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Pozor laserová clona  
Poznámka: Laserové záření vystupuje na konci aplikátoru 

  

 
Otočte tlačítko nouzového zastavení ve směru šipky pro odemknutí 

  

 
Praktická část typu BF 
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Datum výroby 

  

Pozor! 
V manuálu je tento symbol uveden zkratkou pro „Pozor“ na možné poškození 
majetku. 

  

 
V manuálu, tento symbol představuje nebezpečí/varování. 
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Platí pro přístroje Opton 5 Watt. 
Tento návod je nedílnou součástí přístroje.  
K zařízení musí být kdykoli umožněn přístup osobám odpovědným za jeho provoz. 
 
Návod k použití je platný od dubna 2016. 
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 Opton je určen pro iniciaci a podporu hojivých procesů ve tkáních. Konkrétně 
lze jmenovat následující indikace: 
 
Myopathie, Tendopathie 
Lumbalgie (např. Ischialgie) 
Artropatie/Artróza 
Revmatoidní artritida  
Traumatologické nemoci (např. podvrtnutí, kmen) Bottleneck syndromy 
(např. syndrom karpálního tunelu) 
Kožní onemocnění (např. akné vulgaris, herpes simplex, bradavice, 
anogenitální bradavice, bércové vředy, vředové proleženiny) 
 
Prokázané jsou účinky u následujících: 
Muskuloskeletální poruchy  
terapie, úleva od bolesti 
Revmatoidní artritida  
zmírněné, úleva od bolesti, mobilita 
Syndrom karpálního tunelu 
Úleva od bolesti 
Tendinopathie 
zmírnění, úleva od bolesti 
Epicondylitis 
úleva 
Bolesti zad a krku 
Úleva od bolesti 
Chronické onemocnění kloubů 
Úleva od bolesti 
 
Zkušenosti z praxe také ukazují, že pozitivního účinku může být dosaženo při 
léčbě těchto onemocnění: 
 
- Periarthropathia humeroscapularis 
- Inzertní tendopathie přitahovačů 
- Syndrom patních ostruh 
- Tendopathia trochanterica major 
- Achillodynie 
- Plantární fasciitis 
- Inzertní tendopathie přitahovačů 
- Bolestivé svalové křeče 
- Gonartróza 
- Rizarthróza 
- Spondylarthrosis, cervikální 
- Muskelriss 
- Morton-Neuralgie 



 Kontraindikace 
 2  

 

 
 Strana2  

 

 
 - Čerstvé hematomy 

 
- Zhoubných, polo zhoubných a nezhoubných nádorů 
 
- Léčba v oblasti očí 
 
- Těhotenství 
 
- Během menstruace v rozmezí od břicha a z  dolní části zad 
 
 
Zvláštní opatrnost je nutná při léčbě v blízkosti ucha, nosu, sliznic a cév. Musí 
však být absolutně zabráněno přímému záření. 
 
V přítomnosti kožních onemocnění, metabolických poruch a/nebo zánětlivých 
onemocnění může léčba probíhat pouze po konzultaci s lékařem. 
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 Při správném používání nejsou známy žádné vedlejší účinky. 
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Opton je laser třídy 4. Dostupné laserové záření je velmi nebezpečné pro oko 
a pro kůži. Dokonce i rozptýlené záření může být nebezpečné. Laserové 
záření může způsobit požár nebo výbuch. 
Laserového záření vysílané z jednotky je neviditelné. 
Pozor: Používání provozního zařízení nebo nastavení, jak je zde popsáno 
jiným způsobem, může vést k nebezpečnému záření! 
Dodržujte místní bezpečnostní pokyny! 
Provoz podléhá ustanovením BOZP a profesních sdružení. Je nutno dbát 
příslušných politik a právních předpisů. 
Přístroj lze provozovat pouze s řádně připojenou zásuvkou s ochranným 
kontaktem (v souladu s VDE 0100 část 710). 
Přístroj se smí používat pouze v souladu s těmito pokyny. Všechny ostatní 
aplikace provádí v rámci odpovědnosti provozovatele. 
Pro provádění údržby, rozšíření, případné úpravy nebo změny platí ustanovení 
zákona o zdravotnických prostředcích a nařízení o zdravotnických prostředcích 
Operator. 
V případě viditelného poškození jednotky, optického vlákna nebo aplikátoru 
nesmí být zařízení provozováno. Zavolejte na zákaznický servis. 

Informace o 
předpisech BGV B2 
(jen pro Spolkovou 
republiku Německo) 

1. Provoz zařízení musí být před prvním startem prověřen obchodním 
sdružením a příslušným orgánem pro bezpečnost a ochranu zdraví (např. 
inspektorátu práce). 

2. Provozovatel musí pro laser stanovit bezpečnostního technika. 
3. Bezpečnostního technika pro laser musíte poučit o bezpečnosti osob 

pověřenými používáním spotřebiče. Tento postup se musí opakovat každý 
rok. 

4. Přístroj může být provozován pouze proškolenými osobami (minimální věk 
18). Všechny osoby v pracovním prostoru laseru musí být informováni o 
pravidlech chování a bezpečnosti, které je třeba dodržovat. 

5. Provozní dosah laseru musí být označen laserovým varovným nápisem 
(např. všech dveří v ordinaci). Výstražná světla na dveřích ukazují, kdy je 
laser v provozu. 

6. Všechny dveře do pracovního prostředí (např. léčebná místnost) laseru by 
měly být zajištěny blokovacím zařízením. Další opatření na ochranu proti 
náhodnému záření jsou povolena. 

7. Všechny objekty a látky v pracovní oblasti laseru musí být nehořlavé. 
8. V pracovní oblasti laseru se musí vyloučit používaní nástrojů, které 

tvarováním a materiály vytváří nebezpečné odrazy. 
 

