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 Opton jest przeznaczony do inicjowania i wspierania procesów gojenia w tkankach  
Można wyróżnić wskaznia jak niżej: 
 
Miopatie, tendopatie 
Rwa kulszowa 
Choroba zwyrodnieniowa 
Reumatoidalne zapalenie stawów  
Urazy (skręcenia, zerwania)  
Zespoły cieśni (zespół cieśni nadgarstka) 
Choroby skóry (trądzik zwyczajny, opryszczka, brodawki, owrzodzenia) 
 
Udowodniono następujące działania: 
Choroby układu mięśniowo-szkieletowego  
Leczenie, zmniejszenie dolegliwości 
Reumatoidalne zapalenie stawów  
Zmniejszenie dolegliwości, poprawa ruchomości 
Zespół cieśni nadgarstka 
Zmniejszenie dolegliwości 
Tendopatie 
Leczenie, zmniejszenie dolegliwości, poprawa ruchomości 
Zapalenie nadkłykci 
Leczenie 
Bóle pleców i karku 
Zmniejszenie dolegliwości 
Przewlekłe zapalenie stawów 
Zmniejszenie dolegliwości 
 
Doświadczenia z praktycznego stosowania wskazują na pozytywne działanie 
również w poniższych stanach: 
 
- Zwyrodnienie stawu ramieniowego 
- Tendopatie mięśni przywodzicieli 
- Kolano skoczka (zapalenie więzadła rzepki) 
- Tendopatie krętarza większego 
- Bolesność ścięgna Achillesa 
- Zapalenie rozcięgna podeszwowego 
- Tendopatie stópki gęsiej 
- bolesne napięcia mięśniowe 
- gonartroza 
- rizartroza 
- zwyrodnienie stawów szyjnego odcinka kręgosłupa 
- zerwanie mięśni 
- choroba mortona 
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 - świeże krwiaki 

 
- guzy złośliwe, półzłośliwe i łagodne 
 
- zabiegi w okolicy oka 
 
- ciąża 
 
- podczas menstruacji w okolicy brzusznej oraz dolnym odcinku pleców 
 
Szczególna ostrożność jest wymagana podczas zabiegu w pobliżu ucha, nosa, 
błon śluzowych oraz naczyń krwionośnych. Należy koniecznie unikać 
bezpośredniego napromieniowania. 
 
W przypadku występowania schorzeń skórnych, metabolicznych, chorób 
zapalnych przed zabiegiem wymagana jest  konsultacja lekarska. 
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 W przypadku prawidłowego stosowania, skutki uboczne nie są znane. 
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Opton jest laserem 4 klasy bezpieczeństwa laserowego. Emitowane 
promieniowanie laserowe jest bardzo niebezpieczne dla oczu i skóry. Także 
rozproszone promieniowanie może być niebezpieczne. Promieniowanie 
laserowe może spowodować pożar lub eksplozję. 
Promieniowanie laserowe wychodzące z urządzenia jest niewidoczne. 
Uwaga: Zastosowanie urządzeń obsługowych lub możliwości ustawień  
w sposób odmienny od opisanego powyżej może prowadzić do 
niebezpiecznego napromieniowania! 
Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa! 
Praca urządzenia podlega przepisom ochrony pracy oraz stowarzyszeń 
zawodowych ubezpieczających od następstw wypadków przy pracy. Należy 
przestrzegać odpowiednich wytycznych i rozporządzeń. 
Urządzenie może pracować tylko z odpowiednio podłączonym gniazdkiem 
elektrycznym z przewodem ochronnym (zgodnie z VDE 0100 Część 710). 
Urządzenie może pracować tylko zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. 
Wszelkie inne zastosowania niż wyżej opisane użytkownik wykonuje na 
własną odpowiedzialność. 
Przy konserwacji urządzenia, rozszerzaniu, nowych ustawieniach lub 
zmianach obowiązują przepisy ustawy o produktach medycznych oraz 
rozporządzenia w sprawie użytkowników produktów medycznych.  
Urządzenia nie można eksploatować przy widocznych uszkodzeniach lasera, 
światłowodu lub aplikatora. Należy wezwać serwis. 
 

Informacje prawne 
wg  BGV B2 
(dotyczy tylko 
Republiki Federalnej 
Niemiec) 

1. Przed pierwszym rozpoczęciem pracy działanie urządzenia musi być 
    pokazane przedstawicielowi stowarzyszenia zawodowego i specjaliście 
    bezpieczeństwa i higieny pracy (np inspekcji pracy). 
2. Operator musi powołać osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo lasera. 
3. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo lasera musi przeprowadzać  
    szkolenia dotyczące bezpieczeństwa, w których osoby zaangażowane przy 
    użyciu urządzenia zobowiązane są uczestniczyć nie rzadzej niż raz do roku. 
4. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel 
    (minimalny wiek 18 lat). Wszystkie osoby w obszarze pracy lasera muszą 
    być przeszkolone co do zasad obsługi i bezpieczeństwa. 
5. Pomieszczenie z laserem musi być oznaczone etykietą ostrzegawczą  
    (np. na wszystkich drzwiach sali zabiegowej). Konieczne są  
    światła ostrzegawcze nad drzwiami, sygnalizujące działanie lasera. 
6. Wszystkie drzwi do obszaru roboczego (np. Sali zabiegowej) lasera powinny 
    być zabezpieczone zamkiem. Dopuszcza się inne środki ochrony przed 
    przypadkowym napromieniowaniem. 
7. Wszystkie przedmioty i substancje w miejscu pracy lasera muszą być  
    ognioodporne. 
8. Należy upewnić się, że przyrządy używane w obszarze roboczym lasera nie 
    mogą powodować groźnych odbić przez swój kształt lub materiał. 
 
