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A. Sonda
B. 7-calowy wyświetlacz dotykowy
C. Przycisk zatrzymania awaryjnego
D. Pokrętło wielofunkcyjne
E. Gniazdo kalibracji

F.  Etykieta z danymi lasera
G.  Etykieta z identyfikatorem 

produktu
H. Włącznik zasilania
I.  2 bezpieczniki 2 AT
J.  Gniazdo zasilania 100-240 V ~ 

50/60 Hz
K.  Wentylator chłodzący
L.  Gniazdo blokady mechanicznej
M. Gniazdo przełącznika nożnego
N.  Blokada mechaniczna przycisku 

bezpieczeństwa pacjenta 
(opcjonalna)
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Akcesoria

Sonda

Przełącznik nożny 
(4930)

Okulary ochronne
(4800)

Blokada mechaniczna
(4900)

Przewód zasilający
(4910)

Nasadka magnetyczna 
do sondy Ø 38 mm

(207902)

Nasadka magnetyczna do 
sondy Ø 26 mm 

(207901)
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Urządzenie klasy I, typ BF

Zmienny prąd elektryczny~
LL00115

Promieniowanie niejonizowane
Symbol ogólnego 
niebezpieczeństwa

Podmiot prawnie 
odpowiedzialny – DJO France 
S.A.S

Numer seryjny urządzenia

Obwód otwarty (odłączony od 
sieci energetycznej)

Aplikator światłowodu

Zagrożenie laserem Tabliczka znamionowa produktu 
(Intelect HPL 7)

Blokada mechaniczna przycisku 
bezpieczeństwa pacjenta 
(tylko wersja ScanX) 

Naklejka gniazda przełącznika 
nożnego

Etykieta blokady mechanicznej

Zgodność z dyrektywą 93/42/
EWG ze wskazaniem Intertek jako 
jednostki notyfikowanej

Uwaga: Dane techniczne 
lasera klasy IV 
Intelect HPL 7
Moc 7 W
   810 + 980 nmy

Obwód zamknięty (podłączony 
do sieci energetycznej)

Symbole na etykiecie i urządzeniu

0

I

Obowiązek stosowania się do 
instrukcji użytkowania

Przycisk wyłączenia lasera

0086

Oznaczenie WEEE (dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/19/WE). Oznacza 
utylizację oddzielnie od odpadów ogólnych 
na końcu przydatności do użycia*. 
W Unii Europejskiej – ustawodawstwo 
ogólnowspólnotowe wdrożone w każdym 
z państw członkowskich wymaga, aby 

zużyte produkty elektryczne i elektroniczne posiadające to 
oznaczenie były utylizowane oddzielnie od zwykłych odpadów 
z gospodarstw domowych. Powyższy wymóg dotyczy 
zarówno samego urządzenia jak i wyposażenia elektrycznego, 
takiego jak przewody zasilające i przełącznik nożny. Klienci 
w Wielkiej Brytanii mogą skontaktować się z działem obsługi 
klienta spółki DJO Ltd, aby ustalić sposób zwrotu urządzenia. 
Poza Unią Europejską – użytkownik chcący zutylizować zużyte 
produkty elektryczne i elektroniczne powinien skontaktować 
się z organami krajowymi celem zapewnienia, że sprzęt nie 
trafi do „zwykłych” odpadów z gospodarstw domowych.
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1.1 Czym jest 
urządzenie Intelect® 
HPL 7 i HPL15?

1.2 Do czego służy 
urządzenie Intelect 
HPL 7 i HPL15?

1.3 Zalety

1. Wstęp

Urządzenie Intelect HPL 7 (REF2879) i HPL15 (REF 2979) jest wyrobem 
medycznym służącym do terapii laserem wysokoenergetycznym. Jego 
przeznaczeniem jest leczenie schorzeń układu knarządu ruchu, takich jak 
lumbago, łokieć tenisisty, ból barku, zapalenie stawów,
przykurcze, skręcenia i wiele innych dolegliwości. Urządzenie jest 
wszechstronnym i dokładnym przyrządem, zdolnym spełnić większość 
wymagań terapeutycznych.
Urządzenie Intelect HPL 7 and HPL15 wyposażone jest w szereg ustawień 
dla różnej długości fali i mocy lasera do 7 W (Intelect HPL 7) lub do 15 W 
(Intelect HPL 15).

Urządzenie Intelect HPL 7 i HPL15 wywołuje reakcje fotochemiczne, które  
stymulują głeboko położone tkanki, reaktywując metabolizm komórkowy. 
Laser może emitować wiązkę w trybie ciągłym, pulsacyjnym i pojedynczego 
impulsu, a także stochastycznym. Tryb stochastyczny umożliwia 
maksymalizację wyników terapii z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa, 
tj. ograniczeniem wpływu energii cieplnej na tkanki.

Urządzenie Intelect HPL 7 i HPL15 jest wysoce innowacyjnym laserem 
terapeutycznym. 
Urządzenie zostało wyposażone w szereg istotnych funkcji:
- system operacyjny czasu rzeczywistego i 7-calowy ekran dotykowy
- interaktywna biblioteka zawierająca ponad 60 protokołów 

terapeutycznych
- różne konfiguracje mocy, w praktyce do 7 W (Intelect HPL 7) 
 lub do 15 W (Intelect HPL 15)
- Idealne długości fali do zastosowań terapeutycznych: (810+980 nm) w 

HPL 7 i (810+980+1064 nm) w HPL15
- Urządzenie Intelect HPL 7 i HPL15 może pracować w rozmaitych trybach: 

ciągłym, przerywanym, pulsacyjnym, pojedynczego impulsu, burst, 
stochastycznym, przeciwzapalnym.

Na poziomie terapeutycznym urządzenie Intelect HPL 7 i HPL15 gwarantuje 
stymulację mitochondriów, która skutkuje zwiększeniem produkcji ATP, 
aktywacją mikrokrążenia i perystaltyki limfatycznej. Hiperpolaryzacja 
membran włókien nerwowych wywołuje efekt analgetyczny, z kolei 
przemiana prostagladyny na prostacyklinę (z wynikającą z niej blokadą 
mediatorów zapalenia) ma efekt przeciwobrzękowy. 
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1.4 Kto może 
korzystać z 
urządzeń Intelect 
HPL 7 i HPL15?

Urządzenie Intelect HPL 7 i HPL15 jest przeznaczone do laseroterapii.

