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 Vyobrazení 
 
Přední strana přístroje   

 
  
Obr. 1 
 

  
Popis přístroje 
 

1 Přístroj 
2 Display 
3 Bezpečnostní knoflík 
4 Spínač a vypínač 

Aplikátor s vodičem světla 5 Aplikátor s 
5.1  ručním tlačítkem a  
5.2  integrovaným Infračerveným sensorem a laserovým výstupem 
6 Vodič světla 

Testovací senzor 7  Testovací senzor a držák pro aplikátor 
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 Vyobrazení 
 
Zadní strana přístroje   

 
Obr. 2 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Připojovací zdířky 
 
 

8 Výstup vodiče světla 
9 Připojovací zdířka pro nožní spínač 
10 Štítek s označením 
11 Zdířka pro síťový kabel 

 12 Síťové pojistky 
13 Připojovací zdířka pro Interlock zástrčku 
14  Zdířka pro USB 
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Údaje / Display   

 
Obr. 3 

 

 
 
Popis displaye 
 

1 Stavový řádek 
2 Přepínací řádky na obrazovce 
3 Přepínací řádky v navigační liště 
4 Přepínací řádky ve stavovém řádku 

  
Obr. 4 
 

 
 
Navigační lišta / 
Stavový řádek 
Popis funkce  
 

(A) Terapie   Změna  na obrazovce terapie 
(B) Vyhodnocení Změna ve  vyhodnocení VAS 
(C) Oblíbené Změna ve složce Oblíbené 
(D) Asistent Změna ve složce  Asistent 
(E) Protokoly Změna ve složce Protokoly 
(F) Zpět Změna  stránky zpět nebo na  

startovací obrazovku 
(G) Paměť Změna ve složce Paměti 
(H) Výkonnostní test Změna v úrovni výkonu 
(I) Informace Změna zpět k terapeutickým doporučením 
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 Vyobrazení 
 
Příslušenství   

 
 

 

  

 

 
 

1 Distanční držák,malý 2 Distanční držák,velký 3 Nožní spínač (volitelně) 
 
 

 

 
 

4 Varující tabulka a varovné 
světlo                                          

5 Interlock zástrčka  6  Ochranné brýle pro laser            

 
 

 

                        

 
7 Varující tabulka  
     OptonPro 10 W   

 8  Varující tabulka 
 OptonPro až max. 25 W 

 
 
 



 Vysvětlení značek   
 

 
Varování před laserovým světlem  
Upozornění: Laserové světlo vychází na konci aplikátoru 

  

 
Otáčejte bezpečnostním knoflíkem ve směru šipky  

  

 
OchranaTyp B 

  

 
Připojovací zdířka pro nožní spínač 
 

  

 Připojovací zdířka Interlock 
 

  

 Hodnota  příslušných pojistek 
 

  

 
Ochranná třída II 

  

 
Návod k použití 

  

 
Dodržujte návod k použití 

  

 Sériové číslo  
  

 
Číslo artiklu 

  

 
Výrobce 

  

 
Datum výroby 

  

Achtung! 
V návodu k použití symbol pro „Achtung“ upozorňuje na možná nebezpečí. 

  

 
V návodu k použití znamená tento symbol Nebezpečí /Varování. 

 
 

Označení otevřeného záření 

  
 Připojovací zdířka USB 

  

 

 
Svazek světelných vláken 

  

 

Tento symbol označuje odstranění   elektrozařízení ,toto zařízení nesmí bý 
odstraňováno spolu  domácím odpadem.  
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Platné pro přístroj OptonPro. 
Tento návod k použití je nedílnou součástí přístroje 
Musí být vždy uložen v dosahu obsluhy. 
 
 
Návod  je platný od září 2018. 
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Terapie s laserem Opton je vhodná pro tyto indikace: 
 
Laterální epicondylitis 
Chronické bolesti v cervikální oblasti 
Arthróza v kolenním kloubu 
Subacromialní  Impingement Syndrom 
Bolesti v bederní oblasti 
 
Prokazatelně  je dosahovýno následujících účinků: 
Laterální  Epicondylitis 
hojení 
Chronické bolesti v krční oblasti 
Tišení bolesti, zlepšení pohyblivosti 
Arthróza v kolenním kloubu 
Tišení bolesti,zlepšení pohyblivosti 
Subacromialní Impingement Syndrom 
Hojení, tišení bolesti,zlepšení pohyblivosti 
Bolesti v bederní oblasti 
Tišení bolesti 
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 Dlohodobé zkušenosti z praxe ukazují,že pozitivní efekt terapie se projevuje u 

následujících onemocnění: 
 
Doporučení k terapii: 
 
- Periarthropathia humeroscapularis 
- Adduktor-inserční tendopathie 
- Syndrom patellární špičky  
- Tendopathie trochanterica major 
- Achillodynie 
- Plantární fasciitida 
- Inserční tendopatie pes anserinus 
- Bolestivé svalové natažení/přepětí 
- Gonarthróza 
- Rizarthróza 
- Spondylarthróza, cervikální 
- Natržení svalu 
- Morton-Neuralgie 
- Distorze,kontuze 
- Syndrom karpálního tunelu 
- Tendinopathie 
- Myopathie 
- Akne vulgaris 
- Herpes labialis 
- Bradavice 
- Anogenitalní bradavice 
- Ulcus cruris 
- Dekubitální vřed 
- Idiopatická ochablost fascií 
- Fibromyalgie 
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 - čerstvý hematom 

- maligní, semimaligní a benigní nádory 
- ošetření v oblasti očí 
- během menstruace v oblasti břicha a beder  
 
Zvláště je doporučována opatrnost při ošetření v oblasti uší,nosu,sliznic a 
cév.Neprovádějte zde přímé ozáření. 
Při doloženém kožním,metabolickém nebo zánětlivém  
onemocnění,konzultujte ošetření s lékařem. 
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 Při správném užití nejsou známy žádné vedlejší účinky.. 
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OptonPro je laser třídy 4. laserové záření je velmi nebezpečné pro oči a kůži.  
Laserové záření může zapříčinit výbuch nebo požár. 
Záření vydávané přístrojem je neviditelné. 
Pozor:Obsluhujte přístroj a nastavujte parametry pouze doporučeným 
způsobem.Dbejte všech bezpečnostních opatření.  
Provoz přístroje podléhá určitým předpisům pracovní ochrany.Dbejte směrnic 
a všech doporučení. 
Přístroj může být zapojen do zásuvky s chráničem 
 (dle VDE 0100 Teil 710) . 
Přístroj musí být používán jen v souladu s návodem k použití.Všechna jiná 
použití jdou na odpovědnost provozovatele. 
Pro údržbu,rozšíření,nová nastvení nebo změny platí předpisy pro lékařské 
produkty a provozní nařízení. 
Při viditelných poškozeních přístroje,laserového vodiče nebo aplikátoru nesmí 
být přístroj používán.Volejte servis. 
 

Zákonné předpisy  
dle OStrV 
(platné jen pro 
Spolkovou republiku 
Německo) 

Dbejte ,prosím,na platné předpisy pro provozování laseru 4.třídy ve Vaší zemi. 
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Všeobecně 
 

 

1. Přístroj nesmí být používán v explozivním  a hořlavém prostředí.Nesmí být 
používán v prostředí hořlavých narkotických plynů,N2O a kyslíku. Některé 
materiály, např. bavlna,mohou při vyšší teplotě vzplanout,též roztoky s 
lepidly,hořlavé roztoky,čistící kapaliny a desinfekce nedoporučujeme 
vzhledem k odpařování užívat.   

2. K minimalizaci kožních poškození dbejte terapeutických doporučení 
3. Dbejte na to, aby se reflektující předměty nevyskytovaly v oblasti 

laserového záření. 
4. Dbejte na to,aby se  v pracovní oblasti laseru nevyskytovaly zánětlivé 

oblasti 
5. Dbejte na to,aby laserové záření nepronikalo okny,skleněnými dveřmi 

nebo jinými otvory v ošetřovací místnosti.Proveďte příslušná ochranná 
opatření. 

6. Světelný vodič aplikátoru je velmi citlivý optický systém.Pracujte s ním 
opatrně a chraňte před znečištěním 

7. Neohýbejte světelný vodič a chraňte jej před přetížením,poškození vodiče 
může způsobit nevhodnou  expozici záření. 

8. Našroubujte distanční nástavec na aplikátor,ošetření bez distančního 
nástavce nebo se špatně nasazeným nástavcem může způsobit zvýšenou 
expozici záření a vést k poškození kůže. 

