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 Ryciny 
Przód urządzenia   

 

   
 

 
Ryc. 1 
 

 

 
 
 
 

 
Elementy wyboru / 
obsługi  
 
 
 
Ryc. 2 

1 Sterownik 
2 Regulator natężenia 
3 Wyświetlacz 
4  Rękojeść z końcówką aplikatora 
5  Elektroda wspólna 
 
 

 
 

  
 6 Gniazdo na elektrodę wspólną 

7 Gniazdo na rękojeść 
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 Ryciny 
Tył urządzenia   

 

   
 

 
Ryc. 3 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Przełączniki / 
gniazda 
przyłączeniowe 
 

8  Gniazdo na przewód zasilający 
9  Bezpiecznik sieciowy 
10  Włącznik / wyłącznik 
11 Otwór wentylacyjny 
12 Nr seryjny / tabliczka znamionowa 

10 

9 

8 12 11 



 Ryciny 
Wyświetlacz / ekran   

 

   
 

Ryc. 4 
 
 

                
 
Wskaźnik 
wyświetlania 

13  Nagłówek 
14  Przyciski na ekranie 
15  Pasek nawigacji 

 
 
Ryc. 5 
 

 

                    
 
Pasek nawigacji 
Opis funkcji 
 

(A) Start Powrót do strony startowej 
(B) Powrót Powoduje powrót o jeden krok 
(C) Leczenie Przejście do menu „Zalecany zabieg” 
(D) Opornościowy Przejście do trybu „Opornościowy” 
(E) Pojemnościowy Przejście do trybu „Pojemnościowy” 
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 Ryciny 
Akcesoria   

 

   
 

Ryc. 6 
 
Końcówki 
aplikatora 

 
 
16  Końcówka aplikatora L, 85 mm 
17 Końcówka aplikatora M, 60 mm 
18  Końcówka aplikatora S, 35 mm 

   
Elektrody 
wspólne 

z uchwytem do podłączenia 
 

 
 
19 Elektroda wspólna XL, 15 x 20 cm 
20 Elektroda wspólna L, 12 x 15 cm 
21 Uchwyt do podłączenia 

bez uchwytu do podłączenia 
 

 
 
24 Elektroda wspólna XL,  
       elastyczna, 15 x 20 cm 
25 Elektroda wspólna, L,  
       elastyczna, 12 x 15 cm 
 

Przewód 
elektrody 

 
 
22 Przewód elektrody z łącznikiem 
wtykowym 
 

 
 
26 Przewód elektrody z zaciskiem 
krokodylkowym dla elektrody 
wspólnej elastycznej  
 

Krem kontaktowy 

 
23 Thermokrem kontaktowy TKz dozownikiem 
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 Ryciny 
Akcesoria   

 

   
 

Torebka piankowa 
na elektrody 
wspólne 
elastyczne  

27 Torebka piankowa, L, 14 x 16,5 cm 
na elektrodę wspólną 12 x 15 cm 

 
28 Torebka piankowa, XL, 17 x 21,5 
cm na elektrodę wspólną 15 x 20 cm 

  
Paski rzepowe 

 
29 Pasek rzepowy 60 cm 

 
30 Pasek rzepowy 120 cm 



 Objaśnienie symboli   
 

   
 

 

 

Ten symbol w instrukcji obsługi oznacza Niebezpieczeństwo. 
 

  

Uwaga! 
Ten symbol w instrukcji obsługi oznacza  
“Uwaga na możliwe szkody materialne. 

  
OUT Przyłącza dla pacjenta 
  
R/C Przyłącze dla końcówki aplikatora 
  
COM Przyłącze elektrody wspólnej 
  

 

 
Korzystać z instrukcji obsługi 

  

 

 
Przestrzegać instrukcji obsługi 

  

 

 
Numer seryjny 

  

 

 
Numer katalogowy 

  

 

 
Producent 

  

 

 
Data produkcji 

  

   

 
Typ urządzenia BF 

  
 Wartość dostępnych bezpieczników 

 
  

 

Urządzenie emituje energię w postaci niejonizującego promieniowania 
elektromagnetycznego. 

 



 Treść 
   

 

   
 

 
 Schematy graficzne 

Przód urządzenia 
Tył urządzenia 
Wyświetlacz / ekran 
Akcesoria 

 

   
 Objaśnienie symboli  
  Strona 

1  Wskazania / przeciwwskazania 
 

1 

 
  

2  Skutki uboczne 
Przeznaczenie 

2 

 
  

3  Zalecenia dotyczące stosowania 3 

   

4  Ostrzeżenia 4 

   

5  ThermoTK - w skrócie 5 

   

6  Uruchomienie systemu 7 

   

7  Ustawienia podstawowe 
7.1 Konfiguracja 
7.2 Informacje 
 

 
8 
9 

10 
 

   

8  
Wprowadzenie do obsługi 
8.1 Zalecenia dotyczące stosowania 
8.2 Wykonywanie zabiegu 
8.3 Wyświetlacz i przyciski 
8.4 Zalecenia terapeutyczne 
 

 
11 
12 
14 
17 

 
   

9  Informacje techniczne 18 

   

10  Czyszczenie / dezynfekcja 19 



 Treść 
   

 

   
 

   

11  Oznaczenie CE 20 

   

12  Zakres dostawy i akcesoria 21 

   

13  Kombinacje urządzeń 22 

   

14  Bezpieczeństwo i konserwacja 
14.1 Bezpieczeństwo 
14.2 Konserwacja 
 

 
23 
24 

   

15  
Test czynnościowy 25 

   

16  Kontrola bezpieczeństwa / kontrola metrologiczna 26 

   

17  Komunikaty o błędach / usuwanie błędów / utylizacja 27 

   

18  Oświadczenie dotyczące EMC 29 

   

 
 

Ważna dla urządzenia ThermoTK,  
 
Niniejsza instrukcja jest integralną częścią urządzenia. Należą ją przechowywać 
wraz z urządzeniem, aby osoba odpowiedzialna za obsługę urządzenia miała 
zawsze do niej dostęp.  
 
Instrukcja obowiązuje od maja 2013 roku. 



 Wskazania / przeciwwskazania 1  
 

 Strona1  
 

Wskazania • Nadkłykieć kości promieniowej i łokciowej 
• Zapalenie ścięgna 
• Zapalenie torebki stawowej 
• Choroba zwyrodnieniowa stawów 
• Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa 
• Zespół szyjno-barkowy 
• Ból karku 
• Uszkodzenie pierścienia rotatorów 
• Zespół cieśni 
• Zespół cieśni nadgarstka 
• Postrzał 
• Rwa kulszowa 
• Zapalenie kaletki krętarzowej 
• Zapalenie kości łonowej 
• Zespół mięśnia gruszkowatego 
• Uraz supinacyjny 
• Zapalenie ścięgna Achillesa 
• Rozlane zapalenie powięzi podeszwy 
• Zabieg na mięśniowo – powięziowych punktach spustowych 
• Następstwa złamania 
• Uszkodzenie włókien mięśniowych 

  
Przeciwwskazania • Rozrusznik serca 

• Aparaty słuchowe 
• Implanty metalowe i inne przedmioty metalowe w polu elektrycznym 
• Zastosowanie do guzów złośliwych / łagodnych 
• Krwotok i skazą krwotoczną 
• Ciąża 
• Zakrzepice 
• Aktywna choroby zwyrodnieniowe stawów i zapalenia 
• Otwarte rany 
• Obniżona temperatura skóry lub ciała 
• Zabieg w rejonie głowy 
• Zabieg na sercu 
 
Zaleca się ostrożność podczas stosowania u osób 
• z zaburzeniami czucia 
• które mają zaburzenia percepcji temperatury 
• które wykazują silne zaburzenia wegetatywne 
• które są pod wpływem leków i / lub alkoholu, 
ponieważ nie można wykluczyć dużych obciążeń dla układu krążenia i 
nieodpowiednich reakcji na zabieg. 

