŜna zapobiec niepoŜądanemu przestawieniu wysokości kozetki. 
 

• JeŜeli uŜytkownik z załoŜenia chce całkowicie wykluczyć niepoŜądany ruch stołu, wówczas nie 
naleŜy aktywować modułu blokady (nie naleŜy wkładać do niego trzpienia magnetycznego) lub 
naleŜy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda wtykowego. Dla uzyskania absolutnej pewności 
zalecamy odłączać urządzenie od zasilania sieciowego na czas pozostawania bez nadzoru. 
Zasilanie sieciowe moŜna odłączyć przez wyciągnięcie wtyczki z gniazda wtykowego.  
 

• Urządzenia moŜna zasilać wyłącznie za pomocą zainstalowanego przewodu sieciowego.  
Na przewód sieciowy nie naleŜy najeŜdŜać kołami rolkowymi kozetki. 
 

• W przypadku stosowania urządzeń dodatkowych / produktów innych firm (np. promiennik 
podczerwieni) uŜytkownik ma zasadniczo obowiązek sprawdzić ich uŜyteczność i jednocześnie 
zapewnić, Ŝe nie nastąpi niepoŜądane lub niezamierzone przestawienie wysokości  stołu. NaleŜy 
tutaj zachować odstęp bezpieczeństwa przewidziany dla danego produktu oraz przestrzegać 
wskazówek producenta. Podczas niekontrolowanego przestawienia wysokości  
w pobliŜu skóry lub przy bezpośrednim kontakcie ze skórą mogłoby dojść do poparzenia. 
 

• Obicia stołu nie wolno nigdy wystawiać na działanie temperatury powyŜej 100°C (np. na skutek 
zbyt małej odległości od promienników ciepła, promienników podczerwieni itp.). Grozi to 
poŜarem lub obraŜeniami.  

 
• Zasadniczo naleŜy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych we właściwej instrukcji 

obsługi oraz obowiązujących regionalnych i krajowych przepisów dotyczących uŜytkowania  
i bezpieczeństwa. 
 

• Stół aXion wolno stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem do celów terapeutycznych  
i zabiegowych. 
 

• Zalecamy zasadniczo, aby uŜytkownik / terapeuta podczas wszelkich czynności zabiegowych 
zakładał pełne obuwie (dla pewnej obsługi stopą oraz zapobieŜenia niebezpieczeństwu obraŜeń). 

 
  

 4.2 Niebezpieczeństwo 
 
Niebezpieczeństwo wybuchu podczas eksploatacji urządzenia w obecności zapalnych środków 
znieczulających. Symbol ostrzegający przed tym niebezpieczeństwem jest doskonale widoczny 
obok naklejki z numerem seryjnym.  
 
Stół moŜe obsługiwać tylko przeszkolony i wykwalifikowany personel, który jest zapoznany ze 
środkami ostroŜności oraz zasadami działania  stołu. 
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 Stół aXion przed wysyłką jest starannie sprawdzany pod względem mechanicznym, elektrycznym, 

optycznym i funkcjonalnym i opuszcza zakład w nienagannym stanie. 
 
 
Dostawa 
 
1. Sprawdzić przesyłkę pod względem kompletności (liczba pakietów) 
2. Sprawdzić opakowanie pod względem uszkodzeń. 

 
W przypadku stwierdzenia wadliwych części bądź wad (takŜe lekkie uszkodzenie opakowania) 
spedytor realizujący dostawę ma obowiązek umieścić adnotację o wadach w dokumentach 
transportowych przed pokwitowaniem odbioru dostawy. Informacje o szkodach transportowych prosimy 
natychmiast przekazywać do Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
 
Rozpakowywanie 
 
Przesyłkę naleŜy sprawdzić pod względem ewentualnych uszkodzeń natychmiast po otrzymaniu.  
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń naleŜy poinformować o tym Zimmer MedizinSysteme GmbH  
w ciągu dwóch dni roboczych. 
 
Po upływie tego terminu nie ma moŜliwości dochodzenia roszczeń gwarancyjnych z tytułu uszkodzeń 
transportowych.  
 
 
Usuwanie opakowania 
 
Podczas otwierania opakowania nie naleŜy uŜywać ostro zakończonych lub ostrych przedmiotów. 
W przeciwnym razie moŜe dojść do uszkodzenia, szczególnie obicia stołu. 
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 Zimmer MedizinSysteme GmbH gwarantuje, Ŝe urządzenie zostało wysłane do odbiorcy bez wad 

materiałowych oraz wad wykonania. Ponadto zapewniamy, Ŝe przed wysyłką urządzenie zostało 
gruntownie przetestowane i sprawdzono wszelkie jego funkcje. 
 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH udziela 2 lat gwarancji na cały stół z wyjątkiem obicia zagłówka (część 
ulegająca zuŜyciu), w przypadku którego okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.  
 
