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Uživatelská příručka

Intelect® HPL7 
and HPL15
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A. Ruční jednotka
B. Displej 7palcové dotykové 

obrazovky
C. Tlačítko nouzového vypnutí
D. Multifunkční kolečko
E. Kalibrační zásuvka

F. Štítek s údaji o laseru
G. Výrobní štítek
H. Hlavní vypínač
I. Pojistky 2 x 2AT
J. Zásuvka 100–240 V ~ 50/60 Hz
K. Chladicí ventilátor
L. Vnitřní zámek
M. Zásuvka pro nožní ovladač
N. Vnitřní zámek tlačítka pacienta 

(volitelný)
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Příslušenství

Laserová ruční jednotka

Nožní ovladač 
(4930)

Ochranné brýle
(4800)

Třípólový vnitřní zámek
(4900)

Napájecí kabel
(4910)

Aplikátor Ø 38 mm s 
magnetickým upevněním

(207902)

Aplikátor Ø 26 mm s 
magnetickým upevněním

(207901)
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Zařízení třídy I, typ BF

Střídavý elektrický proud~
LL00115

Neionizované záření

Obecný symbol nebezpečí

Zákonný výrobce DJO 
France S.A.S

Výrobní číslo zařízení

Vypnuto (odpojení od sítě)

Aplikátor pro optické vlákno

Nebezpečné laserové záření
Výrobní štítek 
(Intelect HPL 7)

Vnitřní zámek tlačítka 
pacienta 
(jen provedení ScanX) 

Nálepka označující zásuvku 
pro nožní ovladač

Štítek označující vnitřní 
zámek

Shoda se směrnicí 93/42/EHS s 
identifikací úředně oznámeného 
orgánu Intertek

Pozor: Laserové zařízení 
třídy IV 
Intelect HPL 7
P 7 W
   810 + 980 nmy

Zapnuto (připojení k síti)

Symboly na štítcích a zařízení

0

I

Povinnost postupovat v 
souladu s návodem k použití

Vypnutí laserového záření

0086

Značka OEEZ (evropská směrnice 
2012/19/ES). Označuje, že zařízení na 
konci životnosti musí být likvidováno 
odděleně od běžného odpadu. V 
rámci legislativy Evropské unie, 
přijaté v každém členském státu, 

vyžaduje, aby elektrické a elektronické výrobky nesoucí 
tuto značku byly likvidovány odděleně od běžného 
odpadu z domácností. Toto nařízení se týká přístrojů 
a elektrického příslušenství, např, napájecích kabelů a 
nožního ovladače. Zákazníci ve Spojeném království 
se kvůli vrácení zařízení obrátí na zákaznický servis 
společnosti DJO Ltd. Zákazníci mimo Evropskou unii 
– chcete-li likvidovat použité elektrické a elektronické 
výrobky, kontaktujte příslušný místní úřad, aby bylo 
zajištěno, že zařízení neskončí jako běžný odpad z 
domácností.
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1.1 Stručný popis 
zařízení Intelect® 
HPL 7 a HPL15

1.2 Účel zařízení 
Intelect HPL 7 a 
HPL15

1.3 Přednosti

1. Úvod

Intelect HPL 7 (REF2879) a HPL15 (REF 2979) jsou zdravotnické prostředky 
určené k vysokoenergetické laserové terapii patologií postihujících svaly a 
kosti, jako jsou například lumbago, epikondylitida, bolest v ramenou, artróza, 
a dále kontraktura, vymknutí a mnoho dalších komplikací. Jedná se o velmi 
účinné a přesné přístroje, které jsou schopny vyhovět většině terapeutických 
požadavků.
Intelect HPL 7 a HPL15 se vyznačují širokým rozsahem nastavení výkonu a 
vlnové délky. Lze nastavit výkon až 7 W u Intelect HPL 7 a až 15 W u Intelect 
HPL 15.

Fotochemický efekt zařízení Intelect HPL 7 a HPL15 vytváří v tkáni hlubokou 
biostimulaci, která reaktivuje buněčný metabolismus. Laserové světlo 
lze vyzařovat v kontinuálním, pulzním a jednopulzním režimu, a také ve 
stochastickém režimu. Stochastický režim přináší maximální terapeutické 
výsledky při zajištění úplné bezpečnosti a omezení tepelných účinků na tkáň.

Zařízení Intelect HPL 7 a HPL15 jsou velmi pokrokové terapeutické lasery. 
Zařízení se vyznačují řadou důležitých funkcí:
- Operační systém pracující v reálném čase a 7palcová dotyková obrazovka
- Interaktivní knihovna obsahující přes 60 terapeutických protokolů
- Různé konfigurace výkonu, efektivní výkon až 7 W u Intelect HPL 7 a 
 až 15 W u Intelect HPL 15
- Ideální terapeutické vlnové délky (810 + 980 nm) u HPL 7 a (810 + 980 + 

1064) u HPL15
- Intelect HPL 7 a HPL15 se vyznačují řadou provozních režimů: kontinuální, 

přerušovaný, pulzní, jednotlivé pulzy, burst, stochastický a protizánětlivý.

Na terapeutické úrovni zařízení Intelect HPL 7 a HPL15 zaručují 
mitochondriální stimulaci, která zvyšuje produkci ATP a aktivuje 
mikrocirkulaci a lymfatickou peristaltiku. Hyperpolarizace membrán 
nervových vláken generuje analgetický efekt, přičemž výsledkem přeměny 
prostaglandinu na prostacyklin (s následným blokováním mediátorů zánětu) 
je antiedematózní účinek. 
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1.4 Uživatelé zařízení 
Intelect HPL 7 a 
HPL15

Zařízení Intelect HPL 7 a HPL15 jsou určena pro laserovou terapii.

