
  skaner laserowy-przystawka R/IR 400

Instrukcja obs ugi

Skaner laserowy-przystawka R/IR wspó pracuje z aparatami Terapus i Terapus „power”.

Instalacja skanera

1. wy czy  laser biostymulacyjny wy cznikiem na cianie tylnej aparatu
2. pod czy  wtyczk  przewodu zasilaj cego skanera do gniazda z boku obudowy

lasera, oznaczonego ikonk  koloru szarego i dokr ci  nakr tk  zabezpieczaj
wtyczk ; po w czeniu zasilania aparat z przy czonym skanerem automatycznie
aktywuje wszystkie opcje lasera zwi zane z obs ug  skanera

Obs uga skanera
Obs uga skanera przebiega w sposób podobny, jak obs uga sond punktowych

znajduj cych si  na wyposa eniu standardowym aparatów Terapus lub Terapus „power”.
Skaner mo e pracowa  w 3 trybach: wiat o czerwone – praca ci a, wiat o podczerwone –
praca ci a, wiat o czone czerwie  i podczerwie  jednocze nie – praca ci a. W trybie
podczerwieni skaner emituje dodatkowo s ab , przerywan  wi zk  widzialnego wiat a
czerwonego w celu umo liwienia zaznaczenia powierzchni zabiegowej. W trybie pracy

czonej (czerwie  i podczerwie  jednocze nie) wida  tylko wi zk wiat a czerwonego.
Prac  podczerwieni sygnalizuje wtedy zielona dioda wiec ca na panelu steruj cym (pole
wyboru typu sondy, w miejscu: skaner, IR).

W celu uruchomienia skanera nale y klawiszem „LASER” wybra  skaner, klawiszem
„TRYB” wybra  jeden z trzech dost pnych trybów pracy a nast pnie ustali  niezb dne
parametry zabiegu: dawk  w d ulach lub czas w minutach oraz wielko  pola zabiegu
(o wietlanej przez skaner powierzchni). Dla pracy w trybie jednoczesnego na wietlania
wiat em czerwonym i podczerwonym ustalana dawka jest dawk  sumaryczn  emitowan

przez oba lasery skanera. Zarówno czas zabiegu jak i dawk  ustawia si  analogicznie jak w
przypadku sond punktowych na panelu steruj cym urz dzenia Terapus lub Terapus „power”.

Po naci ni ciu klawisza „START” skaner zaczyna emitowa wiat o, przybieraj ce
posta  linii prostej lub - dla trybu pracy w podczerwieni - linii przerywanej (ewentualnie
punktu - przy pewnym szczególnym ustawieniu pokr te  reguluj cych). Wielko  pola
zabiegowego mo na wtedy ustawi  za pomoc  pokr te  umieszczonych na g owicy skanera,
reguluj c d ugo  linii i zakres jej wychylenia, obserwuj c i koryguj c w razie potrzeby
po enie zakre lanego w ten sposób prostok ta. Po ustawieniu w ciwej wielko ci/kszta tu
pola zabiegowego (odpowiedniej dla danego schorzenia) nale y nacisn  klawisz „STOP” by
zatrzyma  emisj . Kszta t i wielko  pola zabiegowego zostan  zapami tane, podobnie jak
inne parametry zabiegu ustawione wcze niej tj. dawka lub czas. W celu rozpocz cia

ciwego zabiegu nale y powtórnie nacisn  klawisz „START” – nast puje w ciwe
rozpocz cie na wietlania i odliczany jest czas zabiegu, który odpowiada konkretnej dawce.
W przypadku szybkiego i sprawnego ustawienia wielko ci pola zabiegowego mo na
kontynuowa  zabieg bez konieczno ci zatrzymywania emisji klawiszem „STOP”, nale y
jednak pami ta  o niewielkich stratach ustawionej do wyemitowania dawki, powsta ych w
czasie regulacji. Zako czenie zabiegu nast pi automatycznie po odliczeniu czasu pracy lub
po jego przerwaniu klawiszem „STOP”.

Dane techniczne skanera R/IR
wiat o czerwone R – ugo  fali 650 nm, moc 50 mW
wiat o podczerwone IR – ugo  fali 810 nm, moc 400 mW


