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1. Informacje wstępne 

 
Przed rozpoczęciem pracy z aparatem należy przeczytać Instrukcję Użytkowania i 

postępować zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi! 
 

Aparat do laseroterapii Polaris 2 powinien być zainstalowany i uruchomiony przez 
sprzedawcę. Odbiorca ma prawo domagać się szkolenia z zakresu obsługi aparatu.  

Sprzęt może być używany jedynie przez wykwalifikowany personel lub pod jego nadzorem! 
 
Opis symboli wykorzystanych w niniejszej instrukcji: 
 

Symbol ten oznacza obowiązek zapoznania się z odpowiednim miejscem w instrukcji 
użytkownika,  ostrzeżenia  i  ważne  informacje.  Nieprzestrzeganie  ostrzeżeń  może 
spowodować obrażenia. 

 
 
 

Ważne wskazówki i informacje. 
  
 

Przestrzeganie tekstów oznaczonych tym znakiem ułatwia obsługę aparatu. 
 
 
UWAGA:  
Wygląd  ekranów  wyświetlacza  pokazanych  w  niniejszej  instrukcji  może  się  nieco  różnić  od  ich 
wyglądu  rzeczywistego przy pracy  z  aparatem. Różnice mogą dotyczyć wielkości  i  rodzaju  czcionki 
oraz rozmiarów symboli. Nie występują różnice w treści przekazywanych informacji. 
 

OSTRZEŻENIE: Nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji w urządzeniu! 

 

Wytwórca: 
    Astar ABR  
    A. Jędrzejowski, R.Dziendziel Spółka Jawna 
    Ul. Świt 33 
    43‐382 Bielsko‐Biała, Polska
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2. Przeznaczenie aparatu 

Aparat  do  laseroterapii  Polaris  2  przeznaczony  jest  do  przeprowadzania  zabiegów  leczniczych 
promieniowaniem  laserowym  w  zakresie  widzialnym  (dla  długości  fali  650  lub  660  nm)  i  niewidzialnym  
(dla długości fali 808 nm). 
 
Aparat  posiada  wbudowaną  bazę  gotowych  procedur  terapeutycznych,  istnieje  także możliwość  tworzenia 
przez użytkownika własnych programów zabiegowych. 
 
W  zakresie  promieniowania  laserowego  Polaris  2  może  współpracować  z  aplikatorami  punktowymi, 
skanującymi i prysznicowymi. Ze względu na dostępną maksymalną wartość mocy promieniowania na poziomie 
450 mW dla długości  fali 808 nm oraz 100 mW dla 660 nm, aparat zalicza się do urządzeń  laserowych małej 
mocy. W fizykoterapii takie lasery określa się mianem „zimnych”, „miękkich” lub biostymulacyjnych.  
 
Aparat jest urządzeniem laserowym klasy 3B. 
 
Charakteryzując  wpływ  niskoenergetycznego  promieniowania  laserowego  na  tkanki  należy  wymienić  
przede wszystkim działania powodujące: 

 poprawę mikrokrążenia, 

 pobudzenie angiogenezy, 

 wzrost amplitudy potencjałów czynnościowych włókien nerwowych, 

 wzrost aktywności enzymów, 

 zmiany w potencjale błon komórkowych, 

 zmiany w wydzielaniu neuroprzekaźników, hormonów i kinin. 
 
Na poziomie komórek następuje: 

 przyspieszenie wymiany elektrolitowej miedzy komórką a otoczeniem, 

 wzrost aktywności biologicznych, 

 działanie antymutagenne, 

 zmiany struktury ciekłokrystalicznej błon biologicznych, 

 zwiększenie syntezy kolagenu, białek, RNA i ATP. 
 

Ze względu na  szerokie  spektrum działania  laser można  stosować do  leczenia  schorzeń w wielu dziedzinach, 
m.in.: 

 medycynie sportowej, 

 ortopedii, 

 reumatologii, 

 neurologii, 

 dermatologii, 

 laryngologii, 

 stomatologii. 
 

Ważnym czynnikiem działania lasera biostymulacyjnego jest brak efektu cieplnego, co pozwala na zastosowanie 
w stanach ostrych. 
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3. Gwarancja i odpowiedzialność producenta 

Producent  udziela  gwarancji  na  sterownik  i  aplikatory  laserowe  na  zasadach  opisanych  w  ich  Kartach 
gwarancyjnych oraz zapewnia serwis pogwarancyjny przez okres 10  lat od daty wprowadzenia urządzenia na 
rynek. Gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe i produkcyjne. 

 
Producent  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  umowy  gwarancyjnej  tylko,  jeżeli  spełnione  są  następujące 
warunki: 

 wszystkie  naprawy,  zmiany,  rozszerzenia  oraz  kalibracje  aparatu  wykonywane  są  przez  producenta  
lub autoryzowany serwis, 

 sieciowa  instalacja  zasilająca w  pokoju  zabiegowym  spełnia warunki  obowiązujących w  tym względzie 
norm, 

 aparat  obsługiwany  jest  przez  wykwalifikowany  personel,  zgodnie  z  zaleceniami  przedstawionymi  
w niniejszej Instrukcji, 

 aparat używany jest zgodnie z przeznaczeniem. 
 

Gwarancja  nie  obejmuje  materiałów  eksploatacyjnych  tj.  przewodów  połączeniowych,  kabli  zasilających, 
sprężyn gazowych, soczewek aplikatorów laserowych, końcówek światłowodowych, uchwytów i bezpieczników. 

 
Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przeniesienia infekcji przez elementy wyposażenia. 
   
Przewidziany „czas życia” urządzenia wynosi 10 lat. 
 
Po okresie 10 lat od daty wprowadzenia aparatu i akcesoriów na rynek producent nie ponosi odpowiedzialności 
za wady aparatu  i akcesoriów  lub  tego konsekwencje. Po upływie „czasu  życia” urządzenia odpowiedzialność  
za skutki incydentu medycznego ponosi użytkownik. 

 
Producent nie ponosi  żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z nieprawidłowej  instalacji, błędnie 
postawionej diagnozy, niewłaściwego użytkowania  aparatu  i  akcesoriów, nieprzestrzegania  instrukcji obsługi 
oraz przeprowadzania napraw przez osoby nieposiadające uprawnień. 

 
W urządzeniu nie ma żadnych części, z wyjątkiem bezpieczników, które wolno użytkownikowi samodzielnie 
wymieniać. 
 
Producent na  życzenie udostępni  schematy obwodów, wykazy  części  składowych, opisy,  instrukcje  strojenia  
lub  inne  informacje  pomocne  właściwie  wykwalifikowanemu  personelowi  technicznemu  użytkownika  
przy naprawach tych części urządzenia, które są określone przez producenta jako naprawialne. 
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4. Bezpieczeństwo użytkowania 

4.1 Zasilanie i tryb działania 

Polaris 2 przystosowany jest do zasilania z sieci prądu przemiennego o napięciu znamionowym 230 V  10%, 
50/60  Hz.  Wykonany  jest  w  I  klasie  bezpieczeństwa,  typ  BF.  Aparat  może  być  używany  jedynie  w 
pomieszczeniach, w których  instalacja elektryczna wykonana  jest z ogólnie obowiązującymi normami. Aparat 
przeznaczony jest do pracy ciągłej. Nie ma potrzeby wyłączania go z sieci pomiędzy sesjami zabiegowymi. 

4.2 Warunki przechowywania, pracy i transportu 

Polaris  2  powinien  być  przechowywany  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  w  których  atmosfera  jest  wolna  
od par i środków żrących oraz: 

 temperatura utrzymywana jest w granicach od + 5C do +45C, 
 wilgotność względna nie przekracza 75%, 

 ciśnienie atmosferyczne ma wartość z zakresu 700 – 1060 hPa (70 – 106 kPa). 
 
Urządzenie przeznaczone jest do pracy w następujących warunkach: 

 temperaturze otoczenia od +15C do +30C, 
 wilgotności względnej 30% do 75%, 

 ciśnieniu atmosferycznemu 700 do 1060 hPa (70 – 106 kPa). 
 
W przypadku konieczności dalszego transportu należy wykorzystać opakowanie, w którym urządzenie zostało 
do klienta dostarczone. Przewożenie powinno być przeprowadzone krytymi środkami transportowymi. 
Zalecane warunki transportu: 

 temperatura otoczenia od ‐10C do +45C, 
 wilgotność 20 do 95%, 

 ciśnienie atmosferyczne 700 do 1060 hPa (70 – 106 kPa). 

4.3 OSTRZEŻENIA i informacje o zagrożeniach 

Ogólne: 

 Polaris 2 powinien być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w dalszej części instrukcji. 

 W  celu  uniknięcia  ryzyka  porażenia  elektrycznego,  urządzenie  powinno  być  podłączone  wyłącznie  
do sieci zasilającej z uziemieniem ochronnym (gniazdo sieci elektrycznej z bolcem uziemiającym). 

 Nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji w urządzeniu! 

 Użycie  sposobów  sterowania  lub  ustawiania,  albo  przeprowadzanie  procedur  innych  niż  opisane  
w instrukcji, może spowodować ekspozycję na niebezpieczne promieniowanie laserowe. 

 Stanowisko  lecznicze  (łóżko, kozetka,  fotel) powinny być umiejscowione w takiej odległości od  innych 
urządzeń  elektrycznych  oraz  elementów  instalacji  wodno‐kanalizacyjnej  i  CO,  aby  pacjent  nie miał 
możliwości ich dotknięcia w trakcie zabiegu. 

 Zabrania się usuwania znaków ostrzegawczych i etykiet umieszczonych przez producenta na obudowie 
urządzenia. 

 Należy  unikać  narażania  aparatu  i  aplikatorów  laserowych  na  wpływ  wysokich  temperatur  
oraz czynników atmosferycznych (np. bezpośredniego działania promieni słonecznych). 

 Uszkodzone  kable  należy  natychmiast  wymienić.  Szczególnie  należy  zwrócić  uwagę  na  pęknięcia 
obudów, przetarcia izolacji i naderwania przewodów połączeniowych. 

 Należy unikać przedostawania się jakiegokolwiek płynu do wnętrza aparatu. W przypadku przedostania 
się  cieczy  do  wnętrza  aparatu  należy  natychmiast  wyłączyć  urządzenie,  odłączyć  go  z  sieci  
i skontaktować się z serwisem w celu dokonania przeglądu. 

 W  żaden  sposób nie należy przesłaniać otworów wentylacyjnych. Nie wkładać  żadnych przedmiotów  
w otwory wentylacyjne. 
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 Aparat może być używany wyłącznie z akcesoriami, częściami zamiennymi, materiałami jednorazowego 
użytku,  co  do  których  stwierdzono,  że  są  bezpieczne  i  odpowiednie  organy  kontrolne  nie wyraziły  
co do nich przeciwwskazań. 

 Rekomendowane  jest używanie oryginalnych akcesoriów,  części  zamiennych  i oprzyrządowania  firmy 
Astar  ABR.  Użycie  akcesoriów  innych  niż  rekomendowane  przez  producenta  może  być  przyczyną 
zmniejszenia  odporności  i  zwiększenie  emisji  urządzenia  w  zakresie  kompatybilności 
elektromagnetycznej. 

 Aplikatory  laserowe  można  podłączać  do  gniazd  tylko  przy  wyłączonym  zasilaniu  sieciowym! 
Instalowanie  sond  przy  włączonym  zasilaniu  może  spowodować  nieodwracalne  uszkodzenie  diod 
laserowych niepodlegające naprawie gwarancyjnej!  

