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Co to jest 
OptonPro? 

Jest to medyczny aparat do terapii laserowej przeznaczony do leczenia przy 
wykorzystaniu promieniowania laserowego. 

  
Jak działa  
OptonPro? 

Dostarcza światło laserowe do fotochemicznej i termicznej stymulacji części 
układu narządu ruchu w ramach fizykoterapii. 

  
Co przemawia za  
OptonPro? 

Jednoczesne stosowanie światła laserowego o dwóch długościach fali  
(810 i 980nm) daje uŜytkownikowi duŜe moŜliwości terapii. 
 
Nowoczesne sterowanie mikroprocesorowe oraz dokładny moduł do pomiaru 
mocy umoŜliwiają łatwe i bezpieczne uŜytkowanie. 
 
Nowoczesny, przejrzysty kolorowy wyświetlacz pokazujący wszystkie istotne 
parametry terapeutyczne oraz nowoczesna obsługa dotykowa zapewniają 
zadowolenie i motywację podczas zabiegu.  
 
Indywidualne ustawienia programu oraz jasne, proste menu to maksymalny 
komfort obsługi. 

  
WaŜna informacja: Stosowanie urządzenia jest zastrzeŜone dla kręgów medycznych 

(np. lekarze, terapeuci, osoby wykonujące inne zawody medyczne). 
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Środki 
bezpieczeństwa 

Tabliczkę oraz lampę ostrzegającą przed promieniowaniem laserowym naleŜy 
umieścić nad wszystkimi drzwiami prowadzącymi do pokoju zabiegowego. 
 
Inspektor ds. ochrony przed promieniowaniem laserowym (lub inny wg 
lokalnych przepisów) ma obowiązek sprawdzić prawidłowość zamocowania 
środków bezpieczeństwa. 
 
JeŜeli aparat nie jest uŜywany, naleŜy go zabezpieczyć przed niepowołanym 
uŜyciem naciskając przycisk z kluczykiem, na ekranie aparatu. 
 

  
Uruchomienie 1. NaleŜy zapewnić, aby okulary ochronne były zawsze dostępne dla osób 

dopuszczonych do obsługi aparatu. 
 
2. Podłączyć wtyczkę blokującą do gniazda (14) z tyłu aparatu. 
 
3. Podłączyć włącznik noŜny do gniazda (13) z tyłu aparatu i ustawić w 

miejscu łatwo dostępnym w pozycji zabiegowej. 
 
4. Podłączyć przewód sieciowy do gniazda sieciowego (15) i przyłącza 

sieciowego. 
 
 

  
Test działania 1. NaleŜy zapewnić, aby wszystkie osoby znajdujące się w pokoju 

zabiegowym zakładały okulary ochronne. 
 

2. NaleŜy zapewnić, aby aplikator (6) został całkowicie wsunięty do czujnika 
kalibracji (8). 
 

3. Włączyć aparat. 
 

4. Nacisnąć przycisk „Start”, a następnie przycisk „Kalibracja”. 
 

5. Nacisnąć przycisk z kluczykiem, wprowadzić kod. 
 

6. Uruchomić laser naciskając przycisk „Start”. 
 

7. Wykonać kalibrację (rozdz. 7). Komunikat „Kalibracja OK” potwierdza 
prawidłowy stan modułu laserowego. 
 

8. Nacisnąć przycisk awaryjny (3). Aparat powinien natychmiast się 
wyłączyć. Pokrętło przycisku obrócić następnie w kierunku strzałki do 
połoŜenia wyjściowego – odblokowanie lasera. 
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WaŜna informacja: NaleŜy zwrócić uwagę na to, aby główny włącznik urządzenia znajdował się  

w pozycji „0”. 
  
WaŜna informacja: NaleŜy zapewnić, aby wszystkie osoby znajdujące się w pokoju zabiegowym 

zakładały okulary ochronne. 
 
NaleŜy zapewnić, aby aplikator (6) został całkowicie wsunięty do czujnika 
kalibracji (8).  

  
MontaŜ przewodu 
sieciowego 

Podłączyć przewód sieciowy do przeznaczonego do tego gniazda (15)  
w urządzeniu, a następnie podłączyć go do sieci. 

  
Wtyczka blokująca Podłączyć wtyczkę blokującą (27) do odpowiedniego gniazda w urządzeniu 

(14). 
  
Podłączanie 
włącznika noŜnego 

Podłączyć włącznik noŜny (24) do odpowiedniego gniazda (13) i umieścić na 
podłodze. 

  
Mocowanie 
elementu 
dystansowego 

NałoŜyć element dystansowy na aplikator. 

  
Włączanie urządzenia Włączyć aparat uŜywając włącznika głównego. 
  
Wybór programu Nacisnąć przycisk „Start” i wybrać program. 
  
Aktywacja kodu Nacisnąć przycisk z „kluczykiem”, wprowadzić kod 1234. 
  
Ustawianie 
intensywności 

Ustawić poŜądaną moc. 

  
Aktywacja lasera Uruchomić laser naciskając przycisk „Start” w ekranie programu. 
  
Aplikator Ustawić aplikator w prawidłowym połoŜeniu w obszarze zabiegu. 
  
Rozpoczęcie zabiegu Aktywacja włącznika noŜnego rozpocznie zabieg. 
  
Zakończenie zabiegu Dezaktywacja włącznika noŜnego przerwie lub zakończy zabieg. 

 
Po zakończeniu terapii naleŜy zdjąć element dystansowy z aplikatora i włoŜyć 
aplikator do czujnika kalibracji. 
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Wskazówki: Wszystkie poniŜsze opisy opierają się na ustawieniach fabrycznych. 
  
 Wszelkie przyciski, menu i podmenu aktywuje się bezpośrednio na ekranie 

naciskając palcem lub rysikiem. 
  
 NaleŜy zapewnić, aby wszystkie osoby znajdujące się w pokoju zabiegowym 

zakładały okulary chroniące przed promieniowaniem laserowym. 
  
 W celu ochrony przed uŜyciem lasera przez osoby niepowołane 

OptonPro wymaga aktywacji po kaŜdym wyłączaniu i włączeniu przez 
wprowadzenie kodu.  
Ustawienie i emisja promieniowania laserowego są moŜliwe tylko z aktywnym 
kodem. 

  
Rozpoczęcie 
programu 

 
 
Naciśnięcie przycisku „Start“ (1) otwiera ekran programu. 
Naciśnięcie przycisku „Ustawienia (2)” otwiera ekran ustawień. 

  
Ekran programu 

 
 
Wybór Ŝądanego programu następuje bezpośrednio w danym wierszu. 

(2) 

(1) 
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WaŜna informacja: Zalecamy aktywację kodu od razu w ekranie programu. 

JeŜeli kod zostanie aktywowany dopiero w ekranie terapii, wówczas ekran 
terapii ulega dezaktywacji i nie ma moŜliwości wprowadzenia poziomu 
intensywności. 
 

 
  
Aktywacja 
kodu 

Naciśnięcie przycisku „Klucz (1)” otwiera okno liczbowe do wprowadzania 
kodu.  

 
 
Wprowadzić kod zaprogramowany fabrycznie 1234 lub własny kod 
zaprogramowany w menu ustawień (rozdz. 8) i potwierdzić przyciskiem „OK”. 
 
Po aktywacji kodu zmienia się symbol na przycisku z kluczykiem (2)  
i w wierszu dolnym wyświetla się komunikat ”Proszę aktywować laser 
naciskając przycisk Start”. 

 

(1) 

(2) 
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Element dystansowy NałoŜyć poŜądany element dystansowy na aplikator. 

 
  
Ustawianie trybów 
pracy 

Aktywacja przycisku ekranowego „Parametry” otwiera okno „Parametry”. 
Tutaj moŜna wybrać ustawienia dla róŜnych trybów pracy.  
 

 
 

 
 
Za pomocą przycisków (1) wybiera się parametry przeznaczone do zmiany. 
Przyciskami (2) ustawia się określone wartości. 
 
Naciśnięcie przycisku „OK” zapisuje zmienione ustawienia. 
Naciśnięcie przycisku „Anuluj” przerywa proces. 
 

