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A. Sondă
B. Afișaj 7” de tip touchscreen
C. Buton de oprire de urgență
D. Buton rotativ multifuncțional
E. Soclu pentru calibrare

F.  Etichetă care afișează date laser
G.  Etichetă pentru identificarea 

produsului
H.  Comutator principal
I.  Siguranțe 2x2AT
J.  Soclu 100-240 V ~ 50/60 Hz
K.  Ventilator pentru răcire
L.  Interblocare
M. Soclu pentru întrerupător de 

picior 
N. Interblocare pentru buton pentru 

pacient (Opțional)
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Accesorii

Sondă cu laser

Întrerupător de picior 
(4930)

Ochelari de protecție
(4800)

Interblocare cu 3 poli
(4900)

Cablu de alimentare
(4910)

Ø 38 mm atașament 
aplicator magnetic

(207902)

Ø 26 mm atașament 
aplicator magnetic

(207901)
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Dispozitiv Clasa I, tip BF

Electricitate cu curent alternativ~
LL00115

Radiații neionizate
Simbol pentru pericol general

Producătorul legal DJO 
France S.A.S

Serie dispozitiv

Deschis (deconectarea de la 
alimentarea de la rețea)

Aplicator pentru fibră optică

Pericol laser

Etichetă de identificare a 
produsului 
(Intelect HPL 7)

Interblocare buton pentru 
pacient 
(numai versiunea ScanX) 

Abțibild pentru soclul 
întrerupătorului de picior

Etichetă pentru interblocare

Conformitatea cu Directiva 
93/42/CEE cu identificarea 
Organismului notificat Intertek

Atenție: Specificații laser 
ale clasei IV 
Intelect HPL 7
P 7 W
   810 + 980 nmy

Închis (conectarea la 
alimentarea de la rețea)

Simbolurile de pe etichetă și dispozitiv

0

I

Obligatorie respectarea 
instrucțiunilor de utilizare

Oprire laser

0086

Marcaj WEEE (Directive europeană 
2012/19/EU). Indică tratament separat 
pentru eliminarea la sfârșitul duratei 
de viață”. În Uniunea Europeană – 
legislația aplicabilă în UE, astfel cum este 
implementată în fiecare Stat Membru 

necesită ca produsele electrice și electronice uzate care 
poartă acest marcaj să fie eliminate separat față de 
deșeurile menajere obișnuite. Aceasta include accesoriile 
electrice și cele ale dispozitivului, precum cablurile de 
alimentare și întrerupătorul de picior. Pentru clienții 
din Regatul Unit, contactați Serviciul pentru clienți din 
cadrul DJO Ltd pentru aranjarea returnării. În afara 
Uniunii Europene – Dacă doriți să eliminați produse 
electrice și electronice uzate, contactați autoritățile 
locale aferente pentru a vă asigura că echipamentul nu 
ajunge printre deșeurile menajere.
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1.1 Ce este Intelect® 
HPL 7 și HPL15?

1.2 La ce se 
utilizează HPL 7 și 
HPL15?

1.3 Avantaje

1. Introducere

Intelect HPL 7 (REF2879) și HPL15 (REF 2979) este un dispozitiv medical 
pentru terapie cu laser de înaltă energie, proiectat pentru tratarea 
patologiilor care afectează mușchii și oasele precum lumbago, epicondilita, 
durerile la nivelul umerilor, artroza, precum și contractura, entorse și multe 
alte afecțiuni. Este un instrument puternic și precis care poate îndeplini 
majoritatea cerințelor terapeutice.
Intelect HPL 7 și HPL15 prezintă o gamă de setări pentru putere și lungime 
de undă, până la 7 W de putere (Intelect HPL 7), până la 15 W de putere 
(Intelect HPL 15).

Efectul fotochimic al Intelect HPL 7 și HPL 15 generează biostimulare 
profundă în țesut, reactivând metabolismul celular. Laserul poate fi emis 
în mod continuu, pulsat sau cu puls unic, precum și în modul stohastic. 
Acesta din urmă permite maximizarea rezultatelor terapeutice în siguranță 
completă, limitând efectele termice asupra țesutului.

Intelect HPL 7 și HPL15 este un laser terapeutic foarte inovator. 
Echipamentul a fost proiectat cu o gamă largă de funcții importante:
- Sistem de operare în timp real și afișaj touchscreen de 7’’
- Bibliotecă interactivă cu peste 60 de protocoale terapeutice
- Diverse configurații de putere, până la 7 W în mod efectiv (Intelect HPL 7), 
 până la 15 W în mod efectiv (Intelect HPL 15)
- Lungimi de undă terapeutice ideale 810+980nm) pentru HPL 7 și 

(810+980+1064) pentru HPL15
- Intelect HPL 7 și HPL15 prezintă o varietate de moduri de funcționare: 

continuu, întrerupt, pulsat, puls unic, burst, stohastic, antiinflamator.

La nivel terapeutic, Intelect HPL 7 și HPL15 garantează stimulare 
mitocondrială care generează o creștere a producției de ATP, activarea 
microcirculației și peristaltismul limfatic. Hiperpolarizarea membranei fibrei 
nervoase (cu efectul ulterior de blocare a mediatorilor inflamației) rezultă 
într-un efect anti-edem. 
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1.4 Cine poate utiliza 
Intelect HPL 7 și 
HPL15?

Intelect HPL 7 și HPL15 este proiectat pentru utilizare în terapia cu laser.

Terapia cu laser intră în domeniul fizioterapiei și al terapiei analgezice. 
Operatorul trebuie să fie calificat și competent și să aparțină uneia dintre 
următoarele categorii:

Personal medical:
Specialiști în medicină fizică și de reabilitare
Specialiști în medicină sportivă
Ortopezi
Chiropracticieni
Specialiști în medicină podiatrică
Doctori

Paramedici 
Specialist în terapia fizică
Specialist în terapia de reabilitare
Specialist în terapia pentru atleți 
Asistent specialist în terapie fizică și asistent chiropractician sub
supravegherea unui specialist în terapie fizică, respectiv a unui 
chiropractician autorizat

Conflicte subacromiale
Leziuni ale coafei rotatorilor
Artroză
Epicondilita
Epitrohleita
Bursita
Simptome post-fractură
Tendinită
Sindrom de tunel carpian
Pubalgie
Gonartroză
Reconstrucție de ligament anterior încrucișat
Bursita piciorului tip Crow
Entorse
Fasciită plantară
Tendonul lui Achile
Cervicalgie
Cervicobrahialgie
Contractură musculară
Spondiloză
Lumbago
Coxartroză
Sindrom de mușchi piriform
Sciatică

1.5 Indicații
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Deoarece sursa laser utilizată emite lumină în apropierea gamei de radiații 
infraroșii, contraindicațiile sunt de două tipuri.

