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Partea anterioară a dispozitivului   
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Elemente de selecție și 
operare 
 
 

1 Unitate de comandă 
2 Afișaj 
3 Buton de oprire de urgență 
4 Comutator pornit/oprit 

Aplicator cu ghidaj 
luminos 

5 Aplicator cu 
5.1  Comutator manual și 
5.2  Senzor de infraroșu integrat și fantă cu laser 
6 Ghidaj luminos 
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 Ilustrații 
 
Partea posterioară a dispozitivului   

 
Fig. 2 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Porturi 
 
 

8 Orificiu pentru ghidajul luminos 
9 Port de conectare pentru comutatorul de picior 
10 Plăcuță de identificare 
11 Conexiune pentru cablul de alimentare 

 12 Suport pentru siguranța de alimentare 
13 Port de conectare pentru mufa de blocare 
14 Port de conectare pentru USB 
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 Ilustrații 
 
Ecrane/afișaj   

 
Fig. 3 

 

 
 
Vizualizarea afișajului 
 

1 Linie de stare 
2 Butoane pe ecran 
3 Butoane în meniul de navigare 
4 Butoane în bara de stare 

  
Fig. 4 
 

 
 
Meniul de 
navigare/bara de 
stare 
Descrierea funcțiilor 
 

(A) Therapy (Tratament)  Comută la ecranul de tratament 
(B) History (Istoric) Comută la istoricul SVA 
(C) Favourites (Preferate) Comută la Preferate 
(D) Assistant (Asistent) Comută la Asistent 
(E) Protocols (Protocoale) Comută la Protocoale 
(F) Back (Înapoi) Comută la pagina anterioară sau la  

ecranul de pornire 
(G) Save (Salvare) Comută la Memorie 
(H) Performance test (Test 
de performanță) 

Comută la nivelul testului de performanță 

(I) Information (Informații) Comută înapoi la recomandările de tratament 
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 Ilustrații 
 
Accesorii   

 
 

 

  

 

 
 

1 Distanțier, mic 2 Distanțier, mare 3 Comutator de picior (opțional) 
 
 

 

 
 

4 Semn de avertizare laser cu 
lumină de avertizare laser  

                          

5 Mufă de blocare  6  Ochelari de protecție pentru 
laser       

 
 

 

             

 
7 Semn de avertizare laser  
    OptonPro 10 W   

 8 Semn de avertizare laser  
    OptonPro până la max. 25 W 

 
 
 



 Semnificația simbolurilor   
 

 
Atenție: fantă cu laser 
Notă: Fasciculul laser iese la extremitatea aplicatorului 

  

 
Rotiți butonul de oprire de urgență în direcția săgeții pentru a debloca 

  

 
Componentă aplicată de tip B 

  

 
Port de conectare pentru comutatorul de picior 
 

  

 Port de conectare pentru mufa de blocare 
 

  

 Clasificarea siguranțelor accesibile 
 

  

 
Clasa II de protecție 

  

 
Instrucțiuni de utilizare 

  

 
Respectați instrucțiunile de utilizare. 

  

 Număr serial 
  

 
Număr articol 

  

 
Fabricant 

  

 
Data fabricației 

  

Atenție! 
În instrucțiunile de utilizare acest simbol indică „Atenție” și se referă la 
posibila deteriorare a dispozitivului. 

  

 
În instrucțiunile de utilizare acest simbol indică pericol/avertisment. 

 
 

 
Etichetarea fantei pentru fascicul 

  
 Port de conectare USB 

  

 

 
Fibră optică 

  

 

Eliminarea echipamentelor electrice și electronice, precum și a bateriilor și 
acumulatorilor utilizați. Produsele marcate cu simbolul de alături nu trebuie 
eliminate împreună cu deșeurile menajere. 
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Valabilă pentru dispozitivul OptonPro. 
Aceste instrucțiuni de utilizare fac parte integrantă din dispozitiv.  
Trebuie păstrate împreună cu dispozitivul și trebuie să fie ușor accesibile în orice moment, pentru orice persoană autorizată 
să utilizeze acest dispozitiv. 
 
Ultima actualizare: septembrie 2018 
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Următoarele indicații pot fi menționate în special: 
 
Epicondilită laterală 
Cervicalgie cronică 
Osteoartrita genunchiului 
Sindrom de impingement subacromial 
Lombalgie 
 
Următoarele efecte pot fi obținute în mod demonstrabil: 
Epicondilită laterală 
Vindecare 
Cervicalgie cronică 
Ameliorarea durerii, mobilitate 
Osteoartrita genunchiului 
Ameliorarea durerii, mobilitate 
Sindrom de impingement subacromial 
Vindecare, ameliorarea durerii, mobilitate 
Lombalgie 
Ameliorarea durerii 
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 Experiența dobândită din practica clinică a arătat de asemenea că se poate 

obține un efect pozitiv în cazul tratării următoarelor afecțiuni: 
 
Recomandări de tratament: 
 
- Periartrită scapulohumerală („umăr înțepenit”) 
- Tendinopatie inserțională la nivelul mușchilor aductori 
- Tendinită patelară 
- Tendinopatie la nivelul trohanterului mare 
- Achilodinie 
- Fasciită plantară 
- Tendinopatie inserțională la nivelul pes anserinus 
- Tensiune musculară însoțită de durere 
- Osteoartrita genunchiului 
- Osteoartrita bazei policelui 
- Spondiloartroză cervicală 
- Ruptură musculară 
- Nevralgie Morton 
- Entorsă, întindere 
- Sindrom de tunel carpian 
- Tendinopatie 
- Miopatie 
- Acnee vulgară 
- Herpes labial 
- Veruci plantare 
- Veruci anogenitale 
- Ulcer venos de gambă 
- Escare de decubit 
- Paralizie facială idiopatică 
- Fibromialgie 
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 - Hematom recent 

- Tumori maligne, semimaligne și benigne 
- Tratamente în zona din jurul ochilor 
- Sarcină 
- În zona abdomenului și lombară în timpul menstruației 
 
 
Este necesară prudență deosebită la administrarea tratamentului în zone din 
vecinătatea urechilor, nasului, mucoaselor și vaselor de sânge. Iradierea 
directă trebuie evitată. 
 
Dacă există boli de piele, metabolice sau inflamatorii, înainte de tratament 
trebuie consultat medicul. 
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 Nu se cunosc efecte secundare dacă dispozitivul este utilizat corect. 
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OptonPro este un dispozitiv laser clasa 4. Fasciculul laser accesibil este foarte 
periculos pentru ochi și periculos pentru piele. Chiar și iradierea difuză poate fi 
periculoasă. Fasciculul laser poate prezenta un risc de incendiu sau explozie. 
Fasciculul laser emis de dispozitiv este invizibil. 
Respectați toate instrucțiunile de siguranță aferente! 
Utilizarea dispozitivului face obiectul reglementărilor privind siguranța 
ocupațională și al reglementărilor asociațiilor profesionale. Trebuie respectate 
notele de orientare și reglementările aferente. 
Dispozitivul poate fi utilizat numai la o priză conectată corect, cu conductor de 
protecție (conform VDE 0100 partea 710). 
Dispozitivul poate fi utilizat numai în conformitate cu aceste instrucțiuni de 
utilizare. Orice alte utilizări constituie responsabilitatea operatorului. 
Pentru măsuri de întreținere, extensii, reefectuarea reglajelor sau modificări, se 
aplică prevederile Legii germane a dispozitivelor medicale și Ordonanței 
operatorilor dispozitivelor medicale. 
Dacă dispozitivul, ghidajul luminos sau aplicatorul prezintă deteriorări vizibile, 
dispozitivul nu mai trebuie utilizat. Contactați serviciul de relații cu clienții. 

Reglementări de ordin 
juridic în conformitate 
cu Ordonanța privind 
sănătatea și siguranța 
ocupațională pentru 
radiațiile optice 
artificiale (OStrV) 
(numai pentru 
Republica Federală 
Germania) 

1. Operatorul trebuie să efectueze o evaluare a riscurilor și să afișeze 
instrucțiunile de operare. 

2. Operatorul trebuie să desemneze un responsabil cu protecția laser. 
3. Responsabilul cu protecția laser trebuie să furnizeze instrucțiuni legate de 

siguranță persoanelor desemnate să utilizeze dispozitivul. Aceste 
instrucțiuni trebuie repetate anual. 

4. Dispozitivul poate fi utilizat numai de persoane instruite (cu vârsta minimă 
18 ani). Toate persoanele din zona de acțiune a laserului trebuie instruite 
în ceea ce privește regulile de conduită și instrucțiunile de siguranță care 
trebuie respectate. 

5. Zona operațională a laserului trebuie identificată prin semnul de avertizare 
laser (de exemplu pe toate ușile camerei de tratament). Indicatoarele de 
avertizare luminoase de pe uși trebuie să indice operarea unui dispozitiv 
cu laser. 

6. Toate ușile din zona operațională (de ex. camera de tratament) a laserului 
trebuie securizate cu un dispozitiv de blocare. Este permisă utilizarea altor 
măsuri de protecție împotriva radiațiilor accidentale. 

7. Toate obiectele și materialele aflate în zona de acțiune a laserului trebuie 
să aibă un grad redus de inflamabilitate. 

8. Instrumentele utilizate în zona de acțiune a laserului trebuie să excludă 
reflexiile periculoase, prin formă și material. 

 

Aceste informații sunt preluate din Ordonanța privind sănătatea și siguranța ocupațională pentru radiațiile optice 
artificiale – OStrV – și sunt în vigoare la momentul tipăririi. Acestea pot fi modificate în orice moment, fără preaviz. 
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General 
 

 

1. Trebuie evitată utilizarea gazelor anestezice inflamabile sau a gazelor 
oxidante, de exemplu oxid de azot (N2O) și oxigen. Unele materiale care 
sunt saturate cu oxigen, de exemplu bumbacul, se pot aprinde în cazul 
temperaturilor crescute care apar atunci când dispozitivul cu laser este 
utilizat conform destinației sale. Solvenții adezivilor și soluțiile inflamabile 
utilizate pentru curățare și dezinfectare trebuie să aibă timp să se evapore 
înainte de utilizarea dispozitivului cu laser. De asemenea, trebuie acordată 
atenție faptului că gazele produse de corpul însuși se pot aprinde. 

2. Pentru a evita deteriorarea pielii, vă rugăm să respectați îndrumările de 
tratament din aceste instrucțiuni de utilizare. 