 



 Skutki uboczne 
Przeznaczenie 2  

 

 Strona2  
 

Skutki uboczne Przy prawidłowym dawkowaniu i przestrzeganiu przeciwwskazań nie są znane 
żadne skutki uboczne. 
 

  
Przeznaczenie Urządzenie jest przeznaczone do terapeutycznego stosowania diatermii 

długofalowej. 
  
Sposób działania Urządzenie wykorzystuje pole elektromagneyczne o częstotliwości 460 lub 540 

kHz do zapewnienia wzrostu temperatury przez wzajemne oddziaływanie z 
tkanką. Do tkanek o wyższej rezystancji jest dostarczana większa moc niż do 
tkanek o lepszej przewodności. W trybie pojemnościowym ogrzewane są raczej 
powierzchniowe struktury tkankowe (podskórna tkanka tłuszczowa i leżąca pod 
nią tkanka mięśniowa). Natomiast w trybie oporowym ogrzewane są głębiej 
położone warstwy (kości, ścięgna, więzadła). 
Narządy wewnętrzne są niemal nie ogrzewane, ponieważ często otacza je 
ochronna torebka tłuszczowa lub inne struktury. 
 
W odróżnieniue od elektrody wspólnej w mniejszej rękojeści z końcówką 
aplikatora powstaje zagęszczenie linii pola. Ma ono znaczenie w terapii. 

 
 
 



 Zalecenia dotyczące stosowania 3  
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 Przed zastosowaniem urządzenia u pacjenta użytkownik powinien się 
zapoznać z instrukcją obsługi lub poszczególnymi metodami prowadzenia 
zabiegu, a także wskazaniami / przeciwwskazaniami, ostrzeżeniami i 
instrukcjami stosowania. Należy także korzystać z innych źródeł informacji o 
terapii. 

  

Uwaga! 
Przed użyciem należy się upewnić, że urządzenie jest zasilane z gniazda 
sieciowego ze stykiem ochronnym (instalacja elektryczna zgodna z DIN VDE 
0100, część 710, lub porównywalna). Urządzenie może być używane wyłącznie 
z dostarczonym wraz z nim przewodem zasilającym. Przewód zasilający musi 
być zabezpieczony przed obciążeniem mechanicznym. 

  

Uwaga! 
Używanie urządzenia w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych 
(wytwarzanych np. przez tomografy, urządzenia rentgenowskie lub urządzenia 
do diatermii) mogą zakłócać działanie urządzenia. Należy zachować 
bezpieczną odległość kilku metrów. 

  
 ThermoTK nie nadaje się do pracy w obszarach łatwopalnych, wybuchowych, 

bądź sprzyjającym zapłonowi. 
  
 Podczas stosowania urządzenie powinno być tak umieszczone, aby umożliwić 

bezpośredni dostęp do centralnego zasilania urządzenia prądem oraz jego 
odłączenie od sieci w dowolnym momencie.  

  
 Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, urządzenie musi być odłączone od 

zasilania przez odłączenie wtyczki od sieci zasilającej przed rozpoczęciem 
wszelkich czynności związanych z konserwacją i czyszczeniem. 

  
 Dokonać przeglądu maszyny przed użyciem. Nie należy go używać, jeśli jest 

uszkodzone. 
  

Uwaga! 
Należy używać wyłącznie akcesoriów firmy Zimmer Medizin Systeme GmbH, 
przewidzianych do tego urządzenia. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu 
do przewodów i elektrod. 

  

Uwaga! 
Przed uruchomieniem systemu ThermoTK należy go wyjąć z torby 
transportowej. Używanie urządzenia umieszczonego w torbie nie jest 
przewidziane. 
Zapewnić ustawienie urządzenia na stabilnej powierzchni. 

  



 Ostrzeżenia 4  
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Użytkownicy systemu ThermoTKmuszą być przeszkoleni w zakresie 
prawidłowego użytkowania i posiadać odpowiednią wiedzę.  

  

 

Instrukcje zabiegowe dotyczące lokalizacji, czasu trwania i intensywności 
zabiegu wymagają wiedzy medycznej i mogą być wydawane tylko przez 
uprawnionych lekarzy, terapeutów i odpowiednich pomocniczych pracowników 
medycznych. Te instrukcje te muszą być sciśle przestrzegane. 

  

 

Podczas terapii pacjent nie może być pozostawiony bez nadzoru. 

  

 

Zabronione jest prowadzenie zabiegów wewnątrzczaszkowych, 
przezczaszkowych i szyjno-potylicznych. Nieprzestrzeganie tej zasady może 
spowodować zagrożenie dla pacjenta. 

  

 

Jednoczesne podłączenie pacjenta do systemu ThermoTKi urządzenia 
chirurgicznego emitującego fale o częstotliwości radiowej jest zabronione. 
Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować zagrożenie dla pacjenta, a w 
szczególności ryzyko oparzenia pod elektrodami. 

  

 

Zabronione jest używanie urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, a 
nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować znaczne szkody i zagrożenia 
dla pacjenta i użytkownika. 

  

 

Nigdy nie należy używać rękojeści bez aplikatora. Nieprzestrzeganie tej zasady 
może spowodować zagrożenie dla pacjenta. 

  

 

Elektroda wspólna musi zawsze przylegać dużą powierzchnią do skóry 
pacjenta. W przeciwnym razie mogłoby dojść do niepożądanego zagęszczenia 
linii pola a tym samym do urazu pacjenta. 
Z tego względu ważne jest, aby podczas zabiegu kontrolować sposób 
przylegania tej elektrody. 

  

 

Działanie niektórych wszczepionych urządzeń elektrycznych, np. rozruszników 
serca, może być zakłócone przez prowadzenie zabiegu urządzeniem 
wytwarzającym fale o dużej długości. W przypadku wątpliwości należy 
zasięgnąć porady lekarza opiekującego się pacjentem. 

  

 

Działanie innych urządzeń podłączonych do pacjenta może być zakłócone 
przez używanie urządzeń terapeutycznych wytwarzających promieniowanie 
długofalowe. 

  

 

 Zabiegom przy zastosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie 
długofalowe nie powinni być poddawani pacjenci z obniżonym odczuwaniem 
ciepła w rejonach ciała, które mają być poddane zabiegowi, o ile nie wyrazi na 
to zgody lekarz prowadzący. 
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Leczenie pacjentów przy zastosowaniu fal długich nie powinno być prowadzone 
przez ubranie. Nie należy go także prowadzić u pacjentów noszących 
metalowe przedmioty, takie jak biżuteria czy ubrania z metalowymi elementami 
(metalowe guziki, przyciski, włókna itp.). 