Tryby robocze MoŜna wybrać następujące tryby robocze: 
• Ciągły 
• Impuls pojedynczy 
• Impulsy seryjne 
• Pakiet impulsów 

  
Impuls pojedynczy: - Czas impulsu 0,02 - 5 sekund 
 
 Częstotliwość Współczynnik trwania 

impulsu 
Impulsy seryjne / pakiet 
impulsów 

0,1 - 1 Hz, 2, 4, 5, 10 Hz 1:1 – 1:10  

Pakiet impulsów 1 – 100 Hz  
Impulsy seryjne 25 Hz 1:1 – 1:3  

MoŜliwości ustawień 
w róŜnych trybach 
pracy 

Impulsy seryjne 50Hz 1:1 
 

(1) (2) 
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Ustawianie 
parametrów 
zadanych 

Aktywacja przycisku ekranowego „Parametry zadane” otwiera  
okno „Parametry zadane”. 
 

 
 
 

Przypomnienie W polu wprowadzania danych (1) moŜna wpisać określoną liczbę dŜuli. 
 
Po wpisaniu liczby dŜuli rozlegnie się sygnał akustyczny. Sygnał powtarza się 
w zaleŜności od wprowadzonej liczby dŜuli w identycznych odstępach aŜ do 
wyemitowania całkowitej energii zadanej. 
 
JeŜeli nie została podana całkowita energia zadana, rozlegnie się pojedynczy 
sygnał akustyczny po wyemitowaniu ustawionej liczby dŜuli. 
 

  
Energia całkowita 
 

W polu wprowadzania danych (2) „Energia całkowita” (Energia łączna) moŜna  
ustawić całkowitą energię zadaną. Po wyemitowaniu ustawionej liczby dŜuli 
rozlegnie się sygnał akustyczny i zostanie przerwana aplikacja promieniowania 
laserowego. 
Po powtórnym naciśnięciu włącznika noŜnego aplikację moŜna kontynuować. 
 
 

Wprowadzanie 
danych  
przypomnienia /  
energii całkowitej 

Naciśnięcie przycisków ekranowych „Przypomnienie” (1) i „Energia całkowita” 
(2) otwiera okno „Wprowadzanie danych”.  
PoŜądane miejsce dziesiętne naleŜy wybrać kursorem lub nacisnąć rysikiem. 
PoŜądane wartości wprowadza się na klawiaturze numerycznej.  
 
Naciśnięcie przycisku „OK” zapisuje zmienione ustawienia. 
Naciśnięcie przycisku „Anuluj” przerywa proces. 
 

WaŜna informacja: Do przeprowadzenia terapii ustawienie przypomnienia oraz całkowitej energii 
zadanej nie jest niezbędne. 
 

 

(2) 

(1) 
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Zalecenie Aby ustalić indywidualną, prawidłową moc lasera, zaleca się przeprowadzenie 

testu progu termicznego przed kaŜdym zabiegiem (rozdz. 3.2). 
 

Ustawianie mocy za 
pomocą przycisków 
ze strzałkami 
 

Aby ustawić moc, moŜna skorzystać z następujących moŜliwości: 
 
1. Za pomocą przycisków ze strzałkami (1) pod wykresem pola mocy moŜna 

ustawić moc w odstępach co 0,1 W. 
 

 
 
 
 

 
Ustawianie mocy 
w polu wyboru 

2. Po naciśnięciu wykresu pola mocy (1) otwiera się okno „Wprowadź  
moc (2)”.  
Wybór następuje przez aktywację przycisku ekranowego z poŜądaną 
mocą (3). 
Ustawienia dokonuje się w odstępach co 1 W. 
Naciśnięcie przycisku „OK” zapisuje wybraną moc. 
Naciśnięcie przycisku „Anuluj” przerywa proces. 

 

 
 

(1) 

(1) 

(2) 

(3) 
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Ustawianie mocy 
w polu liczbowym 

3. W oknie „Wprowadź moc” znajduje się pole liczbowe (1).  
 

 
 

Po naciśnięciu pola liczbowego (1) otwiera się kolejne  
okno „Wprowadź ” (2). 

 

 
 

PoŜądaną wartość mocy wprowadza się na klawiaturze numerycznej (3). 
Cyfra podświetlona na czarno zostaje zmieniona po wyborze przycisku 
liczbowego.  
Po ustawieniu 1. miejsca czarne podświetlenie przeskakuje automatycznie 
na 2. miejsce. 
 
Za pomocą przycisków ze strzałkami (4) moŜna wybrać ręcznie poŜądaną 
cyfrę. 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Aktywacja lasera Naciśnięcie przycisku „Start” powoduje przejście lasera do stanu gotowości do 

pracy. 

 
 

 
 

Gotowość lasera do pracy zostaje wskazana w dolnym wierszu w postaci 
komunikatu „Gotów”. Przycisk „Start” staje się nieaktywny, a przycisk „Stop” 
aktywny. 
 

Rozpoczęcie zabiegu Po naciśnięciu włącznika noŜnego następuje emisja promieniowania 
laserowego i komunikat „Gotów” zmienia się na „Aktywny”. 
 

 
 

Na wykresie pola mocy zostaje wyświetlona aktualnie emitowana liczba 
watów. 
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WaŜna informacja: Podczas zabiegu naleŜy uwaŜnie obserwować pacjenta i ewentualnie 

dostosować lub przerwać terapię, jeŜeli pojawią się problemy. 
 

  
Zakończenie zabiegu Emisja promieniowania laserowego zostaje zakończona po dezaktywacji 

włącznika noŜnego lub osiągnięciu energii całkowitej. 
Wskazanie w dolnym pasku stanu zmienia się z „Aktywny” na „Gotów”. 

 
 
Moc naleŜy ustawić ręcznie na wartość 0,0 W. Wartości naleŜy ustawić za 
pomocą obu przycisków ze strzałkami pod wykresem pola mocy lub 
aktywować wykres pola mocy, a następnie blok liczbowy i wprowadzić wartość 
na klawiaturze numerycznej. 
 
Po zakończeniu zabiegu naleŜy zdjąć element dystansowy z aplikatora. 
Aplikator naleŜy włoŜyć do czujnika kalibracji.  
 
 

Wskazówki: 
 
 
 

JeŜeli emisja promieniowania laserowego zostanie przerwana przez 
naciśnięcie przycisku „Stop” wówczas na pasku stanu wyświetla się komunikat 
„Proszę aktywować laser naciskając przycisk Start”. Po aktywacji wskazanie 
na pasku stanu zmienia się na „Gotów” i laser jest znowu gotowy do 
eksploatacji. 
 

 Aby zabezpieczyć aparat do terapii laserowej przed uŜyciem przez 
niepowołane osoby, zaleca się blokadę dostępu po kaŜdym zabiegu. 
Blokada następuje po naciśnięciu przycisku z „kluczykiem”. Po dezaktywacji 
pojawia się znak:  

 
 

 Po zablokowaniu dostępu po zakończeniu terapii naleŜy zwrócić uwagę na to, 
aby ponownie aktywować aparat przed kolejną terapią przez wpisanie kodu. 
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WaŜna informacja: Przeprowadzenie testu progu termicznego zaleca się szczególnie, aby  

w przypadku osób z ciemniejszą skórą (typ skóry IV, V, VI) uniknąć 
przedawkowania zwłaszcza w trybie CW.  
Wymogiem testu progu termicznego jest prawidłowa wraŜliwość termiczna. 
JeŜeli jest ona zakłócona miejscowo, test naleŜy przeprowadzić w miejscu 
wraŜliwym termicznie. 
 

  
Test progu 
termicznego 

W tym celu wiązkę promieni laserowych aplikuje się aŜ pacjent zacznie 
odczuwać ciepło. JeŜeli czas aplikacji wynosi od 7 do 11 sekund, moc wiązki 
laserowej jest prawidłowa. 
 

  
 Naciśnięcie przycisku „Próg termiczny (1)” otwiera okno do przeprowadzania 

testu progu termicznego (2). 
 