       
9. Elektromagetické přístroje  mohou rušit provoz laseru,dodržujte 

dostačující odstup. 
 

10. Vždy před údržbou a čištěním odpojte přístroj z elektřiny. 
 

11. Kontrolujte vždy přístroj před použitím,při jakémkoli poškození přístroj 
neužívejte. 

12. Je možné používat pouze originální příslušenství dodávané firmou 
Zimmer MedizinSysteme. 
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Všeobecně 
 

 

Uživatelé 
Užití přístroje OptonPro je určeno pro autorizované a proškolené pracovníky ( 
např. lékaři, terapeuté a zdravotnický personál) 
Pacient:Žádné ohraničení vzhledem k pohlaví, národnosti,etice a typu kůže  
I keltský Typ, II nordický Typ, III smíšenýTyp, 
IV mediteranský Typ, V tmavýTyp, VI černýTyp. 
Věk:ošetřované osoby  musí být uloženy ve vhodné úlevové poloze od bolesti; 
vyjma dětí v růstové fázi. 
 
Všeobecně:  
Ošetřované osoby nesmí mít poruchy termického čití. 
 
Upozornění pro uživatele 
Uživatel přístroje musí zařízení používat podle doporučení návodu a využívat k 
terapii odpovídajících vědomostí. 
Pozorování a zpětná vazba od pacienta 
Během terapie musí být pacient stále sledován.Uživatel přístroje musí mít na 
zřeteli zpětnou vazbu od pacienta a reagovat odpovídajícím způsobem. 
Doporučení k terapii 
Doporučení k terapii může být zadáno lékaři,terapeuty a zdravotnickým 
personálem,který mají odpovídající znalosti.Dopručení týkající se místa ,doby  
a objemu ošetření.Tato doporučení jsou závazná. 
Místo ošetření 
Užití je povoleno  v uzavřené a bezprašné místnosti.Užití ve vlhkém prostředí 
není dovoleno,zařízení by se mohlo poškodit a hrozí pak i nebezpečí pro 
pacienta. 
 
Užívání přístroje mimo určené pokyny 
Užití přístroje jinak než je uvedeno v návodu k použití může vést k nebezpečí a 
nekontrolovanému uvolnění laserové energie.Přístroj smí být používán jen v 
mezích určených návodem k použití. 
Užití přístroje u implantátů 
 
Provádějte ošetřování pacienta s implantáty nebo kardiostimulátory po zvážení 
rizika ošetření.  
 

  



 Bezpečnostní upozornění/ varovné 
pokyny 4  

 

 
 Seite 8  

 

Všeobecně 
 

 

Pilotní paparsek září stejnou cestou jako terapeutické záření 
Díky této vlastnosti můžeme vždy kontrolovat integritu laserového systému. 
Pokud  pilotní paprsek na distálním konci aplikátoru nesvítí,pokud je jeho 
intenzita nízká nebo svítí difusně,jde o upozornění,že laserový systém je 
poškozen nebo chybně funguje. 
 
Nebozpečí exploze a pořáru 
Pokud je laser užíván v blízkosti hořlavých materiálů,roztoků ,plynů nebo 
kyselin vzniká nebezpečí exploze nebo požárů. 
 
Neprovádějte údržbu během laserové terapie 
Během laserové terapie nesmí být prováděna žádná údržba. 
 
Žádné sypké předměty nebo s odrazem  světla                                   
Uživatel ani pacient nesmí během ošetření užívat sypké nebo reflektující 
předměty (prsteny,piercing atd.) 
Žádné změny během životnosti přístroje                                               
Během životnosti přístroje nesmí být prováděny žádné změny na přístroji a 
medicínském systému. 
Žádná terapie při užívání prostředků proti bolesti na kůži nebo látek 
měnících vědomí 
Užití terapie spolu s těmito prostředky může vést ke změně vnímání bolesti.V 
nejhorším případě může dojít i k popálení. 
Užití ochranných brýlí 
Všechny osoby v místnosti musí mít ochranné brýle.(pacient, terapeut, 
pomocný personal) . 
Užijte ochranné brýle s optickou tloušťkouOD > 3 (ochranný st.LB3 )při 810/ 
980/1064nm pro druh provozu D (trvalý paprsek) světelné propustnosti 
min.20% ve viditelné oblasti.Brýle musí splňovat odolnost pro teplu a UVzáření 
a odpovídat předpisům  EN 207 .Brýle musí odpovídat výkonu 25 W. 
Žádné další připojení přístroje 
Na přístroj nesmí být připojen žádný další přístroj ,např. do zdířek pro el. 
připojení,do výstupu USB nebo Interlock/nožní zdířky . 
Žádné spojení s vysokofrekvenčními přístroji 
Současné spojení s vysokofrekvenčním přístrojem není dovoleno.Mohlo by 
vést ke vznícení. 
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Pozor! Před použitím přístroje se musí uživatel seznámit s návodem k použití a 
jednotlivými metodami ošetření,jakož i s indikacemi a kontraindikacemi,udržbou 
a pokyny k obsluze.K terapii musí používat další zdroje svých vědomostí. 
 

  

Pozor! Přístroj musí být zapojen do sítě jen pomocí dodávaného síťového kabelu. 
Tento kabel je chráněn před mechanickým poškozením. 
. 

  

Pozor! Přístroj umístěte,tak aby měl co nejblíže k připojení do el. zásuvky.Tak lze též 
velmi rychle přístroj z el. proudu odpojit. 
 

  

Pozor! Přístroj smí být servisován jen autorizovaným technikem Zimmer 
MedizinSysteme.Přístroj neobsahuje žádné díly vhodné pro jiné použití. 
 

Pozor! Při užití silikonových krytek (silikonové krytky např. pro ošetření ran) je potřeba 
postupovat podle pokynů v návodu k použití.  
 

Pozor! Kompletní medicínský systém je vhodný pro užití v  blízkosti pacienta. 
 

  
  

Pozor! Kontaktní komponenty (nástavce ,aplikátor) musí být vždy po použití vyčištěny 
a desinfikovány. 

 

Pozor! Návod k použití musí být uchováván v blízkosti přístroje,aby k němu měl přístup 
všechen ošetřující personál. 
 

  

Pozor! S vodičem světla pracujte opatrně,nevyvíjejte na něj zvýšený tlak a nezbytně jej 
neohýbejte.Vodič světla může být násilným ohnutím poškozen.Pro zabránění 
poškození neohýbejte vodič světla více než v úhlu 60 mm. 
 

  

Pozor! Laserové světlo je aktivováno nebo deaktivováno pomocí nožního spínače 
nebo ručního tlačítka na aplikátoru 
Rozhodující je vždy nejprve aktivační mechanismus. 
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Aplikátor Aplikátor se nachází na konci světelného vodiče.Na předním konci aplikátoru 
vychází laserové záření.Výstup je chráněn před zaprášením a poškozením 
čočkou.Aplikátor směřujte vždy jen na ošetřovanou oblast pacienta.Nikdy 
nepokládejte aplikátor mimo kalibrační sensor. 
 

  
Ruční tlačítko Ruční tlačítko slouží k vyvolání laserového záření.Ruční tlačítko zmáčkněte 

vždy po přesném nasměrování aplikátoru na ošetřovanou oblast.Během 
výdaje laserového záření je vydáván akustický signál. 
 

  
Not-Aus-Knoflík Not-Aus-knoflík umožňuje okamžité přerušení provozu přístroje přerušením 

přívodu proudu.K přerušení provozu stlačte Not-Aus knoflík dokud se přístroj 
nevypne. K obnovení provozu otočte knoflíkem do původní pozice. 
 

  
Testovací sensor Testovací sensor umožňuje měření a vyrovnávání vydaného laserového 

výkonu.  Testovací sensor slouží také pro odkládání aplikátoru po 
ošetření.Aplikátor je tak chráněn před znečištěním a poškozením 
 

  
Ochranné brýle Všechny osoby v místnosti musí mít ochranné brýle.(pacient, terapeut, 

pomocný personál) . 
Užijte ochranné brýle s optickou tloušťkouOD > 3 (ochranný st.LB3 )při 810/ 
980/1064nm pro druh provozu D (trvalý paprsek) světelné propustnosti 
min.20% ve viditelné oblasti.Brýle musí splňovat odolnost proti teplu a UV 
záření a odpovídat předpisům  EN 207 .Brýle musí odpovídat výkonu 25 W. 

