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Elementy 
urządzenia i 
obsługi 

1 Regulator intensywności kanał I 
2 Regulator składowej częstotliwościowej 
3 Wyświetlacz 
4 Gniazdo karty SD 
5 Głowica ultradźwiękowa 

 6 Uchwyt głowicy ultradźwiękowej (opcjonalnie) 
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 Ilustracje 
Soleo Sono 
Wskazania na wyświetlaczu / paski nawigacyjne   
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Wskazanie na 
wyświetlaczu 

7 Pasek stanu 
8 Przyciski na ekranie 
9 Paski nawigacyjne 

 
 
Ryc. 3 
 
 
 
 

 
 
Pasek nawigacyjny 
Opis funkcji 
 

(A) Powrót Przejście o jeden krok wstecz 
(B) Terapia Przejście do obszaru terapii 
(C) Ulubione Przejście do obszaru ulubionych 
(D) Programy Przejście do listy programów 
(E) Protokoły Przejście do protokołów 

 (F) Do tyłu Przejście jedną stronę do tyłu 
 (G) Do przodu Przejście jedną stronę do przodu 
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Tył urządzenia / przełączniki i gniazda podłączeniowe   
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Przełączniki i 
gniazda 
podłączeniowe 

11 Włącznik i wyłącznik  
12 Uchwyt bezpiecznika sieciowego 
13 Złącze przewodu sieciowego 
16 Gniazdo głowicy ultradźwiękowej 0,8 / 2,4 MHz 

 18 Tabliczka znamionowa 
 
Informacja: Gniazda (14*), (15*) i (17*) nie mają funkcji w urządzeniu Soleo Sono. 
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Głowica ultradźwiękowa duża Głowica ultradźwiękowa mała 
 
 

 
 



 Objaśnienie symboli graficznych   
 

 
W instrukcji obsługi symbol ten oznacza niebezpieczeństwo. 

  

Uwaga! W instrukcji obsługi symbol ten oznacza ostrzeżenie „uwaga” przed 
ewentualnymi szkodami rzeczowymi. 

  

 
Część użytkowa typu BF 

  

 
Zapoznać się z instrukcją obsługi. 

  

 

Instrukcja obsługi 

  

 
Numer seryjny 

  

 
Numer artykułu 

  

 
Producent 

  

 
 

Data produkcji 

  

 
Symbol ten wskazuje niebezpieczne miejsca na urządzeniu. 

  

 
Praca przerywana 
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Obowiązuje dla urządzenia Soleo Sono (NG). 
 
Niniejsza instrukcja obsługi jest uznawana za część składową 
urządzenia.  
Należy przechowywać ją razem z urządzeniem, aby w każdej 
chwili umożliwić do niej dostęp osobie zajmującej się obsługą 
urządzenia. 
 
Instrukcja obsługi obowiązuje od października 2016. 

 

 



 Wskazania / Przeciwwskazania 
 
1.1 Wskazania 1  

 

 
 Strona 1  

 

Wskazania z zakresu 
ortopedii, chirurgii, 
traumatologii, 
reumatologii 
 
 

• zespoły bólowe kręgosłupa, np. zespół szyjny 
• zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (tylko w okresie bez stanu 

zapalnego) 
• choroby stawów 
• reumatoidalne zapalenie stawów (jeśli wskazane jest leczenie ciepłem) 
• choroba zwyrodnieniowa stawów 
• periartropatie 
• epikondylopatia 
• przewlekłe zapalenia ścięgna, zapalenia okostnej, ostroga piętowa 
• achillodynia 
• blizny, przykurcze, przykurcz Dupuytrena 
• dolegliwości pourazowe 
• złamania (zwłaszcza w przypadku opóźnionego tworzenia się kostniny) 

  
Pozostałe wskazania • astma oskrzelowa 

• rynopatia 
• utrzymujące się dolegliwości szyjnego odcinka kręgosłupa po urazie z 

szarpnięcia z wielokrotnymi blokadami 
• ból głowy 
• ból uszu 
• neuralgia popółpaścowa 
• zaburzenia czynnościowe żołądka i dwunastnicy 
• zespół bólowy miednicy 
• zaburzenia czynnościowe miednicy małej 



 Wskazania / Przeciwwskazania 
 
1.2 Przeciwwskazania 1  

 

 
 Strona 2  

 

 
Przeciwwskazania 
ogólne 

• niejasne objawy bólowe 
• choroby, w których nie wolno stosować ciepła, np. ostre choroby zapalne 
• choroby, w których przeciwwskazane są wpływy mechaniczne, np. 

zakrzepica żył 
• ograniczony przepływ krwi  
• podejrzenie chorób serca i układu krążenia 
• skaza krwotoczna 
• w okolicy szyjnej nie stosować ultradźwięków powyżej C3 
• stosowanie ultradźwięków w narządach miąższowych lub wrażliwych na 

ciepło (jądra, oczy, macica ciężarna, wątroba, nerki itp.) 
• znieczulone obszary skóry 
• zaburzenia odczuwania temperatury 
• po leczeniu promieniowaniem jonizującym 
• chrząstki nasadowe 
• nowotwory 
• elektroniczne rozruszniki 
• stosowanie na otwartych ranach lub w ich pobliżu 
• ograniczone odruchy lub wrażliwość na ból 
• zastosowanie w obszarze jamy brzusznej, okolicy miednicy lub lędźwiowej 

w okresie ciąży lub przy podejrzeniu ciąży 
 
 
Implanty metalowe i endoprotezy  
 
Obecnie nie istnieją już żadne zastrzeżenia w stosunku do stosowania 
ultradźwięków w małych dawkach. 



 Działania niepożądane 
 2  

 

 
 Strona 3  

 

Działania niepożądane 
terapii 
ultradźwiękowej 

W przypadku prawidłowego stosowania działania niepożądane nie są znane. 
 

 



 Wskazówki dotyczące użycia 
 
3.1 Informacje ogólne 3  

 

 
 Strona 4  

 

 Przed zastosowaniem urządzenia u pacjenta użytkownik powinien zaznajomić 
się z instrukcją obsługi, jak również poszczególnymi metodami leczenia oraz 
wskazaniami/przeciwwskazaniami, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi 
użycia. Należy przestrzegać również innych źródeł informacji dotyczących 
terapii ultradźwiękowej. 

  

 Niniejszą instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać razem 
z urządzeniem, aby w każdej chwili umożliwić do niej dostęp osobie 
zajmującej się obsługą urządzenia. 