Test progu termicznego jest przeprowadzany w trybie ciągłym, który zostaje 
automatycznie ustawiony po aktywacji przycisku „Próg termiczny”. 
 

 
 

(3) 

(2) 

(1) 
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Przeprowadzenie 
 

Moc wiązki laserowej zostaje ustawiona przez uŜytkownika według uznania  
i wyemitowana po naciśnięciu włącznika noŜnego. 
Podczas emisji promieniowania laserowego czas, który upłynął, zostaje 
wyświetlony na wykresie pola mocy (3) w oknie testu progu termicznego. 
 
JeŜeli pacjent odczuwa efekt ciepła, emisja promieniowania laserowego 
zostaje zatrzymana przez naciśnięcie włącznika noŜnego. 
JeŜeli czas emisji przekracza 11 sekund, wyświetla się komunikat i moc 
zostaje zwiększona o 0,5 W. 
 
JeŜeli czas emisji jest krótszy niŜ 7 sekund, wyświetla się komunikat i moc 
zostaje zmniejszona o 0,5 W. 
Test progu termicznego zostaje powtórzony z dostosowaną mocą. 
 
JeŜeli test zostanie przerwany między 7 a 11 sekundą, zostanie ustalona 
zalecana moc. Zostanie to wskazane przez odpowiedni komunikat.  
Po wyborze okna „Próg termiczny” tryb testowy zostanie zakończony. 
 
Ustalona wartość mocy wiązki lasera zostaje zapisana i zostaje przywrócony 
pierwotny tryb pracy.  
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Program 2-fazowy 
 
 
WaŜna informacja: 

Moc wiązki laserowej moŜna aplikować statycznie i dynamicznie. 
Zalecamy stosowanie obu metod kolejno po sobie podczas jednego zabiegu. 
 
 
Punkty spustowe oraz główne punkty bólu zostają potraktowane statycznie,  
a pozostałe obszary bólu dynamicznie. 
 
 
Lista programów zawiera programy z 2 fazami.  
Ułatwiają one stosowanie aplikacji dynamicznych i statycznych podczas 
jednego zabiegu. 
 

 
 

 
Przełączanie faz następuje poprzez naciśnięcie przycisków (1). Ustawione 
wartości pozostają zachowane przy przełączaniu. 
 
Rzeczywista energia całkowita pozostaje utrzymana podczas przełączania faz. 

 
 

(1) 
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Wskazówki: W celu zapisu programów karta SD powinna być prawidłowo wsunięta do 

gniazda karty SD. W przeciwnym razie zapisanie programów będzie 
niemoŜliwe.  

  
 Programy moŜna takŜe zapisywać bez zmian. 
  

 
 W ekranie terapii moŜna zmieniać i zapisywać parametry programów. 
  
Zapisywanie i 
nazywanie 
programów 

Naciśnięcie przycisku „Zapisz (1)” 

 
 
otwiera pole do wpisywania nazwy programu. 
 

 
 

Nazwę programu wprowadza się na klawiaturze. 
 

 

(1) 
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WaŜna informacja: Programy moŜna zapisać na liście ulubionych lub na liście pamięci. Do 

dyspozycji na kaŜdej liście jest 120 miejsc do zapisu. 
 

  
Zapisywanie na liście  
ulubionych / 
liście pamięci 

 
 
Naciśnięcie przycisku „Ulubione” (1) otwiera listę ulubionych oraz zapisuje 
program automatycznie na liście ulubionych. 
Naciśnięcie przycisku „Pamięć” (2) otwiera listę pamięci i zapisuje program 
automatycznie na liście pamięci. 
 
Program zostaje zapisany zawsze na pierwszy wolnym miejscu na liście. 
 
Naciśnięcie przycisku „OK” zamyka ekran „Edytuj Ulubione” lub „Edytuj 
Pamięć” i następuje powrót do ekranu terapii. 
 
Nazwa programu jest wyświetlana w wierszu tytułowym. 
 
Naciśnięcie przycisku „Anuluj” (3) przerywa proces zapisu. 
 
 

WaŜna informacja: JeŜeli programowi nie zostanie nadana Ŝadna nazwa i zostanie naciśnięty 
przycisk „Ulubione” lub „Pamięć” , sygnalizuje to następujący komunikat. 
 

 
 

NaleŜy potwierdzić komunikat „OK”, nadać nazwę i powtórzyć proces zapisu. 
 

(1) 

(2) 

(3) 
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 OptonPro dysponuje listą ulubionych oraz listą pamięci. 

Obie listy zawierają indywidualnie zapisane programy. 
 
MoŜna je tutaj: 
 
1. wywołać w celu terapii lub  
2. edytować (zmieniać kolejność i kasować). 

  
WaŜna informacja: Postępowanie podczas wywoływania lub edycji listy ulubionych i listy pamięci 

jest identyczne; dlatego opisany zostanie tylko sposób wywoływania i edycji 
listy ulubionych. 

  
 

Wybór listy 
ulubionych 

Naciśnięcie przycisku „Ulubione” otwiera listę ulubionych. 

  
 

Wywoływanie 
programu 

Wybór Ŝądanego programu następuje bezpośrednio w danym wierszu. 

  
 

Edycja listy 
ulubionych 

Przyciskami (1) i (2) moŜna przewijać poszczególne strony listy ulubionych. 
Przycisk (1) słuŜy do przewijania do przodu, a przycisk (2) do przewijania 
wstecz. 

 

 
 

 
Naciśnięcie przycisku „Edytuj (3)” otwiera ekran „Edytuj Ulubione”. 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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Edytuj  
Ulubione 

Wybór edytowanego programu następuje bezpośrednio w danym wierszu. 
 
 
 

 
 
Naciśnięcie przycisku ze strzałką (1) przesuwa program w górę. 
Naciśnięcie przycisku ze strzałką (2) przesuwa program w dół. 
Naciśnięcie przycisku „Kasuj” (3) kasuje program. 
Po naciśnięciu przycisku „OK” (4) następuje powrót do listy ulubionych. 
 

WaŜna informacja: Po naciśnięciu przycisku „Kasuj” następuje zapytanie kontrolne. 
 
„Czy naprawdę chcesz usunąć ten program?” 
 
Po naciśnięciu przycisku „Tak” program zostaje skasowany. 
Po naciśnięciu przycisku „Nie” proces kasowania zostaje przerwany. 

 
 

(3) 

(1) 

(2) 

(4) 
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W menu ustawień moŜna zmienić ustawienia fabryczne i skonfigurować 
ustawienia indywidualne. 

  
WaŜna informacja: Zmiany ustawień podstawowych są moŜliwe tylko z poziomu ekranu 

startowego. 
  
Wybór  
menu ustawień 

Naciśnięcie przycisku „Ustawienia” otwiera menu ustawień. 
 
 
 

 
 
Istnieją następujące moŜliwości ustawień: 
 
(1) Wybór języka 
(2) Wybór języka alternatywnego 
(3) Wybór ekranu startowego 
(4) Wybór ekranu powitalnego 
(5) Edycja tekstu powitalnego 
(6) Ustawienie jaskrawości ekranu 
(7) Ustawienie głośności sygnałów dźwiękowych 
(8) Edycja klucza (kod cyfrowy do zwalniania lasera) 
(9) Ustawienie czasu aktywacji klucza 
 
(10) Sprawdzanie wersji oprogramowania 
(11) Powrót do ustawień domyślnych / standardowych 
(12) Kalibracja ekranu dotykowego 
(13) Konserwacja 

  
WaŜna informacja: Menu „Konserwacja” jest dostępna tylko dla techników serwisowych. 
  
Zapisywanie 
ustawień 

Naciśnięcie przycisku „OK” zapisuje zmienione ustawienia i następuje powrót 
do ekranu startowego. 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) (7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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Język Naciśnięcie przycisku ekranowego „Język” otwiera okno wyboru języka. Wybór 

następuje bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 
 

  
Język alternatywny 
 

Funkcja „Język alternatywny” nie jest aktywna. 