  

 

Części ciała pacjenta zawierające metalowe implanty (np. gwoździe kostne) 
zwykle powinny być wyłączone z zabiegu, o ile nie są stosowane specjalne 
techniki. 

  

 

Aparaty słuchowe powinny być zdjęte. 

  

 

Pacjenci nie powinni mieć styczności z dobrze przewodzącymi prąd częściami, 
które są uziemione lub wykazują duży potencjał w stosunku do ziemi i mogą 
stanowić niepożądane szlaki przewodzenia wysokich częstotliwości. W 
szczególności nie należy używać leżanek ani krzesł z metalową ramą. 

  

 

Przewody do aplikatora należy przeprowadzić w taki sposób, aby uniknąć ich 
styczności z pacjentem oraz przedmiotami dobrze przewodzącymi prąd lub 
pochłaniającymi energię. 
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Czym jest ThermoTK? Niezwykle nowoczesny, innowacyjny system terapeutyczny do terapii 
termalnej głębokiej. 
 

  
Jak on działa  
ThermoTK? 

W trakcie zabiegu stosuje się niewyczuwalny dla pacjenta prąd o wysokiej 
częstotliwości. 
Prąd o wysokiej częstotliwości wnika do tkanek w postaci energii 
elektromagnetycznej i jest tam przekształcany w energię cieplną. 

  
Dlaczego ThermoTK? Nowoczesny, przejrzysty kolorowy wyświetlacz, prezentujący wszystkie 

istotne dla terapii parametry oraz nowoczesna obsługa za pomocą 
przycisków zapewniają wygodę i przyjemność wykonywania zabiegu. 
Możliwość wybrania indywidualnych ustawień początkowych dla programu 
oraz przejrzyste i proste menu oferują maksymalny komfort użytkownikowi. 
 
To urządzenie o niewielkich rozmiarach nie zajmuje wiele miejsca w 
gabinecie i idealnie nadaje się do zastosowań mobilnych. 

 
Cechy szczególne 
ThermoTK 
 

 
System ThermoTK może być łączony z niemal każdą inną metodą terapii 
manualnej lub stosowany jako samodzielna metoda leczenia. 
 
Trzy łatwe do wymiany aplikatory o różnych rozmiarach umożliwiają 
optymalne dostosowanie do obszaru objętego zabiegiem. 
 

Wskazówka: Urządzenie jest przeznaczone do używania wyłącznie przez pracowników 
służby zdrowia  
(lekarzy, terapeutów, przedstawicieli zawodów paramedycznych itd.). 
 
 



 Uruchomienie systemu 
 
Montaż przewodów 6  
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Wskazówka: Przed uruchomieniem systemu Thermo TK należy go wyjąć z torby 
transportowej. Nie jest przewidziane używanie urządzenia umieszczonego w 
walizce. 
Zapewnić ustawienie urządzenia na stabilnej powierzchni. 

  
Wskazówka: 
 

Upewnić się, że wyłącznik zasilania urządzenia jest ustawiony na „0”. 
  
Podłączanie 
przewodu 
zasilającego 

Podłączyć przewód zasilający do odpowiedniego gniazda (8) urządzenia i do 
sieci. 

  
Wskazówka: Urządzenie może być podłączane tylko do gniazd ze stykiem ochronnym. 
  
Podłączanie 
rękojeści 

Poałączyć rękojeść  do odpowiedniego gniazda (7) . 
  
Wskazówka: Upewnić się, że końcówka aplikatora jest wprowadzona do rękojeści oraz 

prawidłowo i całkowicie wkręcona. 
 

Podłączanie 
elektrody do 
przewodu 

Podłączyć łącznik wtykowy przewodu do uchwytu elektrody. 
 

 
Podłączanie  
elektrody 

 
Podłączyć elektrodę do odpowiedniego gniazda (6) . 

  
Włączanie 
urządzenia 

Włączyć urządzenie łącznikiem dźwigienkowym (10) . 
  
Wyłączanie 
urządzenia 

Urządzenie jest wyłączane łącznikiem dźwigienkowym (10) .  
Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania (wszystkie bieguny), należy 
odłączyć przewód zasilający. 

  

Uwaga! 
Wszystkie przewody muszą być zabezpieczone przed przyciśnięciem i innymi 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
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Wskazówka: Zmienianie ustawień podstawowych i wywoływanie informacji jest możliwe 
tylko z poziomu ekranu startowego. Poniższe opisy odnoszą się do ustawień 
fabrycznych. 
 

Ekran startowy Po włączeniu urządzenia i przejściu autotestu otwiera się ekran startowy. 
 

 
 

Wskazówka: Naciśnięcie przycisku Start (3) powoduje bezpośrednie przejście do ekranu 
terapii „Tryb pojemnościowy”. 
 

Wybieranie 
konfiguracji 

Naciśnięcie przycisku Konfiguracja (1) powoduje otwarcie ekranu 
„Konfiguracja”. 

  
Menu konfiguracji 
 

W menu konfiguracji można zmieniać ustawienia fabryczne, dostosowując je 
do indywidualnych potrzeb. 
 
 
 

 
Ustawienia 
początkowe 

 
 
 

 
Możliwości ustawień zosatały opisane poniżej.  
Ustawienia podstawowe są wstępnie zaprogramowane przez producenta 
zgodnie z ilustracją na ekranie. 
 

 

1 

2 

 4 

3 

2 

1 
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7 

8 

9 

10 

3 
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(1) Głośność Możliwość ustawienia głośności sygnału dźwiękowego przez naciśnięcie pól 
obsługi. Ustawień dokonuje się za pomocą dwóch przycisków ze strzałkami. 

 
(2) Dźwięki klawiszy Możliwość włączenia i wyłączenia dźwięków klawiszy. 

Wyboru dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 
  
(3) Ustawienia 
początkowe 

Indywidualne możliwości wyboru ustawień początkowych: 
- Tryb pojemnościowy 
- Tryb opornościowy 
- Zabieg 
Wyboru dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 

  
(4) Język Wybór języka: 

- niemiecki 
- angielski 
- włoski 
Wyboru dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 
 

(5) Powitanie Naciśnięcie pola powoduje otwarcie okna z klawiaturą alfabetyczną do 
wprowadzenia indywidualnej wiadomości powitalnej na ekranie startowym. 
Naciśnięcie przycisku Zapisz powoduje zapisanie wprowadzonego tekstu 
powitalnego. 
 

(6) Sprawdzanie 
przewodów 

Test kontrolny przewodu ma na celu sprawdzenie czynności rekojeści i 
elektrody. 
Wyboru dokonuje się bezpośrednio w odpowiednim wierszu. 
Szczegółowe informacje na temat przeprowadzania testu — patrzRozdział 15. 
 

(7) OK Naciśnięcie przycisku powoduje powrót do ekranu startowego i zapisanie 
zmienionych ustawień. 
 

(8) Standard Naciśnięcie przycisku powoduje przywrócenie standardowych ustawień 
fabrycznych. 
 

(9) Wersja Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna z informacją o aktualnej wersji 
oprogramowania. 
 