Tyto informace byly převzaty z BG regulace BGV B2 a platí po vydání tiskem. Mohou se kdykoliv změnit bez 
předchozího upozornění. 
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Obecné 
 

 

1. Přístroj není určen pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a/nebo 
pohonnou atmosférou. 

2. Je třeba se vyhnout použití hořlavých anestetických plynů nebo 
oxidačních plynů, jako je oxid dusný (N2O) a kyslíku. Některé materiály, 
jako je bavlna, které jsou nasycené kyslíkem, se mohou vznítit při 
vysokých teplotách vznikající při správném používání laserového zařízení. 
Pro rozpouštědla lepidel a hořlavin používaných pro čištění a dezinfekci 
by měla být ponechána dostatečná doba k odpaření před použitím 
laserového zařízení. Pozornost by měla být věnována faktu, že se 
endogenní plyny mohou vznítit. 

3. Aby nedošlo k poškození kůže, dodržujte pokyny v manuálu pro laserovou 
terapii. 

4. Dbejte na to, že reflexní objekty v oblasti léčby mohou odchýlit laserové 
záření. 

5. Ujistěte se, že pracovní plocha laseru je bez hořlavých látek. 
6. Všimněte si, že laserové záření může vycházet z ordinace okny, 

skleněnými dveřmi nebo jinými otvory. Přijměte vhodná ochranná 
opatření. 

7. Světlovod a aplikátor jsou velmi citlivé optické systémy.  Zacházejte s nimi 
s náležitou péči a chraňte je před kontaminací. 

8. Nikdy neohýbejte světlovod a chraňte jej před napětím. Poškození 
optického vlákna může způsobit nežádoucí vystavení paprsku. 

9. V žádném případě nešroubujte distanční objímku na přední části násadce. 
Léčba bez distančního pouzdra nebo s nesprávně sestaveným rukávem 
může vést ke zvýšené expozici záření nebo popálení kůže. 

10. Elektrické výrobky uvedené do provozu vytvářející elektromagnetická pole 
mohou interferovat s jinými zařízeními. Dbejte na dostatečnou vzdálenost 
od možných zdrojů rušení, nebo se vyhněte provozování dotyčných 
zařízení současně. 

11. Přístroj by měl být používán pouze po vyjádření ze strany lékaře. 
12. Upozornění - Pokud je využíváno jiné než zde popsané ovládání a odlišné 

postupy provozního a seřizovacího zařízení, může to mít za následek 
vystavení nebezpečnému záření. 

13. Při použití bez držáku rozpětí s vysokým nastaveným výstupním 
elektrickým napětím vzniká nebezpečí popálení kůže. 
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 Před použitím přístroje na pacientovi by se měl uživatel seznámit s návodem k 
použití nebo jednotlivými procedurami a indikacemi/kontraindikacemi, 
varováním a návodem k použití. Dokonce byste měli zvážit více zdrojů s 
informacemi o terapii. 

  

Pozor! Před použitím se musí zajistit, že je zařízení provozováno přes řádně 
uzemněnou elektrickou zásuvku s ochranným kontaktem (elektrická instalace 
dle DIN VDE 0100 část 710). Přístroj lze provozovat pouze s dodaným 
napájecím kabelem. Napájecí kabel musí být chráněn proti mechanickému 
namáhání. 

  

Pozor! Provoz zařízení v blízkosti silných elektromagnetických polí (např. tomografie, 
rentgen nebo diatermie) může mít vliv na provoz zařízení. Udržujte bezpečnou 
vzdálenost několika metrů. 

  
 Opton není vhodný pro provoz v oblastech s výbušniny, hořlaviny nebo 

spalování podporujícím prostředí. 
  
 Přístroj má být při aplikaci umístěn tak, aby byl umožněn přímý přístup k 

centrálnímu napájení zařízení a mohlo být kdykoliv odpojeno ze sítě.  
  
 Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, musí být přístroj před 

jakoukoli údržbou nebo čištěním odpojen zatažením za zástrčku ze sítě. 
  
 Před použitím přístroj zkontrolujte. V případě poškození nesmí být používán. 
  

Pozor!  Lze používat pouze příslušenství od firmy Zimmer Medizin Systeme GmbH. 

  
 Zařízení může utrpět závadu nebo jeho provoz může být narušen, jestliže se v 

jeho okolí uvede do provozu zařízení s elektromagnetickými vlivy. Může být 
nezbytné přijmout odpovídající nápravná opatření, včetně nového seřízení, 
nového uspořádání jednotky nebo elektromagnetického stínění. 

  

Pozor! Přístroj smí být otevřen pouze autorizovaným servisním technikem Zimmer 
Medical Systems. 
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Aplikátor Aplikátor je umístěn na konci optického vlákna. Na předním konci aplikátoru 
je výstup laserového záření. Výstup je chráněn objektivem před nečistotami a 
poškozením. 
Nasměrujte aplikátor pouze do oblasti, kde má být prováděna léčba pacienta. 
Nikdy ho neukládejte mimo kalibrační senzory. 

  
Nožní spínač Nožní spínač se používá ke spuštění laserového paprsku. Stiskněte nožní 

spínač, pouze máte-li aplikátor již zaměřen na ošetřovanou oblast těla 
pacienta. Během výstupu laserového záření zazní zvukový signál. Nastavte 
nožní spínač tak, že nemůže být aktivován neúmyslně nebo neoprávněnými 
osobami. 

  
Nouzový vypínač Tlačítko nouzového zastavení umožňuje okamžité přerušení provozu zařízení 

přerušením napájení.  
Pro přerušení provozu stiskněte tlačítko nouzového zastavení, dokud 
nezapadne a jednotka se vypne.  
Chcete-li obnovit provoz, otočte červené tlačítko ve směru šipky opět do  
původní polohy. 

  
Kalibrační senzor Kalibrační senzor umožňuje měření a kalibraci výkonu emitovaného laseru. 

Kalibrační senzor se také používá pro skladování aplikátoru po ošetření a v 
průběhu nepoužívání zařízení. Aplikátor je tak chráněn před znečištěním a 
poškozením. 