  
Ekran startowy MoŜliwość dokonania ustawień startowych programu: 

Naciśnięcie przycisku ekranowego „Ekran startowy” otwiera okno wyboru  
ustawień startowych programu. 
Wybór następuje bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 
 

  
Ekran powitalny MoŜliwość wyboru dwóch ekranów powitalnych: 

Naciśnięcie przycisku ekranowego „Ekran powitalny” otwiera okno wyboru 
ekranu powitalnego. 
Wybór następuje bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 
 

  
Powitanie MoŜliwość wprowadzenia indywidualnego tekstu powitalnego, który będzie 

wyświetlany na pasku stanu podczas włączania aparatu. 
 
Naciśnięcie przycisku ekranowego „Powitanie” otwiera okno z klawiaturą do 
wpisywania tekstu powitalnego. 
 
Naciśnięcie przycisku „OK” zapisuje wprowadzone dane. 
Naciśnięcie przycisku „Anuluj” przerywa proces. 
 

  
Głośność MoŜliwość ustawienia głośności sygnałów dźwiękowych podczas aktywacji pól 

obsługi.  
Ustawienie następuje za pomocą przycisków ze strzałkami. 
 

  
Jaskrawość MoŜliwość dokonania ustawień jaskrawości ekranu monitora. 

Ustawienie następuje za pomocą przycisków ze strzałkami. 
 



 Menu ustawień 
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Klucz MoŜliwość ustawienia indywidualnego kodu. 

Naciśnięcie przycisku „Klucz” otwiera okno liczbowe do wprowadzania kodu. 
  
 Aby wprowadzić indywidualny kod, w pierwszym kroku w polu „Stary klucz”  

w oknie liczbowym naleŜy wpisać stary kod. 
 
Naciśnięcie przycisku „OK” kasuje komunikat dotyczący wprowadzenia 
nowego 4-cyfrowego kodu i kursor automatycznie ustawia się w polu 
„nowy klucz”.  
Nowy kod wprowadza się w oknie liczbowym. 
 
Naciśnięcie przycisku „OK” zapisuje wprowadzone dane i zamyka pole 
liczbowe. 
Naciśnięcie przycisku „Anuluj” przerywa proces. 
 

  
Dezaktywacja 
dostępu 

MoŜliwość indywidualnego ustawienia okresu dezaktywacji. 
Ustawienie następuje za pomocą przycisków ze strzałkami. 
 
Ustawienie „dezaktywowany” anuluje okres aktywacji ustawiony fabrycznie lub 
indywidualnie. 
 

  
Wersja Naciśnięcie przycisku „Wersja” otwiera okno z informacją dotyczącą aktualnej 

wersji oprogramowania. 
 

  
Kalibracja ekranu 
dotykowego 

Przynosi poprawę w przypadku niedostatecznej dokładności wprowadzania 
danych na ekranie dotykowym. 
 
Naciśnięcie przycisku „Kalibracja ekranu dotykowego” otwiera ekran do 
przeprowadzania kalibracji ekranu dotykowego. 
 
Najpierw naleŜy dokładnie nacisnąć krzyŜyk w górnym lewym rogu.  
Następnie pojawi się krzyŜyk w prawym dolnym rogu. 
NaleŜy go dokładnie nacisnąć. 
Proces naleŜy powtórzyć jeszcze raz. 
Po tym kalibracja ekranu dotykowego zostaje zakończona. 
 

  
Standardowy 
 

Naciśnięcie przycisku „Standardowy” przywraca ustawienia fabryczne. 
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 Pasek nawigacji umoŜliwia szybką i wygodną obsługę. 

Jest on umieszczony na kaŜdym ekranie z boku z prawej strony. 
 

  
Opis 
funkcji 

 

 
 

 (1) Ulubione: Zmiana w obszarze ulubionych 
 (2) Program: Zmiana na liście programów 
 (3) Zabieg: Zmiana na liście zaleceń terapeutycznych 
 (4) Pamięć: Zmiana w obszarze pamięci 
 (5) Kalibracja: Zmiana w obszarze kalibracji 
 (6) Klucz: Otwiera pole do wprowadzania kodu lub dezaktywuje 

klucz 
 (7) Wstecz: Cofnięcie o jeden krok 
 (8) Początek: Przejście do ekranu startowego  
 
 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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 Menu zaleceń terapeutycznych słuŜy jako pomoc przy wyborze zabiegu. 
  
Zabieg Naciśnięcie przycisku „Zabieg” otwiera menu „Zalecenia terapeutyczne”. 

 

 
 

WaŜna informacja: W menu „Zalecenia terapeutyczne” istnieją dwie moŜliwości wyboru 
poŜądanego zastosowania 

• według części ciała 

• według listy 
Naciśnięcie przycisku „Zabieg” otwiera ekran  
„Wybór według części ciała”. 

  
Wybór  
zastosowania  
według części ciała 
 

Wybór według części ciała następuje przez kliknięcie odpowiedniego 
czerwonego okręgu (1). 

  
Wybór części ciała Po wyborze poŜądanej części ciała (tutaj barku) otwiera się okno zastosowania 

w obszarze barkowym. 
 

 

(1) 
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Wybór  
zastosowania  
według listy 

Naciśnięcie przycisku „Lista (1)” otwiera listę z zastosowaniami. 
 

 
 

WaŜna informacja: NiezaleŜnie od tego, czy wybór zastosowania następuje według części ciała 
czy z listy, kroki w programie od tego momentu po ekran zabiegu są 
identyczne i zostaną opisane tylko jeden raz. 
 

  
Wybór obrazu 
choroby 

Wybór obrazu choroby następuje bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 
 
W zaleŜności od zastosowania pojawiają się kolejne moŜliwości wyboru. 
Wybór następuje bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 
 

  
Program zabiegu JeŜeli wybór jest zakończony, następuje otwarcie programu zabiegu  

z zaleceniami dotyczącymi rodzaju zabiegu oraz ilości energii. 
 

 
 

Parametry zaproponowane w programie zabiegu moŜna w razie potrzeby 
dopasować w ekranie zabiegu. 

 

(1) 
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 Kalibracja słuŜy do kontroli mocy emitowanej wiązki promieni laserowych. 

NaleŜy ją przeprowadzać jeden raz dziennie przed uŜyciem lasera. 
  
 

 
 

Przebieg  
kalibracji 

1. Zwolnienie lasera przez wprowadzenie kodu 
2. Zamknąć drzwi przy zainstalowanym urządzeniu „Interlock” 
3. Sprawdzić, czy rękojeść z laserem znajduje się w module kalibracji 
4. Uruchomienie lasera przyciskiem Start 
5. Wprowadzenie maks. mocy lasera 
6. Naciśnięcie włącznika noŜnego przez określony czas  
 

Podczas kalibracji czas, który upłynął, zostaje wyświetlony na wykresie 
słupkowym w oknie (3). 

  
 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Wyniki  
kalibracji 
 
 
 
 
 
 

 
 

W oknie (1) zostaje wyświetlony wynik kalibracji. 
 

1. Kalibracja OK: 
Laser prawidłowy 

 
2. Ograniczona dokładność: 

Laser wykazuje odchylenie w zakresie mocy. 
Wskazuje to na zabrudzenie lub odchylenia uwarunkowane zuŜywaniem 
się systemu laserowego. Urządzenie moŜna nadal stosować, jednak  
w ciągu następnych 4 tygodni naleŜy przeprowadzić konserwację. 

 
3. Kalibracja nie powiodła się: 

Moc lasera poza dopuszczalnym zakresem. 
Urządzenia nie wolno dalej stosować. Urządzenie naleŜy wyłączyć z 
eksploatacji i powiadomić serwis. 
 

 
 Powtórną kalibrację moŜna przeprowadzić wybierając przycisk Reset (4). 

Przed powtórzeniem kalibracji naleŜy jednak odczekać do ostygnięcia modułu 
kalibracji. Zostanie to zasygnalizowane przez komunikat na pasku stanu. 
 
W oknie (2) wskazywane jest przeprowadzanie ostatniej kalibracji. 

 
 



 Kod 
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 Laser jest chroniony przed dostępem za pomocą kodu, który naleŜy wpisywać 

po kaŜdym włączeniu urządzenia. 
  