Laserová terapie náleží do oboru fyzioterapie a analgetické terapie. Uživatel 
musí být kvalifikovaný a způsobilý v jedné z dále uvedených kategorií:

Lékařští zdravotničtí pracovníci:
Rehabilitační lékaři
Sportovní lékaři
Ortopédi
Chiropraktici
Pedikéři
Lékaři

Střední zdravotničtí pracovníci 
Fyzikální terapeut
Rehabilitační terapeut
Sportovní terapeut 
Asistent fyzikálního terapeuta a chiropraktika pod
dohledem koncesovaného fyzikálního terapeuta nebo chiropraktika

Subakromiální konflikty
Poranění manžety
Artróza
Epikondylitida
Epikondylitida
Bursitida
Následky zlomenin
Tendinitida
Syndrom karpálního tunelu
Pubalgie
Gonartróza
Rekonstrukce ACL
Pes anserinus
Vymknutí
Plantární fasciitida
Achillova šlacha
Bolest šíje
Cervikální brachialgie
Kontraktura
Spondylóza
Lumbago
Koxartróza
Syndrom musculus piriformis
Ústřel

1.5 Indikace
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Protože laserový zdroj vyzařuje světlo v blízkém infračerveném spektru, 
existují v zásadě kontraindikace dvou typů.

- Poškození zraku
- Tepelné poškození léčené tkáně se zvláštní pozorností ke kontinuálnímu 

vyzařování a fototypu pacienta.

V prvním případě se poškození zabrání použitím ochranných brýlí, ve 
druhém případě schopností uživatele stanovit správnou citlivost pacienta 
na teplo a jeho fototyp. Dodržujte hodnoty a pokyny k použití podrobně 
uvedené v části „Pokyny“.

Zejména se vyvarujte použití:
- U pacientů s podezřením nebo se zřejmým nádorem
- U těhotných žen
- Při ošetření oblastí citlivých na světlo
- Při ošetření infikovaných oblastí
- U epileptických pacientů
- V místech krvácení 
- Při ošetření sympatického nervového systému, bloudivého nervu nebo 

kardiální oblasti pacientů trpících chorobou srdce.

1.6 Kontraindikace

Před použitím zařízení si uživatel musí pozorně přečíst celý návod k 
obsluze, včetně způsobu léčby, indikací a kontraindikací, varování a 
provozních
pokynů. 

Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, smí být zařízení 
připojeno pouze k síťovému zdroji s ochranným uzemněním. 

Zařízení musí být používáno s dodaným napájecím kabelem.

Napájecí kabel musí být chráněn před namáháním a v případě nutnosti 
musí být snadno odpojitelný. 

Magnetická a elektrické pole mohou narušovat řádnou funkci 
zařízení. Zajistěte proto, aby všechna externí zařízení používaná 
v blízkosti zařízení splňovala požadavky příslušných norem stran 
elektromagnetické kompatibility (EMC) uvedených na konci této 
uživatelské příručky. Možné zdroje rušení, které mohou vyzařovat vyšší 
hodnoty elektromagnetického záření, představují např. rentgenová 
zařízení, zařízení MRI, rádiové systémy a mobilní telefony. Umístěte 
zařízení dále od takových zdrojů a před použitím zkontrolujte jeho 
funkci.

1.7 Všeobecná varování
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Před údržbou nebo čištěním je nutné zařízení vždy odpojit vytažením 
kabelu ze zásuvky. Tímto postupem se vyhnete úrazu elektrickým 
proudem. 

Nedoporučujeme používat hořlavý anestetický plyn nebo oxidující plyn, 
např. oxid dusnatý (NO) a kyslík.
Některé materiály (např. vata) nasycené kyslíkem mohou hořet při 
extrémně vysokých teplotách i během běžného použití zařízení. 
Rozpouštědla lepidel a hořlavé roztoky použité při čištění a dezinfekci 
je nutné před použitím laserového zařízení nechat odpařit. Dávejte 
pozor na požární rizika, např. na endogenní plyn. 

Špatná funkce paprsku (nepřítomnost nebo odchýlení) může 
naznačovat nesprávnou činnost záření.

Opravy elektrických obvodů musí provádět oprávnění a kvalifikovaní 
pracovníci podle dokumentace výrobce. 

V případě poruchy kontaktujte výrobce zařízení, abyste předešli 
porušení záručních podmínek. 

Používejte pouze příslušenství dodané společností DJO. Použití jiného 
příslušenství může být nebezpečné, může ovlivnit vlastnosti zařízení 
související se elektromagnetickou kompatibilitou nebo poškodit 
zařízení.

Zařízení před použitím vždy zkontrolujte. Poškozené zařízení nebo 
příslušenství nepoužívejte a obraťte se na distributora.

Zařízení neupravujte. Zařízení smějí opravovat jen oprávnění pracovníci 
společnosti DJO.

Zařízení Intelect HPL 7 a HPL15 nejsou vhodná pro použití v prostorech 
s výbušným, zápalným nebo hořlavým prostředím. 
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2. Stručný návod k použití

Před použitím zařízení HPL 7 a HPL15 zkontrolujte, zda stojí na stabilní ploše.
Hlavní vypínač musí být v poloze „0”. 
Napájecí kabel musí být připojený k zařízení. Zástrčku zapojte do síťové zásuvky.
S dotazy ohledně sestavení zařízení Intelect HPL 7 a HPL15 se obraťte na společnost DJO (kontaktní 
informace najdete na konci této uživatelské příručky).

Zapojte kabel pneumatického 
nožního ovladače do odpovídající 
zásuvky na zadní straně zařízení.

Zapojte vnitřní zámek do 
odpovídající centrální zásuvky na 
zadní straně zařízení.

Po připojení vnitřního zámku 
jsou zařízení Intelect HPL 7 
a HPL15 plně funkční. Dveřní 
spínač ošetřovny musí připojit 
kvalifikovaný elektrikář.

Zapněte zařízení spínačem na zadní 
straně pouzdra.
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K ruční jednotce připevněte 
magnetický aplikátor.

Všechny přítomné osoby (uživatel 
a pacient) si musí nasadit 
certifikované ochranné brýle. 

Po úvodní obrazovce se zobrazí 
klávesnice. Zadejte heslo a spusťte 
zařízení. 

Heslo je 1-2-3-4.

Vyberte režim pro zahájení terapie.
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Nastavte parametry léčby: stiskněte 
„Quick start” (Rychlý start). Otevře se 
obrazovka pro volbu režimu (kontinuální, 
přerušovaný, pulzní, jednotlivé pulzy, 
burst, stochastický a protizánětlivý). Po 
volbě režimu budete přesměrováni na 
obrazovku pro nastavení parametrů 
terapie.