  
(10) Jasność Możliwość regulacji jasności podświetlenia ekranu. Ustawień dokonuje się za 

pomocą dwóch przycisków ze strzałkami. 
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Wybieranie  
informacji 

 
 
Naciśnięcie przycisku „Informacje” (2) powoduje otwarcie ekranu „Informacje”. 

  
Menu Informacje W menu Informacje można wywołać informacje (informacje dla użytkownika i 

inne informacje ogólne na temat założeń terapii przy użyciu systemu 
ThermoTK). 
 

 
 

  

(1) Informacje dla 
użytkownika 

Naciśnięcie pola powoduje otwarcie ekranu z informacjami dla użytkownika. 
Do przewijania w przód i w tył służą przyciski ze strzałkami. 

 
  

(2) ThermoTK 
Informacje 

Naciśnięcie pola powoduje otwarcie ekran z informacjami ogólnymi 
o zasadzie prowadzenia terapii przy użyciu systemu ThermoTK, 
Do przewijania w przód i w tył służą przyciski ze strzałkami. 

  
(3) Powrót Naciśnięcie przycisku powoduje powrót do ekranu startowego. 

 
  

2 

1 

2 

3 



 Wprowadzenie do obsługi 
 
8.1 Zalecenia dotyczące stosowania  8  

 

 Strona11  
 

Wskazówka: 
 

Niżej podane zalecenia stanowią jedynie wytyczne i muszą być oczywiście 
dostosowane do indywidualnej sytuacji  
pacjenta. 
 

Tryby pracy 
 
 
 

Terapię można prowadzić przy użyciu jednego z 2 trybów zabiegowych. 
1. Tryb pojemnościowy: Do stosowania do płytko położonych struktur, takich 
jak mięśnie. 
2. Tryb opornościowy: Do stosowania do głębiej położonych struktur, takich 
jak ścięgna i więzadła. 
 

Aplikatory 
 
 
 
Elektrody wspólne 
 
 
 
Umieszczanie 
elektrody wspólnej 
 
Krem ThermoTK 
 
 
Wskazówka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czas trwania 
zabiegu: 
 
 
 
Dawkowanie: 
 
 

3 aplikatory o różnej wielkości: 
L / M:  do zastosowań płaskich 
S: do stosowania punktowego, np. do punktów spustowych 
 
2 Elektrody wspólne o różnych rozmiarach. 
XL: do poddawanych zabiegowi obszarów o dużej powierzchni. 
L: do poddawanych zabiegowi obszarów o małej powierzchni. 
 
Elektroda wspólna powinna być w miarę możliwości umieszczana na 
obszarze, który ma być leczony. 
 
Optymalne przenoszenie energii może być zagwarantowane tylko w 
przypadku używania ze specjalnym kremem ThermoTKo dobrym 
przewodnictwie elektrycznym. 
 
Do terapii przy użyciu systemu Thermo TK należy używać tylko 
opracowanego specjalnie do tego celu lekkiego kremu ThermoTK. 
 
Krem ThermoTK zapewnia terapeutom optymalny poślizg aplikatora na 
skórze. 
 
Krem ThermoTK jest bardzo przyjazny dla skóry i może stosowany nawet na 
bardzo wrażliwą skórę. 
 
Krem ThermoTK posiada doskonałe właściwości ślizgowe. Dzięki temu 
możliwe jest zmniejszenie zwykle stosowanej do leczenia ilości kremu, co 
skutkuje obniżeniem kosztów materiałowych. 
 
W zależności od wielkości poddawanego zabiegowi obszaru i stadium 
choroby zalecany czas zabiegu wynosi od 10 do 20 minut. 
 
Zastosowana dawka powinna zapewnić miłe uczucie ciepła, a jej wielkość 
zależy od subiektywnych odczuć pacjenta. 

Wskazówka: Pacjent powinien być uważnie obserwowany w trakcie terapii. 
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Wskazówka: Poniższe opisy odnoszą się do ustawień fabrycznych. 

 
Wskazówka: Wszystkie przyciski, menu i podmenu można włączać bezpośrednio na 

ekranie palcem lub rysikiem. 
 

 
Ekran startowy 
 
 

 

 
 
Naciśnięcie przycisku Start (3) powoduje otwarcie ekranu terapii „Tryb 
pojemnościowy”. 
 

  
Ekran terapii 

 

3 
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Wybór aplikatora Wybrać aplikator odpowiedni do danej terapii i wkręcić go prawidłowo do 

rękojeści. 
 
Wybieranie 
elektrody wspólnej 
 
Nakładanie 
kremu ThermoTK 
 
 
 
 
Umieszczanie 
elektrody wspólnej 
 

 
Wybrać elektrodę wspólną odpowiednią do danej terapii. 
 
Nałożyć krem ThermoTKna elektrodę wspólną i rozprowadzić go równomiernie 
po całej powierzchni elektrody wspólnej. 
Nałożyć krem ThermoTKtakże na poddawany zabiegowi obszar i rozprowadzić 
go równomiernie na całej powierzchni. 
 
. 
 
Umieścić elektrodę wspólną na obszarze poddawanym zabiegowi 

Nakładanie rękojeści 
/ aplikatora 

Umieścić rękojeść na wybranym punkcie/obszarze poddawanym zabiegowi. 

  
Rozpoczęcie terapii 
 

Naciśnięcie przycisku „Start” i ustawienie mocy powoduje rozpoczęcie 
leczenia. Funkcja przycisku „Start” zmienia sia na „Stop”. 
 

  
Wskazówka: 
 
Wskazówka: 

Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk Start, energia nie będzie generowana. 
 
Energia może być zwiększana i zmniejszana w trakcie leczenia za pomocą 
regulatora. 

  
Wskazówka: Leczenie należy rozpocząć dopiero po umieszczeniu rękojeściu na ciele 

pacjenta. 
  
Koniec terapii Naciśnięcie przycisku „Stop” powoduje zakończenie terapii. Funkcja przycisku 

„Stop” zmienia się na „Start”. Czas terapii zostaje zresetowany do wartości 
00:00. 

  
Wskazówka: Podczas zabiegu pacjent powinien być uważnie obserwowany, a w razie 

wystąpieniu problemów należy przerwać lub zmodyfikować terapię. 
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Opis elementów 
wyświetlacza i 
przycisków 

 
 

 
 
 
 

  
 

(1) Pasek postępu Pokazuje ustawioną moc. Przy aktywnej terapii pasek postępu 
jest wypełniony. W zależności od ustawionej mocy zmienia się kolor paska. 
Niebieski oznacza niską moc, a zielony wysoką. 

  
(2) Ilustracja Ilustracja ciało / szkielet uzupełnia podaną w nagłówku informację o 

ustawionym trybie (tutaj widoczny tryb pojemnościowy). 
  
(3) Pauza Naciśnięcie przycisku przy trwającej terapii zatrzymuje czas terapii i przerywa 

jej przebieg. Moc zostaje zresetowana do wartości 00:00, a w celu kontynuacji 
leczenia musi być ponownie ustawiona. 
Funkcja przycisku „Stop” zmienia się na „Start”. 
Naciśnięcie przycisku „Start” i ustawienie mocy powoduje kontynuację zabiegu. 

