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Afișaj pe ecran 13 Linie de titlu 
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Bară de navigare 
Descrierea funcțiilor 
 

(A) Început Revenire la pagina de start 
(B) Înapoi Revenire la pasul anterior 
(C) Tratament Comută la meniul recomandărilor de tratament 
(D) Rezistiv  Comută la modul rezistiv 
(E) Capacitiv  Comută la modul capacitiv 
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aplicatoare 

 
 
16 Cap aplicator L, 85 mm 
17 Cap aplicator M, 60 mm 
18  Cap aplicator S, 35 mm 

   
Electrozi neutri cu urechiușă conectoare 

 

 
 
19 Electrod neutru XL, 15 x 20 cm 
20 Electrod neutru L, 12 x 15 cm 
21 Urechiușă conectoare 

fără urechiușă conectoare 
 

 
 
24 Electrod neutru XL,  
       flexibil,15 x 20 cm 
25 Electrod neutru, L,  
       flexibil, 12 x 15 cm 
 

Cablu electrod 

 
 
22 Cablu de electrod cu clemă 

 
 
26 Cablu de electrod cu clemă tip 
crocodil pentru electrod neutru 
flexibil 
 

Cremă conductivă 

 
23 Cremă conductivă ThermoTK cu sistem de dozare 
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Suport tip burete 
pentru electrod 
neutru flexibil 

 
27 Suport tip burete, L, 14 x 16.5 cm  
pentru electrod neutru 12 x 15 cm 

 
28 Suport tip burete, XL, 17 x 21.5 cm 
pentru electrod neutru 15 x 20 cm 

  
Benzi Velcro  

 
29  Benzi Velcro 60 cm 

 
30  Benzi Velcro 120 cm 



 Explicația simbolurilor   
 

   
 

 

 

În instrucțiunile de utilizare, acest simbol indică Pericol. 
 
 

  

Caution! 
În instrucțiunile de utilizare, acest simbol indică „Atenție“ în ceea ce privește 
posibila deteriorare a dispozitivului. 
 

  
OUT Interfețele pacientului 
  
R/C Conector pentru cap aplicator 
  
COM Conector pentru electrod neutru 
  

 

 
Instrucțiuni de utilizare 

  

 

 
Respectați instrucțiunile de utilizare 

  

 

 
Număr de serie 

  

 

 
Număr articol 

  

 

 
Producător 

  

 

 
Data fabricaţiei 

  

   

 
Parte aplicată de tip BF 

  
 Valoarea siguranțelor accesibile  

  

 

Dispozitivul emite energie sub formă de radiație electromagnetică neionizantă. 
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Valabil pentru dispozitive ThermoTK.  
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o parte integrantă a dispozitivului. Acestea trebuie să fie 
păstrate împreună cu dispozitivul și să fie accesibile în orice moment oricărei persoane 
autorizate să opereze dispozitivul. 
 
Instrucțiunile de utilizare sunt valabile începând cu Iulie 2015. 
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Indicații  • Epicondilite radiale și ulnare 
• Tendinite 
• Bursită 
• Artroză 
• Spondilartroză 
• Cervicobrahialgie 
• Cervicalgie 
• Leziune de coafă rotatorie 
• Sindrom de impingement  
• Sindrom de Tunel Carpian 
• Lombalgie 
• Lombosciatică 
• Bursită Trohanteriană 
• Pubalgie 
• Sindromul Piriform 
• Glezna luxată 
• Tendinită Achileană 
• Fasceită plantară 
• Terapia punctelor trigger miofasciale 
• Sechele post-traumatice 
• Rupturi musculare 

  
Contraindicații • Stimulator cardiac 

• Aparate auditive 
• Implanturi metalice și alte obiecte metalice în câmpul electric  
• În jurul tumorilor maligne sau benigne 
• Hemoragie și hemofilie 
• Sarcină 
• Tromboză 
• Artroze și inflamații active 
• Plăgi deschise 
• Temperatură scazută a pielii sau corpului 
• Tratament în regiunea capului 
• Tratament deasupra inimii 
 
Prudența este necesară pentru pacienții 

• cu sensibilitate redusă 
• cu percepție scăzută a temperaturii  
• cu tulburări autonome severe 
• aflați sub influența drogurilor și/sau a alcoolului 

 
deoarece stresul circulator și reacțiile adverse la tratament nu pot fi excluse 
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Efecte secundare Nu se cunosc efecte secundare dacă se aplică doze corecte și se respectă 
contraindicațiile. 
 

  
Obiectiv principal Dispozitivul este utilizat pentru aplicarea terapeutică a diatermiei folosind 

semnale cu undă lungă. 
  
Modul de acțiune Dispozitivul utilizează câmpuri electromagnetice de 460 sau 540 KHz pentru a 

induce creșterea temperaturii prin interacțiunea cu țesutul. Acesta transformă 
mai multă energie în putere în țesuturile cu rezistență electrică mai mare decât 
în țesuturile mai bune conductoare. În modul capacitiv structurile de țesut mai 
apropiate de suprafață (țesutul adipos subcutanat și țesutul muscular de 
dedesubt) sunt încălzite. Pe de altă parte, în modul rezistiv, straturile mai 
profunde (oasele, tendoanele și ligamentele) sunt încălzite. 
Organele interne sunt foarte puțin încălzite deoarece sunt adesea înconjurate 
de un strat protector de grăsime sau de alte structuri. 
 
În comparație cu electrodul neutru, se formează o condensare a liniilor de 
câmp în piesa de mână mai mică cu cap aplicator. Aceasta, prin urmare, este 
utilizată pentru terapie. 
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 Înainte de a utiliza dispozitivul pe pacient, utilizatorul ar trebui să se 
familiarizeze cu instrucțiunile de utilizare și metodele de tratament individuale 
ce urmează să fie utilizate precum și indicațiile/contraindicațiile, avertismentele 
si instrucțiunile de utilizare. 
De asemenea, ar trebui consultate surse suplimentare de informații cu privire la 
terapie. 

  

Atenție! 
Înainte de utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este exploatat printr-o priză cu 
împământare corespunzătoare (instalație electrică în conformitate cu DIN VDE 
0100 secțiunea 710). Dispozitivul poate fi utilizat numai cu ajutorul cablului de 
alimentare furnizat. Cablul de alimentare trebuie să fie protejat împotriva 
stresului mecanic. 

  

Atenție! 
Operarea dispozitivului în apropierea câmpurilor electromagnetice puternice 
(de exemplu, tomografie, raze X sau echipamente de diatermie) poate interfera 
cu funcționarea dispozitivului. Vă rugăm să mențineti o distanță de siguranță de 
câțiva metri. 