Pro nastavení množství přenesené 
energie, stiskněte čtvereček (Joule) 
na pravé straně obrazovky a otočte 
kolečkem ve směru hodinových ručiček. S 
nastavením množství energie v joulech se 
automaticky nastaví doba terapie (horní 
levý čtvereček). Pro nastavení zvoleného 
výkonu klepněte na ikonu „laser power“ 
(výkon laseru) a otočte kolečkem ve 
směru hodinových ručiček. Parametr se 
zobrazí dole vlevo na obrazovce.

Laserové vyzařování spustíte stisknutím 
tlačítka „play“ (spustit) v dolní pravé 
části obrazovky a sešlápnutím nožního 
ovladače. Během vyzařování je aktivován 
výstupní zvukový signál (intenzitu lze 
nastavit) a parametry terapie (výkon ve 
wattech, čas, energie v joulech a teplota 
laserové hlavice) se zobrazí v obdélníčcích 
dole na obrazovce. Laserové vyzařování 
ukončíte uvolněním nožního ovladače. 

Zjistěte oblast na těle, která má být 
ošetřena a umístěte ruční jednotku kolmo 
k ní.
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Zařízení vypněte vypínačem na zadní 
straně.

Chcete-li resetovat parametry 
(čas, množství energie a výkon), 
stiskněte tlačítko „stop”. 

Laserovou ruční jednotku vždy používejte s dodaným aplikátorem. 

Před každým ošetřením je vhodné provést kalibraci. 

Bezpečné vypnutí zařízení – ukončete léčbu a vypněte laserové 
vyzařování. Vypněte zařízení tlačítkem na zadní straně. Vypínač musí 
být v poloze „0“. 

Aby odpojení bylo úplné a z důvodu optimální bezpečnosti odpojte 
napájecí kabel od zařízení. 

2.1 Použití ruční 
jednotky
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3. Pokyny k použití

Chcete-li zahájit léčbu, stiskněte „Quick start” (Rychlý start), vyberte režim 
vyzařování (kontinuální, přerušovaný atd.), nastavte parametr výkonu 
stisknutím „Laser power” (Výkon laseru) a množství energie stisknutím 
„Joule”, vyjměte ruční jednotku z držáku, nasaďte mezikus ruční jednotky a 
sešlápnutím nožního ovladače aktivujte vyzařování laseru. Ruční jednotka 
musí být vždy v poloze kolmé k pacientovi. Výkon lze zvýšit nebo snížit 
otáčením kolečkem ve směru/proti směru hodinových ručiček.

Ve spodní části obrazovky se nacházejí údaje o právě dodávaném výkonu, 
času, množství přenášené energie a teplotě laserové hlavice.

3.1 Spuštění

Po zapnutí zařízení a zobrazení úvodní obrazovky se otevře hlavní obrazovka 
„device management“ (správa zařízení) a výzva k zadání hesla. 
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3.2.1 Kontinuální režim

K dispozici je 7 režimů:

A) Kontinuální (3.2.1)
B) Přerušovaný (3.2.2)
C) Pulzní (3.2.3)
D) Jednotlivých pulzů (3.2.4)
E) Burst (3.2.5)
F) Stochastický (3.2.6)
G) Protizánětlivý (3.2.7)

V této části nabídky lze vybrat kontinuální režim. Jedná se o jediný režim 
vyzařování, který zaručuje odpovídající výměnu energie pro spuštění efektu 
foto biostimulace zvyšujícího tvorbu ATP. Dodávaný výkon je konstantní. 
Režim kontinuálního výkonu je rozhodující pro spuštění procesu regenerace 
tkáně. Je indikován pro patologie při hlubokém zranění. Chcete-li zahájit 
léčbu, vyberte režim kontinuálního vyzařování, nastavte parametr výkonu 
stisknutím tlačítka „laser power” (výkon laseru) a množství energie 
stisknutím tlačítka „Joule”, vyjměte ruční jednotku z držáku, nasaďte mezikus 
ruční jednotky a sešlápnutím nožního ovladače aktivujte vyzařování laseru. 
Ve spodní části obrazovky se nacházejí údaje o právě dodávaném výkonu, 
času, množství přenášené energie a teplotě laserové hlavice.

3.2 Režim
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3.2.2 Přerušovaný režim

3.2.3 Pulzní režim

Chcete-li zahájit léčbu, vyberte režim přerušovaného vyzařování, nastavte 
parametr výkonu stisknutím „laser power” (výkon laseru) a množství energie 
stisknutím „Joule”. Pracovní cyklus lze upravit. Vyjměte ruční jednotku z 
držáku, nasaďte mezikus ruční jednotky a sešlápnutím nožního ovladače 
aktivujte vyzařování laseru. Ve spodní části obrazovky se nacházejí údaje 
o právě dodávaném výkonu, času, množství přenášené energie a teplotě 
laserové hlavice.

Pulzní režim je nejčastěji indikován při léčbě akutní fáze. Optimalizuje 
protizánětlivou činnost a zvyšuje biostimulaci při minimálním tepelném 
účinku. Tento režim umožňuje optimalizaci laserového vyzařování v 
závislosti na typu pokožky.
Při zvolení doby trvání impulzu < 500 ms je možné změnit frekvenci volbou 
odpovídající možnosti na obrazovce.
Jakmile nastavíte parametry frekvence a trvání pulzu, můžete klepnutím na 
„laser power” (výkon laseru) zvolit pracovní výkon, zatímco klepnutím na 
„joules” v horní pravé části obrazovky můžete nastavit množství přenášené 
energie. Vyjměte ruční jednotku z držáku a nasaďte aplikátor. Stisknutím 
„Start“ a sešlápnutím pneumatického nožního ovladače zahájíte proces 
terapie. 
Ve spodní části obrazovky se nacházejí údaje o právě dodávaném výkonu, 
času, množství přenášené energie a teplotě laserové hlavice. Chcete-
li změnit parametry času a energie, stiskněte čtvereček v horní části 
obrazovky.
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3.2.4 Režim jednotlivých 
pulzů

3.2.5 Režim burst

V tomto režimu lze nastavit délku každého jednotlivého pulzu. Režim 
jednotlivých pulzů generuje pulz, jehož délku určuje uživatel při každém 
sešlápnutí nožního ovladače. Délku pulzu lze nastavit v rozsahu 20 ms až 
max. 1000 ms stisknutím čtverečku uprostřed obrazovky. 
Stisknutí „Start” a sešlápnutí nožního ovladače aktivuje jednotlivý pulz, 
který bude dodáván během předem nastaveného časového rámce. Další 
sešlápnutí nožního ovladače vyvolá stejný pulz. Ve spodní části obrazovky 
se nacházejí údaje o právě dodávaném výkonu, času, množství přenášené 
energie a teplotě laserové hlavice. 