Części, które w danym okresie gwarancji okaŜą się wadliwe naleŜy bezzwłocznie zgłosić i (po 
uprzednim uzgodnieniu) przesłać do Zimmer MedizinSysteme GmbH, aby dokonać likwidacji szkody. 
Producent nie udziela obszerniejszej gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności cywilnej – zwłaszcza 
w przypadku szkód następczych oraz uŜycia niezgodnego z przeznaczeniem. 
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 Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego zastosowania, przez 

wykwalifikowanych i przeszkolonych uŜytkowników, do fizjoterapii, rehabilitacji, gimnastyki 
rehabilitacyjnej oraz terapii medycznej. Producent nie udziela gwarancji w zakresie przydatności tych 
produktów do określonego celu terapeutycznego i diagnostycznego. Terapeuta / uŜytkownik 
samodzielnie określa racjonalne uŜycie produktu. 
 
Ten produkt medyczny jest przeznaczony do eksploatacji w zamkniętych pomieszczeniach  
w temperaturze otoczenia 15°C - 35°C. 
 
Zastosowanie w mokrych strefach jest niedopuszczalne i moŜe w przypadku nieprzestrzegania tego 
ostrzeŜenia prowadzić do znacznych szkód i stanowić zagroŜenie zarówno dla pacjenta jak i osoby 
obsługującej. 
 
Stoły zabiegowe z serii aXion nie zostały skonstruowane do transportu pacjentów i nie są do tego 
przeznaczone. 
 
Podczas przesuwania i zmiany połoŜenia stołu nie mogą się na niej znajdować pacjenci.  
 

 



10 

 
 Rozporządzenia 

 
 
 

8 

   
 MontaŜ i eksploatacja niniejszego stołu terapeutycznego wymaga przestrzegania ustaw i rozporządzeń 

krajowych. W Niemczech stosuje się odpowiednio Rozporządzenie o uŜytkowaniu produktów 
medycznych [niem. Medizinprodukte-Betreiberverordnung, skr. MPBetreibV] w aktualnym brzmieniu 
oraz BranŜowe Przepisy BHP w zakresie urządzeń elektrycznych i środków produkcyjnych [niem. BGV 
A3]. 
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9.1 Podłączanie kozetki 

 
Przed podłączeniem urządzenia naleŜy sprawdzić, czy napięcie robocze napędu jest zgodne  
z dostępnym napięciem sieciowym. 
 
Po ewentualnym zamontowaniu przez wykwalifikowanego elektryka wtyczki sieciowej przewidzianej do 
zastosowania w danym kraju naleŜy ją umieścić w gnieździe wtykowym zgodnym z przepisami. 
 
Przewód sieciowy naleŜy poprowadzić w taki sposób, aby nie powstało zagroŜenie (niebezpieczeństwo 
przewrócenia).  
 
Wszystkie stoły aXion, zgodnie z zaleceniem BfArM, są wyposaŜone w moduł blokady. 
 
W celu aktywacji modułu blokady naleŜy włoŜyć klucz magnetyczny (trzpień) do otworu w górnej części 
modułu blokady. Po wykonaniu tej czynności stół jest gotowy do eksploatacji. 
 
NaleŜy uruchomić po kolei wszystkie elementy obsługi regulacji wysokości stołu uwaŜając przy tym, 
aby nie wykraczać poza połoŜenie krańcowe.  
 
 
WaŜna informacja: Działanie regulacji wysokości stołu jest moŜliwe tylko, gdy moduł blokady jest 
aktywny (klucz magnetyczny włoŜony do modułu blokady). 
 

 

Po wykonaniu testu działania klucz magnetyczny naleŜy wyjąć lub wyciągnąć wtyczkę sieciową 
gniazda wtykowego, aby uniemoŜliwić obsługę stołu bez nadzoru.  Podczas eksploatacji  
w celach terapeutycznych naleŜy koniecznie przestrzegać wcześniej opisanych ostrzeŜeń oraz 
wskazówek dotyczących zastosowania modułu blokady.  
 

  

 9.2 Usuwanie zabezpieczenia transportowego  
 
Ewentualne zabezpieczenia transportowe oraz opakowanie naleŜy usunąć i zutylizować zgodnie  
z przepisami w zakresie ochrony środowiska. 
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 aXion 6 – Stół  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nazwa elementów 
 
1 Zagłówek, regulowany 
2 Blokada zagłówka 
3 Podłokietnik, obrotowy, z regulacją wysokości, lewy + prawy 
4 Blokada regulacji wysokości podłokietnika 
5 Segment do górnej części tułowia 
6 Segment do środkowej części tułowia 
7 Segment do nóg  
8 Rama noŜycowa 
9 Oś centralna 
10 Siłownik mechanizmu podnoszenia 
11 Dźwignia zwalniająca systemu  rolkowego (opcja) 
12 Koło jezdne (seryjne) 
13 NoŜny przełącznik membranowy do regulacji wysokości 
14 Ręczny przełącznik membranowy do regulacji wysokości  
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aXion 2  

 

 
aXion 3 

 
 
aXion 4 

 

 
aXion 5 

 
 
aXion 6 

 
 

 
 
 
              80° 
 
 
 
             30° 

 
    aXion 3, aXion 5 
 
          90° 
 
          30°  
         20 cm 
 
    aXion 6 
 
          90° 
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Podnoszenie stołu 

 
 
Opuszczanie stołu 

 
 

Wolno stosować tylko oryginalne elementy obsługi. 
Są one zamontowane fabrycznie!  
 