WaŜna informacja: JeŜeli dostęp jest dezaktywowany, moŜna ustawiać tylko parametry. 

Uruchomienie lasera przyciskiem „Start”, ustawienia mocy oraz wykonanie 
kalibracji nie są moŜliwe. 

  
Korekta 
wprowadzonego  
kodu 

JeŜeli zostanie wpisany nieprawidłowy kod, zostanie to wskazane przez 
następujący komunikat. 

 

 
 
 

 
Po naciśnięciu przycisku „OK” moŜna ponownie wpisać dane. 

  
Automatyczna 
dezaktywacja 
kodu 

Dostęp ulega automatycznie dezaktywacji po 10 minutach, gdy na ekranie  
w tym czasie nie dokonano Ŝadnych ustawień. 
 
Kod naleŜy w takim przypadku wpisać ponownie. 
 
JeŜeli w ciągu 10 minut zostaną dokonane ustawienia, automatycznie 
następuje reset 10-minutowego okresu dezaktywacji. 
 
 

WaŜna informacja: 
 

W menu ustawień (rozdz. 4) istnieje moŜliwość ustalenia własnego kodu oraz 
indywidualnego dopasowania czasu dezaktywacji. 
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 Miopatia, tendinopatia 

• Zespół bolesnego barku 
• Tendinopatia przyczepu przywodzicieli 
• Epikondylopatia 
• Syndrom wierzchołka rzepki 
• Tendopatia krętarza większego 
• Achillodynia 
• Zapalenie powięzi podeszwy 
• Tendinopatia przyczepu gęsiej stopy (pes anserinus) 
 

 Lumbalgia 
• Bolesne napięcia mięśni 
• Rwa kulszowa 
 

 Artroza (choroba zwyrodnieniowa stawów) 
• Gonartroza (choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego) 
• Rizartroza 
• Spondyloartroza (choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa), odcinek 

szyjny 
 

 Reumatoidalne zapalenie stawów 
 

 Schorzenia pourazowe 
• Dystorsja (skręcenie) stawu skokowego 
• Naciągniecie mięśnia, naderwanie mięśnia 
 

 Zespoły ciasnoty 
• Zespół cieśni nadgarstka 
• Neuralgia Mortona 
 

 Schorzenia skórne 
• Trądzik pospolity 
• Opryszczka pospolita 
• Brodawki 
• Brodawki w okolicy odbytowo-płciowej 
• Owrzodzenie podudzia 
• OdleŜyny 
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 • świeŜe krwiaki 

 
• guzy złośliwe, półzłośliwe i łagodne 
 
• zabiegi w okolicy oka 

 
• ciąŜa 

 
• podczas menstruacji w okolicy brzusznej oraz dolnym odcinku pleców 
 
Szczególna ostroŜność jest wymagana podczas zabiegu w pobliŜu ucha, nosa, 
błon śluzowych oraz naczyń krwionośnych. NaleŜy koniecznie unikać 
bezpośredniego napromieniowania. 
 
W przypadku występowania schorzeń skórnych, metabolicznych, chorób 
zapalnych lub złośliwych przed zabiegiem wskazanie wymaga konsultacji 
lekarskiej. 
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Uwaga, promieniowanie laserowe 

   
 

 

Obracanie gałką awaryjną w kierunku strzałki w celu 
odblokowania lasera 

   
 

 
Typ urządzenia BF 

   
 

 Gniazdo przyłączeniowe do podłączenia włącznika noŜnego 

   
 

 

Gniazdo przyłączeniowe do podłączenia urządzenia 
„Interlock” 

   
 

 Wartość i typ bezpieczników 

   
 

 
Urządzenie klasy ochronności II. 

   
 

 
Przestrzegaj instrukcji obsługi 

   
 Uwaga 

! 

W niniejszej instrukcji obsługi symbol ten oznacza  
„Uwaga” na moŜliwość uszkodzenia przedmiotów. 

   
 Niebezpieczeństwo 

/ ostrzeŜenie 

 

W niniejszej instrukcji obsługi symbol ten oznacza  
Niebezpieczeństwo / ostrzeŜenie. 

 

Niewidoczne promieniowanie laserowe! 
Chronić oczy i skórę przed promieniowaniem bezpośrednim i rozproszonym! 

Klasa bezpieczeństwa laserowego 4 
Długość fali promieniowania 810 nm i 980 nm, Pmaks. 7W CW 

EN60825-1:2007 
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OptonPro jest laserem 4 klasy bezpieczeństwa laserowego. Emitowane 
promieniowanie laserowe jest bardzo niebezpieczne dla oczu i skóry. TakŜe 
rozproszone promieniowanie moŜe być niebezpieczne. Promieniowanie 
laserowe moŜe spowodować poŜar lub eksplozję. 
Promieniowanie laserowe wychodzące z urządzenia jest niewidoczne. 
 
Uwaga: Zastosowanie urządzeń obsługowych lub moŜliwości ustawień  
w sposób odmienny od opisanego powyŜej moŜe prowadzić do 
niebezpiecznego napromieniowania! 
NaleŜy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa! 
 
Praca urządzenia podlega przepisom ochrony pracy oraz stowarzyszeń 
zawodowych ubezpieczających od następstw wypadków przy pracy. NaleŜy 
przestrzegać odpowiednich wytycznych i rozporządzeń. 
 
Urządzenie moŜe pracować tylko z odpowiednio podłączonym gniazdkiem 
elektrycznym z przewodem ochronnym (zgodnie z VDE 0100 Część 710). 
 
Urządzenie moŜe pracować tylko zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. 
Wszelkie inne zastosowania niŜ wyŜej opisane uŜytkownik wykonuje na 
własną odpowiedzialność. 
 
Przy konserwacji urządzenia, rozszerzaniu, nowych ustawieniach lub 
zmianach obowiązują przepisy ustawy o produktach medycznych oraz 
rozporządzenia w sprawie uŜytkowników produktów medycznych.  
 
Urządzenia nie moŜna eksploatować przy widocznych uszkodzeniach lasera, 
światłowodu lub aplikatora. NaleŜy wezwać serwis. 
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Informacje ogólne 1. Urządzenia nie jest przeznaczone do pracy w strefie zagroŜonej 

wybuchem i/lub w atmosferze sprzyjającej oparzeniom. 
 

2. NaleŜy unikać stosowania gazów palnych do narkozy lub gazów 
utleniających się, takich jak tlenek azotu (N2O) lub tlen. Niektóre materiały 
nasycone tlenem, na przykład bawełna, mogą się zapalić przy wysokiej 
temperaturze, która powstaje przy uŜytkowaniu wyposaŜenia lasera 
zgodnie z przeznaczeniem. Rozpuszczalniki do klejów oraz mieszaniny 
palne uŜywane do czyszczenia i dezynfekcji powinno się zostawić do 
odparowania zanim włączy się laser. NaleŜy zwrócić takŜe uwagę na to, 
Ŝe zapaleniu mogą ulec takŜe gazy wytwarzane przez organizm ludzki. 
 

3. Aby uniknąć uszkodzenia skóry, naleŜy przestrzegać wytycznych 
dotyczących zabiegu zawartych w podręczniku uŜytkowania lasera. 
 

4. Błyszczące i odbijające powierzchnie w obszarze zabiegu mogą 
spowodować niekontrolowany przebieg promieniowania. 
 

5. NaleŜy zwrócić uwagę, aby obszar pracy lasera był wolny od materiałów 
łatwopalnych. 
 

6. NaleŜy pamiętać, Ŝe promieniowanie laserowe moŜe być emitowane poza 
gabinet zabiegowy przez okna, szklane drzwi lub inne otwory. NaleŜy 
przedsięwziąć odpowiednie środki ostroŜności w tym zakresie. 
 

7. Światłowód i aplikator są bardzo delikatnymi systemami optycznymi. 
NaleŜy obchodzić się z nimi ostroŜnie i chronić przed zabrudzeniem. 
 

8. Nigdy nie odginać światłowodu i chronić przed obciąŜeniem 
rozciągającym. Uszkodzenie światłowodu moŜe prowadzić do nieumyślnej 
ekspozycji na promieniowanie. 
 