  

 Cały system medyczny nadaje się do stosowania w otoczeniu pacjenta. 
  

Uwaga! 
W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym 
konieczne jest przed wszystkimi czynnościami konserwacyjnymi lub 
czyszczeniem rozłączenie urządzenia od sieci zasilającej poprzez 
wyciągnięcie wtyczki sieciowej. 

  

Uwaga! 
Przed użyciem należy zapewnić, że urządzenie jest używane podłączone do 
zgodnego z przepisami gniazda sieciowego ze stykiem ochronnym (instalacja 
elektryczna zgodnie z normą DIN VDE 0100 część 710). Urządzenie wolno 
przy tym stosować wyłącznie z dostarczonym przewodem sieciowym. 
Przewód sieciowy należy chronić przed obciążeniem mechanicznym. 

  

Uwaga! 
Pola magnetyczne i elektryczne mogą wpływać negatywnie na działanie 
urządzenia. Z tego powodu nie należy używać tego urządzenia w pobliżu 
urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne (urządzenia rentgenowskie 
lub do diatermii, tomografy rezonansu magnetycznego). Należy zachować 
bezpieczną odległość wynoszącą kilka metrów. 

  

Uwaga! 
Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w obszarach z 
wybuchowym, łatwopalnym lub utleniającym środowiskiem. 

  

Uwaga! 
Urządzenie należy tak umieścić podczas zastosowania, aby możliwy był 
bezpośredni dostęp do centralnego zasilania urządzenia, tak aby w każdej 
chwili możliwe było jego odłączenie od sieci.  

  

Uwaga! 
Przed użyciem należy skontrolować urządzenie. W przypadku uszkodzenia nie 
wolno go stosować. 

  

Uwaga! 
Stosować tylko części wyposażenia dodatkowego firmy Zimmer 
MedizinSysteme GmbH. 

  

Uwaga! 
Urządzenie może spowodować zakłócenia działania lub może zakłócać pracę 
urządzeń w najbliższym otoczeniu. Może być konieczne podjęcie 
odpowiednich działań zaradczych, takich jak np. nowa orientacja, nowy układ 
urządzenia lub ekranowanie. 

  

Uwaga! Podczas okresu użytkowania urządzenia nie wolno dokonywać jakichkolwiek 
zmian urządzenia lub systemu medycznego. 

  

Uwaga! W celu bezpiecznego rozłączenia urządzenia od sieci zasilającej należy 
wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda w obudowie lub gniazda sieciowego. 



 Wskazówki dotyczące użycia 
 
3.2 Ultradźwięki 3  
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 Z głowicą ultradźwiękową należy obchodzić się z zachowaniem ostrożności, 
nieostrożne obchodzenie się może zmienić jej właściwości. Głowica 
ultradźwiękowa nie może mieć styczności z ostrymi lub ostro zakończonymi 
przedmiotami, ponieważ aluminiowa głowica jest podatna na zadrapania. 

  
 Stosowanie innych środków sprzęgających niż specjalny żel do ultradźwięków 

SonoPlus może spowodować uszkodzenie głowicy ultradźwiękowej.  
  
 Po użyciu głowicę ultradźwiękową należy zdezynfekować zwykłymi środkami 

dezynfekcyjnymi do urządzeń. 
  
 Przed każdym użyciem należy sprawdzić głowicę ultradźwiękową pod kątem 

uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia nie wolno stosować głowicy 
ultradźwiękowej. 

  

Uwaga! 
W przypadku regularnego stosowania głowicy ultradźwiękowej w kąpieli 
wodnej należy 
podjąć działania w celu ochrony użytkownika. Wszystkie części ciała 
użytkownika, które są zanurzane w wodzie, należy chronić odpowiednimi 
działaniami. Jako odpowiedni środek ochronny uznawana jest tak zwana 
„odzież napowietrzona”. Mogą to być np.: rękawiczki neopreonowe lub 
rękawiczki lateksowe na rękawiczkach bawełnianych. 

 
 
 



 Ostrzeżenia 
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Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do stosowania przez fachowy 
personel medyczny.  

  

 
Stosowanie urządzenia z ustawieniami innymi niż wskazane w instrukcji 
obsługi lub do innych zastosowań może prowadzić do zagrożeń wskutek 
niekontrolowanej emisji energii ultradźwiękowej.  

  

 
Podczas terapii nie wolno pozostawiać pacjenta bez nadzoru. 

  

 
Instrukcje dotyczące miejsca leczenia, czasu trwania i intensywności leczenia 
wymagają wiedzy medycznej i mogą być udzielane tylko przez upoważnionych 
lekarzy, terapeutów i medyczny personel pomocniczy. Należy bezwzględnie 
przestrzegać tych instrukcji. 

  

 
Stosowanie w mokrych obszarach jest niedozwolone. Nieprzestrzeganie tego 
zalecenia może prowadzić do wystąpienia znacznych szkód oraz zagrożenia 
zarówno pacjenta, jak i użytkownika. 

  

 
Materiał opakowaniowy należy prawidłowo usuwać. Należy zwracać uwagę, 
aby znajdował się w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

  

 
U pacjentów z implantami lub wszczepionym urządzeniem elektronicznym 
leczenie można przeprowadzać dopiero po ustaleniu braku ryzyka. 

  

 
Jednoczesne podłączanie pacjenta do urządzenia elektrochirurgicznego jest 
niedozwolone. Może to prowadzić do oparzeń. 



 Soleoline w skrócie 
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Co to jest Soleoline? 
 

Bardzo nowoczesna, innowacyjna seria produktów, która udostępnia 3 różne 
warianty urządzeń. 
 
Soleo Sono 
Bardzo nowoczesne, innowacyjne urządzenie ultradźwiękowe. 
Soleo SonoStim 
Bardzo nowoczesne, innowacyjne urządzenie łączone do elektroterapii i 
terapii ultradźwiękowej z możliwością dodatkowego zastosowania VacoS. 
Soleo Galva 
Bardzo nowoczesne, innowacyjne urządzenie do elektroterapii z 
możliwością dodatkowego zastosowania VacoS. 

  
Informacja: Obsługa urządzeń Soleo SonoStim i Soleo Galva jest opisana w oddzielnej 

instrukcji obsługi. 
  
Co przemawia za 
Soleoline? 

Nowoczesny, przejrzysty kolorowy wyświetlacz, przedstawiający wszystkie 
parametry istotne dla terapii, oraz nowoczesna dotykowa obsługa. 
Indywidualne ustawienie uruchomienia programu oraz jasne i proste 
prowadzenie przez menu oferują najwyższy komfort dla użytkownika. 
 
