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I. Charakterystyka urz dzenia

Samodzielny skaner laserowy R/IR Terapus jest urz dzeniem, które nie wymaga

wspó pracy z jakimkolwiek innym zewn trznym sterownikiem (np. innym laserem

biostymulacyjnym). Sk ada si  on z w asnego sterownika umieszczonego na pó ce,

przymocowanej do ruchomego statywu na kó kach oraz z g owicy skanuj cej

umieszczonej w obudowie, na ko cu wysi gnika, przymocowanego do kolumny

statywu.

Skaner wyposa ony jest w 2 lasery pó przewodnikowe emituj ce wi zki:

- czerwon , o d ugo ci fali 650 nm i mocy 50 mW oraz

- podczerwon , o d ugo ci fali 810 nm i mocy 400 mW

Lasery umieszczone s  w g owicy skanera, która po czona jest przewodem

zasilaj cym ze sterownikiem. Sterownik posiada kabel zasilaj cy pod czany do sieci

elektrycznej oraz wy cznik sieciowy umieszczony na tylnej cianie obudowy

sterownika.

II. Tryby pracy skanera

Urz dzenie mo e pracowa  w 4 tzw. trybach pracy, emituj c w zale no ci od

wybranego trybu inne rodzaje promieniowania:

- praca w trybie R (laser czerwony)

- praca w trybie IR (laser podczerwony)

- praca impulsowa w trybie IR (laser podczerwony)

- praca czona R + IR (lasery czerwony i podczerwony wiec  jednocze nie)

Ka dy tryb pracy charakteryzuje si  specyficznym wygl dem wiat a (rodzajem

wiecenia) widocznym na o wietlanej powierzchni:

- laser czerwony (tryb R) – widoczne wiat o czerwone

- laser podczerwony (tryb IR) – widoczne wiat o czerwone o charakterze

przerywanym

- laser podczerwony w trybie impulsowym (tryb impulsowy IR) – widoczne

wiat o czerwone o charakterze przerywanym

- laser czerwony i podczerwony jednocze nie (tryb R+IR) – widoczne wiat o

czerwone
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Po ustawieniu wszystkich parametrów i naci ni ciu klawisza START urz dzenie

pracuje w dodatkowym, pomocniczym trybie „pilot”, który w cza si  automatycznie i

umo liwia wygodne zakre lenie granic pola zabiegowego (prostok t o dowolnych,

regulowanych wymiarach) przed rozpocz ciem w ciwego zabiegu.

III. Budowa skanera

Sterownik umieszczony na pó ce wyposa ony jest w du y, czytelny w ka dych

warunkach o wietleniowych wy wietlacz typu LED, za pomoc  którego wy wietlane

 ustawiane w danej chwili parametry oraz komunikaty graficzne informuj ce o

stanie pracy urz dzenia.

Z lewej strony klawiatury (panelu steruj cego) znajduje si  prostok tne pole

wyboru lasera oznaczone napisem LASER. Za pomoc  kolejnych naci ni  klawisza

z tym napisem dokonujemy wyboru po danego przy danym zabiegu trybu pracy

urz dzenia: R, IR, IR impulsowo lub R + IR jednocze nie. Diody wiec ce wiat em

ci ym lub przerywanym informuj  o tym, który tryb zosta  aktualnie wybrany (dla

trybu impulsowego dioda „miga” cyklicznie, dla trybu R + IR wiec  obie diody).

Z prawej strony klawiatury (panelu steruj cego) znajduje si  pole ustawiania

parametrów oznaczone napisem PARAMETR. Mo emy ustawia  nast puj ce

parametry zabiegu (dla wybranego wcze niej trybu pracy):

- dawka w d ulach [J/cm2] – zalecana w literaturze przedmiotu lub przez

praktyków biostymulacji laserowej ilo  energii (ilo  d uli) do wyemitowania

na 1 cm2 powierzchni danego schorzenia

- ugo  schorzenia (zmiany chorobowej, powierzchni, która ma by

wietlana) w centymetrach [cm]

- szeroko  schorzenia (zmiany chorobowej, powierzchni, która ma by

wietlana) w centymetrach [cm]

- dawka w d ulach [J] – ilo  energii do wyemitowania na dany zabieg

- czas zabiegu [min.]