11.1 Ustawianie wysokości stołu za pomocą pilota lub przełączników 

membranowych. 
 

Przyciski pilota ręcznego lub noŜnego*  są opatrzone symbolami.  NaleŜy nacisnąć 
odpowiedni przycisk, aŜ do uzyskania Ŝądanej wysokości stołu. 
 
Po zwolnieniu przycisku następuje natychmiastowe przerwanie procesu regulacji. 

 
 

* Alternatywny pilot/włącznik noŜny, patrz lista akcesoriów. 
  Zastępuje pilota ręcznego na Ŝyczenie klienta. 
 

  

 

Pilot ręczny moŜe być w łatwy sposób zawieszony na przewidzianym do tego celu 
uchwycie na ramie stołu.  
 

  

 

Ustawianie wysokości stołu za pomocą membranowych przełączników 
noŜnych (wyposaŜenie seryjne w wersji Comfort, opcjonalne w pozostałych 
wersjach). 

 
Wysokość stołu moŜna zmienić równieŜ za pomocą membranowego przełącznika 
noŜnego. Po naciśnięciu na właściwy przycisk następuje podniesienie lub 
opuszczenie kozetki. 
 
WaŜna informacja:  Przyciski membranowe naleŜy obsługiwać przez lekki nacisk, 
naleŜy dotykać ich całej powierzchni nie wywierając nadmiernej siły. 
NaleŜy unikać wywierania nadmiernego nacisku lub obsługi niewielką powierzchnią 
(obcasami). Obsługę naleŜy kończyć koniecznie w moŜliwym połoŜeniu krańcowym 
regulacji. Nieprawidłowa obsługa moŜe prowadzić do uszkodzeń, które nie są objęte 
gwarancją.  
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Ustawianie wysokości kozetki za pomocą membranowych przełączników 
ręcznych umieszczonych pod segmentem do tułowia (wyposaŜenie seryjne  
w aXion 6 Comfort, opcjonalne w pozostałych wersjach) 
 
Przełączniki  membranowe są fabrycznie montowane na stałe. Lewe strzałki 
wskazują w górę, po dotknięciu kozetka podnosi się – prawe strzałki wskazują na 
dół, po dotknięciu kozetka opuszcza się. Ze względów bezpieczeństwa przełączniki 
membranowe są umieszczone pod leŜyskiem pacjenta (dzięki temu unika się 
niezamierzonego poruszenia – np. kolanem podczas zabiegu)! 
 
WaŜna informacja:  Podczas eksploatacji w celach terapeutycznych naleŜy 
koniecznie przestrzegać wszystkich wcześniej opisanych ostrzeŜeń oraz wskazówek 
dotyczących zastosowania modułu blokady.  
 
 
Uwaga! 
 
Ingerencji lub napraw w obrębie przycisków membranowych mogą dokonywać tylko 
autoryzowaniu sprzedawcy / partnerzy serwisowi firmy Zimmer MedizinSysteme 
GmbH.  
 
 
 
 
 

  
11.2 Przesuwanie stołu we wszystkich kierunkach za pomocą systemu 

rolkowego (opcja) 
 

Rolki działające we wszystkich kierunkach są połączone przez wbudowany system 
podnoszenia. Aby przestawić stół za pomocą systemu rolkowego, naleŜy nacisnąć 
nogą dźwignię w dół. Rolki transportowe wysuwają się i blokują w tym połoŜeniu. Aby 
po przemieszczeniu stołu powrócić do połoŜenia stacjonarnego, dźwignię noŜną 
naleŜy pociągnąć w górę.  
 
Podczas przemieszczania i przesuwania stołu nie mogą się na nim znajdować 
pacjenci. Stoły terapeutyczne i zabiegowe nie zostały opracowane do transportu 
pacjentów!  
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11.3 Ustawianie połoŜenia zagłówka 
 
Zagłówek moŜna bezstopniowo regulować w zakresie od -90° do +30°  
i blokować w wybranej pozycji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ani terapeuta ani pacjent nie moŜe siadać na zagłówku stołu aXion. Zagłówek nie 
jest do tego przeznaczony i mógłby ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obraŜenia 
ciała. Zagłówek moŜna obciąŜyć maksymalnie cięŜarem 30 kg (60 lb). 
 
 
 

  

 
 

 

Zwalnianie blokady zagłówka 
 
Uchwyt zwalniający (pod spodem zagłówka) naleŜy nacisnąć (w górę/ kierunku 
zagłówka). 
 
 
 
 
Regulacja połoŜenia zagłówka 
 
Naciskając uchwyt zwalniający, ustawić zagłówek w Ŝądanym połoŜeniu w zakresie 
od +30°do –90°. 
 
 
Blokowanie zagłówka  
 
Po zdjęciu nacisku z uchwytu zwalniającego nastąpi zablokowanie zagłówka  
w Ŝądanym połoŜeniu w zakresie od +30° do –90°. 
 