  
(4) Start / Stop Naciśnięcie przycisku „Start” powoduje zmianę jego funkcji na 

„Stop”.Naciśnięcie przycisku „Stop” powoduje zmianę jego funkcji na „Start”, a 
czas terapii zostaje zresetowany do wartości 00:00. 
Naciśnięcie przycisku „Pauza” zmienia jego funkcję na „Start”. 
 

(5) Czas Przed rozpoczęciem terapii czas na wyświetlaczu wynosi 00:00. Od początku 
terapii jest wyświetlany czas, w którym jest generowana energia. 

  
(6) Sprzężenie Procentowe wyświetlenie wartości granicznej sprzężenia. 

Przy niewystarczającym poziomie sprzężenia rozlega się sygnał akustyczny, 
a wskaźnik mocy na pasku postępu zostaje zresetowany do zera. 
 

Wskazówka: Czułość poziomu sprzężenia może być indywidualnie ustawiania i wyłączana. 
• Poniżej 10 VS sprzężenie jest nieaktywne. 
• Brak sygnału akustycznego 
• Czas biegnie nadal. 

1 
2 3 

4 

5 
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Ustawianie 
poziomu sprzężenia 

Naciśnięcie przycisku „Wskaźnik sprzężenia” powoduje otwarcie okno do 
ustawiania lub wyłączenia żądanego poziomu sprzężenia. 
 

 
 

 
 
(1) Klawiatura 
     numeryczna 

Klawiatura numeryczna do wprowadzania indywidualnej wartości sprzężeniaod 
1 do 100%. 
 

(2) Pole 
wyświetlacza 

Wyświetla ustawioną wartość. 

 
(3) OK 

 
Naciśnięcie przycisku powoduje powrót do ekranu terapii. 

 
(4) Anulacja 

 
Naciśnięcie przycisku powoduje odrzucenie wprowadzonej wartości. 

 
(5) Ustawienie 
     automatyczne 
 
 
 
 
 
 
Wskazówka: 
 
Wskazówka: 
 

 
Aby pracować przy optymalnym poziomie sprzężenia, dostosowanym do 
anatomii obszaru objętego poddawanego zabiegowi, czułość poziomu 
sprzężenia może być wyznaczona automatycznie przed zastosowaniem. 
 
Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna do wyznaczania poziomu 
sprzężenia. 
Wykonać test sprzężenia zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie  
na obszarze, który ma być poddany zabiegowi. 
 
Wykonać test w ramach przygotowania do zabiegu zgodnie z opisem podanym 
w punkcie 8.2. 
 
Wprowadzenie wartości 0 powoduje wyłączenie sprzężenia. Wyłączanie 
sprzężenia nie jest zalecane. 
W przypadku wyłączenia sprzężenia energia jest nieprzerwanie generowana 
bez kontroli sprzężenia. 
 

 

1 

2 
3 

4 
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 Menu „Zalecenia terapeutyczne” ma pomóc w wyborze terapii i oferuje 

wyczerpujące informacje w trakcie jej stosowania. 
  
Zabieg Naciśnięcie przycisku „Zabieg” powoduje otwarcie menu „Zalecenia 

terapeutyczne”. 
 

 
 

  
Wybieranie 
obszaru ciała 

Wybór obszaru ciała następuje przez kliknięcie niebieskiego okręgu. 
 

  
Wybieranie 
objawów klinicznych 
choroby 

Po wybraniu żądanego obszaru ciała otwiera się okno z  
objawami klinicznymi choroby wybranego obszaru ciała. 
 

 
 

Wyboru objawów klinicznych choroby dokonuje się bezpośrednio w 
odpowiednim wierszu. 

  
Wybieranie 
zróżnicowanego 
stanu objawów 
klinicznych choroby 

Wyboru zróżnicowanego stanu objawów choroby dokonuje się bezpośrednio 
w odpowiednim wierszu. 
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Informacje o terapii Po wybraniu zróżnicowanego obrazu klinicznego choroby otwiera się kolejne 

okno ze szczegółowymi informacjami o terapii i zabiegu. 
 
 

 

 
 

Wybieranie 
programu terapii 
 
 
ASTE: 

Naciśnięcie przycisku „Terapia” powoduje otwarcie ekranu terapii z 
odpowiednim programem. 
 
 
Program 2-fazowy: 
Przy stosowaniu programu 2-fazowego tryb zmienia się po upływie czasu 
terapii fazy 1 z pojemnościowego na opornościowy lub odwrotnie. 
Terapia musi być ponownie rozpoczęta w fazie 2. 
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Napięcie sieciowe 
 

100 - 240 V~ / 50/60 Hz 
 

Bezpiecznik 
 

2 x T2A, 250 V 
 

Pobór mocy 
 

160 VA 
 

Moc wyjściowa 
 

moc skuteczna 120 W (350 Wpeak) przy 100 Ω 
 

Częstotliwość 
 

460 kHz (tryb „opornościowy”) 
540 kHz (tryb „pojemnościowy”) 
 

Dokładność 
 

± 20% 
 

Klasa ochrony I 
 

Klasa zastosowania 
 

BF 
 

Tryby pracy 
 

„Pojemnościowy” i „opornościowy” 
 

Wymiary 
 

Szer. 32 cm x wys. 19 cm x głęb. 24 cm 
 

Masa 
 

3,4 kg (sterownik bez akcesoriów) 
 

Praca 
 

10 do 25° C, 20-80% wilgotności względnej, bez kondensacji 
przy 700-1060 hPa 
 

Transport 
 

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

Przechowywanie 
 

0 do 40°C, 10-90% wilgotności względnej, bez kondensacji 
przy 700-1060 hPa 
 

  
Wskazówka: Magazynowanie i transport wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 
  
 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych! 
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 Przed przystąpieniem do prac związanych z czyszczeniem i konserwacją 

urządzenie musi być zawsze wyłączone głównym wyłącznikiem zasilania, a 
wtyczka przewodu zasilającego musi być odłączona od gniazda sieciowego. 

  
Obudowa Czyścić obudowę bezalkoholowym środkiem do czyszczenia tworzyw 

sztucznych ogólnego stosowania lub łagodnym detergentem (np. płynem do 
mycia naczyń). 
 
Do dezynfekcji należy używać zwykłego bezalkoholowego środka do 
dezynfekcji urządzeń, odpowiedniego do tworzyw sztucznych. 

  
Rękojeść 
Końcówka aplikatora 
Wybieranie 

Część użytkową należy czyścić zwykłym bezalkoholowym środkiem do 
czyszczenia tworzyw sztucznych lub łagodnym detergentem (np. płynem do 
mycia naczyń). 
 
Do dezynfekcji należy używać zwykłego bezalkoholowego środka do 
dezynfekcji urządzeń, odpowiedniego do tworzyw sztucznych i metalu. 

  
Wskazówka: Aby ustalić częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji, należy uwzględnić 

odpowiednie wytyczne. 
  
Wskazówka: Przy stosowaniu środków dezynfekcyjnych należy przestrzegać instrukcji 

obsługi opracowanych przez producentów. 
  
Wskazówka: Należy dołożyć wszelkich starań, aby podczas czyszczenia do systemu nie 

wnikała wilgoć. 
Nie należy używać rozpuszczalników, wybielaczy, środków ściernych, 
woskowych past do polerowania ani aerozoli. 