Laseroterapia należy do zabiegów fizykalnych. Operator urządzenia musi 
posiadać odpowiednie kwalifikacje i kompetencje oraz należeć do jednej z 
następujących kategorii:

Pracownicy medyczni:
Rehabilitanci
Lekarze medycyny sportowej
Ortopedzi
Chiropraktycy
Podiatrzy
Lekarze

Sanitariusze 
Fizjoterapeuci
Terapeuci rehabilitanci
Fizjoterapeuci sportowi 
Asystenci fizjoterapeutów i chiropraktyków działający pod
kierunkiem dyplomowanego fizjoterapeuty lub chiropraktyka

Konflikty podbarkowe
Uszkodzenie stożka rotatorów
Choroba zwyrodnieniowa stawów
Łokieć tenisisty
Łokieć golfisty
Zapalenie kaletki maziowej
Stany po złamaniach
Zapalenie ścięgna
Zespół cieśni nadgarstka
Ból pachwiny
Gonartroza
Odbudowa więzadła krzyżowego przedniego
Zapalenie gęsiej stopki
Skręcenia
Zapalenie rozcięgna podeszwowego
Urazy ścięgna Achillesa
Bóle odcinka szyjnego kręgosłupa
Zespół szyjno-barkowy
Przykurcze mięśni
Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
Zwichnięcia i skręcenia
Koksartroza
Zespół mięśnia gruszkowatego
Rwa kulszowa

1.5 Wskazania
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Ponieważ źródło wiązki laserowej emituje światło o częstotliwości bliskiej 
podczerwieni, przeciwwskazania ograniczają się zasadniczo do dwóch grup:

- Uszkodzenie wzroku
- Uszkodzenie cieplne tkanki poddawanej terapii, w szczególności w trybie 
emisji ciągłej, z uwzględnieniem fototypu skóry pacjenta.

Pierwszemu przeciwwskazaniu można zapobiec stosując okulary ochronne, 
natomiast drugiego operator unika dzięki umiejętności prawidłowej oceny 
wrażliwości pacjenta na ciepło i fototypu jego skóry. Operator powinien 
przestrzegać wartości i sposobu użycia wskazanego w rozdziale Instrukcje 
użytkowania.

W szczególności należy unikać stosowania urządzenia w następujących 
przypadkach:

- Pacjenci z podejrzewaną lub widoczną chorobą nowotworową
- Kobiety w ciąży
- Zabiegi na obszarach wrażliwych na promieniowanie laserowe
- Zabiegi na obszarach zainfekowanych
- Pacjenci z padaczką
- Obszary krwotoku 
- Leczenie nerwu współczulnego, nerwu błędnego lub obszaru mięśnia 
sercowego u pacjentów kardiologicznych.

1.6 Przeciwwskazania

Przed stosowaniem urządzenia użytkownik ma obowiązek przeczytać w 
całości i uważnie podręcznik użytkownika, w tym rozdziały poświęcone 
przeprowadzaniu zabiegów, wskazaniom i przeciwwskazaniom, 
ostrzeżeniom oraz instrukcje użytkowania. 

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, urządzenie należy podłączać 
wyłącznie do sieci z uziemieniem. 

Z urządzenia należy korzystać wyłącznie z dołączonym do niego 
przewodem.

Przewód zasilający nie może być naprężony i musi dać się łatwo wyjąć z 
gniazdka gdy zachodzi taka potrzeba. 

Pola magnetyczne i elektryczne mogą zakłócać prawidłową pracę jednostki. 
W związku z tym należy upewnić się, że wszelkie urządzenia zewnętrzne 
pracujące w pobliżu jednostki są zgodne z odpowiednimi wymogami 
dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej, wskazanymi w 
końcowej części niniejszego podręcznika użytkownika. Możliwymi źródłami 
zakłóceń mogą być urządzenia rentgenowskie, urządzenia MRI, systemy 
radiowe i telefony komórkowe z uwagi na potencjalną emisję silnego 
promieniowania elektromagnetycznego. Jednostkę należy ustawiać z dala 
od tego rodzaju urządzeń i sprawdzać jej działanie przed użyciem.

1.7 Ogólne 
ostrzeżenie
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Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych lub czyszczeniem 
jednostki należy ją odłączyć, wyjmując przewód z gniazdka. Pozwala to 
uniknąć porażenia prądem. 

Nie zaleca się stosowania palnego lub utleniającego się gazu 
znieczulającego, takiego jak tlenek azotu (NO) i tlen.
Niektóre materiały np. wata, fizelina, mogą po nasyceniu tlenem spalać 
się w ekstremalnie wysokiej temperaturze, NAWET GDY URZĄDZENIE 
JEST STOSOWANIE W ZWYKŁY SPOSÓB. Przed korzystaniem z 
URZĄDZENIA LASEROWEGO należy odczekać, aż odparują środki do 
usuwania etykiet i łatwopalne roztwory użyte do jego czyszczenia lub 
dezynfekcji. Należy zwracać uwagę na zagrożenia pożarowe, takie jak 
pożar endogeniczny wywołany zapaleniem się gazu. 

Niedostateczna sprawność wiązki (brak lub odchylenie) może 
wskazywać na nieprawidłowe działanie układu emitującego.

Napraw obwodów elektrycznych w urządzeniu musi dokonywać 
autoryzowany i wykwalifikowany personel posiadający pozwolenie 
producenta. 

W przypadku awarii urządzenia zalecamy kontakt z producentem, aby 
uniknąć utraty gwarancji. 

Nie wolno korzystać z akcesoriów innych niż dostarczone przez DJO. 
Akcesoria nie pochodzące od producenta mogą stwarzać zagrożenie, 
wpływać na właściwości elektromagnetyczne jednostki lub ją 
uszkodzić.

Przed korzystaniem z jednostki należy ją obejrzeć. Jeśli jednostka lub 
jej akcesoria są uszkodzone, należy powstrzymać się od korzystania z 
jednostki i skontaktować się z dystrybutorem.

Zakazuje się dokonywania modyfikacji jednostki. Jednostkę może 
naprawiać wyłącznie personel upoważniony przez DJO.

Urządzenie Intelect HPL 7 i HPL15 nie nadaje się do wykorzystania w 
obszarach z atmosferą wybuchową lub palną. 
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2. Skrócony podręcznik użytkowania

Przed skorzystaniem z urządzenia HPL 7 i HPL15 upewnij się, że spoczywa ono na stabilnej powierzchni.
Upewnij się, że włącznik zasilania znajduje się w pozycji „0�”. 
Upewnij się, że przewód zasilania jest podłączony do urządzenia; włóż wtyczkę do gniazdka sieci.
W przypadku pytań dotyczących montowania urządzenia Intelect HPL 7 i HPL15 prosimy o kontakt z DJO 
(dane do kontaktu znajdują się na tylnej okładce podręcznika).

Podłącz przewód pneumatycznego 
przełącznika nożnego do 
odpowiedniego gniazda na tylnej 
ściance urządzenia.

Włóż blokadę mechaniczną do 
odpowiedniego (środkowego) 
gniazda na tylnej ściance 
urządzenia.
Po włożeniu do urządzenia HPL 
7 i HPL15 blokady mechanicznej 
jest ono w pełni funkcjonalne; 
podłączenie do przełącznika 
drzwi pokoju zabiegowego 
musi wykonać wykwalifikowany 
elektryk.

Włącz urządzenie przełącznikiem na 
tylnej ściance.
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Nałóż aplikator magnetyczny na 
sondę.