V tomto režimu lze nastavit frekvenci pulzů a délku každého pulzu. Při 
zvolení délky pulzu < 500 ms je možné změnit frekvenci (max. 10 Hz) volbou 
odpovídajících možností. Jakmile nastavíte parametry frekvence a délky 
pulzu, můžete klepnutím na „laser power” (výkon laseru) změnit pracovní 
výkon. Vyjměte ruční jednotku z držáku a nasaďte aplikátor. Stisknutím 
„Start“ a sešlápnutím pneumatického nožního ovladače zahájíte proces 
terapie. Ve spodní části obrazovky se nacházejí údaje o právě dodávaném 
výkonu, času, množství přenášené energie a teplotě laserové hlavice. 
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3.2.6 Stochastický režim

Režim stochastického vyzařování generuje laserové pulzy s proměnným 
výkonem. Tento konkrétní režim ovlivňuje periferní nervový systém, což 
značně potlačuje vnímání tepla během ošetření. „Přirozeně tepelné” 
vyzařování spolu s tepelně-mechanickým působením na periferní receptory 
umožňuje rychlou depolarizaci nocicepčních drah a polarizaci vláken A-delta, 
čímž kompenzuje bolest vyvolanou škodlivinou (noxa) prostřednictvím 
činnosti vrátkové teorie kontroly bolesti. Stisknutím ikony „joule” lze nastavit 
množství energie přenesené během terapie. Výkon lze zvolit stisknutím 
„laser power“ (výkon laseru). Jestliže chcete nastavit dobu trvání terapie, 
stiskněte „treatment time” (doba ošetření), přičemž se následně změní 
hodnota množství energie v joulech. Proces léčby zahájíte odebráním ruční 
jednotky z držáku, nasazením aplikátoru, stisknutím „Start“ a sešlápnutím 
pneumatického nožního ovladače. Ve spodní části obrazovky se nacházejí 
údaje o právě dodávaném výkonu, času, množství přenášené energie a 
teplotě laserové hlavice. 

3.2.7 Protizánětlivý režim

Režim pulzního vyzařování umožňuje dosažení protizánětlivého efektu 
omezením tepelného účinku během ošetření. Stisknutím ikony „joule” 
lze nastavit množství energie přenesené během terapie. Výkon lze zvolit 
stisknutím „laser power“ (výkon laseru). Jestliže chcete nastavit dobu trvání 
terapie, stiskněte „treatment time” (doba ošetření), přičemž se následně 
změní hodnota množství energie v joulech. Vyjměte ruční jednotku z 
držáku a nasaďte aplikátor. Stisknutím „Start“ a sešlápnutím pneumatického 
nožního ovladače zahájíte proces terapie. Ve spodní části obrazovky se 
nacházejí údaje o právě dodávaném výkonu, času, množství přenášené 
energie a teplotě laserové hlavice. 
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Patologická sekce umožňuje uživateli postupovat podle řízených klinických 
protokolů.
Tato část obsahuje mnoho klinických protokolů rozdělených podle 
anatomické oblasti, kterou zamýšlíte ošetřit. Anatomickou oblast lze vybrat 
na zobrazeném obrázku lidského těla. Po stisknutí vybrané oblasti získáte 
přístup k příslušným klinickým protokolům. 

3.3 CPS

Pro každou anatomickou oblast existují klinické protokoly pro ošetření 
specifických patologií muskuloskeletálního systému.

Jakmile vyberete patologii, jste vyzváni k zadání:
- Pacientova věku
- Pacientova fototypu
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Protokol obsahující automatická nastavení zobrazí hodnoty výkonu, režim 
vyzařování, dobu a/nebo dozimetrii na cm2 pro každou předvolenou fázi. 
Vyjměte ruční jednotku z držáku a nasaďte aplikátor. Stisknutím „Start“ a 
sešlápnutím pneumatického nožního ovladače zahájíte proces terapie. Ve 
spodní části obrazovky se nacházejí údaje o právě dodávaném výkonu, času, 
množství přenášené energie a teplotě laserové hlavice.
Stiskem uvnitř levého čtverečku vedle ikony „treatment time” (doba ošetření) 
zobrazíte protokol pro patologii. 
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3.4 Oblíbené

3.5 Průvodce

3.6 Programování

V sekci „Favorites” (Oblíbené) můžete zadat a spustit protokoly dříve uložené 
na obrazovce „Programming” (Programování). Po zvolení protokolu můžete 
zahájit léčbu. 

V této části se zobrazí terapeutické indikace a kontraindikace, a některé 
informace o správném použití zařízení.

V této části můžete vytvořit oblíbené protokoly tak, že nejprve vyberete 
režim vyzařování a následně parametry ošetření (čas, výkon, energie atd.) 
podle předchozích pokynů.
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Po výběru parametrů klepněte na „save” (uložit) v dolním pravém rohu 
obrazovky. Zadejte název protokolu, nebo jméno pacienta, zvolte místo 
uložení protokolu a klepněte na „save” (uložit). Klinický protokol bude uložen 
do sekce Oblíbené.

CEI EN 60601-2-22 (norma pro bezpečnost terapeutických a diagnostických 
zařízení) určuje, že: „Laserové zařízení musí být ovládáno uživatelem tak, 
aby vždy bylo možné ověřit laserové vyzařování, podle potřeby i za použití 
doplňkového zařízení.“

Proto zařízení Intelect HPL 7 a HPL15 disponují funkcí „Calibration“ 
(Kalibrace). Pomocí tohoto testu lze změřit skutečný vyzařovaný výkon, 
takže uživatel je schopen ověřit správnost laserového vyzařování.

1) Sundejte z ruční jednotky magnetický mezikus.