  
Ochranné brýle Všechny osoby přítomné v ordinaci (pacient, terapeut, podpůrný personál) 

musí používat vhodné ochranné brýle. 
Používejte pouze brýle s optickou hustotou OD > 3 při 810 nm a 980 nm, a 
světelnou propustností alespoň 20 % ve viditelné oblasti. Brýle musí být 
tepelně odolné a odolné vůči UV záření a v souladu se specifikacemi normy 
EN 207. 

  
Distanční rozpěrná 
pouzdra (volitelně) 

K dispozici jsou dvě nastavení s rozdílnou délkou a léčebnou plochou, které 
hlava laseru udržuje v definované vzdálenosti od kůže. 
 

Ochranné pouzdro K dispozici je ochranné pouzdro pro použití bez rozpěrných pouzder. Mohou 
být umístěny na aplikátoru pro zvýšení pohodlí pacienta. 

  
Distanční silikon 
(volitelně) 

Pro léčbu kožních onemocnění jsou volitelná rozpěrná pouzdra vyrobena ze 
silikonu a musí být umístěna na aplikátoru, aby se zabránilo kontaminaci.  

  
Upozornění: Více informací o používání, čištění a dezinfekci naleznete v návodu k použití 

distanční vložky. 
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Cílený paprsek Opton má cílový paprsek, který poskytuje informace o směru laserového 
paprsku. 
Záměrný paprsek není stejný jako průměr laserového paprsku a neuvádí se v 
oblasti pole léčby. 
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Co je 
Opton? 

Lékařský výkonový laserový terapeutický přístroj pro ošetření laserovým 
zářením. 

  
Co dělá 
Opton? 

Dodává laserové světlo pro fotochemickou a tepelnou stimulaci částí 
pohybového ústrojí v oblasti fyzikální terapie. 

  
Proč  
Opton? 

Současné použití laserového světla ze dvou vlnových délkách(810 a 980 nm) 
umožňuje uživateli široké spektrum možností léčby. 
 
Moderní mikroprocesorové řízení a přesné prostředky k měření výkonu 
umožňují snadné nasazení s nízkým rizikem. 
 
Moderní, jasný barevný displej se zobrazením všech podstatných parametrů 
terapie a moderním dotykovým ovládáním poskytuje zábavu a motivaci pro 
léčbu.  
 
Individuální nastavení spuštění programu a jasné přehledné menu navigace 
nabízejí maximální komfort pro uživatele. 

  
Upozornění: Použití zařízení si vyhrazuje lékařská obec(tj. lékaři, terapeuti, příbuzná med. 

nelékařská zdravotnická povolání). 
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Bezpečnostní 
opatření 

Umístěte laserový varovný štítek a varovné světlo na každé dveře do 
ošetřovny. 
 
Bezpečnostní důstojník pro laser má zajistit správné použití bezpečnostních 
opatření. 
 
Pokud se jednotka nepoužívá, měla by být chráněna stisknutím tlačítka klíče 
proti neoprávněnému použití. 

  
Upozornění: Ujistěte se, že je hlavní vypínač na přístroji nastaven na „0“. 
  
 Ujistěte se, že všichni v ordinaci nosí ochranné brýle. 

 
Ujistěte se, že je vložen aplikátor (4) úplně do kalibračního senzoru (6).  
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Sestava napájecího 
kabelu 

Zapojte napájecí kabel do příslušné zásuvky (9) na zařízení a připojte kabel k 
síti. 

  
Interloková zástrčka Připojte blokovací konektor (16) do zdířky na přístroji (8). 
  
Připojte nožní spínač Připojte nožní spínač (14) do příslušné zásuvky (7) a položte ho na podlahu. 
  
Zapnutí zařízení Zapněte zařízení hlavním vypínačem (12). 
  
Klíčové kódy  Čtyři vteřiny po zapnutí se automaticky otevře okno „Klíč“. Zadejte kód klíče 

1234.  
 
Upozornění: 
 

 
Po každém vypnutí zařízení hlavním vypínačem je vyžadováno 
zadání kódu klíče. 
 

Obrazovka terapie Potvrďte kód tlačítkem „OK“ a objeví se obrazovka terapie. 
  
Nastavení intenzity Nastavte požadovaný výstup A s intenzitou nastavení (3). 
  
Povolte laser Aktivujte laser stiskem tlačítka „Start“. 
  
Aplikátor Nastavte aplikátor (4) do správné polohy v ošetřované oblasti. 
  
Začátek terapie Aktivací nožního spínače se začne terapie. 
  
Konec terapie Pomocí deaktivace nožního spínače je terapie přerušena nebo ukončena. 

Po léčbě zasuňte aplikátor do kalibračního senzoru. 
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Upozornění: Následující popisy jsou založeny na továrním nastavení. 
  
 Všechna tlačítka, menu a podmenu lze aktivovat přímo na obrazovce pomocí 

stylusu nebo tlakem prstů.  
  
 Ujistěte se, že všichni v ošetřovací místnosti nosí laserové ochranné brýle. 
  
 Pro ochranu proti použití laseru neoprávněnými osobami 

musí být aktivován Opton po každém vypnutí a zapnutí zadáním vstupního 
kódu.  
Pouze s aktivovaným nastavením kódu je možné uvést laser do činnosti. 

  
 Změny v základním nastavení jsou možné pouze z domovské obrazovky. 

. 
Hlavní obrazovka 

 
 

Upozornění: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení 
vybrat 

Pokud se 4 vteřiny po zapnutí neaktivuje žádný klíč, automaticky se zobrazí 
zadání kódu. Během těchto 4 vteřin je také možné aktivovat tlačítko „Start“ (2), 
nebo tlačítko „Nastavení“ (1). Aktivace tlačítka „Start“ před chodem 4 vteřiny 
okamžitě otevře okno pro zadání klíčového kódu. 
 
Je-li aktivní domovská obrazovka, přepne se automaticky po 4 vteřinách na 
stránku aktivovanou v nastavení nabídky Start (základní programová nebo 
léčebná doporučení). 
 