9. Pod Ŝadnym pozorem nie naleŜy odkręcać tulejki dystansowej w przedniej 
części rękojeści. Zabieg bez tulejki dystansowej lub z nieprawidłowo 
zamontowaną tulejką moŜe prowadzić do podwyŜszonej ekspozycji na 
promieniowanie lub poparzeń skóry. 
 

10. Urządzenia elektryczne podczas eksploatacji emitują pola 
elektromagnetyczne, które mogą zakłócać działanie innych urządzeń.  
W razie wątpliwości naleŜy zachować dostateczny odstęp od moŜliwych 
źródeł zakłócenia lub unikać jednoczesnego uŜywania danych urządzeń. 
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Okulary ochronne Wszystkie osoby znajdujące się w gabinecie zabiegowym (pacjent, terapeuta, 

personel pomocniczy) muszą nosić okulary ochronne. 
UŜywać okularów ochronnych z optyczną grubością OD > 3 przy 810nm  
i 980nm i przepuszczalnością światła min. 20% w widocznym obszarze. 
Okulary muszą być odporne na wysoką temperaturę i promieniowanie UV oraz 
odpowiadać wytycznym EN 207. 

  
Czujnik kalibracji Czujnik kalibracji umoŜliwia pomiar i wyrównanie emitowanej mocy 

promieniowania laserowego. 
Czujnik kalibracji słuŜy takŜe do odkładania aplikatora po zabiegu oraz  
w czasie nieuŜytkowania urządzenia. W ten sposób chroni się aplikator przed 
zabrudzeniem i uszkodzeniem. 

  
Aplikator Aplikator znajduje się na końcu światłowodu. Promieniowanie laserowe jest 

emitowane przez przednią końcówkę aplikatora. Otwór wylotowy jest 
zabezpieczony przed zabrudzeniem i uszkodzeniem przez soczewkę. 
Aplikator naleŜy skierować tylko na część ciała pacjenta poddawaną 
zabiegowi. Nie naleŜy go nigdy odkładać w miejsce inne niŜ czujnik kalibracji. 

  
Element dystansowy Dostępne są 2 elementy dystansowe o róŜnej długości i powierzchni 

zabiegowej, które utrzymują głowicę laserowa w określonej odległości od 
skóry. 
NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe szczególnie podczas stosowania rękojeści bez 
elementu dystansowego i przy ustawionej duŜej mocy wyjściowej moŜe dojść 
do wytworzenia duŜej gęstości mocy. Istnieje wówczas niebezpieczeństwo 
uszkodzeń termicznych skóry. Nie zaleca się stosowania urządzenia bez 
elementów dystansowych. 

  
Włącznik noŜny Włącznik noŜny słuŜy do wyzwolenia wiązki promieniowania laserowego. 

Włącznik uruchamiać tylko wtedy, gdy aplikator został juŜ skierowany na 
poddawaną zabiegowi część ciała pacjenta. Podczas emisji promieniowania 
laserowego rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Włącznik noŜny naleŜy tak 
ustawić, aby uniemoŜliwić uŜycie w sposób niezamierzony lub przez osoby 
niepowołane. 

  
Wyłącznik awaryjny Wyłącznik awaryjny umoŜliwia natychmiastowe przerwanie pracy urządzenia 

poprzez odcięcie zasilania w energię elektryczną.  
Aby przerwać pracę urządzenia, naleŜy wcisnąć wyłącznik awaryjny aŜ do 
zablokowania. Urządzenie wyłączy się natychmiast.  
Aby powrócić do pracy, naleŜy przekręcić czerwone pokrętło zgodnie  
z kierunkiem strzałki do pierwotnej pozycji.  
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Karta SD Karta SD słuŜy do zapisu ustawień uŜytkownika oraz listy wskazań. 

 
  
Wskazania JeŜeli karta SD nie jest włoŜona, wówczas w pasku nawigacji brak przycisku 

„Wskazania”. 
 

  
Edytuj JeŜeli karta SD nie jest włoŜona i aktywowany został obszar ulubionych, 

wówczas wyświetla się następujący komunikat: 
„Nie znaleziono karty SD”. NaleŜy włoŜyć kartę SD i potwierdzić „OK”. 
 

  
Pamięć JeŜeli karta SD nie jest włoŜona i aktywowany został obszar pamięci, wówczas 

wyświetla się następujący komunikat: 
„Nie znaleziono karty SD. Karta SD jest konieczna do korzystania z tej 
pamięci”. 
NaleŜy włoŜyć kartę SD i potwierdzić „OK”. 
 

  
WyposaŜenie System naleŜy eksploatować wyłącznie z dostarczonymi akcesoriami. 

 
  
Serwis Urządzenie moŜe być otwierane tylko przez techników serwisowych 

autoryzowanych przez Zimmer MedizinSysteme. 
 
 



 Utrzymanie dobrego stanu 
technicznego / konserwacja 
Czyszczenie / dezynfekcja 
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Konserwacja Przed rozpoczęciem czynności związanych z konserwacją i czyszczeniem 

naleŜy zasadniczo wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym i wyciągnąć 
wtyczkę z gniazdka. 

  
Kalibracja Przed kaŜdym zabiegiem naleŜy przeprowadzić kalibrację systemu 

laserowego. W ten sposób uzyska się pewność, Ŝe system laserowy pracuje 
bez zarzutu, światłowód jest nienaruszony, a aplikator zdatny do pracy. 

  
Konserwacja Po 800 godzinach pracy urządzenia przy kaŜdym włączeniu urządzenia 

wyświetli się komunikat „Rekalibracja!” sygnalizujący konieczność dokonania 
przeglądu technicznego.  
 
Po potwierdzeniu komunikatu przyciskiem „OK” laser moŜna uŜytkować przez 
kolejnych 200 godzin. Po upływie 200 godzin pracy urządzenie wyłączy się ze 
względów bezpieczeństwa. Po wyświetleniu pierwszego komunikatu naleŜy 
zgłosić się do serwisu firmy Zimmer MedizinSysteme. 
 

Regularna konserwacja modułu laserowego jest niezbędna, aby móc 
rozpoznać uszkodzenia i zuŜycie włókien szklanych oraz innych elementów 
optycznych i je w razie potrzeby usunąć. UmoŜliwia to długotrwałą, bezpieczną 
eksploatację urządzenia przy zachowaniu pełnej sprawności. 

  
WaŜna informacja: Regularna kalibracja nie wpływa na konserwację modułu laserowego po 1000 

godzinach pracy. 
  
Obudowa / 
wyświetlacz / 
aplikator 

Czyszczenie zwykłym środkiem czyszczącym do plastiku niezawierającym 
alkoholu. 
 
Dezynfekcja zwykłym, niezawierającym alkoholu środkiem do dezynfekcji 
urządzeń z elementami plastikowymi i metalowymi. 

  
Soczewka 
zabezpieczająca 
wyjście 

Soczewkę zabezpieczającą wyjście naleŜy regularnie sprawdzać pod 
względem zabrudzeń. 
 
Czyszczenie i dezynfekcja zwykłymi środkami do czyszczenia i dezynfekcji 
przeznaczonymi do systemów optycznych. 

  

! 
Na soczewce zabezpieczającej wyjście aplikatora nie mogą pozostawać 
resztki stosowanych środków! Zabrudzenia zmieniają optyczne właściwości 
soczewki zabezpieczającej wyjście. 

  
WaŜna informacja: W przypadku zastosowania łatwopalnych roztworów do czyszczenia i 

dezynfekcji laser naleŜy pozostawić do odparowania (na ok. 10 minut) zanim 
się go włączy.  W przeciwnym razie moŜe dojść do zapłonu! 