Informacje te zostały zaczerpnięte z BG regulacja BGV B2 i są aktualne w chwili druku. Mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia. 
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Informacje ogólne  

 

1. Urządzenia nie jest przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej 
wybuchem i/lub w atmosferze sprzyjającej oparzeniom. 

2. Należy 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 użytkowaniu wyposażenia lasera 
zgodnie z przeznaczeniem. Rozpuszczalniki do klejów oraz mieszaniny 
palne używane do czyszczenia i dezynfekcji powinno się zostawić do 
odparowania zanim włączy się laser. Należy zwrócić także uwagę na to, 
że zapaleniu mogą ulec także gazy wytwarzane przez organizm ludzki. 

3. Aby uniknąć uszkodzenia skóry, należy przestrzegać wytycznych 
dotyczących zabiegu zawartych w podręczniku użytkowania lasera. 

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

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

6. Należy pamiętać, że promieniowanie laserowe może być emitowane poza 
gabinet zabiegowy przez okna, szklane drzwi lub inne otwory. Należy 
przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności w tym zakresie. 

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

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

9. Pod żadnym pozorem nie należy odkręcać tulejki dystansowej w przedniej 
części rękojeści. Zabieg bez tulejki dystansowej lub z nieprawidłowo 
zamontowaną tulejką może prowadzić do podwyższonej ekspozycji na 
promieniowanie lub poparzeń skóry. 

10. Urządzenia elektryczne podczas eksploatacji emitują pola 
elektromagnetyczne, które mogą zakłócać działanie innych urządzeń.  
W razie wątpliwości należy zachować dostateczny odstęp od możliwych 
źródeł zakłócenia lub unikać jednoczesnego używania danych urządzeń. 

11. Urządzenie powinno być używane tylko na podstawie wskazania przez 
lekarza. 

12. Uwaga - Jeżeli będzie zastosowane inne niż opisane w niniejszej instrukcji 
postępowanie, może to spowodować narażenie na niebezpieczne 
promieniowanie. 

13. Przy używaniu aplikatora bez elementów dystansowych i stosowaniu 
wysokiej mocy istnieje ryzyko oparzenia skóry 
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 Przed użyciem urządzenia na pacjencie należy zapoznać się ze wskazaniami, 
poszczególnymi sposobami leczenia, przeciwskazaniami i zagrożeniami. 
Należy zwracać uwagę na wszelkie źródła informacji. 
 

  

Achtung! Przed użyciem należy się upewnić, że urządzenie jest podłączone przez 
odpowiednio zabezpieczone gniazdko (instalacja elektryczna wg DIN 0100 
część 710). Można używać urządzenia tylko z dołączonym kablem zasilania. 
Należy chronić kabel przed mechanicznymi uszkodzeniami. 

  

Achtung! Działanie urządzenia może ulegać zakłóceniom w pobliżu silnego pola 
megnetycznego (tomografy, aparaty rentgenowskie lub diatermia). Proszę 
zachować należytą odległość. 

  
 Opton nie nadaje się do używania w pobliżu materiałów wybuchowych lub 

łatwopalnych. 
  
 Należy tak postawić urządzenie, aby dostęp do zasilania był dostępny w każdej 

chwili, umożliwiając odłączanie od sieci elektrycznej. 
  
 Przed każdym czyszczeniem i pracami serwisowymi należy odłączać 

urządzenie od sieci, żeby uniknąć porażenia prądem. 
  
 Przed uruchomieniem należy skontrolować urządzenie. Jeśli jest uszkodzone, 

nie wolno go użyć. 
  

Achtung! Wolno stosować jedynie części firmy Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  
 To urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń poprzez generowane pole 

elektromagnetyczne. Może wymagać dodatkowego wyposażenia, innego 
ustawienia lub elektromagnetycznych osłon. 

  

Achtung! Urządzenie może otwierać tylko autoryzowany personel serwisowy firmy 
Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
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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 należy skierować tylko na część ciała pacjenta poddawaną 
zabiegowi. Nie należy go nigdy odkładać w miejsce inne niż czujnik kalibracji. 

  
Włącznik nożny Włącznik nożny służy do wyzwolenia wiązki promieniowania laserowego. 

Włącznik uruchamiać tylko wtedy, gdy aplikator został już skierowany na 
poddawaną zabiegowi część ciała pacjenta. Podczas emisji promieniowania 
laserowego rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Włącznik nożny należy tak 
ustawić, aby uniemożliwić użycie w sposób niezamierzony lub przez osoby 
niepowołane. 

  
Wyłącznik awaryjny Wyłącznik awaryjny umożliwia natychmiastowe przerwanie pracy urządzenia 

poprzez odcięcie zasilania w energię elektryczną.  
Aby przerwać pracę urządzenia, należy wcisnąć wyłącznik awaryjny aż do 
zablokowania. Urządzenie wyłączy się natychmiast.  
Aby powrócić do pracy, należy przekręcić czerwone pokrętło zgodnie  
z kierunkiem strzałki do pierwotnej pozycji. 

  
Czujnik kalibracji Czujnik kalibracji umożliwia pomiar i wyrównanie emitowanej mocy 

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

  
Okulary ochronne Wszystkie osoby znajdujące się w gabinecie zabiegowym (pacjent, terapeuta, 

personel pomocniczy) muszą nosić okulary ochronne. 
Używać 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. 