Aktivací tlačítka „Nastavení“ (1) se otevře obrazovka „Nastavení“. 

 
Konfigurační menu 
 

 
Zde lze měnit a individuálně nastavit tovární nastavení. 

  8 

1 

2 
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Možnosti nastavení jsou uvedeny níže. 
 

  
(1) Jazyk Aktivací tlačítka „Jazyk“ se otevře okno pro výběr jazyka. Výběr se provádí přímo 

v příslušném řádku. 
  
(2) Start 
nastavení 

1. Jednotlivé volby výběru počátečního nastavení. 
1.1 Základní program ve druhu provozu sériových pulzů, nepulzní a jedno-pulzní. 
1.2. Doporučení pro terapii 
 
2. Přivítání: 
Aktivací pole „Přivítání“ se otevře okno se znakovou klávesnicí pro zadání osobní 
uvítací zprávy z domovské obrazovky. Aktivací tlačítka „Uložit“ se uloží zadaný 
text. Aktivací tlačítka „Zrušit“ se vrátíte do konfiguračního menu. 
 

(3) Nastavení 
audio/grafiky 
Hlasitost 

1. Jas: 
Nastavení jasu podsvícením obrazovky. 
 
2. Hlasitost: 
Nastavení hlasitosti pípnutí aktivací ovládacího pole. Nastavení se provádí 
pomocí dvou tlačítek - šipek. 

  
(5) OK Aktivací tlačítka „OK“ se přepne na domovskou obrazovku 
  
(6) Verze Aktivací tlačítka „Verze“ se otevře okno s informacemi o aktuální verzi softwaru. 
  
(7) Klíč Úprava jednotlivých klíčových kódů. 

Aktivací tlačítka „Klíč“ se otevře okno pro zadání číselného kódu. 

5 

2 

1 

3 

6 

7 
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 Chcete-li definovat individuální kód klíče, je prvním krokemzapsání starého kódu 
do číselného pole „Starý klíč“. Potom následuje zadání nového kódu. 
Aktivací tlačítka „OK“ se zadání přijme a uzavře numerická klávesnice. Aktivací 
tlačítka „Zrušit“ se operace zruší. 

  
Upozornění: Klíčový kód se musí po každém zapnutí zařízení Opton zásadně jednou 

aktivovat. 
  
(8) Standard Aktivací tlačítka „Standard“ se obnoví tovární nastavení. 
  
Upozornění: V menu „Údržba“ je přístupné pouze pro servisní techniky. 
  
Nastavení 
uložit 

Aktivací tlačítka „OK“ se uloží změněná nastavení a vrátí se na domovskou 
obrazovku. 
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Start programu Po aktivaci tlačítka „Start“ a automaticky po uplynutí 4 sekund na domovské 

obrazovce se otevře obrazovka terapie. 
  
Nastavení provozních 
režimů 

Aktivace tlačítka „Parametry“ (1) se otevře okno „Parametry“. 
Zde lze vybrat nastavení pro různé provozní režimy.  
 
 

 
 
 
 
Pomocí tlačítek (2) se nastaví příslušné hodnoty. 
 
Aktivací klíče (3) je přijato změněné nastavení. 
Aktivací klíče (4) se operace zruší. 

  
Provozní režimy Následující provozní režimy mohou být zvoleny: 

- Nepulzní 
- Jedno-pulzní 
- Sériové pulzy 

  
Možné nastavení v 
různých 
provozních režimech 

Jedno-pulzní: Doba pulzu 0,5–5 sekund 
 
 Frekvence Klíčovací poměr 
Sériový pulz: 0,5 Hz, 0,6 Hz, 0,7 Hz, 0,8 Hz,  
 0,9 Hz, 1 Hz, 2 Hz,3 Hz, 4 Hz,  
 5 Hz, 10 Hz, 25 Hz, 50 Hz 1:1–1:8 
 

Nastavení zapnutí 
ovladače intenzity 

Otočení intenzity seřizovače se používá pro výběr požadovaného výkonu (5). 
Nastavení se mění v krocích po 0,1 W. 

  

1 

2 

3 

4 

5 
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Povolte laser Aktivace tlačítka „Start“ nastaví laser do stavu pohotovosti. 
Provozní připravenost laseru je zobrazena v zápatí se zprávou „Připraven“. 
Tlačítko „Start“ bude neaktivní, tlačítko „Stop“ aktivní. 

  
Začátek terapie Stiskem nožního spínače bude laser spuštěn a zpráva „Připraven“ se změní na 

„aktivní“. 
 

 
  
Upozornění: Během léčby, musí být pacient pečlivě sledován a v případě potřeby léčba 

upravena, nebo zrušena, pokud se vyskytnou problémy. 
  
Konec terapie Deaktivací nožního spínače se ukončí výkon. 

Na displeji se na stavovém řádku změní z „Aktivní“ na „Připraven“. 
 

 
 
Výkon musí být nastaven ručně na 0,0 W. Nastavte hodnoty na otočném 
regulátoru. 

  
Upozornění: V případě, že výkon skončil pomocí tlačítka „Stop“, musí se aktivovat tlačítko 

„Start“ a zároveň nožní spínač pro restartování terapie. 
  
 Zasuňte aplikátor po dokončení ošetření v kalibračním senzoru. 
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 Nabídka „Terapeutická doporučení“ se používá pro pomoc při výběru terapie. 
  
Terapie Aktivací tlačítka „terapie“ v navigačním panelu se otevře menu „terapeutických 

doporučení“. 
 

 
  
Volba terapie přes 
oblast těla 

Výběr oblasti těla se provádí kliknutím na černý kruh. 

  
Vyberte oblast těla Po výběru požadované oblasti těla se otevře okno pro aplikace. 

Výběr se provádí přímo v příslušném řádku. 
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Léčebný program Pokud je výběr dokončen, léčebný program se otevře s doporučeními typu 
léčby a množství energie. 
 

 
 
Parametry přednastavených programů lze upravit individuálně.  