 Dane techniczne 

 15 
 

 
 36 
 

 
Długość fali 
promieniowania 

810nm i 980nm 

  
Napięcie elektryczne 100-240V~, 50Hz/60Hz  

220V~/50Hz 
  
Pobór mocy maks. 200VA 
  
Bezpiecznik sieciowy 2x T 2A 
  
Klasa ochronności II 
Część aplikacyjna Typ BF zgodnie z EN 60601-1 
  
System laserowy 4 diody laserowe półprzewodnikowe, włókna światłowodu 
  
Obszar leczenia min. Ø 10mm 
  
Moc wyjściowa maks. 7W 
  
Programowana 
częstotliwość 

0,1 do 1Hz, 2 Hz, 4 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 25 Hz, 50 Hz (rodzaj pracy – CW) 

  
Czas impulsów 0,1 do 5 s (rodzaj pracy pulsacyjny) 
  
Dokładność ±20% 
  
 Bez elementu 

dystansowego 
Element dystansowy 
mały 

Element dystansowy 
duŜy 

Odległość zabiegowa 0 cm 1,2 cm 4,5 cm 
Obszar leczenia min. Ø 10 mm / 0,8 cm² min. Ø 20 mm / 3,1 cm² min. Ø 34 mm / 9 cm² 
Gęstość mocy maks. 9W / cm² maks. 3,5 W / cm² maks. 1,1W / cm² 
  
Element dystansowy 
mały 

L 1,2cm 

  
Element dystansowy 
duŜy 

L 4,5cm 

  
Gęstość mocy bez  
elementu 
dystansowego 

maks. 9W / cm² 
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Gęstość mocy z  
małym elementem 
dystansowym  
(1,2 cm) 

maks. 3,5W / cm² 

  
Gęstość mocy z  
duŜym elementem 
dystansowym  
(4,5 cm) 

maks. 1,1W / cm² 

  
Wymiary wys. 30 x szer. 35 x dł. 20 cm 
  
Klasa bezpieczeństwa 
laserowego 

4 

  
Odległość 
bezpieczeństwa 

NOHD (Nominal Ocular Hazard Distance) 1,66m 

  
RozbieŜność 
promienia 

35° 

  
Urządzenie 
„Interlock” 

Przełącznik stykowy drzwi, włącza się przy otwieraniu drzwi, obciąŜenie 12 V, 
10 mA, obwód szeregowy przy więcej niŜ jednych drzwiach 

  
Wyświetlacz Ekran ciekłokrystaliczny (LCD) 
  
CięŜar całkowity: 3,8 kg 
  
Wymagania 
otoczenia 

Praca: 
Temperatura:  10°C...40°C 
Wilgotność powietrza:  30%...90% wilgotności względnej bez kondensacji 
Ciśnienie atmosferyczne:  700 hPa...1060 hPa 
 
Przechowywanie i transport: 
Temperatura:  -10°C...50°C 
Wilgotność powietrza:  10%...90% wilgotności względnej bez kondensacji 
Ciśnienie atmosferyczne:  700 hPa...1060 hPa 
 

  
Przechowywanie i 
transport 

Tylko w oryginalnym opakowaniu 
 

  
Opakowanie Prosimy zachować opakowanie. Przesyłka i przechowywanie powinny 

odbywać się tylko w oryginalnym opakowaniu. 
 



 Oznaczenie CE 
Wskazówki prawne 
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Oznaczenie CE 

Produkt posiada oznakowanie CE  0123 zgodnie z Dyrektywą WE  
w sprawie produktów medycznych 93/42/EWG. 
 
Produkt został zakwalifikowany do klasy IIb zgodnie z załącznikiem IX tej 
dyrektywy. 
 
 
 

Informacje prawne MontaŜ i eksploatacja niniejszego urządzenia terapeutycznego wymaga 
przestrzegania ustaw i rozporządzeń krajowych. W Niemczech stosuje się 
odpowiednio rozporządzenie w sprawie uŜytkowników produktów medycznych 
[niem. Medizinprodukte-Betreiberverordnung, skr. MPBetreibV] w aktualnym 
brzmieniu oraz branŜowe przepisy BHP w zakresie urządzeń elektrycznych  
i środków produkcyjnych [niem. BGV A3 i BGV B2]. 
 
Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa technicznego w Niemczech nie jest 
wymagane. 
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Zakres dostawy • Przewód sieciowy 

• Włącznik noŜny 
• Wtyczka urządzenia „Interlock” 
• Okulary ochronne (2 szt.) 
• Tabliczka ostrzegająca przed promieniowaniem laserowym 
• Lampa ostrzegająca przed promieniowaniem laserowym 
• Element dystansowy mały 
• Element dystansowy duŜy 
• Tulejki dystansowe (25 szt.) 
• Rysiki (2 szt.) 
 

  
WyposaŜenie 
 
Nr art. 
 

117  Przewód sieciowy 
 
94.062.522 Włącznik noŜny 
 
98.072.210 Urządzenie zabezpieczające do monitorowania drzwi  
 
68.072.310 Wtyczka urządzenia „Interlock” 
 
87.450.240 Okulary ochronne  
 
65.730.010 Tabliczka ostrzegająca przed promieniowaniem laserowym  
 
32.013.380 Lampa ostrzegająca przed promieniowaniem laserowym 
 
50.400.240 Element dystansowy, mały 
 
50.400.250 Element dystansowy duŜy 
 
65.730.310 Tulejki dystansowe (25 szt.) 
 

  65.800.410 Rysik 
 
 



 Błędy 
Usuwanie błędów 
Utylizacja 
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Brak reakcji na 
włącznik główny,  
wyświetlacz pozostaje 
ciemny 
 
 
Uwaga: 
 

! 

 

Sprawdzić, czy wtyczka zasilająca została prawidłowo włoŜona do gniazdka 
i czy wtyczka urządzenia jest prawidłowo włoŜona do gniazda aparatu. 
 
Sprawdzić przewód sieciowy pod względem uszkodzeń. 
 
Sprawdzić sieć elektryczną i gniazdko elektryczne. 
 
Sprawdzić bezpiecznik sieciowy. 
Bezpiecznik wymieniać wyłącznie na bezpiecznik tego samego producenta / 
równowartościowy.  
Wcześniej sprawdzić kompleksowo zasilanie w kierunku moŜliwych błędów. 
 
JeŜeli błąd pojawi się ponownie, natychmiast poinformować serwis/obsługę 
klienta. 
 
Sprawdzić, czy pokrętło wyłącznika awaryjnego jest odblokowane. 
 

  
Laser nie emituje 
promieniowania 

Sprawdzić, czy wtyczka „Interlock” jest prawidłowo zainstalowana. 
 

Przy zainstalowanym monitorowaniu drzwi sprawdzić, czy przełącznik stykowy 
drzwi jest rozwarty lub czy drzwi nie są prawidłowo zamknięte.  
 

Sprawdzić, czy włącznik noŜny jest prawidłowo zainstalowany. 
 

  
Niedostateczna 
temperatura 
aplikatora 

Urządzenie jest zbyt zimne. Odczekać do uzyskania temperatury roboczej 
sygnalizowanej przez odpowiedni komunikat na wyświetlaczu. 
 

  
Nadmierna 
temperatura 
aplikatora 

Urządzenie jest silnie przegrzane na skutek długiej emisji promieniowania o 
duŜej mocy.  
Odczekać do uzyskania temperatury roboczej sygnalizowanej przez 
odpowiedni komunikat na wyświetlaczu. 
 

  
Usterka Wewnętrzne usterki urządzenia są wskazywane w postaci komunikatu  

o błędzie na wyświetlaczu. 
Błąd moŜna usunąć przez wyłącznie, odczekanie 5 sekund i ponowne 
włączenie urządzenia. 
W przeciwnym wypadku naleŜy wezwać serwis. MoŜna to zrobić kontaktując 
się z właściwym terenowym przedstawicielem firmy lub centralą firmy w Neu-
Ulm. 
 



 Błędy 
Usuwanie błędów 
Utylizacja 
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Serwis JeŜeli usterki pojawiają się często lub nie moŜna ich usunąć, naleŜy 

koniecznie poinformować serwis / obsługę klienta. 
MoŜna to zrobić kontaktując się z właściwym terenowym przedstawicielem 
firmy lub centralą firmy w Neu-Ulm. 
 