  
Distanční nástavec K dipozici jsou dva distanční nástavce,které drží aplikátor ve stanovené 

vzdálenosti od kůže. 
Dbejte na to,že pokud nepoužijete distanční nástavec a nastavíte vysoký 
výkon,pak může dojít k poškození kůže.Užití bez distančního nástavce se 
nedoporučuje. 
 

  
Silikonový distanční 
nástavec (volitelně) 

Pro ošetření kožních onemocnění je k dispozici silikonový nástavec,ten se 
nasazuje na aplikátor,aby se zabránilo kontaminaci infekcí. 
 

  
Upozornění: Další údaje k použití silikonového nástavce ,jeho čištění a desinfekci 

naleznete v návodu k použití 
. 
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Co je  
OptonPro 

OptonPro je lékařský terapeutický přístroj,který generuje laserový paprsek ze 
tří vlnových délek,vedoucí k termickým účinkům a podpoře hojivých procesů ve 
tkáních.Užití je bezkontaktní. 
 

  
Co mluví pro  
OptonPro? 

Současné použití dvou nebo tří vlnových délek . v závislosti na modelu 
přístroje (810/980 a 1064 nm) rozšiřuje uživatelům možnosti využití. 
. 
Moderní mikroprocesor a přesné uspořádání měření výkonu umožňuje 
jednoduchou a bezrizikovou aplikaci. 
 
Moderní,přehledný barevný display se znázorněnými terapeutickými 
parametry a dotyková obrazovka. 
 
Individuální nastavení programů,jasná,jednoduchá obsluha menu slouží k 
nejvyššímu  komfortu uživatele. 
 
 

  
Upozornění: Užití přístroje je vyhrazeno pro odborné pracovníky (např.lékaři,terapeuté a 

příslušný zdravotnický personál) 
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Bezpečnostní 
opatření 

 
Umístěte štítek s varováním a varující světlo na každé dveře ošetřovací 
místnosti. 
 
Vyjměte varující nalepovací tabulku v odpovídající řeči z dodaného archu a  
nalepte ji na viditelné místo přístroje. 
 
Pověřená osoba  bude seznámena s bezpečnostními opatřeními. 
 
Přístroj musí být zabezpečen před nedovoleným užitím pomocí tlačítka- 
„Klíč“. 
 

  
  
  
Upozornění: Dbejte na to ,aby hlavní spínač na přístroji byl na  „0“ . 
  
 Zajistěte,že v terapeutické místnosti všechny osoby nosí ochranné brýle. 

Zajistěte,že aplikátor je zcela zasunut do testovacího sensoru. 
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Montáž síťového 
kabelu 

Připojte síť.kabel do příslušné zdířky (11) a spojte kabel se sítí. 
 

  
Interlock zástrčka Připojte Interlock zástrčku (5) na příslušnou zdířku (13) . 

 
  
Zapnutí přístroje Zapněte přístroj hlavním spínačem 

. 
  
Zadání klíčového 
kódu 
 

Aktivujte tlačítko„Klíč“a zadejte kód - 1234  a potvrďte  tlačítkem „OK“. 
Tento kód musí být zadán po každém zapnutí přístroje. 
Pokud bude zadán špatný kód,na obrazovce se objeví chybové hlášení. 
Po potvrzení tlačítkem „OK“ lze kód zadat znovu. 
 

Volba terapeutické 
obrazovky 

Aktivujte pomocí tlačítka „Terapie“.  

  
Volba intenzity Nastavte požadovaný výkon.. 
  
Nasazení distančních 
nástavců 

Nasaďte distanční nástavec (1 / 2) na aplikátor. 

  
Aktivace laseru Aktivujte laser pomocí tlačítka  „Start“. 
  
Aplikátor Nasaďte aplikátor na správnou pozici do ošetřované oblasti. 
  
Start terapie Po stlačení ručního tlačítka na aplikátoru začíná terapie. 

 
  
Konec terapie Jakmile dojde k vypnutí ručního tlačítka terapie se přeruší/ukončí. 

Sejměte distanční nástavec a zasuňte aplikátor do testovacího sensoru. 
 

Upozornění:  
 

Nožní spínač není dodáván ve standardním příslušenství. 
. 

Obsluha pomocí 
nožního spínače 
 
 

Připojte nožní spínač na příslušnou zdířku (9) a umístěte na zem. 
Sešlápnutím nožního spínače začne terapie. 
Jakmile přerušíme tlak na nožní spínač,terapie se přeruší/ukončí. 
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Upozornění: Následující popis je založen na výrobním nastavení. 
 

  
 Všechna tlačítka,menu a podmenu jsou ovládána přímo přes dotykovou 

obrazovku. 
 

  
 Zajistěte aby všechny přítomné osoby měly nasazené ochranné brýle. 

 
  
 Ovládání změn základního nastavení je možné pouze ze základní ,startovací 

obrazovky v konfiguračním menu. 
 

  
Konfigurační menu V konfiguračním menu může být změněno výrobní nastavení a mohou být 

zvoleny individuální parametry. 
 

Volba konfigurace 
 

Aktivizací tlačítka „Konfigurace“ se otevře Konfigurační menu,na obrazovce se 
otevře“Konfigurace všeobecně“ 
 

  
Text pozdravu Zadání individuálního pozdravu,který se ukáže na stavovém řádku po zapnutí 

přístroje. 
Kliknutím na „Uvítací text“ se otevře klávesnice k zadání texu. 
 
Aktivací tlačítka „OK“se potvrdí zadané údaje. 
Aktivací tlačítka  „Přerušit,“ – „X“se přeruší postup a obrazovka se vrátí do 
stavu „Konfigurace všeobecně“ 
 

Řeč 
 
 
Nastavení „Start“ 
 

Aktivací tlačítka „Řeč“ se otevře volba řeči. Volba následuje přímo dle 
odpovídající řádky. 
 
Možnosti programu Start nastavení: 
Kliknutím na „Nastavení Start“ se otevře okno volba Program-start-nastavení.  
Volba následuje v odpovídajícím řádku. 
 
 

Volba barvy 
 
 
 
VAS Hodnota 
 
 
Hlasitost 
 

Aktivizace tlačítka „Barevné schéma“ se změní barevné nastavení obrazovky. 
Je možno volit světlé nebo tmavé nastavení. 
 
Aktivizace  tlačítka „VAS Hodnota“ se aktivuje / deaktivuje VAS-škála na 
obrazovce. 
 
 
Možnosti nastavení hlasitosti signálního tonu při aktivaci daného pole. 
Nastavení následuje pomocí šipek. 
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. 
 

 Světlost 
 

Možnosti nastavení světlosti obrazovky. 
Nastavení následuje pomocí šipek. 
 
 

Set to default 
 

Aktivizace tlačítka „Set to default“ se nastaví zpět standardní nastavení.  

Verze 
 

Aktivizace tlačítka „Verze“ se otevře okénko s informací o aktuální softwarové 
verzi. 
 

Opton 
 

Aktivizace tlačítka „Opton“ se otevře obrazovka „Konfigurace Opton“. 
 

  
Kód klíče Laser je chráněn přístupovým kódem klíče. 

 
  
  
Upozornění: Pokud je přístup deaktivován,mohou být nastaveny pouze parametry. 

Uvedení laseru do provozu,nastavení výkonu a provedení výkonnostního testu 
není možné. 
 

Zadání individuálního 
kódu klíče 
 

Kliknutím na „Klíč“ se otevře číselné okno k zadání kódu. 
 
Aby bylo možné vložit vlastní bezpečnostní kód,musí se nejprve vložit  v poli 
„Starý klíč“ do číselného pole starý klíč. 
Aktivací tlačítka„OK“ se vyruší zadání 4 místného kódu a kursor přeskočí do 
pole „Nový klíč“.Zadání nového kódu následuje v číselném poli.  
Aktivací tlačítka“OK“ se potvrdí zadání a zavře se číselné pole. 
Aktivací tlačítka „Přerušit“ se postup přeruší. 
 

Neaktivní kód klíče Je možno nastavit čas aktivity kódu klíče. 
Nastavení následuje volbou -/+ tlačítek. 
 
Po uplynutí zadaného času je kód neaktivní a přístroj je zablokován,kód klíče 
musí být znovu zadán. 
Pokud by mělo nastat zablokování během terapie,deaktivační mechanismus 
automaticky posune čas o 10 minut nazpět. 
Nastavení aktivity kódu klíče je výrobní a může být individuálně změněno. 
 