- Leziuni oculare
- Leziuni termice ale țesutului expus la terapie, cu atenție deosebită acordată 
emiterii continue și asupra fototipului pacientului.

Primul caz este prevenit prin utilizarea de ochelari de protecție, iar cel de-al 
doilea este evitat prin capacitatea operatorului de a evalua sensibilitatea 
termică a pacientului și fototipul acestuia. Respectați valorile și specificațiile 
de utilizare detaliate în secțiunea „Instrucțiuni”.

În mod deosebit, evitați utilizarea în următoarele cazuri:
- Pacienților cu neoplasm suspect sau evident
- Femeile însărcinate
- Tratamentul zonelor foto-sensibile
- Tratamentul zonelor infectate
- Pacienții epileptici
- Zonele cu hemoragie 
- Tratamentul nervului simpatic, a nervului vag sau a zonei cordului în cazul 
pacienților cardiaci.

1.6 Contraindicații

Înainte de aplicare, utilizatorul trebuie să citească cu atenție și 
în întregime manualul de utilizare, indicațiile și contraindicațiile, 
avertismentele și instrucțiunile de utilizare. 

Pentru a evita riscul de electrocutare, acest echipament trebuie să fie 
alimentat numai prin intermediul unei rețele electrice prevăzută cu 
împământare de protecție. 

Dispozitivul trebuie utilizat cu cablul de alimentare furnizat.

Cablul de alimentare trebuie protejat împotriva solicitărilor fizice și 
scoaterea acestuia trebuie să poată fi efectuată în mod facil dacă este 
nevoie. 

Câmpurile magnetice și electrice pot afecta performanța 
corespunzătoare a unității. Din acest motiv, asigurați-vă că 
toate dispozitivele externe operate în vecinătatea unității sunt în 
conformitate cu cerințele CEM furnizate la sfârșitul acestui manual 
de utilizare. Echipamentul pentru raze X, dispozitivele MRI, sistemele 
radio și telefoanele mobile sunt posibile surse de interferențe deoarece 
pot emite niveluri înalte de radiații electromagnetice. Țineți unitatea 
departe de astfel de echipamente și verificați performanța aferentă 
înainte de utilizare.

1.7 Avertisment 
general
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Unitatea trebuie deconectată înainte de fiecare mentenanță sau 
curățare, prin scoaterea cablului din soclu. Astfel, se evită riscul de 
electrocutare. 

Recomandăm evitarea utilizării de gaze anestezice inflamabile sau de 
gaze oxidante precum oxid de azot (NO) și oxigen.
Unele materiale (căptușeala, de exemplu) pot arde la temperaturi 
extrem de mari atunci când sunt saturate cu oxigen, chiar și de la 
UTILIZAREA OBIȘNUITĂ A DISPOZITIVULUI. Solvenții adezivi și soluțiile 
inflamabile utilizate la curățarea sau dezinfectarea unității trebuie 
lăsate să se evapore înainte de utilizarea DISPOZITIVULUI LASER. 
Aveți grijă la elementele care prezintă risc de incendiu, precum gazul 
endogen. 

Funcționarea necorespunzătoare (absența sau deviația) a razei poate 
indica funcționarea greșită a emisiei.

Repararea circuitelor electrice trebuie efectuată de personal autorizat 
și instruit, cu un document din partea producătorului. 

În caz de defecțiune, recomandăm contactarea producătorului 
dispozitivului pentru a evita pierderea condițiilor garanției. 

Nu utilizați alte accesorii decât cele furnizate de DJO. Alte accesorii pot 
genera pericol, afecta proprietățile CEM ale unității sau pot deteriora 
unitatea.

Inspectați unitatea înainte de utilizare. Dacă o unitate sau un accesoriu 
este deteriorat, nu utilizați unitatea și contactați-vă distribuitorul.

Nu modificați unitatea. Unitatea poate fi reparată numai de către 
personal autorizat DJO.

Intelect HPL 7 și HPL15 nu este potrivit pentru utilizare în zone cu 
atmosferă explozivă, inflamabilă sau cu risc de aprindere. 
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2. Ghid de utilizare rapidă

Înainte de a utiliza HPL 7 și HPL15, asigurați-vă că stă pe o suprafață stabilă.
Asigurați-vă că comutatorul de alimentare este setat la „0”. 
Asigurați-vă că este atașat  cablul de alimentare la aparat; conectați fișa la o priză de alimentare.
În caz de orice întrebări la configurarea Intelect HPL 7 și HPL15, contactați DJO (lista cu informații de contact 
e la sfârșitul acestui Manual de utilizare).

Conectați cablul întrerupătorului 
de picior pneumatic la soclul 
corespunzător din spatele mașinii.

Conectați interblocarea la soclul 
central corespunzător din spatele 
mașinii.

După conectarea interblocării la 
aparat, Intelect HPL 7 și HPL15 este 
complet funcțional; conexiunea 
la comutatorul ușii camerei de 
tratament trebuie efectuată de 
către un electrician calificat.

Porniți aparatul folosind 
comutatorul din spatele carcasei.
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Atașați aplicatorul magnetic la 
sondă.

Asigurați-vă că persoanele 
prezente (operatorul și pacientul) 
poartă ochelari de protecție 
autorizați. 

După ecranul de întâmpinare, se va 
afișa o tastatură. Introduceți parola 
pentru a inițializa aparatul. 

Parola este 1-2-3-4.

Selectați modul pentru a începe 
terapia.
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Pentru a seta parametrii de tratament: 
apăsați „Pornire rapidă”. Aceasta vă va 
duce la un ecran care vă solicită să alegeți 
modul (continuu, întrerupt, pulsat, puls 
unic, burst, stohastic, antiinflamator) 
înainte de inițializarea emiterii. La 
selectarea unui mod, veți fi direcționați 
către un ecran de unde puteți seta 
parametrii terapiei.

Pentru a alege cantitatea de energie care 
să fie transferată, apăsați pătratul (Joule) 
din partea dreaptă a ecranului și rotiți 
butonul rotativ spre dreapta; reglarea 
cantității de jouli va regla automat timpul 
terapiei (pătratul din zona de stânga sus).
Pentru a seta puterea selectată, faceți 
clic pe pictograma „Putere Laser” și rotiți 
butonul rotativ spre dreapta. Parametrul 
apare în zona de stânga jos a ecranului.