 
Upozornění:  V případě, že jsou předem definovaná v doporučeních léčby 

Programové parametry změněny, léčebná doporučení již 
nejsou platná. 
Zobrazí se následující zpráva: 
„Parametry se změnily: Nejsou možná doporučení léčby.“  
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 Kalibrace se používá pro řízení vysílaného výkonu laseru. Měla by být 

provedena každý den před dalším použitím laseru. 
  
 

 
 
 
 

  

Postup kalibrace 1. Při instalaci v blízkosti nastavení zavřete dveře. 
2. Ujistěte se, že laserový násadec se nachází v kalibrační jednotce. 
4. Aktivuje laser stiskem tlačítka „Start“. 
5. Zadání maximálního výkonu laseru je automatické. 
6. Stiskněte nožní spínač na určitou dobu. 
 
Při kalibraci se zobrazí uplynulý čas ve sloupcového grafu   
v okně (2). 

  
Výsledky kalibrace 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ve stavovém řádku (1) se zobrazí výsledek kalibrace. 
 
1. Kalibrace OK: 
Laser je v pořádku 
2. Omezená přesnost: 
Laser ukazuje odchylku výkonu laseru. 
To umožňují nečistoty nebo s věkem související odchylkylaserového systému. 
Zařízení může být použito, ale měla by být provedena údržba během dalších 4 
týdnů. 
3. Kalibrace selhala: 
Laserová energie je mimo rozsah. 
Zařízení nelze dále používat. Odstavte jednotku z provozu a obraťte se na 
servisního zástupce. 

  
 Opakovaná kalibrace může být provedena. Před tím, než může být kalibrace 

opakována, musí kalibrační jednotka vychladnout. To bude signalizováno 
pomocí zprávy ve stavovém řádku. 

1 2 
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 Laser je chráněn proti přístupu pomocí kód klíče, který musí zadat po každém 

zapnutí. 
  
Správné zadání  
klíčových kódů 

Zadáte-li nesprávný kód, objeví se následující zpráva. 

 
 
Po potvrzení tlačítkem „OK“ lze zadání opakovat. 

  
Upozornění: V konfiguračním menu je možnost zadat samostatný 

kód klíče. 
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Vlnová délka 
Pilotní paprsek 

810 nm a 980 nm 
650 nm 

  
Napájecí zdroj 100–-240V~, 50 Hz / 60 Hz  

220 V~ / 60 Hz 
  
Příkon max. 100 VA 
  
Síťová pojistka 2 x T2A 
  
Třída ochrany I 
Aplikační část Typ BF podle EN 60601-1 
  
Laserový systém 3 polovodičové laserové diody, optická vlákna 
  
Léčebné pole min. Ø 10 mm 
  
Výstupní výkon 
Vlnová délka  
pilotního paprsku 

max. 5 W 
 
max. 5mW 

  
Obnovovací frekvence 0,5 bis 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 25 Hz, 50 Hz (CW-typ provozu) 
  
Trvání impulzu 0,5 až 5 s (pulzní režim) 
  
Přesnost ±20 % 
  
  Volitelný Volitelný 
 Bez nastavovače rozteče Malý nastavovač rozteče Velký nastavovač 

rozteče 
Vzdálenost léčení 0 cm 1,2 cm 4,5 cm 
Léčebné pole min. Ø 10 mm / 0,8 cm² min. Ø 20 mm / 3,1 cm² min. Ø 34 mm / 9 cm² 
Hustota výkonu max. 6,25 W/cm² max. 1,6 W/cm² max. 0,55 W/cm² 
    
  
Rozměry H 322 x B 234 x L 130 mm 
  
Laserová třída 4 
  
Bezpečná vzdálenost NOHD (Nominální okulární riziková vzdálenost) 1,4 m 

 
Divergence paprsku 35° 
  
Nastavení blokovacího 
zařízení 

Dveřní kontaktní spínač, otevírání při otevření dveří, nosnost 12 V, 10 mA, 
sériové propojení na několik dveří 
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Zobrazení Displej z tekutých krystalů (LCD) 
  
Hmotnost celkem: 2,5 kg 
  
Podmínky prostředí Provoz: 

Teplota:  10 °C...40 °C 
Vlhkost:  30 % ... 90 % rel. vlhkost bez kondenzace 
Tlak:  700 hPa...1060 hPa 
 
Skladování a přeprava: 
Teplota:  -10 °C...50 °C 
Vlhkost:  10 % ... 90 % rel. vlhkost bez kondenzace 
Tlak:  700 hPa...1060 hPa 

  
Skladování a doprava Uschovejte si prosím obal. Přeprava a skladování zařízení může být pouze v 

originálním balení. 
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- Před provedením údržby a čisticích opatření musí být vypnut hlavní vypínač a 
musí být odpojen ze síťové zástrčky. 
 
- Ujistěte se, že při čištění a dezinfekci nápisy zařízení (například varování, 
značení ovládačů nebo štítku) nejsou poškozeny. 
 
- Ujistěte se, že při čištění nebo dezinfekci nepronikne žádná kapalina do 
zařízení, nožního spínače nebo aplikátoru. Nepoužívejte spreje. 
 
- Pokud  v průběhu čištění nebo dezinfekce proniknou do zařízení nebo 
aplikátoru tekutiny, odstavce jednotku z provozu, aby byla chráněna před 
opětovným uvedení do provozu a zavolejte servis. 
 
- Tento přístroj a jeho aplikační část jsou vhodné pro použití na nezraněnou a 
zdravou kůži z hlediska hygieny. 

  
Obal /  
Nožní spínač 

Čištění: Obal, nožní spínač a všechna vedení  mohou být očištěny, pokud jsou 
viditelně kontaminovány, komerčně dostupnými čističi na měkčený plastu. 
Podle postupu výrobce použijte čisticí prostředek s nekapající měkkou látkou 
pro odstranění skvrn z povrchu. 

  
 Dezinfekce: Doporučujeme provádět dezinfekci alespoň jednou za týden podle 

pokynů o možné kontaminaci. O tom se poraďte se svým pracovníkem hygieny. 
Před dezinfekcí vždy proveďte čištění. 
 