3. Aveți grijă că obiectele cu coeficient mare de reflexie din zona de 
tratament pot devia fasciculul laser. 

4. Asigurați-vă că în zona de acțiune a laserului nu se află materiale 
inflamabile. 

5. Aveți grijă că fasciculul laser poate ieși din camera de tratament prin 
ferestre, uși din sticlă sau alte deschideri. Luați măsurile de precauție 
corespunzătoare. 

6. Ghidajul luminos și aplicatorul sunt sisteme optice foarte sensibile. În 
consecință, manipulați-le cu atenție și protejați-le împotriva murdăririi. 

7. Nu îndoiți niciodată ghidajul luminos și protejați-l împotriva tensiunii de 
întindere. Deteriorarea ghidajului luminos poate duce la expuneri nedorite 
la fascicul. 

8. Nu deșurubați niciodată manșonul distanțierului de pe partea frontală a 
piesei manuale. Tratamentul fără manșonul distanțierului sau cu un 
manșon incorect montat poate duce la expuneri crescute la fascicul sau la 
arsuri la nivelul pielii. 

9. Utilizarea acestui dispozitiv poate fi afectată în apropierea unor câmpuri 
electromagnetice puternice (de ex. echipamente tomograf, radiologice sau 
diatermice). Păstrați o distanță de siguranță de câțiva metri. 

10. Pentru a evita riscul de electrocutare, înainte de efectuarea oricăror lucrări 
de curățare sau întreținere, fișa trebuie deconectată de la sursa de 
alimentare. 

11. Inspectați dispozitivul înainte de utilizare. Nu trebuie utilizat dacă prezintă 
orice fel de deteriorare. 

12. Trebuie utilizate doar accesorii furnizate de Zimmer MedizinSysteme 
GmbH. 

 
General 
 

Grup de utilizatori 
Utilizarea dispozitivului OptonPro este limitată la profesioniști autorizați/atestați 
(de exemplu medici, terapeuți și profesioniști din domeniul sănătății). 
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Grupuri de pacienți 
Nu există limitări cu privire la sex, naționalitate, origine etnică și rasă de tipul I 
Celtic, tipul II Nordic, tipul III mixt, tipul IV Mediteraneean, tipul V brun, tipul VI 
negroid. 
Vârstă: Persoana care urmează să fie tratată trebuie să poată comunica în 
mod clar percepția durerii; copiii mici și bebelușii aflați în etapa de creștere 
sunt excluși. 
General: Persoana care urmează să fie tratată trebuie să aibă o percepție 
termică intactă. 
Informații pentru utilizator 
Utilizatorii dispozitivului trebuie să fie instruiți cu privire la modul corect de 
utilizare a sistemului și să aibă abilități adecvate. 
Observarea pacientului și feedback de la acesta 
În timpul tratamentului, pacientul nu trebuie să rămână nesupravegheat. 
Utilizatorul trebuie să acorde atenție feedback-ului pacientului și să acționeze 
în consecință. 
Respectarea instrucțiunilor de tratament 
Instrucțiunile de tratament privind locul, durata și aria de aplicabilitate a 
tratamentului necesită cunoștințe medicale și pot fi date doar de medici, 
terapeuți și cadre medicale autorizate. Aceste instrucțiuni sunt obligatorii. 
Mediul de utilizare 
Dispozitivul poate fi utilizat numai în încăperi închise, fără praf. 
Utilizarea în zone ude nu este permisă și, dacă această interdicție nu este 
respectată, poate duce la pagube considerabile și poate pune în pericol atât 
pacientul, cât și utilizatorul. 
 
Utilizare în afara destinației de utilizare/conform acesteia 
Utilizarea dispozitivului în afara destinației sau cu alte setări decât cele indicate 
în instrucțiunile de utilizare poate duce la riscuri care pot determina eliberarea 
necontrolată a energiei laser. Dispozitivul poate fi utilizat numai în conformitate 
cu destinația sa de utilizare. 
 
Utilizare în caz de implanturi permanente 
Efectuați un tratament la pacienți cu implanturi sau dispozitive electronice 
implantabile numai după clarificarea riscului. 
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General 
 

 

Fasciculul pilot urmează aceeași cale ca fasciculul terapeutic 
Deoarece fasciculul pilot urmează aceeași cale ca fasciculul terapeutic, 
aceasta este o bună modalitate de verificare a integrității sistemului de 
transmisie laser. Dacă fasciculul pilot nu apare la extremitatea distală a 
aplicatorului, dacă intensitatea acestuia este redusă sau dacă pare să fie difuz, 
acesta este un posibil indiciu al unui sistem de transmisie laser deteriorat sau 
defect. 
 
Risc de explozie și aprindere 
Dacă orificiul de ieșire a razei laser este utilizat în apropierea unor materiale, 
soluții sau gaze inflamabile sau într-o atmosferă îmbogățită cu oxigen, există 
un risc de incendiu sau explozii. 
 
Interdicție privind lucrările de întreținere în timpul tratamentului cu laser 
În timpul tratamentului cu laser nu pot fi efectuate lucrări de întreținere. 
 
Interdicție privind obiectele cu coeficient mare de reflexie și de difuzie 
Utilizatorul și pacientul nu trebuie să poarte obiecte cu coeficient mare de 
reflexie și de difuzie în câmpul de tratament, de exemplu inele, piercing-uri etc. 
Interdicție privind modificările pe parcursul duratei de exploatare 
Pe parcursul duratei de exploatare a dispozitivului nu pot fi aduse modificări 
dispozitivului sau sistemului medical. 
Interdicție privind tratamentul în cazul administrării de analgezice sau 
substanțe cu acțiune la nivel psihic 
Deoarece administrarea acestor substanțe poate duce la modificarea 
percepției durerii, tratamentul nu trebuie efectuat. În cel mai rău caz, acest 
lucru poate duce la arsuri. 
Utilizarea ochelarilor de protecție 
Toate persoanele din camera de tratament trebuie să poarte ochelari de 
protecție față de laser. Utilizați numai ochelari de protecție cu o densitate 
optică DO > 3 (nivel de protecție cel puțin LB 3) la 810/980/1064 nm pentru 
modul de operare D (undă continuă) și o transmisie a luminii de cel puțin 20% 
în spectrul vizibil. Ochelarii trebuie să fie rezistenți la căldură și la UV și să 
îndeplinească cerințele standardului EN 207. Ochelarii de protecție trebuie să 
fie concepuți pentru o putere de maxim 25 W. 
Interdicție privind conectarea dispozitivelor cu propria sursă de 
alimentare 
La interfața USB și la conexiunea pentru dispozitivul de blocare/comutatorul de 
picior nu pot fi conectate dispozitive cu propria sursă de alimentare (de ex. 
încărcător). 
Interdicție privind utilizarea în asociere cu un dispozitiv chirurgical de 
înaltă frecvență 
Nu este permisă conectarea simultană a pacientului la un dispozitiv chirurgical 
de înaltă frecvență. Acest lucru poate duce la arsuri. 
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Atenție! Înainte de utilizarea dispozitivului la un pacient, utilizatorul trebuie să se 
familiarizeze cu instrucțiunile de utilizare și cu metodele individuale de 
tratament care urmează a fi utilizate, precum și cu indicațiile/contraindicațiile, 
avertismentele și informațiile privind utilizarea. De asemenea, trebuie consultate 
surse suplimentare de informații despre tratament. 

  

Atenție! Dispozitivul trebuie utilizat numai cu cablul de alimentare livrat. Cablul de 
alimentare trebuie protejat împotriva șocurilor mecanice. 

  

Atenție! În timpul utilizării, dispozitivul trebuie amplasat într-o poziție care să permită 
accesul direct la alimentarea centrală cu curent a acestuia, pentru ca 
dispozitivul să poată fi deconectat în orice moment de la priză. Pentru a face 
acest lucru, trageți fișa de alimentare din priză. 

  

Atenție! Dispozitivul poate fi deschis numai de tehnicieni de service autorizați de 
Zimmer MedizinSysteme. 
Dispozitivul nu conține componente care pot fi întreținute de utilizator. 
 

Atenție! Atunci când se utilizează distanțiere siliconice (distanțiere pentru tratamentul 
plăgilor), trebuie consultate instrucțiunile de utilizare aferente. 
 

Atenție! Sistemul medical complet este adecvat pentru utilizare în proximitatea 
pacientului. 

  
  

Atenție! Componentele de contact (distanțiere, aplicator) trebuie curățate și dezinfectate 
după fiecare utilizare. 

 

Atenție! Pentru a exista siguranța că persoanele responsabile au în permanență acces 
la instrucțiunile de utilizare, acestea trebuie păstrate întotdeauna împreună cu 
dispozitivul. 

  

Atenție! Manipulați fibra optică cu atenție și nu o expuneți la tensiuni puternice de 
întindere, presiune sau încovoiere. Fibra optică se poate deteriora dacă este 
îndoită excesiv. Pentru a preveni o astfel de situație, unghiul de îndoire nu 
trebuie să fie niciodată mai mic de 60 mm.  

  

Atenție! Lumina laserului poate fi activată și dezactivată utilizând comutatorul de picior 
sau comutatorul manual de pe aplicator. Mecanismul activat primul este 
întotdeauna cel utilizat. 
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Aplicator Aplicatorul se află la extremitatea ghidajului luminos. Fasciculul laser iese la 
extremitatea frontală a aplicatorului Fanta este protejată împotriva 
impurităților și deteriorării printr-o lentilă. 
Orientați aplicatorul numai către zona corpului pacientului care urmează să fie 
tratată. Nu îl lăsați niciodată jos în afara zonei de acțiune a senzorului de test. 

  
Comutator manual Comutatorul manual se utilizează pentru declanșarea fasciculului laser. 

Utilizați comutatorul manual numai după ce ați orientat aplicatorul către zona 
corpului pacientului care urmează să fie tratată. Când este emis fasciculul 
laser se poate auzi un semnal acustic.  

  
Buton de oprire de 
urgență 

Butonul de oprire de urgență face posibilă întreruperea imediată a operării 
dispozitivului prin întreruperea alimentării cu curent.  
Pentru a întrerupe operarea, apăsați butonul de oprire de urgență până când 
rămâne fixat cu un clic, iar dispozitivul se oprește.  
Pentru a relua operarea, readuceți butonul în poziția inițială, rotind butonul 
roșu în direcția săgeții. 

  
Senzor de test Senzorul de test face posibilă măsurarea și echilibrarea puterii laser emise. 