Upewnij się, że osoby znajdujące 
się przy urządzeniu (operator i 
pacjent) noszą okulary ochronne z 
atestem. 

Zostanie wyświetlony ekran 
powitalny, a następnie klawiatura. 
Wprowadź hasło, aby uruchomić 
urządzenie. 

Hasłem jest 1-2-3-4.

Wybierz tryb, aby rozpocząć terapię.
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Aby ustawić parametry zabiegu, dotknij przycisku 
Szybki start. Zostanie wyświetlony ekran, na 
którym można wybrać tryb emisji (ciągła, 
przerywana, pulsacyjna, pojedynczy impuls, 
burst, stochastyczna, przeciwzapalna) przed 
jej rozpoczęciem. Po wybraniu trybu nastąpi 
przejście do ekranu, na którym można wybrać 
parametry terapii.

Aby wybrać ilość energii przesyłanej w wiązce 
lasera, dotknij kwadratu (ikona Dżul) po prawej 
stronie ekranu i przekręć pokrętło zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara. Zmiana liczby dżuli 
spowoduje automatyczne dostosowanie czasu 
trwania terapii (górny lewy kwadrat).
Aby ustawić wybraną moc lasera, kliknij ikonę 
Moc lasera i przekręć pokrętło zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. Wartość tego parametru 
wyświetlana jest w dolnym lewym rogu ekranu.

Emisja wiązki następuje po wciśnięciu przycisku 
startu w prawym dolnym rogu ekranu i 
wciśnięciu pneumatycznego przełącznika 
nożnego. Podczas emisji urządzenie wydaje 
sygnał dźwiękowy (intensywność sygnału można 
regulować), a w kwadratach w dolnej części 
ekranu wyświetlane są parametry terapii (moc w 
watach, czas, energia w dżulach i temperatura 
głowicy lasera). Zwolnienie przełącznika nożnego 
powoduje zakończenie emisji. 

Ustal, która część ciała ma być poddana 
zabiegowi, i umieść sondę prostopadle do niej.
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Wyłącz urządzenie przełącznikiem 
na tylnej ściance.

Aby wyzerować parametry (czas, 
moc i energia), dotknij przycisku 
zatrzymania. 

Z sondy należy zawsze korzystać razem z dołączonym aplikatorem. 

Przed każdym zabiegiem zaleca się przeprowadzić procedurę kalibracji. 

Aby bezpiecznie wyłączyć jednostkę, zakończ zabieg i emisję wiązki 
lasera, wyłącz jednostkę przełącznikiem na tylnej ściance i sprawdź, czy 
przełącznik znajduje się w pozycji “0”. 

Aby całkowicie odłączyć urządzenie i zapewnić maksymalne 
bezpieczeństwo, wyjmij z urządzenia przewód zasilający. 

2.1 Praca z sondą
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3. Instrukcja użytkowania

Aby rozpocząć terapię dotknij ikony Szybki start, wybierz tryb emisji (ciągła, 
przerywana itd.), ustaw parametry mocy dotykając ikony Moc lasera i 
ilość energii dotykając ikony Dżul, wyjmij sondę z gniazga, nałóż nasadkę  
i wciśnij przełącznik nożny, aby rozpocząć emisję wiązki. Sondę należy 
zawsze trzymać w pozycji prostopadłej do powierzchni zabiegowej. Moc 
wiązki można zwiększać lub zmniejszać przekręcając pokrętło odpowiednio 
zgodnie z ruchem lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

W dolnej części ekranu widoczne są moc aktualnie emitowanej wiązki, czas 
terapii, ilość przesyłanej energii i temperatura głowicy lasera.

3.1 Rozruch urządzenia

Po włączeniu urządzenia i wyświetleniu ekranu powitalnego nastąpi 
przejście do głównego ekranu obsługi urządzenia, na którym należy podać 
hasło. 
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3.2.1 Tryb ciągły

Urządzenie posiada 7 trybów pracy:

A) Ciągły (pkt 3.2.1)
B) Przerywany (pkt 3.2.2)
C) Pulsacyjny (pkt 3.2.3)
D) Pojedynczy impuls (pkt 3.2.4)
E) Burst (pkt 3.2.5)
F) Stochastyczny (pkt 3.2.6)
G) Przeciwzapalny (pkt 3.2.7)

W tej części menu można wybrać sposób działania trybu ciągłego. Jest to 
jedyny tryb, który zapewnia wymianę energii wystarczającą do wywołania 
efektu fotobiostymulacji zwiększającego produkcję ATP. W trybie tym 
wiązka wyjściowa emitowana jest ciągle. Tryb wiązki ciągłej ma istotne 
znaczenie przy inicjowaniu procesu regeneracji tkanek i jest zalecany przy 
schorzeniach tkanek głębokich typu urazowego. Aby rozpocząć terapię, 
wybierz tryb emisji ciągłej, ustaw parametry mocy dotykając ikony Moc 
lasera i ilość energii dotykając ikony Dżul, wyjmij sondę z gniazda, nałóż 
nasadkę i wciśnij przełącznik nożny, aby rozpocząć emisję. W dolnej części 
ekranu widoczne są moc aktualnie emitowanej wiązki, czas terapii, ilość 
przesyłanej energii i temperatura głowicy lasera.

3.2 Tryb
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3.2.2 Tryb przerywany

3.2.3 Tryb pulsacyjny

Aby rozpocząć zabieg, wybierz tryb emisji przerywanej i ustaw moc 
dotykając ikony Moc lasera oraz ilość energii dotykając ikony Dżul. Cykl 
roboczy urządzenia można zmieniać. Wyjmij sondę z gniazda, nałóż 
wkładkę na uchwyt i wciśnij przełącznik nożny, aby rozpocząć emisję. W 
dolnej części ekranu widoczne są moc aktualnie emitowanej wiązki, czas 
terapii, ilość przesyłanej energii i temperatura głowicy lasera.

