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Generalități despre lasere%
În ceea ce privește efectele biologice, laserele pot fi împărțite în 2 categorii principale:'
• Putere mare%=%“lasere puternice”%E%lasere chirurgicale%
• Putere mică%%=%“lasere ușoare"%E%lasere terapeutice%
Laserele cu o putere mare pot realiza proceduri chirurgicale (datorită efectului
termic foarte puternic),'de ex.'operații'(efecte termice:'tăiere,'vaporizare,'coagulare)'
Dispozitivele Safe%Laser®%'aparțin grupului terapeutic'„lasere ușoare”.'
În cazul acestui tip de lasere, efectul reacției fotochimice a luminii laserului este folosit
pentru inițierea proceselor biologice benefice.

Cum funcționează terapia cu laser ușor?'
Încă din' 1947, cercetătorii au arătat că'mitocondriile celulelor din corp sunt fotosenzitive.
Mitocondria din celule diferite reacționează la lumina de diferite lungimi de undă
(culoare) în măsurători distincte.'Din tot spectrul, lumina roșie (ex.'660nm)''și infraroșie
(e.g.'808nm)'au cele mai puternice efecte de vindecare.''
Moleculele fotoacceptoare ale celulelor care primesc energie'se activează sub efectul
luminii laserului ușor și sunt capabile să activeze și alte celule,' inițiind reacții în celulele
apropiate și în țesuturi.'

Care sunt efectele fiziologice ale%luminii laserului ușor?'
Tratamentul cu laser ușor'are 3 efecte terapeutice cunoscute asupra corpului uman:'
1. Efect de biostimulare%–%stimulează capacitatea de auto-vindecare a corpului!
2. Efect antiinflamator%%
3. Efect analgezic%

Dispozitivele%Safe%Laser®%pot fi împărțite în 2 mari categorii:'
1. Lasere cu lumină emitentă roșie (660'nm)%:%Safe%Laser®%30,%%Safe%Laser®%150%
2. Lasere cu lumină emitentă infraroșie%(808'nm)%:%%Safe%Laser®%500%Infra%
Lumina produsă de laserul infraroșu(808nm) este'foarte puțin perceptibilă de ochi,'de
aceea laserul este echipat cu 4 lămpi LED roșii, care are funcția de semnal luminos
atunci când dispozitivul este pornit.
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Ce boli pot fi tratate cu ajutorul laserului?'
În principal, laserele cu lumină roșie%(660nm)%'au efect la suprafața pielii'până la o
adâncime de' 3' cm,' așadar, joacă un rol important în vindecarea inflamațiilor,'durerilor,'
afecțiunilor'situate aproape de suprafață, fiind indicate, de asemenea, pentru a trata
prin iluminare afecțiuni ce țin de membrana mucoasei nazale'(de ex:'alergii,'guturai).'
Lumina infraroșie%(880nm)%a dispozitivului'este absorbită în straturi mult mai
adânci'(efectele biologice ajung până la adâncimea de 8 cm),'așadar poate fi folosit în
mod excelent în terapia afecțiunilor musculo-scheletale, pentru îndepărtarea durerii,
scăderea inflamației și vindecarea accelerată a mușchilor, tendoanelor și articulațiilor.''
În cazul unei doze mai mari, este potrivit pentru regenerarea cartilajelor și a
suprafeței cartilajelor și articulațiilor.
(Laserul infraroșu nu este indicat pentru tratarea afecțiunilor prin' iluminarea
cavităților nazale, fiind interzisă iluminarea directă în cavitatea nazală.)'
Potrivit testelor clinice, laserul cu lumină roșie (660nm) acționează mai bine
pentru scăderea inflamațiilor, în timp ce laserul infraroșu (808nm) este mai
eficient în îndepărtarea durerii.
SafeLaser®500 Infra (808nm) este prezentat în detaliu mai departe în manual.% '