  
  



 Konfigurace 8  
 

 
  
 Seite 16  

 

  
Teplota 
 
 
Ruční tlačítko 
 

Aktivizací tlačítka „Teplota“ aktivujeme / deaktivujeme měření teploty na 
obrazovce 
 
Aktivizací tlačítka „Ruční tlačítko“ lze volit různé možnosti obsluhy ručního 
tlačítka. 
1. Kontinuální :    Pro výdej laserového záření  musí být ruční 
                                       tlačítko kontinuálně zmačknuté 
   Při uvolnění tlačítka dojde k přerušení výdeje lasero- 
                                       vého záření. 
2. Dvojitý klik:  K výdeji laserového záření  dojde dvojitým kliknutím 
   ručního tlačítka,laserové záření je pak vydáváno bez 
                                       permanentního stlačení ručního tlačítka.  
   Jedním zmáčknutím ručního tlačítka pak přerušíme 
                                       výdej laserového záření. 
3. Deaktivizace:  Deaktivizace funkce ručního tlačítka. 
 
 

  
Pilotní paprsek 
  
 
 
Upozornění: 
  

Aktivizace tlačítka „piltotní paprsek“ umožňuje volbu modu nastavení výdaje 
pilotního paprsku „pulsní“ nebo „kontinuální“ během lasserového záření. 
 
Cílové záření dává informaci o směru laserového záření 
Odpovídá průměru a pozici laserového záření. 
 

  
Tepelná vlna 
 

Aktivizací tlačítka „tepelná vlna“ aktivujeme/deaktivujeme tepelný test na 
obrazovce. 
 

Hraniční hodnota 
kožní teploty 

Horní hraniční hodnota kožní teploty je limitována 43°C. 
 

  
Všeobecně Aktvizace tlačítka „Všeobecně“ vede zpět ke„Konfiguraci všeobecně“. 
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Údržba 
 

Aktivizace tlačítka „Údržba“ se otevře okno ve které je dle předpisů 
stanoveno datum údržby dané země. 
.  
 

Export VAS /  
Oblíbené 
 

Umožňuje uložit na USB data VAS a Oblíbené,které jsou uloženy v paměti 
přístroje.Toto slouží k bezpečnému přenosu dat na další /jiný přístroj 
OptonPro (10 W / 15 W / 25 W) . 
 

Import VAS /  
Oblíbené 

Přes  USB lze přenést data z jiného OptonPro 
(10 W / 15 W / 25 W) na tento přístroj. 
 

Provedení  
Import / Export  
VAS / Oblíbené 

Provedení: USB-vložíme do příslušné zdířky. 
Přenos dat následuje po volbě příslušného tlačítka.  

  
Nastavení paměti 
  

Aktivizace tlačítka „OK“  se uloží změněné nastavení  a dojde k návratu základní 
obrazovky. 
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Upozornění: Následující popis odpovídá výrobnímu nastavení.  
 
Otevření terapeutické 
obrazovky 

Aktivizací tlačítka „Terapie“ na základní obrazovce otevře obrazovku terapie.. 

  
Nastavení výkonu Výkon je nastavován ve sloupcovém grafu „Výkon“ . 

Pro nastavení výkonu lze použít 2 postupy: 
1. Výkon lze nastavit pomocí šipek na spodní straně grafu po 0,1W krocích 
 
Pokud jsou tlačítka přidržena,urychlí se volba hodnoty. 
 
2        Kliknutím na svislý graf se otevře číslicové pole.Zde zvolte vhodnou 
hodnotu výkonu,kliknutím na číslo.Pak lze ještě výkon nastavovat pomocí šipek 
po 0,1 W krocích.Aktivizací tlačítka „OK“ je hodnota potvrzena,při volbě „X“ je 
volba přerušena. 
  

  
Aktivizace laseru Aktivizace tlačítka „Start“ se laser nastaví do provozu „Připraven“ 

Tlačítko „Start“ je inaktivní, tlačítko „Stop“ je aktivní. 
Symbolem „otevřená noha na nožní spínač“ je signalizována připravenost laseru 
k provozu. 
 

  
Start terapie Aktivizací tlačítka ručního tlačítka/nožního spínače je vydáváno laserové záření. 

Při výdeji laserového záření zaznívá akustický signál a symbol se změni na 
„zavřená noha na nožním spínači“ 
Na grafu je znázorněn vydávaný výkon ve Wattech. 
 

  
Upozornění: Během terapie musí být pacient pozorně sledován a pokud se vyskytnou 

problémy terapie musí být přerušena nebo ukončena. 
 

  
Konec terapie 
 

Deaktivizací ručního tlačítka/nožního spínače po dosažení celkové nastavené 
energie dojde k ukončení výdeje laserového záření. 
Akustický signál zmizí.Symbol se změní na „otevřená noha na nožním spínači“ 
Laser se nachází v provozu „Připraven“. 
Po opětovné aktivizaci ručního tlačítka lze v terapii dále pokračovat. 
 

Upozornění: Přerušení výdeje laserového záření tlačítkem „Stop“ je ukončena připavenost 
laseru k provozu.Po ukončení terapie sejměte nástavec a aplikátor vložte do 
testovacího sensoru. 
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Popis  
údajů a tlačítek na 
obrazovce 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Upozornění: 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornění: 
Tepelný test 

 
 
 
 
 
 
Následující popis se vztahuje na obrazovku po volbě“ Protokoly“ a „Asistent“. 
Následuje volba přímo přes „Terapie“.Políčko „6“ nelze použít. 
Místo toho je na tomto místě políčko“Tepelná vlna“ dle výrobního nastavení. 
Funkce tlačítka „Start“ je popsána v  Kap. 9.1 . 
 
 
Pro individuální správné nastavení výkonu laseru,zvláště při vysokém 
výkonu a tmavých typů kůže je doporučováno provést před každým ošetřením 
tepelný test.Ten  je popsán v kapitole 9.5. 
. 
 

(1) Svislý graf výkon/ 
vlnová délka 

Ukazuje vpravo v horní polovině nastavený výkon ve Wattech. 
Nastavení výkonu viz kapitola 9.1. 
Ukazuje vlevo v horní polovině zvolenou vlnovou délku. 
 

 
  

1 

2 

3 5 

6 

4 

7 
8 

9 

10 11 
12 

14 
13 
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(2)Parametr 

 
Ukazuje nastavený druh provozu.Aktivizací tlačítka „Parametr“ se otevře 
okno poskytující volbu různých druhů provozu a vlnových délek. 
 
Lze volit následující druhy provozu: 
Kontinuální, pulzní,jednotlivý pulz, tlačítkový poměr 
Pro změnu druhu provozu klikneme přímo na pole a zvolený druh je pak 
zvýrazněn modře. 
 
Možnosti nastavení různých druhů provozu:  
Seriový pulz:  0,1 Hz až 20.000 Hz 
Jednotlivý pulz: 0,1 až 5 sekund 
Tlačítkový poměr: 10 % - 90 %. 
Pro změnu druhu provozu klikneme přímo na pole a zvolený druh je pak 
zvýrazněn modře.Hodnoty měníme pomocí šipek. 
 

Vlnové délky Aktivizace tlačítka „vlnová délka“ otevře okno volby pro vlnové délky,zde 
můžeme aktivovat nebo deaktivovat danou vlnovou délku. 
 

 
 
Aktivizace  / Deaktivizace následuje volbou políčka 810 nm, 980 nm 
nebo 1064 nm. 
Aktivizace tlačítka „OK“ potvrdí údaj a vrátí se na obrazovku Terapie. 
Aktivizace tlačítka „X“ přeruší volbu a vrátí se na obrazovku Terapie. 
Aktivizace tlačítka „Parameter“ vede zpět k volbě okna„Parameter“. 

  
Upozornění: Nastavení výkonu 25 W je možné jen v případě pokud jsou aktivovány 

všechny tři vlnové délky. 
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Informace VAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAS-seznam 

OptonPro poskytuje vizuální analogovou škálu,známou jako škála bolesti.Tato 
stupnice je často využívána při terapii bolesti. 
Se škálou bolesti lze měřit subjektivní vnímání bolesti pacientem. 
 
Pacient označí na stupnici 0-10 jak silná je jeho aktuální bolest.,přitom „0“  
Znamená žádná bolest a „10“ nejsilněji představitelné bolesti“. 
 
Měření se provádi před a po každé terapii. 
Při opakované dokumentaci této metody lze získat orientační přehled o 
průběhu a úspěšnosti terapie. 
 