  
Element dystansowy 
(opcjal) 

Dostępne są 2 elementy dystansowe o różnej długości i powierzchni 
zabiegowej, które utrzymują głowicę laserowa w określonej odległości od 
skóry. 
 

Tulejki ochronne Przy stosowaniu aplikatora bez elementów dystansowych dostępne są tulejki 
ochronne. Podwyzszają one komfort pacjenta. 
 

  
Element dystansowy 
 z silikonu  
(opcja) 

W przypadku leczenia chorób skóry, stosowane są opcjonalne elementy 
dystansowe wykonane z silikonu, które muszę  być umieszczone na 
aplikatorze w celu uniknięcia zanieczyszczenia. 

  
Ważna informacja: Więcej informacji na temat użytkowania, czyszczenia i dezynfekcji,  

w instrukcji do stosowania elementu dystansowego. 
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Promień prowadzący Opton ma promień prowadzący, którypokazuje kierunek  wiązki laserowej. 

Nie odpowiada on średnicy wiązki laserowej i nie pokazuje pola zabiegu. 
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Co to jest 
Opton? 

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

  
Jak działa  
Opton? 

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

  
Co przemawia za  
Opton? 

Jednoczesne stosowanie światła laserowego o dwóch długościach fali  
(810 i 980nm) daje użytkownikowi duże możliwości terapii. 
 
Nowoczesne sterowanie mikroprocesorowe oraz dokładny moduł do pomiaru 
mocy umożliwiają łatwe i bezpieczne użytkowanie. 
 
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. 

  
Ważna informacja: Stosowanie urządzenia jest zastrzeżone dla kręgów medycznych 

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

Zawiesić  znak ostrzegawczy ze światłem ostrzegawczym na drzwiach do sali 
zabiegowej. 
 
Osoba zajmujaca się bezpieczeństwem laserów musi upewnić się, że zostały 
zastosowane prawidłowe środki bezpieczeństwa. 
 
Urządzenie, jeżeli nie jest w użyciu, powinno być chronione przed 
nieautoryzowanym użyciem, przez naciśnięcie przycisku aktywacji kodu. 
 
 

  
Ważna informacja: Upewnić się, że główny wyłącznik na urządzeniu jest ustawiony na "0". 
  
 Upewnić się, że wszyscy w sali zabiegowej, mają założone okulary ochronne. 

 
Upewnić się, że aplikator (4) jest całkowicie włożony w  czujnik kalibracji (6). 
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Montaż przewodu 
sieciowego 

Włożyć końcówke przewodu w gniazdo (9) z tyłu aparat a następnie wtyczkę 
do gniazdka sieciowego. 

  
Wtyczka blokady Włożyć wtyczkę blokady (16) w gniazdo (8)  z tyłu aparatu. 
  
Montaż włacznika 
nożnego 

Włożyć wtyczkę włacznika nożnego (14) w gniazdo (7)  z tyłu aparatu  
i położyć go na podłodze. 

  
Włączenie urządzenia Włączyć włacznik główny (12). 
  
Klucz kodu  4 sek. po właczeniu automatycznie otwiera się okno kodu / hasła 

zabezpieczajacego. Proszę wpisać kod: 1234. 
  

 
Ważna informacja: 

 
Po każdym włączeniu włącznikiem głównym wprowadzenie kodu jest 
niezbędne. 
 

Ekran terapii Potwierdzenie poprawnnego kodu przyciakiem "OK" prowadzi do otwarcia 
ekranu zabiegu. 
 

  
Regulacja 
intensywności 

Wymaganą intensywność ustawić pokrętłem (3). 
 

  
Uruchomienie 
części laserowej 

Uruchomić część lserową przyciskiem "Start". 
 

  
Aplikator Ustawić aplikator (4) we właściwej pozycji w polu zabiegowym. 

 
  
Start terapii Naciśniecie stopą włącznika nożnego rozpoczynany jest zabieg. 

  
  
Koniec terapii Zdjęcie stopy z włącznika nożnego przerywa zabieg. 

Włożyć aplikator w otwór czujnika kalibracj (6). 
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Ważna informacja: Poniższe opisy są oparte na ustawieniach fabrycznych. 
  
 Wszystkie przyciski, menu i podmenu można włączyć bezpośrednio na ekranie 

za pomocą rysika lub palca. 
  
 Upewnić się, że wszyscy w pomieszceniu zabiegowym laseroterapii 

nosząokulary ochronne. 
  
 W celu ochrony przed zastosowaniem lasera przez osoby nieupoważnione 

Opton musi być uruchamiany przy zastosowaniu  kodu / hasła 
zabezpieczającego. 
Tylko z aktywowanym kodem jest możliwa praca lasera.  

  
 Zmiany w podstawowych ustawieniach są możliwe tylko z ekranu startowego. 

 
. 

Ekran startowy 

 
 

Ważna informacja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wybór ustawień 

Jeśli po włączeniu po 4 sek. nie włączają się zadne przyciski, automatycznie 
otwiera się pole do wpisania kodu. Podczas tych 4 sek., możliwe  jest również 
aktywowanie przycisku "Start" (2) lub przycisku "Ustawienia" (1).  
Aktywowanie przycisku "Start" przed upływem 4 sek. otwiera natychmiast okno 
do wpisania kodu. 
Jeśli ekran startowy jest włączony, automatycznie przełącza się on po  4 sek,. 
w wybrany w opcjach menu startowego, ekran (program podstawowy lub 
zaleceń). 
 
Aktywacja przycisku "Ustawienia" (1), otwiera okno "Ustawienia". 