Tryb pulsacyjny jest zalecany najczęściej przy leczeniu schorzeń w fazie 
ostrej. Optymalizuje on reakcje przeciwzapalne organizmu i zwiększa 
biostymulację, jednocześnie minimalizując wpływ temperatury na ciało. W 
trybie tym można zoptymalizować emisję wiązki w zależności od typu skóry.
Po wybraniu czasu trwania impulsów (< 500 ms) można zmienić ich 
częstotliwość, wybierając odpowiednią opcję na ekranie.
Po ustawieniu parametrów częstotliwości i czasu trwania impulsów można 
zmienić moc roboczą wiązki po dotknięciu ikony Moc lasera, natomiast 
dotknięcie ikony Dżul w górnym prawym rogu ekranu umożliwia zmianę 
ilości przesyłanej energii. Po wyjęciu sondy z gniazda, nałożeniu aplikatora, 
dotknięciu przycisku Start i wciśnięciu przełącznika nożnego można 
rozpocząć sesję zabiegową. 
W dolnej części ekranu widoczne są moc aktualnie emitowanej wiązki, czas 
terapii, ilość przesyłanej energii i temperatura głowicy lasera. Aby zmienić 
parametry czasu i energii, należy nacisnąć kwadrat na górze ekranu.
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3.2.4 Tryb pojedynczych 
impulsów

3.2.5 Tryb burst

W tym trybie można ustawić czas trwania pojedynczego impulsu. W 
trybie pojedynczego impulsu każdorazowe wciśnięcie przycisku nożnego 
powoduje emisję impulsu o czasie trwania ustalonym przez operatora. 
Naciskając kwadrat na środku ekranu, można wybrać czas trwania impulsu 
w przedziale między 20 - 1000 ms. 
Dotknięcie przycisku startu i wciśnięcie.przycisku nożnego, powoduje emisję 
pojedynczego impulsu o wskazanym wcześniej czasie trwania. Kolejne 
wciśnięcie przycisku nożnego spowoduje wysłanie takiego samego impulsu. 
W dolnej części ekranu widoczne są moc aktualnie emitowanej wiązki, czas 
terapii, ilość przesyłanej energii i temperatura głowicy lasera. 

W tym trybie można wybrać częstotliwość i czas trwania każdego impulsu. 
Po wybraniu czasu trwania impulsu (< 50 ms) można zmienić jego 
częstotliwość (maks. 10 Hz), wybierając odpowiednie opcje. Po ustawieniu 
parametrów częstotliwości i czasu trwania impulsu można zmienić moc 
roboczą, dotykając ikony Moc lasera. Po wyjęciu sondy z gniazda, nałożeniu 
aplikatora, dotknięciu przycisku startu i wciśnięciu przełącznika nożnego 
można rozpocząć sesję zabiegową. W dolnej części ekranu widoczne są 
moc aktualnie emitowanej wiązki, czas terapii, ilość przesyłanej energii i 
temperatura głowicy lasera. 
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3.2.6 Tryb stochastyczny

W trybie emisji stochastycznej urządzenie generuje impulsy laserowe o 
zmiennej mocy. Tryb ten oddziałuje wzajemnie z obwodowym układem 
nerwowym, co znacząco osłabia odczucie ciepła podczas zabiegu. Emisje 
„naturalnego ciepła” w połączeniu z oddziaływaniem termomechanicznym 
na receptory obwodowe umożliwiają szybką depolaryzację dróg 
przewodzenia bodźców nocyceptywnych poprzez polaryzowanie włókien 
A-delta i tym samym równoważenie bólu wywołanego czynnikami 
szkodliwymi zgodnie z zasadą bramki kontrolnej. Po dotknięciu ikony Dżul 
można ustawić ilość energii przesyłanej podczas zabiegu, a po dotknięciu 
ikony Moc lasera moc wiązki. Jeśli operator chce zmienić czas zabiegu, 
dotknięcie ikony Treatment time spowoduje zmianę liczby dżuli. Po wyjęciu 
sondy z gniazda, nałożeniu aplikatora, dotknięciu przycisku Start i wciśnięciu 
przełącznika nożnego można rozpocząć sesję zabiegową. W dolnej części 
ekranu widoczne są moc aktualnie emitowanej wiązki, czas terapii, ilość 
przesyłanej energii i temperatura głowicy lasera. 

3.2.7 Tryb przeciwzapalny

Tryb emisji pulsacyjnej ma na celu uzyskanie efektu przeciwzapalnego 
poprzez ograniczenie wpływu ciepła na ciało podczas zabiegu. Po 
dotknięciu ikony Dżul można ustawić ilość energii przesyłanej podczas 
zabiegu, a po dotknięciu ikony Moc lasera moc wiązki. Jeśli operator chce 
zmienić czas zabiegu, dotknięcie ikony Treatment time spowoduje zmianę 
liczby dżuli. Po wyjęciu sondy z gniazda, nałożeniu aplikatora, dotknięciu 
przycisku startu i wciśnięciu przełącznika nożnego można rozpocząć sesję 
zabiegową. W dolnej części ekranu widoczne są moc aktualnie emitowanej 
wiązki, czas terapii, ilość przesyłanej energii i temperatura głowicy lasera. 
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Moduł schorzeń urządzenia umożliwia operatorowi stosowanie się do 
protokołów leczenia.
W tej części menu znajduje się szereg protokołów terapeutycznych 
podzielonych według obszaru anatomicznego poddawanego leczeniu. 
Obszar anatomiczny można wybrać z wyświetlanej sylwetki ludzkiej; 
dotknięcie danego obszaru powoduje wyświetlenie odpowiednich 
protokołów. 

3.3 Ustawienia 
protokołu klinicznego

Urządzenie wyposażone jest w protokoły leczenia określonych 
schorzeń układu kostnego i mięśniowego dla poszczególnych obszarów 
anatomicznych.

Po wybraniu schorzenia należy podać:
- Wiek pacjenta
- Fototyp skóry pacjenta
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Po wybraniu protokołu, przy ustawieniach automatycznych, wyświetlane 
są wartości mocy, trybu emisji, czasu i/lub dawki na cm2 ciała dla każdej 
wstępnie ustawionej fazy leczenia. Po wyjęciu sondy z gniazda, nałożeniu 
aplikatora, dotknięciu przycisku startu i wciśnięciu przełącznika nożnego 
można rozpocząć sesję zabiegową. W dolnej części ekranu widoczne są 
moc aktualnie emitowanej wiązki, czas terapii, ilość przesyłanej energii i 
temperatura głowicy lasera.
Dotknięcie pierwszego kwadratu z lewej, obok ikony Czas zabiegu, 
powoduje wyświetlenie protokołu leczenia schorzenia. 
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3.4 Ulubione

3.5 Przewodnik

3.6 Programy

W części Ulubione można wprowadzać i uruchamiać protokoły zapisane 
uprzednio na ekranie Programy. Można również rozpocząć zabieg po 
wybraniu protokołu. 

W tej części wyświetlane są wskazania i przeciwwskazania do leczenia oraz 
informacje na temat prawidłowego korzystania z urządzenia.

W tej części można ustawić ulubione protokoły, wybierając najpierw tryb 
emisji, a następnie parametry leczenia (czas, moc, energia) zgodnie z 
instrukcjami powyżej.
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Po wybraniu parametrów dotknij przycisku Save (Zapisz) w dolnym 
prawym rogu ekranu. Wprowadź nazwę protokołu lub nazwisko pacjenta, 
a następnie zapisz miejsce, w którym ma zostać zapisany protokół, i dotknij 
przycisku Save (Zapisz). Protokół leczenia zostanie zapisany w części 
Ulubione.

Norma IEC EN 60601-2-22 (regulująca bezpieczeństwo laserowych 
urządzeń terapeutycznych i diagnostycznych) stanowi że: „Urządzenie 
laserowe musi pozostawać pod kontrolą operatora, który przez cały czas 
weryfikuje emisję lasera, posługując się jeśli to konieczne dodatkowym 
sprzętem”.