Introducerea%dispozitivului Safe%Laser®%500%Infra%%%
Safe%Laser®%500%Infra'este un dispozitiv medical'ce aparține
categoriei'II.a' de risc potrivit normei 4/2009.(III.17.)' EüM'
(Ministerul Sănătății).'
Instrumentul este proiectat conform unei tehnologii
speciale'„safe laser”,% 'bazată pe principiul că fascicului paralel,
periculos pentru ochi este modificat de un sistem optic specific
pentru a deveni complet inofensiv pentru ochi:'
(re: www.safelaser.eu)'
Datorită tehnologiei Safe Laser,'acest „laser ușor”'special este un dispozitiv medical care
poate fi folosit în siguranță nu numai în spitale, clinici dar și acasă'(fără ochelari speciali
de protecție'—'clasificare Clasa 1- dispozitive laser).'
Safe'Laser®'500'Infra'poate fi folosit în mod eficient ca dispozitiv singular sau ca terapie
suplimentară.' Utilizarea terapiei prin lumina laserului este' nedureroasă, folosirea uzuală
reduce timpul de vindecare în cazul unor afecțiuni, neavând reacții adverse
cunoscute!'Poate fi combinat cu orice alt tratament medicamentos sau terapie
instrumentală.
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Afecțiuni medicale și boli%tratate%cu%Safe%Laser®%
500%Infra'(indicații)%'
Afecțiuni musculo-scheletale%
Leziuni:%
• Contuzii,'luxații,'hematoame,'rupturi de mușchi, tendoane,'fracturi'

Afecțiuni cauzate de suprasolicitare:%%
• Tendinită,'miozită,'bursită'
• Inflamații ale periostului'la punctul de adeziune și îmbinare a'
mușchilor'(ex.'inflamația provocată de epicondilită la punctul
de adeziune a mușchiului cu brațul inferior, ca rezultat al
suprasolicitării)'

Deformări degenerative:%
• Uzura cartilajelor,'artroză''''
• Inflamații ale articulațiilor'(artrită)'
• Afecțiuni ale coloanei vertebrale:' atenuarea durerii,' scăderea inflamației'
(ex.'lumbago)'
• Boli ale mușchilor:'ex.'dureri de mușchi,'contracturi'
Bolile musculo-scheletale pot cauza probleme,'dureri la nivelul diferitelor zone ale
' corpului și asupra numeroaselor articulații.
Cu ajutorul terapiei laser, timpul de vindecare al accidentărilor din sport și a
traumatismelor este redus!
Utilizarea terapiei înaintea operației accelerează absorbția hematoamelor, edemelor,
lăsând zona din jurul operației mai accesibilă și reducând durerea. Pentru o vindecare
post-operatorie rapidă, folosiți terapia laser de 1-2 ori/zi. ''''
În cazul fracturilor, se va tăia o porțiune în ghips pentru acces la membru și se va
ilumina direct cu laserul pentru ajutor intensiv în procesul de osificare.
Afecțiuni dermatologice:
• Contribuie la regenerarea țesuturilor normale în cazul vânătăilor, rănilor de la
suprafața pielii, rănilor post-operatorii și inițiază vindecarea ulcerelor.'

Boli ale sistemului nervos%(efect analgezic):%%
• Durere post-herpetică: după perioada de convalescență cauzată de zona zoster,
rămâne o senzație de arsură dureroasă de-a lungul linei nervilor pentru mulți ani.(Cu
ajutorul Safe Laser® Infra, durata tratamentului este de 2 minute pe punct de-a
lungul liniei nervului. După primul tratament, durerea poate crește din cauza reacției la
tratament, fiind însă urmată de îndepărtarea durerii.)
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• Sindromul membrului fantomă:'durere apărută după amputare în locul în care a fost
membrul lipsă (o reacție foarte gravă la tratament poate avea loc în 12 ore, durerea
poate crește în decurs de 24 de ore, insă dupa cel de-al doilea tratament pot
fi observate îmbunătățiri).

Boli dentare și ale cavității orale%
Cu ajutorul Safe Laser®150 cu lumină roșie (660nm) pot fi tratate eficient (cu fibră
optică opțională), boli ale suprafeței pielii și membranei mucoasei (ex: herpes, răni
bucale, ulcere, leziuni cutanate), gingivite, periodontite, sângerări gingivale.
Safe% Laser®% 500 (808nm)% Infra% poate ajunge în zone mai adânci și este mai indicat în
îndepărtarea durerii.
•Durerile de dinți și inflamațiile' pot fi tratate în mod eficient fie prin iluminarea prin
obraz, fie cu ajutorul fibrei optice.'
•După tratamentele dentare, operații ale cavității bucale, implanturi dentare, recuperarea
țesuturilor moi și osoase este accelerată. Îmbunătățește osteointegrarea în jurul
implantului dentar chiar și prin iluminarea prin obraz.
• Perioada de convalescență este redusă iar copcile pot fi scoase mai repede.'
• Contracția convulsivă a maxilarelor (trismus) - poate avea loc ca rezultat al
diferitelor cauze de inflamare, cum ar fi inflamarea măselei de minte.
Prin tratarea maxilarului cu 'Safe Laser®150 pentru câteva minute, acesta relaxează
mușchii, contracția maxilarului dispare iar inflamația este redusă.