Emisia de laser începe la apăsarea 
butonului „play” (redare) din zona de 
dreapta jos a ecranului și apăsând 
întrerupătorul de picior pneumatic. În 
timpul emisiei, semnalul de ieșire audio 
(cu intensitate reglabilă) e activat și 
parametrii terapiei (Wați, timp, Jouli și 
temperatura capătului cu laser) sunt 
afișate în dreptunghiurile din partea 
de jos a ecranului. Emisia de laser se 
oprește la întreruperea presiunii de pe 
întrerupătorul de picior. 

Identificați zona corpului care urmează 
să fie tratată și poziționați sonda 
perpendicular pe zonă.
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Opriți aparatul folosind comutatorul 
din partea din spate a acestuia.

Pentru resetarea parametrilor 
(timp, cantitate de energie și 
putere), apăsați butonul „stop” 
(oprire). 

Utilizați întotdeauna sonda cu laser împreună cu aplicatorul furnizat. 

Recomandăm calibrarea procedurii înainte de fiecare tratament. 

Pentru a opri în siguranță dispozitivul: finalizați tratamentul și opriți 
emisia de laser, opriți unitatea cu ajutorul butonului din spatele 
acesteia, asigurați-vă că acest buton este în poziția „0”. 

Pentru finalizarea deconectării, pentru siguranță optimă, scoateți cablul 
de alimentare din dispozitiv. 

2.1 Utilizarea 
sondei
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3. Instrucțiuni de utilizare

Pentru a inițializa tratamentul, apăsați „Pornire rapidă”, alegeți modul 
de emisie (continuu, întrerupt, etc), setați parametrul de putere apăsând 
„Putere Laser” și cantitatea de energie apăsând „Joule”, scoateți sonda din 
locașul aferent, adăugați în mod corespunzător distanțierul sondei și apăsați 
întrerupătorul de picior pentru a activa emisia de laser. Sonda trebuie 
menținută întotdeauna perpendiculară față de pacient; puteți mări sau 
micșora puterea rotind butonul rotativ la dreapta/la stânga.

Partea de jos a ecranului afișează puterea reală transmisă, timpul, cantitatea 
de energie transferată și temperatura capătului cu laser.

3.1 Inițializarea

După pornirea dispozitivului și afișarea ecranului de întâmpinare, veți accesa 
ecranul principal „device management” (Gestionare dispozitiv) și va trebui să 
introduceți parola. 
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3.2.1 Modul Continuu

Modurile sunt împărțite în 7 secțiuni:

A) Continuu (cap. 3.2.1)
B) Întrerupt (cap. 3.2.2)
C) Pulsat (cap. 3.2.3)
D) Puls unic (cap. 3.2.4)
E) Burst (cap. 3.2.5)
F) Stohastic (cap. 3.2.6)
G) Antiinflamator (cap. 3.2.7)

În această parte a meniului este posibilă selectarea funcționării în 
modul continuu. Numai modul de emisie asigură un schimb de energie 
corespunzător pentru declanșarea efectului de fotobiostimulare, mărind 
producția de ATP. Ieșirea este furnizată în mod constant. Modul de ieșire 
constantă este esențial pentru declanșarea unui proces de regenerare a 
țesutului; este indicat pentru patologii de leziuni profunde. Pentru a inițializa 
tratamentul, modul de emisie Continuu, setați parametrul de putere 
apăsând „Putere Laser” și cantitatea de energie apăsând „Joule”, scoateți 
sonda din locașul aferent, adăugați în mod corespunzător distanțierul sondei 
și apăsați întrerupătorul de picior pentru a activa emisia de laser. Partea 
de jos a ecranului afișează puterea reală transmisă, timpul, cantitatea de 
energie transferată și temperatura capătului cu laser.

3.2 Modul
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3.2.2 Modul Întrerupt

3.2.3 Modul Pulsat

Pentru a inițializa tratamentul, alegeți modul de emisie Întrerupt, setați 
parametrul de putere apăsând „Putere Laser” și cantitatea de energie 
apăsând „Joule”. Ciclul de sarcină poate fi modificat. Scoateți sonda din 
locașul aferent, adăugați în mod corespunzător distanțierul sondei și apăsați 
întrerupătorul de picior pentru a activa emisia laser. Partea de jos a ecranului 
afișează puterea reală transmisă, timpul, cantitatea de energie transferată și 
temperatura capătului cu laser.

Modul Pulsat este cel mai adesea indicat pentru tratamentul în fază acută, 
optimizând acțiunea antiinflamatorie și mărind biostimularea, minimizând în 
același timp impactul termic. Acest mod permite optimizarea emisiei laser în 
funcție de tipul de piele.
Prin selectarea duratei impulsului < 500 ms e posibilă modificarea frecvenței 
prin selectarea opțiunii corespunzătoare de pe ecran.
După setarea parametrilor frecvenței și durata pulsului, făcând clic pe 
„Putere Laser” puteți modifica puterea de lucru, iar dacă faceți clic pe „joules” 
(Joule) din zona de dreapta sus a ecranului, puteți seta cantitatea de energie 
care să fie transferată. Prin scoaterea sondei din locașul aferent, adăugarea 
în mod corespunzător a aplicatorului, apăsarea butonului „Start” (Pornire) și 
acționarea întrerupătorului de picior, puteți începe sesiunea de terapie. 
Partea de jos a ecranului afișează puterea reală transmisă, timpul, cantitatea 
de energie transferată și temperatura capătului cu laser. Pentru a modifica 
parametrii de timp și energie trebuie să apăsați pătratul din partea de sus a 
ecranului.
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3.2.4 Modul Puls unic

3.2.5 Modul Burst

Acest mod vă permite să setați durata unui puls unic. Modul Puls unic 
furnizează un puls, durata acestuia fiind definită de operator la fiecare 
apăsare a întrerupătorului de picior. E posibilă selectarea unei durate de la 
20 ms și până la o durată maximă de 1000 ms, prin apăsarea pătratului din 
centrul ecranului. 
Apăsarea butonului „Start” (Pornire) și aplicarea de presiune asupra 
întrerupătorului de picior va activa un singur puls, care va fi livrat în intervalul 
de timp specificat în prealabil. Continuarea apăsării întrerupătorului de 
picior va livra un puls identic. Partea de jos a ecranului afișează puterea reală 
transmisă, timpul, cantitatea de energie transferată și temperatura capătului 
cu laser. 