2) Zkontrolujte dokonalou čistotu optické čočky upevněné na konci ruční 
jednotky. Případné znečištění odstraňte.

3) Zasuňte ruční jednotku do kalibrační zásuvky.

4) Stisknutím „start calibration“ (spustit kalibraci) zahajte kalibrační test. 
Během testu musí být nožní ovladač sešlápnutý.

5) Je-li výsledek „Calibration ok” (Kalibrace v pořádku), můžete zařízení 
použít. Je-li výsledek „Fault” (Chyba), postupujte podle části 6.2.

6) Kalibraci opakujte každé dva týdny a před prvním použitím.

3.7 Kalibrace
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3.8 Nastavení

Prostřednictvím této obrazovky získáte přístup k nastavením výrobku.

Language (Jazyky): nastavení jazyka softwaru.

Buzzer Volume (Hlasitost výstrahy): nastavení zvukové zpětné vazby 
slyšitelné během použití výrobku (během léčby).

Beep (Pípnutí): zapnutí nebo vypnutí zvuků tlačítek na dotykové obrazovce.

Maintenance (Údržba): přidání hesla pro interní správu zařízení (vyhrazená 
sekce).

BackLight (Podsvícení): nastavení jasu obrazovky pomocí kruhové 
stupnice.

Therapy hours (Doba terapie): doba činnosti zařízení v hodinách.

Operation hours (Provozní doba): skutečná efektivní doba terapie v 
hodinách.
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4. Varování

Během použití Intelect HPL 7 a HPL15 je nezbytné dodržovat některá 
bezpečnostní opatření, aby zařízení byla neustále v dobrém provozním stavu. 
Zejména je nutné pečovat o kabel, který spojuje ruční jednotku se zařízením. 
Jakékoliv poškození může narušit správnou funkci zařízení.

Nikdy nepřemísťujte zařízení tahem 
za kabel.

Věnujte pozornost umístění Intelect 
HPL 7 a HPL15: zamezte zachycení 
kabelu ve dveřích nebo mezi 
ošetřovacím lůžkem a vozíkem. 
Vyhýbejte se místům možného 
přiskřípnutí, například zásuvkám.

Věnujte pozornost umístění Intelect 
HPL 7 a HPL15, abyste se nezamotali 
do kabelu při pohybu v jejich 
blízkosti. 

4.1 Pozornost 
během použití
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Dávejte pozor na kolečka vozíku – 
nepřejíždějte přes kabel.

Zařízení Intelect HPL 7 a HPL15 nikdy 
nevypínejte tlačítkem nouzového 
vypnutí!
Je určeno jen pro případ nouze. Jeho 
opakované použití k vypnutí laseru 
může poškodit zařízení. 

Protože zařízení Intelect HPL 7 a HPL15 jsou terapeutické lasery s neinvazivní 
aplikací, parametry použití závisejí převážně na pigmentaci tkáně, tloušťce 
tukové vrstvy, hloubce a plošné velikosti patologie, a citlivosti pacienta. 
Vyzařování laseru závisí na tlaku vyvíjeném na nožní ovladač a na hodnotě 
výkonu zobrazené na dotykové obrazovce.

Laserové záření musí působit na tkáň prostřednictvím aplikátoru, případně 
ve styku s pokožkou. Aplikátor musí být v poloze kolmé k povrchu pokožky.

K označení ošetřovaných oblastí nepoužívejte inkoust. Vyznačte vnější 
hranice oblasti umístění aplikátoru. 

4.2 Léčebná péče

Pokud je zmáčknuto bezpečnostní 
tlačítko zastavení, otočením jej 
vraťte do původní pozice a tím 
umožníte normální provoz laseru.
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Účinnost laserové terapie při použití vysokého výkonu závisí na následujících 
faktorech:

- Přesnost diagnózy.
- Soulad mezi patologií a účinkem laseru o vysokém výkonu.
- Dodržení optimálních podmínek použití, zejména pokud se ošetřovaná 

tkáň nachází hluboko.
- Limity expozice laserovému záření jsou dodrženy bez jakýchkoliv 
 vedlejších účinků. 

Varování před rizikem požáru a/nebo výbuchu, je-li laser použit v 
přítomnosti hořlavých materiálů, nebo plynů, nebo v kyslíkem obohaceném 
prostředí.

Varování před vysokou teplotou vznikající při běžném použití laseru, která 
může být příčinou vznícení některých hořlavých materiálů (např. bavlna, 
rozpouštědla aj.).

Povrch pokožky musí být čistý a, což je nejdůležitější, nesmí být vlhký ani 
zpocený.

Nezapomínejte, že citlivost pacientů na teplo je různá a u stejného 
pacienta se mění místo od místa, a že úroveň pigmentace značně ovlivňuje 
pohlcování energie, takže doby vyzařování při stejném výkonu nezůstanou 
konstantní. 

Kolmá poloha při aplikaci zaručuje při stejné charakteristice 
elektromagnetického záření, schopnost záření pronikat a také zaručuje 
kontrolu nad podílem odraženého laserového záření. 
Terapii ovlivňuje aplikátor připojený k terapeutickému optickému vláknu, 
výkon vyzařování a samozřejmě také doba ošetření.

Po každém použití očistěte konec ruční jednotky měkkou bavlnou tkaninou 
napuštěnou etanolem. Před opětným použitím se všechny zbytky alkoholu 
musí odpařit.



28
CZ

5. Normy a bezpečnost

Zařízení Intelect HPL 7 a HPL 15 byla navržena a vyrobena v souladu s 
následujícími normami:
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 a HPL15 jsou laserová zařízení třídy IV a jako taková jsou 
vybavena bezpečnostním vnitřním zámkem. 
Prostřednictvím zvláštního tlačítka (tlačítko pacienta) připojeného k 
zařízení lze terapii kdykoliv přerušit.

Zapojení vnitřního zámku 
Zařízení Intelect HPL 7 a HPL15 jsou vybavená konektorem vnitřního 
zámku, který se nachází nad konektorem nožního ovladače na zadní 
straně zařízení.
Ten plní funkci sériového kontaktu pro nožní ovladač a je připojený k 
dveřnímu spínači upevněnému na dveřích ošetřovny. Konektor je pod 
napětím 12 V DC.