De asemenea, senzorul de test se utilizează pentru păstrarea aplicatorului 
după tratament și în perioadele în care dispozitivul nu este utilizat. În acest 
mod, aplicatorul este protejat împotriva impurităților și deteriorării. 

  
Ochelari de protecție Toate persoanele prezente în camera de tratament (pacient, terapeut, 

personal de asistență) trebuie să poarte ochelari de protecție adecvați. 
Utilizați numai ochelari de protecție cu o densitate optică DO > 3 la 810 nm și 
980 nm și o transmisie a luminii de cel puțin 20% în spectrul vizibil. Ochelarii 
trebuie să fie rezistenți la căldură și la UV și să respecte specificațiile 
standardului EN 207. Ochelarii de protecție trebuie să fie concepuți pentru o 
putere de maxim 25 W. 

  
Distanțiere Sunt disponibile două distanțiere cu lungimi și zone de tratament diferite, care 

susțin capul laserului la o distanță predefinită față de piele. Aveți grijă că pot 
exista densități de curent ridicate, mai ales dacă piesa manuală este utilizată 
fără distanțier și dacă puterea de ieșire este setată pe un nivel ridicat. Există 
riscul de deteriorare termică la nivelul pielii. Utilizarea fără distanțier nu este 
recomandată. 

  
Distanțiere, siliconice 
(opțional) 

Distanțierele din silicon sunt disponibile opțional pentru tratarea bolilor de 
piele; aceste distanțiere trebuie amplasate pe aplicator pentru a evita 
contaminarea.  

  
Notă: În instrucțiunile de utilizare ale distanțierului siliconic pentru tratamentul 

plăgilor se găsesc informații suplimentare privind utilizarea, curățarea și 
dezinfectarea. 
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Destinația de utilizare 
a dispozitivului  
OptonPro 

OptonPro este un dispozitiv de tratament medical care generează un fascicul 
laser pe trei lungimi de undă pentru inițierea termică și susținerea proceselor 
de vindecare a țesutului prin utilizare externă. Utilizarea nu presupune contact 
direct. 
 

  
Care sunt beneficiile 
dispozitivului 
OptonPro? 

Utilizarea simultană a luminii laser pe două – în funcție de model – sau trei 
lungimi de undă (810/980 și 1064 nm) deschide o gamă largă de opțiuni de 
tratament pentru utilizator. 
 
Controlul cu microprocesor modern și precizia dispozitivului în ceea ce privește 
măsurarea puterii permit o utilizare simplă, cu un grad redus de risc. 
 
Afișajul modern, cu culori clare, care arată toți parametrii asociați tratamentului 
și operarea tactilă modernă asigură confortul și motivația în timpul 
tratamentului.  
 
Setările de pornire ale fiecărui program și meniurile clare, simple oferă confort 
maxim utilizatorului. 

  
Notă: Utilizarea dispozitivului este rezervată cadrelor medicale (de exemplu medici, 

terapeuți și cadre paramedicale). 
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Măsuri de siguranță Aplicați un semn de avertizare laser, care să includă un indicator luminos, pe 
fiecare ușă a camerei de tratament. 
 
Îndepărtați autocolantul cu semnul de avertizare laser de pe coala furnizată 
împreună cu dispozitivul și aplicați-l pe dispozitiv, într-un loc vizibil. 
Alegeți un autocolant într-o limbă pe care o pot înțelege toți angajații. 
 
 
Responsabilul cu protecția laser trebuie să asigure utilizarea corectă a 
măsurilor de siguranță. 
 
Când nu este în uz, dispozitivul trebuie protejat împotriva utilizării neautorizate 
prin operarea butonului cu cod. 

  
  
  
Notă: Asigurați-vă că întrerupătorul dispozitivului se află în poziția „0”. 
  
 Asigurați-vă că toate persoanele prezente în camera de tratament poartă 

ochelari de protecție. 
 
Asigurați-vă că aplicatorul (5) este împins complet în senzorul de test (7).  



 Instalarea sistemului 
 
7.2 Montare și pornire 7  

 

 
  
 Pagina 13  

 

  
Montarea cablului de 
alimentare 

Conectați cablul de alimentare la portul destinat (11) al dispozitivului și 
conectați cablul la priză. 

  
Mufă de blocare Conectați mufa de blocare (5) la portul destinat (13) al dispozitivului. 
  
Porniți dispozitivul Porniți dispozitivul utilizând întrerupătorul. 
  
Introduceți codul 
 

Codul trebuie introdus la fiecare pornire a dispozitivului. 
Introduceți codul 1234 și confirmați cu „OK”. 
Dacă a fost introdus un cod incorect, este afișat un mesaj în acest sens. 
După apăsarea butonului „OK”, este posibilă reintroducerea codului. 
 

Selectați ecranul de 
tratament 

Apăsați butonul „Therapy” (Tratament).  

  
Reglați intensitatea Reglați la valoarea dorită. 
  
Atașați distanțierul Amplasați distanțierul (1/2) pe aplicator. 
  
Activați laserul Activați laserul apăsând butonul „Start”. 
  
Aplicator Amplasați aplicatorul în poziția corectă în zona de tratament. 
  
Începerea 
tratamentului 

Tratamentul începe prin apăsarea comutatorului manual de pe aplicator. 

  
Terminarea 
tratamentului 

Prin eliberarea comutatorului manual tratamentul se întrerupe sau se încheie. 
Îndepărtați distanțierul de pe aplicator după tratament și introduceți aplicatorul 
în senzorul de test. 
 

Notă:  
 

Comutatorul de picior nu este inclus în conținutul standard al ambalajului 
OptonPro. 

 
Operare cu utilizarea 
comutatorului de 
picior 
 
 

 
Conectați comutatorul de picior (9) la portul destinat (9) și puneți-l pe podea.  
Prin activarea comutatorului de picior începe tratamentul. 
Prin dezactivarea comutatorului de picior tratamentul se întrerupe sau se 
încheie. 
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Notă: Următoarele descrieri au ca bază setările din fabrică. 
  
 Toate butoanele, meniurile și submeniurile pot fi activate direct pe ecran prin 

apăsare cu degetul. 
  
 Asigurați-vă că toate persoanele prezente în camera de tratament poartă 

ochelari de protecție față de laser. 
  
 Pot fi efectuate modificări ale setărilor implicite numai în meniul de configurare 

din ecranul de pornire. 
  
Meniul de 
configurare 
 

Setările din fabrică pot fi modificate și ajustate individual în meniul de 
configurare. 
 

Informații  
privind configurarea 

Prin activarea butonului „Configuration” (Configurare) din ecranul de pornire se 
deschide ecranul „Configuration general” (Configurare generală). 

  
Text de bun venit Prin activarea butonului „Welcome text” (Text de bun venit) se deschide 

tastatura alfabetică pentru introducerea unui text de bun venit individual în 
ecranul de pornire. 
Prin activarea butonului „OK” textul introdus este salvat. 
Prin activarea butonului „X” se revine la ecranul „Configuration general” 
(Configurare generală). 
 

Limbă 
 
 
Setări de pornire 
 

Prin activarea butonului „Language” (Limbă) se deschide fereastra de 
selectare a 
limbii. Selecția se efectuează direct pe linia corespunzătoare. 
 
Prin activarea butonului „Start-up settings” (Setări de pornire) se deschide 
fereastra de selectare a setărilor individuale de pornire. Selecția se efectuează 
direct pe linia corespunzătoare. 
 

Schemă de culoare 
 
 
 
Valori SVA 
 
 
Volum 
 

Prin activarea butonului „colour scheme” (schemă de culoare) se comută între 
două setări ale ecranului. Poate fi selectat ecranul luminos sau ecranul 
întunecat. 
 
Prin activarea butonului „VAS values” (Valori SVA) se activează/dezactivează 
scala SVA în ecranul de tratament. 
 
Volumul sunetelor semnalelor poate fi reglat prin activarea panourilor de 
control. Reglajul poate fi efectuat utilizând cele două butoane săgeți. 
 

 Luminozitate 
 

Opțiune de ajustare a luminozității ecranului. Reglajul poate fi efectuat utilizând 
cele două butoane săgeți. 
 

Setare la valorile Prin activarea butonului „Set to default” (Setare la valorile implicite) se revine la 
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implicite 
 

setările implicite din fabrică. 
 

Versiune 
 

Prin activarea butonului „Version” (Versiune) se deschide o fereastră cu 
informații privind versiunea actuală a software-ului. 
 

Opton 
 

Prin activarea butonului „Opton” se deschide ecranul „Configuration Opton” 
(Configurare Opton). 
 

  
Cod Accesul la laser este protejat printr-un cod.  
  
  
Notă: Dacă accesul este dezactivat, pot fi setați doar parametrii. 

Activarea laserului, setările de putere și efectuarea unui test de performanță nu 
sunt posibile. 
 

Introduceți codul 
individual 

Prin activarea butonului „Code” (Cod) se deschide o fereastră numerică de 
introducere a codului. În prima etapă se introduce codul vechi în câmpul „Old 
code” (Codul vechi). 
În a doua etapă, activați butonul „New code” (Codul nou) selectându-l direct și 
introduceți codul nou în fereastra numerică.  
Prin activarea butonului „OK” codul introdus este acceptat, iar fereastra 
numerică se închide. Prin activarea butonului „Cancel” (Anulare) procesul se 
întrerupe. 
 

Dezactivarea codului Opțiune de ajustare a perioadei până la dezactivare. 
Ajustarea poate fi efectuată utilizând butoanele -/+. 
 
Accesul este dezactivat după trecerea perioadei setate, dacă în acest interval 
nu a fost efectuată nicio setare în ecran. 
Apoi codul trebuie reintrodus. 
 
Dacă în perioada setată sunt întreprinse acțiuni, perioada până la dezactivare 
se resetează din nou la 10 minute. 
 
Setarea „deactivated” (dezactivat) ignoră perioada de activare setată în mod 
implicit sau individual. 
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Temperatură 
 
 
Comutator manual 
 

Prin activarea butonului „Temperature” (Temperatură) se activează/dezactivează 
măsurarea temperaturii în ecranul de tratament. 
 
Activarea butonului „Manual switch” (Comutator manual) oferă diferite opțiuni de 
operare a comutatorului manual. 
1. Continuu:  Pentru a emite fasciculul laser, comutatorul manual 

trebuie ținut apăsat continuu. Când comutatorul manual 
este eliberat, emisia fasciculului laser se întrerupe. 