 Po wyłączeniu zasilania aparatu należy odczekać 10 sekund zanim nastąpi ponowne włączenie. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy – laseroterapia: 

 Współpraca  aparatu  z  aplikatorami  laserowymi  możliwa  jest  wyłącznie,  gdy  wtyk  DOOR  jest 
umieszczony  w  gnieździe  aparatu  oznaczonym  DOOR  oraz  gdy  po  załączeniu  aparatu  podano 
prawidłowy kod. 

 Zaleca  się,  aby  aparat  Polaris  2,  jeżeli nie  jest  użytkowany,  został wyłączony, w  celu  zabezpieczenia 
przed użyciem przez niewykwalifikowane osoby. 

 Pacjent i osoba obsługująca aparat mają obowiązek założyć podczas zabiegu okulary ochronne. 

 Zabrania  się  bezpośredniego  patrzenia  w  wiązkę  laserową,  należy  również  unikać  patrzenia  
na promieniowanie odbite. 

 Należy unikać kierowania wiązki laserowej na powierzchnie odbijające światło. 

 Zabieg  należy  rozpoczynać w momencie,  kiedy  aplikator  laserowy  skierowany  jest w  odpowiednim 
kierunku. 

 Zaleca  się,  aby  ściany  pomieszczenia, w  którym  użytkowany  jest  laser, w  jak  największym  stopniu 
rozpraszały  padające  na  nie  promieniowanie  laserowe.  Kolor  ścian  powinien  być  tak  dobrany,  
aby padająca wiązka laserowa była widoczna. 
Należy dodać, że niektóre powierzchnie rozpraszające światło widzialne mogą odbijać promieniowanie 
podczerwone emitowane przez laser. 

 Zaleca się, aby aparat był użytkowany, w miarę możliwości, w pomieszczeniu przeznaczonym wyłącznie 
do przeprowadzania zabiegów laseroterapii. Jeżeli spełnienie zalecenia nie jest możliwe, proponuje się 
wydzielenie  we  współużytkowanym  pomieszczeniu  powierzchni  w  taki  sposób,  aby  nie  istniała 
możliwość emisji promieniowania laserowego poza obręb wydzielonego miejsca. 

 Zaleca  się  oznakowanie  pomieszczenia,  w  którym  wykonuje  się  zabiegi  laseroterapii,  etykietami 
ostrzegawczymi i informacyjnymi dostarczonymi wraz z aparatem. 

 Do gniazda oznaczonego DOOR zaleca się podłączyć za pomocą wtyku znajdującego się na wyposażeniu 
(wtyk  oznaczony  jest  symbolem  DOOR)  łącznik  zdalnej  blokady  drzwi  pomieszczenia,  w  którym 
odbywają się zabiegi. W celu uzyskania dodatkowych  informacji, należy skontaktować się z serwisem 
producenta. 

 W przypadku, gdy Użytkownik nie przewiduje zamontowania w drzwiach łącznika zdalnej blokady, jego 
funkcję pełni wtyk DOOR.  

 Punktowe  aplikatory  laserowe  mogą  pracować  metodą  kontaktową  lub  bezkontaktową,  aplikator 
skanujący i prysznicowy pracuje metodą bezkontaktową. 

 Należy  zachować  ostrożność  przy  obchodzeniu  się  z  soczewką  punktowego  aplikatora  laserowego,  
nie  uderzać  nią  o  twarde  podłoże,  unikać  zarysowań.  Uszkodzenie  mechaniczne  soczewki  może 
spowodować spadek mocy promieniowania laserowego emitowanego przez sondę. 

 
Podwyższone temperatury: 

 W trakcie pracy z prysznicowym aplikatorem laserowym może dojść do nagrzania powierzchni czołowej, 
którą stanowi płyta poliwęglanowa. Nie jest przewidywany zamierzony kontakt tej powierzchni z ciałem 
pacjenta.  Kontakt  może  być  przypadkowy,  chwilowy,  o  czasie  kontaktu  krótszym  niż  1  minuta. 
Dopuszczalna temperatura dla takiej sytuacji i materiału aplikatora wynosi 60oC zgodnie z tablicą 24 IEC 
60601‐1 (w Polsce PN‐EN60601‐1). 

 
Terapeutyczne: 

 Zabiegi  u  osób  posiadających  wszczepione  urządzenia  elektroniczne  (np.  rozrusznik  serca)  oraz 
metalowe implanty powinny być skonsultowane z prowadzącym lekarzem. 
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 Przed zabiegiem należy się upewnić czy nie występują przeciwwskazania do jego wykonania. 

 Parametry zabiegu powinny być zgodne ze wskazaniami lekarza. 

 Stosować  pozycję  siedzącą  lub  półleżącą  u  pacjentów  ze  schorzeniami  układu  oddechowego  
i utrudnionym oddychaniem. 

4.4 Zabezpieczenie przed wybuchem 

Polaris  2  nie  jest  przystosowany  do  pracy  w  pomieszczeniach,  w  których  występują  łatwopalne  gazy  
lub  ich opary.  Zaleca  się unikania palnych gazów  anestetycznych  lub  tlenopochodnych,  takich  jak podtlenek 
azotu  (N2O)  i  tlen.  Pewne  materiały,  np.  wata,  po  nasyceniu  tlenem  mogą  być  zapalane  w  wysokich 
temperaturach wytwarzanych  przy  normalnym  użytkowaniu  urządzeń  laserowych.  Zaleca  się,  aby  roztwory 
adhezyjnych  i palnych  rozpuszczalników używane do czyszczenia  i odkażania były odparowane, zanim będzie 
użyte  urządzenie  laserowe.  Zaleca  się  także  zwrócenie  uwagi  na  niebezpieczeństwo  zapłonu  gazów 
endogennych.  Urządzenie  należy  wyłączyć  z  sieci  zasilającej  przed  przystąpieniem  do  dezynfekcji 
pomieszczenia, w którym jest zainstalowane. 

4.5 Zabezpieczenie przed wpływem pola elektromagnetycznego 

Jednoczesna  praca  aparatu  Polaris  2  wraz  z  urządzeniami  wytwarzającymi  silne  pole  elektromagnetyczne, 
takimi  jak diatermie krótkofalowe  i mikrofalowe, może powodować zakłócenia w  jego pracy. Z  tego względu 
zaleca  się  zachowanie  odpowiednio  dużej  odległości  pomiędzy  nimi  lub wyłączenie  generatora  silnych  pól  
w trakcie terapii aparatem Polaris 2. 
Ruchome  i  przenośne  urządzenia  komunikacyjne  pracujące  na  częstotliwościach  radiowych  mogą  mieć 
niekorzystny wpływ na działanie aparatu Polaris 2. Aparat spełnia wymagania norm w zakresie emisji zakłóceń 
elektromagnetycznych  i  odporności  na  zakłócenia  i  nie  powinien  stanowić  zagrożenia  dla  prawidłowego 
funkcjonowania innych urządzeń. 
 
Gniazdo  do  podłączenia  aplikatora  laserowego,  oznakowane  symbolem  pokazanym  obok,  wrażliwe  jest  
na wyładowania  elektrostatyczne. Należy  zwrócić  uwagę,  aby w  czasie  eksploatacji  urządzenia  nie  dotykać 
palcami gniazda, szczególnie w pomieszczeniach o małej wilgotności powietrza.  
W  chwili,  kiedy  aplikator  laserowy  jest  podłączany,  aparat  powinien  być  wyłączony  z  sieci  zasilającej,  zaś 
użytkownik  powinien  usunąć  ładunki  elektrostatyczne  z  palców  poprzez  dotknięcie  uziemionego  elementu 
metalowego (np. bolca uziemiającego w gniazdku sieciowym lub metalowej obudowy urządzenia uziemionego 
ochronnie). 

4.6 Nadzór techniczny 

Użytkownik  aparatu  Polaris  2  zobowiązany  jest  do  corocznego wykonywania  przeglądu  technicznego,  który 
powinien być przeprowadzony przez autoryzowaną przez producenta jednostkę. Przegląd jest przeprowadzany 
na koszt użytkownika. 
Przegląd powinien obejmować: 

 ocenę sprawności funkcjonalnej i działania klawiatury, 

 sprawdzenie poprawności przeprowadzanego autotestu, 

 test bezpieczeństwa, 

 sprawdzenie  stanu  aplikatorów  laserowych pod  kątem defektów obudowy oraz uszkodzeń przewodów 
przyłączeniowych i konektorów, 

 pomiar poziomu mocy promieniowania laserowego wszystkich źródeł. 
 
Przegląd  powinien  również  obejmować  sprawdzenie  jakości  stosowanych  akcesoriów  i  materiałów 
zabiegowych. 

4.7 Ochrona oczu 

Astar  ABR  zaleca  stosowanie  któregoś  z  następujących  rodzajów  okularów  ochronnych,  zapewniających 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta i użytkownika w trakcie zabiegu laseroterapii: 

 modele z filtrem ML3 i DI4 firmy NoIR, 
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 model z filtrem 31‐21128 firmy Honeywell (poprzednio Sperian), 

 model z filtrem P1H02 firmy Laservision 

 model z filtrem P1H03 firmy Laservision 

 model ALG‐B02 firmy AWAT. 
Dopuszczalne jest stosowanie innych typów okularów ochronnych, pod warunkiem, że zapewniają odpowiedni 
poziom  bezpieczeństwa  gwarantowany  przez  ich  producenta  (muszą  spełniać  wymagania  normy  EN207, 
posiadać oznakowanie CE i deklarację zgodności). 

4.8 Etykiety laserowe 

W skład wyposażenia aparatu wchodzą etykiety informujące o promieniowaniu laserowym i ostrzegające przed 
nim.  Użytkownik  aparatu  zobowiązany  jest  oznakować  nimi  w  sposób  widoczny  pomieszczenie,  w  którym 
wykonywane są zabiegi z zakresu laseroterapii. Etykieta ostrzegawcza powinna być przyklejona w taki sposób, 
aby dłuższy promień łączący trójkąt z punktem w środku znaku znajdował się z prawej strony. Tło etykiet  jest 
koloru żółtego, ramki i teksty koloru czarnego. 
 
Wzory etykiet do oznakowania pomieszczenia, w którym przeprowadzane są zabiegi laseroterapii: 

 
 

 
 
Wzory etykiet aparatu i punktowych aplikatorów laserowych: 
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Wzory etykiet aplikatora skanującego i prysznicowego: 

       

Rysunek 4.1. Etykiety laserowe 

4.9 Utylizacja i likwidacja 

W przypadku, kiedy niezbędna staje się likwidacja urządzenia (np. po upływie czasu jego użytkowania), należy 
zwrócić  się  do  producenta  lub  przedstawiciela  producenta,  którzy  zobowiązani  są  do  właściwej  reakcji,  
tzn.  odbioru  urządzenia  od  użytkownika.  Użytkownik  może  się  również  zwrócić  do  firm  zajmujących  się 
utylizacją i/lub likwidacją urządzeń elektrycznych lub sprzętu komputerowego. W żadnym wypadku nie należy 
umieszczać urządzenia wraz z  innymi odpadkami. Na etykiecie znamionowej umieszczono odpowiedni symbol 
(patrz dodatek na końcu instrukcji). 
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5. Budowa aparatu 

5.1 Cechy ogólne 

Widok ogólny aparatu wraz ze statywem i aplikatorem skanującym pokazany jest na rysunku 5.1. 

 

Rysunek 5.1 Widok ogólny aparatu 

Konstrukcja statywu umożliwia regulację wysokości (dzięki zastosowaniu siłownika) i kąta obrotu skanera.  

 

Rysunek 5.2 Zakres regulacji położenia aplikatora skanującego. 
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Statyw  wyposażony  jest  w  cztery  kółka  jezdne  z  hamulcem.  Kółko  z  hamulcem  oraz  siłownik  pokazano  
na rysunku 5.3. 
 