Z tego względu urządzenie Intelect HPL 7 i HPL15 wyposażone jest w 
funkcję kalibracji. Za jej pomocą możliwe jest zmierzenie faktycznej mocy 
emitowanej wiązki, co umożliwia operatorowi sprawdzenie prawidłowości 
emisji.

1) Zdejmij nasadkę magnetyczną z uchwytu

2) Sprawdź, czy soczewka na końcu uchwytu jest idealnie czysta, w 
przeciwnym razie wyczyść ją

3) Włóż uchwyt do gniazda kalibracji

4) Dotknij przycisku Start calibration (Uruchom kalibrację), aby rozpocząć 
test; podczas testu musi być wciśnięty przełącznik nożny.

5) Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Calibration ok (Kalibracja 
prawidłowa), można korzystać z urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony 
komunikat Fault (Awaria), patrz punkt 6.2

6) Powtarzać kalibrację co dwa tygodnie i przed pierwszym użyciem.

3.7 Kalibracja
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3.8 Ustawienia

Na tym ekranie możliwy jest dostęp do ustawień urządzenia.

Język: ustawienie języka interfejsu.

Głośność brzęczyka: regulacja sygnału dźwiękowego emitowanego 
podczas korzystania z urządzenia (podczas zabiegu).

Sygnał dźwiękowy: Włączenie lub wyłączenie dźwięku przy dotknięciu 
ekranu.

Konserwacja: Dodawanie hasła dostępu do wewnętrznych funkcji 
diagnostycznych urządzenia (część zastrzeżona).

Podświetlenie: regulacja jasności ekranu pokrętłem.

Godziny terapii: czas, w godzinach, przez jaki prowadzone był zabiegi.

Godziny pracy: czas działania urządzenia (w godzinach).
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4. Ostrzeżenia

Podczas korzystania z urządzenia HPL 7 i HPL15 niezbędne jest zachowanie 
pewnych środków ostrożności zapewniających jego prawidłową pracę. W 
szczególności należy dbać o przewód łączący sondę z urządzeniem, gdyż 
jego uszkodzenie może uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia.

Nie wolno nigdy ciągnąć urządzenia 
za przewód.

Należy zwrócić uwagę na lokalizację 
urządzenia HPL 7 i HPL15 i nie 
dopuszczać do zaklinowania się 
przewodu w drzwiach, między 
łóżkiem i wózkiem lub w innych 
miejscach mogących uszkodzić 
przewód, takich jak szuflady.

Należy zwrócić uwagę na ułożenie 
urządzenia HPL7 i HPL15 oraz 
nie dopuszczać do stawania na 
przewodzie przy chodzeniu. 

4.1 Ostrożność 
podczas 
użytkowania
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Należy zwrócić uwagę na koła 
wózka i nie dopuszczać do 
najechania nimi na przewód.

Nigdy nie wyłączać urządzenia 
Intelect HPL 7 i HPL15 przyciskiem 
wyłączenia awaryjnego!
Przycisk ten jest przeznaczony 
wyłącznie do użycia w sytuacjach 
awaryjnych, regularne wciskanie 
go celem wyłączenia lasera może 
uszkodzić urządzenie. 

Ponieważ urządzenie Intelect HPL 7 i HPL15 jest laserem terapeutycznym 
o zastosowaniu nieinwazyjnym, parametry stosowania zależą w dużej 
mierze od pigmentacji tkanki, grubości warstwy tłuszczowej, rozmiarów 
i umiejscowienia schorzenia oraz wrażliwości pacjenta. Emisja wiązki 
laserowej jest pochodną nacisku na przełącznik nożny i wartości mocy 
widocznej na wyświetlaczu dotykowym urządzenia.

Ekspozycja tkanki na promieniowanie laserowe musi następować z użyciem 
aplikatora, potencjalnie znajdującego się w kontakcie ze skórą. Aplikator 
należy umieścić prostopadle do powierzchni skóry.

4.2 Staranność 
podczas terapii

Po naciśnięciu przycisku wyłączenia 
awaryjnego przekręcić go do 
zwykłego położenia, co umożliwi 
normalne funkcjonowanie lasera.
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Skuteczność terapii laserem wysokiej mocy zależy od:

- Dokładności diagnozy
- Podatności schorzenia na działanie lasera wysokiej mocy
- Przestrzegania optymalnych warunków korzystania z urządzenia, w 

szczególności gdy zabiegom poddawane są tkanki położone głęboko
- Nieprzekraczania limitów narażenia na promieniowanie laserowe 
 przy braku przeciwwskazań 

Ostrzeżenie o ryzyku pożaru i/lub wybuchu przy stosowaniu wiązki 
laserowej w pobliżu materiałów lub gazów palnych lub w atmosferze 
wzbogaconej w tlen.

Ostrzeżenie o emitowanej przy normalnej pracy lasera wysokiej 
temperaturze, która może spowodować zapalenie się niektórych 
materiałów łatwopalnych (bawełna, rozpuszczalniki itd.)

Nie należy zaznaczać atramentem obszarów poddawanych zabiegowi, 
zamiast tego obrysować obszar, w którym ma być umieszczony aplikator. 

Należy zadbać, aby powierzchnia skóry była czysta, a w szczególności 
pozbawiona wilgoci lub potu.

Należy pamiętać, że wrażliwość na ciepło jest różna u różnych pacjentów 
i w różnych częściach ciała tej samej osoby, a poziom pigmentacji skóry 
ma istotny wpływ na absorpcję energii, w związku z czym czas emisji 
w poszczególnych zabiegach nie będzie stały nawet przy ustawieniu 
jednakowej mocy wiązki. 

Prostopadłe ułożenie aplikatora zapewnia, przy założeniu jednolitych 
charakterystyk promieniowania elektromagnetycznego, zdolność 
promieniowania do przeniknięcia tkanki i zatrzymanie tej jego części, która 
ulega odbiciu od skóry. 
Na efekty terapii wpływ mają rodzaj aplikatora połączonego do 
światłowodu terapeutycznego, moc emisji oraz oczywiście czas trwania 
zabiegu.

Po każdym użyciu urządzenia należy przetrzeć koniec sondy miękką 
bawełnianą szmatką zwilżoną alkoholem etylowym. Przed ponownym 
użyciem należy sprawdzić, czy resztki alkoholu odparowały.
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5. Normy i bezpieczeństwo

Urządzenia Intelect HPL 7 i HPL 15 zostały zaprojektowane i 
wyprodukowane zgodnie z następującymi standardami:
60601-1
IEC 60601-2-22
IEC 60601-1-2
IEC 60601-1-6
CISPR 62366
CISPR 62304
IEC 6100060825-1

Urządzenie Intelect HPL 7 i HPL15 jest laserem klasy IV i jako takie 
wyposażone jest w blokadę mechaniczną. 
Za pomocą specjalnego przycisku (przycisku bezpieczeństwa pacjenta) 
można przerwać zabieg w dowolnym momencie.