Acest mod vă permite să setați frecvența pulsului și durata fiecărui puls. 
Selectarea duratei pulsului < 500 ms vă permite să modificați frecvența 
(max. 10 Hz) prin efectuarea selecțiilor corespunzătoare. După setarea 
parametrilor frecvenței și durata pulsului, făcând clic pe „Putere Laser” 
puteți modifica puterea de lucru. Prin scoaterea sondei din locașul aferent, 
adăugarea în mod corespunzător a aplicatorului, apăsarea butonului „Start” 
(Pornire) și acționarea întrerupătorului de picior, puteți începe sesiunea de 
terapie. Partea de jos a ecranului afișează puterea reală transmisă, timpul, 
cantitatea de energie transferată și temperatura capătului cu laser. 
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3.2.6 Modul Stohastic

Modul de emisie Stohastic generează pulsuri laser cu putere variabilă; 
acest mod specific interacționează cu centrul nervos periferic, limitând 
semnificativ percepția căldurii în timpul tratamentului. Emisiile „Naturally 
thermal” (natural termice) combinate cu acțiunea termo-mecanică asupra 
receptorilor periferici permit o depolarizare rapidă a căilor nociceptive, 
polarizând fibrele A-delta și așadar contrapunând durerea care vine de 
la noxa prin acțiunea procesului de Gate Control. Apăsarea pictogramei 
„Joule” setează cantitatea de energie care să fie transferată în timpul 
terapiei, puterea poate fi selectată prin apăsarea pe „Putere Laser”. Dacă 
doriți să setați timpul terapiei, apăsați „Timp tratament” și ulterior valoarea 
Joule se va modifica. Prin scoaterea sondei din locașul aferent, adăugarea 
în mod corespunzător a aplicatorului, apăsarea butonului „Start” (Pornire) 
și acționarea întrerupătorului de picior, puteți începe sesiunea de terapie. 
Partea de jos a ecranului afișează puterea reală transmisă, timpul, cantitatea 
de energie transferată și temperatura capătului cu laser. 

3.2.7 Modul 
Antiinflamator

Modul de emisie Pulsat este proiectat pentru a permite obținerea unui 
efect antiinflamator prin limitarea efectului termic din timpul tratamentului. 
Apăsarea pictogramei „Joule” setează cantitatea de energie care să fie 
transferată în timpul terapiei, puterea poate fi selectată prin apăsarea pe 
„Putere Laser”. Dacă doriți să setați timpul terapiei, apăsați „Timp tratament” 
și ulterior valoarea Joule se va modifica. Prin scoaterea sondei din locașul 
aferent, adăugarea în mod corespunzător a aplicatorului, apăsarea butonului 
„Start” (Pornire) și acționarea întrerupătorului de picior, puteți începe sesiunea 
de terapie. Partea de jos a ecranului afișează puterea reală transmisă, timpul, 
cantitatea de energie transferată și temperatura capătului cu laser. 



20 RO

Secțiunea de patologie permite operatorului să urmeze protocoalele de 
tratament ghidat.
În această secțiune există mai multe protocoale terapeutice împărțite în 
funcție de zona anatomică pe care doriți să o tratați. E posibilă selectarea 
zonei anatomice din figura de corp uman afișată; apăsarea pe zona aleasă 
accesează protocoalele de tratament aferente. 

3.3 CPS

Pentru fiecare zonă anatomică există protocoale terapeutice pentru 
tratamentul patologiilor specifice ale sistemului musculo-scheletic.

După selectarea unei patologii, veți fi invitați să specificați:
- Vârsta pacientului
- Fototipul pacientului
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Protocolul, cu setări automate, va afișa valorile pentru putere, modul de 
emisie, timpul și/sau dozimetria pentru cm2 pentru fiecare fază presetată. 
Prin scoaterea sondei din locașul aferent, adăugarea în mod corespunzător 
a aplicatorului, apăsarea butonului „Start” (Pornire) și acționarea 
întrerupătorului de picior, puteți începe sesiunea de terapie. Partea de jos 
a ecranului afișează puterea reală transmisă, timpul, cantitatea de energie 
transferată și temperatura capătului cu laser.
Prin apăsarea interiorului pătratului din stânga, cel de lângă „Timp 
tratament”, puteți vedea protocolul pentru patologie. 
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3.4 Favorite

3.5 Ghid

3.6 Programare

Din secțiunea „Favorite”, puteți introduce și începe protocoalele salvate 
anterior în ecranul „Programare”. E posibilă începerea tratamentului după 
selectarea unui protocol. 

Această secțiune afișează indicații terapeutice, contraindicații și unele 
informații privind utilizarea corespunzătoare a aparatului.

În această secțiune puteți seta protocoale favorite, selectând mai întâi 
modul de ieșire, apoi parametrii de tratament (timp, putere, jouli, etc.) 
urmând instrucțiunile prezentate anterior.
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După selectarea parametrilor, faceți clic pe „save” (Salvare) din colțul de 
dreapta jos al ecranului. Introduceți numele protocolului sau pacientului, 
apoi selectați unde să se salveze protocolul și faceți clic pe „save” (Salvare). 
Protocolul de tratament va fi salvat în Favorite.

IEC EN 60601-2-22 (normă privind siguranța echipamentelor laser 
terapeutice și de diagnoză) precizează că: „The laser equipment must be 
controlled by the operator to verify the laser emission at all times, using 
supplementary equipment if necessary.” (Echipamentul laser trebuie 
controlat de operator pentru verificarea emisiei laser în permanență, folosind 
echipament complementar dacă este necesar.)

Din acest motiv, Intelect HPL 7 și HPL15 are o funcție de „Calibrare”. 
Cu ajutorul acestei testări este posibilă măsurarea puterii reale emise, 
permițând operatorului să verifice emisia laser corectă.

1) Scoateți distanțierul magnetic de pe sondă

2) Verificați dacă lentila de la capătul sondei este complet curată; dacă este 
murdară, curățați-o

3) Introduceți sonda în soclul pentru calibrare

4) Apăsați „start calibration” (Pornire calibrare) pentru a începe testarea 
pentru calibrare; întrerupătorul de picior trebuie să fie apăsat în timpul 
testării.