  
 ThermoTK nu este adecvat pentru utilizarea în medii explozive, inflamabile sau 

combustibile. 
  
 În timpul utilizării, dispozitivul trebuie să fie amplasat într-o poziție care permite 

accesul direct la rețeaua de alimentare, astfel încât acesta să poată fi 
deconectat în orice moment. 

  
 Pentru a preveni riscul de electrocutare, unitatea trebuie să fie deconectată de 

la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau 
activități de curățare. 

  
 Verificați dispozitivul înainte de utilizare. Dacă se constată orice deteriorare, nu 

folosiți aparatul. 
  

Atenție! 
Pot fi utilizate numai accesorii de la Zimmer Medizin Systeme GmbH, care sunt 
proiectate pentru acest dispozitiv. Acest lucru se aplică în special cablurilor și 
electrozilor. 

  

Atenție! 
Înainte de pornirea sistemului, scoateți ThermoTK din cutia de transport. Nu 
utilizați dispozitivul în timp ce acesta este în cutie. 
Asigurați-vă că ThermoTK este așezat pe o suprafață stabilă. 
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Utilizatorii dispozitivului de tratament ThermoTK trebuie să fie instruiți în 
utilizarea corectă a sistemului și să dețină cunoștințele corespunzătoare.  

  

 

Instrucțiunile de tratament referitoare la durata, locația și intensitatea 
tratamentului necesită cunoștințe medicale și pot fi date numai de către medici, 
terapeuți și membri licențiați ai profesiilor medicale auxiliare. Aceste instrucțiuni 
trebuiesc urmate fără abatere. 

  

 

Pacientul trebuie monitorizat cu atenție pe tot parcursul tratamentului. 

  

 

Aplicarea tratamentelor intracraniene, transcardiacale și occipital cervicale este 
interzisă. Nerespectarea acestei prevederi poate pune pacientul în pericol. 

  

 

Conectarea simultană a unui pacient la sistemul ThermoTK și la un dispozitiv 
chirurgical de înaltă frecvență este interzisă. Nerespectarea acestei prevederi 
poate pune pacientul în pericol, în special de arsuri sub electrozi. 

  

 

Utilizarea în zonele umede este interzisă și poate duce la pagube importante și 
poate pune în pericol atât pacientul cât și operatorul. 

  

 

Nu aplicați niciodată piesa de mână fără aplicator. Nerespectarea acestui lucru 
poate pune în pericol pacientul. 

  

 

Electrodul neutru ar trebui să aibă întotdeauna contact pe suprafețe mari ale 
pacientului. În caz contrar, poate duce la condensarea nedorită a liniilor de 
câmp și, astfel, să dăuneze pacientului. 
Prin urmare, contactul acestui electrod trebuie să fie întotdeauna supravegheat 
pe durata tratamentului. 

  

 

Funcțiile anumitor dispozitive electrice implantate, de exemplu stimulatoare 
cardiace, pot fi perturbate de tratamentul cu dispozitive de undă lungă. Dacă 
aveți neclarități trebuie cerut sfatul medicului responsabil pentru pacient. 

  

 

Funcționarea altor dispozitive conectate la pacient, poate fi perturbată de 
funcționarea dispozitivului terapeutic de undă lungă. 

  

 

În general, pacienții nu trebuie supuși unei terapii cu undă lungă, atunci când 
regiunea corporală destinată tratamentului are o percepție scăzută a căldurii, 
cu excepția cazului în care medicul curant este informat. 
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Tratamentul cu unde lungi al pacienților nu ar trebui să se facă prin 
îmbrăcăminte. Mai mult, nu trebuie efectuat la pacienții care poartă obiecte 
metalice, cum ar fi bijuterii sau îmbrăcăminte ce conține metal (ex. butoane 
metalice, capse sau fire). 

  

 

Părți ale corpului pacientului care conțin implanturi metalice (cum ar fi tije 
ortopedice) ar trebui în mod normal să fie excluse din tratament, dacă nu se 
aplică tehnici speciale. 

  

 

 
Protezele auditive ar trebui îndepărtate. 

  

 

Pacienții nu trebuie să intre în contact cu piese conductive care sunt 
împământate sau au o capacitanță ridicată la sol și ar putea crea căi nedorite 
pentru banda de frecvență înaltă. În special, nu ar trebui să se utilizeze rulmenți 
sau scaune cu cadru metalic. 

  

 

Cablurile către aplicator trebuiesc ghidate astfel încat să se evite un contact cu 
pacientul sau cu obiecte care absorb energie. 
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Ce este ThermoTK? Un sistem inovativ de ultimă generație pentru terapie prin încălzire profundă.  
 

  
Ce face 
ThermoTK? 

În utilizarea ThermoTK se aplică un curent de înaltă frecvență, care nu este 
perceptibil de către pacient. 
Curentul de înaltă frecvență intră în țesut sub formă de energie 
electromagnetică și acolo este transformată în căldură. 

  
Care sunt avantajele 
ThermoTK? 

Ecranul color clar și modern prezintă toți parametrii relevanți pentru 
tratament, iar operarea tactilă modernă asigură plăcere și motivație în 
furnizarea tratamentului. 
Configurarea individuală a programului de pornire și navigarea clară și 
simplă în meniu ușurează operarea dispozitivului pentru utilizatori. 
 
Designul compact economisește spațiu în cabinet și este foarte potrivit 
pentru vizitele la domiciliu.  

 
Caracteristicile 
special ale ThermoTK 
 

 
ThermoTK poate fi combinat ca o terapie integrativă cu aproape orice altă 
terapie manuală sau utilizat ca terapie unică. 
 
Trei aplicatoare ușor de schimbat, de dimensiuni diferite, permit o adaptare 
optimă la zona de tratament. 
 

Notă: Utilizarea dispozitivului este rezervată profesioniștilor din domeniul medical 
(de exemplu: medici, terapeuți și personal medical auxiliar). 
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Notă: Înainte de punerea în funcțiune a ThermoTK, scoateți dispozitivul din cutia de 
transport. Nu utilizați dispozitivul în timp ce acesta se află în cutie. 
Asigurați-vă că ThermoTK este așezat pe o suprafață stabilă. 

  
Notă: 
 

Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare de pe dispozitiv este poziționat la 
„0“. 

  
Conectarea cablului 
de alimentare 

Conectați cablul de alimentare la conectorul corespunzător (8) de pe dispozitiv 
și conectați cablul la sursa de energie. 