           

Rysunek 5.3 Kółko z hamulcem i siłownik statywu. 

Sterownik mocowany jest do półki za pomocą dwóch śrub zapewniających odpowiednią stabilność. 

5.2 Klawiatura  

Rozmieszczenie elementów klawiatury pokazano na rysunku  5.4. 

 

Rysunek 5.4 Rozmieszczenie elementów klawiatury 

5.2.1 Klawisz START 

Wykorzystywany  jest  przy  sekwencji  uruchamiania  emisji  promieniowania  laserowego.  Jego  naciśnięcie,  
po  nastawieniu  parametrów  zabiegu,  powoduje  przejście  urządzenia  w  stan  gotowości  do  emisji 
promieniowania laserowego. 
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5.2.2 Klawisz STOP 

Naciśnięcie przerywa zabieg. Emisja promieniowania laserowego zostaje zatrzymana. 

5.2.3 Klawisz wyboru i zatwierdzenia OK 

Klawisz jest oznaczony symbolem   
Służy do wyboru i zatwierdzania: 

 programu zabiegowego, 

 sekwencji zabiegowej, 

 programu użytkownika – zapis i odczyt, 

 programów akupunkturowych, 

 parametrów w trybie manualnym, 

 aplikatora laserowego wykorzystywanego do przeprowadzenia zabiegu, 

 zmian w ustawieniach aparatu. 

5.2.4 Klawisz rezygnacji Esc 

Klawisz jest oznaczony symbolem   
Naciśnięcie powoduje rezygnację z wykonania akcji i przejście na wcześniejszy poziom menu.  
Naciśnięcie klawisza w trakcie przeprowadzenia zabiegu powoduje jego natychmiastowe przerwanie.  

5.2.5 Klawisz informacyjny 

Klawisz jest oznaczony symbolem   
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie informacji o parametrach: 

 programu zabiegowego, 

 sekwencji zabiegowej, 

 programu akupunkturowego, 

 programu użytkownika. 

Wyjście z trybu menu informacji następuje po naciśnięciu klawisza   lub . 

5.2.6 Klawisz zmiany trybu pracy  

Klawisz jest oznaczony symbolem   
Naciśnięcie powoduje przejście z trybu pracy programowego do manualnego (i odwrotnie). 

5.2.7 Klawisz zapisu do pamięci  

Klawisz jest oznaczony symbolem    
Naciśnięcie  umożliwia  zapis  do  pamięci  parametrów  zabiegu  przygotowanego  w  trybie  manualnym  
w postaci programu użytkownika. 

5.2.8 Klawisze edycyjne 

Klawisze zmiany wartości parametrów: 

Klawisze są oznaczone symbolami   oraz   
Naciśnięcie powoduje: 

 zmianę wartości edytowanego parametru lub nastawy w trybie ustawień aparatu, 

 wybór znaku przy wprowadzaniu nazw podczas tworzenia programów użytkownika. 
Przytrzymanie klawisza powoduje szybszą zmianę parametru. 
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Klawisze zmiany pozycji w menu: 

Klawisze są oznaczone symbolami   oraz   
Naciśnięcie powoduje: 

 zmianę pozycji w menu, 

 zmianę pozycji kursora przy wprowadzaniu nazw podczas tworzenia programów użytkownika.  
Przytrzymanie klawisza powoduje szybszą zmianę pozycji lub znaku. 

5.3 Ścianka tylna i ścianki boczne 

Na tylnej ściance urządzenia umieszczona jest tabliczka znamionowa. 
 
Na ściance bocznej lewej znajdują się: 

 wyłącznik sieciowy aparatu, 

 gniazdo bezpiecznikowe obwodu sieciowego, 

 gniazdo sieciowe. 
 
Na ściance bocznej prawej znajdują się: 

 gniazda do przyłączenia aplikatorów laserowych, 

 gniazdo do podłączenia łącznika zdalnej blokady DOOR. 

5.4 Tabliczka znamionowa aparatu 

Tabliczka  znamionowa  umieszczona  jest  na  tylnej  ściance  obudowy.  Na  tabliczce  znamionowej  podane  są 
między innymi następujące informacje (patrz Dodatek A): 

 wersja urządzenia, 

 numer seryjny,  

 znamionowe napięcie i częstotliwość pracy, 

 maksymalny pobór mocy, 

 rodzaj stosowanych bezpieczników, 

 dane producenta (adres, numery telefonu i faksu). 

5.5 Zabezpieczenia  

5.5.1 Łącznik zdalnej blokady 

Łącznik  zdalnej  blokady  jest  jednym  z  elementów  zapewniających  bezpieczeństwo  przy  używaniu  systemu 
laserowego. Producent dostarcza (jako element wyposażenia) wtyk oznaczony DOOR, pełniący funkcję łącznika.  
Podłączenie  wtyku  DOOR  do  dedykowanego  gniazda  pozwala  na  przeprowadzanie  zabiegów  bez  potrzeby 
stosowania dodatkowych środków. Jeżeli wtyk nie będzie podłączony, przy próbie rozpoczęcia zabiegu będzie 
słyszalny sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat. 
W sytuacji, kiedy użytkownik  jako  łącznik zdalnej blokady wykorzystuje system złożony, na który składają się  
np.  blokada  drzwi  wejściowych  lub  inna  blokada  stacjonarna,  dodatkowe  czujniki  wraz  z  przewodami 
doprowadzającymi, można wykorzystać wtyk DOOR i połączyć go z takim systemem. 

5.5.2 Wyłącznik awaryjny 

Jest to opcjonalny moduł zaopatrzony w wyłącznik grzybkowy, który służy do natychmiastowego przerwania 
emisji promieniowania laserowego w razie wystąpienia zagrożenia.  
Jeżeli wystąpi zagrożenie i użyty zostanie wyłącznik awaryjny, to przed ponownym rozpoczęciem normalnego 
użytkowania aparatu należy wykonać następujące czynności: 

 wyłączyć zasilanie za pomocą włącznika sieciowego, 

 przekręcić grzybek wyłącznika awaryjnego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu 
jego odblokowania, 

 załączyć zasilanie włącznikiem sieciowym. 
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Jeżeli  w  wyniku  wystąpienia  zagrożenia  mogło  dojść  do  uszkodzenia  aparatu  lub  aplikatorów,  nie  należy 
uruchamiać urządzenia. Zaleca się skontaktować z serwisem producenta w celu wyjaśnienia sytuacji. 

5.6 Aplikatory laserowe 

Obsługiwane typy aplikatorów punktowych: 

 sonda  światła  czerwonego  typ  40RDV2  emitująca  falę o długości  660 nm  z mocą maksymalną 40 mW  
w trybie pracy ciągłej i impulsowej, 

 sonda  światła  czerwonego  typ  80RDV2  emitująca  falę o długości  660 nm  z mocą maksymalną 80 mW  
w trybie pracy ciągłej i impulsowej, 

 sonda  światła  czerwonego  typ  PM‐RD‐650/20  emitująca  falę  o  długości  650  nm  lub  660  nm  z mocą 
maksymalną 20 mW w trybie pracy ciągłej i impulsowej, 

 sonda  światła  czerwonego  typ  PM‐RD‐660/40  emitująca  falę  o  długości  660  nm  z mocą maksymalną  
40 mW w trybie pracy ciągłej i impulsowej, 

 sonda promieniowania podczerwonego typ 200IRV2 emitująca falę o długości 808 nm z mocą maksymalną 
200 mW w trybie pracy ciągłej i impulsowej, 

 sonda promieniowania podczerwonego typ 400IRV2 emitująca falę o długości 808 nm z mocą maksymalną 
400 mW w trybie pracy ciągłej i impulsowej, 

 sonda  promieniowania  podczerwonego  typ  PM‐IR‐808/200  emitująca  falę  o  długości  808  nm  z mocą 
maksymalną 200 mW w trybie pracy ciągłej i impulsowej, 

 sonda  promieniowania  podczerwonego  typ  PM‐IR‐808/400  emitująca  falę  o  długości  808  nm  z mocą 
maksymalną 400 mW w trybie pracy ciągłej i impulsowej. 

 
Obsługiwane typy skanerów: 

 PM2‐SK2‐400  –  emisja  promieniowania  o  długości  fali  808  nm  i  mocy  maksymalnej  400  mW  oraz 
promieniowania o długości fali 660 nm i mocy maksymalnej 50 mW, 

 PM2‐SK2‐450  –  emisja  promieniowania  o  długości  fali  808  nm  i  mocy  maksymalnej  450  mW  oraz 
promieniowania o długości fali 660 nm i mocy maksymalnej 100 mW. 

 
Obsługiwane typy aplikatorów prysznicowych: 

 CL1800  –  cztery  diody  laserowe  o  długości  fali  808  nm  i mocy maksymalnej  400 mW  oraz  pięć  diod 
laserowych o długości fali 660 nm i mocy maksymalnej 40 mW, w skrócie R+IR 5x40+4x400, 

 
Wszystkie  parametry  aparatu  i  aplikatorów  dokładnie  opisano  w  rozdziale  11.  Dane  techniczne  
i wyposażenie aparatu. 

    

Rysunek 5.5 Punktowe aplikatory laserowe i końcówki światłowodowe. 
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Rysunek 5.6 Opis panelu informacyjnego aplikatora skanującego. 

 

    
 

Rysunek 5.7 Aplikator skanujący i aplikator prysznicowy. 

 

Rysunek 5.8 Opis panelu informacyjnego aplikatora prysznicowego.
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6. Instalacja i uruchamianie 

6.1 Instalowanie aparatu 

Pierwsza  instalacja  powinna  zostać  wykonana  przez  wykwalifikowanego  przedstawiciela  producenta  
lub sprzedawcy! 
 
Po  pierwsze  należy  sprawdzić,  czy  dostarczone  zostało  kompletne  wyposażenie  aparatu.  W  przypadku 
jakichkolwiek niezgodności należy zwrócić się do sprzedawcy lub producenta.  

 
Po wyjęciu urządzenia z opakowania transportowego, w zależności od warunków w czasie transportu, zaleca 
się  odczekać  do  dwóch  godzin  zanim  rozpocznie  się  dalsze  czynności  instalacyjne.  Ma  to  na  celu 
aklimatyzację aparatu do warunków panujących w pomieszczeniu użytkowania. 
 
Aparat  powinien  być  ustawiony  na  stoliku, wózku  lub  szafce w  pobliżu  gniazda  sieciowego.  Ze względu  na 
wykonanie w  I klasie bezpieczeństwa urządzenie można włączyć  jedynie do gniazda  z bolcem uziemiającym. 
Zaleca  się  umieszczenie  urządzenia  na  takiej wysokości,  przy  której wygodne  jest manipulowanie  na  płycie 
czołowej. Oświetlenie powinno padać w taki sposób, aby wyraźnie było widać wskazania wyświetlacza, jednak 
aparat nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
 
Aplikatory  laserowe można podłączać do gniazd  tylko przy wyłączonym  zasilaniu  sieciowym!  Instalowanie  
przy włączonym  zasilaniu może  spowodować  nieodwracalne  uszkodzenie  diod  laserowych  niepodlegające 
naprawie  gwarancyjnej!  Aplikator  podłączany  przy  włączonym  zasilaniu  nie  zostanie  wykryty  i  jego 
użytkowanie nie będzie możliwe! 