Aktivizace tlačítke „VAS-Pre“ / „VAS-Post“ na obrazovce se otevře obrazovka 
„Pacient“ 
 
V seznamu VAS  mohou být: 
1. vloženi noví pacienti pro měření stupnice 
2. již vložení pacienti mohou být vybráni pro další měření 
3. zpracování dat (v pořadí přesunovat nebo vymazat) 
 

Nové vložení 
pacienta 
 
 
 
 
(3) VAS-Pre  
provedení 

Aktivizace políčka „Nový“ se otevře abecední klávesnice k zadání jména 
pacienta. 
Tlačítkem „OK“ budou data potvrzena a otevře se obrazovka se škálou 
bolesti.. Aktvizace tlačítka „X“ se data přeruší. 
 
Pacient označí na škále 1-10 své aktuální pocity bolesti. 
To bude převzato do stupnice a modrou šipkou bude hodnota znázorněna. 
 Aktivizace tlačítka „OK“ bude hodnota převzata a obrazovka se přepne na 
obrazovku Terapie. 
 

(4) VAS-Post 
provedení 

Zjistění bolestivých pocitů po terapii následuje po aktivizaci tlačítka „VAS-Post“ 
 

  
Upozornění: Provedení VAS-Post je indentické s provedením  

VAS-Pre a proto nebude znovu popsáno. 
 

Opakované měření Již vložený pacient se přímo aktivuje na odpovídajícím řádku seznamu ve VAS 
seznamu.Po kliknutí na řádek se automaticky otevře obrazovka se stupnicí 
bolesti k provedení nového měření. 
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Upozornění: Pro 1 pacienta může být provedeno a uloženo  40 měření. 
Pokud bude tento počet dosažen,objeví se následující informace: 
 
„Maximální počet měření,které je možno uskutečnit pro jednoho pacienta bylo 
dosaženo.Lze uložit maximálně 40 měření.“ 
 
Pokud je potřeba dále provádět pro pacienta další měření,musí být vložen 
nový pacient. 
 

  
Vyhodnocení VAS Aktivzace tlačítka „Vyhodnocení“ vede na obrazovce přímo k vyhodnocení 

hodnot aktuálně zvoleného pacienta. 
Aktivizace tlačítka „Vyhodnocení“ v navigační liště otevře seznam s vloženými 
pacienty. 
Volba konkrétního pacienta následuje přímo volbou jména na řádku. 
Po aktivizaci řádky se automaticky otevře křivka průběhu terapie.  
Aktivizace tlačítka „Tabulka“ představí průběh terapie v tabulkové formě. 

  
VAS-
seznam,zpracování 

Aktivizací tlačítka „Vyhodnocení“ se otevře obrazovka „Pacienti“. 

 Aktivizace tlačítka „Zpracování“ se otevře obrazovka zpracování dat.  
Zpracovávaný pacient je zvolen v příslušné řádce a  je zvýrazně modře, 
tlačíko „Zrušit“ je aktivní,aktivizací toho tlačítka bude program zrušen. 
Volbou a stlačením tlačítka na pravé straně řádky může být pacient přesunut 
na jiné místo seznamu. 
  
 

Upozornění: Zpracování seznamu na obrazovce  „Pacienti“ po aktivizaci tlačítka 
„VAS Pre a VAS Post“ je též možné.Postup je popsán v předchozím odstavci.. 
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(5) Teplota / 
hraniční hodnota 
 

Aplikátor je vybaven Infračerveným-sensorem, který umožňuje měřit teplotu 
kůže. 
Naměřená hodnota teploty kůže se zobrazí modře v horním části  okna. 
V dolní části je zobrazena hraniční hodnota.Hraniční hodnotu lze měnit pomocí 
obou šipek.  
Pokud je dosaženo hraniční hodnoty teploty kůže,zazní akustický signál a 
výdej laserového záření bude přerušen. 
Jakmile se kůže ochladí pod hraniční teplotu,lze pak dále pokračovat v terapii, 
znovu zapneme ruční spínač. 
 

(6) Terapeutické 
informace 

Údaj v poli „Asistent“ nebo „Protokoly“ umožní přejít na Informace o terapii.  

  
Upozornění: Pokud na obrazovce zvolíme přímo pole „Terapie“ ,nebudou se zobrazovat 

Informace o terapii. 
 

  
(7) Energie-celkově / 
odhad 

Energie-celkově: 
Údaj v poli „Asistent“ nebo „Protokoly“ umožňuje zadat velikost energie – počet 
Joulů. 
Odhad:: 
Po zadání výkonu odhadne délku terapie. 
 

Upozornění: Pokud na obrazovce zvolíme přímo pole „Terapie“ ,nebude možné v poli 
Energie-celkově,zadávat počet Joulů.  
 

  
(8) Celková energie / 
celkový čas 

Celková energie: 
Ukáže výdej celkové energie laserového záření v Joulech. 
Ukáže celkovou dobu trvání terapie. 
 

  
Upozornění: Výdej laserového záření bude automaticky ukončeno po dosažení celkové 

energie,pokud je tento údaj zadán v poli Energie celkově. 
 

  
Upozornění: Hodnoty na obrazovce zmizí po aktivizaci tlačítka „Zpět“. 
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(9) Zpět 
 

Aktivizace tlačítka „Zpět“ navrátí obrazovku zpět na základní obrazovku nebo 
vede o jednu stranu zpět. 
  

(10) Paměť Aktivizace políčka „Paměť“ otevře abecední klávesnici pro zadání 
individuálních označení programů. 
  

 Aktivizace tlačítka „OK“ potvrdí zadaná data. 
Aktvizace tlačítka „X“ přeruší probíhající postup. 

  
(11) Výkonnostní test Výkonnostní test slouží ke kontrole vydávaného laserového výkonu. 

Je potřebné provádět tento test denně před použitím laseru. 
 
Aktivizací tlačítka „Výkonnostní test“ se otevře okno pro provedení 
výkonnostního testu. 
 

 
Průběh 
výkonnostního testu 

 
1. Při instalovaném Interlock systému v přístroji zavřete dveře 
2. Ujistěte se,že aplikátor se nachází v testovacím sensoru. 
3. Aktivizujte laser na ručním tlačítku po předpsanou dobu. 
 
Během výkonnostního testu je na obrazovce znázorněn průběh času v 
sekundách. 
 

  
Výsledek 
výkonnostního testu 

V poli „Pulsní“ se ukáže výsledek výkonnostního testu: 

 1. Výkonnostní test OK: 
Laser je v pořádku. 
2. Ohraničená přesnost: 
Laser ukazuje odchylku v laserovém výkonu 
To může být způsobeno zaprášením laserového systému nebo též odchylka 
podmíněná dlouhým provozem přístroje.Laser může být nadále používán, 
ale během následujících 4 týdnů musí být provedena servisní kontrola. 
3. Výkonnostní test se nezdařil: 
Výkon laseru je mimo povolený provoz. 
Přístroj nesmí být dál používán.Uveďte přístroj mimo provoz a volejte servis. 
 

  
 V poli „Poslední výkonnostní test“ je zobrazen poslední výsledek výkonnostní 

testu. 
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(12) Informace 
 
 
Upozornění: 

 
Aktivizace tlačítka „ “ vede v terapeutické obrazovce zpět na obrazovku 
„Protokoly“  s doporučeními k terapii. 
 
Tlačítko je aktivní je pokud je terapeutická obrazovka volena přes tlačítko 
 „Protokoly“ . 

  
(13) / (14) Druhy ošetření Laserový výkon lze aplikovat staticky nebo dynamicky. 

Trigger a hlavní bolestivé body se ošetřují staticky a bolestivá oblast 
dynamicky ( je možné využít též kombinované ošetření) 
 
Druhy ošetření: 
- Statické 
- Dynamické 
- Kombinované 
 
V menu „Protokoly“ a „Asistent“ jsou doporučeny 2 fáze ošetření.  
 
Přepnutí fází – pomocí aktivizace obou tlačítek   
 (13) „dynamicky“ a  (14) „staticky“. 
 

