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Szanowni Pa stwo!

Przekazujemy Pa stwu do u ytkowania laser
biostymulacyjny TERAPUS „power”. Gwarantujemy, i
urz dzenie to spe nia najwy sze wymogi jako ciowe
odpowiadaj ce standardom wiatowym.
Zestaw TERAPUS „power” zaprojektowany zosta  z
wykorzystaniem najnowszej my li technicznej, w oparciu
o sugestie lekarzy i rehabilitantów do wiadczonych w
stosowaniu biostymulacji laserowej. Pragn li my aby
obs uga urz dzenia by a prosta i wygodna w ka dym
gabinecie. Do yli my ponadto wszelkich stara  aby
produkt dzi ki swej estetyce dodawa  uroku wn trzu
Pa stwa gabinetów.
Z my  o dalszym podwy szaniu walorów technicznych i

ytkowych naszych urz dze  zach camy Pa stwa do
przesy ania wszelkich sugestii i uwag.

yczymy zadowolenia z naszego wyrobu.

„ACCURO” Sp. z o.o.
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Opis i zastosowanie lasera biostymulacyjnego TERAPUS „power”

Biostymulator laserowy typu TERAPUS „power”, wyposa ony jest w dwa niezale ne
lasery pó przewodnikowe generuj ce intensywne wi zki monochromatycznego
(jednobarwnego) wiat a w zakresie widzialnym (jaskrawa czerwie  - 650 nm) i
niewidzialnym ( wiat o podczerwone - 810 nm). Wi zka lasera czerwonego ma moc
50 mW i charakteryzuje si  najwi ksz  efektywno ci  biologiczn . Laser wiat a
podczerwonego emituje niewidzialn , ci  wi zk  podczerwieni o mocy 400 mW i
mo e pracowa  w sposób ci y lub impulsowy z cz stotliwo ci  od 1 do 10 000 Hz
(imp. na sekund ). Lasery umieszczone s  bezpo rednio w sondach zabiegowych,
po czonych z urz dzeniem elastycznymi kablami. Wybór laserów o takich

ugo ciach fal i mocach wynika z za onego obszaru stosowania urz dzenia, jakim
jest rehabilitacja, reumatologia i medycyna sportowa..

Procesorowy system sterowania urz dzenia umo liwia programowanie czasu
na wietlania lub ca kowitej dawki promieniowania dostarczanej do tkanki. Po up ywie
zadanego czasu zabiegu - lub dostarczeniu okre lonej dawki energii - na wietlanie
zostaje samoczynnie przerwane. W przypadku lasera o d ugo ci fali 810nm mo na
tak e programowa  cz stotliwo  impulsów w zakresie od 1 do 10 000 Hz (10kHz).
Lekarz lub fizykoterapeuta pracuj cy z biostymulatorem TERAPUS „power” ma
mo liwo  korzystania z 60 tzw. procedur terapeutycznych opracowanych dla 60
najbardziej powszechnych schorze  leczonych tym urz dzeniem. W tej opcji
dzia ania, programowanie urz dzenia sprowadza si  do wyboru numeru schorzenia.

Laser biostymulacyjny TERAPUS „power” jest wyposa any w miernik mocy
laserowej, rzadko spotykany w urz dzeniach tej klasy. Umo liwia on bie
kontrol  mocy laserów.

TERAPUS „power” jest prosty w eksploatacji, bezpieczny i ma bardzo szeroki zakres
zastosowania.

Biostymulacja wi zk  laserow  ma ej mocy

Bardzo s aba wi zka monochromatycznego wiat a widzialnego lub podczerwonego,
generowana przez laser, penetruje w g b tkanek, mobilizuj c naturalne mechanizmy
obronne i naprawcze organizmu. Zastosowanie lasera pozwala w prosty sposób
uzyska  wi zk wiat a o danej d ugo ci fali (promieniowanie lasera jest
monochromatyczne - jednobarwne), któr  mo na atwo skierowa  na wybrany
obszar.

Wi zka wiat a, o odpowiednio dobranej d ugo ci fali (barwie) wnikaj c w tkanki
uaktywnia procesy biologiczne, zwi ksza utlenowanie krwi, zwi ksza efektywno
wykorzystania energii wewn trznej komórek oraz wzmaga naturalne mechanizmy
obronne i naprawcze. Po serii na wietla  ujawnia si  efekt systemowy biostymulacji
a pozytywne zmiany wywo ane laseroterapi  obejmuj  ca y organizm, wyst puj c
tak e w miejscach nie na wietlanych. Czas ekspozycji tkanek waha si  od kilku do
kilkudziesi ciu minut. Liczba zabiegów zale y od rodzaju schorzenia,
zaawansowania choroby i stanu ogólnego pacjenta. W wi kszo ci przypadków
wystarcza kilka (3 - 10) zabiegów. Najszybszym efektem na wietlania jest
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zmniejszenie lub zanik bólu oraz dzia anie przeciwzapalne i przeciwobrz kowe,
przyspieszenie gojenia ran oraz aktywacja dzia ania rodków farmakologicznych.

Biostymulacja laserowa jest ca kowicie bezinwazyjn  metod  terapii i podczas
zabiegu nie wywo uje w tkankach adnych, efektów makroskopowych. Punktowy
wzrost temperatury na wietlanych tkanek jest mniejszy ni  10C i nie ma znaczenia
dla ich ogólnego bilansu energetycznego. W celu odró nienia biostymulacji
laserowej od chirurgii laserowej, cz sto u ywa si  nazwy - laseroterapia
niskoenergetyczna - podkre laj c w ten sposób nietermiczny charakter dzia ania
wi zki laserowej.

Lasery stosowane do biostymulacji wytwarzaj  s abe wi zki wiat a widzialnego lub
podczerwonego o mocach od 5 do 400mW. W zabiegach laseroterapii stosuje si
zazwyczaj g sto  mocy w zakresie od 0,2 - do 200 mW/cm2 i czasy na wietlania od
1 do 30 min. Nieco wy sze g sto ci mocy - do 300 mW/cm2 aplikuje si  w
dermatologii i reumatologii, przy czym efekt cieplny nadal jest nieistotny. Pe na
dawka energii dostarczonej w czasie ekspozycji na 1cm2 tkanki mie ci si  w
przedziale od 0,5 do 10J. Wi zka lasera czerwonego o d ugo ci fali 635nm
najbardziej skutecznie stymuluje proces nab onkowania i dzia a przeciwzapalnie,
cho  jego promieniowanie wnika w tkanki stosunkowo p ytko - od 2 do 20mm. G biej
(na 40 - 60mm) dociera promieniowanie podczerwone laserów pó przewodnikowych,
które s absze dzia anie regeneracyjne cz  z efektywnym dzia aniem
przeciwzapalnym i przeciwbólowym.

W mechanizmie biostymulacji laserowej mamy do czynienia z efektem
fotobiochemicznym wywo anym s ab  wi zk wiat a o d ugo ci fali w zakresie
widzialnym lub bliskiej podczerwieni, na który sk ada si cuch, cz sto biegn cych
równolegle, reakcji fotochemicznych i procesów fotoregulacji. Badania podstawowe
nad efektami laseroterapii wykaza y, e w skali mikro mo emy wyró ni  zjawiska
zachodz ce na trzech poziomach: tkankowym, komórkowym i subkomórkowym
(molekularnym).

Na poziomie tkankowym obserwuje si  popraw  mikrokr enia w naczyniach
krwiono nych i limfatycznych, zwi kszaj  wymian  elektrolitow  w tkance.
Przyspieszona zostaje waskularyzacja oraz wzrasta st enie hormonów, kinin i
autakoidów. Maleje krzepliwo  krwi i ro nie oksydaza hemoglobiny. Potwierdzone
zosta o tak e immunoreguluj ce dzia anie biostymulacji laserowej - zarówno w
kierunku immunosupresji (np. w reumatoidalnym zapaleniu stawów), jak i
immunoaktywacji, przejawiaj cej si  wzrostem aktywno ci ernej monocytów i
neurofilów obserwowanym przy gojeniu na wietlanych laserami ma ej mocy ran
pourazowych i pooperacyjnych. Charakterystyczn  cech  biostymulacji na poziomie
tkankowym jest efekt systemowy, polegaj cy na uogólnianiu zmian wywo anych w
miejscu na wietla  na obszary nie obj te wi zk  laserow .