5) Dacă răspunsul este „Calibration ok” (Calibrare în regulă), utilizați aparatul. 
Dacă răspunsul este „Fault” (Defect), consultați secțiunea 6.2

6) Repetaţi această calibrare la fiecare două săptămâni și înainte de prima 
utilizare

3.7 Calibrare
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3.8 Setări

Prin acest ecran este posibilă accesarea setărilor produsului.

Limba: e posibilă setarea limbii software-ului.

Volum: e posibilă reglarea feedbackului sonor emis în timpul utilizării 
produsului (tratamentului).

Beep: În „Beep” e posibilă pornirea sau oprirea sunetelor butoanelor 
touchscreen.

Mentenanță: Adăugați o parolă pentru gestionarea internă a dispozitivului 
(secțiune rezervată).

Lumină de fundal: e posibilă reglarea luminozității ecranului cu ajutorului 
comenzii rotative.

Ore de terapie: numărul efectiv de ore în care s-a efectuat terapie cu 
ajutorul aparatului.

Ore de funcționare: numărul de ore în care a funcționat aparatul.



25 RO

4. Avertismente

În timpul utilizării Intelect HPL 7 și HPL15 sunt necesare unele măsuri de 
precauție pentru a menține aparatul în bună condiție. În mod deosebit, 
e necesar să acordați grijă la cablul sondei care conectează sonda de 
aparat: orice deteriorare a acestuia poate împiedica funcționarea corectă a 
aparatului.

Nu trageți niciodată aparatul de 
cablu.

Acordați atenție la locația aparatului 
Intelect HPL 7 și HPL15: evitați 
prinderea cablului în uși, între patul 
de tratament și cărucior sau între 
alte locuri în care există pericol de 
prindere, precum sertare.

Acordați atenție la poziționarea 
aparatului Intelect HPL 7 și HPL15 
și evitați să călcați pe cablu atunci 
când vă miscați în jurul aparatului. 

4.1 Acordați 
atenție în timpul 
utilizării
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Acordați atenție roților căruciorului: 
evitați să călcați peste cablu.

Nu opriți niciodată aparatul Intelect 
HPL 7 și HPL15 cu ajutorul butonului 
de oprire de urgență!
Acesta este proiectat numai pentru 
utilizare în caz de urgență; utilizarea 
repetată a acestuia pentru oprirea 
laserului poate deteriora aparatul. 

Deoarece Intelect HPL 7 și HPL15 este un laser terapeutic cu aplicare 
neinvazivă, parametrii de utilizare depind semnificativ de pigmentarea 
țesutului, de grosimea stratului de grăsime, de adâncimea și zona patologiei 
și de sensibilitatea pacientului. Emisia de laser este rezultatul presiunii 
aplicate asupra întrerupătorului de picior și a valorii de putere indicate pe 
afișajul touchscreen.

Expunerea țesutului la radiațiile laser trebuie efectuată folosind aplicatorul 
în contact direct cu tegumentul. Aplicatorul trebuie poziționat astfel încât să 
fie perpendicular pe suprafața pielii. 

4.2 Grijă 
terapeutică

Dacă se apasă butonul de oprire de 
urgență, întoarceți-l la poziția sa 
normală prin rotirea acestuia, pentru 
a permite laserului să funcționeze 
normal.
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Eficiența terapiei cu laser de înaltă putere se bazează pe:

- Precizia diagnosticului
- Corespondența dintre patologie și efectul laserului de înaltă putere
- Respectarea condițiilor optime de utilizare, mai ales atunci când țesutul 
urmează să fie tratat în profunzime
- Respectarea limitelor privind expunerea la radiații laser fără 
contraindicații. 

Avertisment privind riscul de incendiu și/sau de explozie atunci când 
ieșirea laser este utilizată în prezența unor materiale inflamabile, sau gaze 
inflamabile, sau într-un mediu amplificat cu oxigen.

Avertisment privind temperaturile mari produse la utilizarea normală a 
laserului care pot aprinde unele materiale inflamabile (precum vată, solvenți, 
etc...)

Nu marcați zonele care urmează să fie tratate cu cerneală, marcați conturul 
zonei în care aplicatorul va fi poziționat. 

Asigurați-vă că suprafața pielii este curată și, cel mai important, asigurați-vă 
că nu este umedă sau acoperită cu transpirație.

Rețineți că sensibilitatea termică variază de la pacient la pacient și de la 
zonă la zonă pe aceeași persoană, precum și că nivelul de pigmentare 
influențează semnificativ absorbția de energie și așadar duratele de emisie la 
putere egală nu vor rămâne constante. 

Unghiul perpendicular al aplicării asigură, cu ajutorul caracteristicilor 
radiațiilor electromagnetice egale, capacitatea radiației de a penetra și 
izolarea proporției de radiații LASER reflectate. 
Terapia este influențată de aplicatorul conectat la fibra optică terapeutică, 
de puterea emisiei și, în mod evident, de durata tratamentului.

După fiecare aplicare, curățați capătul sondei cu ajutorul unei lavete moi din 
bumbac care a fost umezită cu alcool etilic. Asigurați-vă că toate reziduurile 
de alcool s-au evaporat înainte de începe o altă utilizare.
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5. Standarde și siguranță

Intelect HPL 7 și HPL 15 au fost proiectate și fabricate în conformitate cu 
următoarele standarde:
EN 60601-1
IEC 60601-2-22
EN 60601-1-2
EN 60601-1-6
EN 62366
EN 62304
IEC 60825-1

Intelect HPL 7 și HPL15 este un laser de categorie IV, așadar prezintă un 
interlock (o interblocare) de siguranță. 
Cu ajutorul unui buton special (buton pacient) conectat la aparat, e 
posibilă întreruperea tratamentului la orice moment.

Conectorul pentru interlock (interblocare) 
Intelect HPL 7 și HPL15 prezintă un conector pentru interlock 
(interblocare), poziționat deasupra conectorului întrerupătorului pentru 
picior din partea din spate a aparatului.
Acesta acționează drept contact în serie pentru întrerupătorul de 
picior și este conectat la comutatorul ușii montat pe ușa camerei de 
tratament. Tensiunea conectorului este 12 V cc.

5.1 Standarde laser

5.2 Funcții de 
siguranță

1 3

2
4 5

Limit

Comutator limită
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Avertisment privind laserul
Se recomandă ca laserul să fie utilizat într-o cameră bine iluminată, fără 
suprafețe reflectante, având semnul de avertisment privind laserul afișat la 
intrare. 

Lumină de avertisment privind laserul

Protecție
Există un risc de apariție de leziuni termice la țesutul expus la radiații care 
nu poate fi eliminat fără a face imposibil tratamentul, dată fiind puterea 
implicată și sistemele de concentrare utilizate în dispozitivele DJO. 