Zagłówek posiada szczelinę na nos. W zaleŜności od potrzeby moŜna umieścić  
w szczelinie zatyczkę. 
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Podłokietniki 
 
W celu uzyskania optymalnego ułoŜenia pacjenta w pozycji na brzuchu lub na 
plecach opracowaliśmy specjalny zagłówek z 2 podłokietnikami umieszczonymi 
obok zagłówka. Ten 3-częściowy segment składa się z zagłówka regulowanego w 
pionie w zakresie od +30° do –90° oraz dwóch indywidualnie regulowanych 
podłokietników. Podłokietniki poza prostą regulacją wysokości posiadają równieŜ 
moŜliwość obrotu.  

 
WaŜna informacja: Aby uniknąć obraŜeń, regulacji moŜe dokonywać tylko jedna 
osoba, kontrolująca przebieg regulacji! 
 
a) Aby dokonać zmiany wysokości podłokietnika, naleŜy podnieść  
 go z przodu. 
b) Ustawić podłokietnik w Ŝądanym połoŜeniu. 
c) Przez opuszczenie przodu podłokietnika w Ŝądanym połoŜeniu, blokuje się 

on samoczynnie. Podłokietnik moŜna dodatkowo indywidualnie zablokować 
na danej wysokości za pomocą śruby zaciskowej. 

d) Oprócz indywidualnej regulacji wysokości podłokietniki moŜna równieŜ 
bezstopniowo obracać (podłokietnik zablokowany jest trzpieniem 
umieszczonym z przodu wspornika podłokietnika). Funkcję blokowania 
zwalnia się poprzez odciągnięcie trzpienia ustalającego, podłokietnik moŜna 
wówczas ponownie obrócić. 

 
 
 

Ustawianie pozycji łamanej  
(moŜliwe tylko w wersji aXion 6!) 
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Dźwignię z boku pociągnąć w górę. Nastąpi zwolnienie spręŜyny gazowej  
i podniesienie segmentów stołu w pozycję łamaną. JeŜeli na stole leŜy pacjent,  
z reguły konieczne jest lekkie podciągniecie drugą ręką (w zaleŜności od cięŜaru 
pacjenta). 
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� wyposaŜenie seryjne 
 wyposaŜenie opcjonalne 

WyposaŜenie Model 
  

aXion 2 
 

 
aXion 2  
comfort 
 

 
aXion 3 
 

 
aXion 3 
comfort 
 

 
aXion 4 
 

 
aXion 4 
comfort 
 

 
aXion 5 
 

 
aXion 5 
comfort 
 

 
aXion 6 
 

 
aXion 6 
comfort 
 

Nr art. Zimmer MedizinSysteme GmbH 311 312 313 314 315 316 317 318 319 3195 

           

Stalowa rama noŜycowa z zabezpieczeniem 
przed zakleszczeniem � � � � � � � � � � 

2 koła jezdne z przodu, bez moŜliwości 
kierowania � � � � � � � � � � 

Elektryczna  regulacja wysokości 10 kN � � � � � � � � � � 

Moduł blokady zgodnie z BfArm � � � � � � � � � � 

Zagłówek ze szczeliną na nos i zatyczka,  
zakres regulacji od 90° do +30° � � � � � � � � � � 

Pokrycie tapicerskie o grubości  6 cm  
z obiciem ze sztucznej skóry  �  �  �  �  �  

Pokrycie tapicerskie Komfort o grubości   
6 cm z dodatkowym wzmacniającym szwem. 
Obicie ze sztucznej skóry 

 �  �  �  �  � 

Podłokietniki, z regulacją wysokości, 
obracane      � � � � � � 

LeŜanka jednoczęściowa � �         
LeŜanka dwuczęściowa, podnóŜek 
regulowany w górę do 80° za pomocą 
spręŜyny gazowej, podział siedziska 50/50   � �   � �   

LeŜanka trzyczęściowa,  ustawienie łamane - 
20 cm za pomocą spręŜyny gazowej, 
podnóŜek zamocowany na stałe         � � 

Przełącznik  membranowy noŜny do regulacji 
wysokości, przyciski na dolnym wsporniku 
poprzecznym, z przodu i z tyłu 

 �  �  �  �  � 

Przełącznik  membranowy ręczny do 
regulacji wysokości, przycisk pod  leŜanką  
z lewej i prawej strony  

 �  �  �  �  � 
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Regulacja podłokietników 
 

  
  

 

 
 
 
 
 
 

  
Podnoszony system rolkowy 
do przemieszczania stołu 
we wszystkich kierunkach 
 

 
 
 
 
 

  
 
Przyciski membranowe do 
regulacji wysokości 
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Opcje   

   

Przełącznik noŜny, membranowy na przedni lub tylny drąŜek poprzeczny 50.870.010  

Przełącznik ręczny, membranowy, lewy i prawy pod leŜanką 50.870.020  

Uchwyt na rolkę papieru 50.870.050  

Rolki papieru, 1VPE 8 x 50 m 50.870.040  

Chusteczki jednorazowe do szczeliny na nos (500 szt.) 50.870.060  

Podnoszony system rolkowy do przemieszczania stołu we wszystkich 
kierunkach, montowany w dolnym wsporniku poprzecznym ramy noŜycowej  50.870.000  