Pouzdro, nožní spínač a kabel lze dezinfikovat dezinfekčními utěrkami. Použijte 
komerčně dostupný dezinfekční prostředek bez alkoholu pro kovy a plasty s 
baktericidními, virucidními a fungicidními účinky. Dodržujte návod k obsluze od 
příslušného výrobce. Podle pokynů výrobce použijte do dezinfekčního 
prostředku namočený nekapající měkký hadřík nebo dezinfekční ubrousky (tzv. 
utěrky) na otření všech povrchů. 
Případně dbejte na pokyny pro sušení nebo následné dočištění. 

  
Aplikátor / Držák 
odstupu  

Čištění: Odstraňte před čištěním vložku z aplikátoru. Dále pokračujte podle 
části „Pouzdro / nožní spínač“. K čištění objektivu aplikátoru použijte vatový 
tampón. 

  
 Dezinfekce: Doporučujeme provádět dezinfekci alespoň jednou za týden podle 

pokynů o možné kontaminaci. O tom se poraďte se svým pracovníkem hygieny. 
Před dezinfekcí vždy proveďte čištění. 
 
Odstraňte před dezinfekcí distanční vložky z aplikátoru. Používejte komerčně 
dostupné dezinfekční prostředky bez alkoholu na kov, plasty a aplikačních 
komponenty s baktericidními, virucidními a fungicidními účinky. Dále pokračujte 
podle části „Pouzdro / nožní spínač“. 
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Proveďte dezinfekci čočky aplikátoru pomocí vatového tampónu. 
 
Nesmí na něm zůstat žádný zbytek činidla používaného na výstupní čočku 
aplikátoru! Nečistoty mění optické vlastnosti výstupního objektivu. V tomto 
případě kontaktujte servisní služby. 

  

 

Pozor: Při použití hořlavých roztoků pro čištění a dezinfekci je nutné počkat 
dostatečnou dobu kvůli odpařování roztoků. V opačném případě může dojít k 
zánětu! 
 

 
Upozornění: 

 
Používejte přístroj pouze v hygienickém prostředí. 
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 Tento produkt nese označení CE 

 

 
 
podle směrnice EU o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS.  
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Dodání  
Č. výr.*  
4651 1   Základní jednotka 
 1 Napájecí kabel 
 1 Nožní spínač 
 1   Interlokový konektor 
 2   Ochranné brýle  
 1 Laserový varovný štítek na dveře vč. výstražného světla 
 25 Ochranné obaly 
 2   Doteková pera  
 1  Návod k použití 
* viz také Příslušenství  

 
Příslušenství  
Výr. č.  
117 Napájecí kabel 
94062523 Nožní spínač 
98072210 Bezpečnostní zařízení pro sledování dveří 
68072310 Interlokový konektor 
250 Ochranné brýle (2 st.) 
95730012 Laser s varovným signálem pro dveře vč. výstražného světla 
65730310 Ochranné rukavice (25 ks) 
65071610 Distanční silikon 
50400240 Malý nastavovač rozteče 
50400250 Velký nastavovač rozteče 
65800410 Dotyková pera (2 ks) 
10102453 Návod k použití 
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 Pro Opton nejsou výrobcem poskytovány jakékoliv kombinace zařízení.  
 
Každý, kdo nejedná v souladu s těmito specifikacemi zařízení, a se zařízením 
provozuje zdravotní systém, tak činí na vlastní odpovědnost.  
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 Opton je vyroben v souladu s bezpečnostními předpisy DIN EN 60601-1.  
 
Zimmer MedicinSysteme lze činit zodpovědným jako výrobce z hlediska 
bezpečnosti a spolehlivosti, pouze pokud 
 
• je zařízení provozováno podle pravidel pro uzemněné zásuvky a elektrické 

instalace odpovídajícím DIN VDE 0100 část 710, 
• zařízení je provozováno v souladu s návodem k použití, 
• Rozšíření, nová nastavení nebo úpravy jsou prováděny pouze osobami 

oprávněnými Zimmer MedizinSysteme, 
• uživatel si před použitím přístroje a násadce ověřil, že bezpečnostní funkce 

jsou v řádném stavu a splňují mechanickou integritu, 
• Zařízení je provozováno pouze náležitě kvalifikovaným personálem, 
• přístroj není provozován v prostředí s nebezpečím výbuchu a/nebo 

vznětlivou atmosférou 
• při proniknutí kapaliny je zařízení okamžitě odpojeno ze sítě. 

 
Přístroj neobsahuje žádné součásti, které mohou být nastaveny pomocí služby 
provozovatele. 
 

  
Kalibrace Před každou léčbou proveďte kalibraci laserového systému (kapitola 10). To 

vám dává jistotu, že laserový systém pracuje správně, světlovody jsou 
neporušené a aplikátor je funkční. 
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Upozornění Ujistěte se, že všichni v ordinaci nosí ochranné brýle. 
  
Provádění 1. Ujistěte se, že je aplikátor zcela zasunut do kalibračního senzoru. 

 
2. Zapněte přístroj. 
 
3. Zadejte klíčový kód. 
 
4. Aktivujte tlačítko „kalibrace“. 
 
5. Aktivujte laser stiskem tlačítka „Start“. 
 
6. Proveďte kalibraci (kapitola 10) . Zpráva „Kalibrace OK“ ve stavovém 

řádku potvrzuje řádný stav laserové jednotky. 
 
7. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení. Přístroj musí být okamžitě 

vypnutý. Nastavte hlavu tlačítka znovu otočením ve směru šipky do 
výchozí polohy. 
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 U zařízení Thermo Pro není v Německu nutné provádět bezpečnostní kontrolu 
(STK), ani metrologickou kontrolu (MTK). Přístroj není možno přiřadit příloze 1, 
ani příloze 2 nařízeníMPBetreibV. 
 