- cz stotliwo  w hercach [Hz] – tylko dla w czonego wcze niej trybu

impulsowego IR

Klawisze w kszta cie strza ek skierowanych do góry i w dó  s  do zmian

warto ci liczbowych parametrów pracy skanera, wy wietlanych w danej chwili na

wy wietlaczu. Jednokrotne naci ni cie odpowiedniego klawisza spowoduje zmian
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wprowadzanej warto ci o jedn  jednostk  (lub kilka jednostek przewidzianych jako

jeden skok). Naci ni cie i przytrzymanie klawisza spowoduje szybsze zmiany

warto ci danego parametru (zwi kszy lub zmniejszy). Klawisze nale y przyciska  tak

aby wyczuwalne by o lekkie ugi cie membrany klawisza. Ka de poprawne

naci ni cie przycisku potwierdzane jest krótkim sygna em d wi kowym.

Wybór parametrów do ustawiania odbywa si  za pomoc  kolejnych naci ni

klawisza z napisem PARAMETR, który zapala kolejno diody przy opisanych

wielko ciach. Po wybraniu parametru, który ma by  ustawiany, jego wielko  mo na

zmieni  za pomoc  klawiszy ze strza kami (w gór  lub w dó ) a po ustawieniu przej

klawiszem PARAMETR do nast pnego parametru.

Istniej  dwa sposoby ustawiania parametrów pracy skanera przed zabiegiem.
Graficznie symbolizuje to kszta t i kolory pola wyboru parametrów oraz jego
podzia  na dwie oddzielnie zaznaczone cz ci:

1. W oparciu o dawk  wyra on  w J/cm2 ustawion  na panelu, na podstawie

zalece  wzi tych z literatury przedmiotu (np. oparzenia – zalecana dawka to

4J/cm2). Po ustawieniu dawki w J/cm2 nale y wprowadzi  wielko ci X i Y

zaznaczone na panelu steruj cym, oznaczaj ce odpowiednio d ugo  i

szeroko  o wietlanej powierzchni w cm. Odbywa si  to poprzez kolejne

naci ni cia klawisza z napisem PARAMETR i klawiszy ze strza kami. Po

wprowadzeniu d ugo ci i szeroko ci (X, Y) urz dzenie automatycznie obliczy

powierzchni  schorzenia w cm2, i wymagan  w tym przypadku sumaryczn

dawk  na t  powierzchni . Odbywa si  mno enie ustawionej wcze niej dawki

w J/cm2 przez ilo  cm2. Daje nam to dawk  sumaryczn  wyra on  w J, a

skaner po w czeniu przycisku START uruchomi funkcj  „pilot” (do

zaznaczenia kszta tu i wielko ci o wietlanej powierzchni). Po powtórnym

wci ni ciu klawisza START zabieg rozpocznie si  a urz dzenie przelicza

sumaryczn  dawk  na czas trwania zabiegu, który zaczyna by  odliczany „do

ty u” na wy wietlaczu.

2. W oparciu o dawk  wyra on  w J lub czas w minutach i sekundach –

ustawianych na panelu steruj cym w przypadku gdy chcemy zaaplikowa

okre lon  dawk  w J na jakie  konkretne schorzenie lub na wietla  pacjenta

przez jaki  okre lony czas. Ustawiamy po prostu dawk  w J (lub czas w min.

/sek.). Naci ni cie klawisza START uruchamia funkcj  „pilot”. Po zaznaczeniu
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pilotem granic o wietlanej powierzchni w czamy START po raz drugi. Zabieg

rozpoczyna si , dawka zostaje przeliczona na czas trwania zabiegu i czas ten

zaczyna by  odliczany „do ty u” na wy wietlaczu (podobnie w przypadku

ustawienia czasu zabiegu – po powtórnym w czeniu urz dzenia przyciskiem

START czas zaczyna by  odliczany).

