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Zapoznać się z instrukcją obsługi.
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Obowiązuje dla urządzeń emFieldPro.
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część urządzenia. Należy przechowywać ją
razem z urządzeniem oraz przez cały czas dostępną dla wszystkich osób upoważnionych
do obsługi tego urządzenia.
Instrukcja obsługi obowiązuje od luty 2022 roku.
Jeśli instrukcja obsługi jest nieczytelna, uszkodzona lub z innych powodów niedostępna dla
użytkownika, w celu bezpiecznego użytkowania urządzenia emFieldPro należy zwrócić się
do producenta o wydanie duplikatu i udostępnić go użytkownikowi. Dotyczy to również
informacji na etykietach urządzenia. Instrukcję obsługi można również pobrać z naszej
strony internetowej.
Zastrzegamy sobie prawo do przeredagowania niniejszego dokumentu w każdym czasie
oraz do zmiany opisu danych technicznych produktu. Nie ma obowiązku informowania
klienta o zmianach.

Wskazania/przeciwwskazania

1

Wskazania:
•
•
•
•
•

Przeciwwskazania:

stymulacja tkanki mięśniowej
regeneracja nerwów
ogólna terapia bólu
poprawa ukrwienia
nietrzymanie moczu

Przeciwwskazaniem bezwzględnym do stosowania urządzenia emFieldPro jest
umieszczenie aktywnego aplikatora na implantach metalowych lub elektrycznych,
takich jak rozruszniki serca, implanty ślimaka, pompy dokanałowe, aparaty słuchowe
itp.
Należy uważać, aby stymulacja magnetyczna nie przedostała się do otoczenia serca.
Urządzenie emFieldPro należy stosować z zachowaniem ostrożności u osób
z chorobą Gravesa-Basedowa, aktywnymi zaburzeniami krwawienia lub napadami
drgawkowymi.
Bez uprzedniej zgody lekarza prowadzącego nie wolno leczyć pacjentów
z następujących kategorii:
• z gorączką
• z menstruacją
Stosowanie na części ciała z zaburzeniami wrażliwości
• ciąża
• osoby w podeszłym wieku i dzieci
• pacjenci z podejrzeniem padaczki na podstawie elektroencefalogramu
• pacjenci z oznakami zewnętrznej rany czaszki lub szyi
• pacjenci z implantami czaszki
• wszczepione defibrylatory
• wszczepione neurostymulatory
• nowotwór złośliwy
• stany krwotoczne
• epilepsja
• zabieg chirurgiczny w ostatnim czasie
• niewydolność płuc
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Często informuje się o działaniach niepożądanych występujących po leczeniu, na
ogół mają one lekki charakter. Mogą to być między innymi, choć nie tylko:
•
•
•
•

dolegliwości skórne, np.
o miejscowy rumień
o zaczerwienienie skóry
dolegliwości w podbrzuszu, np.
o nieregularne miesiączkowanie i skurcze w podbrzuszu
o zaparcie, biegunka lub wzdęcia
bóle i dolegliwości, np.
o bóle mięśniowe, mialgia
o przemijające bóle, np. pleców, kończyn, stawów i ścięgien
objawy ogólnoustrojowe, takie jak:
o zawroty głowy, mdłości, bóle głowy lub migrena
o osłabienie mięśni, astenia, złe samopoczucie lub senność

Rzadko obserwowane zjawiska to:
•
•
•
•
•

dyspigmentacja (hiper-/hipopigmentacja)
hirsutyzm
infekcja
bliznowacenie
nerwobóle, uczucie napięcia

Jeśli pacjent zauważa u siebie jakiekolwiek objawy, użytkownik musi natychmiast
przerwać leczenie i zgłosić się do odpowiedniego lekarza.
Ryzyka resztkowe

Jeśli urządzenie jest używane zgodnie z przeznaczeniem, oprócz wymienionych
działań ubocznych i wskazówek ostrzegawczych nie ma innych ograniczeń.
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Przed zastosowaniem urządzenia emFieldPro u pacjenta użytkownik musi
zaznajomić się z instrukcją obsługi, jak również poszczególnymi metodami leczenia
oraz wskazaniami/przeciwwskazaniami, ostrzeżeniami i informacjami dotyczącymi
użycia. Ponadto należy korzystać z innych źródeł informacji na temat form terapii.
Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest zasilane prądem za
pośrednictwem prawidłowo uziemionej wtyczki z gniazda wtykowego ze stykiem
ochronnym (instalacja elektryczna zgodnie z normą DIN VDE 0100 część 710).
Urządzenie wolno stosować tylko z dostarczonym przewodem sieciowym. Przewód
sieciowy należy chronić przed obciążeniem mechanicznym.
Stosowanie tego urządzenia w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych (np.
tomografów, urządzeń rentgenowskich lub diatermii) może zakłócić działanie
urządzenia. Należy zachować bezpieczną odległość wynoszącą kilka metrów.
Podczas użytkowania należy tak umieścić urządzenie, aby możliwy był bezpośredni
dostęp do centralnego zasilania urządzenia, tak aby w każdej chwili możliwe było
jego odłączenie od sieci.
W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem konieczne jest przed
czynnościami konserwacyjnymi lub czyszczeniem rozłączenie wyciągnięcie wtyczki
sieciowej urządzenia od sieci.
Urządzenie emFieldPro nie jest przeznaczone do stosowania w obszarach
z wybuchowym, zapalnym lub łatwopalnym środowiskiem.
Przed użyciem należy sprawdzić urządzenie. Jeśli wykazuje uszkodzenia, nie wolno
go używać.
Wolno stosować tylko wyposażenie dodatkowe firmy Zimmer MedizinSysteme
GmbH.
Ta terapia może być wykonywana tylko na nieuszkodzonej skórze.
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Stosowanie urządzenia emFieldPro jest dozwolone wyłącznie dla specjalistycznego
personelu medycznego, to znaczy uprawnionych lekarzy, terapeutów i
przedstawicieli medycznych zawodów pomocniczych.
Urządzenia do magnetoterapii nie są przeznaczone do stosowania przez amatorów
ani do leczenia domowego.
Podczas terapii nie wolno pozostawiać pacjenta bez nadzoru.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel
medyczny.
Wszystkie instrukcje leczenia dotyczące miejsca, czasu trwania i natężenia leczenia
wymagają wiedzy medycznej i powinny być udzielane przez upoważnionych lekarzy,
terapeutów i medyczny personel pomocniczy. Należy bezwzględnie przestrzegać
tych instrukcji.
Stosowanie w mokrym obszarze jest niedozwolone. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może prowadzić do wystąpienia znacznych uszkodzeń urządzenia oraz
zagrożenia zarówno pacjenta, jak i użytkownika.
Materiały opakowaniowe muszą być odpowiednio usunięte. Należy zwracać uwagę,
aby były niedostępne dla dzieci.
Urządzenie można przesuwać tylko wtedy, gdy kółka są ustawione na tryb
transportowy.