V Německu platí mimo jiné nařízení MPBetreibV(Nařízení pro použití a 
provozování zdravotnických výrobků) aBGV A3(Oborový předpis - Elektrická 
zařízení a provozní prostředky) a OStrV (Nařízení bezpečnosti práce pro 
umělé optické záření) ve své aktuální verzi. 

  
Upozornění: Tyto požadavky se vztahují na provoz zařízení v Německu. Dbejte na možné 

odlišné vnitrostátní předpisy vaší země. 
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Funkční selhání 
zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hlavní vypínač nereaguje, displej zůstane tmavý. 
 
Možná příčina 1: 
Síťové připojení 
Nápravné opatření 1: 
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky a přístrojová zástrčka pevně 
zapojena do konektoru zařízení. 
Zkontrolujte, zda napájecí kabel není poškozen. 
Zkontrolujte napájecí sítě a elektrickou zásuvku. 
 
Možná příčina 2: 
Síťová pojistka 
Nápravné opatření 2: 
Zkontrolujte síťovou pojistku. 
Nahraďte vadnou pojistku za stejným názvem/hodnotou.  
Zkontrolujte před výkonem možná pochybení přívodu proudu. 
 
Pokud se chyba objeví znovu je nutné informovat servis / zákaznické služby. 
 
Možná příčina 3: 
Stisknuté tlačítko nouzového vypnutí. 
Nápravné opatření 2: 
Ověřte, zda je tlačítko nouzového zastavení odblokováno. 

  
Laser nepodává žádný 
výkon 

Možná příčina 1: 
Interlok 
Nápravné opatření 1: 
Zkontrolujte, zda je konektor blokování správně nainstalován. 
 
Při instalaci sledování dveří zkontrolujte, zda je spínač dveře otevřen nebo dveře 
nejsou správně zavřeny.  
 
Možná příčina 3: 
Nožní spínač 
Nápravné opatření 2: 
Zkontrolujte, zda je nožní spínač správně nainstalován. 

  
Aplikátor 
Nízká teplota 

Přístroj je příliš studený. Počkejte, než je dosažení provozní teploty indikováno 
příslušným hlášením na displeji. 

  
Aplikátor 
Přehřátí 

Přístroj je silně zahřívá během dlouhého, vysokého výkonu.  
Počkejte, než je dosažení provozní teploty indikováno příslušným hlášením na 
displeji. 
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Poruchy Interní poruchy zařízení jsou indikovány chybovým hlášením na displeji. 
Trvá-li chyba i po vypnutí, počkejte pět vteřin a znovu přístroj zapněte. 
V opačném případě se, prosím, obraťte na zákaznický servis. Můžete tak učinit 
prostřednictvím svého obchodního zástupce nebo prostřednictvím centrály v Neu-
Ulm. 

  
Zákaznický servis V případě, že jsou poruchy časté nebo neodstranitelné, je nutné informovat servis / 

zákaznickou službu. 
Můžete tak učinit prostřednictvím svého obchodního zástupce nebo prostřednictvím 
centrály v Neu-Ulm. 

  
Centrála Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. 0731. 9761-0 
Fax 0731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Likvidace Přístroj lze vrátit do továrny pouze v původním obalu. Likvidace se musí provádět na 

pracovišti v Neu-Ulm. 
 
V (evropských) zemích dodržujte národní předpisy pro likvidaci. Volitelně kontaktujte 
svého prodejce. 

 



 Prohlášení EMC výrobce 21  
 

 
 
 Strana33  

 

 
Zdravotnické elektrické přístroje jako např.. Opton, s výhradou, pokud jde o EMC (elektromagnetická kompatibilita) a zvláštní 
bezpečnostní opatření, musí být instalována a uvedena do provozu v souladu s pokyny EMC uvedenými v návodu k použití 
nebo průvodních dokladech. 
 
Přenosná a mobilní RF komunikační zařízení (např. mobilní telefony) mohou mít vliv na lékařská elektrická zařízení. 
 
Opton může být provozován pouze s originálními díly a příslušenstvím uvedeným v dodacím seznamu balíčku. Provoz 
zařízení s jiným napájecím kabelem může mít za následek zvýšení emisí nebo snížení odolnosti zařízení! 
 
Pokyny a prohlášení výrobce - Elektromagnetické emise 

Zařízení Opton  je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník nebo 
uživatel Opton  by měly zajistit, že je zařízení provozováno v takovém prostředí. 

Test emisí Shoda Elektromagnetické prostředí - hlavní směr 

RF emise podle CISPR 11 Skupina 1 Zařízení Opton využívá vysokofrekvenční 
energii pouze pro své vnitřní funkce. Proto 
jsou jeho RF emise velmi nízké a je 
nepravděpodobné, že bude rušit elektronická 
zařízení v okolí. 

RF emise podle CISPR 11 Třída B Zařízení Opton je vhodné k použití ve všech 
uspořádáních včetně domácností přímo 
napojených na veřejnou rozvodnou sít, která 
zásobuje také budovy, které se používají k 
obytným účelům. 

Vysílání harmonických oscilací podle IEC 
61000-3-2 

Třída A 

Kolísání napětí / kmitající emise podle IEC 
61000-3-3 

Splňuje 

tabulku 201 dle EN 60601-1-2 
 
Přístroj se nesmí skladovat v blízkosti nebo navršen s jinými zařízeními. Když je provoz v blízkosti nebo na vedle jiných 
zařízení nezbytný, mělo by se zařízení pozorovat a prověřit jeho zamýšlený provoz v tomto uspořádání. 
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Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost 

Zařízení Opton je určeno pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje Opton 
by měl zajistit, že je používán v takovém prostředí. 

Test imunity IEC 60601- zkušební 
úroveň 

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí - poradenství 

Elektrostatický výboj 
(ESD) podle IEC 61000-4-
2 

± 6 kV kontaktní výboj 
 
± 8 kV vzdušný výboj 

± 6 kV kontaktní 
výboj 
 
± 8 kV vzdušný výboj 

Podlaha by měla být dřevěná, betonová nebo 
z keramických dlaždic. Pokud jsou podlahy 
pokryty syntetickým materiálem, relativní 
vlhkost by měla být alespoň 30 %. 