W rodkowej cz ci klawiatury (panelu steruj cego) umieszczone s  przyciski

START oraz STOP. Przycisk START uruchamia funkcj  „pilot” (po pierwszym

naci ni ciu) oraz rozpoczyna zabieg (po drugim jego naci ni ciu). Jednokrotne

naci ni cie klawisza STOP zatrzymuje zabieg na chwil , wprowadzaj c urz dzenie

w stan tzw. pauzy, z mo liwo ci  powrotu/kontynuacji zabiegu (czas trwania zabiegu

jest wtedy zapami tywany i po naci ni ciu klawisza START wznawiane jest jego

odliczanie od momentu przerwania) wg ustawionych wcze niej parametrów.

Dwukrotne (lub powtórne) naci ni cie klawisza STOP zatrzymuje prac  urz dzenia

(czas i inne parametry powracaj  wtedy do ostatniego pami tanego ustawienia). Jest

ono gotowe do przeprowadzenia kolejnego zabiegu wg „starych” tj. poprzednio

ustawionych parametrów lub do wprowadzenia nowych dla nowego

zabiegu/pacjenta.

Na górnej cz ci g owicy skanuj cej znajduj  si  2 pokr a, którymi regulujemy

kszta t i wielko  pola zabiegowego (czyli powierzchni, która b dzie o wietlana przez

skaner). U atwia to tryb tzw. „pilota”, który pokazuje b yskami wiat a czerwonego

aktualnie zakre lany przez skaner obszar. Granice ka dego schorzenia mo na

zamkn  w prostok cie (lub kwadracie), którego d ugo  i szeroko  mo emy

regulowa  w prosty sposób, za pomoc  wspomnianych wy ej pokr te .

IV. Obs uga skanera

Po zmontowaniu skanera tj. ustawieniu sterownika na pó ce statywu,

zamocowaniu ramienia z g owic  w otworze na ko cu kolumny skanera, po czeniu

przewodu od g owicy skanera ze sterownikiem (poprzez specjalne gniazdo w tylnej

cz ci obudowy sterownika) oraz w czeniu do sieci przewodu zasilaj cego nale y

uruchomi  urz dzenie w cznikiem sieciowym znajduj cym si  w tylnej cz ci

obudowy sterownika.
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Nast pnie nale y ustawi  za pomoc  klawiszy ze strza kami kod startowy

urz dzenia (jest podany na ostatniej stronie instrukcji obs ugi, na karcie

gwarancyjnej) i zaakceptowa  go poprzez naci ni cie klawisza START.

Gotowo  do pracy/ustawiania parametrów sygnalizowana jest wieceniem

wy wietlacza, który pokazuje 4.0 oraz diód przy napisach: LASER R oraz DAWKA

[J/cm2].

W celu przeprowadzenia zabiegu nale y:

1. dokona  wyboru trybu pracy skanera (klawiszem LASER) a nast pnie,

2. ustawi  parametry zabiegu wg metody 1 lub 2 opisanych powy ej, a

nast pnie,

3. ustali  po enie g owicy nad pacjentem (ruchomy wysi gnik i g owica), a

nast pnie,

4. w czy  klawisz START w celu uruchomienia pilota, a nast pnie,

5. pokr ami na g owicy skanera: X – d ugo , Y – szeroko  ustawi  wielko  i

kszta t pola zabiegu, a nast pnie,

6. rozpocz  zabieg wciskaj c po raz kolejny klawisz START.

V. Zasady bezpiecznej pracy ze skanerem (BHP)

Samodzielny skaner mo e by  obs ugiwany jedynie przez osoby przeszkolone,

upowa nione i po zapoznaniu si  z instrukcj  obs ugi.

Naklejki ostrzegawcze w kolorze to-czarnym nale y umie ci  na drzwiach

wej ciowych do pomieszczenia, w którym wykonuje si  zabiegi urz dzeniem

laserowym.

Lasery biostymulacyjne i ich szczególna odmiana tzw. skanery laserowe, mog

stwarza  potencjalne zagro enie dla wzroku pacjenta jak i prowadz cego zabieg.