Mały kształt pozwala oszczędzić miejsce w gabinecie oraz jak najlepiej 
nadaje się do stosowania podczas wizyt domowych. 

  
Jakie jest działanie  
Soleo Sono 

Emisja ultradźwięków terapeutycznych poprzez nowoczesną głowicę 
ultradźwiękową o płynnie przestrajanej częstotliwości. 

  
Innowacje w 
urządzeniu  
Soleo Sono? 

SonoSwing, innowacja w zakresie terapii ultradźwiękowej: 
• głowica ultradźwiękowa z dwoma częstotliwościami 
• możliwość wyboru głębokości wnikania poprzez procentowe ustawienie 

składowej częstotliwościowej. 
  
Informacja: Stosowanie urządzenia jest zastrzeżone dla personelu medycznego (np. 

lekarzy, terapeutów, medycznego personelu pomocniczego) 
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 Seria produktów Soleoline obejmuje 3 różne warianty urządzeń: 
 
Soleo Sono 
Urządzenie ultradźwiękowe do leczenia ultradźwiękami terapeutycznymi. 
Soleo SonoStim 
Urządzenie łączone do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii, z możliwością 
dodatkowego zastosowania VacoS. 
Soleo Galva 
Urządzenie do elektroterapii z możliwością dodatkowego zastosowania 
VacoS. 



 Uruchomienie urządzenia  
 
7.1 Montaż przewodów 7  
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Informacja: Na przewodach umieszczone są kolorowe strzałki jako pomoc orientacyjna 
do prawidłowego połączenia z urządzeniem. 

  
Terapia 
ultradźwiękowa 

Podłączyć głowicę ultradźwiękową do przeznaczonego do tego celu gniazda 
(16).  

  
Podłączanie 
przewodu 
sieciowego 

Podłączyć przewód sieciowy do przeznaczonego do tego celu gniazda (13) i 
podłączyć przewód do sieci. 

  
Informacja: Urządzenie wolno podłączać tylko do gniazd sieciowych ze stykiem 

ochronnym. 
  
Włączanie 
urządzenia 

Urządzenie włącza się przełącznikiem (11). 

  
Wyłączanie 
urządzenia 

Urządzenie wyłącza się przełącznikiem (11).  
Aby całkowicie (wszystkie bieguny) odłączyć urządzenie od sieci konieczne 
jest wyciągnięcie przewodu sieciowego. 

  

Uwaga! 
Wszystkie przewody trzeba chronić przed przygnieceniem lub innymi 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

  
Informacja: Wszystkie przyciski, menu i podmenu aktywuje się bezpośrednio na ekranie 

przez naciśnięcie palcem. 
 
 



 Ustawienia podstawowe 
 
8.1 Informacje ogólne 8  
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Informacja: Poniższe opisy są oparte na fabrycznych ustawieniach podstawowych. 
  
Informacja: Zmiany ustawień podstawowych są możliwe tylko z ekranu startowego. 
  
Ekran startowy Po włączeniu urządzenia i autoteście otwiera się ekran startowy. 

 

 
 
 

  
  
Informacja: (1) powoduje przejście natychmiast do ekranu terapii. 
  
 

 
  
Menu konfiguracji 
 

W menu konfiguracji można zmieniać ustawienia fabryczne i ustawiać je 
indywidualnie. 

  
Wybór konfiguracji (2) otwiera ekran „Konfiguracja“. 

 
  

2 1 



 Ustawienia podstawowe 
 
8.1 Informacje ogólne 8  
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Możliwości ustawień są opisane poniżej. 
Ustawienia podstawowe są fabrycznie wstępnie zaprogramowane w sposób 
przedstawiony na ekranie. 

  
(1) Ustawienia 
początkowe 

Możliwości indywidualnego wyboru ustawień początkowych. 
Wyboru dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 

  
(2) Język Wybór języka.  

Wyboru dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 
  
(3) Tekst powitania Aktywacja (3) otwiera okno z klawiaturą alfabetyczną do wprowadzania 

indywidualnego tekstu powitania na ekranie startowym. 
  
(4) Anulowanie Aktywacja (4) przerywa procedurę. 
  
(5) OK Aktywacja (5) zapisuje dokonane zmiany i powoduje przejście do ekranu 

startowego. 
  
(6) Wersja Aktywacja (6) otwiera okno z informacjami o aktualnej wersji 

oprogramowania. 
  
(7) Load Default Aktywacja (7) przywraca domyślne ustawienia fabryczne. 
  
(8) Dźwięk Możliwe jest włączenie i wyłączenie sygnałów dźwiękowych. 
  
(9) Schemat kolorów Aktywacja (9) powoduje zmianę między jasnym a ciemnym tłem ekranu. 
  
(10) Wygaszacz 

ekranu 
Możliwość ustawienia, od kiedy ma być aktywowany wygaszacz ekranu. 

  
(11) Jasność Ustawienie jasności za pomocą obu przycisków strzałek. 
  
(12) Głośność Ustawienie głośności za pomocą obu przycisków strzałek. 

10 12 3 11 

4 
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 Ustawienia podstawowe 
 
8.2 Terapia ultradźwiękowa 8  
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Informacja: Aktywacja (13) otwiera ekran „Konfiguracja - Ultradźwięki“. 
  
Ustawienia 
ultradźwięków 

 
 

 
  
(1) Jednostka Możliwość ustawienia jednostki natężenia na wykresie słupkowym. 

Wyboru dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 
  
(2) Sprzężenie Możliwość ustawienia (50-95%) wartości granicznej sprzężenia. 

Ustawienie odbywa się za pomocą obu przycisków strzałek. 
  
(3) Kalibracja 

sprzężenia 
głowicy 

W celu kompensacji ewentualnej błędnej kalibracji spowodowanej wieloma 
godzinami roboczymi można przeprowadzić kalibrację sprzężenia głowicy.  

2 3 

1 
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Serwis 

 
 

 Aktywacja (1) otwiera menu serwisowe. 
 
W menu serwisowym można przeprowadzać aktualizacje oprogramowania.  
 
Informacje dotyczące przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania będą 
przekazane użytkownikowi, gdy zaplanowana będzie aktualizacja. 

  
 W celu otwarcia menu serwisowego należy wpisać hasło „armin”. 

 
Wszystkie pozostałe wymienione punkty nie są istotne dla użytkownika. 
 