6.1.1 Mocowanie uchwytów na aplikatory laserowe 

Do obudowy aparatu można przymocować w zależności od posiadanego wyposażenia: 

 uchwyt/uchwyty punktowych aplikatorów laserowych, 

 uchwyt laserowego aplikatora prysznicowego – tylko z lewej strony obudowy. 
Aby zamontować uchwyt: 

 odwróć aparat,  

 wykręć śruby, 

 dopasuj i przykręć uchwyt, 

 odwróć aparat do pozycji normalnej. 
Sposób montażu uchwytów punktowych aplikatorów  laserowych przedstawia rysunek 6.1.  Ilustracja z  lewej – 
sondy punktowe, ilustracja z prawej – aplikator prysznicowy i sonda punktowa. 

 

Rysunek 6.1 Przykład montażu uchwytów. 



6. Instalacja i uruchamianie 

strona 19 z 44    Data wydania 08.08.2014, wersja 3.2     

6.1.2 Podłączanie punktowych aplikatorów laserowych 

 

Rysunek 6.2 Gniazda punktowych aplikatorów laserowych 

Do podłączania punktowych aplikatorów  laserowych dedykowane są gniazda A  i B. Wtyki przewodów należy 
zabezpieczyć  przed  wyrwaniem  przez  zakręcenie  obsadek.  Nie ma  znaczenia  czy  dany  aplikator  punktowy 
podłączony jest do gniazda A czy B, zawsze powinien zostać prawidłowo rozpoznany. Po zakończeniu zabiegu, 
należy tak odkładać sondy, aby przewód podłączeniowy nie leżał na podłodze. 
 
Przy  odkładaniu  sondy  należy  zwrócić  uwagę,  aby  przycisk  nie  wchodził  pomiędzy  ramiona  uchwytu, 
ponieważ może to spowodować jego wyłamanie. 

6.1.3 Podłączanie laserowego aplikatora skanującego lub prysznicowego 

 

Rysunek 6.3 Gniazdo aplikatora skanującego / prysznicowego 

Do  podłączania  aplikatora  skanującego  lub  zamiennie  prysznicowego dedykowane  jest  gniazdo  SC/CL. Wtyk 
przewodu należy zabezpieczyć przed wyrwaniem przez zakręcenie obsadki.  
 
Podłączenie  skanera  do  sterownika  należy  wykonać  przy  pomocy  przewodu  stanowiącego  część  statywu.  
Od strony skanera należy go podłączyć do gniazda znajdującego się na tylnej ściance jego obudowy. 

6.1.4 Uwagi eksploatacyjne – praca z aplikatorem skanującym mocowanym na statywie 

Statyw powinien stać w pobliżu gniazda sieciowego tak, aby przewód zasilający nie utrudniał zmiany położenia 
statywu. 
 
W przypadku problemów z ustawieniem odpowiedniego położenia aplikatora skanującego, należy poluzować 
lub  dokręcić  (w  zależności  od  potrzeby)  pokrętło  blokujące  ramię  statywu  lub  pokrętło  blokujące  skaner, 
pokrętła pokazane na rysunku 6.4. 
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Rysunek 6.4 Pokrętła blokujące skanera i ramienia statywu 

W celu uniemożliwienia zmiany położenia statywu należy zablokować kółka wyposażone w hamulec – stopka 
hamulca wciśnięta do podłogi, aby zwolnić hamulec stopkę należy unieść do góry, kółko z hamulcem pokazano 
na rysunku 6.5. 

 

 

Rysunek 6.5 Kółko statywu z hamulcem 

W  przypadku  konieczności  zdjęcia  sterownika  ze  statywu,  należy  odkręcić  śruby mocujące  aparat  do  półki.  
W  razie  konieczności  zdjęcia  aplikatora  skanującego,  należy  postępować  wg  informacji  zamieszczonych  
w Dodatku B na końcu instrukcji. 
 
Inne  przewody  przyłączeniowe  należy  umieszczać  tak,  aby  nie  utrudniały  zmiany  położenia  statywu  
i regulacji położenia skanera. 

6.1.5 Podłączanie wtyku DOOR 

W celu wykonywania zabiegów laseroterapii do gniazda należy włożyć wtyk oznaczony DOOR. 
 

 

Rysunek 6.6 Gniazdo wtyku łącznika zdalnej blokady 
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6.2 Pierwsze załączenie 

Aparat  należy  podłączyć  do  sieci  zasilającej  za  pomocą  przewodu  stanowiącego  element  wyposażenia.  
Po załączeniu zasilania aparat rozpoczyna pracę od testu wszystkich bloków funkcjonalnych. 

 
Jeżeli po włączeniu zasilania wyświetlacz  jest nieczytelny oraz nie  świeci  żaden ze wskaźników  świetlnych, 
należy  sprawdzić  czy  bezpiecznik  sieciowy  oraz  kabel  zasilający  są  sprawne.  Należy  zwrócić  uwagę,  
aby stosować bezpieczniki o parametrach podanych na tabliczce znamionowej. Jeżeli bezpiecznik i przewód 
są sprawne, należy skontaktować się z serwisem.  
Jeżeli  w  wyniku  autotestu  na  ekranie  pojawi  się  informacja  o  uszkodzeniu  aparatu  lub  podłączonego 
aplikatora, należy wyłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem. 
 
W  przypadku  podłączenia  do  sterownika  dwóch  sond  punktowych  o  tej  samej  długości  fali,  zostanie 
wyświetlony komunikat o błędnej konfiguracji aparatu. Dalsza praca będzie możliwa po odłączeniu  jednej  
z sond punktowych. 
 
Ze względów bezpieczeństwa aparat został wyposażony w programową i sprzętową blokadę pracy z sondami 
laserowymi.  Użytkowanie  jest  możliwe  jedynie  po  poprawnym  podaniu  unikalnego  kodu  dostępu, 
składającego  się  z  dwóch  liter  oraz  umieszczeniu w  gnieździe DOOR,  znajdującym  się  na  bocznej  ściance 
obudowy wtyku łącznika zdalnej blokady oznaczonego DOOR stanowiącego część wyposażenia. 

6.2.1 Kod dostępu dla laseroterapii 

Kod umożliwiający pracę z aplikatorami laserowymi ma postać: CB 
Kod należy podać przy pierwszej próbie uruchomienia aplikatora  laserowego po załączeniu zasilania aparatu. 
Podanie nieprawidłowego kodu uniemożliwia wykonywanie zabiegów z zakresu laseroterapii. 

6.3 Tryb ustawień 

W  trybie  ustawień  użytkownik ma możliwość  konfiguracji  ustawień  aparatu  oraz może wykonać  kontrolny 
pomiar mocy emitowanej przez aplikatory laserowe. W celu wejścia do trybu ustawień należy załączyć zasilanie 
aparatu i wpisać odpowiedni kod. 
 
Kod wejścia do trybu ustawień ma postać: SE 
 
Dostępne są funkcje: 

 Pomiar mocy lasera 

 Dźwięki 

 Kontrast 

 Usuwanie programów użytkownika 

 Język / Language 

 Menu po włączeniu zasilania 

 Domyślna odległość skanera 
 

Wyboru  funkcji  dokonuje  się  za  pomocą  klawiszy  ,  aby  wejść  do  wybranej  opcji,  należy  nacisnąć 

klawisz . Aby wyjść  z  trybu ustawień, należy w menu ustawień  nacisnąć  klawisz   (następuje wówczas 
restart aparatu, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja) lub wyłączyć zasilanie aparatu. 

6.3.1 Pomiar mocy lasera 

Funkcja pozwala sprawdzić, czy moc promieniowania  laserowego emitowanego przez aplikatory  laserowe  jest 
prawidłowa.  
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Pomiary mocy aplikatorów punktowych i skanera są wykonywane automatycznie, wyświetlane są ich wyniki. 
Pomiar mocy aplikatora prysznicowego  jest możliwy  jedynie  z wykorzystaniem  specjalistycznego miernika 
promieniowania. 
 

   
W trakcie procedury należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na wyświetlaczu.  
 
Aby dokonać pomiaru mocy punktowego aplikatora laserowego: 

Krok  Opis postępowania 

1.   Załącz zasilanie. Wprowadź kod SE. 

2.   W trybie ustawień wybierz funkcję „Pomiar mocy lasera”. 

3.   Wybierz aplikator punktowy – kanał A lub B. Wybór zatwierdź klawiszem   

4.   Naciśnij START. Skieruj sondę na podłogę i naciśnij przycisk. 

5.  
Opis wskazań: 

LPM – oznacza wskazanie mocy promieniowania 

6.  
Aby powtórzyć procedurę pomiaru, naciśnij klawisz   

Aby zakończyć procedurę, naciśnij klawisz   

 
 
Aby dokonać pomiaru mocy aplikatora skanującego: 

Krok  Opis postępowania 

1.   Załącz zasilanie. Wprowadź kod SE. 

2.   W trybie ustawień wybierz funkcję „Pomiar mocy lasera”. 

3.   Wybierz aplikator skanujący – kanał C. Wybór zatwierdź klawiszem   

4.   Naciśnij klawisz START. 

5.  

Opis wskazań: 

PWR R – moc promieniowania diody laserowej 660 nm 

PWR IR – moc promieniowania diody laserowej 808 nm 

6.  
Aby powtórzyć procedurę pomiaru, naciśnij klawisz   

Aby zakończyć procedurę, naciśnij klawisz   

 
 
Aby dokonać pomiaru mocy aplikatora prysznicowego: 

Krok  Opis postępowania 

1.   Załącz zasilanie. Wprowadź kod SE. 

2.   W trybie ustawień wybierz funkcję „Pomiar mocy lasera”. 

3.   Wybierz aplikator skanujący – kanał C. Wybór zatwierdź klawiszem   

4.   Skieruj aplikator na zewnętrzny miernik i naciśnij przycisk. 

5.  
Za  pomocą  klawiszy    zmień  tryb  emisji.  Dla  pomiaru w  trybie wielodiodowym  sprawdź moc 
każdej z diod. 

6.   Aby zakończyć procedurę, naciśnij klawisz  lub przycisk na aplikatorze. 

 
W  sytuacji,  kiedy  zmierzona  moc  odbiega  od  wartości  znamionowej  o  więcej  niż  ±20%,  zalecane  jest 
powtórzenie pomiaru. Przyczyną nieprawidłowego wskazania emitowanej mocy może być: 

 usterka aplikatora laserowego, 

 silne zabrudzenie diod laserowych lub elementów optycznych. 

 
W  przypadku,  kiedy  wyniki  kolejnych  pięciu  pomiarów  są  nieprawidłowe,  należy  skontaktować  się  
z serwisem. 
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Funkcja automatycznego pomiaru mocy lasera jest niedostępna dla sond laserowych typów: 

 PM‐RD‐650/20, 

 PM‐RD‐660/40 , 

 PM‐IR‐808/200, 

 PM‐IR‐808/400. 
W  przypadku  pracy  z  wyżej  wymienionymi  typami  sond,  pomiary  mocy  powinny  być  wykonywane  przez 
wykwalifikowany personel z wykorzystaniem zewnętrznego miernika mocy optycznej. 

6.3.2 Dźwięki 

Istnieje  możliwość  konfiguracji  sygnałów  dźwiękowych  pojawiających  się  w  trakcie  pracy  
z aparatem. Opis dostępnych opcji: 

 dźwięki klawiszy – każde naciśnięcie klawisza powoduje wygenerowanie sygnału dźwiękowego, 

 dźwięki podczas zabiegu – w trakcie wykonywania zabiegu w odstępach 1‐sekundowych generowany jest 
sygnał dźwiękowy, 

 dźwięk  zakończenia  zabiegu  –  zakończenie  zabiegu  sygnalizowane  jest  sekwencją  powtarzających  się 
krótkich sygnałów dźwiękowych. 