  
Notă: Dispozitivul poate fi conectat numai la prize cu împământare. 
  
Conectarea piesei de 
mână 

Conectați piesa de mână la conectorul corespunzător (7). 
  
Notă: Asigurați-vă că un cap aplicator este atașat la piesa de mână și că este corect 

conectat. 
 

Conectarea 
electrodului neutru la 
cablu 

Atașați conectorul cablului la urechiușa electrodului neutru. 
 

 
Conectarea 
electrodului neutru 
flexibil la cablu  

 
Conectați clema de tip crocodil la electrodul neutru flexibil. 

  
Pornirea 
dispozitivului 

Porniți dispozitivul de la comutatorul basculant (10). 
  
Oprirea dispozitivului Dispozitivul se oprește prin intermediul comutatorului basculant (10).  

Scoateți cablul de alimentare pentru a deconecta complet dispozitivul (toți 
polii) de la sursa de alimentare. 

  

Atenție! 
 
Toate cablurile trebuie să fie protejate împotriva blocării sau altor deteriorări 
mecanice. 
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Notă: Modificarea setărilor implicite este posibilă numai din ecranul de pornire. 
Următoarele descrieri se bazează pe setările din fabrică. 
 

Ecranul de pornire  După pornirea dispozitivului și auto-diagnoză, ecranul de pornire se deschide. 
 

 
 

Notă: Activarea butonului de pornire (3) comută direct la ecranul modului Capacitiv. 
 

Selectarea 
configurației  

Activarea butonului de configurare (1) deschide ecranul de configurare. 

  
Meniu de configurare 
 

În meniul de configurare, setările implicite din fabrică pot fi modificate și 
ajustate în mod individual. 
 
 
 

 
Setări Start  

 
 
 

 
Setările sunt descrise mai jos. 
Setările implicite din fabrică sunt programate așa cum se arată pe ecran. 
 

 

1 

2 

4 

3 

2 

1 

5 6 

7 

8 

9 

10 
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(1) Volum Reglarea nivelului de volum al semnalului la activarea panourilor de comandă. 
Reglarea se face folosind cele două butoane cu săgeți. 

 
(2) Sunet taste Opțiunea de activare și dezactivare pentru sunetul tastelor. 

Selectarea se face prin apăsarea pe rândul corespunzător. 
  
(3) Setări pornire  Opțiune individuală pentru setările de pornire: 

- mod Capacitiv 
- mod Resistiv 
- terapie 
Selecția este efectuată prin apăsarea pe rândul corespunzător. 

  
(4) Limba Selectarea limbii: 

- Germană 
- Engleză 
- Italiană 
Selecția este efectuată prin apăsarea pe rândul corespunzător. 
 

(5) Mesaj de 
întâmpinare 

Activarea câmpului deschide o fereastră cu tastatură alfabetică pentru a 
introduce un mesaj de întâmpinare personalizat pe ecranul de întâmpinare. 
Activarea butonului de salvare memorează mesajul de întâmpinare introdus. 
 

(6) Control cablu Testul de control al cablului verifică funcționalitatea piesei de mână și a 
electrodului. 
Selectarea se face prin apăsarea pe rândul corespunzător. 
Pentru detalii privind efectuarea testului, consultați Capitolul 15. 
 

(7) OK Activarea tastei întoarce utilizatorul în ecranul de întâmpinare și salvează 
setările modificate. 
 

(8) Implicit Activarea tastei aduce înapoi setările implicite din fabrică. 
 

(9) Versiune Activarea tastei deschide o fereastră cu informații despre versiunea actuală de 
software. 
 

  
(10) Luminozitate Reglarea luminozității ecranului. Reglarea se face folosind cele două butoane 

cu săgeți. 
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Selectare informații  

 
 
Activarea tastei Informații (2) deschide ecranul cu informații. 

  
Meniu informații În meniul de informații pot fi obținute informații despre utilizator și alte 

informații generale despre principiul terapiei cu ThermoTK. 
 

 
 

  

(1) Informații 
utilizator 

Activarea câmpului deschide ecranul cu informații despre utilizator. 
Derulați înainte și înapoi utilizând tastele săgeți. 

 
  

(2) Informații despre 
ThermoTK 
 

Activarea câmpului deschide ecranul cu informații generale 
despre principiul terapiei cu ThermoTK. 
Derulați înainte și înapoi utilizând tastele săgeți. 

  
(3) Înapoi Activarea tastei întoarce utilizatorul la ecranul de pornire. 

 
  

2 

1 

2 

3 
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Notă: 
 

Următoarele recomandări servesc doar ca ghid și trebuie, bineînțeles, 
adaptate situației individuale a pacientului. 
 

Moduri 
 
 
 

Sunt disponibile două moduri diferite de tratament. 
1. Modul capacitiv: 
Pentru structuri situate superficial, cum ar fi musculatura. 
2. Modul rezistiv: 
Pentru aplicarea pe structuri mai profunde, cum ar fi tendoanele și 
ligamentele. 
 

Aplicatoare 
 
 
 
Electrod neutru 
 
 
 
Notă: 
 
 
 
 
Electrozi neutri 
flexibili 
 
Poziția electrodului 
neutru 
 
Suport tip burete 
 
 
 
Utilizarea cu electrod 
neutru flexibil și 
suport tip burete 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 aplicatoare de dimensiuni diferite.  
S: pentru aplicarea pe zone mici 
L / M:  pentru aplicarea pe zone extinse 
 
2 electrozi neutri de diferite dimensiuni.  
XL: pentru zone de tratament mari. 
L: pentru zone de tratament mici. 
 
Adăugarea de noi accesorii permite acum utilizarea electrodului neutru flexibil 
în combinație cu un suport tip burete umed, precum și aplicarea electrodului 
neutru în combinație cu crema conductivă ThermoTK. 
 
2 electrozi neutri flexibili cu diferite dimensiuni. 
XL: pentru zone de tratament mari. 
L: pentru zone de tratament mici. 
 
Electrodul neutru/electrodul neutru flexibil trebuie amplasat, dacă este posibil, 
pe suprafața care trebuie tratată. 
 
2 suporți tip burete cu diferite dimensiuni. 
XL:  pentru electrod neutru flexibil XL 
L:  pentru electrod neutru flexibil L  
 
Umeziți abundent suportul tip burete și introduceți electrodul neutru flexibil în 
suportul tip burete. Asigurați-vă că electrodul este introdus complet în suportul 
tip burete și că electrodul nu este în contact cu pielea. Dacă este necesar, 
utilizați o bandă Velcro pentru a fixa electrodul. 
 