Złącze blokady mechanicznej 
Urządzenie Intelect HPL 7 i HPL15 posiada złącze blokady mechanicznej, 
umieszczone nad złączem przełącznika nożnego na tylnej ściance.
Złącze pełni rolę złącza szeregowego dla przełącznika nożnego i jest 
podłączone do przełącznika drzwi mocowanego na drzwiach pokoju 
zabiegowego. Napięcie wyjściowe złącza DC 12 V.

5.1 Normy dotyczące 
laserów

5.2 Funkcje 
bezpieczeństwa

1 3

2
4 5

Limit

Przełącznik limitu
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Ostrzeżenie dotyczące lasera
Zaleca się korzystać z urządzenia w pomieszczeniu dobrze oświetlonym, bez 
powierzchni odbijających światło, z umieszczonym przy wejściu znakiem 
ostrzegającym o emisji promieniowania laserowego. 

Światełko ostrzegające o pracy lasera

Ochrona
Z uwagi na moc lasera i system ogniskowania stosowany w urządzeniach 
DJO istnieje ryzyko uszkodzenia cieplnego tkanki narażonej na 
promieniowanie. Ryzyka tego nie można wyeliminować w sposób 
zachowujący funkcję terapeutyczną urządzenia. 

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z URZĄDZEŃ LASEROWYCH SĄ PRAWNIE 
ZOBOWIĄZANE DO NOSZENIA DOSTARCZONYCH Z URZĄDZENIEM 
OKULARÓW OCHRONNYCH (KOD GĘSTOŚCI OPTYCZNEJ 651 LUB 
RÓWNOWAŻNY), O POZIOMIE OCHRONY WSKAZANYM W TABELI.

Dostarczone z urządzeniem okulary ochronne o kodzie gęstości 
optycznej 651, nie osłaniają przed sygnałami świetlnymi ani nie 
ograniczają ich widoczności.
Zaleca się stosowanie okularów ochronnych dostarczonych przez DJO.

Operator ma obowiązek stale i uważnie monitorować bezpieczeństwo 
pacjenta podczas zabiegu, podejmując kroki niezbędne do zapobieżenia 
urazom.

Okulary ochronne

DJO nie przyjmuje odpowiedzialności za urazy i szkody na osobie lub w 
mieniu powstałe wskutek korzystania z produktów w sposób nieprawidłowy 
lub niezgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika.

Kod OD Ochrona
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 z rodziny HPL7 i HPL15 są laserami terapeutyczno-chirurgicznymi z 
emisją światłowodową, przeznaczone do pracy z pompowanymi głowicami 
laserów półprzewodnikowych emitujących fale o długości 600-2000 nm, 
do maksymalnej mocy do 7 W (Intelect HPL 7) lub 15 W (Intelect HPL 15).

Zgodnie z Aneksem IX dyrektywy 93/42/EWG urządzenie zostało 
sklasyfikowane jako:

– Wyrób długotrwałego użytku
– Wyrób nieinwazyjny
– Aktywny wyrób medyczny
– Wyrób medyczny klasy IIb

Zgodnie z ogólnymi normami bezpieczeństwa (IEC 60601-1) urządzenie 
zostało sklasyfikowane jako:

– Urządzenie klasy I
– Urządzenie z częściami aplikacyjnymi typu BF
– Urządzenie z obudową klasy IP2X chroniącą przed ciałami stałymi o 
średnicy większej niż 12 mm

– Urządzenie nie nadające się do użytku w obecności mieszanin 
łatwopalnych środków znieczulających i powietrza lub tlenu bądź tlenku 
azotu

– Urządzenie do użytku ciągłego

Zgodnie z normą charakterystyki emisji laserowych (IEC 60825-1:2014, 
akapit d, tabela 4) urządzenie zostało sklasyfikowane jako:
KLASA I

Urządzenie Intelect HPL 7 i HPL15 jest zgodne ze specyfikacjami RoHS i 
wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu.

Opis ogólny
Urządzenie Intelect HPL 7 i HPL15 zostało wyprodukowane na bazie 
konstrukcji z ABS i aluminium.

Materiały użyte w konstrukcji, z którymi mają styczność operator i pacjent, 
nie różnią się od materiałów, z którymi człowiek styka się na co dzień:

– Cylinder sondy AISI 316L wykonany ze stali nierdzewnej
- Aplikator sondy EN AW-2011 wykonany z anodowanego aluminium 
(dołączono oświadczenie dostawcy).

- Obudowa wykonana z ABS

5.3 Klasyfikacja
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W obudowie nie znajdują się ciecze chłodzące ani inne substancje, które 
mogą spowodować wyciek w przypadku uderzenia lub wypadku. 

Obwody urządzenia posiadają zasadniczo wymiary większe niż wymagane 
i są należycie wentylowane, co zapobiega przegrzewaniu się i związanymi z 
tym problemami. 
Zalecana temperatura pracy wynosi 10-30 °C, wilgotność względna 30-75 %, 
a ciśnienie 700-1060 hPa.

W przypadku gdy urządzenie wykorzystywane jest w klinice lub szpitalu, w 
zwykłym środowisku niesterylnym, nie posiada ono szczególnej ochrony 
przez przypadkowym rozlaniem cieczy; okazyjne rozpryski lub strumienie 
wody lub żelu nie stwarzają problemów z uwagi na odległość dzielącą płyty 
z obwodami od kratek wentylacyjnych.

Otoczenie nadające się do korzystania z urządzenia to szpitale, kliniki i 
prywatne centra medyczne.
Otoczenie, w którym stosowane jest urządzenie, musi cechować się 
następującymi wymaganiami środowiskowymi i elektrycznymi:
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6. Konserwacja

Urządzenie laserowe Intelect HPL 7 i HPL15 nie wymaga stosowania 
szczególnych procedur konserwacyjnych, zaleca się jednak korzystanie z 
niego w strefach wolnych od kurzu oraz staranne czyszczenie.

6.1 Konserwacja 
zwykła

Do czyszczenia gniazda kalibracji 
należy stosować wacik bawełniany 
zwilżony detergentem. 

Gniazdo należy od razu wytrzeć do 
sucha innym czystym wacikiem.

Do czyszczenia okienka 
chroniącego laser, należy stosować 
strumień suchego, sprężonego 
powietrza.

Jeśli okienko jest bardzo 
zabrudzone, można użyć wacika 
bawełnianego zwilżonego 
alkoholem etylowym.

Do czyszczenia ekranu i obudowy 
należy stosować profesjonalne 
ściereczki z mikrowłókien do 
czyszczenia ekranów. 

Staranne czyszczenie 
ekranu pozwala uniknąć 
przyszłych problemów z jego 
funkcjonowaniem.
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Przy rozwiązywaniu problemów należy skorzystać z poniższej tabeli. W 
przypadku problemów w niej niewymienionych należy skontaktować się z 
centrum pomocy DJO

6.2 Rozwiązywanie 
problemów i 
konserwacja 
okresowa

Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie

Urządzenie Intelect HPL 7 i HPL15 
nie włącza się.