Siadanie na urządzeniu jest zabronione.
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Czym jest emFieldPro? Urządzenie emFieldPro jest niezwykle niezawodnym i wydajnym urządzeniem do
wysokoenergetycznej terapii indukcyjnej.
Jak działa urządzenie
emFieldPro?
Jakie są zalety
urządzenia
emFieldPro?

Urządzenie emFieldPro wytwarza pole elektromagnetyczne o indukcji max. 3 tesli
do leczenia bólu ostrego i przewlekłego.






Leczenie nieinwazyjne
Głębokie przenikanie pulsującego pola elektromagnetycznego o indukcji
3 tesli
Unikalny aplikator z chłodzeniem w obiegu olejowym
Ekran dotykowy ułatwiający obsługę
Szeroki wachlarz możliwości zastosowania

Jakie inne zalety ma
urządzenie
emFieldPro?

Dwa rodzaje aplikatora do szerszego zastosowania

Przeznaczenie

Urządzenie emFieldPro jest zasilanym elektrycznie urządzeniem do celów
medycznych. Powoduje powtarzające się skurcze tkanki mięśniowej poprzez
przewodzenie prądów elektrycznych przez elektrody, które nie dotykają leczonego
obszaru ciała. Ponadto urządzenie jest przeznaczone do wytwarzania w całkowicie
nieinwazyjny sposób stymulacji elektromagnetycznej mięśni dna miednicy w celu
odtworzenia siły słabych mięśni miednicy i przywrócenia kontroli nerwowomięśniowej w leczeniu nietrzymania moczu u ludzi.

Docelowa grupa
pacjentów

Pacjenci z ostrymi/przewlekłymi bólami (zalecane powyżej 18. roku życia). Nie ma
ograniczeń ze względu na płeć lub różnice anatomiczne.

Informacja:

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do stosowania przez wykwalifikowany
personel medyczny (np. lekarzy, terapeutów, pomocniczy personel medyczny).
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Po transporcie i przed włączeniem urządzenia należy zwracać uwagę, aby koła
obrotowe znajdowały się w pozycji „zablokowane”.
Informacja:

Należy upewnić się, że urządzenie emFieldPro stoi na stabilnej i płaskiej
powierzchni.

Podłączanie przewodu
sieciowego

Włożyć przewód sieciowy (23) do gniazda w urządzeniu (11) w sposób pokazany
poniżej i podłączyć przewód do sieci.

Urządzenie wolno podłączać tylko do gniazdek z uziemieniem.

Włączanie urządzenia

Włączyć urządzenie włącznikiem/wyłącznikiem (12).
Należy zwrócić uwagę, że podłączanie przewodu sieciowego przy włączonym
włączniku/wyłączniku może prowadzić do wadliwego działania.
Jeśli aplikator jest stosowany w pozycji ukośnej, olej chłodzący nie dociera do
wszystkich obszarów aplikatora i uszkadza go wskutek przegrzania. Z tego powodu
zaleca się umieszczać aplikator w miarę możliwości poziomo.
Podczas zdejmowania aplikatora z uchwytu ramienia aplikatora ciśnienie sprężyny
gazowej może spowodować odskoczenie ramienia do góry i spadnięcie aplikatora.
Należy zwracać uwagę, aby trzymać aplikator jedną ręką podczas trzymania
uchwytu ramienia w pozycji pionowej. Podczas wymiany aplikatora należy zwracać
uwagę, aby uchwyt ramienia był również zamontowany pionowo.
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Po dłuższym używaniu urządzenia emFieldPro ramię aplikatora może opuścić się do
dołu lub pozostać zawieszone u góry. W takim przypadku można zmienić położenie
ramienia aplikatora poprzez regulację ciśnienia sprężyny gazowej. W celu obniżenia
uchwytu ramienia należy obrócić śrubę imbusową w kierunku (−), a w celu
podniesienia w kierunku (+) (patrz ilustracja).

Do ustawiania ramienia aplikatora należy używać tylko dostarczonego klucza
imbusowego (24).

Wyłączanie urządzenia Urządzenie wyłącza się włącznikiem/wyłącznikiem (12).
Aby całkowicie (wszystkie fazy) odłączyć urządzenie od sieci, konieczne jest wyjęcie
przewodu sieciowego.
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Ekran startowy

Po włączeniu urządzenia przeprowadzany jest autotest i otwiera się ekran startowy.