 
Konfiguracja menu 
 

 
W menu  mogą być zmienione i dostosowane indywidualnie ustawienia 
fabryczne 
 

  

1 

2 
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Możliwości ustawień są pokazane poniżej. 

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

następuje bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 
 

  
(2) Ustawienia 
początkowe 

1. Indywidualny wybór ustawień startowych. 
1.1  Podstawowy program działający w trybie pracy: seria impulsów, ciągły,  
       pojedynczy impuls. 
1.2. Zalecenia terapeutyczne 
 
2. Ekran powitalny: 
Naciśnięcie przycisku ekranowego „Ekran powitalny” otwiera okno wyboru ekranu 
powitalnego.Możliwość 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 
 
 

(3) Ustawienia ekranu 
/ Głośność 

 

1. Jaskrawość: 
Możliwość dokonania ustawień jaskrawości ekranu monitora. 
Ustawienie następuje za pomocą przycisków ze strzałkami. 
 
2. Głośność: 
Możliwość ustawienia głośności sygnałów dźwiękowych podczas aktywacji pól 
obsługi.  

5 

2 

1 

3 

6 

7 

8 
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Ustawienie następuje za pomocą przycisków ze strzałkami. 
 

  
(5) OK Naciśnięcie przycisku „OK” zapisuje wprowadzone zmiany ekranu startowego. 
  
(6) Wersja Naciśnięcie przycisku „Wersja” otwiera okno z informacją dotyczącą aktualnej 

wersji oprogramowania. 
 

  
(7) Kod Możliwość 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 należy 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. 
 

  
Ważna informacja:  Kod musi być aktywowany po każdym włączeniu aparatu. 
  
(8) Standardowy 
 

Naciśnięcie przycisku „Standardowy” przywraca ustawienia fabryczne. 

  
Ważna informacja: M enu "Konserwacja" dostępna jest tylko dla techników serwisowych. 

 
  
Zapamiętywanie 
ustawień 

Naciśnięcie  przycisku "OK" zapisuje zmianę ustawień i prowadzi z powrotem do 
ekranu startowego..  
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Start programu Naciśnięcie przycisku "Start", (lub automatycznie po 4 sek.)  powoduje 

otwarcie ekranu zabiegu.  
  
Ustawienie tryby 
pracy 
 

Aktywowanie pola "Parametry" (1)  otwiera okno "Parametry". Można w nim 
ustawić wybrane tryby pracy. 
 
 

 
 
 
 
Za pomocą przycisków (2) wybiera się parametry przeznaczone do zmiany 
i ustawia się wybrane wartości. 
 
Naciśnięcie przycisku (3) zapisuje zmienione ustawienia. 
Naciśnięcie przycisku (4) przerywa proces. 

  
Tryby pracy Można wybrać następujące tryby robocze: 

- Ciągły 
- Impuls pojedynczy 
- Impulsy seryjne 
 

  
Możliwości ustawień 
w różnych trybach 
pracy 

EImpuls pojedynczy: Czas pulsu 0,5 - 5 sekunden 
 
 Częstotliwość                  Współczynnik trwania impulsu 
Impulsy seryjne: 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 
 

Ustawianie mocy 
pokrętłem 
intensywności 

Przez obrót pokrętłem intensywności wybrać żądaną  moc (5). Ustawienia 
dokonuje się w odstępach co 0,1 W. 

1 

2 

3 

4 

5 
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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 nożnego następuje emisja promieniowania 

laserowego i komunikat „Gotów” zmienia się na „Aktywny”. 

 
  
Ważna informacja: Podczas zabiegu należy uważnie obserwować pacjenta i ewentualnie 

dostosować lub przerwać terapię, jeżeli pojawią się problemy. 
  
Koniec zabiegu Emisja promieniowania laserowego zostaje zakończona po dezaktywacji 

włącznika nożnego. 
Wskazanie w dolnym pasku stanu zmienia się z „Aktywny” na „Gotów”. 

 
 
Moc należy ustawić ręcznie na wartość 0,0 W. Wartości należy ustawić za 
pomocą pokrętła intensywności. 

  
Ważna informacja: Jeżeli emisja promieniowania laserowego zostanie przerwana przez 

naciśnięcie przycisku „Stop”,  należy aktywować przycisk "Start" oraz włącznik 
nożny, żeby ponowne rozpocząć zabieg.  

  
 Po zakończeniu zabiegu należy zdjąć element dystansowy z aplikatora. 

Aplikator należy włożyć do czujnika kalibracji.  
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 Menu zaleceń terapeutycznych służy jako pomoc przy wyborze zabiegu 
  
Zabieg Naciśnięcie przycisku „Zabieg” otwiera menu „Zalecenia terapeutyczne”. 

 
 

 
  
Wybór  
zastosowania  
według części ciała 
 

Wybór według części ciała następuje przez kliknięcie odpowiedniego czarnego 
okręgu . 

  
Wybór części ciała Po wyborze pożądanej części ciała otwiera się okno zastosowania. 

Wyboru dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim rzędzie. 
 

 
 

Analgesie ( Działanie przeciwbólowe) 
Durchblutungsforderung (Zwiękdxenie ukrwienia) 
Triggerpunktbehandlung (Leczenie punktowe) 
Muskeldetonisierung  (Rozluźnienie mięśni) 
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Program zabiegu Jeżeli wybór jest zakończony, następuje otwarcie programu zabiegu  
z zaleceniami dotyczącymi rodzaju zabiegu oraz ilości energii. 
 