Suportul tip burete trebuie să fie întotdeauna bine umezit de la începutul 
terapiei și pe întreaga perioadă a tratamentului. Dacă suportul tip burete se 
usucă, există riscul să producă arsuri pacientului. 
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Crema ThermoTK  
 
 
 
Notă: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata tratamentului: 
 
 
 
Aplicare: 
 
 

Transferul optim de energie poate fi garantat numai în asociere cu crema 
specială conductivă ThermoTK. 
 
 
Utilizați numai crema conductivă ThermoTK, special concepută pentru 
această utilizare. 
 
Crema conductivă ThermoTK oferă terapeutului o alunecare optimă a 
aplicatorului pe piele. 
 
Crema conductivă ThermoTK este extrem de prietenoasă pentru piele și poate 
fi aplicată chiar pe pielea sensibilă. 
Crema ThermoTK are proprietăți excelente de alunecare. Ca urmare, 
cantitatea de cremă necesară pentru terapie este redusă, iar costurile 
consumabilelor pot fi reduse. 
 
 
 
În funcție de dimensiunea zonei de tratament și de starea afecțiunii, timpul de 
tratament recomandat este cuprins între 10 și 20 de minute. 
 
 
Aplicarea trebuie să producă un sentiment plăcut de căldură și depinde de 
percepția subiectivă a pacientului 

Notă: Pacientul trebuie monitorizat cu atenție pe tot parcursul tratamentului. 
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Notă: Următoarele descrieri se bazează pe setările din fabrică. 

 
Notă: Toate butoanele, meniurile și submeniurile pot fi activate prin apasare directă 

pe ecran sau cu un creion tactil. 
 

 
Ecran pornire  
 
 

 

 
 
Activarea butonului de pornire (3) deschide ecranul modului Capacitiv. 
 

  
Ecran tratament 

 
 
  

3 
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Selectare aplicator  Selectați capul aplicator adecvat pentru tratamentul pe care doriți să îl efectuați 
și înșurubați-l corect la piesa de mână. 

 
Selectare electrod 
neutru 
 
Aplicarea cremei 
ThermoTK  
 
 
 
 
Poziționarea 
electrodului neutru 
 

 
Selectați electrodul neutru adecvat pentru tratamentul pe care doriți să îl 
efectuați. 
 
Aplicați crema ThermoTK pe electrodul neutru și distribuiți-o uniform pe 
întreaga suprafață a acestuia. 
Aplicați crema ThermoTK, de asemenea, pe zona de tratament si distribuiți-o 
uniform pe întreaga suprafață a zonei de tratament. 
 
 
Plasați electrodul neutru, în funcție de zona de tratament. 

Fixarea piesei de 
mână/aplicatorului 

Fixați piesa de mână în punctul/zona de tratament selectată. 

  
Începerea terapiei 
 

Prin activarea butonului de pornire și reglarea puterii de la butonul de control, 
terapia începe. Funcția butonului Start se schimbă la Stop. 
 

  
Notă: 
 
Notă: 

Dacă butonul de pornire nu este activat, nu se produce nici un efect. 
 
Puterea poate fi mărită sau scăzută în timpul tratamentului prin intermediul 
butonului de control. 

  
Notă: Tratamentul trebuie început numai după ce piesa de mână a fost conectată la 

pacient. 
  
Sfarșitul terapiei Activarea butonului Stop întrerupe tratamentul. Funcția butonului Stop se 

schimbă la Start. Timpul de tratament este readus la 00:00.  
  
Notă: Pacientul trebuie monitorizat cu atenție pe tot parcursul tratamentului. Ajustați 

sau întrerupeți tratamentul dacă este necesar sau dacă apar probleme. 
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Descrierea 
elementelor de 
afișare și a 
butoanelor 

 
 

 
 
 
 

  
 

(1) Grafic bară Afișează curentul selectat. Când tratamentul este activ, graficul bară este 
completat. Culoarea din graficul bară se modifică în funcție de puterea 
selectată. Albastru pentru putere redusă, verde pentru o putere mai mare. 

  
(2) Reprezentare  Reprezentarea corpului/scheletului oferă, pe lângă afișarea în bara de titlu, 

informații despre modul selectat (aici: modul capacitiv) 
  
(3) Pauză Activarea butonului în timpul unui tratament în curs de desfășurare oprește 

timpul de tratament și termină tratamentul. Puterea este resetată la 00:00 și 
trebuie setată din nou pentru a continua tratamentul. 
Funcția butonului Stop se schimbă la Start. 
Prin activarea tastei de pornire și reglarea energiei, terapia continuă. 

  
(4) Start / Stop Activarea butonului Start modifică funcția butonului la Stop. 

Activarea butonului Stop schimbă funcția butonului la Start și timpul de 
tratament este readus la 00:00. 
Activarea butonului Pauză modifică funcția butonului la Start. 
 

(5) Timp Înainte de începerea tratamentului, indicatorul de timp este setat la 00:00. De 
la începutul tratamentului, este afișat timpul în care se produce energia. 

  
(6) Contact  Indicarea procentuală a valorii limită a contactului. 

Dacă există un nivel de contact insuficient, se aude un semnal acustic, iar 
indicatorul de putere de pe graficul bară revine la zero. 
 

Notă: Sensibilitatea nivelului de contact poate fi ajustată individual sau poate fi 
dezactivată. 
Dacă VA este sub 10, contactul este inactiv. 
Nu există semnal acustic. 
Timpul continuă să curgă. 

  

1 
2 3 

4 

5 

6 
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Reglarea nivelului de 
contact 

Activarea butonului „Coupling display“ (Afișarea contactului) deschide o 
fereastră pentru a seta sau șterge nivelul de contact dorit. 
 

 
 

 
 
(1) Tastatură 
numerică 

Tastatură numerică pentru a introduce o valoare de contact personalizată 
din intervalul 1 – 100 %. 
 

(2) Afișaj Afișează valoarea setată. 
 
(3) OK 

 
Activarea tastei întoarce utilizatorul la ecranul de tratament. 

 
(4) Anulare 

 
Activarea tastei anulează intrarea. 

 
(5) Setări automate 
 
 
 
 
 
 
 
Notă: 
 
 
Notă: 
 

 
Pentru a selecta nivelul optim de contact pentru caracteristicile anatomice ale 
zonei de tratament, sensibilitatea nivelului de contact poate fi determinată 
automat înainte de aplicare. 
 