Na poziomie komórkowym stwierdzono do wiadczalnie zmian  struktur
ciek okrystalicznych b on komórkowych i ich potencja ów elektrycznych, co zmienia
istotnie wymian  jonow  komórek. Intensywniej przebiega w komórkach synteza
ATP i DNA oraz bia ek struktury. Nast puje przyspieszenie metabolizmu czego
skutkiem jest wzrost liczby podzia ów mitotycznych.
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Na poziomie molekularnym, subkomórkowym wyst puje fotoaktywacja enzymów i
mechanizm rezonansowego poch aniania ci le okre lonej d ugo ci fal wiat a przez
sk adniki cucha oddechowego.

Pierwszym zauwa alnym efektem w skali makro po na wietlaniu s ab  wi zk
laserow  jest malenie lub ust pienie bólu i zmniejszenie obrz ków. Po 2-3
na wietlaniach np. ran pooperacyjnych lub pourazowych, zaczyna by  widoczne
przyspieszone ziarninowanie i gojenie. W wyniku przeorganizowania kolagenu
nast puje uelastycznienie tkanek i sp aszczenie blizn oraz zmarszczek.

Szybsze gojenie ran, oparze , z ama  i st ucze  pod wp ywem wiat a o pewnej
ugo ci fali jest zapewne rezultatem, wzmo onych zdolno ci regeneracyjnych tkanki
cznej i nab onkowej, wynikaj cych (co potwierdzi y badania biologiczne) z

przyspieszonej proliferacji komórek, neowaskularyzacji i poprawy mikrokr enia.

Dzia anie przeciwzapalne i przeciwobrz kowe wiat a laserowego wynika z lepszej
perfuzji tkanek, wywo anej obserwowan , wzmo on  waskularyzacj  w miejscu
uszkodzenia.

Gojenie zadawnionych ran i owrzodze  podudzi biostymulowanych laserem, a tak e
pozytywny wp yw przy chorobie niedokrwiennej serca spowodowany jest
zmniejszeniem krzepliwo ci krwi (wyd eniem czasu krzepni cia, obni eniem
poziomu fibrygenu). Tak e poprawa ukrwienia w obr bie z ama  i zwi kszona
aktywno  tworzenia osteoblastów powoduje intensywne odk adanie fosforanów i
przyspiesza powstawanie kostniny w przypadkach na wietlanych zrostów
opó nionych.

Do zasadniczych zastosowa  terapeutycznych biostymulacji laserowej nale :
choroby narz du ruchu (zwyrodnienia, stany zapalne stawów, zespo y
przeci eniowe), choroby skóry (infekcje bakteryjne, rany pooperacyjne i
pourazowe, odle yny, oparzenia, liszaje, uszczyca, tr dzik pospolity, ysienie
plackowate), choroby b on luzowych, przyz bia i zatok a tak e choroby naczy
ylnych i limfatycznych.

Przeciwwskazania bezwzgl dne do biostymulacj to: ci a i choroby nowotworowe.
Powy sze ograniczenia nie opieraj  si  na wynikach bada  czy negatywnych
do wiadczeniach praktycznych lecz maj  charakter zdroworozs dkowy.
Przeciwwskazania wzgl dne obejmuj  takie schorzenia jak: nieustabilizowana
cukrzyca i choroby umys owe, zaburzenia wydzielania gruczo ów dokrewnych a
zw aszcza tarczycy, arytmi  i niewydolno  kr enia. Nale y unika  stosowania
biostymulacji laserowej u pacjentów wykazuj cych nadwra liwo  na wiat o a tak e
przyjmuj cych leki fotouczulaj ce, takie jak: sulfonamidy, barbituranty,
gryzeofulwina, PAS, hydrazyd, chinina, zwi zki z ota, pochodne akrydyny (atebryna)
i pochodne fenotiazyny (chloropromozyna).
Wiek pacjentów nie jest czynnikiem ograniczaj cym stosowanie biostymulacji. Znane

 doniesienia o stosowaniu jej u bardzo ma ych dzieci (np. leczenie kr czu u
noworodków), jak i u osób w podesz ym wieku. Jednak wielu autorów wskazuje na
spadek efektywno ci biostymulacji wraz z wiekiem - od 95 % (grupa pacjentów do 20
lat) do 45% (powy ej 60 lat).
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Elementy zestawu TERAPUS „power”

1. sterownik z panelem steruj cym;
2. sondy laserowe:

sonda wiat a czerwonego 650 nm, 50 mW;
sonda wiat a podczerwonego 810 nm, 400 mW;

3. okulary ochronne - 2 szt.;
4. instrukcja obs ugi z kart  gwarancyjn ;
5. tabela procedur leczniczych;
6. naklejki ostrzegawcze.
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Budowa lasera biostymulacyjnego TERAPUS „power”

1. Sterownik z panelem steruj cym.
Budowa panelu steruj cego:

pole wyboru typu sondy
laserowej i trybu pracy
sondy laserowej

pole w czania i
wy czania laserapole wprowadzania

parametrów pracy
lasera
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1. Przycisk wyboru sondy;
2. Przycisk wyboru trybu pracy sondy;
3. Wska niki (diody LED) wyboru sondy i trybu jej pracy;
4. Wy wietlacz d ugo ci fali wiat a emitowanego przez wybrany laser;
5. Wy wietlacz g ówny;
6. Przycisk wyboru opcji ustawie  parametrów pracy lasera: „FUNKCJA”;
7. Wska niki wyboru opcji ustawie  parametrów pracy lasera: „czas”, „dawka”,

„cz stotliwo ”, „procedura”, „pomiar”;
8. Przyciski zmiany warto ci parametrów pracy lasera: „ ” i „ ”;
9. Przycisk rozpocz cia zabiegu: „START”;
10.Wska nik pracy lasera;
11.Przycisk zako czenia zabiegu: „STOP”;
12.Pole pomiaru mocy lasera;
13.Uchwyty sond laserowych.

Sterownik lasera biostymulacyjnego to mikrokomputer steruj cy prac  sond
laserowych. W jego pami ci zapisane s  procedury lecznicze najcz ciej stosowane
w praktyce rehabilitacyjnej. Sterownik znajduje si  we wn trzu wytrzyma ej i
estetycznej obudowy. P yt  górn  obudowy sterownika jest panel steruj cy. Za jego
pomoc  u ytkownik obs uguje urz dzenie. P yta tylna obudowy sterownika zawiera:
oznakowanie ostrzegawcze; wyprowadzenie kabla zasilaj cego i mechaniczny
wy cznik sieciowy. W cianie bocznej obudowy znajduj  si  trzy gniazda sond.

2. Sondy laserowe.
Zestaw lasera biostymulacyjnego Terapus wyposa ony jest standardowo w dwie
sondy:

sonda wiat a czerwonego R (R z j. Angielskiego Red) o d ugo ci fali wiat a
650 nm;
sonda wiat a podczerwonego IR (IR z j. Angielskiego InfraRed) o d ugo ci fali
wiat a 810 nm.

We wn trzu sondy zainstalowany jest laser pó przewodnikowy b cy ród em
wiat a. Budowa sondy:

obudowa sondydioda
sygnalizacyjna cznik kabel zasilaj cy

soczewka
wyj ciowa
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Instalacja zestawu w miejscu pracy

Usytuowanie sterownika w gabinecie
Na p ycie górnej obudowy urz dzenia znajduje si  panel steruj cy, dlatego te

ciwe usytuowanie w gabinecie jest bardzo istotne dla dalszego komfortu pracy
ytkownika.