  
Wskazówka: Należy korzystać z urządzenia tylko w absolutnie higienicznych warunkach. 
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 Produkt posiada oznakowanie CE 
 

 0068 
 
zgodnie z dyrektywą WE w sprawie wyrobów medycznych 93/42 / EWG i jest 
zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w załączniku I do tej 
dyrektywy. 
 
Produkt należy do klasy IIb zgodnie z załącznikiem IX do dyrektywy. 
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Nr artykułu Zakres dostawy 
4800 1 Sterownik Thermo TK  
50600300 1 Rękojeść Thermo TK z systemem magnetycznym 
50600400 1 Przewód elektrody z łącznikiem wtykowym 
98550110 1 Przewód elektrody z wtyczką bananową ThermoTK 
50600335 1 Końcówka aplikatora, S, 35 mm, z sytemem magnetycznym, izolowana 
50600360 1 Końcówka aplikatora, M, 60 mm, z systemem magnetycznym, izolowana 
50600385 1 Końcówka aplikatora, L, 85 mm, z systemem magnetycznym, izolowana 
50600410 19 Elektroda wspólna, XL, z uchwytem połączeniowym 15 x 20 cm 
50600420 1 Elektroda wspólna wyjściowa, L, z uchwytem połączeniowym, 12 X 15 cm 
50600415 1 Elektroda wspólna elastyczna, XL, bez uchwytu połączeniowego, 15 x 20 cm 
50600425 1 Elektroda wspólna elastyczna, L, bez uchwytu połączeniowego, 12 x 15 cm 
50600435  Torebka piankowa, XL, 17 x 21, 5 cm, 1 para 
50600445  Torebka piankowa, L, 14 x 16,5 cm, 1 para 
230 1 Pasek rzepowy, 60 cm 
231 1 Pasek rzepowy, 120 cm 
50600110 2 Krem kontaktowy Thermo TK z dozownikiem 
118 1 Przewód zasilający 
10102018 1 Instrukcja obsługi 
50600500 1 Torba transportowa na Thermo TK 
65800410 2 Rysiki  
65280210 4  Grzebienie sortujące magnetyczne 
10102014   1 Formularz zamówienia 

 
Nr artykułu Akcesoria 
50600300 1 Rękojeść Thermo TK z systemem magnetycznym 
98550110 1 Przewód elektrody z zaciskiem krokodylkowym ThermoTK 
68550110 1 Przewód elektrody z wtykiem bananowym Thermo TK 
50600600 1 Zacisk krokodylkowy ThermoTK 
50600335 1 Końcówka aplikatora, S, 35 mm, z sytemem magnetycznym, izolowana 
50600360 1 Końcówka aplikatora, M, 60 mm, z systemem magnetycznym, izolowana 
50600385 1 Końcówka aplikatora, L, 85 mm, z systemem magnetycznym, izolowana 
50600415 1 Elektroda wspólna elastyczna, XL, bez uchwytu połączeniowego, 15 x 20 cm 
50600425 1 Elektroda wspólna elastyczna, L, bez uchwytu połączeniowego, 12 x 15 cm 
50600435  Torebka piankowa, XL, 17 x 21, 5 cm, 1 para 
50600445  Torebka piankowa, L, 14 x 16,5 cm, 1 para 
230 1 Pasek rzepowy, 60 cm 
231 1 Pasek rzepowy, 120 cm 
50600200 1 rękojeść ThermoTK bez systemu magnesów 
50600400 1 Przewód elektrody z łącznikiem wtykowym 
50600235 1 aplikator S, 35 mm, bez systemu magnesów 
50600260 1 Końcówki aplikatora M, 60 mm, bez systemu magnesów 
50600285 1 Końcówka aplikatora L, 85 mm, bez systemu magnesów 
50600410 19 Elektroda wspólna, XL, z uchwytem połączeniowym 15 x 20 cm 
50600420 1 Elektroda wspólna wyjściowa, L, z uchwytem połączeniowym, 12 X 15 cm 
50600110 1 Krem kontaktowy Thermo TK z dozownikiem 
118 1 Przewód zasilający 
10102018 1 Instrukcja obsługi 
50600500 1 Torba transportowa na Thermo TK 
65800410 1 Rysik 
65280210 4 Grzebienie sortujące magnetyczne 
10102014 1 Formularz zamówienia 
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 Producent ThermoTK nie przewiduje jakichkolwiek kombinacji z zastosowaniem 

tego systemu ani jego podłączania do innych urządzeń. 
 
Każdy, kto wbrew temu zastrzeżeniu łączy urządzenia w system medyczny, 
robi to na własną odpowiedzialność. 
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 System ThermoTK jest produkowany i testowany zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi normami dla wyrobów medycznych. 
 
Firma Zimmer Medizin Systeme GmbH może się poczuwać do 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo i niezawodność wyłącznie wówczas, 
gdy: 
 
• urządzenie jest używane po podłączeniu do zgodnego z przepisami gniazda 

ze stykiem ochronnym, a instalacja elektryczna jest zgodna z normą DIN 
VDE 0100 część 710 lub normą równoważną; 

• urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi; 
• rozszerzenia, nowe ustawienia lub modyfikacje są dokonywane wyłącznie 

przez osoby upoważnione przez firmę Medizinsysteme Zimmer GmbH; 
• przed użyciem urządzenia i rękojeści wraz z aplikatorem użytkownik upewnił 

się co do ich sprawności, prawidłowego stanu i braku uszkodzeń 
mechanicznych; 

• urządzenie jest używane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony 
personel; 

• urządzenie nie jest używane w obszarach niebezpiecznych i / lub w 
atmosferze sprzyjającej zapłonowi; 

• w przypadku wniknięcia cieczy urządzenie jest natychmiast odłączane od 
sieci. 
 

Urządzenie nie zawiera części, które mogłyby być naprawiane przez 
użytkownika. 
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 Przed przystąpieniem do prac związanych z czyszczeniem i konserwacją 
urządzenie musi być zawsze wyłączone głównym wyłącznikiem zasilania, a 
wtyczka przewodu zasilającego musi być odłączona od gniazda sieciowego. 
 

Aplikatory/ 
Elektrody wspólne 

Regularnie sprawdzać powierzchnię aplikatorów i elektrody wspólnej pod 
kątem pęknięć i innych uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia powierzchni 
część musi być wymieniona. 
 

Przewód elektrody Regularnie sprawdzać, czy przewód elektrody rękojeści i elektroda wspólna są 
nienaruszone. W przypadku uszkodzenia konieczna jest wymiana przewodu. 
 

Aplikatory Przy zmianie końcówki aplikatora należy się upewnić, że jest on wkręcony do 
rękojeści do oporu. 
 

Łącznik wtykowy Należy regularnie sprawdzać prawidłowy stan łącznika wtykowego przewodu 
elektrody.  
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Test czynnościowy 
 

Regularnie sprawdzać czynność uchwytu i elektrody. 
Regularnie przeprowadzać test „Kontrola przewodu”. 
 