2. Dublu clic:  Pentru a emite fasciculul laser, comutatorul manual este 
setat cu un dublu clic, astfel încât fasciculul laser poate fi 
emis fără apăsarea în mod continuu a comutatorului 
manual. Când comutatorul manual este apăsat o dată, 
emisia fasciculului laser se întrerupe. 

3. Dezactivat:  Dezactivează funcționarea comutatorului manual. 
 
 

  
Fascicul pilot 
  
 
 
Notă: 
  

Activarea butonului „Pilot beam” (Fascicul pilot) activează emisia fasciculului 
pilot, care va fi setată pe „Pulsed” (Impulsuri) sau „Continuous” (Continuu) în 
timpul emiterii fasciculului laser. 
 
Fasciculul țintit oferă informații privind direcția fasciculului laser. 
Aceasta corespunde diametrului și poziției fasciculului laser. 
 

  
Prag termic 
 

Prin activarea butonului „Thermal threshold” (Prag termic) se 
activează/dezactivează testul de prag termic în ecranul de tratament. 
 
 

Limita de 
temperatură la nivelul 
pielii 

Opțiune de introducere a unei limite de temperatură la nivelul pielii. 
Limita superioară de temperatură la nivelul pielii este fixată la 43°C. 
 

  
General Prin activarea butonului „General” se revine la „Configuration general” 

(Configurare generală). 
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Întreținere 
 

Prin activarea butonului „Maintenance” (Întreținere) se deschide o fereastră în 
care  
pot fi setate data și ora, astfel încât să îndeplinească cerințele specifice țării.  
 

Export SVA/Preferate 
 

Permite salvarea datelor SVA și a opțiunilor Preferate din dispozitiv pe un stick 
USB. Acesta se utilizează pentru stocarea unei copii de rezervă sau pentru 
transferul datelor la un dispozitiv OptonPro (10 W/15 W/25 W) suplimentar/diferit. 
 

Import SVA/Preferate Prin intermediul unui stick USB, datele provenite de la alt dispozitiv OptonPro (10 
W/15 W/25 W) pot fi transferate pe acest dispozitiv. 
 

Efectuarea 
importului/exportului 
SVA/preferate 

Procedura: Introduceți stick-ul USB în portul destinat. 
Datele sunt transferate prin activarea butonului dorit. 

  
Salvați setările 
  

Prin activarea butonului „OK” setările modificate sunt salvate și se revine la 
ecranul de pornire. 
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Notă: Următoarele descrieri au ca bază setările din fabrică. 
 
Deschideți ecranul de 
tratament 

Prin activarea butonului „therapy” (tratament) din ecranul de pornire se deschide 
ecranul de tratament. 

  
Ajustați puterea Puterea se ajustează în graficul sub formă de bară „Power” (Putere). 

Pentru ajustarea puterii sunt disponibile două opțiuni. 
1. Prin utilizarea butoanelor săgeți de sub graficul în formă de bară, puterea 

poate fi ajustată în trepte a câte 0,1 W. 
 
Dacă butoanele săgeți sunt ținute apăsate, procesul de ajustare se accelerează. 
 
2. Prin activarea graficului în formă de bară se deschide un câmp numeric. 

Selecția se efectuează prin activarea butonului cu puterea dorită. 
Ajustarea se efectuează în trepte a câte 0,1 W. Prin activarea butonului 
„OK” puterea selectată este acceptată. Prin activarea butonului „Cancel” 
(Anulare) procesul se întrerupe. 

  
Activați laserul Prin activarea butonului „Start” laserul intră în stare operațională. 

Butonul „Start” devine inactiv, iar butonul „Stop” devine activ. 
Simbolul „picior luat de pe comutator” arată că laserul este gata de utilizare.  

  
Începerea 

tratamentului 
Puterea laser este emisă prin activarea comutatorului manual/comutatorului de 
picior. 
Când este emisă puterea laser, se aude un semnal acustic, iar simbolul se 
schimbă în „picior pe comutator”. 
 
Puterea emisă în momentul respectiv este afișată în wați în graficul în formă de 
bară. 

  
Notă: Pacientul trebuie monitorizat cu atenție în timpul tratamentului și, dacă este 

necesar, tratamentul trebuie adaptat sau întrerupt, în caz de probleme. 
  
Terminarea 
tratamentului 
 

Emisia de putere se încheie prin dezactivarea comutatorului manual/de picior sau 
în momentul în care a fost atinsă valoarea totală a energiei. 
Semnalul acustic se oprește. Simbolul se modifică în „picior luat de pe 
comutator”. Laserul este gata de utilizare. 
Prin reactivarea comutatorului manual, tratamentul cu laser poate fi continuat 
după dorință. 
 

Notă: Întreruperea emisiei laserului prin utilizarea butonului „Stop” încheie starea 
operațională a laserului. 
După terminarea tratamentului, îndepărtați distanțierul de pe aplicator. Introduceți 
aplicatorul în senzorul de test.  
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Descrierea 
elementelor de pe 
afișaj și a butoanelor 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Notă: 
 
 
 
 
 
 
 
Notă: Test de prag 
termic 

 
 
 
 
 
 
Următoarea descriere se referă la ecranul de tratament care apare prin 
selectarea opțiunilor „Protocols” (Protocoale) și „Assistant” (Asistent). 
Dacă selecția se efectuează direct prin intermediul opțiunii „Therapy” 
(Tratament), afișajul (6) nu este disponibil. În schimb, un buton „Thermal 
threshold” (Prag termic) este presetat în mod implicit în acest loc. 
Funcțiile butonului „Start” sunt descrise în capitolul 9.1. 
 
 
Pentru a stabili puterea de ieșire corectă individuală a laserului, mai ales în caz 
de putere ridicată și tip de piele brun, se recomandă efectuarea unui test de prag 
termic înainte de fiecare tratament. 
Acest lucru este descris în Capitolul 9.5. 
 

(1) Grafic în formă de 
bară putere/lungime 
de undă 

Afișează puterea setată în W în partea din dreapta, jumătatea superioară.  
Ajustarea puterii este descrisă în capitolul 9.1. 
Afișează lungimile de undă selectate în partea stângă, jumătatea superioară. 
 

 
  

1 

2 

3 5 

6 

4 

7 
8 

9 

10 11 
12 

14 
13 
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(2) Parametri 

 
Afișează modul de operare setat. Prin activarea butonului „Parameter” 
(Parametru) se deschide o fereastră de selectare cu diferite moduri de 
operare, precum și butonul „Wavelengths” (Lungimi de undă). 
 
Pot fi selectate următoarele moduri de operare: 
Continuu, impulsuri, impuls unic, ciclu de exploatare. 
 
Pentru a schimba modul de operare, acesta este activat direct și apoi este 
evidențiat cu albastru. 
 
Opțiuni de setare a diferitelor moduri de operare:  
Impulsuri seriale:  de la 0,1 Hz la 20.000 Hz 
Impuls unic:  de la 0,1 la 5 secunde 
Ciclu de exploatare: 10%-90%. 
Pentru a modifica parametrii, aceștia sunt activați direct și apoi sunt evidențiați 
cu albastru. Modificarea se efectuează utilizând cele două butoane săgeți. 
 

Lungime de undă Prin activarea butonului „Wavelengths” (Lungimi de undă) se deschide 
fereastra de selectare în care pot fi activate sau dezactivate lungimile de undă. 
 

 
 
Activarea/dezactivarea se efectuează utilizând butoanele 810 nm, 980 nm și 
1064 nm. 
Prin activarea butonului „OK” valoarea introdusă este acceptată și se revine la 
ecranul de tratament. 
Prin activarea butonului „X” procesul este întrerupt și se revine la ecranul de 
tratament. 
Prin activarea butonului „Parameter” (Parametru) se revine la fereastra de 
selectare pentru „Parameter” (Parametru). 

  
Notă: Setarea 25 W este posibilă numai dacă sunt activate toate cele 3 lungimi de 

undă. 
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Informații privind 
SVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listă SVA 

OptonPro are o scală vizuală analogică, numită și scală a durerii. Scala durerii 
se utilizează adesea în tratamentul durerii. 
Aceasta măsoară intensitatea durerii percepută în mod subiectiv de pacient. 
 
Pacientul acordă un calificativ durerii actuale pe o scară de la 0 la 10, unde 0 = 
„fără durere” iar 10 = „cea mai intensă durere cu putință”. 
 
Determinarea are loc înainte și după fiecare tratament. 
 
Dacă este utilizată în mod repetat, această metodă oferă o imagine generală a 
evoluției în timp și a succesului unui tratament. 
 
Prin activarea câmpului „VAS - Pre”/„VAS - Post” (SVA - Pre/SVA - Post) în 
ecranul de tratament se deschide ecranul „Patient” (Pacient). 
 
În lista SVA 
1. Sunt introduși pacienți noi pentru determinări 
2. Pacienții care au fost introduși deja sunt găsiți pentru alte determinări 
3. Sunt prelucrate datele (mutate în ordine sau șterse) 
 

Introduceți un 
pacient nou 
 
 
 
 
(3) Efectuați SVA  
Pre 

Prin activarea butonului „New” (Nou) se deschide o tastatură alfabetică pentru 
introducerea numelui pacientului. Introduceți numele pacientului. 
Datele sunt acceptate prin utilizarea butonului „OK” și se deschide ecranul cu 
scala durerii. Prin activarea butonului „X” procesul se întrerupe. 
 
Pacientul își marchează percepția durerii actuale pe o scară de la 1 la 10. 
Această valoare este acceptată în scală și prezentată printr-o săgeată 
albastră, iar valoarea este afișată. Prin activarea butonului „OK” valoarea este 
acceptată și se revine la ecranul de tratament. 
 

(4) Efectuați SVA 
- Post 

Percepția durerii după tratament se determină prin activarea butonului „VAS-
Post” (SVA - Post). 

  
Notă: Efectuarea SVA - Post este identică cu efectuarea SVA - Pre și, de aceea, nu 

este descrisă din nou. 
 

Repetarea  
determinării 

Pacienții care au fost introduși deja sunt activați în lista SVA direct pe linia 
corespunzătoare. După ce linia a fost activată, ecranul se deschide automat cu 
scala durerii, astfel încât poate fi efectuată o nouă determinare. 
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Notă: Pot fi stocate până la 40 determinări pentru fiecare pacient. 
După ce acest număr a fost atins apar următoarele informații: 
„The maximum number of measurements that can be saved per patient has 
been reached. A maximum of 40 measurements can be stored.” (Numărul 
maxim de determinări care pot fi salvate pentru fiecare pacient  
a fost atins. Pot fi stocate maxim 40 determinări.) 
 