Lokalizacja sterownika powinna spe nia  nast puj ce wymagania:
powierzchnia na której spoczywa urz dzenie powinna by  stabilna, pozioma i

aska (przed przypadkowym przemieszczaniem si  urz dzenia zabezpieczaj
gumowe podstawki znajduj ce si  na p ycie dolnej urz dzenia);
odleg  sterownika od u ytkownika powinna umo liwia  operowanie panelem
steruj cym bez konieczno ci zmiany miejsca pracy przyj tego podczas trwania
innych zabiegów;
wysoko  na jakiej urz dzenie si  znajduje powinna umo liwia  odczytywanie
znaczenia przycisków oraz informacji na wy wietlaczu panelu steruj cego;
przewody zasilaj ce sondy laserowe oraz przewody zasilania sterownika nie
powinny przeszkadza  lekarzowi i pacjentowi podczas trwania zabiegu laserem
jak i w pozycji spoczynkowej urz dzenia.

Przy czenie sond do sterownika
Zestaw lasera biostymulacyjnego Terapus wyposa ony jest w dwie sondy: wiat a
czerwonego 650nm i wiat a podczerwonego 810 nm. W aparacie zastosowany
zosta  czytelny system oznacze  sond u atwiaj cy ich rozró nienie. Przy czenie
sond do sterownika:
1. po czy  wtyczk  kabla zasilaj cego sondy oznaczonej napisem „LASER R” i

czerwonym paskiem w okolicach w cznika (czerwony kabel zasilaj cy) z
gniazdem oznakowanym napisem LASER R na cianie bocznej urz dzenia.

2. po czy  wtyczk  kabla zasilaj cego sondy oznaczonej napisem „LASER IR” i
niebieskim paskiem w okolicach w cznika (niebieski kabel zasilaj cy) z gniazdem
oznakowanym napisem LASER IR na cianie bocznej urz dzenia.

Uwaga!
Wtyczki kabli zasilaj cych sond z gniazdami po czy  mo na tylko w jednym
po eniu. Nie wk ada  na si . Wtyczk  obraca  w gnie dzie lekko dociskaj c, do
momentu, gdy wtyczka lekko wejdzie w gniazdo.
Niew ciwe po czenie sond spowoduje wy wietlenie si  odpowiedniego
komunikatu na wy wietlaczu g ównym urz dzenia i nie b dzie mo liwe rozpocz cie
pracy do momentu w ciwego po czenia.
Po pod czeniu sond dokr ci  nakr tki zabezpieczaj ce na wtyczkach sond.

Oznakowanie miejsca pracy urz dzenia
Naklejki ostrzegawcze nale y umie ci  na drzwiach wej ciowych do pomieszczenia
w którym wykonuje si  zabiegi urz dzeniem laserowym.
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 Obs uga urz dzenia

Informacje ogólne
Przygotowanie urz dzenia do przeprowadzenia zabiegu po w czeniu zasilania
sieciowego wymaga:
1. wyboru sondy laserowej i wyboru trybu jej pracy;
2. ustalenia parametrów pracy lasera;
3. uruchomienia lasera;

Wy ej wymienione etapy pracy z urz dzeniem znajduj  odzwierciedlenie w uk adzie
elementów panelu steruj cego - przycisków i diod sygnalizacyjnych. Elementy te
skonfigurowane zosta y w trzy atwo rozró nialne wizualnie pola odpowiadaj ce
trzem ró nym etapom obs ugi aparatu: pole wyboru typu sondy laserowej i trybu
pracy sondy laserowej, pole wprowadzania parametrów pracy lasera, pole w czania
i wy czania lasera (patrz rys. str. 8). Dzi ki temu szczególnemu uk adowi klawiatury
obs uga urz dzenia jest wyj tkowo prosta.

Urz dzenie mo e pracowa  w dwu trybach:
manualnym - u ytkownik samodzielnie wybiera sond , tryb jej pracy i ustala
parametry pracy lasera;
automatycznym - u ytkownik wybiera z pami ci komputera procedur
terapeutyczn  odpowiedni  dla schorzenia i aparat automatycznie dokonuje
wyboru sond, ustala tryb i parametry pracy sond i informuje jak  sond  (lub jakimi
sondami i w jakiej kolejno ci) odbywa  si  b dzie zabieg.

Praca w trybie manualnym przebiega wg. nast puj cego schematu:

Ten sposób pracy zalecany jest do wiadczonym u ytkownikom.

Praca w trybie automatycznym przebiega wg. nast puj cego schematu:

Ten sposób pracy zalecany jest mniej do wiadczonym u ytkownikom. Dla
przeprowadzenia zabiegu wymagane jest tylko w ciwe zdiagnozowanie
schorzenia, wybranie procedury terapeutycznej i prawid owe operowanie sondami
laserowymi.

Ustalenie
parametrów
pracy sondy

Rozpocz cie i
zako czenie
zabiegu oraz
wy czenie
urz dzenia

Wybór trybu
pracy sondyWybór sondy

Uruchomienie i
odkodowanie
urz dzenia

Rozpocz cie i
zako czenie
zabiegu oraz
wy czenie
urz dzenia

Wybór
procedury
zabiegowej

Uruchomienie i
odkodowanie
urz dzenia
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Klawisze panelu steruj cego nale y naciska  tak aby wyczuwalne by o ugi cie
membrany klawisza. Ka de poprawne naci ni cie przycisku potwierdzane jest
krótkim sygna em d wi kowym.
Przyciski ” ”  i  „ ” (8) s  do zmian warto ci liczbowych parametrów pracy lasera
wy wietlanych na wy wietlaczu g ównym (5). Jednokrotne naci ni cie klawisza
spowoduje zmian  wprowadzanej warto ci o jeden (zwi kszy b  zmniejszy).
Naci ni cie i przytrzymanie klawisza spowoduje zmiany warto ci o jeden co 0.5
sekundy. Przytrzymywanie przycisku d ej ni  2 sekundy spowoduje zmiany
warto ci parametru co jeden w odst pach co 0.25 sekundy.

Uruchomienie urz dzenia
czenie i odkodowanie aparatu przebiega tak samo dla pracy manualnej i

automatycznej.
Numeracja elementów panelu steruj cego wg. rysunku na str. 8.

1. W czenie sterownika.
czy  zasilanie wy cznikiem na p ycie tylnej urz dzenia. W czenie urz dzenia

sygnalizowane jest pojawieniem si  na wy wietlaczu g ównym (5) napisu „Witam !”
przez 2 sekundy oraz sygna em d wi kowym.
Je eli u ytkownik w czy  urz dzenie bez pod czonych sond punktowych ukarze si
komunikat „BRAK SOND”. Je eli jedna lub dwie sondy punktowe zosta y le
pod czone (pod czone w nieodpowiednie gniazdo) urz dzenie odpowie
komunikatem na wy wietlaczu 5: „ZAMIE  SONDY”, dodatkowo diody sygnalizuj ce
(3) wskazywa  b , która sonda b  sondy zosta y le pod czone. W takim
przypadku nale y wy czy  urz dzenie, i po czy  sondy zgodnie z zaleceniami w
instrukcji, oznaczeniami na sondach i obudowie urz dzenia.

2. Odkodowanie urz dzenia.
Rozpocz cie pracy wymaga odkodowania aparatu. Ka de urz dzenie posiada swój
indywidualny dwucyfrowy kod.
Po znikni ciu napisu „WITAM” na wy wietlaczu (5) pojawia si  komunikat: „PODAJ
KOD” oraz warto  pocz tkowa kodu: „01”. Aby poda  w ciw  dla urz dzenia
warto  kodu nale y pos ugiwa  si  klawiszami ” ” oraz „ ” (8). Przycisk ” ”
zwi ksza a „ ” zmniejsza wy wietlan  warto  kodu. Zmniejszenie warto ci kodu
poni ej 01 spowoduje wy wietlenie warto ci kodu 99.
Gdy wprowadzimy odpowiedni  liczb  nale y nacisn  przycisk „START” (9).
Akceptacja kodu sygnalizowana jest komunikatem „kod o.k.”. Je eli wprowadzony
kod b dzie niepoprawny pojawi si  komunikat „z y kod” i ponownie „PODAJ KOD”.