 

Do wybierania pozycji kursora należy używać klawiszy  , włączanie  i wyłączanie danej opcji odbywa  się  

za pomocą klawiszy  . O tym, że dana opcja  jest włączona, świadczy symbol „haczyka” widoczny w polu 
obok jej nazwy. Jeżeli pole jest puste, dana opcja nie jest wybrana.  

Zatwierdzenie  wyboru  odbywa  się  przez  naciśnięcie  klawisza .  Wyjście  bez  zatwierdzenia  (pozostają 

ustawienia sprzed modyfikacji) odbywa się przez naciśnięcie klawisza . 
Sygnały związane ze stanami nadzwyczajnymi nie są wyłączane. 

6.3.3 Kontrast 

Istnieje możliwość  regulacji  poziomu  kontrastu wyświetlacza.  Klawiszem    zwiększa  się  poziom  kontrastu, 

klawiszem    zmniejsza.  Zatwierdzenie  zmiany  odbywa  się  przez  naciśnięcie  klawisza .  Wyjście  

bez zatwierdzenia (pozostają ustawienia sprzed modyfikacji) odbywa się przez naciśnięcie klawisza . 

6.3.4 Usuwanie programów użytkownika 

Wybór tej opcji pozwala na zbiorcze kasowanie wszystkich programów zapisanych przez użytkownika. W celu 
usunięcia wszystkich  programów  użytkownika  należy  postępować  zgodnie  z  informacjami  pojawiającymi  się  
na  ekranie.  W  trakcie  edycji  ustawień  nie  ma  potrzeby  kilkukrotnego  powtarzania  operacji  usuwania 
programów użytkownika. 

6.3.5 Język / Language 

Informacje  na  ekranie wyświetlacza mogą  być  prezentowane w  różnych wersjach  językowych  (w  zależności  
od wersji oprogramowania). Użytkownikowi pozostawia się kwestię wyboru wersji językowej. 

W celu ustawienia wersji językowej należy za pomocą klawiszy   wybrać opcję, następnie nacisnąć klawisz 

 lub  . O tym, że dana opcja jest włączona, świadczy symbol „haczyka” widoczny w polu obok nazwy wersji. 

Zatwierdzenie zmian odbywa się przez naciśnięcie klawisza . Naciśnięcie klawisza powoduje rezygnację  
z chęci wprowadzenia zmiany i wyjście do menu ustawień. 

6.3.6 Menu po włączeniu zasilania 

Opcja ta pozwala wybrać tryb, w jakim będzie po załączeniu zasilania uruchamiany aparat. Dla każdego kanału 
dostępne są dwie opcje: 

 Tryb programowy 
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 Ostatnio wybrany program 
 
W pierwszym przypadku, po załączaniu zasilania, pojawi się menu trybu programowego. W drugim przypadku,  
po załączeniu zasilania, aparat ustawi się na liście programów wbudowanych przy programie, który wybierany 
był  jako  ostatni  przy  poprzedniej  sesji  zabiegowej.  O  tym,  że  dana  opcja  jest  włączona,  świadczy  symbol 
„haczyka” widoczny w polu obok jej nazwy. 

6.3.7 Domyślna odległość skanera 

Opcja  ta  pozwala  ustawić  globalnie  parametr  odległości  skanera  od  pacjenta  ustawianej  podczas  zabiegu. 
Przyjęta  wartość  (wykorzystywana  przy  obliczeniach  dawki  energii  i  czasu  zabiegu)  zostanie  domyślnie 
podstawiona  zarówno w  programowym,  jak  i manualnym  trybie  pracy. Możliwe  jest  ustawienie  odległości  

w  zakresie 2 – 100cm. Klawiszem    zwiększa  się odległość, klawiszem    zmniejsza. Zatwierdzenie wyboru 

odbywa  się  przez  naciśnięcie  klawisza  .  Wyjście  bez  zatwierdzenia  (pozostają  ustawienia  

sprzed modyfikacji) odbywa się przez naciśnięcie klawisza  . 
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7. Obsługa aparatu 

Aparat może pracować w jednym z dwóch trybów: 

 programowym, 

 manualnym. 
 
W  trybie  programowym  można  korzystać  z  wbudowanych  procedur  programów  zabiegowych,  sekwencji 
zabiegowych, programów akupunkturowych i programów użytkownika. 
W  trybie programowym pracy nie ma możliwości edycji parametrów zabiegowych. Możliwość  taką daje  tryb 
manualny  pracy.  Przejście  pomiędzy  trybem  programowym  pracy  a  manualnym  (i  odwrotnie)  następuje  

po naciśnięciu klawisza  . 

7.1 Przygotowanie pacjenta do zabiegu 

W celu wykonania bezpiecznego i skutecznego zabiegu należy: 

 sprawdzić czy nie występują przeciwwskazania do jego wykonania, 

 pacjenta ułożyć w pozycji dla niego wygodnej, jednocześnie zapewniającej rozluźnienie tkanek w miejscu 
terapii, położyć pacjenta w przypadku terapii wykonywanej w okolicach głowy, 

 stosować pozycję siedzącą lub półleżącą u pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego i utrudnionym 
oddychaniem, 

 założyć pacjentowi okulary ochronne, 

 poinformować pacjenta o odczuciach występujących podczas terapii. 

7.2 Praca z wbudowanymi programami i sekwencjami zabiegowymi 

Najprostszym  sposobem  wykorzystania  aparatu  jest  korzystanie  z  wbudowanych  programów  i  sekwencji 
zabiegowych.  Urządzenie  posiada  bazę  najczęściej  spotykanych  schorzeń  wraz  z  sugerowanymi  rodzajami  
i  parametrami  pracy. W  tym  trybie  obsługa  sprowadza  się  do  wybrania  z  listy  nazwy  schorzenia. Wykaz 
wszystkich  jednostek  chorobowych  laseroterapii  znajduje  się  w  „Zestawie  programów  i  sekwencji 
wbudowanych. Rodzina Etius, Polaris 2” dołączanym do wyposażenia. 

 
Wartości  parametrów  programów  zabiegowych  dobrane  są  w  oparciu  o  dostępne  dane  literaturowe, 
wyznaczone są jako wartości średnie. Należy je traktować wyłącznie jako wskazówki. Używanie programów 
wbudowanych przebiega wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. 

    Definicje symboli i zakresy parametrów podano w rozdziale 8. 
Schematy  postępowania  dla  różnych  aplikatorów  laserowych  przedstawione  zostały  poniżej. W warunkach 
pracy ciągłej zaleca się rozpoczynać procedury od punktu 2 każdego ze schematów. 

 
Schemat postępowania: 

Krok  Opis postępowania 

1.   Podłącz odpowiednie aplikatory laserowe.  

2.   Załącz zasilanie. Podaj kod CB. 

3.   Przygotuj pacjenta do zabiegu zgodnie ze wskazówkami punktu 7.1. 
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Krok  Opis postępowania 

4.  

Z listy wyboru opcji trybu programowego wybierz pozycję (dostępność zależy od rodzaju podłączonych 
aplikatorów): 

 Programy sond punktowych 

 Sekwencje sond punktowych 

 Sekwencje skanera 

 Sekwencje prysznica 

 Programy użytkownika 

 Programy akupunkturowe Volla 

 Programy akupunkturowe Nogiera 

i naciśnij klawisz  

5.   Klawiszami   wybierz pozycję z listy. 

6.   Naciśnij START.  

  skaner  aplikator prysznicowy  aplikator punktowy 

7.  
Ustaw kształt i rozmiary pola 
roboczego oraz odległość  
od pacjenta. 

Ustaw powierzchnię zabiegu.  Naciśnij przycisk na sondzie. 

8.   Naciśnij START.  Naciśnij przycisk na aplikatorze.  ‐‐‐ 

Rozpoczęcie  emisji  sygnalizowane  jest  dźwiękowo.  Promieniowanie  laserowe  pojawia  się  po  dwóch 
sekundach. 

 
UWAGI:  
 
1. Wbudowane  programy  zabiegowe  przeznaczone  są  dla  aplikatorów  punktowych  i  są  podzielone  

na dwie grupy: 

 przeznaczone  dla  aplikatorów  laserowych  o  długości  fali  808nm,  tzw.  podczerwonych  –  
numery 1‐30, 

 przeznaczone  dla  aplikatorów  laserowych  o  długości  fali  650/660nm,  tzw.  „czerwonych”  –  
numery 31‐50.  

 
W przypadku, kiedy żadna sonda danego typu nie będzie podłączona do aparatu, nie będą wyświetlane 
pozycje  z  listy  programów wbudowanych,  które  są  przeznaczone dla  tego  typu  aplikatora. Nie  będą 
również dostępne programy akupunkturowe. 

   
2. Parametry wbudowanych  programów  zabiegowych  sond  punktowych  opracowano  z  przeznaczeniem  

do  aplikacji  z  wykorzystaniem  soczewki.  W  przypadku  zastosowania  aplikatora  światłowodowego 
zmniejszy się ilość energii dostarczonej do tkanki w trakcie zabiegu. Szczegóły podano w rozdziale 8.1. 
  

3. Wykonanie  zabiegów w oparciu o wbudowane  sekwencje  zabiegowe  sond punktowych  jest możliwe 
jedynie w sytuacji, kiedy do aparatu podłączony jest jeden punktowy aplikator laserowy o długości fali 
650/660nm  i  jeden  o  długości  fali  808nm.  Jeżeli warunek  nie  będzie  spełniony,  nie  będzie możliwe 
wybranie z menu „GRUPY PROGRAMÓW” pozycji „Sekwencje sond punktowych”. 

 
Przy  wykonywaniu  zabiegów  w  oparciu  o  wbudowane  sekwencje  zabiegowe  należy  pamiętać,  
że wpierw wykonywana  jest część sekwencji przy użyciu aplikatora o długości fali 808nm, a następnie 
część przy użyciu aplikatora o długości fali 650/660nm. 
 

4. Naciśnięcie  przycisku  na  obudowie  aplikatora  laserowego  „podczerwonego”  bezpośrednio  
po zakończeniu zabiegu sekwencji sond punktowych powoduje jej powtórzenie. 

 

Naciśnięcie klawisza oznaczonego symbolem   spowoduje wyświetlenie na ekranie informacji o parametrach 
danego  programu  zabiegowego.  Opuszczenie  trybu  wyświetlania  informacji  (z  nazwą  lub  parametrami) 

następuje po naciśnięciu klawisza   lub  . 
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Jeżeli  istnieje  potrzeba  przerwania  wykonywania  zabiegu  –  pauzy,  należy  nacisnąć  klawisz  STOP.  W  celu 
wznowienia zabiegu należy postępować zgodnie z informacjami prezentowanymi na wyświetlaczu. 
 
W każdej chwili można zatrzymać emisję promieniowania laserowego na jeden ze sposobów: 

 naciśnięcie  przycisku  na  sondzie  laserowej  lub  aplikatorze  prysznicowym,  ponowne  naciśnięcie 
przycisku na sondzie powoduje wznowienie emisji, 

 naciśnięcie  klawisza  STOP  na  klawiaturze,  ponowne  naciśnięcie  przycisku  na  sondzie/prysznicu  
lub dla skanera START, powoduje wznowienie emisji, 

 naciśnięcie klawisza   powoduje powrót do menu z listą, 

 wyjęcie wtyku DOOR z gniazda, 

 wyłączenia zasilania wyłącznikiem awaryjnym. 

7.3 Praca w trybie manualnym 

   Definicje symboli i zakres parametrów podano w rozdziale 8. 