Pentru a efectua mai multe determinări la acest pacient, 
trebuie să introduceți din nou pacientul respectiv.  
 

  
Istoric SVA Prin activarea butonului „History” (Istoric) în ecran se ajunge direct la istoricul 

pacientului selectat în momentul respectiv. 
 
Prin activarea butonului „History” (Istoric) în bara de navigare se deschide lista 
pacienților creați. 
Pacientul care urmează a fi evaluat este selectat direct pe linia respectivă. 
După ce linia a fost activată, ecranul se deschide automat cu curba de evoluție 
a tratamentului. 
Prin activarea butonului „Table” (Tabel) este afișată evoluția tratamentului în 
format tabelar. 

  
Editarea listei SVA Prin activarea butonului „History” (Istoric) se deschide ecranul „Patient” 

(Pacient). 
 Prin activarea butonului „Edit” (Editare) se deschide ecranul de editare a 

datelor. Pacientul ale cărui date urmează a fi editate se selectează direct pe 
linia respectivă și este afișat cu marcaj albastru; butonul „Delete” (Ștergere) 
devine activ. Prin selectarea și apăsarea barei din partea dreaptă a liniei 
pacientul poate fi mutat în altă parte. 
Prin activarea butonului „Delete” (Ștergere) programul este șters. 
 
 

Notă: De asemenea, editarea listei este posibilă în ecranul „Patient” (Pacient) după 
activarea butoanelor VAS - Pre” (SVA - Pre) și „VAS - Post” (SVA - Post). 
Procedura este descrisă în paragraful anterior. 
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(5) Temperatură/ 
limită 
 

Aplicatorul este echipat cu un senzor de infraroșu care permite determinarea 
temperaturii pielii. 
Temperatura determinată a pielii este afișată cu albastru în partea superioară 
a ferestrei afișate. 
Limita este afișată în partea inferioară. Limita poate fi modificată utilizând cele 
două butoane săgeți. 
Dacă temperatura setată a pielii a fost atinsă, se poate auzi un semnal acustic, 
iar emisia de putere se întrerupe.  
După ce temperatura pielii a scăzut sub limită, tratamentul poate continua prin 
activarea comutatorului manual. 
 

(6) Informații 
privind tratamentul 

Sunt afișate informații privind tratamentul, determinate prin „Assistant” 
(Asistent) sau „Protocols” (Protocoale).  

  
Notă: Dacă este selectată direct calea către ecranul de tratament prin activarea 

butonului „Therapy” (Tratament), nu sunt afișate informații privind tratamentul.  
  
(7) Energie nominală 
totală/estimată 

Energie nominală totală: 
Este afișat numărul de jouli care urmează să fie utilizat, determinat prin 
„Assistant” (Asistent) sau „Protocols” (Protocoale). 
Estimată: 
Afișează o estimare a duratei tratamentului după ce a fost introdusă puterea.  
 

Notă: Dacă este selectată calea către ecranul de tratament prin activarea butonului 
„Therapy” (Tratament), nu este determinat și afișat numărul de jouli pentru 
energia nominală totală. 

  
(8) Energie 
totală/timp total 

Energie totală: 
Indică energia totală în jouli în timpul emisiei fasciculului laser. 
Indică durata totală a tratamentului. 

  
Notă: Emisia fasciculului laser se oprește automat numai atunci când este atinsă 

energia totală, dacă a fost salvat un număr de jouli în cazul energiei nominale 
totale. 

  
Notă: Valorile se resetează prin activarea butonului „Back” (Înapoi) după ce ați ieșit 

din ecranul de tratament. 
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(9) Înapoi 
 

Prin activarea butonului „Back” (Înapoi) în ecranul de tratament se revine la 
ecranul de pornire sau se navighează cu o pagină înapoi. 
 

(10) Salvare Prin activarea butonului „Save” (Salvare) se deschide o tastatură alfabetică 
pentru introducerea unei denumiri individuale a programului. 

 Prin activarea butonului „OK” datele salvate sunt acceptate. 
Prin activarea butonului „X” procesul se întrerupe. 

  
(11) Test de 
performanță 

Testul de performanță se utilizează pentru verificarea puterii laser emise. 
Acesta trebuie efectuat o dată pe zi înainte de a utiliza laserul. 
 
Prin activarea butonului „Performance test” (Test de performanță) se deschide 
ecranul de efectuare a unui test de performanță. 

 
Secvența testului de 
performanță 

 
1. Cu dispozitivul de blocare instalat, închideți ușița 
2. Asigurați-vă că aplicatorul se află în senzorul de test 
3. Activarea laserului și a comutatorului manual pentru perioada indicată 
 
În timpul testului de performanță, timpul scurs este afișat în secunde. 

  
Rezultatele testului 
de performanță 

Rezultatul testului de performanță este afișat în fereastra „Pulsed” (Impulsuri). 

 1. „Performance test OK” (Test de performanță OK): 
Laserul funcționează corect. 
2. „Limited accuracy” (Precizie limitată): 
Laserul prezintă o abatere de putere. 
Aceasta sugerează prezența impurităților sau abateri ale sistemului laser 
asociate uzurii. Dispozitivul poate fi utilizat în continuare, însă în următoarele 
patru săptămâni trebuie efectuate lucrări de întreținere. 
3. „Performance test failed” (Test de performanță eșuat): 
Puterea laser se află în afara limitelor permise. 
Dispozitivul nu mai trebuie utilizat. Scoateți dispozitivul din exploatare și 
contactați serviciul de relații cu clienții. 

  
 „Last performance test” (Ultimul test de performanță) afișează implementarea 

ultimului test de performanță. 
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(12) Informații 
 
 
Notă: 

 
Prin activarea butonului „ ” în ecranul de tratament se revine la ecranul 
„Protocols” (Protocoale) cu recomandări de tratament. 
 
Butonul este activ numai în cazul în care calea către ecranul de tratament 
este selectată prin intermediul opțiunii „Protocols” (Protocoale). 

  
(13)/(14) Tipuri de 
tratamente 

Puterea laser poate fi aplicată static și dinamic. 
Pentru a face acest lucru, punctele de declanșare și principale ale durerii 
sunt tratate static, iar restul zonei dureroase este tratat dinamic (tratament 
combinat). 
 
Tipuri de tratamente: 
- Static 
- Dynamic (Dinamic) 
- Combined (Combinat) 
 
În meniurile „Protocols” (Protocoale) și „Assistant” (Asistent) se recomandă 
programele cu 2 faze.  
 
Comutarea între faze are loc prin activarea celor două butoane (13) 
„dynamic” (dinamic) și (14) „static”. 
 

  
  
  
 
 
 

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

Sunt disponibile 2 opțiuni pentru selectarea tratamentului 
dorit: 
- (1) Zone de pe corp 
- (2) Listă 

  
Selectare prin 
intermediul zonelor 
de pe corp 

Zona de pe corp dorită este selectată prin activarea pătratului alb. 
 
Selectați imaginea clinică direct pe linia corespunzătoare. 
Dacă este disponibil, selectați tipul tratamentului direct pe linia 
corespunzătoare. 
Se deschide ecranul cu recomandări de tratament. 
Prin activarea butonului „Therapy” (Tratament) se deschide ecranul de 
tratament. 
 

Notă: Indiferent dacă selecția se efectuează prin intermediul opțiunii „Body region” 
(Zona de pe corp) sau „List” (Listă), etapele programului sunt similare până la 
ecranul de tratament. 

  

1 

2 
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Asistent Parametrii individuali ai tratamentului pot fi stabiliți prin intermediul funcției 

Asistent. 
 
Prin stabilirea zonei de tratament, evoluției bolii și tipului de piele, următoarele 
informații sunt salvate automat: 
 
- Parametrii programului 
- Cantitatea de energie care urmează să fie aplicată 
- Timpul de tratament 

  
 

 
  
Stabiliți parametrii 
tratamentului 

1. Selectați zona de pe corp 
Zona de pe corp dorită este selectată prin activarea pătratului alb (1).  
 
 

Notă: Calcularea zonei de tratament, controlată prin software, are ca bază un ghid 
care utilizează o persoană cu înălțime și greutate medie. 
 
La stabilirea zonei de tratament, vă rugăm să luați în considerare înălțimea și 
greutatea pacientului. 

  
  

3 

2 

1 
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2. Stabiliți zona de tratament (2 opțiuni) 
- Trăgând punctele de ancorare (4) 
- Activând butoanele -/+ din fereastra „Height” (Înălțime) și „Width” (Lățime) (5) 
 

 
 
3. Puncte de declanșare 

 Dacă este planificat un tratament al punctelor de declanșare, numărul 
punctelor de declanșare care urmează a fi tratate se setează prin activarea 
butoanelor -/+ din fereastra „Therapy points” (Puncte de tratament). 
 
În fereastra (6) sunt afișate datele determinate, precum și modul de tratament. 

  
 Prin activarea butonului „OK” datele determinate sunt acceptate și se revine la 

ecranul „Assistant” (Asistent). 
Prin activarea butonului „X” procesul este întrerupt și se revine la ecranul de 
pornire „Assistant” (Asistent). 

 
  

4. Selectați evoluția bolii 
Selectați evoluția bolii direct cu butonul corespunzător (2). 
 
5. Definiți tipul de piele 

 Selectați tipul de piele direct cu butonul corespunzător (3). 
  
Notă: Recomandările de tratament descrise în Capitolul 9.2 sunt afișate acum în 

ecranul de tratament. 
  
  

4 

5 

6 
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Notă: O condiție prealabilă a testului de prag termic o constituie sensibilitatea 
termică intactă. 
Dacă această sensibilitate este perturbată la nivel local, testul trebuie efectuat 
într-un loc sensibil la căldură. 
 
Pentru a face acest lucru, fasciculul laser se aplică până când pacientul 
percepe căldura. 
Dacă timpul de aplicare este în intervalul 7-11 secunde, se determină puterea 
laser corectă. 
 
Activarea laserului, setarea puterii și pornirea/oprirea emisiei laser sunt 
similare descrierii din Capitolul 19. 

 Setarea puterii prin intermediul unui câmp numeric nu este posibilă în timpul 
testului de prag termic. 
 

 
  

1 
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Implementare 
Test de prag 
termic 

Prin activarea butonului „Thermal threshold test” (Test de prag termic) (1) se 
deschide ecranul de efectuare a testului de prag termic. 