Ekran standardowy

Po przeprowadzeniu autotestu urządzenie emFieldPro przechodzi automatycznie
do ekranu standardowego.
A

Wybór konfiguracji

Naciśnięcie przycisku konfiguracji (A) powoduje natychmiastowe przejście do menu
konfiguracji.
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Menu konfiguracji
G
B
C
D

E

(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)

Jasność
Głośność
Język
Administrator
Wersja
Zamknij

F

Regulacja jasności przyciskami strzałek w lewo i w prawo.
Regulacja głośności przyciskami strzałek w lewo i w prawo.
Wybór języka przyciskami strzałek w lewo i w prawo.
Tylko dla partnerów serwisowych
Pokazuje informacje o aktualnej wersji oprogramowania.
Zamyka i zapisuje menu konfiguracji.
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Urządzenie emFieldPro składa się z korpusu głównego i dwóch podłączonych do
niego aplikatorów.
Urządzenie łagodzi ból za pomocą pól elektromagnetycznych. Aplikator jest zwykle
umieszczany nad bolącym miejscem w pewnej odległości od skóry.
Moc znamionowa dla tego urządzenia wynosi 230 V.
Naprawę, rozszerzenie i instalację urządzenia mogą wykonywać wyłącznie
specjaliści autoryzowani przez producenta. Przeprowadzany na własną rękę
demontaż/montaż urządzeń przez użytkownika jest bezwzględnie zabroniony.
Ponieważ wokół obszaru wytwarzania pola magnetycznego generowane jest silne
pole magnetyczne, operatorzy urządzenia, asystenci i pacjenci nie mogą nosić
żadnych przedmiotów, na które mogłoby oddziaływać pole magnetyczne.

Informacja

Podczas pracy urządzenia nie należy używać takich przedmiotów jak zegarki,
telefony komórkowe, radiostacje przenośne, nadajniki lub zabawki bezprzewodowe,
ponieważ mogą one ulec uszkodzeniu przez pola magnetyczne. Dlatego należy
zachować ostrożność i trzymać te urządzenia oddzielnie od siebie.

Informacja

Aby uniknąć zakłóceń elektrycznych podczas użytkowania, urządzenie musi być
zainstalowane w znacznej odległości od generatorów, urządzeń rentgenowskich,
radiostacji, ruchomych kabli elektrycznych itp.

Informacja

Podczas pracy urządzenia pacjent nie może spożywać żadnych napojów, wody itp.,
które mogą wpływać na urządzenie.
Urządzenie emFieldPro nadzoruje temperaturę aplikatora. Ponadto urządzenie
sprawdza w regularnych odstępach czasu połączenie między aplikatorem
a urządzeniem głównym. W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie należy
zapoznać się z rozdziałem 17.
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Położenie i kąt aplikatora kanału 1 można ustawić zależnie od pacjenta i obszaru
stymulacji. Ramię aplikatora kanału 1 można przesuwać do góry i do dołu oraz
w lewo i w prawo. Kąt aplikatora kanału 1 można ustawiać za pomocą uchwytu
aplikatora. Wysokość ramienia aplikatora kanału 1 jest regulowana ciężarem
aplikatora kanału 1 za pomocą ciśnienia sprężyny gazowej. W celu ustawienia kąta
przetwornika kanału 1 należy przytrzymać uchwyt aplikatora kanału 1 w pozycji
odblokowanej i ustawić kąt. Uchwyt należy zablokować po zakończeniu ustawienia.
Należy przestrzegać poniższej ilustracji.

Nie należy używać aplikatora kanału 1, którego przewód jest wygięty.
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H

I
J

P
K
O
L
N

M
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)

Pozostały czas
Łączny czas pracy
Symbol konfiguracji
Natężenie w %
Start/Stop
Wybór kanału (Kanał 1 duży lub Kanał 2 średni)
Stosowany program
Wybór trybu (Programy/Ulubione/Tryb zaawansowany)
Ekran informacji o programie

(H) Pozostały czas

Wyświetla graficznie przebieg czasu leczenia.

(I) Łączny czas pracy

Na początku: wyświetla całkowity czas leczenia.
Podczas użycia: odlicza czas leczenia do tyłu.
Ustawienie (zmiana) godziny: Kliknąć przycisk (2) i centralnym pokrętłem
regulacyjnym (6) ustawić (zmienić) łączny czas pracy.

(J) Menu konfiguracji

Patrz rozdział 7, Ustawienia możliwości ustawień.

(K) Natężenie

Po naciśnięciu przycisku Start: wyświetla graficznie i procentowo (0 – 100%)
zastosowane natężenie.
Ustawić (zmienić) natężenie centralnym pokrętłem regulacyjnym. W celu
zwiększenia natężenia obrócić w prawo i/lub w celu zmniejszenia natężenia obrócić
w lewo.

(L) Start/Stop

Po naciśnięciu przycisku Start uruchamia się stosowany program. Łączny czas
trwania liczenia jest odliczany do tyłu do 0. Tekst na przycisku Start zmienia się na
STOP. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje zatrzymanie leczenia, a czas
leczenia i zastosowana energia są resetowane.
Strona 12
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(M) Wybór kanału

Wybór kanału 1 (duży aplikator) lub kanału 2 (średni/przenośny aplikator).
Przyciemniony kolor przycisku wskazuje, że kanał jest aktywny.

(N) Stosowany
program

Naciśnięcie jednego z przycisków (0) i następnie wybór jednego z zapisanych
programów centralnym przyciskiem regulacyjnym (6) powoduje wyświetlenie
wybranego trybu w oknie wyboru trybu w dolnej lewej części wyświetlacza.

(O) Wybór trybu

Tryb Program ma wstępnie ustawione wartości parametrów, a tryb Ulubione i Tryb
zaawansowany wykorzystują konfigurowalne programy.

Tryb Program

Tryb Program oferuje użytkownikowi serię wstępnie zaprogramowanych zaleceń
dotyczących leczenia. Szczegółowy opis można znaleźć w przewodniku leczenia.
Każde zalecenie można jeszcze dokładniej określić poprzez wybór przewlekłe lub
ostre.