Krok  Opis postępowania 

1.   Podłącz odpowiednie aplikatory laserowe.  

2.   Załącz zasilanie. Podaj kod CB 

3.   Przygotuj pacjenta do zabiegu zgodnie ze wskazówkami punktu 7.1. 

4.   Naciśnij klawisz   

5.   Klawiszami   wybierz aplikator laserowy. Wybór zatwierdź   

6.   Klawiszami   wybierz parametr do edycji, klawiszami   ustaw jego wartość. 

7.   Naciśnij START.  

8.   W przypadku aplikatora punktowego i prysznicowego naciśnij przycisk na obudowie. 

 
Jeżeli  istnieje  potrzeba  przerwania  wykonywania  zabiegu  –  pauzy,  należy  nacisnąć  klawisz  STOP.  W  celu 
wznowienia zabiegu należy postępować zgodnie z informacjami prezentowanymi na wyświetlaczu. 

7.4 Programy użytkownika 

Użytkownik  posiada  możliwość  zapisywania  w  pamięci  urządzenia  własnych  programów  zabiegowych  
dla każdej z dostępnych terapii. Każdemu programowi można nadać nazwę literową (maksymalnie 19 znaków). 

 

Krok  Opis postępowania 

1.   Podłącz odpowiednie aplikatory laserowe.  

2.   Załącz zasilanie. Podaj kod CB 

3.   Naciśnij klawisz   

4.   Klawiszami   wybierz aplikator laserowy. Wybór zatwierdź   

5.   Klawiszami   wybierz parametr do edycji, klawiszami   ustaw jego wartość. 

6.   Po zakończeniu edycji parametrów naciśnij klawisz   

7.  
Klawiszami    wybierz  numer,  pod  którym  zapisany  zostanie  program.  Wybór  zatwierdź 

klawiszem  

8.  
Wykorzystując  klawisze    do wyboru  znaku  i    do  przesuwania  kursora wprowadź  nazwę 
programu. 

9.   Klawiszem zatwierdź nazwę, ponownie naciśnij , aby program został zapisany. 

 
Na  każdym  etapie  przygotowania  programu  użytkownika  istnieje  w  menu  możliwość  powrotu  

na wcześniejszy poziom przez naciśnięcie klawisza . 
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Korzystanie  z  zapisanych w pamięci  aparatu programów użytkownika następuje na  takich  samych  zasadach,  
jak  przy  wyborze  wbudowanego  programu  zabiegowego.  W  menu  trybu  programowego  wybierz  pozycję 
Programy użytkownika. 
 
Przy pierwszej próbie zapisu programu użytkownika wszystkie lokacje pamięci są wolne. Zapisywanie kolejnych 
programów użytkownika może następować pod lokacjami wolnymi lub już zapisanymi przez ich nadpisanie. 
 
UWAGA:  
Nie  jest możliwe uruchomienie programu użytkownika przygotowanego dla danego aplikatora np. 40RDV2 
na  innym  aplikatorze,  np.  400IRV2.  Programy  zapisane,  ale  niedostępne  oznaczone  są  na  liście 
przekreśleniem. 
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8. Definicje i parametry 

Ze  względu  na  szerokie  spektrum  działania  laser  można  stosować  do  leczenia  schorzeń  w  następujących 
dziedzinach: 

 medycynie sportowej, 

 ortopedii, 

 reumatologii, 

 neurologii, 

 dermatologii, 

 laryngologii, 

 stomatologii. 
Ważnym czynnikiem działania lasera biostymulacyjnego jest brak efektu cieplnego, co pozwala na zastosowanie 
w stanach ostrych. 
 

Charakterystyka źródeł promieniowania laserowego stosowanych w aplikatorach laserowych: 

Typ aplikatora 
Znamionowa moc 
optyczna 

Długość fali 
Typ diody 
laserowej 

Sposób pracy 

40RDV2  40 mW  660 nm  półprzewodnikowa 
w trybie pracy ciągłej 
i impulsowej 

80RDV2  80 mW  660 nm  półprzewodnikowa 
w trybie pracy ciągłej 
i impulsowej 

PM‐RD‐650/20  20 mW 
650 nm lub 
660 nm 

półprzewodnikowa 
w trybie pracy ciągłej 
i impulsowej 

PM‐RD‐660/40  40 mW  660 nm  półprzewodnikowa 
w trybie pracy ciągłej 
i impulsowej 

200IRV2  200 mW  808 nm  półprzewodnikowa 
w trybie pracy ciągłej 
i impulsowej 

400IRV2  400 mW  808 nm  półprzewodnikowa 
w trybie pracy ciągłej 
i impulsowej 

PM‐IR‐808/200  200 mW  808 nm  półprzewodnikowa 
w trybie pracy ciągłej 
i impulsowej 

PM‐IR‐808/400  400 mW  808 nm  półprzewodnikowa 
w trybie pracy ciągłej 
i impulsowej 

PM2‐SK2‐400 
50 mW  660 nm  półprzewodnikowa 

w trybie pracy ciągłej 
i impulsowej 

400 mW  808 nm  półprzewodnikowa 
w trybie pracy ciągłej 
i impulsowej 

PM2‐SK2‐450 
100 mW  660 nm  półprzewodnikowa 

w trybie pracy ciągłej 
i impulsowej 

450 mW  808 nm  półprzewodnikowa 
w trybie pracy ciągłej 
i impulsowej 

CL1800 
5x40 mW  660 nm  półprzewodnikowa 

w trybie pracy ciągłej 
i impulsowej 

4x400 mW  808 nm  półprzewodnikowa 
w trybie pracy ciągłej 
i impulsowej 

8.1 Punktowe aplikatory laserowe   

Charakterystyka parametrów zabiegowych: 
Symbol  Definicja Dostępne parametry

 

Rodzaj podłączonego 
aplikatora 

aplikator laserowy o długości fali 808 nm 

aplikator laserowy o długości fali 650/660
nm 
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Symbol  Definicja Dostępne parametry

 
Dawka energii  0,1 – 10 J/cm2 

 

Powierzchnia 
naświetlania 

0,1; 0,3; 1, 3, 10; 30 cm2 

 
Częstotliwość impulsów  1 – 5000 Hz 

 

Wypełnienie przy pracy 
impulsowej 

50 us, 25%, 50%, 75% 

 
Moc promieniowania  25%, 50%, 75%, 100% mocy znamionowej 

 

Otwór wyjściowy 
aplikatora 

Soczewka 

Aplikator światłowodowy standardowy 
prosty/kątowy 

Aplikator światłowodowy zwężany do 
laseropunktury 

 
Energia zabiegu  maksymalnie 300 J 

 
Czas zabiegu  1s – 99 min 59 s, krok zmienny 

 

Przy zastosowaniu aplikatorów światłowodowych, ze względu na ich tłumienie, zastosowany jest współczynnik 
korekcyjny przy obliczaniu czasu zabiegu. Pozwala to na zachowanie skuteczności zabiegu, ponieważ efektywna 
dawka  energii  dostarczanej  do  tkanki  pozostaje  na  niezmienionym  poziomie  w  stosunku  do  ekspozycji  
z  wykorzystaniem  soczewki.  Dla  aplikatorów  standardowych  czas  zabiegu  jest  wydłużany  jest  o  25%,  
dla aplikatorów do laseropunktury o 67%. 

8.2 Skaner laserowy 

Charakterystyka parametrów zabiegowych: 
Symbol  Definicja Dostępne parametry

 

Typ źródła 
promieniowania 

dioda laserowa o długości fali 808 nm 

dioda laserowa o długości fali 660 nm 

dioda laserowa o długości fali 660 nm 
i dioda laserowa o długości fali 808 nm 

 
Dawka energii  0,1 – 10 J/cm2 

 
Moc promieniowania 

50% mocy znamionowej 

100% mocy znamionowej 

 

Kształt pola 
zabiegowego 

prostokąt liniowy 

elipsa 

prostokąt równomierny 

 

 

Rozmiar pola roboczego 
w osi X i Y 

1 ‐100% w obu osiach 

20 – 100% w obu osiach 

20 – 100% w obu osiach 

 

Odległość aplikatora 
skanującego od pacjenta 

2 – 100 cm 

 
Częstotliwość impulsów  1 – 5000 Hz 



8. Definicje i parametry 

strona 31 z 44    Data wydania 08.08.2014, wersja 3.2     

Symbol  Definicja Dostępne parametry

 
Czas zabiegu  1 s – 99 min 59 s, krok zmienny 

 
Energia zabiegu  maksymalnie 3300 J 

 

Charakterystyka pól roboczych: 

 przebieg  prostokątny  liniowy  –  przemiatany  jest  obszar  o  kształcie  prostokątnym, widoczna  jest  linia  
o  długości  ustawionej  w  osi  X  przesuwająca  na  odległości  ustawionej  w  osi  Y  –  pole  robocze  jest 
równomiernie oświetlone, 

 przebieg  prostokątny  równomierny  –  przemiatany  jest  obszar  o  kształcie  prostokątnym, widoczna  jest 
elipsa, której osie przesuwają się pomiędzy przekątnymi prostokąta o wymiarach ustawionych w osiach  
X i Y – pole robocze jest równomiernie oświetlone, 

 przebieg  eliptyczny  –  przemiatany  jest  obszar  o  kształcie  elipsy  (dla  ustawienia  100%  w  osi  Y  
o  kształcie  okręgu),  widoczna  jest  elipsa  (okrąg)  pulsujący  od  środka  do  rozmiarów  ustawionych  
w osiach X i Y – pole robocze jest bardziej naświetlone w pobliżu środka. 

8.3 Aplikator prysznicowy 

  Charakterystyka parametrów zabiegowych: 
Symbol  Definicja Dostępne parametry

 

Typ źródła 
promieniowania 

jedna dioda laserowa o długości fali 660nm 

pięć diod laserowych o długości fali 660 nm 

jedna dioda laserowa o długości fali 808 nm 

cztery diody laserowe o długości fali 808 nm

pięć diod laserowych o długości fali 660 nm 
cztery diody laserowe o długości fali 808 nm

 
Dawka energii  0,1 – 15 J/cm2 

 

Powierzchnia 
naświetlania 

0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20 cm2 dla trybów jednodiodowych 

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 cm2 dla trybów wielodiodowych

 
Moc promieniowania 

50% mocy znamionowej dla każdej z diod 
laserowych 

100% mocy znamionowej dla każdej z diod 
laserowych 

 
Częstotliwość impulsów  1 – 5000 Hz 

 

Wypełnienie przy pracy 
impulsowej 

50 us, 25%, 50%, 75% 

 
Czas zabiegu  1 s – 99 min 59 s, krok zmienny 

 
Energia zabiegu  maksymalnie 3000 J 
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9. Wskazania i przeciwwskazania 

9.1 Wskazania 

 trudno gojące się rany i owrzodzenia 

 rany pooperacyjne, rany poamputacyjne 

 martwica skóry 

 uszkodzenia skóry 

 owrzodzenia podudzi, owrzodzenia troficzne 

 oparzenia 

 odmrożenia 

 odleżyny 

 blizny – niezwłóknione 

 zmarszczki 

 cellulitis 

 rozstępy 

 trądzik pospolity 

 opryszczka zwykła 

 afty 

 łuszczyca 

 przewlekłe stany zapalne stawów 

 zespół bolesnego barku 

 entezopatie 

 zespół cieśni kanału nadgarstka 

 zapalenie kaletek stawowych, pochewek ścięgnistych, powięzi 

 wylewy podskórne(siniaki), stłuczenia 

 utrudniony, przedłużający się zrost kości po złamaniach 

 stany po urazach stawów 

 stany po skręceniach, zwichnięciach 

 kręcz szyi 

 zespół Sudecka (okres I i II) 

 zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) 

 reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) 

 spondyloarthrosis 

 coxarthrosis 

 gonarthrosis 

 zespoły przeciążenia mięśni 

 nerwobóle nerwów obwodowych 

 nerwobóle po przebytym półpaścu 

 neuropatia cukrzycowa 

9.2 Przeciwwskazania 

 choroby nowotworowe 

 czynna gruźlica płuc 

 skłonności do krwawień 

 stany gorączkowe 

 ciąża 

 arytmia i niewydolność krążenia 

 nadwrażliwość na światło 

 cukrzyca nieustabilizowana 
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10. Konserwacja, czyszczenie, dezynfekcja 

10.1 Czyszczenie, dezynfekcja 

UWAGA: Przed przystąpieniem do niżej podanych czynności należy aparat odłączyć od sieci zasilającej! 
 