Aktywacja (2) powoduje przejście do Konfiguracja - Ogólne. 

  

1 
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Start programu 
 

 
 
 
 
Aktywacja (1) otwiera ekran programów. Tu możliwy jest wybór żądanego 
programu. 

  
Programy 
Soleo Sono 

 
 

 
W urządzeniu Soleo Sono dostępnych jest 9 różnych programów 

  
Wybór programu Wyboru żądanego programu terapii ultradźwiękowej dokonuje się 

bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 

1 
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Ekran terapii Po wyborze programu terapii ultradźwiękowej otwiera się ekran terapii. 
 

 
 

  
Informacja: Przed rozpoczęciem leczenia należy sprawdzić, czy dane w oknie 

parametrów (tutaj: 5 cm²) zgadzają się z podłączoną głowicą 
ultradźwiękową. 

  
Ustawianie 
natężenia 

Regulacja natężenia lewym regulatorem natężenia (1). 
 

 
 
 

  
Informacja: Zmiana procentowej proporcji częstotliwości następuje prawym regulatorem 

(2). 

1 

2 
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Rozpoczęcie terapii 
 
 

  
 
 
 
(3) powoduje rozpoczęcie terapii. (3) zmienia (4). Na wykresie słupkowym 
wyświetlana jest ustawiona dawka, a czas leczenia zmniejsza się co 
sekundę. Aktywne jest wskazanie sprzężenia. 

  
Zakończenie terapii Po upływie czasu terapii sygnał dźwiękowy sygnalizuje zakończenie terapii, 

zegar jest ustawiony na 00:00. Natężenie ustawia się automatycznie na 
zero, znika wskazanie na wykresie słupkowym, a wskazanie sprzężenia jest 
nieaktywne.  
 
Czas terapii jest automatycznie ponownie aktywowany po zakończeniu 
terapii, a (4) zmienia się na (3). 

 

4 
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Opis elementów 
wyświetlacza i 
przycisków 

 
 

 
 
 
 

(1) Natężenie Wykres słupkowy wskazuje aktualnie ustawione natężenie. Ustawienia 
natężenia dokonuje się lewym regulatorem. 

  
(2) Start/Stop Aktywacja (2) rozpoczyna lub zatrzymuje terapię. 
  
(3) Czas terapii Wskazuje czas terapii dla wybranego programu. 

Przyciskami + / - można przedłużyć lub skrócić wstępnie ustawiony czas 
terapii. Po rozpoczęciu terapii wyświetlany jest aktualnie pozostały jeszcze 
czas terapii. 

  
(4) Pasek stanu Na pasku stanu wyświetlana jest nazwa aktualnego programu terapii 

ultradźwiękowej. 
  
(5) Sprzężenie Wskazanie sprzężenia. Sprzężenie jest przedstawiane cyfrowo w procentach.  
  
(6) Głębokość 
działania 

Wykres słupkowy przedstawia aktualny stosunek częstotliwości 0,8 MHz (800 
KHz) do 2,4 MHz w procentach. Aktywacja (6) otwiera okno Głębokość 
działania. Tu można zmienić ustawienie procentowego stosunku 
częstotliwości. Ustawienie odbywa się za pomocą przycisków strzałek. 

  
(7) Parametry Przedstawia parametry aktualnego programu terapii. Wyświetlane są 

parametry trybu pracy, częstotliwości, współczynnik wypełnienia impulsu i 
aktualna głowica ultradźwiękowa.Aktywacja (7) otwiera ekran parametrów 
ultradźwięków. 
Tu można zmienić parametry w sposób zdefiniowany przez użytkownika. 
Parametry wybiera się bezpośrednio. Jeśli mają one niebieskie tło, można 
dokonać zmiany. Za pomocą przycisków strzałek można zmieniać wartości do 
góry lub do dołu w zdefiniowanym zakresie. 
Tutaj można również przestawić głowicę ultradźwiękową na terapię w kąpieli 
wodnej (patrz punkt 9.3). 
 

1 
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Informacja: 
 

W przypadku przeprowadzania terapii ultradźwiękowej w kąpieli wodnej 
konieczna jest przed terapią modyfikacja nadzoru temperatury głowicy 
ultradźwiękowej. 

  
Wykonanie 
 
 

Aktywacja (1) 
 
 

 
 
otwiera ekran parametrów ultradźwięków. 
 

 
 

  
Przycisk aktywacji 
kąpieli wodnej 
 

Po aktywacji (2) i potwierdzeniu modyfikowany jest nadzór temperatury 
głowicy ultradźwiękowej dla terapii w kąpieli wodnej. 

  
Informacja: Po zakończeniu terapii w kąpieli wodnej może się zdarzyć, że temperatura 

głowicy ultradźwiękowej będzie za wysoka dla terapii poza kąpielą wodną. 
Wyświetlany jest wtedy komunikat „Regulacja temperatury głowicy”. W tym 
czasie nie jest możliwa żadna terapia. Po zakończeniu procedury regulacji 
temperatury głowicy ultradźwiękowej znika komunikat i można kontynuować 
terapię. 

 

1 
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Karta SD Na karcie SD zapisywane są ustawienia zdefiniowane przez użytkownika 
oraz lista wskazań. 

  
 Jeśli karta SD nie jest włożona, po aktywacji przycisków „Ulubione” lub 

„Wskazania” pojawia się komunikat: 
 
„Brak karty SD“.  
 
Korzystanie z „Ulubionych” lub „Wskazań” wymaga karty SD. 
 
Należy włożyć kartę i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

  
Informacja: Komunikat należy dezaktywować w sposób opisany w punkcie 18. 
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 Wsparcie przy wyborze terapii i propozycja zalecenia terapii. 
  
Protokoły (1) otwiera menu z zaleceniami terapii. 

 

 
 

  
Wybór terapii 
poprzez obszar ciała 

Wyboru obszaru ciała dokonuje się poprzez kliknięcie białego kwadratu. 

  
Wybór obrazu 
chorobowego 

Po wyborze żądanego obszaru ciała otwiera się okno z różnymi chorobami w 
obrębie barku. 
 
Wyboru obrazu chorobowego dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim 
wierszu.  
 

 
 

 Wsparcie przy wyborze terapii i propozycja zalecenia terapii. 
  

  

1 
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Informacje o terapii Po wyborze obrazu chorobowego otwiera się kolejne okno z dokładnymi 

informacjami o terapii oraz propozycją programu. 
 

 
  
Wybór programu 
terapii 
 
 

Aktywacja (1) otwiera ekran terapii z odpowiednim programem. 