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

 
Ważna informacja: Jeśli wstępnie zdefiniowane  parametry programu  zostały zmienione ,   
   zalecenia dotyczące leczenia nie są już ważne. 
   Pojawi się następujący komunikat: "Parametry zostały zmienione.  
   Nie ma zaleceń leczenia" 
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 Kalibracja służy do kontroli mocy emitowanej wiązki promieni laserowych. 

Należy ją przeprowadzać jeden raz dziennie przed użyciem lasera. 
  
 

 
 
 
 

  

Przebieg  
kalibracji 

1. Zamknąć drzwi  ( zainstalowana blokada drzwiowa„Interlock”)   
2. Upewnić się, że aplikator jest w części kalibracyjnej. 
3. Aktywacja lasera za pomocą przycisku "Start". 
4. Wprowadzenie maksymalnej  mocy  lasera jest automatyczne. 
5. Naciskać  włącznik nożny przez określony czasu trwania. 
 
Podczas kalibracji, czas jaki upłynął przedstawiony jest na wykresie 
słupkowym  w oknie (2). 
Na pasku stanu (1) jest wyświetlany wynik kalibracji. 

  
Wyniki  
kalibracji 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Kalibracja OK: 
Laser prawidłowy 
2. Ograniczona dokładność: 
Laser wykazuje odchylenie w zakresie mocy. 
Wskazuje to na zabrudzenie lub odchylenia uwarunkowane zużywaniem się 
systemu laserowego. Urządzenie można nadal stosować, jednak  
w ciągu następnych 4 tygodni należy przeprowadzić konserwację. 
3. Kalibracja nie powiodła się: 
Moc lasera poza dopuszczalnym zakresem. 
Urządzenia nie wolno dalej stosować. Urządzenie należy wyłączyć z 
eksploatacji i powiadomić serwis. 

  
 Powtórzenie kalibracji może być wykonane. Przed kolejną kalibracją 

urządzenie do kalibracji musi ostygnąć. Jest to sygnalizowane komunikatem 
na pasku stanu.  

1 2 
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 Laser jest chroniony przed dostępem za pomocą kodu, który należy wpisywać 

po każdym włączeniu urządzenia. 
  
Korekta 
wprowadzonego  
kodu 

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

 
 
Po naciśnięciu przycisku „OK” można ponownie wpisać dane. 

  
Ważna informacja: W menu ustawień istnieje możliwość ustalenia własnego kodu oraz 

indywidualnego dopasowania czasu dezaktywacji. 
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Długość fali 
promieniowania 
 
Wiązka pilota 

810 nm und 980 nm 
 
 
650 nm 

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

220 V~ / 60 Hz 
  
Pobór mocy max. 100 VA 
  
NBezpiecznik sieciowy 2x T2A 
  
Klasa ochronności I 
Część aplikacyjna Typ BF zgodnie z EN 60601-1 
  
System laserowy 3 diody laserowe półprzewodnikowe, włókna światłowodu 
  
Obszar leczenia min. Ø 10 mm 
  
Moc wyjściowa 
Długość fali wiązki pilota 

max. 5W 
max. 5mW 

  
Programowana 
częstotliwość 

0,5 bis 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 25 Hz, 50 Hz (CW-rodzaj pracy) 

  
Czas impulsów 0,5 bis 5 s (rodzaj pracy pulsacyjny) 
  
Genauigkeit ±20% 
  
  Opcjonalny Opcjonalny 
 Bez elementu 

dystansowego 
element dystansowy 
mały 

element dystansowy 
duży 

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 max. 6,25W / cm² max. 1,6 W / cm² max. 0,55W / cm² 
    
  
Wymiary H 322 x B 234 x L 130mm 
  
Klasa bezpieczeństwa 
laserowego 

4 

  
Odległość 
bezpieczeństwa 

NOHD (Nominal Ocular Hazard Distance) 1,4 m 
 

Rozbieżność promienia 35° 
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Urządzenie „Interlock” Przełącznik stykowy drzwi, włącza się przy otwieraniu drzwi, obciążenie 12 V, 10 

mA, obwód szeregowy przy więcej niż jednych drzwiach 
  
Wyświetlacz Ekran ciekłokrystaliczny (LCD) 
  
Ciężar całkowity: 2,5 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 

Prosimy zachować opakowanie. Przesyłka i przechowywanie powinny odbywać 
się tylko w oryginalnym opakowaniu. 
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– Przed rozpoczęciem czynności związanych z konserwacją i czyszczeniem 
należy wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym i wyciągnąć wtyczkę z 
gniazdka. 
 
– Upewnić się, że podczas czyszczenia i dezynfekcji napisy z urządzenia (takie 
jak ostrzeżenia, oznakowania kontroli, tabliczce znamionowej) nie zostaną 
uszkodzone. 
 
– Upewnić się, że podczas czyszczenia lub dezynfekcji żadne płyny nie 
dostaną siędo urządzenia, przełącznika nożnego lub aplikatora. Nie używać 
sprayów. 
 
– Jeśli podczas czyszczenia lub dezynfekcji  do urządzenia lub aplikatora 
wniknąl płyn,  należy wyłączyć  urządzenie z eksploatacji. Chronić urządzenie 
przed ponownym uruchomieniem i skontaktować sie z serwisem. 
 
– Urządzenie i jego część aplikacyjna stosowana na nieuszkodzoną i zdrową 
skórę, w odniesieniu do higieny, nie stwarza zagrożenia. 

  
Obudowa /  
Włącznik nożny 

Czyszczenie: Obudowa, włącznik nożny, a wszystkie przewody mogą być 
oczyszczone z wszelkich widocznych zanieczyszczeń dostępnymi w handlu 
środkami czyszczącymi  bezalkoholowymi  do tworzyw sztucznych. Wycierać, 
nasączonymi,  według zaleceń producenta środka czyszczącego, nie 
ociekającymi miękkimi ścierkami, aż plamy zostaną usunięte. 