Praca manualna
1. Wybór lasera
Urz dzenie wspó pracuje z dwiema sondami punktowymi: wiat a czerwonego i
podczerwonego (wyposa enie standardowe) oraz sond  prysznicow  (wyposa enie
dodatkowe). Sonda prysznicowa emitowa  mo e wiat o czerwone albo
podczerwone.
Opcje dotycz ce wyboru sond, które nie zosta y pod czone do aparatu nie b
aktywne.
Urz dzenie mo e pracowa  je eli co najmniej jedna sonda jest przy czona do
aparatu.
Nie jest mo liwe jednoczesne u ywanie wi cej jak jednej sondy.
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Wyboru sondy za pomoc , której wykonywany b dzie zabieg dokonuje si
przyciskiem : „LASER” (1).
Schemat prze czania mi dzy opcjami wyboru lasera za pomoc  klawisza „LASER”
(1) opisuje schemat:

(I) Po w czeniu aparatu domy lnie jest wybrany do pracy „LASER R” (sonda
punktowa wiat a czerwonego). Dioda kontrolna (3) przy ikonce „LASER R” wieci
ci ym wiat em. Na wy wietlaczu (4) podawana jest d ugo  fali wiat a
czerwonego emitowanego przez wybrany laser: 650 nm.

(II) Jednokrotne naci ni cie przycisku „LASER” (1) wybiera do pracy sond
punktow wiat a podczerwonego „LASER IR”. Dioda kontrolna (3) przy ikonce
„LASER IR” wieci wiat em ci ym. Na wy wietlaczu (4) podawana jest d ugo  fali
wiat a podczerwonego emitowanego przez wybrany laser: 810 nm.

(III) Kolejne naci ni cie przycisku „LASER” (1) wybiera do pracy sond  prysznicow
z aktywnym wiat em czerwonym. Dioda kontrolna (3) przy ikonce „LASER R” sondy
prysznicowej wieci wiat em ci ym. Na wy wietlaczu (4) podawana jest d ugo
fali wiat a czerwonego emitowanego przez wybrany laser: 650 nm.

2. Wybór trybu pracy sondy.
Sondy: punktowa wiat a podczerwonego mo e pracowa  w trybie pracy ci ej lub
impulsowej. Sonda prysznicowa mo e pracowa  w trybie pracy ci ej wiat a
czerwonego, trybie pracy ci ej wiat a podczerwonego i trybie pracy impulsowej
wiat a podczerwonego. Aby zmienia  tryb pracy wybranej sondy nale y pos ugiwa

si  przyciskiem „TRYB” (2).

Zmiana trybu pracy sondy punktowej wiat a podczerwonego:
Klawiszem  „LASER” (1) wybra  sond  punktow wiat a podczerwonego (laser IR),
jednokrotne naci ni cie klawisza „TRYB” (2) spowoduje przej cie sondy wiat a
podczerwonego w tryb pracy impulsowej - odpowiednia dioda kontrolna (3) wieci

(I)
LASER R

sonda punktowa

(III)
LASER R

sonda prysznicowa

(II)
LASER IR

sonda punktowa

LASER
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wiat em przerywanym. Kolejne naci ni cie klawisza „TRYB” (2) spowoduje powrót
sondy w tryb pracy ci ej.

Zmiana trybu pracy sondy prysznicowej:
Klawiszem  „LASER” (1) wybra  sond  prysznicow  (laser R/IR); domy lnie sonda
prysznicowa ustawiona jest w trybie pracy ci ej wiat a czerwonego (dioda
kontrolna 3 przy ikonce sondy prysznicowej laser R wieci wiat em ci ym);
jednokrotne naci ni cie klawisza „TRYB” (2) spowoduje przej cie sondy
prysznicowej w tryb pracy ci ej wiat a podczerwonego (dioda kontrolna 3 przy
ikonce sondy prysznicowej laser IR wieci wiat em ci ym); kolejne naci ni cie
klawisza „TRYB” (2) ustawia sond  prysznicow  w tryb pracy impulsowej wiat a
podczerwonego - odpowiednia dioda kontrolna (3) wieci wiat em przerywanym.
Kolejne naci ni cie klawisza „TRYB” (2) spowoduje powrót sondy prysznicowej w
tryb pracy ci ej wiat a czerwonego.

Dost pne tryby pracy w zale no ci od wybranej sondy przedstawia poni sza tabela:

Typ sondy praca ci a praca impulsowa
LASER R
sonda punktowa

X

LASER IR
sonda punktowa

X X

LASER R
sonda prysznicowa

X

LASER IR
sonda prysznicowa

X X

3. Ustalenie parametrów pracy lasera
Wprowadzenie parametrów pracy lasera przebiega w dwu etapach:

wybór ustalanego parametru za pomoc  klawisza „FUNKCJA” (6);
wprowadzenie warto ci ustalanego aktualnie parametru za pomoc  klawiszy „ ” i
„ ” (8).

Prze czenie mi dzy opcjami ustawie  parametrów realizowane jest poprzez
jednokrotne naci ni cie klawisza „FUNKCJA” (6) i przebiega wed ug nast puj cego
schematu:

czas

dawka

procedura

pomiar

cz stotliwo

FUNKCJA
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W zale no ci od wyboru sondy laserowej i trybu jej pracy dost pne s  nast puj ce
opcje w ramach klawisza „FUNKCJA” (6):

dost pne opcje klawisza FUNKCJA
wybrany laser czas dawka cz stotliwo procedura pomiar
LASER R
sonda punktowa
praca ci a

X X X X

LASER IR
sonda punktowa
praca ci a

X X X X

LASER IR
sonda punktowa
praca impulsowa

X X X

LASER R
sonda prysznicowa
praca ci a

X X

LASER IR
sonda prysznicowa
praca ci a

X X X

LASER IR
sonda prysznicowa
praca impulsowa

X X X

Wybór ustalanego parametru pracy lasera sygnalizowany jest wieceniem
odpowiedniej diody kontrolnej (7) oraz wy wietleniem ikonki symbolizuj cej wybran
opcj  wraz z warto ci  pocz tkow  parametru.
Opis znacze  ikonek przedstawia tabela:

Ikonka Opis Odpowiadaj ca opcja

„zegar” czas

„wiaderko” dawka

„sinusoida” cz stotliwo

„A B C” procedura

„otwór pomiarowy” pomiar
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Ustalanie parametrów pracy LASERA R lub LASERA IR sondy punktowej lub
prysznicowej dla pracy ci ej
Dla rozpocz cia pracy lasera wiat a czerwonego w pracy ci ej lub lasera wiat a
podczerwonego (dla sondy punktowej lub prysznicowej) w pracy ci ej nale y
ustali  warto  jednego z dwu parametrów: czasu lub dawki.
Klawiszem „FUNKCJA” (6) wybra dan  opcj  (czas lub dawka). Wybór
sygnalizowany b dzie wieceniem odpowiedniej diody kontrolnej (7). Na
wy wietlaczu g ównym (5) ukarze si  ikonka symbolizuj ca wybran  opcj  oraz
warto  pocz tkow  wybranego parametru. Ikonka wiec ca wiat em przerywanym
oznacza gotowo  urz dzenia do wprowadzania warto ci parametru.
Wprowadzi  warto  parametru pos uguj c si  klawiszami „ ” i „ ” (8).