1 
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 Parametry wstępnie zdefiniowanych programów można indywidualnie 
zmieniać i zapisywać.  

  
Zapisywanie i 
nazywanie programu 
 
 

 
 
 
Aktywacja (1) otwiera klawiaturę do wprowadzania nazwy programu. 

 
Nazwę programu można przejąć lub wprowadzić za pomocą klawiatury. 

  
 

 
 

  
Informacja: Dostępnych jest w każdym przypadku 120 miejsc w pamięci. 
  

Zapisywanie na 
liście ulubionych 

Aktywacja (2) przejmuje program na listę ulubionych. 
Program jest zawsze zapisywany na pierwszym wolnym miejscu listy. 
Aktywacja (3) przerywa procedurę zapisywania. 

  
Informacja: W przypadku aktywacji (1) bez uprzedniego wprowadzenia nazwy programu 

pojawia się następujący komunikat: 
 
„Wprowadź nazwę!” 
Należy potwierdzić komunikat, wprowadzić nazwę programu i powtórzyć 
procedurę zapisu. 

 
  

1 

3 

2 



 Instrukcja obsługi 
9.6 Lista ulubionych  

Wywoływanie programów / edycja listy 9  
 

 
 Strona 23  

 

 Na liście ulubionych wymienione są indywidualnie zapisane programy. 
 
Można je tutaj 
 
1. wywoływać do terapii,  
2. edytować (przesuwać ich kolejność i usuwać). 

  
Wybór listy 
ulubionych 
 

Aktywacja (1) otwiera listę ulubionych. 

Wywołanie programu Wyboru żądanego programu dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim 
wierszu i powoduje on otwarcie ekranu terapii. 

  
Edycja 
listy ulubionych 
 
 
 

 
 
 
Aktywacja (2) otwiera tryb edycji lub usuwania. 
Wyboru programu do edycji dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim 
wierszu. 

2 
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Edycja ulubionych 

  
 
 
 
Aktywacja (1) przesuwa program do góry. 
Aktywacja (2) przesuwa program do dołu. 
Aktywacja (3) usuwa program. 
Aktywacja (4) potwierdza edycję. 

  
 Aktywacja (3) powoduje wyświetlenie żądanie potwierdzenia: 

 

 
 
 
 
Aktywacja (5) usuwa program. 
Aktywacja (6) przerywa procedurę usuwania. 

  
Wywołanie 
programu 

Wyboru żądanego programu dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim 
wierszu. 

  

1 3 2 4 
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Napięcie sieciowe 100 - 240 V, 220 V / 50 Hz / 60 Hz 

220 V / 60 Hz 
  
Bezpiecznik sieciowy 2 x T2AL, 250 V, 5x20 mm 
  
Pobór mocy max. 60 VA 
  
Klasa ochrony I 
  
Część użytkowa Typ BF 
  
Rodzaj pracy Praca przerywana: 30 minut wł., 10 minut wył. 
  
Wymiary 322 mm x 234 mm x 130 mm 
  
Masa 2,1 kg 
  
Praca +10 °C do +35 °C, 30% do 75% wilgotności względnej bez kondensacji,  

przy 700 hPa-1060 hPa 
   
Transport -10 °C do +50 °C, 10 % do 90 % wilgotności względnej bez kondensacji,  

przy 700 hPa-1060 hPa 
  
Przechowywanie -10 °C do +50 °C, 10 % do 90 % wilgotności względnej bez kondensacji,  

przy 700 hPa-1060 hPa 
  
Informacja: Przechowywanie i transport tylko w opakowaniu oryginalnym. 
  
 Zmiany techniczne zastrzeżone! 
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Głowice 
ultradźwiękowe 

 

  
Częstotliwość 0,8 MHz i 2,4 MHz 
  
Głowica 
ultradźwiękowa mała 

1 cm² , ERA = 0,67 cm² przy 0,8 MHz,  
0,65 cm² przy 2,4 MHz 

  
Moc maksymalna 1,0 W przy 0,8 MHz, 0,5 W przy 2,4 MHz 
  
Poziomy natężenia 0,1 do 1 W/cm² eff. w krokach co 0,1 W/cm² 
  
Głowica 
ultradźwiękowa duża 

5 cm², ERA = 2,3 cm² przy 0,8 MHz,  
2,38 cm² przy 2,4 MHz 

  
Moc maksymalna 6,9 W przy 0,8 MHz, 7,1 W przy 2,4 MHz 
  
Poziomy natężenia 0,1 do 3 W/cm² eff. w krokach co 0,1 W/cm² 
  
Dokładność ± 20% 
  
Rodzaje 
ultradźwięków 

1. Ciągłe ultradźwięki 
2. Pulsacyjne ultradźwięki, możliwość ustawienia częstotliwości impulsów: 

20 Hz, 50 Hz, 100 Hz 
Współczynnik wypełnienia impulsu: 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 5, 1 : 10 

  
Wymienność Głowice dźwiękowe są kalibrowane fabrycznie i można je bez problemu 

wymieniać. 
  
Część użytkowa Oscylator głowicy ultradźwiękowej 
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-  Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i czyszczenia należy z zasady 
wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym i wyciągnąć wtyczkę sieciową. 

 
-  Należy zwracać uwagę, aby podczas czyszczenia i dezynfekcji nie zostały 

uszkodzone napisy na urządzeniu (np. ostrzeżenia, etykiety części 
regulacyjnych, tabliczka znamionowa). 

 
-  Należy zwracać uwagę, aby podczas czyszczenia i dezynfekcji żadne płyny 

nie dostały się do urządzenia. Nie używać aerozoli. 
 
-  Jeśli podczas czyszczenia lub dezynfekcji do urządzenia dostaną się płyny, 

należy wyłączyć urządzenie z eksploatacji, chronić je przed ponownym 
uruchomieniem i skontaktować się z serwisem. 

 
-  Urządzenie i jego część użytkowa są uznawane jako niekrytyczne pod 

względem higieny w przypadku stosowania na nienaruszonej i zdrowej 
skórze. 

  
Obudowa/przewody Czyszczenie: Obudowę i wszystkie przewody można czyścić w przypadku 

widocznych zabrudzeń normalnymi, niezawierającymi alkoholu środkami 
czyszczącymi do tworzyw sztucznych. Powierzchnie należy przecierać 
zwilżoną według wytycznych producenta środka czyszczącego, niekapiącą, 
miękką ściereczką, aż do usunięcia zabrudzeń. 