Wykonać test w następujący sposób: 
• trzymać aplikator na elektrodzie wspólnej; 
• nacisnąć przycisk „Start”; poczekać, aż test czynnościowy zostanie 

zakończony. 
Komunikat „Kontrola przewodu OK” oznacza, że czynność jest 
zagwarantowana. 
Komunikat „Kontrola przewodu NEGATYWNA" oznacza, że należy sprawdzić 
prawidłowość podłączenia elektrody wspólnej i rękojeści do sterownika. 
Powtórzyć test. 
 
Jeśli błąd wystąpi ponownie, niezwłocznie poinformować serwis / obsługę 
klienta. 
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 Dla urządzenia ThermoTK nie jest wymagane przeprowadzanie w Niemczech 

kontroli bezpieczeństwa (STK) ani kontroli metrologicznej (MTK). 
 
W Niemczech obowiązują m.in. następujące przepisy w ich aktualnym 
brzmieniu: MPBetreibV (rozporządzenie o użytkowaniu produktów 
medycznych) oraz BGV A3 (rozporządzenie branżowe - urządzenia 
elektryczne i środki eksploatacyjne). 
Tych przepisów należy przestrzegać podczas obsługi produktu. 

  
Wskazówka: Te przepisy mają zastosowanie do używania urządzenia na terenie RFN.  

W przypadku rozbiezności należy przestrzegać przepisów obowiązującym w 
danym kraju. 
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Zaburzenia 
czynnościowe 
rękojeści / 
brak emisji energii 

Możliwa przyczyna 1: 
Rękojeść nie jest prawidłowo podłączona do urządzenia. 
Usunięcie przyczyny 1:  
Sprawdzić, czy rękojeść jest prawidłowo podłączona do urządzenia.  
Wtyczka musi być całkowicie podłączona. 
Sprawdzać przewód rękojeści pod kątem uszkodzeń lub zagięć. 
 
Możliwa przyczyna 2: 
Przewód elektrody nie jest prawidłowo podłączony do urządzenia albo łącznik 
wtykowy przewodu elektrody nie jest prawidłowo połączony z elektrodą 
wspólną. 
Usunięcie przyczyny 2:  
Sprawdzić, czy przewód elektrody jest prawidłowo podłączony do urządzenia. 
Wtyczka musi być całkowicie podłączona. 
Sprawdzić, czy łącznik wtykowy jest prawidłowo połaczony z elektrodą 
wspólną. 
 
Możliwa przyczyna 3: 
Brak styczności między łącznikiem wtykowym i elektrodą wspólną z powodu 
zanieczyszczenia łącznika wtykowego. 
Usunięcie przyczyny 3: 
Oczyścić łącznik wtykowy. 

  
Brak przekazywania 
energii 

Możliwa przyczyna 1: 
Nie użyto kremu przewodzącego prąd jako środka poślizgowego. 
Usunięcie przyczyny 1: 
Upewnić się, że używany jest wyłącznie krem ThermoTK. 
 
Możliwa przyczyna 2: 
Uszkodzenie przewodu wewnętrznego 
Usunięcie przyczyny 2: 
Sprawdzić to podczas wykonywania testu „Kontrola przewodu”. 
W przypadku komunikatu o błędzie poinformować serwis / obsługę klienta. 
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Awaria 
czynnościowa 
urządzenia 

Brak reakcji na wyłącznik główny / ekran pozostaje czarny 
 
Możliwa przyczyna 1: 
Połączenie internetowe 
Usunięcie przyczyny 1: 
Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazda, a wtyczka 
urządzenia jest pewnie umieszczona w gnieździe urządzenia. 
Sprawdzić przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. 
Sprawdzić  prąd zasilający i gniazdo. 
 
Możliwa przyczyna 2: 
Bezpiecznik 
Usunięcie przyczyny 2: 
W gnieździe sieciowym urządzenia znajdują się czułe bezpieczniki, które 
odcinają napięcie sieciowe po wystąpieniu problemu z elektrycznością. 
Otworzyć pokrywę i sprawdzić bezpieczniki. W razie potrzeby wymienić 
uszkodzony bezpiecznik. 

  

 
Wymienić bezpiecznik tylko na bezpiecznik o tej samej nazwie / tej samej 
wartości. Wcześniej dokładnie sprawdzić dopływ prądu pod kątem 
ewentualnych błędów. 
 
Jeśli błąd wystąpi ponownie, niezwłocznie poinformować serwis / obsługę 
klienta. 

 
  

Sprzedaż Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731. 9761-0 
Faks +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Producent Mectronic Medicale S.r.l. 

Via Orio al Serio n°15 
24050 Grassobbio (BG) WŁOCHY 

  
Utylizacja Urządzenie musi być zwrócone do fabryki w oryginalnym opakowaniu. 

Utylizacja może się odbywać tylko w zakładzie w Neu-Ulm. 
 
W innych krajach (europejskich) utylizacją zajmują się na zlecenie firmy 
Zimmer MedizinSysteme jej przedstawiciele handlowi. 
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Medyczne urządzenia elektryczne, takie jak np. B. ThermoTK,  podlegają szczególnym środkom ostrożności dotyczącym 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i muszą być uruchamiane zgodnie z zaleceniami dotyczącymi EMC, zawartymi 
w instrukcji obsługi lub dołączonych do niej dokumentach. 
 
Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne emitujące fale o wysokiej częstotliwości (np. telefony komórkowe) mogą 
wywierać wpływ na medyczne urządzenia elektryczne. 
 
System ThermoTK może być obsługiwany wyłącznie z oryginalnymi częściami wymienionymi w wykazie zakresu dostawy i 
akcesoriów. Obsługa urządzenia z innymi częściami może spowodować wzrost emisji lub zmniejszenie odporności 
urządzenia na zakłócenia! 
 
Wytyczne i oświadczenie producenta - emisja zakłóceń elektromagnetycznych 

Urządzenie ThermoTK jest przeznaczone do używania w jednym z niżej opisanych środowisk elektromagnetycznych. Klient 
lub użytkownik systemu ThermoTK powinien zapewnić jego używanie w tego rodzaju środowisku. 

Pomiary emisji zakłóceń Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne 

Emisja HF wg CISPR 11 Grupa 2 Urządzenie ThermoTK musi emitować energię 
elektromagnetyczną, aby została zagwarantowana 
jego zamierzona funkcja. Może być zakłócona praca 
sąsiednich urządzeń. 

Emisja HF wg CISPR 11 Klasa B Urządzenie ThermoTK nadaje się do używania we 
wszystkich instalacjach, łącznie z tymi w budynkach 
mieszkalnych, które są bezpośrednio podłączone do 
publicznej sieci zasilającej, zaopatrującej także 
budynki przeznaczone do celów mieszkalnych. 

Emisja wyższych drgań harmonicznych 
wg IEC 61000-3-2 

Klasa A 

Emisje odchyleń napięciowych/flicker wg 
IEC 61000-3-3 

Zgadza się 

Tabela 201 wg EN 60601-1-2:2010 
 
Nie wolno używać urządzenia, które stoi w bezpośrednim sąsiedztwie innych urządzeń bądź jest z nimi zestawione w pionie. 
Jeżeli konieczne jest używanie urządzenia ustawionego obok innych urządzeń lub zestawionego z nimi w pionie, to 
urządzenie powinno być obserwowane w celu zweryfikowania prawidłowości jego działania w takim układzie. 
 