Tratamentul cu dispozitivul%Safe%Laser®%500%Infra%'
Modul de tratare:''
Dispozitivul Safe' Laser®' 500' Infra' va fi poziționat pe zona dureroasă sau afectată și '
iluminată pentru un timp determinat, apoi poziționat mai departe pe următorul punct
(poate fi comandat un capac protectiv de unică folosința).
'În mod general, vor fi tratate punctele sensibile la apăsare.'Pentru o maximă siguranță și
pentru a evita contactul direct cu lumina laserului, dispozitivul va fi pornit după
așezarea acestuia pe suprafața pielii. După terminarea tratamentului, dispozitivul va
fi oprit înainte de a-l îndepărta de pe suprafața pielii!
Pentru o mai mare accesabilitate asupra straturilor mai adânci de 8 cm, presați puțin
dispozitivul Safe Laser® 500 în țesut.
În cazul unor răni deschise, acolo unde laserul nu poate fi poziționat direct pe rană,
acesta va fi plasat la cea mai mică distanță posibilă (max. 0,5 cm), însă, în acest caz,
durata tratamentului va fi prelungită cu un minut în fiecare punct pentru a distribui
în mod adecvat cantitatea de energie necesară vindecării!
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Durata tratamentului%(într-un punct!):''
Pentru afecțiuni diferite, vor fi introduse diferite cantități de
energie (Joule) pentru a atinge un nivel de vindecare eficient. Prin
iluminare prelungită, se ajunge la un nivel mai mare de energie.

Energie (Joule) 4E10 %%=%min.%2+%minute iluminare:'''
Luxații, vânătăi, spasme musculare, îmbunătățirea microcirculației, leziuni ușoare
musculo-scheletale, inflamații acute și cronice, afecțiuni dentare și ale cavității bucale,
boli dermatologice.

Energie (Joule) 15 %%=%%3%minute iluminare:'
Îndepartarea durerii, boli grave musculo-scheletare.'
Energie (Joule) 25 %%=%%4E5%minute iluminare:%%%
Regenerarea cartilajelor, leziuni musculo-scheletale în straturi mai adânci, rupturi de
mușchi, tendoane, fracturi (la început chiar și de 2 ori pe zi).
'

Frecvența tratamentului:%
Frecvența tratamentului depinde de durata existenței bolii.
(Acum cât timp a apărut problema?)

1.%Boli acute%(descoperite recent)%și tratamentul cazurilor
post-operatorii:'''
Tratamentele vor fi aplicate zilnic în timpul primelor 2 saptamâni, apoi de 3 ori pe
săptămâna până la încetarea simptomelor. O îmbunătățire poate fi resimțită chiar în
timpul primului tratament sau la o zi distanță.

2.%Tratamentul bolilor cronice%(de durata), apărute mai devreme de 6-8 săptămâni:''
Bolile cronice vor fi tratate cu o frecvență mai mică. Folosiți laserul de 3 ori pe
săptămână până la încetarea sau diminuarea semnificativă a simptomelor.
În cazul bolilor cronice (prelungite), durata procesului de vindecare este mai mare în
mod natural (zile, săptămâni, poate chiar luni).''
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După primele tratamente, poate fi resimțită o ușoară
senzație de furnicături, după câteva ore intensitatea
durerii poate crește în cazul bolilor cronice (reacție la
tratament), însă acesta este un fenomen temporar.
Intensitatea durerii descrește odata cu avansarea
tratamentului și incetează după 3-4 tratamente, atunci
când intervine ameliorarea simptomelor. Această reacție
la tratament este un fenomen normal care indică reacția
pacientului la terapie.
'