A) Brak zasilania
B) Przepalony bezpiecznik
C)  Uszkodzony przewód zasilający 

lub nie do końca dociśnięta 
wtyczka

A) Sprawdź zasilanie
B) Wymień bezpiecznik
C)  Wymień uszkodzony kabel lub 

prawidłowo włóż wtyczkę

Urządzenie nie 
emituje wiązki

A) Przerwanie obwodu 
wyjściowego

B) Wciśnięcie przycisku wyłączenia 
awaryjnego

C) Otwarta blokada 
bezpieczeństwa

A) Skontaktuj się z centrum pomocy BJO 
B) Wciśnij przycisk i przekręć go zgodnie 

z ruchem wskazówek zegara
C) Sprawdź blokadę

Laser włącza się, ale na 
wyświetlaczu brak obrazu

A) Prawdopodobna awaria 
wyświetlacza

A) Skontaktuj się z centrum 
 pomocy DJO

Naciśnięcie przycisku nie 
powoduje pożądanego efektu

A) Możliwa awaria przycisku 
B) Możliwa awaria obwodu 

sterowniczego

A) Skontaktuj się z centrum 
 pomocy DJO

Komunikat FAULT (AWARIA) 
po procedurze kalibracji

A) Możliwa usterka światłowodu 
B) Obniżona emisja wiązki 

laserowej
C) Uszkodzony lub zabrudzony 

system kalibracji

A) Wyczyść okienko chroniące laser
B) Wyczyść kalibrator
C) Skontaktuj się z centrum 
 pomocy DJO

Sprawdzenia obwodów elektrycznych musi dokonywać personel 
posiadający odpowiednie kwalifikacje i pisemne upoważnienie producenta. 
W związku z tym w celu zachowania ciągłości gwarancji należy zwrócić się 
do producenta.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszych 
produktów czy usług. 
Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub odpowiednim oddziałem 
DJO Global. 
Oddziały DJO Global zostały wymienione na tylnej okładce podręcznika.
Aby uzyskać wsparcie techniczne, należy skontaktować się z DJO Global pod 
adresem: 

internationalproductsupport@DJOglobal.com
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Ostrzeżenie
W przypadku przepięć spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio 
uderzeniami pioruna urządzenie może przejść w stan blokady, co 
uniemożliwi emisję wiązki lasera.
W takim przypadku skontaktuj się z centrum pomocy DJO.

Komunikat Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie

CHECK MACHINE HOURS 
(SPRAWDŹ LICZBĘ GODZIN 
PRACY)

Należy sprawdzić układy 
elektroniczne lasera

Skontaktuj się z centrum 
pomocy DJO

TEMPERATURE ALARM (ALARM 
TEMPERATURY)

Zbyt wysoka temperatura robocza 
urządzenia

Schłodź laser przy włączonym 
urządzeniu.

Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z 
centrum pomocy DJO

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia HPL 7 i HPL15 na jego  
wyświetlaczu mogą być widoczne następujące ostrzeżenia.

6.3 Alarmy 
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7. Etykiety

BA
E CD

A Aplikator światłowodu 

B Zagrożenie promieniowaniem laserowym

C Tabliczka parametrów lasera

D
Tabliczka znamionowa produktu
(Intelect HPL 7)

E
Naklejka wskazująca podłączenie przełącznika 
nożnego

F
Naklejka wskazująca złącze blokady 
mechanicznej przycisku bezpieczeństwa 
pacjenta (opcjonalnie)

G Złącze blokady mechanicznej

F G
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8. Gwarancja

DJO France („Spółka”) gwarantuje, że system Intelect HPL 7 i HPL15 jest 
wolny od wad materiałowych i wad wykonania. Niniejsza gwarancja jest 
ważna przez okres dwóch lat (24 miesięcy) od daty zakupu produktu 
przez klienta. W przypadku gdy Produkty przestaną działać w dwuletnim 
okresie gwarancji z powodu wad materiałowych lub wykonania, Firma lub 
dystrybutor produktów Firmy bezpłatnie naprawi lub wymieni (według 
uznania Firmy) stosowny Produkt w okresie trzydziestu (30) dni od daty 
zwrotu Produktu do Firmy lub dystrybutora.

Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego działania, awarii lub problemów 
spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.
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9. Dane techniczne

Technologia System operacyjny czasu rzeczywistego

Długość fali 810+980 nm (HPL 7), 810+980+1064 nm (HPL 15)

Promień wodzący 650 nm - 3 mW

Moc lasera 7 W (HPL 7), 15 W (HPL 15)

Tryby emisji ciągły (CW), pulsacyjny, pojedynczego impulsu, burst 
i stochastyczny (opatentowany tryb stochastyczny)

Tryb działania Ciągły, przerywany, pulsacyjny, pojedynczego impulsu, 
burst, stochastyczny, przeciwzapalny 

Programy wolne 12 nazwanych pozycji

Schorzenia Ponad 60 schorzeń podzielonych na fazy, 
z interaktywnymi ilustracjami i protokołami leczenia

Kalibracja Graficzny i akustyczny system kontroli emisji wiązki 
lasera u wyjścia uchwytu zgodnie z normą. IEC 
6100060825-1

Wyświetlacz Kolorowy dotykowy wyświetlacz TFT 7 cali

Zasilanie 100-240 V 50-60 Hz

Pobór mocy max. 160

Wymiary 390 x 282 x 170 mm

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

Klasa lasera IV

Odchylenie wiązki 25°

Czas trwania impulsu 1-1000 ms

Klasyfikacja IP Urządzenie IPX0
Uchwyt IPX0
Pneumatyczny przełącznik nożny IPX4

Warunki
pracy

10-30 °C
wilgotność (nieskondensowana) 30-75%
700-1060 hPa

Warunki
transportu i przechowywania

-10-55°C
wilgotność (nieskondensowana) 10- 90% 
700-1060 hPa

MDE Maksymalna dopuszczalna ekspozycja skóry 5600 W/m²

MDE Maksymalna dopuszczalna ekspozycja rogówki 9 W/m²

NOZW Nominalna odległość zagrożenia wzroku 2,4 m

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

Certyfikaty CE0473

Klasyfikacja wyrobu medycznego IIb
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10. Tabele zgodności elektromagnetycznej

Wytyczne i deklaracja producenta — emisje elektromagnetyczne
Urządzenie Intelect HPL 7/15 nadaje się do użytku we wskazanym środowisku elektromagnetycznym. Nabywca 

lub użytkownik urządzenia Intelect HPL 7/15 powinien zadbać, aby było ono wykorzystywane w środowisku 
elektromagnetycznym opisanymi poniżej: 

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne
Emisje fal radiowych Grupa 1 W urządzeniu Intelect HPL 7/15 energia fal radiowych 

jest stosowana wyłącznie na potrzeby realizacji funkcji 
wewnętrznych. Z tego względu poziom emisji radiowych 

jest bardzo niski i jest mało prawdopodobne, aby mogły one 
powodować jakiekolwiek zakłócenia znajdującego się w 

pobliżu sprzętu elektronicznego.