PENTRU UTILIZAREA DE ECHIPAMENTE LASER, EXISTĂ O OBLIGAȚIE 
JURIDICĂ DE A UTILIZA OCHELARII DE PROTECȚIE FURNIZAȚI 
ÎMPREUNĂ CU APARATUL, COD. (COD DENSITATE OPTICĂ) 651, SAU 
CU NIVEL DE PROTECȚIE ECHIVALENT ÎN TABEL.

Ochelarii de protecție furnizați, cod. (cod densitate optică) 651, nu 
protejează împotriva și nu previn vizibilitatea semnalelor luminoase.
Recomandăm utilizarea ochelarilor de protecție furnizați de DJO.

Operatorul trebuie să monitorizeze constant și cu atenție siguranța 
pacientului în timpul tratamentului și trebuie să urmeze pașii necesari 
în vederea evitării vătămărilor.

Ochelari de protecție

DJO nu își asumă răspunderea pentru daunele sau vătămările aduse 
persoanelor sau proprietăților din cauza utilizării greșite a produselor 
sale sau din cauza utilizării produselor sale altfel decât în conformitate cu 
instrucțiunile furnizate în manualul de utilizare.

Cod OD Protecție
651 3 745-1115 DIR LB3
651 4 770-1100 DIR LB4
651 5 785-1085 DIR LB5
651 6 800-825 DIR LB6

651 6 885-1075 DIR LB6
651 7 1000-1070 D LB6+IR LB7+M LB7Y
651 8 1030-1065 D LB6+IR LB8+M LB7Y
651 6 9000-11000 DI LB3
651 1 0.01W 2E-6J 660-700 RB1 U S CE
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Laserele pentru familia Intelect HPL 7 și HPL15 sunt lasere terapeutice 
și chirurgicale cu ieșire prin fibră optică, proiectate pentru a funcționa 
împreună cu capete cu laser cu semiconductor pompat, cu lungimi de undă 
cuprinse între 600 nm și 2000 nm, cu o putere maximă de până la 7 W 
(Intelect HPL 7), respectiv de până la 15 W (Intelect HPL 15).

Pe baza Anexei IX a Directivei 93/42/CEE acest dispozitiv este clasificat 
ca:

- Dispozitiv proiectat pentru utilizare pe termen lung
- Dispozitiv cu aplicație neinvazivă
- Dispozitiv medical activ
- Dispozitiv medical de Clasa Ilb

Pe baza standardelor generale de siguranță (IEC 60601-1) acesta este 
clasificat ca:

- Aparat Clasa I
- Aparat cu piese aplicate tip BF
- Aparat cu carcasă de protecție clasa IP2X împotriva obiectelor solide mai 
mari de 12 mm

- Aparat nepotrivit pentru utilizare în prezența unui amestec de anestezic 
inflamabil și aer sau oxigen sau protoxid de azot

- Aparat pentru funcționare continuă

Pe baza caracteristicilor emisiei laser (IEC 60825-1:2014, paragraful d, 
tabelul 4) aparatul este clasificat ca:
Clasa IV

Intelect HPL 7 și HPL15 este în conformitate cu specificațiile RoHS și 
utilizează materiale reciclate.

Descriere generală
Intelect HPL 7 și HPL15 este fabricat folosind o structură din ABS și aluminiu.

Materialele utilizate pentru structură care intră în contact cu operatorul și 
pacientul sunt materiale folosite în activitatea umană normală:

- Oțel inoxidabil AISI 316L pentru cilindrul sondei
- Aluminiu anodizat EN AW-2011 pentru sonda cu aplicator (Declarația 
furnizorului este anexată)

- ABS pentru carcasă

În interiorul carcasei nu există lichide de răcire sau alte substanțe care se pot 
scurge în caz de impact sau accident. 

5.3 Clasificare
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Circuitele sunt în general supradimensionate și bine ventilate, ceea ce evită 
supraîncălzirea și problemele asociate. 
Temperatura de funcționare recomandată este cuprinsă între 10 și 30 °C, cu 
umiditate cuprinsă între 30 și 75 % și presiune cuprinsă între 700 și 1060 hPa.

La utilizarea într-o clinică sau un spital, într-un mediu nesteril normal, 
Intelect HPL 7 și HPL15 nu are protecție deosebită împotriva scurgerii 
accidentale de lichide; stropirile sau pulverizările ocazionale de apă sau 
de gel nu creează probleme datorită distanței dintre plăcile de circuite și 
grilajele de ventilație.

Mediile de utilizare sunt: spital, clinică și centru privat.
Mediul de utilizare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe electrice și 
de mediu:
 -) sistem electric care să respecte normele din țara de instalare
 -) să nu existe suprafețe reflectante precum oglinzi
 -) simbol de avertisment privind laserul
 -) lumină roșie în afara camerei pentru terapia cu laser
 -) etichete care subliniază faptul că este necesară utilizarea de ochelari de 

protecție împotriva laserului în timpul terapiei
 -) sistem interlock (de interblocare) conectat la ușa camerei pentru terapia 

cu laser
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6. Mentenanță

Sistemul laser al aparatului Intelect HPL 7 și HPL15 nu necesită proceduri 
deosebite de mentenanță; cu toate acestea, se recomandă utilizarea în zone 
fără praf și curățarea cu grijă a aparatului.

6.1 Mentenanța 
obișnuită

Pentru curățarea soclului de 
calibrare, utilizați un bețișor de 
urechi cu capătul umezit cu 
detergent lichid. 

Uscați imediat cu un bețișor de 
urechi cu capătul uscat.

Pentru curățarea geamului de 
protecție al laserului, utilizați un jet 
de aer comprimat uscat.

Dacă fereastra este foarte uscată, 
se poate utiliza un bețișor de urechi 
cu capătul umezit cu alcool etilic; 
uscați imediat cu un jet de aer 
comprimat uscat.

Pentru curățarea ecranului și 
a carcasei, utilizați șervețele 
profesionale din microfibră pentru 
curățarea ecranelor. 

Curățarea cu grijă a ecranului 
evită probleme viitoare legate de 
funcționarea touchscreenului.
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Consultați tabelul de mai jos pentru depanare. Pentru orice alte probleme, 
contactați Centrul de asistență DJO.

6.2 Depanare și 
mentenanța periodică

Problemă Cauză probabilă Soluție

Intelect HPL 7 și HPL15 nu 
pornește.