  
 

 
  

 
 
 Puterea de ieșire a laserului este setată de utilizator, la latitudinea sa. 

În timpul emisiei puterii laser, timpul scurs este afișat în secunde în partea din 
dreapta sus, deasupra graficului în formă de bară (1). 
 
Dacă pacientul simte un efect de încălzire, emisia puterii laser este oprită. 
Dacă emisia durează mai mult de 11 secunde, apare următorul mesaj: 
„The power is set too low. Please repeat the test” (Puterea este setată pe o 
valoare prea scăzută. Vă rugăm să repetați testul.) 
Puterea crește automat cu 0,5 W. 
 
Dacă emisia durează mai puțin de 7 secunde, apare următorul mesaj: 
„The power is set too high. Please repeat the test.” (Puterea este setată pe o 
valoare prea ridicată. Vă rugăm să repetați testul.) 
Puterea scade automat cu 0,5 W. 
 
Dacă pacientul percepe o senzație de căldură între 7 și 11 secunde (2), se 
determină puterea recomandată. Apare mesajul „The power is set correctly” 
(Puterea este setată corect). 
 
Prin activarea butonului „OK” puterea determinată este salvată și acceptată 
automat în graficul în formă de bară „Power” (Putere) din ecranul de tratament. 
 

Notă: Dacă pragul termic este stabilit între 0,5 și 0,1 W și efectul de încălzire este 
atins în mai puțin de 7 secunde, puterea se reduce cu 0,1 W. 

  
 
 

1 

2 
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Preferate 
 
 
Editare 
 
 

Programele modificate și salvate în ecranul de tratament sunt îndosariate în 
Preferate prin procedura de salvare. 
 
În lista Preferate, acestea pot fi 
 
1. găsite pentru tratament 
Pentru a face acest lucru, pacientul dorit este selectat direct pe linia 
corespunzătoare. 
 

  
 
 

2. editate, mutate în ordine și șterse 

 Prin activarea butonului „Edit” (Editare) se deschide ecranul de editare a 
datelor. Pacientul ale cărui date urmează a fi editate se selectează direct pe 
linia respectivă și este afișat cu marcaj albastru; butonul „Delete” (Ștergere) 
devine activ. Prin selectarea și apăsarea barei din partea dreaptă a liniei 
pacientul poate fi mutat în altă parte. 
Prin activarea butonului „Delete” (Ștergere) programul este șters. 
Prin activarea butonului „Confirm” (Confirmare) se închide modul de editare. 
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Lungime de undă 
OptonPro 10 W 
 

 
810 nm și 980 nm 

  
Lungime de undă 810 nm, 980 nm și 1064 nm 
OptonPro 15 W/25 W 
 
Putere de ieșire 
 

 

OptonPro 10 W 
 

max. 10 W, mod CW 

OptonPro 15 W 
 

max. 15 W, mod CW 

OptonPro 25 W max. 25 W, mod CW 
  
Consum de curent  
  
OptonPro 10 W max. 1,0 A 
  
OptonPro 15 W max. 1,2 A 
  
OptonPro 25 W max. 1,8 A 
  
  
 Fără distanțier Distanțier, mic Distanțier, mare 
  
Distanța de tratament 0 cm 1,2 cm 4,5 cm 
Zona de tratament min. Ø 10 mm/0,8 cm² min. Ø 20 mm/3,1 cm² min. Ø 34 mm/9 cm² 
  
  
 OptonPro 10 W OptonPro 15 W OptonPro 25 W 
    
Densitate de curent 
fără distanțier 

max. 12,5 W/cm² max. 18,7 W/cm² max. 31,2 W/cm² 

  
Densitate de curent cu 
distanțier, mic (1,2 cm) 

max. 3,2 W/cm² max. 4,8 W/cm² max. 8,0 W/cm² 

    
Densitate de curent cu 
distanțier,  
mare (4,5 cm) 

max. 1,1 W/cm² max. 1,6 W/cm² max. 2,7 W/cm² 
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Notă: Următoarele date sunt valabile pentru toate cele 3 modele: 
  
Lungime de undă 
fascicul pilot 

650 nm 

  
Putere de ieșire 
fascicul pilot 

Max. 5 mW 

  
Alimentare cu curent 100-240 V~, 50 Hz/60 Hz  
  
Siguranță de 
alimentare 

2 x T 2,5 AL, 250 VA 

  
Clasa de protecție II 
  
Componentă aplicată De tip B, posibil contact componente, aplicator, distanțier 
  
Mod de operare Operare continuă 
  
Sistem laser 4 diode laser cu semiconductor, fibre optice 
  
Zona de tratament min. Ø 10 mm 
  
Frecvența de repetiție de la 0,1 la 20.000 Hz 
  
Lățimea impulsului 
(impuls unic) 

de la 0,1 s la 5 s (modul de operare cu impulsuri) 

  
Precizie ±20% 
 
Precizie la 
determinarea 
temperaturii pielii  
 

 
±2°C 
 

Distanțier, mic L 1,2 cm   
    
Distanțier, mare L 4,5 cm   
    
Dimensiuni (fără 
coloană) 

H 30 x l 35 x L 20 cm 

  
Clasa laser 4 
  
Distanța de siguranță NOHD (Distanța nominală de risc ocular - Nominal Ocular Hazard Distance) 3 m 

MPR (radiații maxime permise - maximum permissible radiation) la nivelul pielii sub 
limita de 17 cm 
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Divergența fasciculului 32°  

 
  
Dispozitiv de blocare Comutator de contact în ușiță, se deschide la deschiderea ușii, capacitate 12 V, 

10 mA, conexiune în serie în cazul mai multor ușițe 
  
Afișaj Afișaj cu cristale lichide (LCD) 
  
Greutate 
fără coloană 

3,8 kg 

  
Condiții de mediu Operare: 

Temperatură:   10°C...40°C 
Umiditatea aerului:  20%...80% umiditate relativă fără condens 
Presiunea aerului:  900 hPa...1030 hPa 
 
Depozitare și transport: 
Temperatură:   -10°C...50°C 
Umiditatea aerului:  10%...90% umiditate relativă fără condens 
Presiunea aerului:  700 hPa...1060 hPa 
 

  
Depozitare și transport Vă rugăm să păstrați ambalajul. Dispozitivul poate fi transportat și depozitat 

numai în ambalajul original. 
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– Înainte de a începe orice operațiuni de întreținere și curățare, dispozitivul 
trebuie oprit întotdeauna de la întrerupător, iar cablul de alimentare trebuie scos 
din priză. 
 
– Asigurați-vă că, în timpul curățării și dezinfectării, etichetele dispozitivului 
(cum sunt avertismentele, etichetele dispozitivelor de control, plăcuța de 
identificare) nu se deteriorează. 
 
– Asigurați-vă că, în timpul curățării sau dezinfectării, nu pătrund lichide în 
dispozitiv, în comutatorul de picior sau în aplicator. Nu utilizați spray-uri. 
 
– Dacă, în timpul curățării sau dezinfectării, pătrund lichide în dispozitiv sau în 
aplicator, nu mai utilizați dispozitivul, protejați-l împotriva utilizării și contactați 
reprezentantul de service. 
 
– Se consideră că dispozitivul și componenta sa aplicată nu prezintă niciun risc 
din punct de vedere al igienei dacă sunt utilizate pe o piele sănătoasă, fără 
leziuni. 

  
Carcasă/comutator de 
picior 

Curățare: În cazul contaminării vizibile, carcasa, comutatorul de picior și toate 
cablurile pot fi curățate cu detergenți disponibili pe piață, fără alcool, pentru 
produse din plastic. Ștergeți suprafața cu o lavetă moale, îmbibată în detergent, 
dar stoarsă, conform specificațiilor fabricantului detergentului respectiv, până 
când murdăria este îndepărtată. 

  
 Dezinfectare: Recomandăm ca dezinfectarea să fie efectuată cel puțin o dată 

pe săptămână, precum și atunci când există suspiciuni de contaminare. În 
acest scop, consultați-vă cu specialistul în igienă. 
Înainte de dezinfectare efectuați întotdeauna curățarea. 
 
Carcasa și comutatorul de picior pot fi dezinfectate cu șervețele dezinfectante. 
Utilizați un dezinfectant disponibil pe piață, fără alcool, pentru produse din metal 
și plastic, cu proprietăți bactericide, virucide și fungicide. Respectați 
instrucțiunile de utilizare ale fabricantului respectiv. Ștergeți toate suprafețele cu 
o lavetă moale îmbibată în dezinfectant, dar stoarsă, conform specificațiilor 
fabricantului dezinfectantului respectiv, sau cu lavete preimpregnate cu 
dezinfectant (șervețele). 
De asemenea, respectați cerințele referitoare la uscare sau operațiuni post-
curățare, dacă este cazul. 

  
Aplicator/distanțier Curățare: Îndepărtați distanțierele de pe aplicator înainte de curățare. Apoi 

urmați procedura descrisă la „Carcasă/comutator de picior”. Utilizați un bețișor 
cu vată pentru a curăța lentila din aplicator. 

  
 Dezinfectare: Recomandăm ca dezinfectarea să fie efectuată cel puțin o dată 
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pe săptămână, precum și atunci când există suspiciuni de contaminare. În 
acest scop, consultați-vă cu specialistul în igienă. 
Înainte de dezinfectare efectuați întotdeauna curățarea. 
 
Îndepărtați distanțierele de pe aplicator înainte de dezinfectare. Utilizați un 
dezinfectant disponibil pe piață, fără alcool, pentru produse din metal, plastic și 
pentru componentele aplicate, cu proprietăți bactericide, virucide și fungicide. 
Apoi urmați procedura descrisă la „Carcasă/comutator de picior”. 
Utilizați un bețișor cu vată pentru a dezinfecta lentila din aplicator. 
 
Pe lentila de ieșire a aplicatorului nu trebuie să rămână reziduuri ale substanței 
de curățare utilizate! Impuritățile modifică proprietățile optice ale lentilei de 
ieșire. În acest caz, contactați departamentul de service. 

  

 

Atenție: Dacă pentru curățare și dezinfectare se utilizează soluții inflamabile, 
înainte de a utiliza laserul trebuie să treacă suficient timp pentru ca soluțiile să 
se evapore. În caz contrar, există riscul de aprindere. 