Mycie i czyszczenie aparatu powinno być wykonywane za pomocą lekko wilgotnej gąbki lub miękkiej ściereczki 
zamoczonej w delikatnym roztworze mydła lub łagodnego detergentu.  
 
Mycie  i czyszczenie aplikatora skanującego  i aplikatora prysznicowego powinno być wykonywane za pomocą 
lekko  wilgotnej  gąbki  lub  miękkiej  ściereczki  zamoczonej  w  delikatnym  roztworze  mydła  lub  łagodnego 
detergentu.  Należy  zachować  szczególną  ostrożność  przy  myciu  szyb  zabezpieczających  otwór  wyjściowy 
aplikatora skanującego i aplikatora prysznicowego. 
 
Mycie i czyszczenie punktowych aplikatorów laserowych i przewodów powinno być wykonywane w delikatnym 
roztworze  mydła  lub  łagodnego  detergentu.  Następnie  umyte  akcesoria  należy  suchą  ściereczką  osuszyć  
i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 

 
Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników do farb i lakierów. Niedopuszczalne jest również używanie 
nadmiernie zmoczonych gąbek, w wyniku czego woda mogłaby się dostać do wnętrza aparatu czy dowolnego 
aplikatora. 
 
Nie wolno stosować aplikatorów i przewodów w stanie mokrym lub zawilgoconym! 
 
Obudowa aparatu i aplikatora skanującego nie powinna być dezynfekowana ani sterylizowana.  
 
Dezynfekcję elementów  (oprócz obudowy aparatu  i aplikatora  skanującego), nieprzeznaczonych do kontaktu  
z ciałem pacjenta, zaleca się przeprowadzać 70 % roztworem spirytusu co najmniej raz w tygodniu. Soczewki 
punktowych aplikatorów  laserowych, elementy mocujące soczewki oraz końcówki światłowodowe mogą mieć 
w  trakcie  zabiegu  kontakt  z  ciałem  pacjenta. Dezynfekcję  należy  przeprowadzać  po  każdym  takim  zabiegu, 
zalecane jest stosowanie 70 % roztworu spirytusu. Jeżeli nie dochodzi do kontaktu z ciałem pacjenta, stosuje się 
zasady dotyczące dezynfekcji, jak dla elementów nieprzeznaczonych do kontaktu z ciałem pacjenta. 
 
Dezynfekowane powierzchnie należy przemyć czystą, letnią wodą, aby uniknąć reakcji alergicznej. 
 
Końcówki światłowodowe mogą być sterylizowane dowolną metodą parową. 

10.2 Rozwiązywanie problemów 

Przyczyna  Zalecane działanie 

Aparat nie reaguje na załączenie 
zasilania 

Sprawdź bezpieczniki. Jeżeli są przepalone, wymień je zgodnie 
z punktem 10.3.  
Spróbuj podłączyć aparat innym przewodem.  
Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem. 

Aparat nie reaguje na naciskanie 
klawisza/klawiszy 

Wyłącz i ponownie załącz urządzenie. Jeżeli problem nie ustąpi 
lub występuje często, skontaktuj się z serwisem. 

Niezrozumiałe komunikaty. 
Załącz zasilanie. Wejdź do trybu ustawień. Ustaw odpowiednią 
wersję językową. 

Niewyraźny wyświetlacz.  Załącz zasilanie. Wejdź do trybu ustawień. Wyreguluj kontrast. 

Brak sygnałów dźwiękowych. 
Załącz zasilanie. Wejdź do trybu ustawień. Sprawdź konfigurację 
ustawień dźwięków. 

Brak promieniowania laserowego. 
Załącz zasilanie. Wejdź do trybu ustawień. Wykonaj pomiary mocy 
lasera. Pamiętaj, że źródła promieniowania laserowego podlegają 
zużyciu i w czasie życia urządzenia może być konieczna ich wymiana. 
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Przyczyna  Zalecane działanie 

Sygnalizacja błędu aparatu. 
Wyłącz i ponownie załącz urządzenie. Jeżeli problem nie ustąpi lub
występuje często, zanotuj numer błędu i skontaktuj się z serwisem. 

Sygnalizacja błędu aplikatora 
laserowego 

Wyłącz aparat. Odłącz uszkodzone akcesorium. Podłącz je ponownie 
i załącz zasilania. Jeżeli problem nie ustąpi lub występuje często, 
zanotuj numer błędu i skontaktuj się z serwisem. 
Jeżeli dysponujesz innym aplikatorem, podłącz go i sprawdź, czy 
problem występuje dalej. 

10.3 Wymiana bezpieczników 

UWAGA:  
Przed przystąpieniem do niżej podanych czynności należy urządzenie odłączyć od sieci zasilającej! 
 
W  przypadku  przepalenia  bezpieczników  należy  je  wymienić.  Parametry  podane  są  w  rozdziale  „Dane 
techniczne i wyposażenie aparatu” oraz na tabliczce znamionowej.  
 
W celu wymiany bezpieczników: 

Krok  Opis postępowania 

1.   Odłącz urządzenie z sieci zasilającej. 

2.   Wyjmij wtyk kabla zasilającego z gniazda sieciowego. 

3.  
Płaskim wkrętakiem podważ gniazdo bezpiecznikowe do momentu jego wysunięcia  
z oprawki. 

4.  
Palcami wyjmij gniazdo, wymień bezpieczniki, ponownie włóż je do oprawki  
i mocno dociśnij. 

5.  
Podłącz ponownie kabel zasilający – wpierw do gniazda umieszczonego  
na tylnej ściance sterownika, następnie do sieci. 

6.   Sprawdzić, czy urządzenie działa. 
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11. Dane techniczne i wyposażenie aparatu 

11.1 Dane techniczne 

Tryb pracy: 
Urządzenie do pracy ciągłej. 
Klasa urządzenia laserowego:   3B 

 
Parametry zabiegowe: 

Podano w rozdziale 8  
 
Nominalne odległości zagrożenia wzroku (NOdZW) 

sondy laserowe 660nm, 80mW max:  2,70 m 
sondy laserowe 808nm, 400mW max:  >8 m 
skanujące aplikatory laserowe  >8 m 
prysznicowy aplikator laserowy  >8 m 

 
Dokładność parametrów pracy: 

dokładność regulacji mocy  20% wartości maksymalnej mocy 

częstotliwość powtarzania impulsów  20% 
wypełnienie  20% 
rozmiar pola roboczego skanera w każdej z osi  15% 

 
Parametry związane z pracą ze skanerem laserowym: 

klasa dla wiązki pilotującej aplikatora skanującego  3R 
moc wiązki pilotującej  5 mW 
długość fali wiązki pilotującej  660 nm 
możliwość jednoczesnej emisji promieniowania RD i IR  tak 
zakres regulacji wysokości skanera  60 – 140 cm 
Zalecany kąt regulacji obrotu skanera  ‐90÷ +90° w dwóch osiach 
wypełnienie przebiegu dla pracy impulsowej skanera  75% 
elementy jezdne statywu skanera  4 z hamulcem 

 
Programy i sekwencje zabiegowe: 

wbudowane programy laserowych sond punktowych 808nm  30 
wbudowane programy laserowych sond punktowych 650/660nm  20 
wbudowane sekwencje laserowych sond punktowych  10 
wbudowane sekwencje laserowego aplikatora skanującego  25 
wbudowane programy laserowego aplikatora prysznicowego  55 
częstotliwości Volla  30 
częstotliwości Nogiera  8 

Razem  178 
 
Programy użytkownika  50 

 
Parametry dla pracy impulsowej aplikatorów punktowych: 

częstotliwości tzw. Nogiera  1,14; 2,28, 4,56; 9,12; 18,3; 36,5; 73; 146 Hz 
częstotliwości tzw. Volla  1,2; 1,7; 1,75; 2,2; 2,45; 2,5; 2,65; 2,9; 3,3; 3,5 Hz 
  3,6; 3,8; 3,9; 4; 4,9; 5,55; 5,8; 5,9; 6; 6,3; 6,8 Hz  
  7,5; 7,7; 8,25; 9,2; 9,35; 9,4; 9,45; 9,5; 9,6 Hz 

 
Zegar zabiegowy: 

zakres ustawiania czasu zabiegu dla zabiegów laseroterapii:  0÷99:59 minut 
krok ustawiania czasu zabiegu:   zmienny 
dokładność odmierzania czasu  ±10% 
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Ogólne: 

zasilanie:  230 V  10%, 50 / 60 Hz 
maksymalny pobór mocy  70 W, 100 VA 
klasa bezpieczeństwa:  I, typ BF 
stopień ochrony zapewniany przez obudowy  IP20 
bezpieczniki sieciowe:  2xT800L250V; 800mA, 250 V 
masa aparatu:  maks. 3 kg 
masa punktowego aplikatora laserowego  maks. 0,5 kg 
masa skanera laserowego  maks. 1 kg 
masa aplikatora prysznicowego  maks. 0,5 kg 
wymiary aparatu (szer. x głęb. x wys.):  30x23x11 cm 

 
Warunki przechowywania: 

zakres temperatur  +5+45°C 
wilgotność względna  3075% 
zakres ciśnienia  7001060 hPa (70 – 106 kPa) 

 
Warunki pracy: 

zakres temperatur  +15+30°C 
wilgotność względna  3075% 
zakres ciśnienia  7001060 hPa (70 – 106 kPa) 

 
Warunki transportu: 

zakres temperatur  ‐10+45°C 
wilgotność względna  2095% 
zakres ciśnienia  7001060 hPa (70 – 106 kPa) 
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11.2 Parametry EMC 

Zgodnie z EN60601‐1‐2 

Wskazania i deklaracja wytwórcy – emisja elektromagnetyczna 

Aparat  do  laseroterapii  Polaris  2  jest  przeznaczony  do  użytkowania w  środowisku  elektromagnetycznym 
opisanym  poniżej.  Klient  lub  użytkownik  powinien  zagwarantować,  że  Aparat  do  laseroterapii  Polaris  2 
użytkowany jest w takim środowisku. 

Test emisji  Zgodność  Otoczenie elektromagnetyczne ‐ wskazania 

Emisja zaburzeń 
radioelektrycznych 
promieniowanych  

CISPR 11 

Grupa 1 

Aparat do laseroterapii Polaris 2 wykorzystuje energię w zakresie RF tylko do 
realizacji wewnętrznych funkcji. Dlatego emisje w zakresie RF są na bardzo 
niskim poziomie i nie jest prawdopodobne, aby powodowały jakiekolwiek 
zakłócenia w funkcjonowaniu sprzętu elektronicznego znajdującego się w 
pobliżu. 

Emisja zaburzeń 
radioelektrycznych 
przewodzonych  

CISPR 11 

Klasa B 

Aparat do laseroterapii Polaris 2 jest właściwy do użytkowania we wszystkich 
pomieszczeniach, włączając pomieszczenia do użytku domowego, które 
bezpośrednio podłączone są do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia 
zasilającej obiekty do użytku domowego. 