  
 Dezynfekcja: Zaleca się co najmniej raz w tygodniu, a także w przypadku 

ewentualnego skażenia przeprowadzić dezynfekcję. Aby to zrobić, należy 
skonsultować się z specjalistą od higieny. 
Zawsze przed  dezynfekcją  wykonać czyszczenie. 
 
Obudowa, włącznik nożny, przewody mogą być dezynfekowane 
powierzchniowo za pomocą nasączonych ściereczek. Należy użyć dostępnego 
w sprzedaży bezalkoholowego środka dezynfekującego do metalu i tworzyw 
sztucznych, działającego bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo. 
Przestrzegać wskazówek aplikacji producenta. Wycierać nasączonymi, według 
producenta środków dezynfekcyjnych,  nie ociekającymi miękkimi ścierkami. 
Uwaga, jeśli to konieczne, wysuszyć. 

  
Aplikator / Element 
dystansowy 

Czyszczenie: Przed czyszczeniem  aplikatora usunąć tuleję dystansową. 
Następnie postępować jak wskazano w opisie  "obudowa / włącznik nożny". 
Podczas czyszczenia soczewki w aplikatorze stosowac pałeczki z watą.   

  
 Dezynfekcja: Zaleca się co najmniej raz w tygodniu, a także w przypadku 

ewentualnego skażenia przeprowadzić dezynfekcję. Aby to zrobić, należy 
skonsultować się z specjalistą od higieny. 
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Zawsze przed  dezynfekcją  wykonać czyszczenie. 
 
Przed dezynfekcją  aplikatora usunąć tuleję dystansową.  
Należy użyć dostępnego w sprzedaży bezalkoholowego środka 
dezynfekującego do metalu i tworzyw sztucznych, działającego bakteriobójczo, 
wirusobójczo i grzybobójczo.  
Następnie postępować jak wskazano w opisie  "obudowa / włącznik nożny". 
Podczas dezynfekcji soczewki w aplikatorze stosowac pałeczki z watą. 
 
Czyszczenie i dezynfekcja soczewki - 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. 
 

  

 

Uwaga: W przypadku zastosowania łatwopalnych roztworów do czyszczenia i 
dezynfekcji laser należy pozostawić do odparowania (na ok. 10 minut) zanim 
się go włączy.  W przeciwnym razie może dojść do zapłonu! 

 
Ważna informacja: 

 
Korzystać z urządzenia tylko w higienicznych warunkach. 
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 Produkt posiada oznakowanie CE 

 

 
 
zgodnie z Dyrektywą WE w sprawie produktów medycznych 93/42/EWG. 
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Zakres dostawy  
Art.Nr.*  
4651 • Aparat bazowy 
 • Przewód sieciowy 
 • Włącznik nożny 
 • Wtyczka urządzenia „Interlock” 
 • Okulary ochronne (2 szt.) 
 • Tabliczka ostrzegająca przed promieniowaniem laserowym z lampą 

ostrzegającą 
 • Tulejki ochronne (25 szt.) 
 • Rysiki (2 szt.) 
* patrz również wyposażenie  

 
Wyposażenie 
 

 

Art.Nr.  
117 Przewód sieciowy 
94062523 Włącznik nożny 
98072210 Urządzenie zabezpieczające do monitorowania drzwi 
68072310 Wtyczka urządzenia „Interlock” 
250 Okulary ochronne (2 Szt.) 
95730012 Tabliczka ostrzegająca przed promieniowaniem laserowym z lampą ostrzegającą 
65730310 Tulejki ochronne (25 St.) 
65071610 Element dystansowy, silikonowy 
50400240 Element dystansowy, mały 
50400250 Element dystansowy, duży 
65800410 Rysik (2 St.) 
10102455 Instrukcja obsługi 
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 Producent nie przewiduje żadnych wariantów lasera Opton. 
 
Każdy kto wprowadza zmiany w urządzeniu lub wyposażeniu, zmienia 
urządzenie medyczne i tym samym działa  na własną odpowiedzialność. 
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 Opton jest produkowany zgodnie z przepisami bezpieczeństwa  
DIN EN 60601-1. 
 
Zimmer MedizinSysteme jako producent może być odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo i niezawodność aparatu tylko gdy:  
 
•  Urządzenie pracuje podłaczone do gniazda z uziemieniem oraz instalacja 
   elektryczna odpowiada DIN VDE 0100 część 710, 
•  urządzenie jest obsługiwane zgodnie z instrukcją stosowania, 
•  rozszerzenia, regulacje lub modyfikacje są wykonane przez osoby, które są  
   upoważnione przez Zimmer MedizinSysteme, 
•  użytkownik ma ustalić przed użyciem urządzenia i aplikatora ich   
   niezawodność, odpowiedniej stan i integralność mechaniczną, 
•  urządzenie jest obsługiwane przez odpowiednio przeszkolony personel, 
•  urządzenie nie jest obsługiwane w obszarach niebezpiecznych i / lub  
   w atmosferze sprzyjajacej zapłonowi, 
•  w przypadku przenikniecia cieczy do urzadzenia jest ono natychmiast  
   odłączone od sieci. 
 
Urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.  
 

  
Kalibracja Przed każdym zabiegiem przeprowadzić  kalibrację systemu laserowego 

(rozdział 10). Daje to pewność, że system laserowy działa poprawnie, 
światłowód jest nienaruszony i aplikator działa. 
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Wazna informacja: Upewnić się, że wszyscy w sali zabiegowej noszą  okulary ochronne. 
  