A) Nu există sursă de alimentare
B) S-a ars o siguranță
C)  Cablul de alimentare este 

deteriorat sau fișa nu este 
introdusă complet

A) Verificați sursa de alimentare
B) Schimbați siguranța
C)  Schimbați cablul deteriorat sau 

conectați corect

Aparatul nu 
emite energie

A) Circuitul de ieșire este întrerupt
B) A fost apăsat butonul de oprire 

de urgență
C) Este deschis interlock-ul 

(interblocarea) de siguranță

A) Contactați Centrul de asistență DJO 
B) Apăsați și rotiți spre dreapta
C) Verificați interlock-ul (interblocarea)

Laserul se activează însă afișajul 
nu indică nimic

A) Posibilă defecțiune a afișajului
A) Contactați 
 Centrul de asistență DJO

Apăsarea unui buton nu rezultă în 
efectul dorit

A) Posibilă defecțiune a butonului 
B) Posibilă defecțiune a circuitului 

de comandă

A) Contactați 
 Centrul de asistență DJO

Verificarea calibrării 
indică „FAULT” (DEFECT)

A) Posibilă deteriorare a fibrei optice 
B) Emisie laser degradată
C) Sistemul de verificare a calibrării 

este deteriorat sau murdar

A) Curățați fereastra de protecție a 
laserului

B) Curățați unitatea de calibrare
C) Contactați 
 Centrul de asistență DJO

Verificarea circuitelor electronice trebuie efectuată de personal calificat și 
care au autorizație sub forma unui document din partea producătorului. 
Așadar, trebuie contactat producătorul pentru a menține condițiile garanției.

Vom răspunde cu plăcere la orice întrebări pe care le aveți privind produsele 
și serviciile noastre. 
Contactați-vă dealerul local sau locația DJO Global aferentă. 
Locațiile DJO Global sunt menționate pe pagina din spate.
Pentru asistență tehnică din partea DJO Global, contactați: 

internationalproductsupport@DJOglobal.com
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Avertisment
În caz de supratensiune din cauza descărcărilor electrice directe sau 
indirecte, aparatul se poate bloca, prevenind emisia de laser.
În acest caz, contactați Centrul de asistență.

Mesaj Cauză probabilă Soluție

CHECK MACHINE HOURS 
(VERIFICAȚI ORELE 
APARATULUI)

Trebuie verificate componentele 
electronice ale laserului

Contactați 
Centrul de asistență DJO

TEMPERATURE ALARM 
(ALARMĂ TEMPERATURĂ)

Temperatura de lucru este mare

Răciți laserul, menținând aparatul pornit.

Dacă problema persistă, contactați 
Centrul de asistență DJO

În caz de funcționare necorespunzătoare, pot apărea următoarele alarme pe 
afișajul Intelect HPL 7 și HPL15.

6.3 Alarme 
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7. Etichete

BA
E CD

A Aplicator pentru fibră optică 

B Pericol laser

C Plăcuță tehnică laser

D
Plăcuța de identificare a produsului
(Intelect HPL 7)

E
Abțibild care indică conexiunea întrerupătorului 
de picior

F
Abțibild care indică conexiunea interlock (de 
interblocare) pentru 
butonul pentru pacient (Opțional)

G Conexiune interlock (interblocare)

F G
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8. Garanție

DJO France („Societatea”) garantează că sistemul Intelect HPL 7 și HPL15 nu 
prezintă defecte materiale sau de manoperă. Prezenta garanție va rămâne 
în vigoare timp de doi ani (24 de luni) de la data achiziționării produsului 
de către consumatorul inițial. Dacă aceste Produse nu mai funcționează în 
timpul perioadei de garanție de doi ani din cauza unui defect material sau 
de manoperă, la opțiunea Societății, Societatea sau dealerul care s-a ocupat 
de vânzare va repara sau înlocui Produsul respectiv gratuit în termen de 
treizeci (30) de zile de la data în care Produsul este returnat la Societate sau 
la dealer.

Funcționarea necorespunzătoare, defecțiunile sau problemele cauzate de o 
utilizare necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.
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9. Date tehnice

Tehnologie Sistem de operare în timp real

Lungime de undă 810+980 nm (HPL 7), 810+980+1064nm (HPL 15)

Lumină de ghidare 650 nm - 3 mW

Putere laser 7 W (HPL 7), 15 W (HPL 15)

Emisie Continuă (CW), Pulsată, Puls unic, Burst, 
și Stohastică (mod stohastic brevetat)

Mod de funcționare Continuu, Întrerupt, Pulsat, Puls unic, Burst, Stohastic, 
Antiinflamator 

Programabil 12 poziții după nume

Patologii Peste 60 de patologii cu 
ilustrații interactive și protocoale subdivizate după fază

Calibrare Sistem de comandă grafic și acustic pentru emisie laser 
la ieșirea sondei în conformitate cu standardul. IEC 
60825-1

Afișaj Touchscreen color TFT 7”

Alimentare 100-240 V 50-60 Hz

Putere de absorbție 160 VA

Dimensiuni 390 x 282 x 170 mm

Greutate 3,8 kg (HPL 7), 3,9 kg (HPL 15)

Clasă laser IV

Divergență fascicul 25°

Lățime puls 1-1000 ms

Clasificare IP Dispozitiv IPX0
Sondă IPX0
Întrerupător de picior pneumatic IPX4

Condiții
de funcționare

10 - 30 °C
30 - 75 % umiditate fără condensare
700 - 1060 hPa

Condiții
Transport și depozitare

-10 - 55 °C
10 - 90 % umiditate fără condensare
700 - 1060 hPa

EMP Emisie maximă permisă pe piele 5600 W/m²

EMP Emisie maximă permisă pe cornee 9 W/m²

DNRO Distanță nominală pentru risc ocular 2,4 m

Conformitate EN 60601-1; EN 60601-1-2; IEC 60601-2-22

Certificare CE0473

Clasificare dispozitiv medical IIb
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10. Tabeluri CEM

Indicații și declarația producătorului – emisii electromagnetice
Intelect HPL 7/15 este potrivit pentru utilizare în mediul electromagnetic specificat. Persoana care achiziționează sau 

utilizează Intelect HPL 7/15 trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un mediu conform specificațiilor de mai 
jos: 

Test emisii Conformitate Mediu electromagnetic
Emisii RF Grup 1 Intelect HPL 7/15 utilizează energia RF exclusiv pentru 

funcționarea sa internă. Astfel, emisia de RF este foarte redusă 
și este puțin probabil ca aceasta să producă interferențe la 

echipamentul din apropiere.