Rychlé elektrické 
přechodné jevy / skupiny 
impulzů IEC 61000-4-4 

± 2 kV pro vedení 
 
± 1 kV pro vstupní a 
výstupní vedení 

± 2 kV pro vedení 
 
Nepoužitelný 

Kvalita napájecího napětí by měla být na 
úrovni typického komerčního nebo 
nemocničního prostředí. 

Přepětí (surge) 
podle IEC 61000-4-5 

± 1 kV vnější vodič - 
vnější vodič 
 
± 2 kV vnější vodič - 
země 

± 1 kV vnější vodič - 
vnější vodič 
 
± 2 kV vnější vodič - 
země 

Kvalita napájecího napětí by měla být na 
úrovni typického komerčního nebo 
nemocničního prostředí. 

Poklesy napětí, krátká 
přerušení a kolísání 
napájecího napětí IEC 
61000-4-11 

< 5 % UT 
(> 95 % pokles v UT 
na ½ období) 
 
40 % UT 
(60 % pokles UT pro 5 
období) 
 
70 % UT 
(30 % pokles UT 25 
období) 
 
< 5 % UT 
(> 95 % pokles v UT 
po dobu 5 sekund) 

< 5 % UT 
(> 95 % pokles v UT 
na ½ období) 
 
40 % UT 
(60 % pokles UT pro 
5 období) 
 
70 % UT 
(30 % pokles UT 25 
období) 
 
< 5 % UT 
(> 95 % pokles v UT 
po dobu 5 sekund) 

Kvalita napájecího napětí by měla být na 
úrovni typického komerčního nebo 
nemocničního prostředí. Pokud uživatel 
zařízení Opton pokračuje v provozu při výskytu 
přerušení dodávek energií, doporučuje se 
napájet Opton z nepřerušitelného napájení 
nebo z baterie. 
 
Volitelně to může vést k resetování zařízení. 

Poznámka: Un je střídavé napětí sítě před použitím zkušební úrovně. 
Tabulka 202 dle EN 60601-1-2 
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Klíčové vlastnosti zařízení Opton jsou: Dodávka laserového záření pro léčebné účely, stejně jako bezporuchový provoz 
všech funkcí. 
 
Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost 

Zařízení Opton je určeno pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje Opton 
by měl zajistit, že je používán v takovém prostředí. 

ImunitaZkoušky IEC 60601 - 
zkušební úroveň 

ShodaHladina Elektromagnetické prostředí - poradenství 

Vyzařovaná VF 
rušení podle IEC 
61000-4-6 
 
Vyzařované VF 
rušení podle IEC 
61000-4-3 

3 VRMS 
150 kHz až 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

3 VRMS 
150 kHz až 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

Přenosná a mobilní radiofrekvenční 
komunikační zařízení by se neměla používat v 
blízkosti zařízení Opton včetně kabelů, než je 
doporučená vzdálenost vypočítaná podle 
použitelné vysílací frekvence. 
 
Doporučená separační vzdálenost: 
 

d= 1,17 √P 
 

d = 1,17 √ P pro 80MHz na 800MHz 
 

d = 2,3 √ P pro 800 MHz až 2,5 GHz 
 
s P jako jmenovitým výkonem vysílače ve 
wattech (W) podle výrobce vysílače a d jako 
doporučenou separační vzdáleností v metrech 
(m). 
 
Intenzita pole stacionárních rádiových vysílačů 
by měla být v souladu s průzkumem místa 
nižšía než úroveň shody na všech 
frekvencích.b. 
 
V blízkosti zařízení označeného následujícím 
symbolem interferencí jsou možné: 
 

 

POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MH platí vyšší frekvenční pásmo. 
POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech případech. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno absorpcí a 
odrazem od budov, předmětů a lidí. 

a⇥ Intenzita pole stacionárních vysílačů, jako jsou například základny stanic bezdrátových telefonů a pozemních mobilních 
radiostanic, amatérských rozhlasových stanic, rozhlasové a televizní stanice AM a FM nelze s přesností teoreticky 
předpovídat. Chcete-li určit elektromagnetické prostředí stacionárních vysílačů, je nutné provést studii elektromagnetických 
jevů v místě. Pokud naměřená intenzita pole v místě, kde se používá zařízení Opton  nad úrovní hladiny shody, měla by být 
jednotka Opton  sledována, aby se prokázala její správná funkce. Pokud je pozorován abnormální výkon, mohou být 
požadována další opatření, jako je přeorientovávání nebo přemístění zařízení Opton . 
bVe frekvenčním pásmu 150 kHz až 80 MHz by měla být intenzita pole o třetinu menší než 3 V/m. 
Tabulka 204 dle EN 60601-1-2 
 
Doporučené bezpečné vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními a 
přístrojem Opton  
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Zařízení Opton je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí, v němž je regulováno vyzařované radiofrekvenční 
rušení. Zákazník nebo uživatel přístroje Opton tak může pomoci zabránit elektromagnetickému rušení dodržováním 
minimální vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními RF komunikační zařízení (vysílačů) a zařízením Opton v závislosti na 
výkonu komunikačního zařízení, jak je uvedeno níže. 

Výkon vysílače 
W 

Ochranná vzdálenost od vysílače frekvence 
M 

150 kHz až 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz až 800 MHz 
d= 1,17 √P 

800 MHz až 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 

Pro vysílače, jejichž maximální jmenovitý výkon v tabulce výše není stanoven, může být zjištěna doporučená ochranná 
vzdálenost d v metrech (m) podle rovnice příslušné u sloupce, kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) 
podle výrobce vysílače. 
POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MH platí vyšší frekvenční pásmo. 
POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech případech. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno absorpcí a 
odrazem od budov, předmětů a lidí. 
Tabulka 206 dle EN 60601-1-2 
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