 Oświadczenie producenta dotyczące 
kompatybilności elektromagnetycznej 18  

 

 Strona30  
 

 
Wytyczne i oświadczenie producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 

Urządzenie ThermoTK jest przeznaczone do używania w niżej opisanym środowisku elektromagnetycznym. Klient lub 
użytkownik urządzenia ThermoTK powinien zapewnić, że urządzenie będzie używane w takim środowisku. 

Sprawdzanie odporności 
na zakłócenia 

Poziom kontrolny - 
IEC 60601 

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - 
wytyczne 

Wyładowanie 
elektrostatyczne (ESD) 
zgodnie z IEC 61000-4-2 

± 6 kV wyładowanie 
kontaktowe 
 
± 8 kV wyładowanie 
powietrza 

± 6 kV wyładowanie 
kontaktowe 
 
± 8 kV wyładowanie 
powietrza 

Podłogi powinny być pokryte drewnem, 
betonem lub płytkami ceramicznymi. Jeśli 
podłoga jest pokryta materiałem 
syntetycznym, wilgotność względna powinna 
wynosić co najmniej 30%. 

Szybkie przejściowe 
wyładowanie 
elektryczne / zakłócenia 
impulsowe wg IEC 
61000-4-4 

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

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

Jakość napięcia zasilającego powinna 
odpowiadać wymaganej w otoczeniu sklepów 
lub szpitali. 

Napięcia udarowe 
(surges) 
wg IEC 6100-4-5 

± 1 kV napięcie 
przeciwsobne 
 
± 2 kV napięcie 
równoległe 

± 1 kV napięcie 
przeciwsobne 
 
± 2 kV napięcie 
równoległe 

Jakość napięcia zasilającego powinna 
odpowiadać wymaganej w otoczeniu sklepów 
lub szpitali. 

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

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

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

Jakość napięcia zasilającego powinna 
odpowiadać wymaganej w otoczeniu sklepów 
lub szpitali. Jeśli użytkownik systemu 
ThermoTK wymaga przedłużenia funkcji 
również w razie występienia przerw w 
zasilaniu elektrycznym, zaleca się zasilanie 
systemu ThermoTK przy pomocy zasilania 
bezprzerwowego lub akumulatora. 

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

3 A/m 3 A/m Pole magnetyczne przy częstotliwości sieci 
powinno przyjmować typowe wartości, jakich 
należy przestrzegać w otoczeniu sklepów lub 
szpitali. 

Uwaga: UT oznacza napięcie prądu zmiennego sieci zasilającej przed zastosowaniem poziomu kontroli. 
Tabela 202 wg EN 60601-1-2:2010 
 



 Oświadczenie producenta dotyczące 
kompatybilności elektromagnetycznej 18  

 

 Strona31  
 

Najważniejsze parametry systemu ThermoTK to: bezzakłóceniowe generowanie energii elektromagnetycznej wysokiej 
częstotliwości i wolna od zakłóceń obsługa wszystkich funkcji. 
 
Wytyczne i oświadczenie producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 

Urządzenie ThermoTK jest przeznaczone do eksploatacji w niżej opisanym środowisku elektromagnetycznym. Klient lub 
użytkownik urządzenia ThermoTK powinien zapewnić, że urządzenie będzie używane w takim środowisku. 

Kontrole 
odporności 
na zakłócenia 

Poziom kontroli wg 
IEC 60601 

Poziom 
zgodności 

Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne 

Przewodzone 
wielkości 
zakłócające HF 
wg IEC 61000-
4-6 
 
Przewodzone 
wielkości 
zakłócające HF 
wg IEC 61000-
4-3 

3 Veff 
150 kHz do 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

3 Veff 
150 kHz do 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

Przenośne i mobilne urządzenia radiowe nie 
powinny być używane w mniejszym odstępie od 
systemu Thermo TK wraz z przewodami niż 
zalecany odstęp bezpieczny, obliczany według 
odpowiedniego równania dla częstotliwości roboczej 
nadajników. 
 
Zalecany odstęp bezpieczny: 
 
d = 1,17 √P 
 
d = 1,17 √ P dla 80 MHz do 800 MHz 
 
d = 2,33 √ P dla 800 MHz do 2,5 GHz 
 
P jako moc znamionowa nadajnika w watach (W) 
zgodnie z danymi producenta nadajników oraz d 
jako zalecanym odstępem w metrach (m). 
 
Natężenie pola stacjonarnych nadajników radiowych 
dla wszystkich częstotliwości wg pomiarów 
wykonanych na miejscua) powinno być niższe niż 
zalecany poziom zgodnościb). 
 
W pobliżu urządzeń oznaczonych poniższym 
symbolem możliwe jest występowanie zakłóceń: 
 

 

UWAGA 1: Przy 80 Hz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2: Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Rozprzestrzenianie się fal 
elektromagnetycznych jest uzależnione od ich pochłaniania i odijania od budynków, przedmiotów i ludzi. 

a) Natężenia pola nadajników stacjonarnych, takich jak np. stacje bazowe radiotelefonów i przenośnych urządzeń 
komunikacji lądowej, radiostacje amatorskie, nadajniki radiowe i telewizyjne działające w paśmie częstotliwości AM i FM, 
nie może być dokładnie wyznaczone teoretycznie. Aby uzyskać dokładne informacje dotyczące środowiska 
elektromagnetycznego danego nadajnika stacjonarnego, należy rozważyć wykonanie badania zjawisk 
elektromagnetycznych na miejscu. Jeżeli zmierzone natężenie pola w miejscu używania systemu ThermoTK przekracza 
wyżej określony poziom zgodności, urządzenie ThermoTK powinno być monitorowane w celu wykazania prawidłowego 
funkcjonowania. W przypadku zaobserwowania zakłóceń w działaniu może być konieczne podjęcie dodatkowych kroków, 
takich jak np. zmiana orientacji lub lokalizacji urządzenia ThermoTK. 
 
b) W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz wartość natężenia pola powinna być niższa od 3 V/m. 
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Zalecane odstępy ochronne między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi HF i systemem 
ThermoTK 

System ThermoTK jest przeznaczony do używania w środowisku elektromagnetycznym, w którym wielkości zakłócające HF 
są kontrolowane. Klient lub użytkownik urządzenia ThermoTK może przyczynić się do uniknięcia zakłóceń 
elektromagnetycznych, jeśli zachowa minimalny odstęp między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami 
telekomunikacyjnymi (nadajnikami) i urządzeniem ThermoTK – zależnie od niżej podanej mocy wyjściowej urządzenia 
komunikacyjnego. 

Moc nominalna nadajnika 
W 

Odstęp ochronny zależnie 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, których maksymalna moc znamionowa nie została uwzględniona w powyższej tabeli, można przy pomocy 
równania zastosowanego dla każdej kolumny obliczyć zalecany odstęp bezpieczny d w metrach (m), uwzględniając, że P 
oznacza maksymalną moc nominalną nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta. 
UWAGA 1: Przy 80 Hz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2: Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Rozprzestrzenianie się fal 
elektromagnetycznych jest uzależnione od ich pochłaniania i odijania od budynków, przedmiotów i ludzi. 
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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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