Tryb Ulubione

Tryb Ulubione posiada 20 dowolnie zapisywanych programów. Częstotliwość pola
magnetycznego, ciągły czas wyjściowy i czas przerwy są ustawiane
z wyprzedzeniem. Kształt fali wybranego trybu jest wielokrotnie stosowany podczas
ustawionego przez użytkownika czasu pracy.
Zakresy ustawień parametrów są następujące:
- Częstość 1: 1 – 100 Hz
- Częstość 2: 1 – 100 Hz
- Czas ON (wł.): 1 – 4 s (zakresy ustawień są różne w zależności od wartości
Częstości 1 i Częstości 2)
- Czas OFF (wył.): 0 – 10 s (zakresy ustawień są różne w zależności od wartości
Częstości 1 i Częstości 2)

(P) Ekran informacji
o programie

Jeśli wybrany jest Program, na tym ekranie wyświetlana jest animacja.
Jeśli wybrane jest Ulubione lub Tryb zaawansowany, na tym ekranie wyświetlana
jest grafika przedstawiająca wybrane parametry.
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Ustawienia trybu Ulubione można zmieniać w następujący sposób:

W celu ustawienia parametrów należy naciskać przycisk Ulubione na ekranie
dotykowym przez 2–3 sekundy.
Po pojawieniu się ekranu ustawień parametrów użytkownik może ustawiać wartości
parametrów.

Wybrać parametr, który ma być zmieniony. W tym trybie można ustawiać Częstość 1,
Częstość 2, Czas On (wł.) i Czas OFF (wył.). Centralnym pokrętłem regulacyjnym (6)
można ustawiać wartości parametrów. Po dokonaniu wszystkich ustawień należy
zamknąć ekran ustawień parametrów za pomocą symbolu zamykania (X) w górnym
prawym rogu.
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Po ok. 2-sekundowym naciskaniu jednego z ulubionych pojawia się ekran, na którym
można zmienić nazwę regionu. Po zmianie nazwy należy nacisnąć Exit, aby zamknąć
ekran.
Tryb zaawansowany

Tryb zaawansowany posiada 20 dowolnie zapisywanych trybów. Użytkownik może
bezpośrednio ustawiać wartości parametrów.

W celu zmiany parametrów należy naciskać przycisk Tryb zaawansowany na ekranie
dotykowym przez 2–3 sekundy. Można teraz ustawić wartości parametrów.
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Zakresy ustawień parametrów są następujące:
- Wave

- L (Hz)
- H (Hz)
- T1

- OFF (Hz)
- T2

- STR
- RPT

: Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
sinus; trójkąt; trójkąt malejący; trójkąt rosnący lub tryb
ciągły przez wybranie odpowiedniego symbolu.
: Dolna granica zakresu częstotliwości (6-149 Hz). Ta
częstotliwość musi być niższa niż H (Hz).
: Górna granica zakresu częstotliwości (7-150 Hz). Ta
częstotliwość musi być wyższa niż L (Hz).
: Czas trwania fazy stymulacji (1–10 sekund).
Zakresy ustawień są różne w zależności od wartości
częstotliwości.
: Częstotliwość podczas fazy Off (0–4 Hz).
: Czas trwania fazy Off (4–10 sekund).
Zakresy ustawień są różne w zależności od wartości
częstotliwości.
: 1–100% (współczynnik mnożenia natężenia pola
magnetycznego)
: Liczba powtórzeń (1–60 cykli).

Po ok. 2-sekundowym naciskaniu Nazwa pojawia się klawiatura ekranowa i można
zmienić wstępnie zaprogramowaną nazwę.
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Po naciśnięciu obszaru Parametry pojawia się ekran ustawień i wartości parametrów
zmieniają się.

Wybrać parametr, który ma być zmieniony. W tym trybie za pomocą centralnego pokrętła
regulacyjnego (6) można ustawić parametry Wave, L (Hz), H (Hz), T1, Off, T2, Str, Rpt.

Każdy tryb ma 9 podtrybów z różnymi zestawami parametrów. Tryb zaawansowany
działa sekwencyjnie z podtrybu 1.
Podtryb można dodać poprzez naciśnięcie symbolu ołówka na końcu ekranu
ustawień parametrów u góry po prawej stronie.
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Instrukcja obsługi

8

W celu usunięcia podtrybu należy wybrać odpowiedni podtryb i nacisnąć symbol
kosza w prawym górnym rogu.
Po wprowadzeniu nazwy i wartości parametrów dla programu trybu
zaawansowanego należy kliknąć u góry po prawej stronie symbol zamykania (X),
aby zamknąć ekran ustawień parametrów.
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Zasilanie energią

Moc wejściowa: 220–240 V 50/60 Hz
Pobór mocy: maks. 2200 VA

Bezpiecznik sieciowy

T12,5 AL/250VAC

Klasa ochrony

Klasa 1

Część użytkowa
(aplikator)

Typ BF

Wymiary

542 (dł.)  501 (szer.)  993 (wys.) mm

Masa

ok. 60 kg

Obsługa

Natężenie pola magnetycznego:
Kanał 1: 3,0 T – pp (± 20 %)
Kanał 2: 3,0 T – pp (± 20 %)
Tryby:
Tryb Program: A1– A20
Tryb Ulubione: M1– M20
Tryb zaawansowany: U1– U20

Transport

Urządzenie należy transportować w pozycji pionowej
1 opakowanie, 1 urządzenie

Obsługa

Warunki otoczenia podczas pracy
- Temperatura: +10 – +30 °C
- Wilgotność powietrza: 30 – 85% względnej wilgotności powietrza
- Ciśnienie powietrza: 700 – 1060 hPa

Przechowywanie i
transport

Warunki otoczenia podczas przechowywania i transportu
- Temperatura: 0 – 60 °C
- Wilgotność powietrza: 10 – 90% względnej wilgotności powietrza
- Ciśnienie powietrza: 700 – 1060 hPa

Natężenie dźwięku

< 70 dB(A)

Informacja:

Przechowywanie i transport tylko w opakowaniu oryginalnym.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Strona 19