  
 Dezynfekcja: Zalecamy przeprowadzanie dezynfekcji co najmniej raz w 

tygodniu oraz w przypadku wskazówek świadczących o możliwym 
zanieczyszczeniu. Należy skonsultować się w tej sprawie ze specjalistą ds. 
higieny. Przed dezynfekcją należy zawsze przeprowadzać czyszczenie. 
 
Obudowę i wszystkie przewody można dezynfekować poprzez przecieranie. W 
tym celu należy stosować normalny, niezawierający alkoholu środek 
dezynfekcyjny do metalu i tworzyw sztucznych, który ma działanie 
bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze. Należy przestrzegać instrukcji 
użycia podanych przez danego producenta. Wszystkie powierzchnie należy 
przecierać zwilżoną według wytycznych producenta środka czyszczącego, 
niekapiącą, miękką ściereczką lub wstępnie nawilżonymi chusteczkami 
dezynfekcyjnymi (ang. wipes).  
Ewentualnie należy przestrzegać również wytycznych dotyczących suszenia i 
późniejszego czyszczenia. 

  
Głowice 
ultradźwiękowe 

Czyszczenie: Należy postępować w sposób opisany w punkcie 
„Obudowa/przewody”.  

  
 Dezynfekcja: Należy postępować w sposób opisany w punkcie 

„Obudowa/przewody”.  
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Jeśli do czyszczenia lub dezynfekcji stosowane są łatwopalne roztwory, przed 
użyciem urządzenie należy odczekać wystarczająco długo, aby roztwór mógł 
odparować. W przeciwnym razie może dojść do zapłonu. 

  
Informacja: Urządzenie należy stosować tylko w higienicznie nienagannym otoczeniu. 
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 Produkty są opatrzone znakiem CE 
 

 
 
zgodnie z Dyrektywą WE o wyrobach medycznych 93/42/EWG.  

  
Producent Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Zakres dostawy Soleo Sono 
Nr art.  
5312-01 1 urządzenie podstawowe 
(patrz poniżej) 1 głowica ultradźwiękowa o płynnie przestrajanej częstotliwości 0,8 i 2,4 MHz, 

ø 28 mm 
1 przewód sieciowy 
1 instrukcja użycia 

  
  
Wyposażenie 
dodatkowe 

 

Nr art.  
4200 Głowica ultradźwiękowa o płynnie przestrajanej częstotliwości 0,8 i 2,4 MHz, ø 

28 mm 
4220 Głowica ultradźwiękowa o płynnie przestrajanej częstotliwości 0,8 i 2,4 MHz, ø 

13 mm 
118 Przewód sieciowy 
91290210 Uchwyt głowicy ultradźwiękowej 
6 SonoPlus, 1 butelka 
87054002 Torba na Soleoline 
87053001 Walizka na Soleoline 
10102526 Instrukcja obsługi 
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 Dla Soleo Sono producent nie przewiduje żadnych urządzeń 
do terapii skojarzonej. 
 
Jeśli urządzenia są łączone ze sobą mimo tej wytycznej i tym 
samym powstaje i jest używany system medyczny, odbywa się 
to na własną odpowiedzialność użytkownika. 
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 Soleo Sono jest produkowany zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa normy 
EN 60601-1.  
 
Firma Zimmer MedizinSysteme jako producent jest odpowiedzialna za 
bezpieczeństwo i niezawodność tylko w następujących przypadkach: 
 
• urządzenie jest używane podłączone do zgodnego z przepisami gniazda 

sieciowego ze stykiem ochronnym oraz instalacja elektryczna spełnia 
wymagania normy DIN VDE 0100 część 710, 

• urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi, 
• rozszerzenia, nowa konfiguracja lub zmiany są dokonywane tylko przez 

osoby upoważnione przez firmę Zimmer MedizinSysteme, 
• użytkownik sprawdził przed zastosowaniem urządzenia jego 

bezpieczeństwo działania i prawidłowy stan, 
• przed każdym zastosowaniem sprawdzane są głowica ultradźwiękowa, 

przewody i złącza wtykowe pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć 
wpływ na bezpieczeństwo urządzenia (np. pęknięcia), 

• urządzenie jest obsługiwane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony 
personel, 

• urządzenie nie jest używane w obszarach zagrożonych wybuchem i/lub 
utleniającej atmosferze, 

• po wniknięciu płynów urządzenie jest natychmiast odłączone od sieci. 
 

Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być konserwowane i 
naprawiane przez operatora. 

  

 

Bezpieczniki i inne części zamienne mogą być wymieniane tylko przez 
przeszkolony personel serwisowy. 
Wymiana baterii litowej przez osoby nieprzeszkolone może prowadzić do 
niebezpieczeństw. 

  

 

Serwis urządzenia może być przeprowadzany wyłącznie przez przeszkolony 
personel. Wszystkie opisy potrzebne do celów serwisowych są zawarte w 
instrukcji serwisowej Soleoline lub można je uzyskać od producenta. Firma 
Zimmer MedizinSysteme udostępnia na żądanie schematy połączeń, listy 
elementów konstrukcyjnych, opisy, instrukcje kalibracji lub inne dokumenty. 
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 Soleo Sono przeprowadza po włączeniu autotest, sprawdzający wszystkie 
elementy wewnętrzne.  
 
W przypadku wystąpienia błędu pojawia się komunikat o błędzie. 
 
Oprócz tego możliwe jest przeprowadzenie rozszerzonego testu działania w 
sposób opisany poniżej. 

  
 Takie testy należy przeprowadzać co miesiąc lub w razie wątpliwości odnośnie 

sprawności urządzenia. 
  
Ultradźwięki Wybrać głowicę ultradźwiękową i pokryć powierzchnię głowicy ultradźwiękowej 

żelem sprzęgającym. Przy małej mocy i rozpoczęciu terapii wskazanie 
sprzężenia musi wskazywać powyżej 90%. 
Test należy przeprowadzić kolejno z obiema głowicami ultradźwiękowymi.  
Następnie oczyścić głowice ultradźwiękowe. 
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 Dla urządzenia Soleo Sono w Niemczech nie jest wymagana techniczna 
kontrola bezpieczeństwa zgodnie z §6 niemieckiego rozporządzenia 
dotyczącego wyrobów medycznych MPBetreibV (Medizinprodukte-
Betreiberverordnung). Urządzenie nie jest wymienione w załączniku 1 tego 
rozporządzenia. 