   

Części zamienne   

   

Silnik mechanizmu podnoszenia, elektryczny 50.870.170  

SpręŜyna gazowa, zagłówek, pozycja siedząca, ustawienie łamane leŜanki  50.870.180  

Zagłówek 50.870.210  

Zatyczka zagłówka 50.870.220  

Podłokietnik prawy 50.870.230  

Uchwyt podłokietnika prawego 50.870.240  

Podłokietnik lewy 50.870.250  

Uchwyt podłokietnika lewego 50.870.260  

Obicie leŜanki jednoczęściowej 50.870.270 aXion 2 + 4  

Obicie segmentu górnej części tułowia 50.870.280 aXion 6 

Obicie segmentu środkowej części tułowia 50.870.290 aXion 6  

Obicie segmentu do nóg 50.870.300 aXion 6 

Obicie segmentu górnej części tułowia, długie 50.870.310 aXion 3 + 5  

Obicie segmentu do nóg, długie 50.870.320 aXion 3 + 5 

Moduł blokady + trzpień 50.870.340  
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 Konstrukcja produktów firmy Zimmer MedizinSysteme GmbH zapewnia ich bardzo duŜą Ŝywotność. 

Zakłócenia działania moŜna najczęściej łatwo usunąć.  
 
 
 
 

  

Brak reakcji po naciśnięciu 
przycisku włącznika 
ręcznego lub noŜnego. 

NaleŜy sprawdzić, czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo włoŜona do gniazda wtykowego.   
Czy trzpień magnetyczny modułu blokady jest prawidłowo włoŜony do modułu blokady? 
NaleŜy sprawdzić pod względem uszkodzeń przewód między przełącznikiem ręcznym a silnikiem 
napędu.  
NaleŜy sprawdzić, czy w budynku nie ma awarii zasilania w prąd sieciowy. 
 
Załączony wyłącznik ochrony silnika na skutek przegrzania. 
 
Oznacza to: 
Na skutek zbyt długiej nieprzerwanej pracy silnika (ponad 1 minutę), przy maksymalnym obciąŜeniu 
kozetki lub permanentnym uruchamianiu za pomocą przycisku włącznika w połoŜeniach krańcowych, 
wewnętrzne zabezpieczenie wyłącza silnik. Z tego względu naleŜy odczekać do ostygnięcia silnika. 
 
JeŜeli po sprawdzeniu włącznika ręcznego, włącznika noŜnego, przewodów połączeniowych, wtyczki 

sieciowej i zasilania w energię elektryczną urządzenie nadal nie działa, moŜe to oznaczać wystąpienie 
usterki sieci elektrycznej, przewodu sieciowego, modułu napędowego lub przycisku ręcznego lub 

noŜnego.  

 
 
WaŜna informacja! 
Ingerencji w obrębie wszystkich części przewodzących prąd mogą dokonywać tylko 
autoryzowani sprzedawcy / partnerzy serwisowi firmy Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
W przypadku usterek silnika lub układu elektrycznego naleŜy zgłosić się bezpośrednio do nas 
lub właściwego pracownika oddziałów lokalnych firmy. 
 
 
 
 

  

Nie moŜna przestawić 
zagłówka po naciśnięciu 
uchwytu zwalniającego! 

NaleŜy sprawdzić, czy trzpień zwalniający po stronie czołowej tłoczyska spręŜyny gazowej wystaje 
całkowicie.  
 
NaleŜy sprawdzić, czy między trzpieniem uruchamiającym uchwytu zwalniającego a trzpieniem 
zwalniającym po stronie czołowej spręŜyny gazowej jest niewielki luz. JeŜeli po sprawdzeniu 
powyŜszych elementów nie następuje odblokowanie, moŜe to świadczyć o usterce spręŜyny gazowej.  
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Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych i pielęgnacyjnych naleŜy 
zasadniczo wyciągnąć trzpień magnetyczny lub wtyczkę sieciową, aby odłączyć stół 
od zasilania sieciowego! Nie jest konieczna specjalna konserwacja tego produktu.  
W regularnych odstępach (przynajmniej co 6 miesięcy) naleŜy jednak kontrolować 
stół pod względem uszkodzeń mechanicznych, np. luźnych połączeń śrubowych, 
uszkodzonych kabli itp.  
 
NaleŜy zwrócić uwagę, aby podczas czyszczenia do przegubów i połączeń silnika 
nie dostała się wilgoć, poniewaŜ w przeciwnym razie poziom smarowania będzie 
niedostateczny i w konsekwencji zuŜycie przegubów nieproporcjonalnie wysokie.   
Prowadnice ślizgowe konstrukcji noŜycowej stołu (na górze) naleŜy czyścić  
w regularnych odstępach (do 3 miesięcy) uŜywając suchej ściereczki. 
Zanieczyszczenia mogą prowadzić do szarpnięć podczas ruchu stołu.  
 