Activarea tastei deschide o fereastră pentru determinarea nivelului de contact. 
Efectuați testul de contact conform instrucțiunilor de pe ecran pe zona care 
urmează să fie tratată. 
 
Efectuați testul în faza de pregătire a tratamentului așa cum este descris în 
secțiunea 8.2. 
 
Dacă introduceți 0, monitorizarea contactului este dezactivată. Dezactivarea nu 
este recomandată.  
În cazul dezactivării puterea este produsă în mod continuu fără controlul 
calității contactului. 
 

 

1 

2 
3 

4 

5 
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 Meniul cu recomandări de tratament este utilizat pentru a ajuta la alegerea 

tratamentului și oferă informații detaliate despre aplicarea acestuia. 
  
Tratament Activarea tastei de tratament deschide meniul "recomandări de tratament".  

 

 
 

  
Selectarea regiunii 
corpului 

Alegerea regiunii corpului se face apăsând pe cercul albastru. 
 

  
Selectarea 
simptomelor  

După ce a fost selectată regiunea dorită a corpului, 
se deschide fereastra cu simptome ale regiunii selectate. 
 

 
 

Simptomele detaliate sunt selectate apăsând direct pe rândul corespunzator. 
  
Selectarea 
simptomelor detaliate 

Selectarea stărilor diferențiate ale simptomelor se face direct în rândul 
corespunzător. 
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Informații despre 
tratament 

După selectarea simptomelor detaliate, se deschide o altă fereastră care 
prezintă informații detaliate despre tratament. 
 
 

 

 
 

Selectarea 
programului de 
tratament 
 
Program în 2 faze: 

Activarea butonului Tratament deschide ecranul de Tratament cu programul 
corespunzător. 
 
 
Program cu 2 faze: 
Când se utilizează un program cu două faze, modul se schimbă la sfârșitul 
fazei 1 de la capacitiv la rezistiv sau invers. 
Terapia trebuie repornită pentru faza 2. 
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Tensiunea de 
alimentare 
 

100 – 240 V~ / 50/60 Hz 
 

Siguranțe fuzibile 
 

2 x T2A, 250V 
 

Putere intrare 
 

160 VA 
 

Putere ieșire  
 

120 W efectiv (350 W la vârf) la 100 Ω 
 

Frecvența  
 

460 kHz (Mod Rezistiv) 
540 kHz (Mod Capacitiv) 
 

Precizie  
 

± 20% 
 

Clasa de protecție I 
 

Clasa de aplicare  
 

BF 
 

Moduri de operare  
 

Capacitiv și Rezistiv  
 

Dimensiuni 
 

L 32 cm x H 19 cm x l 24 cm 
 

Greutate 
 

3.4 kg (unitate de control fără accesorii) 
 

Condiții de utilizare 
 

De la 10 la 25 °C, de la 20% la 80% umiditate relativă, fără condensare 
pentru 700 hPa – 1060 hPa 
 

Transport 
 

De la -10 la 50 °C, de la 10% la 90% umiditate relativă, fără condensare 
pentru 700 hPa – 1060 hPa 
 

Depozitare 
 

De la -10 la 50 °C, de la 10% la 90% umiditate relativă, fără condensare 
pentru 700 hPa – 1060 hPa 
 

  
Notă: Depozitarea și Transportul se fac numai în ambalajul original. 
  
 Sub rezerva modificărilor tehnice! 
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 Înainte de a începe orice măsură de întreținere și curățare, dispozitivul trebuie 

să fie întotdeauna deconectat de la întrerupătorul principal și cablul de 
alimentare trebuie deconectat. 

  
Carcasa Curățați carcasa cu un agent de curățare obișnuit, fără alcool, pentru materiale 

sintetice sau cu o soluție ușoară de săpun (de exemplu, detergent). 
 
Efectuați dezinfectarea cu un dezinfectant obișnuit fără alcool, adecvat pentru 
materiale sintetice și dispozitive metalice. 

  
Piesa de mână 
Cap aplicator 
Electrod neutru 

Curățați unitatea cu un agent de curățare obișnuit, fără alcool, pentru materiale 
sintetice sau cu o soluție ușoară de săpun (de ex. detergent). 
 
Efectuați dezinfectarea cu un dezinfectant obișnuit fără alcool, adecvat pentru 
materiale sintetice și dispozitive metalice. 

  
Notă: Pentru a determina frecvența curățării și dezinfectarii, respectați indicațiile 

corespunzătoare. 
  
Notă: Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului atunci când folosiți 

dezinfectanți. 
  
Notă: Este esențial să vă asigurati că în timpul curățării nu pătrunde umiditate în 

sistem. Nu utilizați solvenți, înălbitori, agenți abrazivi, ceară de lustruire sau 
pulverizator cu aerosoli. 

  
Notă: Utilizați dispozitivul numai în medii igienice. 
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 Produsul poartă marca CE 
 

 0068 
 
în conformitate cu Directiva CE 93/42/CEE privind dispozitivele medicale și 
îndeplinește cerințele esențiale ale Anexei I la prezenta Directivă. 
 
Produsul este încadrat în Clasa IIb în conformitate cu Anexa IX la Directivă. 
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Nr. Art. Pachet standard 
4800 1 Unitate de control ThermoTK 
50600300 1 Piesă de mână ThermoTK cu sistem magnetic 
50600400 1 Cablu pentru electrod cu conector 
98550110 1 Cablu pentru electrod cu mufă tip banană ThermoTK 
50600335 1 Cap aplicator, S, 35 mm, cu sistem magnetic, izolat 
50600360 1 Cap aplicator, M, 60 mm, cu sistem magnetic, izolat 
50600385 1 Cap aplicator, L, 85 mm, cu sistem magnetic, izolat 
50600410 1 Electrod neutru, XL, cu urechiușă de conectare, 15 X 20 cm 
50600420 1 Electrod neutru, L, cu urechiușă de conectare, 12 X 15 cm 
50600415 1 Electrod neutru flexibil, XL, fără urechiușă de conectare, 15 x 20 cm 
50600425 1 Electrod neutru flexibil , L,  fără urechiușă de conectare, 12 x 15 cm 
50600435  Suport tip burete, XL, 17 x 21.5 cm, 1 pereche 
50600445  Suport tip burete, L, 14 x 16.5 cm, 1 pereche 
230 1 Bandă Velcro, 60 cm 
231 1 Bandă Velcro, 120 cm 
50600110 2 Cremă conductivă Thermo TK cu sistem de dozare 
118 1 Cablu de alimentare 
10102018 1 Instrucțiuni de utilizare 
50600500 1 Geantă de transport pentru Thermo TK 
65800410 2 Creioane tactile 
65280210 4 Piese magnetice de sortare 
10102604   1  Formular de comandă 