  
 Kontrola metrologiczna zgodnie z §11 rozporządzenia MPBetreibV 

(Medizinprodukte-Betreiberverordnung) nie jest również konieczna dla 
urządzenia Soleo Sono. Urządzenie nie jest wymienione w załączniku 2 tego 
rozporządzenia.  

  
 W Niemczech należy również przestrzegać przepisów Niemieckiego 

ustawowego ubezpieczenia wypadkowego DGUV (przepis 3 – Instalacje 
elektryczne i sprzęt) w aktualnie obowiązującej wersji. 

  
Informacja: Informacje te obowiązują dla eksploatacji urządzenia w Niemczech. Należy 

przestrzegać ewentualnie odbiegających przepisów obowiązujących w danym 
kraju. 
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Komunikat o błędzie 
Karta SD 
 

Jeśli karta SD nie jest włożona, po aktywacji przycisków „Ulubione” pojawia się 
komunikat: 
 
„Brak karty SD“.  
 
Korzystanie z „Ulubionych” wymaga karty SD. 
 
Należy włożyć kartę i potwierdzić przyciskiem „OK”. 

  
Błąd Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o występującym błędzie, np.: „Brak 

głowicy” 
 
Niektóre błędy są wyświetlane również z odpowiednim numerem błędu (np. 
„Błąd testu wewnętrznego X/XX/X”). 
 
Czasami błąd można usunąć po wyłączeniu, odczekaniu pięciu sekund i 
ponownym włączeniu urządzenia.  
 
W przeciwnym razie należy skontaktować się z działem obsługi klienta. 
Można się z nim skontaktować za pośrednictwem właściwego przedstawiciela 
handlowego lub centrali w Neu-Ulm. 

  
 Urządzenie wolno odsyłać do fabryki tylko w opakowaniu oryginalnym. 

 
W razie błędów lub błędów urządzenia należy zwrócić się na podany adres: 

  
Centrala Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Usuwanie Urządzenie wolno odsyłać do fabryki tylko w opakowaniu oryginalnym. 

Usuwanie może odbywać tylko za pośrednictwem fabryki w Neu-Ulm. 
 
W krajach (europejskich) poza Niemcami należy przestrzegać krajowych 
przepisów dotyczących usuwania. Ewentualnie należy zwrócić się do 
sprzedawcy. 
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Medyczne urządzenia elektryczne, takie jak np. Soleo Sono podlegają w zakresie EMC (zgodności elektromagnetycznej) 
specjalnym środkom ostrożności i konieczna jest ich instalacja lub uruchamianie zgodnie z informacjami EMC, podanymi w 
instrukcji obsługi lub dokumentacji towarzyszącej. 
 
Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne wielkiej częstotliwości (np. telefony przenośne, telefony komórkowe) mogą 
oddziaływać na medyczne urządzenia elektryczne. 
 
Urządzenie Soleo Sono wolno stosować tylko z częściami oryginalnymi, które są podane na liście zakresu dostawy i 
wyposażenia dodatkowego. Eksploatacja urządzenia z innymi częściami może prowadzić do większych emisji lub mniejszej 
odporności urządzenia na zakłócenia! 
 
Wytyczne i oświadczenie producenta – emisje zakłóceń elektromagnetycznych 

Urządzenie Soleo Sono jest przeznaczone do pracy w niżej wymienionym środowisku elektromagnetycznym. 
Nabywca lub użytkownik urządzenia Soleo Sono powinien dopilnować, aby urządzenie było użytkowane w takim 
właśnie środowisku. 

Pomiary emisji zakłóceń Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - 
Wytyczne 

Emisje w.cz. wg CISPR 11 Grupa 2 W celu spełnienia zamierzonej funkcji 
urządzenie Soleo Sono musi emitować 
energię elektromagnetyczną. Może to 
wpływać na pracę urządzeń elektronicznych, 
które znajdują się w pobliżu. 

Emisje w.cz. wg CISPR 11 Klasa B Urządzenie Soleo Sono jest przeznaczone do 
użytku we wszystkich budynkach, w tym w 
budynkach mieszkalnych oraz budynkach 
podłączonych bezpośrednio do publicznej 
sieci elektrycznej, zaopatrującej również 
budynki użytkowane w celach mieszkalnych. 

Emisje drgań harmonicznych wyższych 
wg IEC 61000-3-2 

Klasa A 

Emisje wahań napięcia / migotań wg IEC 
61000-3-3 

Zgodność 

Tabela 201 według EN 60601-1-2:2006-10 
 
Urządzenia nie wolno użytkować bezpośrednio obok lub ułożonego w stos z innymi urządzeniami. Jeśli konieczna jest praca 
urządzenia w pobliżu lub w ułożeniu w stos z innymi urządzeniami, należy obserwować urządzenie, aby sprawdzić 
prawidłową pracę w takiej używanej konfiguracji. 
  



 Deklaracja producenta EMC  
 19  

 

 
 Strona 37  

 

Wytyczne i oświadczenie producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 

Urządzenie Soleo Sono jest przeznaczone do pracy w niżej wymienionym środowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub 
użytkownik urządzenia Soleo Sono powinien dopilnować, aby urządzenie było użytkowane w takim właśnie otoczeniu. 

Testy odporności na 
zakłócenia 

Poziom kontrolny IEC 
60601 

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne – 
wytyczne 

Wyładowanie 
elektryczności statycznej 
(ESD) wg IEC 61000-4-2 

± 6 kV wyładowanie 
dotykowe 
 
± 8 kV wyładowanie 
powietrzne 

± 6 kV wyładowanie 
dotykowe 
 
± 8 kV wyładowanie 
powietrzne 

Podłogi powinny być wykonane z drewna, 
betonu lub płytek ceramicznych. Jeśli podłogi 
są pokryte materiałem syntetycznym, 
wilgotność względna powinna wynosić 
minimum 30%. 

Szybkie nieustalone 
elektryczne przebiegi 
zakłóceń/impulsów wg 
IEC 61000-4-4 

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

± 2 kV dla 
przewodów 
sieciowych 
 
nie dotyczy 

Jakość napięcia zasilającego powinna 
odpowiadać warunkom typowym dla 
środowiska przemysłowego lub szpitalnego. 

Napięcia udarowe 
wg IEC 6100-4-5 

± 1 kV napięcie 
przeciwzwrotne 
 
± 2 kV napięcie 
równoległe 

± 1 kV napięcie 
przeciwzwrotne 
 
± 2 kV napięcie 
równoległe 

Jakość napięcia zasilającego powinna 
odpowiadać warunkom typowym dla 
środowiska przemysłowego lub szpitalnego. 