Czyszczenie
Dezynfekcja

10

Zalecane jest przeprowadzenie co najmniej jednej dezynfekcji po każdym pacjencie
oraz na koniec dnia, a także przy oznakach ewentualnego skażenia. Aby uzyskać
więcej informacji na ten temat, należy skonsultować się ze specjalistami w dziedzinie
zdrowia. Przed dezynfekcją zawsze należy wyczyścić urządzenie.
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i czyszczenia urządzenie musi być
zawsze wyłączone wyłącznikiem głównym, a przewód sieciowy musi być odłączony.
Należy zwracać uwagę, aby podczas czyszczenia i dezynfekcji żadne płyny nie
dostały się do urządzenia. Nie używać aerozoli.
Jeśli podczas czyszczenia lub dezynfekcji do urządzenia dostanie się płyn, należy
wyłączyć urządzenie z eksploatacji, zabezpieczyć je przed ponownym
zastosowaniem i skontaktować się z partnerem serwisowym.
Podczas czyszczenia i dezynfekcji należy zwracać uwagę, aby nie zostały
uszkodzone etykiety urządzenia (np. ostrzeżenia, naklejki urządzeń sterujących,
tabliczka znamionowa).
Urządzenie i jego część użytkowa są uznawane jako „niekrytyczne” pod względem
higieny w przypadku zastosowania na nienaruszonej i zdrowej skórze.
Obudowa/aplikator

Czyszczenie: W przypadku widocznego zabrudzenia obudowę, aplikator i wszystkie
przewody można czyścić dostępnymi w handlu, niezawierającymi alkoholu środkami
czyszczącymi do tworzyw sztucznych. Powierzchnię należy przecierać miękką,
zwilżoną według wytycznych producenta środka czyszczącego, ale niekapiącą
ściereczką, aż do usunięcia zabrudzeń.
Dezynfekcja: Zalecamy odkażanie co najmniej po każdym pacjencie i na koniec
dnia roboczego oraz przy oznakach możliwego zanieczyszczenia. Po wskazówki
należy zwracać się do specjalisty ochrony zdrowia. Przed dezynfekcją należy
zawsze przeprowadzać czyszczenie.
Obudowę i aplikator można dezynfekować chusteczkami dezynfekcyjnymi. Do
metalu i tworzywa sztucznego należy stosować dostępny w handlu, niezawierający
alkoholu środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i
grzybobójczym. Należy przestrzegać instrukcji podanych przez producenta.
Wszystkie powierzchnie należy przecierać zwilżoną według wytycznych producenta
środka dezynfekcyjnego, ale niekapiącą ściereczką lub chusteczką wstępnie
nawilżoną środkiem dezynfekcyjnym.
W razie potrzeby należy również przestrzegać wymagań dotyczących suszenia lub
czyszczenia końcowego.
Ostrzeżenie: Jeśli do czyszczenia lub dezynfekcji stosowane są palne roztwory,
przed użyciem urządzenia należy odczekać wystarczająco długo, aby roztwory
mogły odparować. W przeciwnym razie może dojść do pożarów!

Informacja:

Urządzenie należy stosować tylko w higienicznym otoczeniu.
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Produkt jest opatrzony znakiem CE
0123
zgodnie z Dyrektywą WE 93/42/EWG o wyrobach medycznych.

Producent

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Niemcy
www.zimmer.de
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Zakres dostawy i wyposażenie dodatkowe

Zakres dostawy
Nr art.
5029

Wyposażenie
dodatkowe
Nr art.
54209200
54209202
10102843
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1 urządzenie emFieldPro razem z następującymi elementami:
2 aplikatory
1 ramię aplikatora
1 instrukcja obsługi
1 przewód sieciowy
1 klucz imbusowy

1 ramię aplikatora
1 przewód sieciowy
1 instrukcja obsługi

Zmiany zastrzeżone!
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Dla urządzenia emFieldPro producent nie oferuje żadnych urządzeń do połączenia.
Jeśli urządzenia są łączone ze sobą mimo tych wytycznych i tym samym powstaje i
jest używany system medyczny, odbywa się to na własne ryzyko użytkownika.
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Urządzenie emFieldPro jest produkowane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
normy IEC 60601-1.
Firma Zimmer MedizinSysteme GmbH jako producent jest odpowiedzialna za
bezpieczeństwo i niezawodność tylko w następujących przypadkach:
– urządzenie jest używane podłączone do prawidłowo uziemionego gniazda
sieciowego oraz instalacja elektryczna spełnia wymagania normy DIN VDE 0100
część 710,
– urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi,
– rozszerzenia, nowe adaptacje lub zmiany są dokonywane tylko przez osoby
upoważnione przez firmę Zimmer MedizinSysteme GmbH,
– użytkownik przed użyciem urządzenia upewnił się co do bezpieczeństwa
funkcjonalnego, prawidłowego stanu i integralności mechanicznej,
– urządzenie jest obsługiwane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel,
– urządzenie nie jest używane w miejscach niebezpiecznych i/lub w wybuchowej
atmosferze,
– urządzenie jest natychmiast odłączane od sieci po dostaniu się do niego płynów.
Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być konserwowane przez
operatora.
Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez
operatora.
Modyfikacja tego urządzenia jest niedozwolona.
Konserwację i wymianę komponentów mogą przeprowadzać wyłącznie certyfikowani
pracownicy serwisu technicznego firmy Zimmer MedizinSysteme GmbH.
Zgłoszenia

Wszelkie poważne incydenty związane z produktem należy zgłaszać producentowi
oraz właściwemu urzędowi w państwie, w którym ma swoją siedzibę / zamieszkuje
użytkownik i/lub pacjent.
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Osłona kabla zasilającego urządzenia, przewodu podłączeniowego aplikatora itp. nie
może być oddzielona, a kable wewnętrzne nie mogą być odsłonięte ani uszkodzone
przez zewnętrzne wstrząsy.
Aplikator nie może wykazywać śladów wycieków oleju.
Stronę zewnętrzną urządzenia należy tak wytrzeć, aby nie występowały żadne obce
materiały.
Przycisk do obsługi urządzenia itp. nie może wykazywać luzów.
Różne części podłączone do urządzenia nie mogą wykazywać luzów.
Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych punktów, należy zwrócić się o pomoc do
partnera serwisowego.