W zwi zku z powy szym, podczas trwania zabiegu  wykonywanego skanerem,

zarówno pacjent jak i prowadz cy zabieg, powinni mie  za one specjalne okulary

ochronne znajduj ce si  w zestawie urz dzenia. Je li pacjentem jest dziecko,

któremu towarzyszy opiekun – obowi zek na enia okularów dotyczy tak e i jego.
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W trakcie eksploatacji nale y bezwzgl dnie unika :

kierowania wi zki laserowej na oczy

kierowania wi zki na drzwi wej ciowe i okna oraz na przedmioty odbijaj ce

wiat o

zagl dania bezpo rednio do miejsca, z którego emitowane jest

promieniowanie laserowe

Miejsca, z których mo e by  emitowane promieniowanie laserowe oznaczono

trójk tem ostrzegawczym i napisem: "OTWÓR WYJ CIOWY LASERA".

Zgodnie z norm  bezpiecze stwa ka dy laser biostymulacyjny/skaner produkcji firmy

ACCURO zabezpieczony jest przed uruchomieniem przez osoby niepowo ane kodem

elektronicznym. W ciciel urz dzenia lub osoba je eksploatuj ca, zobowi zana jest

prawnie do pewnego zabezpieczenia dost pu do formu y kodu. W przeciwnym

wypadku ponosi pe  odpowiedzialno  za skutki wywo ane u yciem biostymulatora

przez osoby niepowo ane.

W przypadku zaobserwowania awarii nale y zaprzesta  pracy z urz dzeniem i

skontaktowa  si  telefonicznie z serwisem Accuro: 22 632 99 71 lub 74.

Uwaga!

W przypadku jakichkolwiek pyta  czy w tpliwo ci mo na skontaktowa  si
telefonicznie z producentem sprz tu.

Numer telefonu: 0-prefix-22 632 99 71 lub 74
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Karta gwarancyjna

Firma ACCURO Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesi cy od dnia wystawienia karty
gwarancyjnej na:

Skaner samodzielny R/IR  TETAPUS 400   nr .....................

Nr kodu;………………………………

Data sprzeda y: ……………………… Rachunek nr………................……………

na warunkach okre lonych w karcie gwarancyjnej.

piecz  gwaranta                                                                              podpis
_______________________________________________________________

WARUNKI GWARANCJI
1.Wady i uszkodzenia sprz tu ujawnione w okresie gwarancji b  usuwane bezp atnie w
terminie 14-dni od daty ich zg oszenia. W przypadku, gdy wykonanie naprawy wymaga
cz ci zamiennych niedost pnych na polskim rynku termin naprawy przed a o czas
konieczny do ich sprowadzenia.
2.Okres gwarancji ulega przed eniu o czas trwania naprawy.
3.Wady i uszkodzenia nale y zg asza  do spó ki ACCURO, Warszawa, ul. Kolejowa 15/17,
tel.:(0-22) 632-99-71, tel./fax: 632-99-74
4.Wszelkie uszkodzenia sprz tu powsta e w wyniku niew ciwego u ytkowania,
przechowywania, konserwacji, samowolnej naprawy urz dzenia oraz wszelkie uszkodzenia
mechaniczne i samowolne usuni cie plomby /lub naklejki gwarancyjnej/ powoduj  utrat
uprawnie  z tytu u gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodze  powsta ych po
zainstalowaniu sprz tu na skutek przypadku lub si y wy szej oraz tych okoliczno ci, za które
nie odpowiada ani producent ani sprzedawca.
5.Wszelkie zmiany i poprawki tre ci karty gwarancyjnej s  wa ne tylko w przypadku
dokonania ich przez Gwaranta.
6.Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyn  podstaw  do realizacji uprawnie
gwarancyjnych. Nie wystawia si  duplikatu karty gwarancyjnej.

_______________________________________________________

WYKONANIE NAPRAWY
Data
zg .

Data napr. Opis wykonanej naprawy Podpis wyk. napr.