UWAGA: aby uniknąć zakleszczenia stół naleŜy odłączyć od zasilania sieciowego 
(naleŜy wyjąć klucz magnetyczny lub wtyczkę sieciową)! 
 

  

 14.1 Czyszczenie powierzchni obicia 
 
Z obiciami, mimo, Ŝe marka Skai® oznacza najwyŜszą jakość, pod względem 
mechanicznym i chemicznym naleŜy obchodzić się delikatnie. 
Stół nie powinien słuŜyć jako miejsce do odkładania cięŜkich, twardych przedmiotów 
lub jako powierzchnia doświadczalna dla środków chemicznych. 
Ze względów higienicznych zalecamy stosowanie (tekstylnej lub papierowej) ochrony 
na obicia.  
Powierzchnię obić naleŜy czyścić po kaŜdym zabiegu zgodnie z rozporządzeniem  
w sprawie higieny.  Aby uniknąć wnikania zanieczyszczeń w materiał, naleŜy je 
natychmiast usuwać. 
Zastosowane materiały marki Skai są bardzo łatwe w pielęgnacji. 
Materiał naleŜy czyścić ciepłą wodą i wilgotną ściereczką. Szczególnie polecane jest 
zastosowanie w tym celu znajdujących się w sprzedaŜy ściereczek z mikrofibry.  
Mocniejsze zabrudzenia usuwane są po prostu po dodaniu łagodnego środka 
czyszczącego.  
 
Uwaga: 
 
Wolno uŜywać jedynie emulsji z mydła lub bezalkoholowych względnie 
niezawierających rozpuszczalników środków czyszczących/dezynfekujących.  
Sprawdzone i zalecane przez nas środki podane są w poniŜszej tabeli. W przypadku 
innych środków nie moŜemy zagwarantować tolerancji wzajemnej! Przed uŜyciem 
innego środka czyszczącego lub dezynfekującego naleŜy koniecznie skonsultować 
się z producentem. 
Nie naleŜy stosować rozpuszczalników, chlorków, środków polerujących, 
syntetycznych środków czyszczących, woskowych środków polerujących ani 
aerozoli. 
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 Uwaga:  

 
Plamy atramentu (np. z długopisu, pióra itp.) naleŜy natychmiast usunąć! 
Nie naleŜy stosować środków zawierających olej lub smar! 
 
Regularna i staranna pielęgnacja gwarantuje długotrwałe zadowolenie z wysokiej jakości materiału 
obiciowego. 

 
 
14.2 Sprawdzone i zalecane środki czyszczące  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.3 Czyszczenie stelaŜa 
StelaŜ moŜna czyścić wilgotną, miękką ściereczką. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę, aby nie 
pozostawiać wilgoci między przegubami. 
 
 
14.4 Czyszczenie wałka siłownika elektrycznego 
Aby przez kurz nie uszkodzić uszczelki wargowej wałka siłownika elektrycznego , naleŜy go od czasu 
do czasu czyścić miękką ściereczką. 
 
 
14.5 Utylizacja 
Firma Zimmer MedizinSysteme GmbH dokona utylizacji części nienadających się do naprawy. Stołu 
nie naleŜy utylizować z odpadami wielkogabarytowymi. 
 

  

 

 Nazwa Maks. stęŜenie Producent 

Incidin Extra N 0,5% Henkel-Ecolab Deutschland 
Incidin Plus 0,5% Henkel-Ecolab Deutschland 
Incidin foam  Henkel-Ecolab Deutschland 
Biguanid Fläche  Dr. Schuhmacher 

Descosept AF  Dr. Schuhmacher 
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Długość 200 cm 
  
Szerokość 54/75 cm aXion 6 / 4 lub 70 w przypadku aXion 2 / 3 / 5 
  
Wysokość 44 cm do 95 cm 
  
StelaŜ Rura stalowa, barwa świetlisto szara lub szaro-srebrna* 
  
Obicie Sztuczna skóra 
  
Grubość pokrycia 
tapicerskiego 

6 cm 

  
Zagłówek Regulowany za pomocą spręŜyny gazowej w zakresie od plus 30° do minus 90° 
  
Silnik 230V AC, 50Hz, 0,9A, 145W, 8000N 

Klasa ochrony II, IP66, praca przerywana 1 min./9 min. 
Badania CE, EMV 
  
CięŜar (szerokość 
standardowa) 

aXion 6: 110 kg, aXion 4: 105 kg, aXion 2: 98 kg 

  
Maks. obciąŜenie graniczne 180 kg statycznie, 160 kg dynamicznie  
  
 
 
  *wyposaŜenie opcjonalne  
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Medyczne urządzenia elektryczne, do których naleŜy np. silnik stołu terapeutycznego aXion wymagają specjalnych zabezpieczeń w 
odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i muszą być instalowane i uruchamiane zgodnie z informacjami 
odnoszącymi się do EMC zamieszczonymi w niniejszej instrukcji uŜytkowania lub dokumentach towarzyszących. 
 