Kontrola
bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, czyszczenie wnętrza powinno być
przeprowadzane raz w roku przez osobę upoważnioną przez firmę Zimmer
MedizinSysteme GmbH.
W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania należy raz w roku zlecać osobie
upoważnionej przez firmę kontrolę urządzenia wraz z komponentami wewnętrznymi
oraz napięcia wyjściowego.
Przed przechowywaniem należy oczyścić aplikator.
W przypadku przechowywania przez dłuższy czas należy sprawdzić urządzenie
przed użyciem.
Należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących warunków
przechowywania:
• chronić przed wodą
• chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem
• nie przechowywać w pobliżu grzejników
• unikać miejsc narażonych na nadmierne wstrząsy lub wibracje, substancje
chemiczne lub gazy wybuchowe.

Usuwanie błędów

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo podczas użytkowania, należy sprawdzić
punkty podane w tabeli przed zleceniem konserwacji. Jeśli nie występuje żaden
z poniższych punktów lub nie pomogą podane środki zaradcze, należy wyłączyć
urządzenie i skontaktować się z partnerem serwisowym.
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Samodzielna pomoc podczas usuwania błędów
Objaw

Nie można włączyć
urządzenia.

Urządzenie nie
wytwarza pola
magnetycznego.

Wyświetlany jest
komunikat
Przegrzanie.

Działanie

Wskazówki w instrukcji obsługi

Sprawdzić, czy przewód sieciowy
urządzenia jest prawidłowo podłączony.

• Rozdział 6; Instalacja urządzenia.

Sprawdzić, czy włączony jest
włącznik/wyłącznik urządzenia.

• Ryc. 2; Tył urządzenia

Sprawdzić, czy na ekranie LCD nie jest
wyświetlany komunikat ERROR.

• 17. Komunikaty błędów i usuwanie
błędów

Poprzez naciśnięcie przycisku Start i
• 8. Instrukcja obsługi
obrócenie następnie pokrętła sprawdzić,
czy ustawione jest natężenie wyjściowe.
Jeśli aplikator znajduje się w pozycji
pionowej, łatwo dochodzi do przegrzania • 17. Komunikaty błędów i usuwanie
aplikatora. Przetwornik należy umieszczać błędów
w miarę możliwości w pozycji poziomej.
W przypadku zbyt wysokiej temperatury
w pomieszczeniu mogą wystąpić usterki
• 17. Komunikaty błędów i usuwanie
chłodzenia. W miarę możliwości należy
błędów
utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu
poniżej 25 ℃.

W następujących przypadkach należy przerwać pracę poprzez odłączenie zasilania urządzenia oraz
skontaktować się z centrum serwisowym.
.
• Włącznik/wyłącznik wyłącza się samoczynnie.
• Ekran LCD panelu obsługi nie świeci się po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia.
• Aplikator nie wytwarza stymulacji, nawet po zwiększeniu natężenia.
• Miga symbol temperatury na ekranie i urządzenie nie działa.

Regularna kontrola w celu zachowania wydajności
W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania należy regularnie, przynajmniej raz w roku zlecać osobie
upoważnionej przez firmę kontrolę.
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Urządzenie emFieldPro jest wymienione w załączniku 1 niemieckiego
rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych MPBetreibV (niem.
Medizinprodukte-Betreiberverordnung).
Należy przestrzegać wymaganych działań.
W Niemczech należy również przestrzegać przepisu 3 Niemieckiego ustawowego
ubezpieczenia wypadkowego DGUV (Instalacje elektryczne i sprzęt) w aktualnie
obowiązującej wersji.
Informacja:

Wymagania te obowiązują dla eksploatacji urządzenia w Niemczech. W danym kraju
mogą obowiązywać inne przepisy.
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Komunikaty o błędach Komunikaty:
Przegrzanie
Urządzenie emFieldPro jest urządzeniem wytwarzającym pole magnetyczne
poprzez doprowadzenie dużego natężenia prądu do aplikatora. Podczas gdy
aplikator wytwarza ciepło wskutek dużego natężenia prądu wykorzystywanego do
wytworzenia pola magnetycznego, chłodzenie odbywa się poprzez obieg oleju
chłodzącego we wnętrzu aplikatora emFieldPro. Jeśli aplikator jest stosowany
w pozycji ukośnej, olej chłodzący nie dociera do wszystkich obszarów aplikatora i
może to prowadzić do urazów lub przerwania pracy. Z tego powodu zaleca się
umieszczać aplikator poziomo. W przypadku przegrzania aplikatora praca zostaje
tymczasowo przerwana i wyświetlany jest komunikat Przegrzanie (patrz ryc. 25).
Jeśli pojawi się ten komunikat, należy na chwilę usunąć aplikator z pacjenta (nie
wyłączać urządzenia), aż komunikat zniknie i urządzenie powróci do normalnego
stanu.

25

Usilnie zaleca się umieszczanie aplikatora w pozycji poziomej.
Okres użytkowania modułu chłodzącego
Urządzenie emFieldPro wykorzystuje pompę olejową do chłodzenia. Komponent ten jest
materiałem eksploatacyjnym z gwarancją 5000 godzin. Po 5000 godzinach wyświetlany
jest komunikat Moduł chłodzący (patrz ryc. 26). Nie chodzi tu o błąd, lecz jest to
powiadomienie o konieczności konserwacji. Należy dotknąć panelu obsługi i urządzenie
powróci do normalnego stanu.
Wymiana komponentu pozwala uniknąć nieoczekiwanych awarii.

26
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Błąd aplikatora
Urządzenie emFieldPro stale sprawdza podłączenie przewodu aplikatora. W przypadku
odłączenia lub uszkodzenia przewodu wyświetlany jest komunikat przedstawiony na
ryc. 27. W takim przypadku nie wolno już używać urządzenia. Należy skontaktować się
z upoważnionym personelem serwisowym naszego lokalnego partnera handlowego.