  
  
  
 
 
 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://ipm.kz/wp-content/uploads/2016/03/info_log.jpg&imgrefurl=http://ipm.kz/zakupki-2017/tender-po-zakupke-elektroenergii-na-2018-god.html&docid=o6HE5Pu-zSZQ3M&tbnid=h0LClmBH5WnB-M:&vet=1&w=660&h=660&bih=963&biw=1920&ved=2ahUKEwjIw_vhjKjbAhUQ26QKHVmUBIQQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
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Protokoly 
 

Zvolenou terapii lze vyvolat dvěmi způsoby 
 
- (1) Oblasti těla 
- (2) Seznam 

  
Volba tělních oblastí Volba požadované oblasti těla následuje aktivizací bílého rámečku: 

 
Druh onemocnění lze volit na příslušném řádku. 
Na dalších řádcích volíme požadovaný druh ošetření. 
Pak se otevře obrazovka s doporučeními k terapii. 
Aktivizací tlačítka „Terapie“ se otevře obrazovka terapie. 
 
 

Upozornění: Nezávisle na volbě „Tělní oblasti“ nebo Seznamu jsou další progamové kroky 
pro terapeutickou obrazovku analogické. 
 

  

1 

2 
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Asistent Přes funkci Asistent můžeme nastavit individuální terapeutické parametry. 

 
Pomocí stanovené ošetřované plochy,stavu a průběhu onemocnění a typu 
barvy kůže  budou tyto informace automaticky uloženy: 
 
- Prametry programu 
- Zadané množství energie 
- Doba ošetření 

  
 

 
  
Stanovení 
terapeutických 
parametrů 

1. Volba tělního regionu 
Volba tělního regionu následuje aktivizací bílého rámečku (1) 
 
 

Upozornění: Softwarově vypočítáná terapeutická plocha vychází z normativu,která vychází 
ze střední  velikosti  a střední váhy průměrné ososby. 
 
Berte proto ohled na stanovení terapeutické plochy s ohledem na velikost a 
hmotnost pacienta. 
 

  
  

3 

2 

1 
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2. Stanovení terapeutické plochy (2 možnosti) 
- roztažení plochy na obrazovce (4) 
- aktivizace -/+ tlačítka údajů (5) „výšky“ a „šířky“ 
 

 
 
3. Trigger body 

 Pokud se zvolí  terapie Trigger bodů ,pak bude zadán počet Trigger bodů 
aktivizací +/- tlačítka a nastaví se pak počet Trigger bodů- 
  
V poli (6) se stanoví data jakož i ošetřovací modus. 
 

  
 Aktivizací tlačítka „OK“  budou data potvrzena a stanovena a obrazovka se 

změní na obrazovku „Asistent“  
Aktivizací tlačítka „X“  se postup přeruší a obrazovka se vrátí zpět na základní 
obrazovku „Asistent“ 

 
  

4. Volba druhu a půběhu onemocnění 
Druh a průběh onemocnění bude zvolen odpovídajícím tlačítkem (2) 
 
5. Volba kožního typu 

 Kožní typ bude přímo zvolen tlačítkem (3). 
 

  
Upozornění: V terapeutické obrazovce jsou doporučená doporučení k terapii ,jak bylo 

popsáno dále v kapitole 9.2. 
 

  
  

4 

5 

6 
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Upozornění: Předpoklad pro tepelný test je intaktní termická sensibilita. 
Pokud je lokálně porušena,měl by být proveden tento  test na tepelnou 
citlivost. 
 
Při testu je aplikován laser,dokud pacient neucítí teplo.Aplikační čas je v 
oblasti mezi 7-11 sek a dle toho může být nastaven správný výkon. 
 
Aktivace laseru,nastavení výkonu a Start/Stop výdeje laserového záření 
je analogick popsán v kapitole 19.Nastavení výkonu v číselném poli při 
tepelném testu není možné. 
 
 

  
 

 
  

1 
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Provedení tepelného 
testu 

Aktivzací tlačítka (1) „Tepelný test“  se otevře obrazovka   
k provedení tepelného testu.. 

  
 

 
  

 
 
 Laserový výkon nastaví uživatel dle svého zvážení.Během výdeje laserového 

záření odbíhá čas v sekundách a je znázorněn vpravo na svislém grafu (1) 
 
Jakmile pacient pocítí tepelný efekt,laserové záření je nutné ukončit. 
Pokud čas ,dokud není dosaženo tepelného efektu překročí 11 sek, na displayi 
se ukáže  hlášení: „Výkon je nastaven nízko.Prosím opakujte test.“Výkon pak 
bude automaticky zvýšen o 0,5 W. 
 
Pokud čas,kdy je dosaženo tepelného efektu je kratší než 7 sek,objeví se 
hlášení: „Výkon je příliš vysoký.Prosím opakute test“ Výkon se automaticky 
sníží o 0,5 W. 
 
Pokud má pacient pocit tepla mezi 7a 11 sek (2),pak je výkon nastaven 
správně.Objeví se hlášení: „Výkon je nastaven správně“. 
 
Aktivizací tlačítka „OK“  se uloží nastavený výkon  a zobrazí se automaticky na 
grafu „Výkon“ na obrazovce. 
. 
 

Upozornění: Pokud bude při tepelném testu nastavený výkon mezi  0,5 a 0,1W a bude  
dosažen tepelný pocit pod 7 sek,pak bude výkon redukován na 0,1W. 
 
. 

  
 
 

1 

2 
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Oblíbené 
 
 
Seznam Oblíbené 
 
 

Do složky Oblíbené mohou být vloženy změněné a uložené programy. 
. 
 
K tomuto slouží seznam Oblíbené: 
 
1. k vyvolání terapie 
Zde může být volen pacient přímo v odpovídajícím řádku. 
 

  
 
 

2. Zpracování,přesunování v pořadí a vymazání 

 Aktivizace tlačítka „Zpracování“ otevře pole ke zpracování dat. 
Zpracovávaný pacient bude zvolen v příslušném řádku a modře znázorněn. 
Políčko „Zrušit“ je aktivní. 
 
Volbou a kliknutím na políčko na pravé straně řádky může být pacient přesunut 
na jiné místo. 
  
Aktivizace tlačítka „Zrušit“ program se zruší.. 
Aktivizace tlačítka „Potvrzení“ ukončí zpracování.. 
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Vlnové délky 
OptonPro 10 W 
 

 
810 nm a 980 nm 

  
Vlnové délky 810 nm, 980 nm a 1064 nm 
OptonPro 15 W / 25 W 
 
Výchozí výkon 
 

 

OptonPro 10 W 
 

max. 10 W, CW- Modus 

OptonPro 15 W 
 

max. 15 W, CW-Modus 

OptonPro 25 W max. 25 W, CW-Modus 
  
Příkon  
  
OptonPro 10 W max. 1,0 A 
  
OptonPro 15 W max. 1,2 A 
  
OptonPro 25 W max. 1,8 A 
  
  
 Bez dist. nástavce Dist. nástavec,malý Dist. nástavec,velký 
  
Odstup od pokožky 0 cm 1,2 cm 4,5 cm 
Ošetřovací pole min. Ø 10 mm/0,8 cm² min. Ø 20 mm/3,1 cm² min. Ø 34 mm/9 cm² 
  
  
 OptonPro 10 W OptonPro 15 W OptonPro 25 W 
    
Hustota výkonu 
bez dist. nástavce 

max. 12,5 W/cm² max. 18,7 W/cm² max. 31,2 W/cm² 

  
Hustota výkonu 
s malým dist. 
nástavcem(1,2 cm) 

max. 3,2 W/cm² max. 4,8 W/cm² max. 8,0 W/cm² 

    
Hustota výkonu   
s velkým dist. 
nástavcem (4,5 cm) 

max. 1,1 W/cm² max. 1,6 W/cm² max. 2,7 W/cm² 
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Upozornění: Následující data jsou platná pro všechny tři typy laserů 
  
Vln. délka 
pilot.paprsku  

650 nm 

  
Výkon pilotního 
paprsku 

Max. 5 mW 

  
Síťové napětí 100-240 V~, 50 Hz / 60 Hz  
  
Síťové pojistky 2 x T 2,5 AL, 250 VA 
  
Ochranná třída II 
  
Typ užití Typ B, možné kontaktní komponenty aplikátor,distanční nástavec 
  
Druh provozu Trvalý provoz 
  
Laserový systém 4 polovodičové diody, světelná vlákna 
  
Oštřovací pole min. Ø 10 mm 
  
Opakující se frekvence 0,1 až 20.000 Hz 
  
Šířka pulzu (jednotlivý 
pulz) 

0,1 s až 5 s (pulzní druh provozu) 

  
Přesnost ±20 % 
 
Přesnost  měření kožní 
teaploty  
 

 
±2° C 
 

Distanční nást.,malý L 1,2 cm   
    
Distanční nást.,velký L 4,5 cm   
    
Rozměry         (bez 
stojanu) 

H 30 x B 35 x L 20 cm 

  
Laserová třída 4 
  
Bezpečná vzdálenost NOHD (Nominal Ocular Hazard Distance) 3 m 

MZB kůže v 17 cm pod limitem 
  
Divergence paprsku 32°  
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Interlock-zařízení Spínač kontroly dveří, otevření při otevřených dveřích, zátěž 12 V, 10 mA, 

spojení pro řadu dveří 
  
Údaje Display z tekutých krystalů (LCD) 
  
Hmotnost bez stojanu 3,8 kg 
  
Okolní podmínky Provoz 

Teplota:            10° C...40° C 
Vlhkost:  20 %...80 % relativní vlhkost 
Tlak vzduchu:  900 hPa...1030 hPa 
 
Skladování a transport:: 
Teplota:  -10° C...50° C 
Vlhkost:  10 %...90 % relativní vlhkost 
Tlak vzduchu: 700 hPa...1060 hPa 
 

  
Skladování a transport Uchovávejte v dodávaném balení. Zasílání a skladování přístroje smí být 

prováděno pouze v originálním balení. 
 