Nr. Art. Accesorii 
50600300 1 Piesă de mână ThermoTK cu sistem magnetic 
98550110 1 Cablu electrod cu clemă tip crocodil ThermoTK 
68550110 1 Cablu electrod cu mufă tip banană Thermo TK 
50600600 1 Clemă tip crocodil ThermoTK 
50600335 1 Cap aplicator, S, 35 mm, cu sistem magnetic, izolat 
50600360 1 Cap aplicator, M,60 mm, cu sistem magnetic, izolat 
50600385 1 Cap aplicator, L, 85 mm, cu sistem magnetic, izolat 
50600415 1 Electrod neutru flexibil, XL, fără urechiușă de conectare, 15 x 20 cm 
50600425 1 Electrod neutru, L, cu urechiușă de conectare, 12 X 15 cm 
50600435  Suport tip burete, XL, 17 x 21.5 cm, 1 pereche 
50600445  Suport tip burete, L, 14 x 16.5 cm, 1 pereche 
230 1 Bandă Velcro, 60 cm 
231 1 Bandă Velcro , 120 cm 
50600200 1 Piesă de mână ThermoTK, fără sistem magnetic 
50600400 1 Cablu pentru electrod cu conector 
50600235 1 Cap aplicator S, 35 mm, fără sistem magnetic 
50600260 1 Cap aplicator M, 60 mm, fără  sistem magnetic 
50600285 1 Cap aplicator L, 85 mm, fără  sistem magnetic 
50600410 1 Electrod neutru, XL, cu urechiușă de conectare, 15 X 20 cm 
50600420 1 Electrod neutru, L, cu urechiușă de conectare, 12 X 15 cm 
50600110 1 Cremă conductivă Thermo TK cu sistem de dozare 
118 1 Cablu de alimentare 
10102018 1 Instrucțiuni de utilizare 
50600500 1 Geantă de transport pentru Thermo TK 
65800410 1 Creion tactil 
65280210 4 Piese magnetice de sortare 
10102604 1 Formular de comandă 
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 Producătorul nu a intenționat nici o combinație de dispozitive sau conexiuni cu 
alte dispozitive pentru ThermoTK. 
 
Oricine acționează contrar acestei specificații, combină dispozitivele și 
operează astfel un sistem medical, face acest lucru pe propria răspundere. 
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 ThermoTK este fabricat și testat în conformitate cu standardele valabile în 

prezent pentru dispozitivele medicale. 
 
În calitate de producător Zimmer MedizinSysteme poate fi responsabil pentru 
siguranța și fiabilitate numai în următoarele circumstanțe: 
 
• dacă dispozitivul este acționat de la o priză de perete verificată și 

împământată și instalația electrică respectă normele DIN VDE 0100 
Secțiunea 710, 

• dacă dispozitivul este operat în conformitate cu Instrucțiunile de Utilizare, 
• extinderi, reconfigurari sau modificări pot fi implementate doar de personal 

autorizat de Zimmer MedizinSysteme, 
• utilizatorii trebuie să se asigure că dispozitivul și piesa de mână sunt operate 

corect; sunt intacte din punct de vedere mecanic și sunt în bună stare înainte 
de utilizare, 

• dispozitivul trebuie operat numai de personal instruit corespunzător, 
• dispozitivul nu este utilizat în zone periculoase și/sau în atmosfera 

inflamabilă, 
• dispozitivul este deconectat imediat de la sursa de alimentare în cazul 

expunerii la lichide. 
 

Dispozitivul nu conține componente care pot fi întreținute sau reparate de către 
operator. 
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 Înainte de a începe curățarea și întreținerea, dispozitivul trebuie să fie 
întotdeauna oprit de la întrerupătorul principal și deconectat de la priza 
electrică. 
 

Aplicatoare/ 
Electrozi neutri 

Verificați suprafața aplicatoarelor și a electrozilor neutri pentru fisuri și alte 
deteriorări. Dacă suprafața este deteriorată, piesa trebuie înlocuită. 
 

Cablu pentru 
electrod 

Verificați periodic cablul electrodului neutru si cablul piesei de mână pentru 
fisuri și alte deteriorări. În caz de deteriorare, cablul trebuie înlocuit. 
 

Aplicatoare Asigurați-vă că, atunci când schimbați un cap de aplicator, acesta este strâns 
înșurubat pe piesa de mână până la capăt. 
 

Conector Verificați în mod regulat starea corespunzătoare a conectorului cablului de 
electrod.  
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Test funcțional 
 

Verificați periodic funcționalitatea piesei de mână și a electrodului neutru. 
În acest scop, efectuați inspecții regulate ale cablului de testare. 
 
Efectuați procedura de testare descrisă mai jos: 
• Țineți aplicatorul pe electrodul neutru. 
• Selectați butonul "Start". Așteptați până la terminarea testului de funcționare 
 
 
Mesajul "cable control ok” (control cablu ok), garantează funcționalitatea. 
Mesajul "NEGATIVE cable control" (control cablu NEGATIV), verificați 
conectarea corectă a electrodului neutru și a piesei de mână la unitatea de 
comandă. Repetați testul. 
 
Dacă eroarea apare din nou, trebuie să informați reprezentantul de service / 
serviciul pentru clienți 
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 Verificarea securității (STK) și controlul metrologic (MTK) al dispozitivului 

ThermoTK nu sunt necesare în Germania. 
 
În Germania, MPBetreibV (Directiva privind dispozitivele medicale) și BGV A3 
(Reglementări privind sistemele și echipamentele electrice) se aplică în 
versiunile lor actuale. 
Acestea trebuie respectate în timpul utilizarii produsului. 

  
Notă: Aceste cerințe se aplică utilizarii dispozitivului în Germania. Respectați 

reglementările naționale din țara dumneavoastră. 
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Nefuncționarea 
piesei de mână 
Lipsă energie la 
ieșire 

Cauză posibila 1 
Piesa de mână nu este conectată corect la dispozitiv. 
Remediere cauză 1  
Verificați dacă mufa piesei de mână este conectată corect la dispozitiv. 
Aceasta trebuie introdusă complet. 
Verificați cablul piesei de mână pentru eventuale deteriorari sau îndoituri. 
 