  
Notă: Utilizați dispozitivul numai într-un mediu igienic. 
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 Dispozitivul poartă marcajul CE 

 

 
 
în conformitate cu directiva CE privind dispozitivele medicale 93/42/CEE.  
 
 

Fabricant Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germania 
Tel. +49 (0)731. 9761-0 
Fax +49 (0)731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Conținutul 
ambalajului 
Nr. articol* 
4686 
4685 

1 dispozitiv de bază OptonPro 10 W sau 
1 dispozitiv de bază OptonPro 15 W sau 

4684 1 dispozitiv de bază OptonPro 25 W 
1   cablu de alimentare 
1   mufă de blocare 
2   perechi ochelari de protecție 
1   semn de avertizare laser pentru ușă, inclusiv lumină de avertizare 
1   distanțier, mic 
1   distanțier, mare 
1 set instrucțiuni de utilizare 

* vezi accesoriile

Accesorii 
Nr. articol 
118*2 Cablu de alimentare 
6825410022 Mufă de blocare 
87450250 Ochelari de protecție 
95730012 Semn de avertizare laser pentru ușă, inclusiv lumină de avertizare pentru OptonPro 

10 W 
95730015 Semn de avertizare laser pentru ușă, inclusiv lumină de avertizare pentru OptonPro 

15 W/25 W 
93070620 Distanțier, mic 
93070630 Distanțier, mare 
6525411201 Distanțier, siliconic 
94119057 Comutator de picior 
10102807 Instrucțiuni de utilizare 

*2 cablu standard. Sunt disponibile și alte variante de fișe specifice țării.
Dacă sunt necesare, vă rugăm să contactați distribuitorul.



 Asocieri ale dispozitivului 14  
 

 
  
 Pagina 39  

 

 Pentru OptonPro fabricantul nu pune la dispoziție dispozitive pentru asociere.  
 
Orice persoană care utilizează în asociere dispozitive cu încălcarea acestor 
îndrumări și, astfel, creează un sistem medical, procedează astfel pe propria 
răspundere.  
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 OptonPro este fabricat în conformitate cu reglementările de siguranță DIN EN 
60601-1.  
 
În calitate de fabricant, Zimmer MedizinSysteme se consideră răspunzătoare 
pentru siguranță și fiabilitate numai dacă 
 
• dispozitivul este utilizat cu o priză adecvată, cu împământare, iar instalația 

electrică respectă reglementările DIN VDE 0100 partea 710, 
• echipamentul este utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, 
• prelungirile, reajustările sau modificările sunt efectuate numai de persoane 

autorizate de Zimmer MedizinSysteme, 
• utilizatorul a confirmat siguranța funcțională, condițiile de operare adecvate și 

integritatea mecanică înainte de utilizarea dispozitivului și a piesei manuale, 
• dispozitivul este utilizat numai de personal care a beneficiat de instruire 

corespunzătoare, 
• dispozitivul nu este utilizat în zone cu risc și/sau într-o atmosferă cu risc de 

aprindere, 
• dispozitivul este deconectat imediat de la priză în cazul pătrunderii unui lichid 

în interior. 
 

Dispozitivul nu conține componente care pot fi depanate sau reparate de 
operator. 
 

  
Test de performanță 
 

Se recomandă efectuarea unui test de performanță pentru sistemul laser 
înainte de fiecare tratament. În acest mod, puteți avea siguranța că sistemul 
laser funcționează corect, că ghidajul luminos este intact și că aplicatorul este 
funcțional. 
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Notă Asigurați-vă că toate persoanele prezente în camera de tratament poartă 
ochelari de protecție. 

  
Implementare 1.  Efectuați un test de performanță. Procedura de efectuare a unui test de 

performanță este descrisă în capitolul 9.2. 
 
2. Apăsați butonul de oprire de urgență. Dispozitivul trebuie să se oprească 

imediat. Readuceți capul butonului în poziția inițială, rotindu-l în direcția 
săgeții. 
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 În Germania nu este necesară efectuarea unei verificări de siguranță sau a 
unui control metrologic pentru dispozitivul OptonPro. Dispozitivul nu poate fi 
încadrat în anexa 1 sau în anexa 2 a Ordonanței operatorilor dispozitivelor 
medicale (MPBetreibV). 
 
În Germania, MPBetreibV (Ordonanța operatorilor dispozitivelor medicale), 
precum și regulamentul 3 (sisteme și echipamente electrice) din DGUV 
(Asigurarea socială germană împotriva accidentelor), printre altele, se aplică în 
versiunile lor actuale. 

  
Notă: Aceste cerințe se referă la operarea dispozitivului în Germania. Vă rugăm să 

luați în considerare reglementările naționale diferite din țara dvs. 
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Eliminare 18  
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Funcționare 
necorespunzătoare a 
dispozitivului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lipsa răspunsului la acționarea întrerupătorului; afișajul rămâne negru. 
 
Cauza posibilă 1: 
Conexiunea la rețeaua de alimentare 
Remediu pentru cauza 1: 
Verificați dacă fișa de alimentare este conectată corect la priză și dacă fișa 
dispozitivului este introdusă ferm în portul dispozitivului. 
Verificați cablul de alimentare pentru a depista eventualele deteriorări. 
Verificați priza și mufa. 
 
Cauza posibilă 2: 
Siguranță de alimentare 
Remediu pentru cauza 2: 
Verificați siguranța de alimentare. 
Înlocuiți siguranța numai cu una cu exact aceeași denumire/valoare.  
Înainte de a face acest lucru, verificați temeinic sursa de alimentare pentru a depista 
eventualele defecțiuni. 
 
Dacă eroarea persistă, informați imediat departamentul de service/serviciul de relații 
cu clienții. 
 
Cauza posibilă 3: 
A fost apăsat butonul de oprire de urgență 
Remediu pentru cauza 2: 
Verificați dacă butonul de oprire de urgență este deblocat. 

  
Nu se emite putere 
laser 

Cauza posibilă 1: 
Blocare 
Remediu pentru cauza 1: 
Verificați dacă mufa de blocare este instalată corect. 
 
Cu monitorizarea ușiței instalată, verificați dacă comutatorul ușiței este deschis sau 
dacă ușa nu este închisă bine.  
 
Cauza posibilă 3: 
Comutator de picior 
Remediu pentru cauza 2: 
Verificați dacă comutatorul de picior este instalat corect. 

  
Temperatura 
aplicatorului este prea 
scăzută 

Dispozitivul este prea rece. Așteptați să apară pe afișaj un mesaj care să indice că a 
fost atinsă temperatura de operare. 

  
Temperatura 
aplicatorului este prea 
ridicată 

Dispozitivul s-a încălzit prea tare din cauza unei emisii prelungite de putere înaltă.  
Așteptați să apară pe afișaj un mesaj care să indice că a fost atinsă temperatura de 
operare. 
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Defecțiune Erorile interne ale dispozitivului sunt prezentate pe afișaj printr-un mesaj de eroare. 
Ocazional, eroarea poate fi corectată oprind dispozitivul, așteptând cinci secunde și 
pornind din nou dispozitivul. 
Dacă această acțiune nu rezolvă problema, contactați serviciul de relații cu clienții. 
Puteți contacta serviciul prin intermediul reprezentantului de vânzări sau la biroul 
central din Neu-Ulm. 

  
Serviciul de relații cu 
clienții 

Este esențial să înștiințați serviciul de asistență tehnică/serviciul de relații cu clienții 
cu privire la orice probleme care apar frecvent sau care nu pot fi soluționate. 
Puteți contacta serviciul prin intermediul reprezentantului de vânzări sau la biroul 
central din Neu-Ulm. 

  
Biroul central Zimmer MedizinSysteme GmbH 

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

  
Eliminare Dispozitivul poate fi returnat la fabrică doar în ambalajul său original. Acesta trebuie 

eliminat de fabrica din Neu-Ulm. 
 
În alte țări (europene), vă rugăm să consultați reglementările naționale privind 
eliminarea. Dacă este necesar, contactați distribuitorul. 
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 Dispozitivul OptonPro a fost conceput în conformitate cu regulile recunoscute de 
inginerie; au fost luate în considerare informațiile privind destinația de utilizare a 
componentelor. 

  
 Dispozitivul OptonPro nu trebuie utilizat în proximitatea unor dispozitive chirurgicale de 

înaltă frecvență (HF) sau a unor dispozitive de imagistică prin rezonanță magnetică ce ar 
putea cauza interferențe electromagnetice semnificative. 

  
 Dispozitivul OptonPro este destinat exclusiv unităților medicale profesionale, de exemplu 

spitale, și a fost testat pentru acestea. 
  
 Dispozitivul OptonPro nu dispune de caracteristici esențiale de performanță care ar 

putea fi afectate de interferențe electromagnetice. 
  
 AVERTISMENT: Utilizarea acestui dispozitiv în proximitatea altor dispozitive sau stivuit 

împreună cu acestea trebuie evitată, deoarece acest lucru ar putea duce la o 
funcționare defectuoasă. Dacă este necesară o astfel de utilizare, dispozitivul, precum și 
celelalte dispozitive, trebuie monitorizate permanent pentru a exista siguranța că 
funcționează normal. 

  
 Compatibilitatea electromagnetică a dispozitivului OptonPro a fost testată pe dispozitivul 

original cu piesa manuală, comutatorul de picior și dispozitivul de blocare. 
  
 AVERTISMENT: Utilizarea unor accesorii, convertoare și cabluri care nu sunt 

specificate sau furnizate de fabricantul acestui dispozitiv poate duce la creșterea 
emisiilor de interferențe electromagnetice sau la scăderea imunității electromagnetice a 
acestui dispozitiv, ceea ce determină o funcționare necorespunzătoare. 

  
 Dispozitivul OptonPro nu conține componente interschimbabile și nici alte componente 

care determină scăderea CEM. 
  
 AVERTISMENT: Dispozitivele portabile de comunicații HF (inclusiv dispozitivele 

periferice, de exemplu antenele) trebuie utilizate la o distanță de cel puțin 30 cm (12 inci) 
de orice componentă a dispozitivului OptonPro; aceasta include cablurile indicate de 
fabricant. În caz contrar, performanțele acestui dispozitiv pot scădea. 

  
 Dispozitivul a fost testat pentru imunitate HF numai la frecvențele selectate. Oscilațiile la 

alte frecvențe care survin în proximitate pot duce la defecțiuni. Frecvențele testate sunt 
prezentate în Tabelul 4. 