 



 Čištění / Desinfekce 11  
 

 
  
 Seite 35  

 

 

 

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

  
Skříňka /  
nožní spínač 

Čištění: Obal, nožní spínač a všechna vedení mohou být očištěny, pokud jsou 
viditelně kontaminovány, komerčně dostupnými čističi na měkčený plast. 
Podle postupu výrobce použijte čisticí prostředek s nekapající měkkou látkou 
pro odstranění skvrn z povrchu. 
 
Dezinfekce: Doporučujeme provádět dezinfekci alespoň jednou za týden podle 
pokynů o možné kontaminaci. O tom se poraďte se svým pracovníkem hygieny. 
Před dezinfekcí vždy proveďte čištění. 
 
Pouzdro, nožní spínač a kabel lze dezinfikovat dezinfekčními utěrkami. Použijte 
komerčně dostupný dezinfekční prostředek bez alkoholu pro kovy a plasty s 
baktericidními, virucidními a fungicidními účinky. Dodržujte návod k obsluze od 
příslušného výrobce. Podle pokynů výrobce použijte do dezinfekčního 
prostředku namočený nekapající měkký hadřík nebo dezinfekční ubrousky (tzv. 
utěrky) na otření všech povrchů. 
Případně dbejte na pokyny pro sušení nebo následné dočištění. 

  
  
  
Aplikátor / distanční 
nástavec 

Čištění: Odstraňte před čištěním vložku z aplikátoru. Dále pokračujte podle 
části „Pouzdro / nožní spínač“. K čištění objektivu aplikátoru použijte vatový 
tampón. 
Dezinfekce: Doporučujeme provádět dezinfekci alespoň jednou za týden podle 
pokynů o možné kontaminaci. O tom se poraďte se svým pracovníkem hygieny. 
Před dezinfekcí vždy proveďte čištění. 
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 Před desinfekcí proveďte vždy nejprve čištění přístroje. 

 
Sejměte vždy před desinfekcí ze sondy distanční nástavec. 
Užijte obvyklé bezalkoholové desinfekční prostředky pro čištění kovu a umělé 
hmoty,které jsou baktericidní,virucidní a fungicidní.  Postupujte pak jak je 
zadáno  v doporučení“Skříňka/nožní spínač“ . 
Pro desinfekci čočky aplikátoru užívejte vatové tyčinky. 
 
Na výstupu čočky nikdy nesmí zůstat žádné zbytky užitých čistících prostředků 
nebo materiálů! Znečištění mění optické vlastnosti čočky.V případě 
znečištění,které nemůžete odstranit,volejte servis. 
 
  

 

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

  
Upozornění: Používejte přístroj pouze v hygienicky čistém prostředí. 
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 Tento produkt nese označení CE 

 
 
podle směrnice EU o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS. 
 

Výrobce Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Deutschland  
Tel. +49 (0)731. 9761-0 
Fax +49 (0)731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Obsah dodávky  
Art.Nr.*  
4686 
4685 

1 přístroj OptonPro 10 W nebo 
1 přístroj OptonPro 15 W nebo 

4684 1 přístroj OptonPro 25 W 
 1   síťový kabel 
 1   Interlock-zástrčka 
 2   ochranné brýle 
 1   Laserový ochranný štítek na dveře,vč. výstražného světla 
 1   distanční nástavec malý 
 1   distanční nástavec velký 
 1   návod k použití 
* viz příslušenství  

 
Příslušenství  
Art.Nr.  
118*2 Síťový kabel 
6825410022 Interlock-zástrčka 
87450250 Ochranné brýle 
95730012 Laserový ochranný štítek na dveře,vč. výstražného světla OptonPro 10 W 
95730015 Laserový ochranný štítek na dveře,vč. výstražného světla OptonPro 15 W / 25 W 
93070620 Distanční nástavec malý 
93070630 Distanční nástavec velký 
6525411201 Distanční silikonové krytky  
94119057 Nožní spínač 
10102292 Návod k použití 

 
*2 standardní kabel. Je možné dodat síťový kabel dle zvláštních specifikací dané 
země.V případě potřeby se obraťte na svého obchodníka. 

  
  
  

 
 



 Kombinace přístroje 14  
 

 
  
 Seite 39  

 

  
                            Pro OptonPro nejsou výrobcem poskytovány jakékoliv kombinace zařízení. 
 
                            Každý, kdo nejedná v souladu s těmito specifikacemi zařízení, 
                            a provozuje zdravotní systém, tak činí na vlastní odpovědnost.
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 OptonPro je vyroben v souladu s bezpečnostními předpisy DIN EN 60601-1. 
 
Zimmer MedicinSysteme lze činit zodpovědným jako výrobce z hlediska 
bezpečnosti a spolehlivosti, pouze pokud 
 
• je zařízení provozováno podle pravidel pro uzemněné zásuvky a elektrické 
instalace odpovídajícím DIN VDE 0100 část 710, 
• zařízení je provozováno v souladu s návodem k použití, 
• rozšíření, nová nastavení nebo úpravy jsou prováděny pouze osobami 
oprávněnými Zimmer MedizinSysteme, 
• uživatel si před použitím přístroje a násadce ověřil, že bezpečnostní funkce 
jsou v řádném stavu a splňují mechanickou integritu, 
• zařízení je provozováno pouze náležitě kvalifikovaným personálem, 
• přístroj není provozován v prostředí s nebezpečím výbuchu a/nebo 
vznětlivou atmosférou 
• při proniknutí kapaliny je zařízení okamžitě odpojeno ze sítě. 
 
Přístroj neobsahuje žádné součásti, které mohou být nastaveny pomocí služby 
provozovatele. 
 

  
Výkonnostní test Před každou léčbou proveďte kalibraci laserového systému . To 

vám dává jistotu, že laserový systém pracuje správně, světlovody jsou 
neporušené a aplikátor je funkční. 
 

  
  
  
  
  



 Funkční test 16  
 

 
  
 Seite 41  

 

Upozornění: Ujistěte se,že všechny ososby v místnosti s laserem mají nasazeny ochranné 
brýle. 
 

  
Provedení 1. Proveďte výkonnostní test. 

2. Provedení výkonnostního testu je popsáno v kapitole 9.2 
 

2. Zmáčkněte Not-Aus-Tlačítko. Přístroj se musí ihned vypnout.Uvedˇte poté 
knoflík do výchozí polohy otočením ve směru šipky.  
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 Pro zařízení OptonPro není v Německu nutné provádět bezpečnostní kontrolu 
(STK), ani metrologickou kontrolu (MTK). 
V Německu plati mimo jiné MPBetreibV (nařízení pro provoz zdravotnických 
zařízení), stejně jako BGV A3 (nařízení BG - elektrické systémy a zařízení) a 
BGV B2 (nařízení pro prevenci nehod laserových záření) ve současném znění. 
 
Upozornění: Tyto požadavky se vztahují na provoz zařízení v Německu. Dbejte 
na možné odlišné vnitrostátní předpisy vaší země. 
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Odstranění chyb 
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Funkční výpadek přístroje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  
Laser nevydává žádný 
výkon 

Možná příčina 1: 
Interlock 
Nápravné opatření 1: 
Zkontrolujte zda je Interlock správně zapojen do zdířky. 
Při instalovaném interlock systému na dveře,zkontrolujte,zda jsou všechny dveře 
zavřené. 
 