Cauză posibila 2 
Cablul pentru electrozi nu este conectat corect la unitate sau conectorul 
cablului de electrod nu este conectat corect la electrodul neutru. 
Remediere cauză 2  
Verificați dacă mufa cablului de electrod este conectată corespunzător la 
dispozitiv. Aceasta trebuie să fie introdusă complet. 
Verificați conectarea corectă a clemei la electrodul neutru. 
 
Cauză posibila 3 
Probleme de contact între conector și electrodul neutru datorită încărcării 
conectorului. 
Remediere cauză 3 
Curățati conectorul. 

  
Nu există transfer de 
energie 

Cauză posibila 1 
Nu este folosită o cremă conductivă ca lubrifiant. 
Remedierea cauzei 1 
Asigurați-vă că este utilizată numai crema conductiva ThermoTK. 
 
Cauză posibila 2 
Defecțiune internă a cablului 
Remedierea cauzei 2 
Puteți verifica acest lucru executând testul pentru cablu. 
Dacă apare o eroare, informați reprezentantul de service/serviciul pentru 
clienți. 
 

Nefuncționarea 
dispozitivului 

Fără răspuns la acționarea comutatorului principal / afișajul rămâne întunecat. 
 
Cauză posibila 1 
Conectarea la rețea 
Remedierea cauzei 1 
Asigurați-vă că ștecherul de rețea este introdus corect în priza de alimentare și 
conectorul dispozitivului este conectat ferm la portul dispozitivului. 
Verificați cablul de alimentare pentru deteriorări. 
Verificați sursa de alimentare și fișa de alimentare. 
 
Cauză posibila 2 
Siguranța fuzibilă 
Remedierea cauzei 2 
Deasupra prizei de alimentare a aparatului există micro-siguranțe fuzibile, care 
izolează tensiunea de rețea în cazul oricărei probleme electrice. Deschideți 
clapeta și verificați siguranțele. 
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Înlocuiți siguranța numai cu una care are aceeași denumire sau este un 
echivalent exact. Efectuați în prealabil o verificare completă a sursei de 
alimentare pentru eventuale defecțiuni. 
 
Dacă defecțiunea persistă, contactați imediat reprezentantul de service/ 
serviciul pentru clienți. 

 
  

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

  
Producător Mectronic Medicale S.r.l. 

Via Orio al Serio n°15 
24050 Grassobbio (BG) ITALIA 

  
Eliminare  Dispozitivul nu trebuie aruncat cu deșeurile menajere. Respectați 

reglementările naționale privind eliminarea deșeurilor electrice sau contactați 
distribuitorul. 
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Dispozitivele medicale, cum ar fi ThermoTK fac obiectul unor măsuri de precauție speciale în ceea ce privește 
compatibilitatea electromagnetică (EMC) și trebuie instalate și operate conform manualului de utilizare sau instrucțiunilor 
EMC care însoțesc dispozitivul. 
 
Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile (cum ar fi telefoanele mobile) pot afecta dispozitivele medicale 
electrice. 
 
Dispozitivul ThermoTK  poate fi utilizat numai cu piesele originale specificate în lista de livrare si accesorii. 
Operarea dispozitivului cu alte cabluri de alimentare poate duce la creșterea emisiilor sau la scăderea rezistenței la 
interferențe a dispozitivului! 
 
 
Instrucțiunile și declarația producătorului - emisii de interferențe electromagnetice 

Dispozitivul ThermoTK este destinat utilizării într-unul dintre mediile electromagnetice specificate mai jos. Clientul sau 
utilizatorul ThermoTK trebuie să se asigure că acesta este utilizat numai într-un astfel de mediu. 

Măsuratori emisii interferențe Conformitate Mediu electromagnetic - instrucțiuni 

Emisii RF în conformitate cu CISPR 11 Grup 2 Dispozitivul ThermoTK trebuie să emită energie 
electromagnetică pentru a-și îndeplini funcția 
proiectată. Aparatele adiacente pot fi afectate. 

Emisii RF în conformitate cu CISPR 11 Clasa B Dispozitivul ThermoTK este potrivit pentru utilizare în 
toate instituțiile, inclusiv cele din zonele rezidențiale 
și cele care sunt conectate direct la rețeaua publică 
de aprovizionare care alimenteaza clădiri 
rezidențiale. 

Emisii de oscilații armonice în conformitate 
cu IEC 61000-3-2 

Clasa A 

Emisii de fluctuații de tensiune în 
conformitate cu IEC 61000-3-3 

Conform  

Tabel  201 cf. EN 60601-1-2:2010 
 
Dispozitivul nu trebuie utilizat imediat lângă sau stivuit direct deasupra altor dispozitive. Dacă acesta trebuie utilizat în 
vecinătatea sau stivuit direct deasupra altor dispozitive, dispozitivul trebuie monitorizat pentru a verifica dacă acesta 
funcționează corect în această configurație. 
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Instrucțiunile și declarația producătorului – rezistența la interferențe electromagnetice 

Dispozitivul ThermoTK este destinat utilizării într-unul dintre mediile electromagnetice specificate mai jos. Clientul sau 
utilizatorul ThermoTK trebuie să se asigure că acesta este utilizat numai într-un astfel de mediu. 

Control interferențe Nivel de testare IEC 
60601 

Nivel de 
conformitate 

Mediu electromagnetic – Instrucțiuni 

Descărcarea 
electrostatică (ESD) în 
conformitate cu IEC 
61000-4-2 

± 6 kV descărcare la 
contact 
 
± 8 kV descărcare în 
aer 

± 6 kV descărcare la 
contact 
 
± 8 kV descărcare în 
aer 

Pardoselile trebuie să fie din lemn, beton sau 
plăci ceramice. Dacă podelele sunt acoperite 
cu material sintetic, umiditatea relativă ar 
trebui să fie de cel puțin 30%. 

Perturbații electrice 
rapide tranzitorii în 
conformitate cu IEC 
61000-4-4 

± 2 kV pentru liniile 
de alimentare cu 
energie electrică 
 
± 1 kV pentru liniile 
de intrare și ieșire 

± 2 kV pentru liniile 
de alimentare cu 
energie electrică 
 
± 1 kV pentru liniile 
de intrare și ieșire 

Calitatea tensiunii de alimentare trebuie să 
corespundă cu cea a unui mediu comercial 
sau tipic spitalicesc. 

Impulsuri de tensiune 
(supratensiuni) 
în conformitate cu IEC 
6100-4-5 

± 1 kV mod diferențial 
 
± 2 kV mod comun 

± 1 kV mod 
diferențial  
± 2 kV mod comun 

Calitatea tensiunii de alimentare trebuie să 
corespundă cu cea a unui mediu comercial 
sau tipic spitalicesc. 