  
Centrala firmy Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. 0731. 9761-291 
Faks 0731. 9761-299 
www.zimmer.de 
 

  
Utylizacja Urządzenie wymaga utylizacji przez zatwierdzony zakład utylizacyjny i nie 

naleŜy go wyrzucać do odpadów komunalnych. 
 
 



 Deklaracja producenta o zgodności 
wyrobu z normami dotyczącymi EMC 19 
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Medyczne urządzenia elektryczne, do których naleŜy np. OptonPro, wymagają specjalnych zabezpieczeń w zakresie 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i muszą być instalowane i uruchamiane zgodnie z informacjami dotyczącymi 
EMC zamieszczonymi w niniejszej instrukcji uŜytkowania lub dokumentach towarzyszących. 
 
Przenośne i ruchome środki łączności radiowej (np. telefony przenośne, telefony komórkowe) mogą wywierać wpływ na 
medyczne urządzenia elektryczne. 
 
Urządzenie OptonPro moŜe być stosowane tylko z oryginalnymi częściami podanymi na liście zakresu dostawy i akcesoriów. 
Eksploatacja aparatu z innymi częściami moŜe prowadzić do zwiększenia emisji i obniŜenia odporności urządzenia na 
zakłócenia! 
 

Wskazówki i deklaracje producenta – elektromagnetyczne emisje zakłóceniowe 

Urządzenie OptonPro jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniŜej. Klient lub 
uŜytkownik OptonPro powinien upewnić się, Ŝe urządzenie jest stosowane w takim środowisku. 

Test emisji Spełnienie wymagań Wskazówki dotyczące środowiska 
elektromagnetycznego 

Emisje o wysokiej częstotliwości, norma CISPR 11 Grupa 2 Urządzenie OptonPro musi emitować energię 
elektromagnetyczną, aby spełnić swoją 
zamierzoną funkcję. MoŜe to wpływać na 
urządzenia znajdujące się w jego sąsiedztwie. 

Emisje o wysokiej częstotliwości, norma CISPR 11 Klasa B 

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

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

Spełnia wymagania 

Urządzenie OptonPro moŜe być uŜywane we 
wszystkich budynkach, łącznie  
z mieszkalnymi oraz budynkami, które są 
bezpośrednio podłączone do publicznej sieci 
niskiego napięcia, zasilającej budynki 
przeznaczone do celów mieszkalnych, pod 
warunkiem przestrzegania następującego 
ostrzeŜenia: 
 
OstrzeŜenie: Urządzenie / system jest 
przeznaczone / przeznaczony tylko do uŜytku 
przez wyspecjalizowany personel medyczny. 
Jest to urządzenie / system klasy A wg CISPR 
11. W obszarze mieszkalnym urządzenie / 
system moŜe wywoływać zakłócenia fal 
radiowych, w związku z czym moŜe okazać 
się konieczne podjęcie odpowiednich środków 
temu przeciwdziałających, np. inne ustawienie 
lub ekranowanie OptonPro bądź filtrowanie 
połączenia z w miejscu ustawienia. 

Tabela 201 zgodnie z EN 60601-1-2:2006-10 
 
Urządzenie nie powinno stykać się z innym urządzeniem lub być na nim umieszczane. JeŜeli takie usytuowanie jest 
konieczne, naleŜy prowadzić obserwację, aby potwierdzić, ze konfiguracja, w której urządzenie zostało umieszczone, 
pozwala mu na poprawne działanie. 
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Wskazówki i deklaracje producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 

Urządzenie OptonPro jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniŜej. Klient lub uŜytkownik 
aparatu OptonPro powinien upewnić się, Ŝe urządzenie jest stosowane w takim środowisku. 

Kontrola 
odporności na 
zakłócenia 

Poziom testowy, norma IEC 60601 Poziom zgodności Wskazówki dotyczące środowiska 
elektromagnetycznego 

Wyładowanie 
elektrostatyczne 
zgodnie z IEC 
61000-4-2 

± 6 kV wyładowanie stykowe 
 
± 8 kV wyładowanie atmosferyczne 

± 6 kV wyładowanie 
stykowe 
 
± 8 kV wyładowanie 
atmosferyczne 

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

Szybkie 
przejściowe 
wielkości 
zakłóceń 
elektrycznych / 
impulsów 
zgodnie z IEC 
61000-4-4 

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

± 2 kV dla przewodów 
sieciowych 
 
Nie stosuje się 

Jakość napięcia zasilającego  powinna 
odpowiadać typowemu otoczeniu 
gospodarczemu oraz otoczeniu 
szpitalnemu . 

Napięcie 
udarowe (udar) 
zgodnie z IEC 
61000-4-5 

± 1 kV przewód zewnętrzny-
przewód zewnętrzny 
 
± 2 kV przewód zewnętrzny-
uziemienie 

± 0,5 kV napięcie 
przeciwzwrotne 
 
± 1 kV napięcie równoległe 

Jakość napięcia zasilającego  powinna 
odpowiadać typowemu otoczeniu 
gospodarczemu oraz otoczeniu 
szpitalnemu . 

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

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

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

Jakość napięcia zasilającego powinna 
odpowiadać typowemu otoczeniu 
gospodarczemu oraz otoczeniu 
szpitalnemu. JeŜeli niezbędne jest 
korzystanie z OptonPro takŜe w przypadku 
awarii zasilania, zalecamy zasilanie 
urządzenia OptonPro z nieawaryjnego 
źródła zasilania  lub na baterie. 
 
W takim przypadku moŜe nastąpić reset 
urządzenia. 

Uwaga: UT to napięcie przemienne sieci przed zastosowaniem poziomów testowych. 

Tabela 202 zgodnie z EN 60601-1-2:2006-10 
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Istotne cechy urządzenia OptonPro: Emisja fal uderzeniowych do celów terapeutycznych oraz bezusterkowa obsługa 
wszystkich funkcji. 
 

Wskazówki i deklaracje producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 

Urządzenie OptonPro jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniŜej. Klient lub uŜytkownik 
aparatu OptonPro powinien upewnić się, Ŝe urządzenie jest stosowane w takim środowisku. 

Badania odporności 
na zakłócenia 

Poziom testowy, 
norma IEC 60601 

Poziom 
zgodności 

Wskazówki dotyczące środowiska elektromagnetycznego 

Przewodzone 
zaburzenia, 
indukowane przez pola 
o częstotliwości 
radiowej, norma IEC 
61000-4-6 
 
Emitowane pole 
elektromagnetyczne o 
częstotliwości radiowej, 
norma IEC 61000-4-3 

3 VWartość efektywna 
150 KHz do 80 
MHz 
 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

3 VWartość efektywna 
150 KHz do 80 
MHz 
 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz do 2,5 
GHz 

Przenośne i ruchome środki łączności radiowej powinny być 
uŜywane w odległości od jakichkolwiek elementów OptonPro 
łącznie z jego przewodami, która jest nie mniejsza niŜ odległość 
zalecana, obliczona z równania częstotliwości nadajnika. 
 
Zalecana odległość: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P dla zakresu od 80MHz do 800 MHz 
 
d= 2,33 √P dla zakresu od 800 MHz do 2,5 GHz 
 
gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w 
watach (W)  zgodnie z danymi producenta, a d jest zalecaną 
odległością w metrach (m). 
 
NatęŜenie pól pochodzących od stałych nadajników RF jak 
określono w pomiarach pól elektromagnetycznych w terenie a 
powinny być niŜsze niŜ poziom zgodności dla kaŜdego zakresu 
częstotliwości b. 
 
Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliŜu urządzeń oznaczonych 
następującym symbolem: 
 

 

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

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

Tabela 204 zgodnie z EN 60601-1-2:2006-10 
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Zalecane odległości między przenośnymi i ruchomymi środkami łączności radiowej a urządzeniem OptonPro 

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

Odległość zaleŜna od częstotliwości nadajnika 
M 

Moc znamionowa nadajnika 
W 

150 kHz do 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz do 800 MHz 
d= 1,17 √P 

800 MHz do 2,5 GHz 
d= 2,33 √P 

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

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

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,70 3,70 7,37 

100 11,67 11,67 23,33 

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

Tabela 206 zgodnie z EN 60601-1-2:2006-10 
 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
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