Možná příčina 3: 
Nožní spínač 
Nápravné opatření 2: 
Přezkoušejte,zda je nožní spínač správně připojen. 

  
Aplikátor 
nízká teplota 

Přístroj je příliš studený.Vyčkejte až dosáhne provozní teploty a na displayi se 
objeví dopovídající hlášení. 

  
Applikator 
přehřátí 

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

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

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

  
Centrála Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Deutschland 
Tel. +49 (0)731. 9761-0 
Fax +49 (0)731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Likvidace  

Přístroj lze vrátit do továrny pouze v původním obalu. Likvidace se musí 
provádět na pracovišti v Neu-Ulm. 
 
V (evropských) zemích dodržujte národní předpisy pro likvidaci. Volitelně 
kontaktujte svého prodejce 
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 OptonPro byl vyvinut na základě známých technických poznatků a pravidel,byl brán na 

žřetel účel použití komponentů přístroje.  
  

 
OptonPro nesmí být užíván v blízkosti VF chirurgických přístrojů nebo magnetické 
rezonance,silné elektromagnetické pole může způsobit poruchy. 

  

 
OptonPro je určen a připravován výhradně pro užití profesionálního zdravotnického 
personálu. 

  

 
OptonPro nevykazuje žádný podstatný viditelný výkon,který by mohl vést k 
elektromagnetickým poruchám. 

  

 
VAROVÁNÍ: Užití tohoto přístroje vedle jiných přístrojů nebo ve spojení s dalšími 
přístroji není dovoleno,mohlo by to vést k chybnému provozu přístroje. Pokud je takové 
užití doporučováno,musí být přístroj i ostatní přístroje pečlivě sledovány a 
kontrolovány,zda pracují normálně. 

  
 Elektromagnetické hodnoty OptonPro byly vyzkoušeny na originálním přístroji,ručním 

aplikátoru,nožním spínači a Interlock systému.  
  

 
VAROVÁNÍ: Užití příslušenství,tabulek a kabelů,které nebyly specifikovány nebo 
dodány výrobcem může vést k vyššímu elektromagnetickému rušivému záření nebo ke 
snížení elektromagnetické odolnosti a následně k chybnému provozu přístroje.  

  
 Přístroj OptonPro neobsahuje žádné vyměnitelné komponenty,kabely nebo jiné 

díly,které by mohly vést ke zhoršení EMV. 
  

 
VAROVÁNÍ: Přenosné VF-kommunikační přístroje (včetně peirferních přístrojů jako 
antény)musí být užívány minimálně ve vzdálenosti 30 cm od každé části OptonPro,to se 
týká též výrobcem dodávaných kabelů.Jinak může dojít k poruchám výkonu přístroje.  

  

 
Přístroj byl vyzkoušen jen při zvolené frekvenci na VF odolnost.V blízkosti jiných 
frekvencí může dojít k provozním poruchám.Vyzkoušené frekvence jsou uvedeny v 
tabulce 4. 

  
 Přístroj OptonPro neobshuje žádné komponenty, které zastarají během životnosti 

přístroje a které by mohly vést ke zhoršení elektromagnetické snášenlivosti. Proto není 
doporučována během životnosti přístroje žádná speciální údržba. 

  
 Všechny testy byly vykonány dle standardů IEC 60601-1-2 Ed. 4.0. Jiné standardy a 

regulace pro elektromagnetickou kompabilitu nebyly požadovány. 
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Tabulka 1 

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost 

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

Test emisí Shoda Elektromagnetické prostředí - hlavní směr 

RF emise v souladu s  
 CISPR 11 

skupina 1 
 

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

RF emise v souladu s  
CISPR 11 

třída B Zařízení OptonPro je vhodné k použití ve všech 
uspořádáních včetně domácností přímo 
napojených na veřejnou rozvodnou sít, která 
zásobuje také budovy, které se používají k 
obytným účelům. 

Vysílání harmonických oscilací 
podle IEC 
61000-3-2 

třída A 

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

Spňuje 

 

 Tabulka 2 

Pokyny a prohlášení výrobce - Elektromagnetické emise 
 

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

Test imunity IEC 60601- 
zkušební 
úroveň 

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí - poradenství 

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

 

± 8 kV 
kontaktní 
výboj 
  
± 2 kV, ± 4 
kV, ± 8 kV,  
± 15 kV 
vzdušný 
výboj 

± 8 kV kontaktní 
výboj 
  
± 2 kV, ± 4 kV, ± 
8 kV,  
± 15 kV vzdušný 
výboj 

Podlaha by měla být dřevěná, betonová neboz keramických 
dlaždic. Pokud jsou podlahypokryty syntetickým 
materiálem, relativní vlhkost by měla být alespoň 30 %. 

Rychlé 
elektricképřechodné 
jevy / skupiny impulzů 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV  
  
100 kHz 
opakující se 
frekvence 

± 2 kV  
  
100 kHz 
opakujícíc se  
frekvence 

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

Přepětí(surge) podle IEC 
61000-4-5 
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Tabulka 3 

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost 

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

Test imunity IEC 60601 -
zkušební úroveň 

ShodaHladina Elektromagnetické prostředí - 
poradenství 

Vyzařované VF rušení RF 
pole podle IEC 61000-4-6 

 

3 V 
0,15 MHz až 80 MHz 
6 V in ISM pásmo 
mezi 0,15 MHz a 80 
MHz 
80% AM u 1 kHz 

3 V 
0,15 MHz to 80 MHz 
6 V in ISM pásmo mezi 
0,15 MHz a 80 MHz 
80% AM u 1 kHz 

V blízkosti zařízení označeného 
následujícím symbolem interferencí jsou 
možné: 

Radiační RF EM pole 
podle IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz-2,7 GHz 
80% AM až 1 kHz 
 

3 V/m 
80 MHz-2,7 GHz 
80% AM u 1 kHz 

 

 

   

Přepětí (surge)podle IEC 
6100-4-5 
-linka-k-zemi- 

± 0,5 kV, ± 
1 kV, ± 2 kV 
 

± 0,5 kV, ± 1 kV, 
± 2 kV 
 

Poklesy napětí podle 
IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 
cyklus 
At 0°, 45°, 
90°, 135°, 
180°, 225°, 
270° a315° 

0 % UT; 0,5 cyklus 
At 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 
270° a 315° 

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

 

0 % UT; 1 
cyklus a 
70% UT; 
25/30 cyklů 
jednotlivá 
fáze: u 0° 

0% UT; 1 Perioda 
a 
70% UT; 25 
perioda 
Jednotlivá fáze: u 
0° 

Přerušení napětí podle 
IEC 61000-4-11 

0% UT; 
250/300 
cyklus 

0% UT; 250/300 
cyklus 

Magneticképole 
náhradní frekvence 
(50/60 Hz) podle IEC 
61000-4-8 

30 A/m 
50 Hz nebo 
60 Hz 

30 A/m 
50 Hz  

Magnetické pole u hlavní frekvence by mělo mít typické 
hodnoty v běžném i nemocničním prostředí. 
 

Poznámka: Un je střídavé napětí sítě před použitím zkušební úrovně. 
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Tabulka 4 

Electromagnetická odolnost k VF radiokomunikační zařízení 

Test 
frekvence 
(MHz) 

Pásmo 
(MHz) Servis Modulace 

Maximum 
Energie 
(W) 

Vzdálenost 
(m) 

 Test odolnosti 
úroveň 
(V/m) 

385 380-390 TETRA 400 Pulsní 
Modulace 
18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430-470 GMRS 460, 
FRS 460 

FM 
± 5kHz 
Derivace 
1kHz Sine 

2 0,3 28 

710 704-787 LTE pásmo 13, 17 Pulsmí 
Modulace 
217Hz 

0,2 0,3 9 

745 

780 

810 800-960 GSM 800/900, 
TETRA 800, iDEN 820, CDMA 
850, LTE pásmo 5 

Pulsní 
Modulace 
18Hz 

2 0,3 28 

870 

930 

1720 1700-
1990 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; DECT; 
LTE pásmo 1,3, 4, 25; 
UMTS 

Pulsní 
Modulace 
217 Hz 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 2400-
2570 

Bluetooth, WLAN, 802.11 
b/g/n, RFID 2450, LTE pásmo 
7 

Pulsní 
Modulace 
217 Hz 

2 0,3 28 

5240 5100-
5800 

WLAN 802.11 a/n Pulsní 
Modulace  
217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 
 







Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 731. 97 61-291
Fax +49 731. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de
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