27

Informacja:

Urządzenie emFieldPro sprawdza stale stan podłączenia przewodu podłączonego
do aplikatora.
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Dystrybutor
Siedziba główna

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm
Niemcy
Tel. +49 731 / 9761-291
Faks +49 731 / 9761-299
service@zimmer.de
www.zimmer.de

Usuwanie

Urządzenie wolno oddawać do fabryki tylko w oryginalnym opakowaniu.
Musi być usunięte przez firmę Zimmer MedizinSysteme GmbH.
W krajach (europejskich) poza Niemcami należy przestrzegać krajowych
przepisów dotyczących usuwania.
W razie potrzeby należy zwrócić się do dystrybutora.
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Urządzenie emFieldPro zostało stworzone zgodnie z uznanymi zasadami technologii z uwzględnieniem
danych dotyczących przeznaczenia komponentów.
Urządzenie emFieldPro nie może być obsługiwane w pobliżu działających urządzeń chirurgicznych HF ani
tomografów rezonansu magnetycznego, które mogą wywołać silne zakłócenia elektromagnetyczne.
Urządzenie emFieldPro jest przewidziane i przetestowane wyłącznie dla profesjonalnych placówek służby
zdrowia, takich jak szpitale.
Urządzenie emFieldPro nie ma żadnych istotnych właściwości, które mogłyby ulegać wpływom zakłóceń
elektromagnetycznych.
OSTRZEŻENIE: Należy unikać użytkowania urządzenia w pobliżu innych urządzeń lub umieszczonego na
innym urządzeniu, ponieważ może to powodować błędy w działaniu. Jeśli wykorzystanie w takich warunkach
jest konieczne, należy stale obserwować zarówno to urządzenie, jak i pozostałe urządzenia, aby zapewnić ich
normalną pracę.
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzenia emFieldPro została sprawdzona na urządzeniu oryginalnym z
rękojeścią.
OSTRZEŻENIE: Wykorzystanie wyposażenia dodatkowego, konwerterów i przewodów, które nie zostały
określone ani dostarczone przez producenta niniejszego urządzenia, może prowadzić do podwyższonych
emisji lub mniejszej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne tego urządzenia oraz do jego
niewłaściwego użytkowania.
Urządzenie emFieldPro nie ma wymiennych części, przewodów lub innych elementów, które mogłyby
spowodować pogorszenie kompatybilności elektromagnetycznej.
OSTRZEŻENIE: Przenośne urządzenia komunikacyjne HF (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak przewody
antenowe) powinny być stosowane w odległości przynajmniej 30 cm (12 cali) od każdej części urządzenia
emFieldPro dotyczy to również określonego przez producenta przewodu. W przeciwnym razie może dojść do
pogorszenia działania urządzenia.
Urządzenie emFieldPro zostało przetestowane pod kątem odporności na zakłócenia HF tylko w wybranych
częstotliwościach. Transjenty w pobliżu przy innych częstotliwościach mogą pogarszać wydajność urządzenia.
Sprawdzone częstotliwości podano w tabeli 4.
Urządzenie emFieldPro zostało stworzone zgodnie z uznanymi zasadami technologii z uwzględnieniem
danych dotyczących przeznaczenia komponentów.
Urządzenie emFieldPro nie zawiera komponentów, które w okresie użytkowania urządzenia mogłyby się
starzeć, powodując pogorszenie tolerancji elektromagnetycznej. W okresie użytkowania urządzenia nie ma
więc konieczności konserwacji, aby zapewnić podstawowe bezpieczeństwo. Przeprowadzono wszystkie
badania zgodnie z normą DIN EN 60601-1-2, wydanie 4.0. Inne normy i przepisy dotyczące kompatybilności
elektromagnetycznej nie zostały zastosowane.
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Wytyczne i deklaracja producenta – emisja zakłóceń elektromagnetycznych
Urządzenie emFieldPro jest przeznaczone do pracy w niżej wymienionym środowisku elektromagnetycznym.
Nabywca lub użytkownik urządzenia emFieldPro musi dopilnować, aby urządzenie było użytkowane w takim właśnie
środowisku.
Emisja zakłóceń

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne –
wytyczne

Emisje zakłóceń w.cz. według CISPR 11

Grupa 1

Energia w.cz. jest wykorzystywana
w urządzeniu emFieldPro wyłącznie w ramach
funkcji wewnętrznych. Z tego powodu emisje
w.cz. urządzenia są bardzo niskie i jest mało
prawdopodobne powodowanie przez nie
zakłóceń działania sąsiednich urządzeń
elektronicznych.

Emisje zakłóceń w.cz. według CISPR 11

Klasa A

Emisje harmoniczne według IEC 61000-32

Klasa A

Wahania napięcia/migotania według
IEC 61000-3-3

Zgodność

Urządzenie emFieldPro nadaje się do
stosowania we wszystkich obiektach, łącznie
z budynkami mieszkalnymi i obszarami
bezpośrednio podłączonymi do publicznej
sieci energetycznej, zaopatrującej również
budynki mieszkalne.

Urządzenia nie wolno użytkować w pobliżu lub ułożonego w stos na innych urządzeniach lub
pod innymi urządzeniami. Jeśli wymagane jest działanie w pobliżu lub na innych urządzeniach/pod
innymi urządzeniami, konieczna jest obserwacja urządzenia w celu sprawdzenia prawidłowego działania
w tej konfiguracji.
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Wytyczne i deklaracja producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Urządzenie emFieldPro jest przeznaczone do pracy w niżej wymienionym środowisku elektromagnetycznym. Nabywca
lub użytkownik urządzenia emFieldPro musi dopilnować, aby urządzenie było użytkowane w takim właśnie środowisku.
Testy odporności na
zakłócenia

Poziom kontrolny
IEC 60601

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne –
wytyczne

Wyładowanie
elektrostatyczne (ESD)
według IEC 61000-4-2

± 6 kV wyładowanie
dotykowe

± 6 kV wyładowanie
dotykowe

± 8 kV wyładowanie
powietrzne

± 8 kV wyładowanie
powietrzne

Podłogi powinny być wykonane z
drewna, betonu lub płytek
ceramicznych. W przypadku
podłóg z tworzyw sztucznych
względna wilgotność powietrza
powinna wynosić co najmniej 30%.