  
 Dispozitivul OptonPro nu conține componente care se pot uza pe durata de exploatare a 

dispozitivului sau care pot duce la scăderea compatibilității electromagnetice. Prin 
urmare, pe durata de exploatare a dispozitivului nu sunt necesare lucrări de întreținere 
pentru asigurarea siguranței de bază. 
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 Au fost efectuate toate testele conform standardului IEC 60601-1-2 Ed. 4.0. Nu au fost 
aplicate alte standarde și reglementări privind compatibilitatea electromagnetică. 
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Îndrumări și declarația fabricantului – imunitate electromagnetică 

Dispozitivul OptonPro este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic conform celor menționate mai jos. 
Clientul sau utilizatorul dispozitivului OptonPro trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu. 

Teste de imunitate IEC 60601 – nivel test Nivel de conformitate Mediu electromagnetic – 
îndrumări 

Descărcare 
electrostatică (DES) 
conform IEC 61000-4-2 

± 8 kV descărcare la 
contact 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV descărcare în 
aer 

± 8 kV descărcare la contact 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV descărcare în aer 

Podelele trebuie să fie din 
lemn, beton sau gresie. În 
cazul în care sunt acoperite 
cu material plastic, umiditatea 
relativă trebuie să fie de cel 
puțin 30%. 

Impulsuri electrice 
tranzitorii rapide/în 
rafale conform IEC 
61000-4-4 

± 2 kV 
 
100 kHz frecvență de 
repetiție 

± 2 kV 
 
100 kHz frecvență de repetiție 

Calitatea tensiunii de alimentare 
trebuie să corespundă celei unei 
activități comerciale tipice sau 
unui mediu spitalicesc. 

Supratensiuni conform 
IEC 6100-4-5 
(conductor extern-
conductor extern) 

± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV 

Supratensiuni conform 
IEC 6100-4-5 
(conductor extern-
împământare) 

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

Goluri de tensiune 
conform IEC 61000-4-11 

0% UT; 0,5 cicluri 
La 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° și 315° 
 
 
 
 
 

0% UT; 0,5 cicluri 
La 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° și 315° 

Calitatea tensiunii de 
alimentare trebuie să 
corespundă celei unei 
activități comerciale tipice 
sau unui mediu spitalicesc. 
Dacă utilizatorul dispozitivului 
OptonPro trebuie să utilizeze 
dispozitivul chiar și în cazul 
întreruperilor de curent, se 
recomandă utilizarea 
dispozitivului OptonPro cu o 
sursă de alimentare 
neîntreruptibilă sau cu 
baterie. 
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Îndrumări și declarația fabricantului – imunitate electromagnetică 

Dispozitivul OptonPro este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic conform celor menționate mai jos. Clientul sau 
utilizatorul dispozitivului OptonPro trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu. 

Teste de imunitate IEC 60601- nivel test Nivel de conformitate Mediu electromagnetic – îndrumări 

Descărcare 
electrostatică (DES) 
conform IEC 61000-
4-2 

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

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

Podelele trebuie să fie din lemn sau beton sau 
trebuie acoperite cu gresie. Dacă podeaua este 
acoperită cu material sintetic, umiditatea 
relativă a aerului trebuie să fie de cel puțin 
30%. 

Perturbări electrice 
tranzitorii rapide/în 
rafale conform IEC 
61000-4-4 

± 2 kV pentru cablurile 
de alimentare 
 
± 1 kV pentru cablurile 
de intrare și de ieșire 

± 2 kV pentru cablurile 
de alimentare 
 
Nu este cazul 

Calitatea tensiunii de alimentare trebuie să 
corespundă celei unei activități comerciale 
tipice sau unui mediu spitalicesc. 

Goluri de tensiune 
conform IEC 61000-
4-5 

± 1 kV conductor extern-
conductor extern 
 
± 2 kV conductor extern-
împământare 

± 0,5 kV mod diferențial 
 
± 1 kV mod obișnuit 

Calitatea tensiunii de alimentare trebuie să 
corespundă celei unei activități comerciale 
tipice sau unui mediu spitalicesc. 

Goluri de tensiune, 
întreruperi de scurtă 
durată și fluctuații 
ale tensiunii de 
alimentare conform 
IEC 61000-4-11. 

< 5% UT 
(> 95% gol în UT pentru 
½ ciclu) 
 
40% UT 
(60% gol în UT pentru 5 
cicluri) 
 
70% UT 
(30% gol în UT pentru 25 
cicluri) 
 
< 5% UT 
(> 95% gol în UT pentru 
5 secunde) 

< 5% UT 
(> 95% gol în UT pentru 
½ ciclu) 
 
40% UT 
(60% gol în UT pentru 5 
cicluri) 
 
70% UT 
(30% gol în UT pentru 
25 cicluri) 
 
< 5% UT 
(> 95% gol în UT pentru 
5 secunde) 

Calitatea tensiunii de alimentare trebuie să 
corespundă celei unei activități comerciale 
tipice sau unui mediu spitalicesc. Dacă 
utilizatorul dispozitivului OptonPro trebuie să 
utilizeze dispozitivul continuu, chiar dacă survin 
întreruperi de curent, se recomandă 
alimentarea dispozitivului OptonPro de la o 
sursă de alimentare neîntreruptibilă sau o 
baterie. 
 
Aceasta poate determina resetarea 
dispozitivului. 

Notă: UT reprezintă tensiunea de alimentare cu curent alternativ înainte de aplicarea nivelului de test. 
 
Tabelul 202 conform EN 60601-1-2:2006-10 
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Principalele caracteristici de performanță ale OptonPro sunt: Emisia radiațiilor laser în scopuri terapeutice, precum și 
utilizarea fără probleme a tuturor funcțiilor. 
 
Îndrumări și declarația fabricantului – imunitate electromagnetică 

Dispozitivul OptonPro este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic conform celor menționate mai jos. Clientul sau 
utilizatorul dispozitivului OptonPro trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu. 

Teste de 
imunitate 

IEC 60601- nivel test Nivel de conformitate Mediu electromagnetic – îndrumări 

Perturbări 
HF 
conduse 
conform 
IEC 
61000-4-
6 
 
Perturbări 
HF 
radiate 
conform 
IEC 
61000-4-
3 

3 VValoare efectivă 
de la 150 KHz la 80 
MHz 
 
 
3 V/m 
de la 80 MHz la 2,5 
GHz 

3 VValoare efectivă 
de la 150 KHz la 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
de la 80 MHz la 2,5 GHz 

Echipamentele radio portabile și mobile nu trebuie 
utilizate la o distanță față de dispozitivul OptonPro, 
inclusiv cablurile, mai mică decât distanța de 
siguranță recomandată, care se calculează 
conform ecuației aplicabile frecvenței de 
transmisie. 
 
Distanța de siguranță recomandată: 
 

d= 1,17 √P 
 

d= 1,17 √P pentru 80 MHz-800 MHz 
 

d= 2,33 √P pentru 800 MHz-2,5 GHz 
 
unde P este puterea nominală de ieșire a 
transmițătorului în wați (W) conform informațiilor 
furnizate de fabricantul transmițătorului, iar d este 
distanța de siguranță recomandată în metri (m). 
 
La toate frecvențele, intensitatea câmpului 
transmițătorului radio staționar trebuie să fie sub 
nivelul de conformitateb conform testării în 
teritoriua. 
 
Sunt posibile interferențe într-un mediu în care se 
află dispozitive care poartă următoarele simboluri: 
 

 

NOTA 1 La 80 Hz și 800 MHz se aplică gama de frecvențe mai mari. 
NOTA 2 Este posibil ca aceste îndrumări să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea variabilelor electromagnetice este 
afectată de absorbția și reflexia de la clădiri, obiecte și persoane. 

a Intensitatea câmpului transmițătoarelor fixe, cum ar fi stații de bază pentru telefoane prin radio și stații radio mobile de 
teren, stații de radioamatori, emisii radio AM și FM și emisii TV nu pot fi previzionate teoretic cu precizie. Pentru a evalua 
mediul electromagnetic în ceea ce privește transmițătoarele staționare, se recomandă un studiu electromagnetic în teritoriu. 
Dacă intensitatea măsurată a câmpului în locul în care este utilizat dispozitivul OptonPro depășește nivelul de conformitate 
de mai sus, dispozitivul OptonPro trebuie ținut sub observație pentru verificarea funcționării normale. Dacă se observă o 
funcționare anormală, ar putea fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau mutarea dispozitivului OptonPro. 
b Peste gama de frecvențe 150 kHz-80 MHz, intensitatea câmpului trebuie să fie sub 3 V/m. 
 
Tabelul 204 conform EN 60601-1-2:2006-10 
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Distanțe de siguranță recomandate între dispozitivele de telecomunicații HF portabile și mobile și dispozitivul 
OptonPro  

Dispozitivul OptonPro este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care perturbările HF sunt controlate. Clientul 
sau utilizatorul dispozitivului OptonPro poate contribui la evitarea interferențelor electromagnetice prin menținerea unei 
distanțe minime între dispozitivele de telecomunicații HF portabile și mobile (transmițătoare) și dispozitivul OptonPro – în 
funcție de puterea de ieșire a dispozitivului de telecomunicații, după cum se arată mai jos. 

Puterea nominală de ieșire a 
transmițătorului 

W 

Distanța de siguranță în funcție de frecvența de transmisie 
M 

de la 150 kHz la 80 
MHz 
d= 1,17 √P 

de la 80 MHz la 800 
MHz 
d= 1,17 √P 

de la 800 MHz la 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 transmițătoarele a căror putere nominală de ieșire maximă nu este menționată în tabelul de mai sus, distanța de 
siguranță recomandată d în metri (m) poate fi determinată utilizând ecuația aplicabilă coloanei respective, unde P este 
puterea nominală de ieșire maximă a transmițătorului în wați (W) conform fabricantului transmițătorului. 
NOTA 1 La 80 MHz și 800 MHz se aplică gama de frecvențe mai mari. 
NOTA 2 Este posibil ca aceste îndrumări să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea variabilelor electromagnetice este 
afectată de absorbția și reflexia de la clădiri, obiecte și persoane. 
 
Tabelul 206 conform EN 60601-1-2:2006-10 
 



Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 731. 97 61-291
Fax +49 731. 97 61-299
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OptonPro 
Instrucțiuni de utilizare

RO
 10

 10
2 8

07
 U

R 
11

18
  I 

  V
er

sio
n 3

.1 
  I 

  S
ub

 re
ze

rva
 m

od
ific

ăr
ilo

r.


	Leere Seite