Przeprowadzenie  

 
1. Upewnić się, że aplikator jest całkowicie włożony do czujnika kalibracji. 
 

2. Włączyć urządzenie. 
 

3. Wprowadzić kod. 
 

4. Wybrać przycisk "Kalibracja". 
 

5. Włączyć laser za pomocą przycisku "Start". 
 

6. Wykonanie kalibracji (rozdział 10). Prawidłowa kalibracja - komunikat  
           "Kalibracja OK",  na pasku stanu. 

 
7. Naciśnij przycisk wyłacznika awaryjnego.Urządzenie powinno się 
            natychmiast wyłączyć.  

8. Obracając pokretłem  włącznika awaryjnego przywrócic go do pozycji  
            wyjściowej. 

 
. 
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 Do aparatu  Opton w Niemczech kontrola bezpieczeństwa (STK) 
i kontrola pomiarowa (MTK) nie  jest konieczna. Urządzenie nie jest 
przyporządkowane ani do Urządzenia 1, ani do Urządzenia 2 wg 
rozporządzenia MPBetreibV. 
 
W Niemczech obowiązują m.in. :MPBetreibV (rozporządzenie odnoszące się 
do użytkowania produktów medycznych), BGV A3 (przepisy BHP wydane 
przez niemieckie Zrzeszenia Zawodowo-Ubezpieczeniowe) oraz OStrV 
(rozporządzenie o sztucznym promieniowaniu optycznym) w ich aktualnym 
brzmieniu. 
 

  
Ważna informacja: Wymagania te dotyczą działania urządzenia w Niemczech. Uwaga ewentualnie  

rozbieżne przepisy krajowe danego państwa. 



 Błędy 
Usuwanie błędów 
Utylizacja 20  
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Brak funkcjiaparatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brak reakcji na włączenie wl. głównym , ekran pozostaje ciemny. 
Możliwa przyczyna 1: 
Połączenie sieciowe 
Usunięcie przyczyny 1: 
Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka i wtyczka 
urządzenia jest prawidłowo podłączona do gniazda w urządzeniu. 
Sprawdzić czy przewód zasilający jest uszkodzony. 
Sprawdzić zasilanie sieci energetycznej i gniazdko elektryczne. 
 
 
Możliwa przyczyna 2: 
Bezpiecznik sieciowy 
Usunięcie przyczyny 2: 
Sprawdzić bezpiecznik sieciowy. 
Wymienić przepalony bezpiecznik o tych samych parametrach. 
Sprawdzić zasilanie. 
 
Jeśli błąd wystąpi ponownie, należy poinformować serwis. 
 
Możliwa przyczyna 3: 
Wyłacznik bezpieczeństwa - wciśnięty 
Usunięcie przyczyny 2: 
Upewnić się, że wyłącznik awaryjny jest odblokowany. 
 

  
Laser nie ma mocy 
 

Możliwa przyczyna 1: 
Interlock 
Usunięcie przyczyny 1: 
Sprawdzić czy wtyczka blokujaca lub blokada drzwiowa jest prawidłowo 
zainstalowana. 
 
W przypadku blokady drzwiowej sprawdzić, czy drzwi są otwarte, czy są prawidłowo 
zamknięte. 
 
Możliwa przyczyna 3: 
Włącznik nożny 
Usunięcie przyczyny 2: 
Upewnić się, że przełącznik nożny został poprawnie zainstalowany. 

  
Aplikator 
przegrzanie 

Urządzenie jest zbyt zimne. Poczekać, aż aparat osiągnie odpowiednią temperatury 
pracy (sygnalizacja odpowiednim komunikatem na ekranie). 

  
Aplikator 
przegrzanie 

Urządzenie jest zbyt silnie ogrzane (np. długie działanie wysoką mocą) 
Poczekać, aż aparat osiągnie odpowiednią temperatury pracy (sygnalizacja 
odpowiednim komunikatem na ekranie). 
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Zakłócenia Wewnętrzne usterki urządzenia oznaczone są komunikatem o błędzie pojawiającym 
się na ekranie.  
Sporadycznie może pojawić się komunikat o błedzie. Należy wyłączyć aparat, 
poczekać ok. 5 sek. i ponownie właczyć aparat. 
Jezeli komunikat pojawia się ponownie, należy skontaktować się z obsługą klienta. 
Można się z nim skontaktować za pośrednictwem przedstawiciela handlowego lub 
przez centralę firmy w Neu-Ulm. 
 

  
Obsługa klienta Jeśli zakłócenia pojawiają sie często lub nie są one usuniete należy poinformować 

serwis / obsługę klienta.. często lub nie są one usunięte, informuje się, że usługa / 
Obsługa klienta. 
Można się z nim skontaktować za pośrednictwem przedstawiciela handlowego lub 
przez centralę firmy w Neu-Ulm. 
 

  
Centrala firmy Zimmer MedizinSysteme GmbH 

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

  
Utylizacja Urządzenie musi być zwrócone w oryginalnym opakowaniu do fabryki. Utylizacja 

musi odbywać się w zakładzie w Neu-Ulm. 
 
W (dot. kraje europejskie) zwrócić uwagę na krajowe przepisy dotyczące utylizacji. 
W razie potrzeby skontaktuj się z dostawcą. 
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Medyczne urządzenia elektryczne, do których należy np. Opton, wymagają specjalnych zabezpieczeń w zakresie 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i muszą być instalowane i uruchamiane zgodnie z informacjami dotyczącymi 
EMC zamieszczonymi w niniejszej instrukcji użytkowania lub dokumentach towarzyszących. 
 