Ustalanie parametrów pracy LASER IR sondy punktowej lub prysznicowej dla pracy
impulsowej
Dla rozpocz cia pracy lasera wiat a podczerwonego (sondy punktowej lub
prysznicowej) dla pracy impulsowej nale y ustali jednocze nie warto  dwu
parametrów: czasu oraz cz stotliwo ci. Dla podkre lenia tego faktu w trybie pracy
impulsowej sondy punktowej lub prysznicowej na wy wietlaczu g ównym (5)
wy wietlane s  dwie ikonki symbolizuj ce czas i cz stotliwo  oraz warto ci
pocz tkowe tych parametrów.
Klawiszem „FUNKCJA” (6) wybra  jeden z parametrów, sygnalizowane to b dzie
wieceniem odpowiedniej diody kontrolnej (7), na wy wietlaczu g ównym (5) ikonka

odpowiadaj ca wprowadzanemu parametrowi wieci  b dzie wiat em przerywanym.
Wprowadzi dan  warto  parametru pos uguj c si  klawiszami „ ”  i  „ ” (9).
Operacj  powtórzy  w analogiczny sposób dla drugiego parametru.

Uwaga!
Urz dzenie pami ta warto ci ostatnio wprowadzonych parametrów dla ka dej sondy
i trybu jej pracy. W przypadku ponownego wyboru u ywanej wcze niej sondy
wprowadzone uprzednio warto ci parametrów traktowane s  jako jej nowe warto ci
pocz tkowe. Ustawienia parametrów s  tracone je eli urz dzenie zostanie
wy czone z sieci. Warto ci pocz tkowe parametrów pracy przyjmuj  swe warto ci
domy lne.

4. Rozpocz cie, pauza i zako czenie pracy lasera
Po ustaleniu trybu i parametrów pracy lasera urz dzenie gotowe jest do zabiegu. Dla
unikni cia przypadkowego w czenia lasera jego uruchomienie odbywa si  w
nast puj cych etapach:
1. Nacisn  klawisz „START” (9).
Na wy wietlaczu g ównym (5) pojawia si  ikonka symbolizuj ca odpowiedni  sond
oraz ruchoma strza ka oznaczaj ca konieczno  naci ni cia w cznika na obudowie
sondy. Jednocze nie dla u atwienia szybkiej wzrokowej identyfikacji sondy za
pomoc , której przeprowadzany b dzie zabieg dioda sygnalizacyjna w obudowie
sondy wieci wiat em przerywanym. W tym momencie laser jeszcze nie jest

czony lecz przygotowany do rozpocz cia zabiegu.
2. W czy  laser przyciskiem w obudowie sondy.
Przycisk w obudowie sondy nale y jednokrotnie nacisn  („klikn ” - nie naciska  i
przytrzymywa !). Dioda sygnalizuj ca w obudowie sondy zapala si wiat em
ci ym. Zapala si  tak e dioda kontrolna pracy lasera (10) na panelu steruj cym.
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Podczas pracy lasera na wy wietlaczu g ównym (5) pokazywany jest czas pozosta y
do zako czenia zabiegu oraz przesuwaj ca si  strza ka symbolizuj ca prac  lasera.
W trakcie trwania zabiegu mo liwe jest jego czasowe zawieszenie bez utraty
ustawie  parametrów - pauza. Realizuje si  to jednokrotnie naciskaj c („klikaj c”)
przycisk sondy. Dioda sondy wieci wiat em przerywanym, ga nie dioda
sygnalizacyjna (10) na panelu steruj cym, wy wietlacz g ówny (5) pokazuje ikonk
wskazuj  odpowiedni  sond .
Kolejne „klikni cie” przyciskiem sondy przerywa stan pauzy. Zabieg kontynuowany
jest od momentu jego przerwania.
W trakcie pracy lasera tylko klawisz „STOP” (11) panelu steruj cego jest aktywny.
Zabieg mo e by  w ka dej chwili przerwany. Nast puje to po naci ni ciu klawisza
„STOP” (11).
Koniec przeprowadzonego w ca ci zabiegu sygnalizowany jest trzema d ugimi
sygna ami d wi kowymi.

Praca automatyczna
Praca automatyczna odbywa si  w oparciu o tzw. zespolone procedury
terapeutyczne. Procedury terapeutyczne opracowane zosta y dla najcz ciej
spotykanych w praktyce rehabilitacyjnej schorze  na podstawie wieloletnich
do wiadcze  u ytkowników laserów biostymulacyjnych oraz danych literaturowych.
Procedura terapeutyczna to odpowiednio dobrana kombinacja czasów, dawek,
cz stotliwo ci pracy laserów zapewniaj ca najlepszy efekt leczniczy. Lasery firmy
ACCURO posiadaj  zaprogramowane tzw. zespolone procedury terapeutyczne. Na
jeden zabieg z zastosowaniem takiej procedury sk ada  si  mo e na wietlanie jedn
lub dwiema sondami laserowymi w odpowiedniej kolejno ci z dobranymi
odpowiednio do schorzenia parametrami pracy laserów.

Aby wej  w tryb pracy automatycznej wystarczy za pomoc  klawisza „FUNKCJA”
(6) wybra  opcj  „procedura”. Sygnalizowane to b dzie zapaleniem odpowiedniej
diody kontrolnej (7) i pojawianiem si  na wy wietlaczu g ównym (5) ikonki „ABC”. W
oparciu o opis procedur terapeutycznych (opis znajduje si  w zestawie Terapus)
wybra  numer procedury dla schorzenia za pomoc  klawiszy „ ” i „ ” (8).

Rozpocz cie zabiegu z zastosowaniem procedury terapeutycznej przebiega w
etapach:
1. Nacisn  klawisz „START” (9).
Na wy wietlaczu g ównym (5) pojawia si  ikonka symbolizuj ca sond  któr
rozpoczynamy zabieg oraz ruchoma strza ka oznaczaj ca konieczno  naci ni cia

cznika na obudowie sondy. Jednocze nie dla u atwienia szybkiej wzrokowej
identyfikacji sondy dioda sygnalizacyjna w obudowie sondy wieci wiat em
przerywanym. W tym momencie laser jeszcze nie jest w czony lecz przygotowany
do przeprowadzenia zabiegu.
2. W czy  laser przyciskiem w obudowie sondy.
Dioda sygnalizuj ca w obudowie sondy zapala si wiat em ci ym. Zapala si
tak e dioda kontrolna pracy lasera (10) na panelu steruj cym.
Podczas pracy lasera na wy wietlaczu g ównym (5) pokazywany jest czas pozosta y
do zako czenia zabiegu pierwsz  sond  (je eli zabieg z zastosowaniem procedury
sk ada si  z na wietla  dwiema sondami) oraz przesuwaj ca si  strza ka
symbolizuj ca prac  lasera.
Podobnie jak w pracy manualnej mo liwe jest czasowe zawieszenie zabiegu - pauza.
W trakcie pracy lasera tylko klawisz „STOP” (11) panelu steruj cego jest aktywny.
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Zabieg mo e by  w ka dej chwili przerwany. Nast puje to po naci ni ciu klawisza
„STOP” (11).
3. Koniec na wietlania pierwsz  sond  sygnalizowany jest trzema d ugimi sygna ami

wi kowymi. Na wy wietlaczu g ównym (5) pojawia si  ikonka symbolizuj ca sond
laserow  stosowan  w drugiej cz ci zabiegu z zastosowaniem procedury
zespolonej. Uruchomienie i wy czenie lasera wykonujemy analogicznie jak w cz ci
pierwszej.
Koniec przeprowadzonego w ca ci zabiegu sygnalizowany jest trzema d ugimi
sygna ami d wi kowymi.