Przenośne i ruchome środki łączności radiowej (np. telefony przenośne, telefony komórkowe) mogą wywierać wpływ na medyczne 
urządzenia elektroniczne. 
 
Silnik stołu moŜe być zasilany wyłącznie za pomocą oryginalnego przewodu sieciowego podanego na wykazie zakresu dostawy. 
Eksploatacja urządzenia z innym przewodem sieciowym moŜe prowadzić do zwiększenia emisji i obniŜenia odporności urządzenia 
na zakłócenia! 
 

 

Wskazówki i deklaracje producenta - emisje elektromagnetyczne 

Stół terapeutyczny  aXion jest przeznaczona do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniŜej. Klient lub uŜytkownik 
stołu terapeutycznego powinien upewnić się, Ŝe urządzenie jest stosowane w takim środowisku. 

Test emisji Spełnienie 
wymagań 

Wskazówki dotyczące środowiska elektromagnetycznego 

Emisje o wysokiej częstotliwości, norma 
CISPR 11 

Grupa 1 Stół terapeutyczny  aXion wykorzystuje energię o częstotliwości 
radiowej tylko do realizacji swoich funkcji wewnętrznych. W związku 
z czym emisje są niskie i nie powinny powodować zakłóceń pracy 
sprzętu znajdującego się w pobliŜu. 

Emisje o wysokiej częstotliwości, norma 
CISPR 11 

Klasa B 

Emisje harmoniczne, norma IEC 61000-
3-2 

Klasa A 

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

nie dotyczy 

Stół terapeutyczny  aXion moŜe być uŜywana we wszystkich 
budynkach, łącznie z mieszkalnymi oraz budynkami, które są 
bezpośrednio podłączone do publicznej sieci niskiego napięcia, 
zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych. 

 
Urządzenie nie powinno stykać się lub być umieszczane na innym urządzeniu. JeŜeli takie usytuowanie jest konieczne, naleŜy 
prowadzić obserwację, aby potwierdzić, ze konfiguracja, w której urządzenie zostało umieszczone, pozwala mu na poprawne 
działanie. 
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Wskazówki i deklaracje producenta - odporność elektromagnetyczna 

Stół terapeutyczny  aXion jest przeznaczona do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniŜej. Klient lub uŜytkownik 
urządzenia powinien upewnić się, Ŝe jest ono stosowane w takim środowisku. 

Badanie 
odporności na 
zakłócenia 

Poziom testowy, norma 
IEC 60601 

Poziom zgodności Wskazówki dotyczące środowiska 
elektromagnetycznego 

Wyładowanie 
elektryczności 
statycznej (ESD) 
zgodnie z IEC 
61000-4-2 

± 6 kV wyładowanie 
kontaktowe 
 
± 8 kV wyładowanie  
w powietrzu 

± 6 kV wyładowanie 
kontaktowe 
 
± 8 kV wyładowanie w 
powietrzu 

Podłogi powinny być wykonane  
z drewna lub betonu bądź wyłoŜone płytkami 
ceramicznymi. JeŜeli podłoga jest wyłoŜona 
materiałem syntetycznym, względna wilgotność 
powietrza powinna wynosić przynajmniej 30%. 

Szybkie przejściowe 
wielkości zakłóceń 
elektrycznych / 
impulsy 
synchronizacyjne 

± 2 kV dla przewodów 
sieciowych 
 
± 1 kV dla przewodów 
wejściowych i wyjściowych  

± 2 kV dla przewodów 
sieciowych 
 
± 1 kV dla przewodów 
wejściowych i wyjściowych  

Jakość napięcia zasilającego powinna 
odpowiadać typowemu środowisku handlowemu 
lub szpitalnemu. 

Napięcia udarowe 
(surges) zgodnie  
z IEC 6100-4-5 

± 1 kV napięcie 
przeciwzwrotne 
 
± 2 kV napięcie równoległe 

± 1 kV napięcie 
przeciwzwrotne 
 
± 2 kV napięcie równoległe 

Jakość napięcia zasilającego powinna 
odpowiadać typowemu środowisku handlowemu 
lub szpitalnemu. 

Przepięcia 
łączeniowe, 
krótkotrwałe przerwy 
i wahania napięcia 
zasilającego zgodnie 
z IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% przepięcie wartości 
UT przez ½ okresu) 
 
40% UT 
(>60% przepięcie wartości 
UT przez 5 okresów) 
 
70% UT 
(>30% przepięcie wartości 
UT przez 25 okresów) 
 
<5% UT 
(>95% przepięcie wartości 
UT przez 5 sekund) 

<5% UT 
(>95% przepięcie wartości 
UT przez ½ okresu) 
 
40% UT 
(>60% przepięcie wartości 
UT przez 5 okresów) 
 
70% UT 
(>30% przepięcie wartości 
UT przez 25 okresów) 
 
<5% UT 
(>95% przepięcie wartości 
UT przez 5 sekund) 

Jakość napięcia zasilającego powinna 
odpowiadać typowemu środowisku handlowemu 
lub szpitalnemu. JeŜeli konieczne jest dalsze 
działanie urządzenia aXion przy występujących 
przerwach  
w zasilaniu w energię elektryczną, zaleca się, aby 
w takim przypadku urządzenie aXion zasilać  
z bezprzerwowego źródła energii elektrycznej lub 
baterią. 