Emisja harmonicznych prądu 
sieci 

IEC 61000‐3‐2 

Klasa A 

Wahania napięcia i migotanie 
światła  

IEC 61000‐3‐3 

Zgodny 
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Wskazania i deklaracja wytwórcy – odporność elektromagnetyczna 

Aparat  do  laseroterapii  Polaris  2  jest  przeznaczony  do  użytkowania w  środowisku  elektromagnetycznym 
opisanym  poniżej.  Klient  lub  użytkownik  powinien  zagwarantować,  że  Aparat  do  laseroterapii  Polaris  2
użytkowany jest w takim środowisku. 

Test odporności 
Poziom testowy 
IEC60601 

Poziom zgodności 
Otoczenie elektromagnetyczne ‐
wskazania 

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD) 

IEC 61000‐4‐2 

±6kV kontaktowe 

±8kV powietrzne 

±6 kV kontaktowe 

±8 kV powietrzne 

Podłoga powinna być pokryta drewnem, 
betonem lub ceramiką. Jeżeli jest położone 
pokrycie z materiału syntetycznego, wilgotność 
względna powinna wynosić przynajmniej 30%. 

Serie szybkich elektrycznych 
stanów przejściowych 

IEC 61000‐4‐4 

±2kV dla linii zasilania 

±1kV dla linii 
wejścia/wyjścia 

±2 kV dla linii zasilania 

±1 kV dla linii 
wejścia/wyjścia 

Jakość zasilania powinna być taka 
jak w typowym środowisku szpitalnym lub 
komercyjnym. 

Udary napięciowe 

IEC 61000‐4‐5 

±1kV tryb różnicowy 

±2kV tryb wspólny 

±1kV tryb różnicowy 

±2kV tryb wspólny 

Jakość zasilania powinna być taka  
jak w typowym środowisku szpitalnym lub 
komercyjnym. 

Zapady i przerwy napięcia 
zasilającego 

IEC 61000‐4‐11 

<5% UT 

(>95% zapad UT) 

przez 0,5 okresu 

40% UT 

(60% zapad UT) 

przez 5 okresów 

70% UT 

(30% zapad UT) 

przez 25 okresów 

<5% UT 

(>95% zapad UT) 

przez 5 sekund 

<5% UT 

(>95% zapad UT) 

przez 0,5 okresu 

40% UT 

(60% zapad UT) 

przez 5 okresów 

70% UT 

(30% zapad UT) 

przez 25 okresów 

<5% UT 

(>95% zapad UT) 

przez 5 sekund 

Jakość zasilania powinna być taka  
jak w typowym środowisku szpitalnym lub 
komercyjnym. Jeżeli użytkownik Aparatu 
wielofunkcyjnego Polaris 2 wymaga ciągłego 
działania w czasie występowania zakłóceń 
zasilania, zalecane jest, aby wyrób był zasilany z 
bezprzerwowego źródła zasilania. 

Pola magnetyczne o 
częstotliwościach sieci 
zasilających  
(50/60Hz)  

IEC 61000‐4‐8 

3 A/m  3 A/m 

Pola magnetyczne o częstotliwościach sieciowych 
powinny mieć poziomy charakterystyczne dla 
typowych lokacji w typowym środowisku 
komercyjnym lub szpitalnym. 

UWAGA         UT jest napięciem zasilania ac zastosowanym w teście. 
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Wskazania i deklaracja wytwórcy – odporność elektromagnetyczna 

Aparat  do  laseroterapii  Polaris  2  jest  przeznaczony  do  użytkowania  w  środowisku  elektromagnetycznym 
opisanym  poniżej.  Klient  lub  użytkownik  powinien  zagwarantować,  że  Aparat  do  laseroterapii  Polaris  2
użytkowany jest w takim środowisku. 

Test odporności 
Poziom testowy 
IEC60601 

Poziom 
zgodności 

Otoczenie elektromagnetyczne ‐ wskazania 

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia 
przewodzone 
indukowane przez pola 
o częstotliwości 
radiowej 

IEC 61000‐4‐6 

 

 

Zaburzenia 
elektromagnetyczne 
promieniowane o 
częstotliwościach 
radiowych 

IEC 61000‐4‐3 

 

 

 

 

 

 

 

3 Vrms 

150 kHz to 80 MHz 

 

 

 

 

 

3 V/m 

80MHz to 2,5GHz 

 

 

 

 

 

 

 

3Vrms 

 

 

 

 

 

 

3 V/m 

Przenośne i ruchome urządzenia komunikacji w paśmie RF powinny 
być używane nie bliżej od jakiejkolwiek części Aparatu 
wielofunkcyjnego Polaris 2, włączając przewody, niż wynosi zalecany 
odstęp wyznaczony z równania stosowanego w zależności od 
częstotliwości nadajnika. 

Zalecany odstęp 

d = 1,2 P  

d = 1,2 P  80MHz to 800MHz 

d = 2,3 P  800MHz to 2,5GHz 

gdzie P jest wartością maksymalnej mocy wyjściowej nadajnika w 
Watach (W) zgodnie z mocą określoną przez producenta nadajnika, a 
d jest zalecanym odstępem podanym w metrach (m) 

Natężenie pola pochodzące od stałych nadajników RF, określone 
przez pomiary w miejscu użytkowania wyrobu medycznego

a
, powinno 

być mniejsze od wartości poziomu zgodności dla każdego z podanych 
zakresów częstotliwości

b
. 

Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu urządzeń oznaczonych 
następującym symbolem. 

 
  

UWAGA 1 Dla częstotliwości 80MHz i 800MHz, stosuje się wartość odstępu dla wyższego zakresu częstotliwości. 

UWAGA 2 Podane wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację elektromagnetyczną wpływ mają 
pochłanianie i odbicia fal od struktur, obiektów i ludzi. 

a
 Natężenie pola pochodzące od stałych nadajników takich jak stacje bazowe radiotelefonii (komórkowej i bezprzewodowej), naziemna 
radiokomunikacja ruchoma, nadajniki amatorskie, nadajnik radiowe i telewizyjne nie może być teoretycznie dokładnie oszacowane. Aby 
ocenić wpływ stałych nadajników RF na otoczenie elektromagnetyczne, powinny zostać przeprowadzone pomiary w miejscu użytkowania 
wyrobu medycznego. Jeżeli zmierzone natężenie pola przekracza zastosowany poziom zgodności, Polaris 2 powinien być obserwowany pod 
kątem weryfikacji prawidłowego działania. Jeżeli zauważone zostanie nieprawidłowe działanie, może być konieczne przeprowadzenie 
dodatkowych pomiarów, w celu reorientacji lub relokacji Aparatu do laseroterapii Polaris 2. 

b
  w paśmie częstotliwości 150kHz to 80MHz, natężenie pola powinno być mniejsze niż 3 V/m. 
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Zalecane odstępy pomiędzy przenośnymi i ruchomymi urządzeniami komunikacji w paśmie 
RF a aparatem Polaris 2 
Aparat do laseroterapii Polaris 2 jest przeznaczony do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym, w 
którym promieniowane zaburzenia w paśmie RF są kontrolowane. Klient lub użytkownik może zapobiec 
powstawaniu zakłóceń elektromagnetycznych przez zachowanie minimalnej odległości pomiędzy 
przenośnym i ruchomym urządzeniem komunikacji w paśmie RF (nadajnikiem) a aparatem Polaris 2. 
Minimalne zalecane odległości podano poniżej, zgodnie z maksymalną mocą wyjściową urządzenia 
komunikacyjnego. 

Maksymalna 
promieniowana moc 
wyjściowa nadajnika [W] 

Odstęp w odniesieniu do częstotliwości nadajnika [m] 

150kHz to 80MHz 

  d = 1,2 P  

80MHz to 800MHz 

d = 1,2 P  

800MHz to 2,5GHz 

d = 2,3 P  
0,01  0,12  0,12  0,23 

0,1  0,38  0,38  0,73 

1  1,2  1,2  2,3 

10  3,8  3,8  7,3 

100  12  12  23 

Dla nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej nieumieszczonej na powyższej liście zalecany odstęp d podawany  
w metrach (m) może zostać oszacowany przez wykorzystanie wzoru stosowanego w zależności od częstotliwości nadajnika, 
gdzie P jest maksymalną mocą wyjściową nadajnika w Watach (W) zgodnie z mocą podaną przez producenta. 
UWAGA 1 Dla częstotliwości 80MHz i 800MHz, stosuje się wartość odstępu dla wyższego zakresu częstotliwości. 
UWAGA 2 Podane wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację elektromagnetyczną 
wpływ mają pochłanianie i odbicia fal od struktur, obiektów i ludzi.  

11.3 Wyposażenie standardowe 

Lp.  Nazwa  Ilość 

1. Sterownik Polaris 2  1 

2. Kabel zasilający  1 

3. Łącznik zdalnej blokady DOOR  1 

4. Bezpieczniki zwłoczne T800L250, 800mA, 250V  2 

5. Instrukcja Użytkowania  1 

6. Zestaw programów i sekwencji zabiegowych  1 

7. Protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa  1 

8. Paszport techniczny  1 

9. Karta gwarancyjna  1 

11.4 Wyposażenie opcjonalne 

Nazwa 

Statyw skanera  Prysznicowy aplikator laserowy typu CL1800 

Skanujący aplikator laserowy typu PM2‐
SK2‐400 lub PM2‐SK2‐450 

Punktowy aplikator laserowy typu: 

 40RDV2 lub 80RDV2 

 200IRV2 lub 400IRV2 

Wyłącznik awaryjny  Wkrętak krzyżakowy typu RWWr Nr 1x75 PH‐B 

Torba na aparat i wyposażenie  Okulary ochronne do lasera dla pacjenta i operatora 

Uchwyt na aplikator prysznicowy  Uchwyt na punktowy aplikator laserowy 
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Nazwa 

Aplikatory światłowodowe: 

 8mm prosty lub kątowy 

 6mm prosty lub kątowy 

 6mm do laseropunktury 

 

11.5 Polecane pozycje literatury (tylko wersja polska) 

 „Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych”, A. Bauer, M. Wiecheć 

 „Fizykoterapia”, T. Mika, W. Kasprzak 

 „Podstawy fizykoterapii”, J. Łazowski 

 „Medycyna fizykalna”, J.W. Kochański, M. Kochański 

 „Medycyna fizykalna”, G. Straburzyński, A. Straburzyńska‐Lupa 

 „Fizjoterapia kliniczna”, W. Kasprzak / red. / 

 „Fizykoterapia. Aspekty kliniczne i biofizyczne”, V. Roberstson, A. Ward, J. Low, A. Reed
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12. Dodatek A. Objaśnienia symboli 

Symbol  Objaśnienie 

 
Uwaga, zajrzyj do DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ 

 
Część aplikacyjna typu BF 

 
Data produkcji: miesiąc/rok 

IP20  Stopień ochrony zapewniany przez obudowę 

  Bezpiecznik  

VER  Wersja urządzenia 

SN  Numer seryjny 

 

Zakaz umieszczania zużytego sprzętu razem z innymi odpadami 

 

Należy postępować zgodnie z Instrukcją Użytkowania 

 

Zakaz siadania na statywie i półce pod aparat 

 

Zakaz wchodzenia na podstawę statywu 

 

Nie popychać 

 
Instrukcja obsługi 

  Promieniowanie niejonizujące 

 
Wrażliwość na wyładowania elektrostatyczne 
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13. Dodatek B. Demontaż skanera laserowego 

W celu zdemontowania skanera ze statywu należy wykonać następujące czynności: 

 Odłącz wtyk przewodu połączeniowego. 

 Odkręć wkręty robaczkowe, jeżeli występują. 

 Przytrzymując ręką za statyw, wyciągnij skaner z gniazda mocowania. 
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14. Obsługa serwisowa 

 