Procedura zabiegu akupunktury
Aparat TERAPUS „power”  posiada w banku procedur dwa programy akupunktury:
15 i 30 sekundowy.  Etapy zabiegu akupunktury:
1. wybra  sond  laserow  za pomoc , której wykonywany b dzie zabieg

(analogicznie jak dla pracy manualnej); zabiegi akupunktury wykonuje si  sond
punktow wiat a czerwonego lub sond  punktow wiat a podczerwonego dla
pracy ci ej lub impulsowej;

2. klawiszem „FUNKCJA” (6) wybra  opcj  „procedura”;
3. klawiszami „ ”  i  „ ” (8) wybra  program akupunktury, wej cie w program

akupunktury sygnalizowane jest komunikatem „ABC 60” AK 15” lub „ABC 61
AC30” na wy wietlaczu (5);

4. nacisn  klawisz „START (9), na wy wietlaczu (5) poka e si  ikonka
symbolizuj ca sond  któr  wykonywany b dzie zabieg akupunktury (analogicznie
jak dla pracy manualnej);

5. w czy  laser przyciskiem w obudowie sondy laserowej, przeprowadzi
na wietlanie punktu akupunkturowego, po up ywie 15 lub 30 sekund laser wy czy
si  automatycznie, na wy wietlaczu (5) uka e si  poka e si  ikonka
symbolizuj ca sond , któr  kontynuowany b dzie zabieg akupunktury”, ponownie

czy  laser przyciskiem na obudowie sondy i na wietla  kolejny punkt
akupunkturowy; powtarza  ten cykl operacji dla kolejnych punktów
akupunkturowych;

6. przerwanie zabiegu akupunktury nast puje po naci ni ciu klawisza „STOP” (11);

Kontrola sprawno ci sond laserowych
Dla umo liwienia kontroli sprawno ci lasera urz dzenia TERAPUS „power”
wyposa one s  jest w miernik mocy wiat a emitowanego z sond laserowych.
Pomiaru mocy dokonuje si  w nast puj cych etapach:
1. wybra  opcj  LASER R lub LASER IR w pracy ci ej, analogicznie jak przed

wykonaniem zabiegu;
2. za pomoc  klawisza „FUNKCJA” (6) wybra  opcj  „pomiar”. Na wy wietlaczu

ównym (5) pojawi si  odpowiednia ikonka oraz napis „START”;
3. nacisn  przycisk „START” (9) na panelu steruj cym, na wy wietlaczu (5) pojawi

si  ikonka symbolizuj ca odpowiedni  sond  oraz ruchoma strza ka
symbolizuj ca konieczno  „klikni cia” w cznikiem na sondzie dla rozpocz cia
pomiaru, i „klikn ” przyciskiem na sondzie;

4. w czy  laser przyciskiem w obudowie odpowiedniej sondy (klikn );
5. otwór wyj ciowy lasera na sondzie umie ci  centralnie w okienku pomiarowym na

sterowniku tak aby soczewka sondy centralnie dotyka a okienka pomiarowego.
6. odczyta  z wy wietlacza (5) wynik pomiaru; wynik pomiaru podawany jest w

miliwatach [mW]; obok wskazania warto ci mocy na wy wietlaczu (5) znajduje si
wska nik graficzny; laser jest sprawny je eli s upek pomiarowy osi gnie sw
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wysoko  maksymaln ; dodatkowo potwierdzeniem sprawno ci jest ci y sygna
wi kowy;

7. „klikn ” przyciskiem w obudowie sondy dla zawieszenia pomiaru lub nacisn
klawisz „STOP” (11) dla zako czenia pomiaru.

Uwaga!

Dok adno  miernika mocy zgodnie z norm  dotycz  medycznych urz dze
laserowych wynosi 20%. Wskazania miernika mocy maj  charakter orientacyjny.

Miernik mocy w urz dzeniu jest wyskalowany indywidualnie dla tego urz dzenia.
Wskazania mierników zainstalowanych w innych urz dzeniach mog  by
nieprawid owe!

Je eli podczas pomiaru soczewka sondy nie b dzie umieszczona centralnie w
okienku pomiarowym wskazania miernika b  niew ciwe (zani one) pomimo
pe nej sprawno ci urz dzenia.

Je eli podczas pomiaru soczewka sondy jest silnie zabrudzona wskazania miernika
 niew ciwe (zani one) pomimo pe nej sprawno ci urz dzenia.
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Podstawy bezpiecznej pracy z laserem

Laser biostymulacyjny mo e by  obs ugiwany jedynie przez osoby przeszkolone,
upowa nione i po zapoznaniu si  z instrukcj  obs ugi.

Podczas trwania zabiegu laserem biostymulujacyjnym zarówno pacjent jak i
prowadz cy zabieg bezwzgl dnie powinni mie  za one specjalne okulary
ochronne znajduj ce si  w zestawie urz dzenia.

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.

Miejsca na sondach zabiegowych, 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 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.
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Technika i metodologia wykonywania zabiegu

Zabieg sond  laserow  mo e by  wykonywany metod  kontaktow  - soczewka
sondy bezpo rednio dotyka powierzchni tkanki lub bezkontaktow  - utrzymuj c
pewn  odleg  sondy od tkanki.

Technika kontaktowa, w której podczas zabiegu utrzymywany jest sta y kontakt
ko cówki zabiegowej z tkank  pozwala unikn  strat energii na wietlania
powstaj cych w skutek odbicia wi zki wiat a od tkanki. Mo na na wietla
kontaktowo pojedyncze punkty lub te  prowadz c ko cówk  zabiegow  po
powierzchni skóry wzd  np. blizny czy zmarszczki. Po zabiegu prowadzonym
metod  kontaktow  nale y przemy  spirytusem soczewk  wyj ciow  lasera

Straty powstaj ce na skutek odbicia wi zki wiat a od tkanki podczas pracy
bezkontaktowej mog  si ga  20 - 40%. W takim te  stopniu nale y skorygowa
aplikowan  dawk . Zabiegi metod  bezkontaktow  w zale no ci od schorzenia i
wielko ci zmiany chorobowej wykonywa  mo na w nast puj cy sposób:

na wietlaj c ca  zmian  chorobow  promieniowaniem rozogniskowanym (np.:
przez odsuni cie ko cówki zabiegowej od tkanki na tak  odleg , aby  o wietli
ca  zmian ),
metod  przemiatania (skanowania) powierzchni zmiany patologicznej lub rany
stosunkowo skupion  wi zk  (na wietlanie z ma ej odleg ci ale bez kontaktu z
tkank ),
na wietlaj c punktowo granic  zmiany patologicznej i wybieraj c okre lon  ilo
punktów tak, aby przy o wietlaniu stosunkowo skupionym promieniowaniem
zachodzi y one na siebie,
na wietlaj c odpowiednie punkty akupunkturowe,

wietlaj c zmiany kolejno, dwoma d ugo ciami fali,
na wietlaj c wi zk  laserow  w po czeniu ze stosowanymi zewn trznie rodkami
farmakologicznymi.

Przy podanych powy ej metodach sonda zabiegowa znajduje si  w odleg ci od 1
do 10 cm od tkanki, nie dotykaj c jej podczas zabiegu. S  to metody na wietlania
bezkontaktowego, zalecane przy dzia aniu na obszary owrzodze , oparze , egzem o
przebiegu ostrym i ropni.

W pracy bezkontaktowej o wietlana wiat em lasera powierzchnia b dzie szybko
ros a w miar  oddalania sondy od tkanki. Ze wzrostem powierzchni "plamki" wiat a
wi e si  zmiana innego, istotnego dla wyników terapii parametru - g sto ci mocy
wyra anego ilo ci  miliwatów mocy wi zki laserowej przypadaj cych na 1cm2
na wietlanej tkanki. Nale y bra  to pod uwag  w przypadku stymulowania bardzo
ma ych obszarów.