Dacă, de exemplu, observăm că articulația pe care o tratăm nu suferă niciun efect
(ameliorare sau deteriorare), probabil am tratat-o cu o doză prea mică (fie în privința
iluminării, fie a duratei de timp prea scurte).
Sensibilitatea individulă diferă de la persoană la persoană. Dozele de tratament se
acumulează încet, așadar, reacția la tratament (de ex: creșterea durerii) poate
apărea mai devreme sau mai târziu (după aproximativ 4-5 săptămâni), abia atunci
'
apărând
ameliorarea subiectivă.
În cazul în care durerea crește și persistă ca rezultat al
tratamentelor, aceasta poate însemna că dozajul tratamentului a
fost prea mare. Supratratarea nu cauzează efecte negative de
durată. În acest caz, vor fi omise câteva tratamente iar terapia va
fi continuată prin micșorarea dozajului (mai puține sesiuni sau
durata scăzută).
Unul dintre motivele durerii însoțitoare este reînceperea
imediată a microcirculației (circulația sângelui în cele mai mici
vene) în zonele stagnante. Produsele reziduale (care nu au fost
transportate) acumulate în părțile stagnante intră în circulație,
prin urmare, pot apărea senzații de vomă, oboseală, stare
generală de rău (după tratamente pe zone extinse sau doze
ridicate).

Tratamentele mai frecvente sau prelungite nu accelerează în mod necesar vindecarea,
deoarece există o limită biologică peste care celulele nu mai pot fi stimulate prin
iluminare!

7

Indicarea zonelor de tratament:'''
Pentru mușchi:' Mușchii vor fi palpați minuțios și se vor trata punctele cu sensibilitate
ridicată la presiune.'
Pentru articulații:%În mod general, sunt tratate în cavitatea articulară.
Articulațiile pot fi tratate mai bine prin îndoirea membrelor, astfel partea interioară a
articulației beneficiază de iluminare. Mușchii ce înconjoară articulațiile vor fi palpați și
vor fi tratate punctele sensibile.
Pentru tendoane:%Tratamentul va fi aplicat la îmbinarea tendoanelor, tranziției
dintre mușchi-tendon și punctelor sensibile la presiune.

Mușchi

Îmbinare
Încheietura osului la
articulație

Cavitatea
articulară
Cartilaj articular
Membrană sinovială
Capsula articulară
Fibră
Tendon
Îmbinare

Îmbinare
'

Chiar și în cazul în care punctele de tratament nu sunt găsite în mod precis,
terapia poate fi eficientă, deoarece acțiunea 'Safe'Laser®'Infra'este
răspândită pe o suprafață extinsă.''

Când ne putem aștepta la rezultate în urma tratamentului?%
În anumite cazuri, lumina emisă de laser are rezultate rapide. Îmbunătățirile se pot
observa în minute/ore în următoarele cazuri: calmarea durerii, reducerea inflamațiilor
acute, îmbunătățirea microcirculației, întinderilor musculare, rezolvarea crampelor
musclare.
În cazul altor probleme, efectele pot fi observate în zile/săptămâni.'
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Contraindicații:%
• În cazul sarcinii, iluminarea în zona abdomenului este interzisă din cauza creșterii
periculoase a congestiei!'
• În cazul problemelor
asemenea interzisă!'
• Nu iluminați:'
'
'
'
' '
'
'
'

grave de coagulare a sângelui, folosirea aparatului este de
zona tumorilor,
tiroida'(în caz de supraactivitate)'și zona sânilor, '
suprafețe ale pielii infectate cu ciuperci,
pacemaker implantat!''

• Iluminarea directă a alunițelor pigmentate poate fi periculoasă, deoarece se
consideră a fi o condiție de început de cancer.'
• Este interzisă iluminarea cavităților nazale cu' Safe' Laser®' 500' Infra (fără accesorii
nazale)!' (Doar dispozitivele'SL30'și'SL150'sunt potrivite pentru acest scop, de ex:
pentru a trata alergiile sau guturaiul).'
• Nu vă tratați niciodata singuri fără un diagnostic precis al medicului,'deoarece Safe'
Laser®'500'Infra'poate reduce durerea,'dar nu este întotdeauna capabil să elimine
cauza problemei și poate ascunde temporar boli grave!'