CISPR 11

Emisje fal radiowych Klasa B Urządzenie Intelect HPL 7/15  można stosować w każdym 
środowisku, w tym w środowisku domowym oraz w miejscach 

podłączonych bezpośrednio do publicznej sieci zasilającej 
niskiego napięcia, z której korzystają budynki mieszkalne. 

CISPR 11

Emisje harmonicznych Klasa A

IEC 61000-3-2

Wahania napięcia/emisje drgań Zgodne

IEC 61000-3-3
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Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna
Urządzenie Intelect HPL 7/15 nadaje się do użytku we wskazanym środowisku elektromagnetycznym. Nabywca 

lub użytkownik urządzenia Intelect HPL 7/15 powinien zadbać, aby było ono wykorzystywane w środowisku 
elektromagnetycznym opisanymi poniżej: 

Test odporności Poziom testowy IEC 60601-
1-2

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne

Wyładowania 
elektrostatyczne 

(ESD) IEC 61000-4-2

±6 kV na styku IEC 60601-1-2 Posadzki powinny być drewniane, betonowe 
lub pokryte płytkami ceramicznymi. Jeżeli 

posadzki są pokryte tworzywem sztucznym, 
wilgotność względna powinna wynosić co 

najmniej 30%.

±8 kV w powietrzu Poziom testu

Szybkie elektryczne 
zakłócenia 

impulsowe IEC 
61000-4-4

±2 kV dla linii zasilania IEC 60601-1-2 Jakość zasilania powinna być na poziomie 
typowym dla środowiska komercyjnego lub 

szpitalnego. 
±1 kV dla linii wejścia/wyjścia Poziom testu

Napięcie udarowe 
IEC 61000-4-5

±1 kV w trybie różnicowym IEC 60601-1-2 Jakość zasilania powinna być na poziomie 
typowym dla środowiska komercyjnego lub 

szpitalnego. 
±2 kV w trybie wspólnym Poziom testu

Zapady napięcia, 
krótkie przerwy i 

zmiany napięcia na 
przyłączu zasilania 

elektrycznego 
IEC 61000-4-11

0% Un dla 0,5 cyklu IEC 60601-1-2 Jakość zasilania powinna być na poziomie 
typowym dla środowiska komercyjnego lub 

szpitalnego. Jeżeli wymagana jest ciągła 
praca urządzenia Intelect HPL 7/15 w trakcie 

przerw w zasilaniu z sieci zasilającej, zaleca się 
podłączenie urządzenia Intelect HPL 7/15 do 

zasilacza awaryjnego lub użycie akumulatora. 

40% Un dla 5 cyklu 

70% Un dla 25 cyklu Poziom testu

0% Un dla 5 s 

Pole magnetyczne o 
częstotliwości sieci 

elektroenergetycznej 
(50/60 Hz) 

IEC 61000-4-8

3 A/m IEC 60601-1-2 Pola magnetyczne o częstotliwości sieciowej 
powinny charakteryzować się parametrami 

odpowiadającymi poziomowi miejsca 
reprezentatywnego dla typowego środowiska 

handlowego lub szpitalnego. 

Poziom testu
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Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna
Urządzenie Intelect HPL 7/15 nadaje się do użytku we wskazanym środowisku elektromagnetycznym. Nabywca 

lub użytkownik urządzenia Intelect HPL 7/15 powinien zadbać, aby było ono wykorzystywane w środowisku 
elektromagnetycznym opisanymi poniżej: 

Test odporności Poziom testowy IEC 
60601-1-2 

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne

Przenośny i ruchomy sprzęt telekomunikacyjny 
używający fal radiowych nie powinien być używany 

w odległości mniejszej niż zalecany odstęp, 
obliczony za pomocą równania uwzględniającego 

częstotliwość nadajnika, od dowolnej części 
urządzenia Intelect HPL 7/15, w tym jego 

przewodów. 

Zalecana odległość oddzielająca:

Wytwarzane fale 
radiowe 

3 V/m 3 V/m d      1.2ʋ√P            80 MHz do 800 MHz

IEC 61000-4-3 80 MHz do 2,5 GHz d      2.3ʋ √P           800 MHZ do 2,5 GHz

Zaburzenia 
przewodzone 

indukowane przez 
pola o częstotliwości 

radiowej

3 V 3 V d      1.2ʋ √P

IEC 61000-4-6 150 kHz do 80 MHz

gdzie P oznacza maksymalną znamionową moc 
wyjściową nadajnika w watach (W) podaną przez 
producenta nadajnika, a d zalecaną odległość w 

metrach (m). 
Natężenie pola elektrycznego z nadajników o 
częstotliwości radiowej, określone w badaniu 

środowiska elektromagnetycznego, powinno być 
niższe niż poziom zgodności w każdym zakresie 

częstotliwości. 
W pobliżu urządzeń oznaczonych poniższym 

symbolem mogą pojawić się zakłócenia:

20xx

LATEX
FREE

REF
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Zalecane odstępy przenośnego i ruchomego sprzętu telekomunikacyjnego używającego fal radiowych od urządzenia 
Intelect HPL 7/15

Urządzenie Intelect HPL 7/15 jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia 
radioelektryczne są kontrolowane. Nabywca lub użytkownik urządzenia Intelect HPL 7/15 może zapobiegać 

pojawianiu się zakłóceń elektromagnetycznych przez zachowywanie minimalnej odległości między przenośnymi i 
ruchomymi urządzeniami telekomunikacyjnymi używającymi fal radiowych (nadajniki) a urządzeniem Intelect HPL 

7/15 zgodnie z maksymalną mocą wyjściową urządzenia telekomunikacyjnego. 
Znamionowa maksymalna 
moc wyjściowa nadajnika 

(W)

Odległość oddzielająca w zależności od częstotliwości nadajnika (m)
150 KHz do 80MHz 80MHz do 800MHz 800MHz do 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

Dla nadajników o znamionowej maksymalnej mocy wyjściowej nieokreślonej powyżej zalecana odległość oddzielająca d 
w metrach (m) może być oszacowana na podstawie równania zależnego od częstotliwości nadajnika, gdzie P oznacza 

maksymalną moc wyjściową nadajnika w watach (W) podaną przez producenta nadajnika. 

Uwaga:
(1) W przypadku częstotliwości 80MHz i 800MHz ma zastosowanie odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.

(2) Zalecenia te mogą nie być właściwe w niektórych sytuacjach. Propagacja fal elektromagnetycznych podlega zmianom 
wynikającym z pochłaniania i odbijania fal od powierzchni, przedmiotów i ludzi.
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