Căderi de tensiune, 
întreruperi de scurtă 
durată și variații de 
tensiune, în 
conformitate cu IEC 
61000-4-11 

<5% UT 
(>95%  cădere UT 
pentru  0.5 perioada) 
 
40% UT 
(60%  cădere UT 
pentru  5  perioade) 
 
70% UT 
(30%  cădere UT 
pentru 25  perioade) 
 
<5% UT 
(>95% cădere UT 
pentru  5 secunde) 

<5% UT 
(>95%  cădere UT 
pentru  0.5 perioada) 
 
40% UT 
(60%  cădere UT 
pentru  5  perioade) 
 
70% UT 
(30% cădere UT 
pentru  25  perioade) 
 
<5% UT 
(>95% cădere UT 
pentru  5 secunde) 

Calitatea tensiunii de alimentare trebuie să 
corespundă cu cea a unui mediu comercial 
sau tipic spitalicesc. Dacă utilizatorul 
ThermoTK  dorește să continue utilizarea 
chiar și după întreruperea alimentării cu 
energie, se recomandă conectarea ThermoTK 
la o sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 
sau la o baterie.  

Câmpul magnetic al 
frecvenței de alimentare 
(50/60 Hz) în 
conformitate cu IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Câmpurile magnetice ale frecvenței de 
alimentare trebuie să corespundă valorilor 
tipice ale mediului comercial sau spitalicesc.  

Nota: UT reprezintă tensiunea de alimentare AC (curent alternativ) înainte de aplicarea nivelului de testare. 
Tabel 202 cf. EN 60601-1-2:2010 
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Principalele caracteristici ale ThermoTK sunt următoarele: livrarea fără interferențe a energiei electromagnetice de curent 
înalt și controlul fără interferențe asupra tuturor funcțiilor. 
 
Instrucțiunile și declarația producătorului – rezistența la interferențe electromagnetice 

Dispozitivul ThermoTK  este destinat utilizării într-unul dintre mediile electromagnetice specificate mai jos. Clientul sau 
utilizatorul ThermoTK  trebuie să se asigure că acesta este utilizat numai într-un astfel de mediu. 

Testări 
interferente 

Nivel de testare IEC 
60601  

Nivel de conformitate Mediu electromagnetic – instrucțiuni 

Interferențe RF 
conduse în 
conformitate 
cu IEC 61000-
4-6 
 
Disturbanța 
radiației RF în 
conformitate 
IEC 61000-4-3 

3 V valoare efectivă  
150 kHz la 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz la 2.5 GHz 

3 V valoare efectivă 
150 kHz la 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz la 2.5 GHz 

Echipamentele de comunicații radio portabile și 
mobile, inclusiv cablurile, nu ar trebui să fie utilizate 
mai aproape de dispozitivul ThermoTK decât 
distanța de separare recomandată, calculată 
conform ecuației frecvenței de transmisie. 
 
Distanța de separare recomandată: 
 
d= 1.17 √P 
 
d= 1.17 √P pentru 80MHz - 800 MHz 
 
d= 2.33 √P pentru 800 MHz - 2.5 GHz 
 
unde P este valoarea nominală a emițătorului în 
wați (W) în conformitate cu producătorul emițătorului 
și d este distanța de separare recomandată în metri 
(m). 
 
În conformitate cu o investigație la fața locului a, 
pentru toate frecvențele, intensitatea câmpului unui 
emițător radio staționar trebuie să fie mai mică 
decât nivelul de coincidență b. 
 
În imediata apropiere a dispozitivelor marcate cu 
următorul simbol, pot apărea interferențe: 
 

 

NOTA 1: La 80 și 800 MHz se aplică intervalul de frecvență mai mare. 
NOTA 2: Aceste recomandări nu se aplică în toate cazurile. Răspândirea variabilelor electromagnetice este afectată de 
absorbția și reflexia structurilor, obiectelor și a oamenilor. 

a Teoretic, intensitățile câmpurilor emițătoarelor fixe, de ex. stațiile de bază ale telefoanelor mobile și ale 
dispozitivelor radio mobile, radioul amator, radiodifuziunea AM și FM și transmisia TV nu pot fi anticipate cu precizie. Pentru 
a evalua mediul electromagnetic în ceea ce privește emițătoarele radio fixe, trebuie luat în considerare un studiu 
electromagnetic al amplasamentului. Dacă intensitatea câmpului măsurată în locația în care este folosit Thermo TK 
depășește nivelul de conformitate RF aplicabil, trebuie urmarit dispozitivul  Thermo TK pentru a verifica funcționarea 
normală. Dacă se observă manifestari neobișnuite, pot fi necesare măsuri suplimentare, de ex. reorientarea sau relocarea 
dispozitivului Thermo TK. 
 
b Deasupra gamei de frecvențe din intervalul 150 kHz - 80 MHz, intensitatea câmpului trebuie să fie mai mică de 3 
V/m. 
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Distanțele de separare recomandate între echipamentele de comunicații radio portabile și mobile și dispozitivul 
Thermo TK 

Dispozitivul ThermoTK este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care sunt controlate perturbațiile RF radiate. 
Clientul sau utilizatorul ThermoTK poate ajuta la prevenirea interferențelor electromagnetice prin menținerea unei distanțe 
minime între echipamentul de comunicații RF (transmițători) portabile  și mobile  și ThermoTK  - în funcție de puterea de 
ieșire a echipamentului de comunicații așa cum este specificat mai jos. 

Capacitatea nominală a emițătorului 
W 

Distanța de protecție in functie de frecvența de transmisie 
m 

150 kHz - 80 MHz 
d= 1.17 √P 

80 MHz - 800 MHz 
d= 1.17 √P 

800 MHz - 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 

Pentru emițătoarele la care nu este specificată puterea nominală maximă în tabelul de mai sus, distanța de separare 
recomandată d în metri (m) poate fi determinată utilizând ecuația dată în coloana corespunzătoare, unde P este puterea 
nominală maximă a emițătorului în wați (W) în conformitate cu producătorul emițătorului. 
NOTA 1: La 80 și 800 MHz se aplică intervalul de frecvență mai mare. 
NOTA 2: Aceste recomandări nu se aplică în toate cazurile. Răspândirea variabilelor electromagnetice este afectată de absorbția și 
reflexia structurilor, obiectelor și a oamenilor. 
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Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 7 31. 97 61-291
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export@zimmer.de 
www.zimmer.de

ThermoTK
Instrucțiuni de utilizare
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