Dla wi kszo ci zmian chorobowych czasy zabiegów zawieraj  si  w przedziale od 2
do 5 min na 1cm2 powierzchni zabiegowej. Zaleca si  stosowa  raczej krótsze czasy
ekspozycji, przy wi kszej ilo ci zabiegów w ci gu dnia, np.: 2 x co kilkana cie godzin
lub raz dziennie przez okres kilku dni. Nale y zaznaczy , e podawane czasy
trwania zabiegów, jak i ich ilo  okre lone s  na podstawie danych statystycznych.
Natomiast wielko ci dawek i czasy trwania zabiegu zale  istotnie od cech
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osobowych pacjentów. Wg. danych literaturowych wska nik powodzenia
laseroterapii waha si  w granicach 70% - 80%.

Czas ekspozycji wyra ony w minutach mo na atwo okre li  z nast puj cego wzoru:

t
E S

P
pm in 1 7

gdzie:
Ep - jest zalecan  dla danego schorzenia dawk  wyra on  w [J/cm2] (czyli

porcj  energii [J] promieniowania przypadaj  na [1cm2] powierzchni zmiany
chorobowej),
S - jest polem powierzchni zmiany chorobowej wyra onym w [cm2],
P - oznacza moc stosowanego lasera wyra on  w [mW].

Zalecane warto ci dawek s  ró ne dla poszczególnych schorze  i mo na je znale
w literaturze (niektóre z nich przedstawiono w za czonych tabelach). W przybli eniu
mo na przyj , e wielko ci dawek mieszcz  si  w przedziale 0,5 - 8J/cm2.

Przyk adowo dla ran dawka wynosi oko o 2J/cm2. Je li leczymy ran  o powierzchni 4cm2
i mamy laser o mocy 140 mW, to niezb dny czas na wietlania b dzie wynosi :

t o km in . m in
2 4
1 4 0

1 7 1

Znaj c z literatury zalecan  dla danego schorzenia dawk  wyra on  w J/cm2 (zalecan
dla terapii, dawk  energii promieniowania na 1cm2 zmiany chorobowej) i powierzchni  tej
zmiany mo emy, z prostego mno enia obu warto ci, uzyska  informacje o energii
niezb dnej do przeprowadzenia zabiegu. Znaj c porcj  energii mo emy,
zaprogramowa  t  energi  w biostymulatorze który ju  sam obliczy niezb dny czas
na wietlania.

Z nieco inn  sytuacj  mamy do czynienia podczas impulsowej pracy lasera o d ugo ci fali
810nm. W tym sposobie dzia ania laser nie emituje ci ej wi zki promieniowania
(podobnej np. do ci ego strumienia wiat a z latarki) lecz wysy a ci g impulsów. Ilo
impulsów wys anych w jednej sekundzie to w nie cz stotliwo  pracy lasera, któr
mo emy regulowa  w zakresie od 1 do 9999. Jednostk  cz stotliwo ci jest 1Hz (1 impuls
/ na sekund ).
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Przy pracy impulsowej efektywn  moc lasera obliczamy mno c energi  jednego
impulsu przez wybran  cz stotliwo , wg. podanej ni ej zale no ci:

P m W E m J n H zim p

gdzie:
P - jest obliczon , redni  moc  lasera, wyra on  w miliwatach,
Eimp - znan  energi  pojedynczego impulsu (patrz dane techniczne)
n - nastawion  cz stotliwo ci  pracy lasera.

Jak wynika z powy szej zale no ci efektywna, albo inaczej rednia moc lasera b dzie
ros a proporcjonalnie do stosowanej cz stotliwo ci pracy.

Znaj c redni  moc lasera P[mW] mo emy z podanego poprzednio wzoru zawsze
obliczy  niezb dny czas na wietlania (ekspozycj ) dla zalecanej dawki i powierzchni
leczonej zmiany chorobowej.
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Uwagi eksploatacyjne

Urz dzenie przystosowane jest do pracy ci ej. Nie ma potrzeby wy czania
aparatu mi dzy zabiegami. Zaleca si  wy czanie urz dzenia wy cznikiem na p ycie
tylnej po zako czonym dniu pracy lub w przypadku d szych przerw w eksploatacji.

W adnym przypadku nie nale y wyjmowa  wtyczek sond z gniazd gdy urz dzenie
jest w czone do sieci. Czynno  taka mo e spowodowa  trwa e uszkodzenie
urz dzenia. Przed przyst pieniem do demonta u zestawu tzn. roz czenia sond
zabiegowych bezwzgl dnie nale y wy czy  urz dzenie wy cznikiem na p ycie
tylnej urz dzenia.

Urz dzenie powinno by  eksploatowane w pomieszczeniu z antystatyczn
wyk adzin  pod ogow . Przeskok iskry elektrycznej mi dzy u ytkownikiem a
urz dzeniem nie spowoduje uszkodzenia aparatu, mo e jednak spowodowa  jego
niekontrolowane zachowanie (wadliwa praca wy wietlaczy i diod sygnalizacyjnych).
W takim przypadku nale y urz dzenie wy czy  wy cznikiem na p ycie tylnej po
czym ponownie w czy . Urz dzenie b dzie pracowa  prawid owo.

Zabiegi konserwacyjne polegaj  na utrzymaniu urz dzenia w czysto ci i
przemywaniu alkoholem etylowym szklanych soczewek sond zabiegowych po
zabiegach prowadzonych metod  kontaktow . Zabrudzone soczewki sond mog  by
przyczyn  znacznych strat energii na wietlania powoduj c mniejsz  skuteczno
zabiegów.

W czasie zabiegów nale y chroni  ko cówki zabiegowe przed uderzeniami o twarde
przedmioty. Na zniszczenia mechaniczne nara one s  zw aszcza elementy szklane.

Przechowywanie i transport biostymulatora mo e odbywa  si  w dostarczonej
walizeczce. Chroni ona dostatecznie urz dzenie przed udarami mechanicznymi,
py em, kurzem i deszczem oraz zmianami temperatur w zakresie od -10 oC do +45
oC. Sondy zabiegowe ze ladami uszkodze  mechanicznych (z amane, pot uczone
lub porysowane elementy szklane, wyrwanie kabla zasilaj cego lub z amanie
wiat owodu) nie podlegaj  naprawom gwarancyjnym.

Normalne warunki przechowywania:
temperatura od +5 do +35 oC,
wilgotno  wzgl dna otoczenia 45% do 75%.
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Dane techniczne
Sonda wiat a widzialnego czerwonego (R)

ugo  fali 650 nm
moc lasera 50 mW
rednica wi zki na tkance 8 mm

rozbie no  wi zki < 0,40 rad
czasy zabiegu programowane 0:30  31:30 min

Sonda wiat a niewidzialnego podczerwonego (IR)
ugo  fali 810 nm

moc lasera 400 mW
energia pojedynczego impulsu przy pracy
impulsowej 0,02 mJ
cz stotliwo  impulsów regulowana 1  10 000 Hz
rednica wi zki na tkance (kontakt) 8 mm

rozbie no  wi zki <0,4 rad
czasy zabiegu programowane 0:30  31:30 min

Funkcje zapisane w pami ci EEPROM 60
Pomiar mocy promieniowania laserowego

zakres pomiarowy 0  500 mW
dok adno  pomiaru  20%

Przewody przy czeniowe 2 mb
Wymiary aparatu 434 x 68 x 220 mm
Masa urz dzenia ok. 4 kg
Zasilanie 220V  10%, 50 Hz
Pobór mocy 30 VA
Klasa urz dzenia 3B wg. PN-EN 60825-1
Klasa urz dzenia II B wg. PN-EN 60601-1
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Tabela procedur leczniczych lasera TERAPUS „power”

Poni sza tabela przedstawia sposób na wietlania w najbardziej powszechnych
schorzeniach, w których biostymulacja laserowa (zastosowana w ród innych dzia
i rodków terapeutycznych) radykalnie zmniejsza ból i przyspiesza powrót pacjenta
do zdrowia.
W kolumnie "Uwagi" umieszczono zalecenia dotycz ce sposobu prowadzenia
laseroterapii.
W kolumnie "Czas " przedstawiono czasy na wietla  lasera R i IR dla danego
schorzenia.
Przy zmianach powierzchownych przyj to za enie, i  powierzchnia ich wynosi 4
centymetry kwadratowe. W przypadku zmian 2,3 razy wi kszych nale y tyle samo
razy powtórzy  zabieg z t  sam  funkcj .