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

± 2 kV dla przewodów
sieciowych

± 2 kV dla przewodów
sieciowych

± 1 kV dla przewodów
wejściowych i
wyjściowych

± 1 kV dla przewodów
wejściowych i
wyjściowych

Napięcia udarowe
według IEC 6100-4-5

± 1 kV napięcie
różnicowe

± 1 kV napięcie różnicowe

± 2 kV napięcie
równoległe
Przepięcia łączeniowe,
krótkotrwałe przerwy i
wahania napięcia
zasilającego według IEC
61000-4-11

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

Jakość napięcia zasilającego
powinna odpowiadać warunkom
± 2 kV napięcie równoległe typowym dla środowiska
przemysłowego lub szpitalnego.

<5% UT
(>95% spadek UT
przez ½ cyklu)

<5% UT
(>95% spadek UT przez ½
cyklu)

40% UT
(60% spadek UT przez
5 cykli)

40% UT
(60% spadek UT przez 5
cykli)

70% UT
(30% spadek UT przez
25 cykli)

70% UT
(30% spadek UT przez 25
cykli)

<5% UT
(>95% spadek UT
przez 5 sekund)
3 A/m

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

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

<5% UT
(>95% spadek UT przez 5
sekund)
3 A/m

Pola magnetyczne o tej
częstotliwości zasilania powinny
odpowiadać parametrom typowym
dla instalacji w obszarach
komercyjnych lub szpitalnych.

Uwaga: UT jest napięciem prądu zmiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.
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Wytyczne i deklaracja producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Urządzenie emFieldPro jest przeznaczone do pracy w niżej wymienionym środowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub
użytkownik urządzenia emFieldPro musi dopilnować, aby urządzenie było użytkowane w takim właśnie środowisku.
Testy odporności na
zakłócenia

Poziom
kontrolny
IEC 60601

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Przewodzone wielkości
zakłócające w.cz. według IEC
61000-4-6

3 Vwartość

3 Vwartość rzeczywista
150 KHz – 80 MHz

W pobliżu urządzenia emFieldPro nie należy
używać radiostacji przenośnych ani mobilnych
(w tym również przewodów) w odległościach
mniejszych niż zalecana odległość ochronna
obliczona za pomocą równania odnoszącego
się do częstotliwości transmisji.

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

rzeczywista

150 KHz – 80
MHz
3 V/m
80 MHz – 2,5
GHz

3 V/m
80 MHz – 2,5 GHz

Zalecana odległość ochronna:
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
przy P oznaczającym moc znamionową
nadajnika w watach (W) według danych
producenta nadajnika oraz d oznaczającym
zalecaną odległość ochronną w metrach (m).
Natężenie pola stacjonarnych nadajników
radiofonicznych powinno być zgodnie
z badaniem przeprowadzonym na miejscua
przy wszystkich częstotliwościach mniejsze niż
poziom zgodności b.
Zakłócenia mogą pochodzić od znajdujących
się w pobliżu urządzeń oznaczonych
następującym symbolem:

UWAGA 1: W przypadku częstotliwości 80 Hz i 800 MHz przyjmuje się wyższy zakres częstotliwości.
UWAGA 2: Wytyczne te mogą ewentualnie nie stosować się do wszystkich sytuacji. Na rozprzestrzenianie się wielkości
elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie oraz odbicia budynków, przedmiotów i ludzi.
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Nie można dokładnie teoretycznie określić natężenia pola nadajników stacjonarnych, takich jak np. stacji bazowych
telefonów bezprzewodowych i radiotelefonów lądowych, stacji klawiaturowych, radiostacji AM i FM i telewizorów. Aby
określić środowisko elektromagnetyczne w odniesieniu do nadajników stacjonarnych, należy rozważyć wykonanie pomiaru
procesów elektromagnetycznych na miejscu. Jeśli natężenie pola zmierzone w miejscu użytkowania urządzenia emFieldPro
przekracza poziom zgodności, urządzenie emFieldPro należy poddać obserwacji pod kątem prawidłowego działania. W
przypadku zaobserwowania nieprawidłowości może być konieczne podjęcie dalszych kroków, np. zmiana kierunku
ustawienia lub zmiana lokalizacji urządzenia emFieldPro.
a

Powyżej zakresu częstotliwości 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno wynosić poniżej 3 V/m.

b

Zalecane odstępy ochronne między przenośnymi i ruchomymi urządzeniami telekomunikacyjnymi w.cz. a urządzeniem
emFieldPro
Urządzenie emFieldPro jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym z kontrolowanymi wielkościami
zakłócającymi w.cz. Nabywca lub użytkownik urządzenia emFieldPro może przyczynić się do uniknięcia zakłóceń
elektromagnetycznych poprzez zachowanie minimalnej odległości przenośnych i mobilnych środków łączności radiowej
(nadajników) od urządzenia emFieldPro, jak zalecono poniżej, zależnie od mocy wyjściowej urządzenia komunikacyjnego.
Moc znamionowa nadajnika
W

Odległość ochronna związana z częstotliwością nadajnika
m
150 kHz – 80 MHz
d = 1,17 √P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,17 √P

800 MHz – 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

W przypadku nadajników, których maksymalna moc znamionowa nie została ujęta w powyższej tabeli, zalecaną odległość
ochronną d w metrach (m) można wyliczyć na podstawie równania należącego do danej kolumny, przy czym P oznacza
maksymalną moc znamionową nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta.
UWAGA 1: W przypadku częstotliwości 80 MHz i 800 MHz przyjmuje się wyższy zakres częstotliwości.
UWAGA 2: Wytyczne te mogą ewentualnie nie stosować się do wszystkich sytuacji. Na propagację fal elektromagnetycznych
mają wpływ absorpcja i odbicia od budynków, obiektów i ludzi.
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