5.1 Normy pro laserová 
zařízení

5.2 Bezpečnostní 
funkce

1 3

2
4 5

Limit

Koncový spínač
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Varování před laserovým zářením
Je vhodné, aby zařízení bylo používáno v dobře osvětlené místnosti bez 
odrazných ploch. U vstupu je vhodné umístit tabulku s varováním před 
laserovým zářením. 

Světelné varování před lasero-
vým zářením

Ochrana
Existuje nebezpečí tepelného poškození tkáně vystavené účinkům záření, 
kterému se nelze při léčbě vyhnout, a které je dáno použitým výkonem a 
zaostřovacími systémy použitými v zařízeních společnosti DJO. 

PŘI POUŽITÍ LASEROVÉHO ZAŘÍZENÍ EXISTUJE ZÁKONNÁ 
POVINNOST NOSIT OCHRANNÉ BRÝLE S KÓDEM OPTICKÉ HUSTOTY 
COD 651, DODANÉ SE ZAŘÍZENÍM, NEBO ROVNOCENNÉ S ÚROVNÍ 
OCHRANY PODLE TABULKY.

Dodané ochranné brýle, s kódem optické hustoty COD 651, nestíní ani 
nebrání viditelnosti světelných signálů.
Doporučujeme používat ochranné brýle dodané společností DJO.

Uživatel musí nepřetržitě a pečlivě sledovat bezpečnost pacienta 
během léčby a podniknout všechny nezbytné kroky k vyloučení úrazu.

Ochranné brýle

Společnost DJO neodpovídá za škodu na majetku ani za zranění osob v 
důsledku nesprávného použití svých výrobků, ani za použití svých výrobků, 
které neodpovídá pokynům uvedeným v uživatelské příručce.

Kód OD Ochrana
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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Lasery v řadě zařízení Intelect HPL 7 a HPL15 jsou terapeutické a chirurgické 
lasery s výstupem přes optické vlákno, určené k práci s čerpanými 
polovodičovými laserovými hlavicemi, s vlnovými délkami 600 nm až 2000 
nm, a maximálním výkonem až 7 W (Intelect HPL 7), nebo 15 W (Intelect HPL 
15).

V souladu s přílohou IX ke směrnici 93/42/EHS je toto zařízení 
klasifikováno jako:

- Zařízení určené k dlouhodobému použití
- Zařízení s neinvazivní aplikací
- Aktivní zdravotnické zařízení
- Zdravotnické zařízení třídy Ilb

V souladu s všeobecnými bezpečnostními normami (IEC 60601-1) je 
zařízení klasifikováno jako:

- Zařízení třídy I
- Zařízení s použitými díly typu BF
- Zařízení s ochranou pouzdra proti vniknutí předmětů větších než 12 mm, 

stupeň krytí IP2X
- Zařízení nevhodné k použití v přítomnosti směsi hořlavého anestetika se 

vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným
- Zařízení pro nepřetržitý provoz

V souladu s charakteristikou laserového vyzařování (IEC 60825-1:2014, 
odst. d, tabulka 4) je zařízení klasifikováno jako:
Zařízení třídy IV

Zařízení Intelect HPL 7 a HPL15 vyhovují specifikacím RoHS a obsahují 
recyklované materiály.

Všeobecný popis
Zařízení Intelect HPL 7 a HPL15 jsou vyrobena s použitím ABS a hliníkové 
konstrukce.

Materiály použité při výrobě konstrukce, která přichází do styku s uživatelem 
a pacientem, jsou běžně používané materiály:

- Nerezová ocel AISI 316L pro válec ruční jednotky
- Eloxovaný hliník EN AW-2011 pro ruční jednotku aplikátoru (prohlášení 

dodavatele přiloženo)
- ABS pro pouzdro

5.3 Klasifikace
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Uvnitř pouzdra se nenacházejí žádné chladicí kapaliny ani jiné látky, které by 
v případě nárazu nebo havárie mohly uniknout. 

Obvody jsou zpravidla předimenzované a dobře chlazené, což vylučuje 
přehřátí a s ním související problémy. 
Doporučená provozní teplota 10–30 °C, vlhkost 30–75 % a tlak 700–1060 
hPa.

Při použití na klinice nebo v nemocnici v běžném nesterilním prostředí 
nejsou zařízení Intelect HPL 7 a HPL15 speciálně chráněna před náhodným 
politím kapalinami. Příležitostné postříkání nebo rozprášení vody nebo gelu 
nezpůsobí problémy kvůli vzdálenosti mezi obvodovými deskami a větracími 
mřížkami.

Prostředí pro použití: nemocnice, kliniky a soukromá zdravotnická střediska.
Prostředí musí splňovat dále uvedené požadavky na prostředí a 
elektroinstalaci:
 -) elektroinstalace musí odpovídat normám platným v zemi instalace,
 -) odrazné plochy, např. zrcadlo, nejsou přípustné,
 -) symbol upozornění na přítomnost laserového záření,
 -) červené světlo vně místnosti pro laserovou terapii,
 -) štítky zdůrazňující nutnost nošení ochranných brýlí během léčby,
 -) systém vnitřního zámku připojený ke dveřím místnosti pro laserovou 
terapii.
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6. Údržba

Laserová zařízení Intelect HPL 7 a HPL15 nevyžadují zvláštní postupy údržby. 
Je však vhodné používat je v bezprašném prostředí a pečlivě je čistit.

6.1 Běžná údržba

K čištění kalibrační zásuvky 
používejte vatovou štětičku 
napuštěnou kapalným čisticím 
prostředkem. 

Poté zásuvku ihned vysušte čistou 
štětičkou.

Ochranné okénko laseru čistěte 
proudem suchého stlačeného 
vzduchu.

K očištění velmi znečištěného 
okénka použijte vatovou štětičku 
navlhčenou etylalkoholem. 
Následně ihned osušte proudem 
suchého stlačeného vzduchu.

K čištění obrazovky a pouzdra 
používejte profesionální 
mikrovláknové utěrky. 

Pečlivým čištěním obrazovky 
zabráníte budoucím problémům s 
funkcí dotykové obrazovky.
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Při odstraňování závad postupujte podle následující tabulky. V případě 
problémů s jiným typem problému se obraťte na asistenční středisko DJO.