CZAS [min]
Nr SCHORZENIE R IR UWAGI
1 St uczenie mi nia 1:00 1:00 technik  przemiatania nad obszarami

najwi kszej bolesno ci
2 Wylewy podskórne

"siniaki pourazowe "
1:30 1:30 przemiatamy pocz tkowo wiat em

czerwonym, a nast pnie punktowo,
kontaktowo IR

3 Skr cenie stawu 1:00 1:30 przemiatamy obszar obrz ku i wylewów
wiat em czerwonym a nast pnie punktowo

IR w miejscu uszkodzenia i w szpar  stawu
4 Skr cenie stawów

nadgarstka
1:00 1:00 j.w.

5 Skr cenie stawu
skokowo -
goleniowego

1:00 1:30 j.w.

6 Zwichni cie stawu 1:00 2:00 j.w. ze szczególnym  uwzg. szpary
stawowej

7 Zwichni cie stawu
barkowego

1:00 2:00 j.w.

8 Zwichni cie stawu
mi dzypaliczkowego

1:00 0:30 Przemiataniem wiat em czerwonym a
nast pnie IR punktowo

9 Z amanie ko ci
du ych

- 2:30 punktowo od pi tego  dnia

10 amanie ko ci
drobnych r ki, stopy

1:00 2:00 w okienko w gipsie nad szpar  z amania;
nie ma p-wskaza  do na wietlania przy
implantach metalowych

11 Naderwanie mi ni 4:30 1:00 punktowo, kontaktowo
12 Zespó  bolesnego

barku
1:00 2:30 punktowo w miejscach najw kszej

bolesno ci
13 okie  tenisisty 1:30 1:00 punktowo nadk ykie  i okolice wiat em

czerwonym, a nast pnie przemiataniem IR
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14 Zapalenie
oko ostawowe
kolana

1:00 2:30 przemiataniem + punktowo

15 Odwarstwienie
przedniego rogu

kotki
przy rodkowej od
rorebki

1:00 3:30 technik  przemiatania wzd  szpary stawu
+ kontaktowo

16 Stan zapalny cia a
Hoffy

- 2:30 punktowo si gaj c sond  pod ci gno
rzepki

17 Zapalenie ci gna
Achillesa

1:30 2:00 przemiataniem wiat em czerwonym a
nast pnie punktowo w miejscach
najwi kszej bolesno ci IR

18 Zapalenie
roz ci gna
podeszwowego

- 2:30 przemiataniem + punktowo

19 Choroba Mortona 3:00 1:00 przemiataniem wzd  ko ci ródstopia
wiat em czerwonym a nast pnie punktowo

w miejscach najwi kszej bolesno ci IR
20 Zapalenie kaletki

maziowej
1:30 2:00 punktowo, kontaktowo

21 Ostroga  pi towa - 5:00 punktowo z uciskiem
22 Hallux 1:30 4:00 punktowo  w szpar  stawu, grzbietowo i od

strony przy rodkowej
23 Przykurcz

Dupuytrena
1:30 3:00 przemiataniem wiat em czerwonym a

nast pnie punktowo w miejscach
najwi kszych zw óknie  IR

24 Ganglion 1:30 2:00 punktowo najpierw wiat em czerwonym a
nast pnie punktowo IR

25 Przykurcz Volkmana - 8:00 przemiataniem ca e przedrami  i r
26 Zespó  Sudecka - 2:00 po kontroli rtg. punktowo nad miejscami

zmian
27 Osteoporoza

kr gos upa
- 2:00 przemiataniem wzd  kr gos upa +

punktowo nad trzonami
28 Choroba Osgood-

Schlattera
- 2:30 punkowo nad guzowato ci

29 Choroba Perthesa - 2:30 punktowo, w 3 miejscach rzutu g owy:
pachwina, nadkr tarzowo, od str. po ladka

30 Przykurcze mm na
tle unieruchomienia

1:30 2:00 przemiataniem przed redresj

31 Zespó  cie ni kana u
nadgarstka

1:30 1:00 punktowo, kontakt.

32 Zespó  cie ni
przedzia u
powi ziowego

1:30 2:00 przemiataniem

33 Mi niopochodny
kr cz szyi

1:30 3:30 wzd  mi nia + punktowo

34 Chondromalacja
rzepki

- 2:00 przemiataniem
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35 Zmiany
zwyrodnieniowo-
wytwórcze
reumatoidalne-
ma ych stawów

1:00 1:30 punktowo wiat em czerwonym na guzki i
szpar  stawu; punktowo IR

36 ---//---- du ych
stawów

1:30 2:00 w szpar  stawow

37 ---//--- stawów
kr gos upa

1:00 4:00 punktowo obustronnie wzd  obszaru
zmian

38 Neuralgia
mi dzy ebrowa

1:00 3:00 punktowo wzd  przebiegu nerwu

39 Neuralgia n.
Twarzowego

1:00 2:00 punktowo wiat em czerwonym miejsca
wyj cia nerwu ( okolice linianki ) a
nast pnie przemiataniem i IR wzd
ga zek

40 Neuralgia n.
Trójdzielnego

1:00 2:00 punktowo miejsca wyj  poszczególnych
ga zek wiat em czerwonym a nast pnie
IR

41 Rwa kulszowa 1:00 2:00 punktowo L4-S1 i cz rodkowa odcinka
kr tarzowo - kulszowego

42 Zapalenie splotu
barkowego

- 3:30 punktowo w dó  nadobojczykowy

43 Pora enia typu
wiotkiego

- 3:00 przemiatanie IR

44 Dyskopatia szyjna - 2:00 punktowo, przykr gos upowo, obustronnie
w zale no ci od poziomu C1-C7

45 Dyskopatia
wiowa

- 3:30 j. w. poziom L1-L5

46 Odle yny 3:00 3:30 przemiataniem nad obszarami zmian
wiat em czerwonym a nast. IR bez

opatrunku
47 Rany pooperacyjne i

urazowe
3:00 2:00 j. w. od drugiego dnia

48 Zastrza 2:00 2:00 przemiataniem pocz tkowo wiat em
czerwonym a nast. IR bez opatrunku

49 Zanokcica 2:00 2:00 j.w.
50 Wrastaj cy

paznokie
2:00 2:00 j.w.

51 Oparzenia 3:00 2:00 przemiataniem bez opatrunku
52 Opryszczka zwyk a 2:00 1:00 przemiataniem pocz tkowo wiat em

czerwonym a nast pnie IR
53 Pó pasiec 2:30 2:00 przykr gos upowo i wzd  przebiegu

nerwu najpierw wiat em czerwonym
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54 Przewlek e
zapalenie stawu
skroniowo -
uchwowego

- 1:30 punktowo 1 x w tygodniu

55 Uraz stawu
skroniowo -
uchwowego

- 1:30 punktowo

56 Zapalenie zatok
obocznych nosa

- 4:30 po kontroli rtg. nad zmianami

57 Blizny chirurgiczne
(3 cm)

3:00 - liniowo pocztkowo wiat em czerwonym a
nast pnie IR

58 Blizny pourazowe,
po oparzeniach

2:00 - j.w.

59 Rozst py  (3 cm) 1:00 1:00 j.w.
60 Zmarszczki (2 cm)  1:30 - j.w.
61 Akupunktura  -  15

sekund
0:15 0:15 15 sekund na ka dy punkt akupunkturowy

wiat em R lub IR
62 Akupunktura - 30

sekund
0:30 0:30 30 sekund na ka dy punkt akupunkturowy

wiat em R lub IR
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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:

Laser Biostymulacyjny Terapus „power”, Nr seryjny:……………………

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.
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