CISPR 11

Emisii RF Clasa B Acest Intelect HPL 7/15 este potrivit a fi utilizat în toate 
amplasamentele, inclusiv cele utilizate ca locuințe şi cele 

conectate direct la rețeaua publică de alimentare cu energie de 
joasă tensiune care alimentează clădirile utilizate ca locuințe. 

CISPR 11

Emisii armonice Clasa A

IEC 61000-3-2

Emisii fluctuații de tensiune/flicker În conformitate

IEC 61000-3-3
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Indicații și declarația producătorului – imunitatea electromagnetică
Intelect HPL 7/15 este potrivit pentru utilizare în mediul electromagnetic specificat. Persoana care achiziționează sau 

utilizează Intelect HPL 7/15 trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un mediu conform specificațiilor de mai 
jos: 

Test de imunitate Nivel testare IEC 60601-1-2 Nivel conformitate Mediu electromagnetic
Descărcare 

electrostatică (ESD) 
IEC 61000-4-2

Contact 6 kV IEC 60601-1-2 Podelele vor fi realizate din beton, lemn sau 
plăci ceramice. Dacă podelele sunt acoperite cu 
material sintetic, umiditatea relativă trebuie să 

fie de cel puțin 30 %

Aer 8 kV Nivel testare

Trenuri de impulsuri 
rapide/burst IEC 

61000-4-4

2 kV pentru liniile de 
alimentare

IEC 60601-1-2 Calitatea alimentării de la rețea trebuie să 
fie cea a unui mediu tipic comercial sau 

spitalicesc. 1 kV pentru linii de intrare/
ieșire > 3 m

Nivel testare

Supratensiune 
tranzitorie IEC 

61000-4-5

1 kV mod diferențial IEC 60601-1-2 Calitatea alimentării de la rețea trebuie să 
fie cea a unui mediu tipic comercial sau 

spitalicesc. 
2 kV mod uzual Nivel testare

Căderi de tensiune, 
scurte întreruperi 

și variații de 
tensiune pe liniile 

de alimentare de la 
rețea IEC 61000-4-11

0% Un pentru 0,5 cicluri IEC 60601-1-2 Calitatea alimentării de la rețea trebuie să 
fie cea a unui mediu tipic comercial sau 

spitalicesc. Dacă utilizatorul aparatului Intelect 
HPL 7/15necesită funcționarea continuă pe 
durata penelor de curent, se recomandă ca 

aparatul Intelect HPL 7/15 să fie alimentat de 
o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau o 

baterie. 

40% Un pentru 5 cicluri 

70% Un pentru 25 cicluri Nivel testare

0% Un pentru 5 s 

Câmp magnetic de 
frecvență de rețea 

(50/60 Hz) IEC 
61000-4-8

3 A/m IEC 60601-1-2 Câmpurile magnetice de frecvență de rețea 
trebuie să fie la niveluri caracteristice pentru o 
locație tipică, într-un mediu tipic comercial sau 

spitalicesc. 

Nivel testare
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Indicații și declarația producătorului – imunitatea electromagnetică
Intelect HPL 7/15 este potrivit pentru utilizare în mediul electromagnetic specificat. Persoana care achiziționează sau 

utilizează Intelect HPL 7/15 trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un mediu conform specificațiilor de mai jos: 
Test de imunitate Nivel testare IEC 60601-

1-2 
Nivel conformitate Mediu electromagnetic

În ceea ce privește componentele aparatului 
Intelect HPL 7/15, inclusiv cablurile, nu se 
recomandă utilizarea de echipament de 

comunicații portabil şi mobil RF la distanțe mai 
mici decât distanțele de separare recomandate 
calculate din ecuația aplicabilă pentru frecvența 

emițătorului. 

Distanța de separare recomandată:

RF radiată 3 V/m 3 V/m d      1,2ʋ√P            80 MHz la 800 MHz

EN 61000-4-3 80 MHz la 2,5 GHz d      2,3ʋ √P           800 MHZ la 2,5 GHz

RF transmisă 3 V 3 V d      1,2ʋ √P

EN 61000-4-6 150 kHz la 80 MHz

Unde P este valoarea nominală maximă a puterii de 
ieșire a emițătorului, în Wați (W), conform datelor 
producătorului emițătorului şi d este distanța de 

separare recomandată, în metri (m). 
Intensitatea câmpului pentru emițătoarele RF fixe, 

determinată prin măsurători electromagnetice 
sistematice, trebuie să fie mai mică decât nivelul de 

conformitate în fiecare domeniu de frecvență. 
Interferențele pot să apară în vecinătatea 

echipamentului marcat cu simbolul următor:

20xx

LATEX
FREE

REF
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Distanțele de separare recomandate între echipamentul de comunicații portabil şi mobil RF şi aparatul Intelect HPL 
7/15

Aparatul Intelect HPL 7/15 este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care radiațiile RF perturbatoare 
sunt controlate. Pentru a ajuta la prevenirea interferențelor electromagnetice, clientul sau utilizatorul aparatului 
Intelect HPL 7/15 va păstra o distanță minimă între echipamentul de comunicații RF portabil şi mobil (emițătoare) 

şi aparatul Intelect HPL 7/15, așa cum se recomandă mai jos, în conformitate cu puterea maximă de ieșire a 
echipamentului de comunicații. 

Valoarea nominală maximă 
a puterii de ieșire a 

emițătorului (W)

Distanta de separare în funcție de frecvența emițătorului (m)
150 KHz la 80 MHz 80 MHz la 800 MHz 800 MHz la 2,5 GHz

d      1,2ʋ √P  d      1,2ʋ √P  d      2,3ʋ √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

Pentru emițătoare care o altă valoare nominală maximă a puterii de ieșire decât cele specificate mai sus, distanța de separare 
recomandată d exprimată în metri (m) poate fi estimată utilizându-se ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului, unde P este 

valoarea nominală maximă a puterii de ieșire a emițătorului, în wați (W), conform datelor producătorului emițătorului. 

Notă:
(1) la 80 MHz și 800 MHz, se aplică distanța de separare pentru intervalul mai înalt de frecvențe.

(2) Este posibil ca aceste linii directoare să nu fie valabile în toate situațiile. Propagarea undelor electromagnetice este 
influențată de absorbția în și de reflexia de pe structuri, obiecte și persoane
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