6.2 Odstraňování 
závad a pravidelná 
údržba

Problém Možná příčina Řešení

Intelect HPL 7 a HPL15 nelze 
zapnout

A) Chybí napájení
B) Spálená pojistka
C)  Poškozený napájecí kabel nebo 

nedostatečně zasunutá zástrčka

A) Zkontrolujte napájení
B) Vyměňte pojistku
C)  Vyměňte poškozený kabel nebo 

zástrčku správně zasuňte

Zařízení nevyzařuje 
energii

A) Přerušený výstupní obvod
B) Stisknuté tlačítko nouzového 

vypnutí
C) Odemknutý bezpečnostní vnitřní 

zámek

A) Obraťte se na asistenční středisko 
DJO 

B) Stiskněte a otočte ve směru 
hodinových ručiček

C) Zkontrolujte vnitřní zámek

Laser lze zapnout, ale displej je 
prázdný

A) Pravděpodobně vadný displej
A) Obraťte se asistenční středisko 
DJO

Stisknutí tlačítka nemá 
požadovaný účinek

A) Pravděpodobně vadné tlačítko 
B) Pravděpodobně vadný řídicí 

obvod

A) Obraťte se asistenční středisko 
 DJO

Výsledkem kontroly kalibrace 
je „FAULT“ (Chyba)

A) Pravděpodobně přerušené 
optické vlákno 

B) Snížení kvality laserového 
vyzařování

C) Systém kontroly kalibrace vadný 
nebo znečištěný

A) Očistěte ochranné okénko laseru
B) Očistěte kalibrační jednotku
A) Obraťte se na asistenční středisko 
 DJO

Kontrolu elektrických obvodů musí provádět vysoce kvalifikovaní pracovníci 
s oprávněním vystaveným výrobcem. Proto musí být kontaktován výrobce 
kvůli dodržení záručních podmínek.

Rádi vám zodpovíme jakékoliv dotazy týkající se našich výrobků a služeb. 
Obraťte se na místního prodejce nebo na příslušné pracoviště společnosti 
DJO Global. 
Adresy sídel společnosti DJO Global najdete na zadní straně.
Požadujete-li technické služby společnosti DJO Global, použijte prosím 
následující adresu: 

internationalproductsupport@DJOglobal.com
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Varování
V případě proudových nárazů způsobených přímým nebo nepřímým úderem 
blesku se zařízení může uzamknout, takže laserové vyzařování je přerušeno.
V tomto případě se obraťte na asistenční středisko

Zpráva Možná příčina Řešení

CHECK MACHINE HOURS 
(Zkontrolujte provozní hodiny 
zařízení)

Je třeba zkontrolovat elektroniku 
laseru

Obraťte se asistenční středisko 
DJO

TEMPERATURE ALARM 
(Indikátor teploty)

Vysoká provozní teplota

Zchlaďte laser vypnutím zařízení.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na 
asistenční středisko DJO.

V případě poruchy se na displeji zařízení Intelect HPL 7 a HPL15 zobrazí dále 
uvedené zprávy.

6.3 Alarmy 
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7. Štítky

BA
E CD

A Aplikátor pro optické vlákno 

B Nebezpečné laserové záření

C Štítek s údaji o laseru

D
Výrobní štítek
(Intelect HPL 7)

E
Nálepka označující konektor pro připojení 
nožního ovladače

F
Nálepka označující konektor pro připojení 
vnitřního zámku pro 
tlačítko pacienta (volitelné)

G
Nálepka označující konektor pro připojení 
vnitřního zámku

F G
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8. Záruka

DJO France („Společnost“) ručí za to, že zařízení Intelect HPL 7 a HPL 15 
jsou bez materiálových a výrobních vad. Tato záruka platí po dobu dvou 
let (24 měsíců) od data prodeje prvnímu zákazníkovi. Pokud funkce těchto 
výrobků selže během záruční doby dvou let z důvodu vady materiálu nebo 
zpracování, dle uvážení společnosti, společnost nebo prodejce bezplatně 
opraví nebo vymění příslušný výrobek během třiceti (30) dní od data 
navrácení výrobku společnosti nebo prodejci.

Záruka se nevtahuje na funkční selhání, poruchy a problémy způsobené 
nesprávným použitím.
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9. Technické údaje

Technologie Operační systém pracující v reálném čase

Vlnová délka 810 + 980 nm (HPL 7), 810 + 980 + 1064 nm (HPL 15)

Naváděcí světlo 650 nm – 3 mW

Výkon laseru 7 W (HPL 7), 15 W (HPL 15)

Vyzařování Kontinuální (CW), pulzní, jednotlivé pulzy, burst, 
a stochastické (patentovaný stochastický režim)

Provozní režim Kontinuální, přerušovaný, pulzní, jednotlivé pulzy, burst, 
stochastický, protizánětlivý 

Možnost programování 12 položek podle názvu

Patologie Přes 60 patologií včetně interaktivních 
vyobrazení a protokolů dále rozdělených podle fáze

Kalibrace Grafický a zvukový systém řízení laserového vyzařování 
na výstupu ruční jednotky podle normy. IEC 60825-1

Zobrazení Barevná 7palcová TFT dotyková obrazovka

Napájení 100–240 V, 50–60 Hz

Absorpční schopnost 160 VA

Rozměry 390 x 282 x 170 mm

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

Třída laseru IV

Vychýlení paprsku 25°

Šířka pulsu 1–1000 ms

Klasifikace IP IPX0 zařízení
IPX0 ruční jednotka
IPX4 pneumatický nožní ovladač

Provozní
podmínky

10–30 °C
30–75% nekondenzující vlhkost
700–1060 hPa

Podmínky
pro přepravu a skladování

–10 až 55 °C
10–90% nekondenzující vlhkost
700–1060 hPa

EMP Maximální přípustné záření dopadající na pokožku 5600 
W/m²

EMP Maximální přípustné záření dopadající na rohovku 9 W/
m²

DNRO Jmenovitá vzdálenost nebezpečná pro zrak 2,4 m

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

Certifikace CE0473

Klasifikace zdravotnického 
zařízení

IIb
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10. Tabulky EMC

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise
Zařízení Intelect HPL 7/15 je určeno k použití ve specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Kupující nebo uživatel 
zařízení Intelect HPL 7/15 musí zajistit, aby zařízení bylo používáno v dále popsaném elektromagnetickém prostředí: 

Test na emise Soulad Elektromagnetické prostředí
VF emise Skupina 1 Zařízení Intelect HPL 7/15 používá vysokofrekvenční energii 

pouze pro své vnitřní funkce. Z toho důvodu jsou VF emise 
velmi nízké a pravděpodobně nezpůsobí žádné rušení blízkého 

zařízení.