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

<5% UT 
(>95% zapad w UT 
przez ½ cyklu) 
 
40% UT 
(60% zapad w UT 
przez 5 cykli) 
 
70% UT 
(30% zapad w UT 
przez 25 cykli) 
 
<5% UT 
(95% zapad w UT 
przez 5 sekund) 

<5% UT 
(>95% zapad w UT 
przez ½ cyklu) 
 
40% UT 
(60% zapad w UT 
przez 5 cykli) 
 
70% UT 
(30% zapad w UT 
przez 25 cykli) 
 
<5% UT 
(95% zapad w UT 
przez 5 sekund) 

Jakość napięcia powinna odpowiadać 
warunkom typowym dla środowiska 
przemysłowego lub szpitalnego. Jeśli 
użytkownik urządzenia Soleo Sono wymaga 
ciągłej pracy urządzenia, także w przypadku 
wystąpienia przerw w zasilaniu w energię, 
zalecane jest zasilanie urządzenia Soleo 
Sono z bezprzerwowego źródła zasilania lub 
baterii. 

Pole magnetyczne przy 
częstotliwości zasilającej 
(50/60Hz) IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Pola magnetyczne o tej częstotliwości 
zasilania powinny charakteryzować się 
parametrami typowymi dla instalacji w 
obszarach komercyjnych lub szpitalnych. 

Uwaga: UT jest napięciem prądu zmiennego przed zastosowaniem poziomu testowego. 
Tabela 202 według EN 60601-1-2:2006-10 
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Istotne cechy wydajności urządzenia Soleo Sono to: bezzakłóceniowa emisja ultradźwięków przy ustawionych parametrach 
oraz bezzakłóceniowa obsługa wszystkich funkcji. 
 
Wytyczne i oświadczenie producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 

Urządzenie Soleo Sono jest przeznaczone do pracy w niżej wymienionym środowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub 
użytkownik urządzenia Soleo Sono powinien dopilnować, aby urządzenie było użytkowane w takim właśnie otoczeniu. 

Kontrola 
odporno-
ści na 
zakłócenia 

IEC 60601-Poziom 
testowy 

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne 

Emitowane 
wielkości 
zakłócające 
w.cz. wg 
IEC 61000-
4-6 
 
Emitowane 
wielkości 
zakłócające 
w.cz. 
według IEC 
61000-4-3 

3 Vwartość rzeczywista 
150 KHz do 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

3 Vwartość rzeczywista 
150 KHz do 80 MHz 
 
 
 
10 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

W pobliżu urządzenia Soleo Sono nie należy 
używać przenośnych ani mobilnych urządzeń 
komunikacji radiowej, w tym również 
przewodów, w odległości mniejszej niż zalecana 
odległość obliczona za pomocą równania 
odnoszącego się do częstotliwości nadajnika. 
 
Zalecana bezpieczna odległość: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 0,35 √P dla 80 MHz do 800 MHz 
 
d= 0,7 √P dla 800 MHz do 2,5 GHz 
 
gdzie P jest mocą znamionową nadajnika 
w watach (W) zgodnie z danymi producenta 
nadajnika i d jest zalecanym odstępem 
bezpieczeństwa w metrach (m). 
 
Natężenie pola stacjonarnych nadajników 
radiofonicznych powinno być zgodnie z 
badaniami przeprowadzonymi na miejscua przy 
wszystkich częstotliwościach mniejsze niż 
poziom zgodnościb. 
 
W pobliżu urządzeń oznaczonych poniższym 
symbolem mogą wystąpić zakłócenia. 
 

 

UWAGA 1: Przy 80 Hz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Na rozprzestrzenianie się 
wielkości elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie oraz odbicia budynków, przedmiotów i ludzi. 
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a  Nie można dokładnie teoretycznie określić natężenia pola nadajników stacjonarnych, takich jak np. stacji 
bazowych radiotelefonów i przenośnych lądowych radiostacji, amatorskich stacji nadawczych, nadajników radiowych i 
telewizyjnych. Aby oszacować środowisko elektromagnetyczne z uwzględnieniem stałych nadajników fal radiowych, należy 
rozważyć wykonanie pomiaru na miejscu. Jeśli natężenie pola zmierzone w miejscu użytkowania urządzenia Soleo Sono 
przekracza powyższe poziomy zgodności, urządzenie Soleo Sono należy poddać obserwacji pod kątem prawidłowego 
działania. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości może być konieczne podjęcie dalszych kroków, np. zmiana 
kierunku ustawienia lub zmiana miejsca urządzenia Soleo Sono. 
 
b  Dla częstotliwości spoza zakresu 150 kHz do 80 MHz natężenie pola nie powinno przekraczać 3 V/m. 
 
Zalecane odstępy bezpieczeństwa między przenośnymi i ruchomymi urządzeniami telekomunikacyjnymi w.cz. a 
urządzeniem Soleo Sono 

Urządzenie Soleo Sono jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym z kontrolowanymi wielkościami 
zakłócającymi w.cz. Klient lub użytkownik urządzenia Soleo Sono może przyczynić się do zapobiegania zakłóceniom 
elektromagnetycznym poprzez zachowanie odpowiedniego odstępu minimalnego między przenośnymi i ruchomymi 
urządzeniami telekomunikacyjnymi w.cz. (nadajnikami) a urządzeniem Soleo Sono zgodnie z poniższymi wartościami – w 
zależności od mocy wyjściowej urządzenia telekomunikacyjnego. 

Moc znamionowa nadajnika 
W 

Odstęp ochronny w zależności od częstotliwości nadajnika 
m 

150 kHz do 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz do 800 MHz 
d= 0,35 √P 

800 MHz do 2,5 GHz 
d= 0,7 √P 

0,01 0,12 0,04 0,07 

0,1 0,37 0,11 0,22 

1 1,17 0,35 0,7 

10 3,70 1,11 2,21 

100 11,67 3,5 7,0 

W przypadku nadajników, których maksymalna moc znamionowa nie została ujęta w tabeli, zalecaną odległość ochronną d 
w metrach (m) można wyliczyć na podstawie równania należącego do danej kolumny, przy czym P oznacza maksymalną 
moc znamionową nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta. 
UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Na rozprzestrzenianie się 
wielkości elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie oraz odbicia budynków, przedmiotów i ludzi. 
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Soleoline
Instrukcja obsługi

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 7 31. 97 61-291
Fax +49 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de
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