Przenośne i ruchome środki łączności radiowej (np. telefony przenośne, telefony komórkowe) mogą wywierać wpływ na 
medyczne urządzenia elektryczne. 
 
Urządzenie Opton może być stosowane tylko z oryginalnymi częściami podanymi na liście zakresu dostawy i akcesoriów. 
Eksploatacja aparatu z innymi częściami może prowadzić do zwiększenia emisji i obniżenia odporności urządzenia na 
zakłócenia! 
 
Wskazówki i deklaracje producenta – elektromagnetyczne emisje zakłóceniowe 

Urządzenie Opton jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Klient lub 
użytkownik Opton powinien upewnić się, że urządzenie jest stosowane w takim środowisku. 

Test emisji Spełnienie wymagań Wskazówki dotyczące środowiska 
elektromagnetycznego 

Emisje o wysokiej częstotliwości, norma CISPR 11 Grupa 1 Urządzenie Opton musi emitować energię 
elektromagnetyczną, aby spełnić swoją 
zamierzoną funkcję. Może to wpływać na 
urządzenia znajdujące się w jego sąsiedztwie. 

Emisje o wysokiej częstotliwości, norma CISPR 11 Klasa B Urządzenie Opton może być używane 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 
ostrzeżenia: 
 
Ostrzeżenie: Urządzenie / system jest 
przeznaczone / przeznaczony tylko do użytku 
przez wyspecjalizowany personel medyczny. 
Jest to urządzenie / system klasy A wg CISPR 
11. W obszarze mieszkalnym urządzenie / 
system może wywoływać zakłócenia fal 
radiowych, w związku z czym może okazać 
się konieczne podjęcie odpowiednich środków 
temu przeciwdziałających, np. inne ustawienie 
lub ekranowanie Opton  bądź filtrowanie 
połączenia z w miejscu ustawienia. 

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

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

Spełnia wymagania 

Tabela 201 zgodnie z EN 60601-1-2 
 
Urządzenie nie powinno stykać się z innym urządzeniem lub być na nim umieszczane. Jeżeli takie usytuowanie jest 
konieczne, należy 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 Opton jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Klient lub użytkownik aparatu 
Optonpowinien upewnić się, że 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 wyłożone płytkami ceramicznymi. 
Jeżeli podłoga jest wyłożona 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. Jeżeli niezbędne jest korzystanie z 
Opton także w przypadku awarii zasilania, zalecamy 
zasilanie urządzenia Opton z nieawaryjnego źródła 
zasilania  lub na baterie. 
 
W takim przypadku może nastąpić reset urządzenia. 

Uwaga: UT to napięcie przemienne sieci przed zastosowaniem poziomów testowych. 
Tabela 202 zgodnie z EN 60601-1-2 
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Istotne cechy urządzenia Opton: Emisja fal uderzeniowych do celów terapeutycznych oraz bezusterkowa obsługa wszystkich 
funkcji. 
 
Wskazówki i deklaracje producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 

Urządzenie Opton jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Klient lub użytkownik aparatu 
Optonpowinien upewnić się, że 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 
używane w odległości od jakichkolwiek elementów Opton 
łącznie z jego przewodami, która jest nie mniejsza niż 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). 
 
Natężenie pól pochodzących od stałych nadajników RF jak 
określono w pomiarach pól elektromagnetycznych w terenie a 
powinny być niższe niż poziom zgodności dla każdego zakresu 
częstotliwości b. 
 
Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliżu urządzeń oznaczonych 
następującym symbolem: 
 

 

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

a Natężenia pól pochodzących od znajdujących się w pobliżu nadajników stałych takich jak nadajniki bazowe telefonów 
wykorzystujących łączność bezprzewodową, radiotelefonów, przenośnych amatorskich nadajników radiowych, nadajników AM, FM  
i telewizyjnych nie można wyliczyć teoretycznie z odpowiednią dokładnością. W celu dokonania oceny środowiska 
elektromagnetycznego wytworzonego przez nadajniki radiowe należy rozważyć przeprowadzenie pomiarów elektromagnetycznych 
w terenie. Jeżeli zmierzone w terenie natężenie pola w okolicy aparatu Opton przewyższa powyższy poziom zgodności, należy 
prowadzić obserwację urządzenia Opton, aby potwierdzić, że urządzenie działa poprawnie. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowego działania mogą być konieczne inne działania zaradcze, jak np. odwrócenie urządzenia Opton w inną stronę lub 
przestawienie go w inne miejsce. 
 
b Powyżej zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być niższe niż 3 V/m. 
Tabela 204 zgodnie z EN 60601-1-2 
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Zalecane odległości między przenośnymi i ruchomymi środkami łączności radiowej a urządzeniem Opton 

Urządzenie Opton jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia powodowane sygnałem o 
częstotliwości radiowej można kontrolować. Nabywca lub użytkownik urządzenia Opton może starać się unikać zakłóceń 
elektromagnetycznych poprzez zachowanie minimalnej odległości przenośnych i ruchomych środków łączności radiowej 
(nadajników) od urządzenia Opton – zależnie od maksymalnej mocy znamionowej tych nadajników, jak zalecono poniżej. 

Moc znamionowa nadajnika 
W 

Odległość zależna od częstotliwości nadajnika 
M 

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 powyższej tabeli zalecaną odległość d w metrach (m) można 
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 wyższy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2 Niniejsze wskazówki nie muszą mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Na rozchodzenie się fal 
elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi. 
Tabela 206 zgodnie z EN 60601-1-2 
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