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

3 A/m 3 A/m Pola magnetyczne przy częstotliwości sieciowej 
powinny odpowiadać wartościom typowym dla 
otoczenia handlowego lub szpitalnego. 

Uwaga: UT to sieciowe napięcie przemienne przed zastosowaniem poziomów kontrolnych. 
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Do istotnych cech eksploatacyjnych aXion naleŜą: bezpieczne składowanie, bezzakłóceniowa obsługa wszystkich funkcji. 
 

Wskazówki i deklaracje producenta - odporność elektromagnetyczna 

Silnik stołu terapeutycznego aXion jest przeznaczony do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniŜej. Klient lub 
uŜytkownik urządzenia aXion powinien upewnić się, Ŝe jest ono stosowane w takim środowisku. 

Test odporności 
na zakłócenia 

Poziom testowy, 
norma IEC 60601 

Poziom zgodności Wskazówki dotyczące środowiska elektromagnetycznego 

Przewodzone 
zaburzenia, 
indukowane przez 
pola 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 
 
 
 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

Przenośne i ruchome środki łączności radiowej powinny być 
uŜywane w odległości od jakichkolwiek elementów aXion łącznie 
z jego przewodami, która jest nie mniejsza niŜ odległość 
zalecana, obliczona w równania częstotliwości nadajnika. 
 
Zalecana odległość: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P dla 80MHz do 800 MHz 
 
d= 2,33 √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). 
 
NatęŜenie pól pochodzących od stałych nadajników RF jak 
określono w pomiarach pól elektromagnetycznych w terenie 
powinny być niŜsze niŜ poziom zgodności dla kaŜdego zakresu 
częstotliwościb. 
 
Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliŜu urządzeń oznaczonych 
następującym symbolem: 
 

 

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyŜszy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2 Niniejsze wskazówki nie muszą mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Na rozchodzenie się fal 
elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od róŜnych struktur, przedmiotów i ludzi. 

a NatęŜenia pól pochodzących od znajdujących się w pobliŜu nadajników stałych takich jak nadajniki bazowe telefonów 
wykorzystujących łączność bezprzewodową, radiotelefonów, przenośnych amatorskich nadajników radiowych, nadajników AM, FM i 
telewizyjnych nie moŜna wyliczyć teoretycznie z odpowiednią dokładnością. W celu dokonania oceny środowiska 
elektromagnetycznego wytworzonego przez nadajniki radiowe naleŜy rozwaŜyć przeprowadzenie pomiarów elektromagnetycznych 
w terenie. JeŜeli zmierzone w terenie natęŜenie pola w okolicy urządzenia przewyŜsza powyŜszy poziom zgodności, naleŜy 
prowadzić obserwację urządzenia, aby potwierdzić, Ŝe działa poprawnie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania 
mogą być konieczne inne działania zaradcze, jak np. odwrócenie urządzenia w inną stronę lub przestawienie go w inne miejsce. 
 
b PowyŜej zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natęŜenie pola powinno być niŜsze niŜ 3 V/m. 
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Zalecane odległości między przenośnymi i ruchomymi środkami łączności radiowej a silnikiem 

Silnik stołu terapeutycznego jest przeznaczony do pracy w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia powodowane 
sygnałem o częstotliwości radiowej moŜna kontrolować. Nabywca lub uŜytkownik urządzenia moŜe starać się unikać zakłóceń 
elektromagnetycznych poprzez zachowanie minimalnej odległości przenośnych i ruchomych środków łączności radiowej (nadajników) od 
urządzenia – zaleŜnie od maksymalnej mocy znamionowej tych nadajników, jak zalecono poniŜej. 

Odległość zaleŜna od częstotliwości nadajnika 
m 

Moc znamionowa nadajnika 
W 

150 kHz do 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz do 800 MHz 
d= 1,17 √P 

800 MHz do 2,5 GHz 
d= 2,33 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,70 3,70 7,37 

100 11,67 11,67 23,33 

Dla nadajników o maksymalnej mocy znamionowej nieuwzględnionej w powyŜszej tabeli zalecaną odległość d w metrach (m) moŜna 
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 wyŜszy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2 Niniejsze wskazówki nie muszą mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Na rozchodzenie się fal 
elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od róŜnych struktur, przedmiotów i ludzi. 
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Niniejszy produkt posiada oznaczenie   zgodnie z Dyrektywą UE o produktach medycznych nr 
93/42/EWG i spełnia podstawowe wymogi załącznika I tej dyrektywy. 
 
Produkt został opracowany, wyprodukowany i przebadany z zastosowaniem systemu zarządzania 
jakością zgodnie z DIN EN ISO 13485. 
 
Produkt został zakwalifikowany do klasy I zgodnie z załącznikiem IX tej dyrektywy.  
 
 

  

 
 



Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 731. 97 61-291
Fax +49 731. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de

Instrukcja użytkowania
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