CISPR 11

VF emise Třída B Toto zařízení Intelect HPL 7/15 je vhodné pro použití ve všech 
prostředích, včetně domácího prostředí a prostředí přímo 

napojených na veřejnou nízkonapěťovou rozvodnou síť, která 
zásobuje budovy určené pro domácí účely. 

CISPR 11

Harmonické emise Třída A

IEC 61000-3-2

Fluktuace napětí/kmitavé emise Vyhovuje

IEC 61000-3-3
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Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost
Zařízení Intelect HPL 7/15 je určeno k použití ve specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Kupující nebo uživatel 
zařízení Intelect HPL 7/15 musí zajistit, aby zařízení bylo používáno v dále popsaném elektromagnetickém prostředí: 

Test odolnosti Úroveň testu IEC 60601-1-2 Úroveň souladu Elektromagnetické prostředí
Elektrostatický výboj 
(ESD) IEC 61000-4-2

6 kV kontakt IEC 60601-1-2 Podlaha by měla být dřevěná, betonová nebo 
z keramických dlaždic. Je-li podlaha pokryta 
syntetickým materiálem, musí být relativní 

vlhkost alespoň 30 %.

8 kV vzduch Úroveň testu

Rychlý elektrický 
přechod/výboj IEC 

61000-4-4

2 kV pro napájecí vedení IEC 60601-1-2 Kvalita hlavního přívodu elektřiny musí 
odpovídat typickému komerčnímu nebo 

nemocničnímu prostředí. 
1 kV pro vstupní/výstupní 

vedení > 3 m
Úroveň testu

Napěťové rázy IEC 
61000-4-5

1 kV diferenční režim IEC 60601-1-2 Kvalita hlavního přívodu elektřiny musí 
odpovídat typickému komerčnímu nebo 

nemocničnímu prostředí. 
2 kV běžný režim Úroveň testu

Propady napětí, 
krátká přerušení 

a změny napětí na 
vstupním napájecím 
vedení IEC 61000-

4-11

0 % Un po dobu 0,5 cyklu IEC 60601-1-2 Kvalita hlavního přívodu elektřiny musí 
odpovídat typickému komerčnímu nebo 
nemocničnímu prostředí. Pokud uživatel 

zařízení Intelect HPL 7/15požaduje nepřetržitý 
provoz během přerušení síťového napájení, 

je vhodné, aby zařízení Intelect HPL 7/15 bylo 
napájeno ze zdroje nepřerušovaného napájení 

nebo z baterie. 

40 % Un po dobu 5 cyklů 

70 % Un po dobu 25 cyklů Úroveň testu

0 % Un po dobu 5 s 

Magnetické pole 
síťové frekvence 
(50/60 Hz) IEC 

61000-4-8

3 A/m IEC 60601-1-2 Magnetická pole síťové frekvence by měla 
být na úrovních charakteristických pro 

typické umístění v typickém komerčním nebo 
nemocničním prostředí. 

Úroveň testu
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Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost
Zařízení Intelect HPL 7/15 je určeno k použití ve specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Kupující nebo uživatel 
zařízení Intelect HPL 7/15 musí zajistit, aby zařízení bylo používáno v dále popsaném elektromagnetickém prostředí: 

Test odolnosti Úroveň testu IEC 60601-
1-2 

Úroveň souladu Elektromagnetické prostředí

Přenosná a mobilní VF komunikační zařízení 
nesmí být používána blíže jakékoli části zařízení 

Intelect HPL 7/15, včetně kabelů, než je doporučená 
separační vzdálenost vypočtená z rovnice platné 

pro frekvenci vysílače. 

Doporučená separační vzdálenost:

Vyzařované VF 3 V/m 3 V/m d      1,2 ʋ√P            80 MHz až 800 MHz

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

Vodivé VF 3 V 3 V d      1,2ʋ √P

EN 61000-4-6 150 kHz až 80 MHz

Kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon 
vysílače ve wattech (W) podle výrobce vysílače a d  
je doporučená separační vzdálenost v metrech (m). 

Intenzity pole z pevných vysokofrekvenčních 
vysílačů, stanovené místním elektromagnetickým 
průzkumem, musí být nižší, než je úroveň shody 

v každém frekvenčním pásmu. 
K rušení může dojít v blízkosti zařízení označeného 

následujícím symbolem:

20xx

LATEX
FREE

REF
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Doporučená separační vzdálenost mezi přenosnými a mobilními VF komunikačními zařízeními a zařízením Intelect 
HPL 7/15

Zařízení Intelect HPL 7/15 je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí s regulovaným vysokofrekvenčním 
rušením. Zákazník nebo uživatel zařízení Intelect HPL 7/15 může pomoci předejít elektromagnetickému rušení tím, že 
bude udržovat minimální vzdálenosti mezi přenosným a mobilním VF komunikačním zařízením (vysílač) a zařízením 

Intelect HPL 7/15 , jak je doporučeno níže, v závislosti na maximálním výstupním výkonu komunikačního zařízení. 
Jmenovitý maximální 

výstupní výkon vysílače (W)
Separační vzdálenost podle frekvence vysílače (m)

150 kHz až 80 MHz 80 MHz až 800 MHz 800 MHz až 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

U vysílačů dimenzovaných na výše neuvedený maximální výstupní výkon může být doporučená separační vzdálenost d v 
metrech (m) odhadnuta pomocí rovnice použitelné pro frekvenci vysílače, kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače 

ve wattech (W) podle výrobce vysílače. 

Pozn.:
(1) Pro frekvence 80 MHz a 800 MHz platí separační vzdálenost pro vyšší frekvenční pásmo.

(2) Tyto pokyny nemusejí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivňováno absorpcí a odrazem od 
budov, předmětů a osob.
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