Instrucțiunile de Siguranța ale Laserului%
Lumina difuzată a dispozitivelor Safe Laser este mai puțin periculoasă pentru ochi
comparativ cu alte dispozitive laser. Cu toate acestea, utilizatorul este obligat să
respecte măsurile de siguranță pentru evitarea posibilelor %
pericole ce pot origina din folosirea acestuia!%
• “ Categoria Clasa' 1”- dispozitiv laser în conformitate cu standardele de siguranță
privind produsele laser. Partea 1: Clasificarea echipamentelor și cerințe (IEC
60825-1:2007). Pentru clasificare, au fost aplicate cerințele standardului descrise
pentru radiația difuză.
• Măsurători realizate de:'Wigner'Physical'Research'Centre'–'Op@cs'Laboratory'
• Nu iluminați direct în ochi, nu îl poziționați spre ochii unei alte persoane!''
• Iluminarea în jurul ochilor este interzisă!'
• Pentru evitarea iluminării întâmplătoare a laserului, instrumentul va fi pornit
după poziționarea acestuia pe suprafața pielii. După terminarea tratamentului,
opriți dispozitivul înainte de a-l îndepărta de pe piele.
Safe'Laser®'500'Infra'
•
va fi blocat și nu va fi depozitat la îndemâna copiilor!
• Nu folosiți dispozitivul în cazul în care este defect sau nu mai funcționează în mod
corespunzător! ESTE INTERZISĂ demontarea ocularului sau pornirea dispozitivului
care are ocularul deteriorat!
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Instalarea și folosirea%Safe%Laser%500%Infra%
• Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție manualul!'
• Respectați'„Instrucțiunile de utilizare”'(vezi pagina 8)!'
• Este recomandată curațarea aparatului după deschidere, din motive de igienă.'
Potrivit standardului'ISO'10993_1:2009,'părțile instrumentului care ating țesuturi,
celule, fluide corporale sunt conforme cu reglementările de biocompatibilitate.
• Pentru o igiena adecvată, poate fi comandat un capac de protecție de unică folosință.'
• Introducerea bateriei:%
'

'

Buton pornire/oprire

• Dispozitivul va fi folosit exclusiv cu bateria protejată electronic 18650 de tip 3,6
DC.'Alt tip de baterie poate cauza deteriorarea laserului și pierderea garanției!'
• După utilizare, blocați dispozitivul pentru a nu intra în posesia persoanelor ce nu au
capacitatea să-l utilizeze sau a copiilor!'
• Laserul poate fi folosit la temperaturi între'10_35'°C.'
• Nu continuați folosirea dispozitivului în caz de 'defectare sau deterioare.
Dispozitivul va beneficia de service oferit doar de producător, pentru evitarea
oricărui pericol posibil.

Date tehnice%
SL500 Infra
Putere max. de emisie

radiația laser dispersată: 500mW

Lungimea undei

laser 808nm + 4 buc LED 630nm

Alimentare
Durata de viață'

3.6V DC,
1 buc. tip baterie: 18650
10'000'ore
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Mentenanță și reparație%
• Dispozitivul nu necesită mentenanță specială.'
• Protejați suprafața optică împotriva contaminării, dacă este necesar, curățați-l evitând
zgârieturile (detergent cu consistență apoasă, pe bază de alcool).'
• Din motive de igienă, înainte de utilizare, este recomandată curățarea
suprafețelor care ating pielea,(cu alcool, prosop umed, loțiune cosmetică, etc.)'
• Nu refolosiți capacul protectiv de unică folosință, pentru a evita riscul de infectare!'
• Utilizați dispozitivul numai cu tipul de baterie descris!'(pagina'9)'
• Dispozitivul va fi protejat împotriva umidității, căldurii emise și scăpării
accidentale!'
• Reparația dispozitivului va fi efectuată numai de către producător!'
• Dispozitivele'Safe'Laser®'sunt produse în Ungaria.''

Depozitare%
Instrucțiunile de siguranță vor fi păstrate de către utilizator împreună cu dispozitivul.''
Laserul va fi depozitat într-un loc ascuns copiilor, uscat, curat, protejat de căldura
extremă.''
Dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, este recomandabil să
îndepărtați bateriile din aparat.'

Warranty%card%
'Name'of'distributor:''………………………………................''''Phone:'….....……………………………'
'Address'of'distributor:'……...................………………………….....………………...………………………'
'Stamp'of'distributor:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

''Date'of'purchase:'......................................'''Signature'of'salesperson:'.........................'
''Validity'of'warranty:'...................................'''Serial'number:'SN'……………….……………….'
''Manufacturer'and'service:'Safe'Laser'Bt.''''Tel.:'+36'70'383'0181,''''info@safelaser.eu'
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Hungary,'2011.'Budakalasz''Fecske'u.'7.
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Garanție%
Producătorul/Distribuitorul% (Emitentul)% oferă garanție aparatului 2 ani de la cumpărare.' Garanția nu
acoperă defecțiunile cauzate de nerespectarea regulilor scrise în instrucțiunile de utilizare sau cauzate de
forțe naturale.
IMPORTANT%DE ȘTIUT%
1/.'Clientul va păstra cardul de garanție pentru a valida solicitarea de garanție.''
2/.'Solicitați distribuitorului să indice data exactă a cumpărării pe cardul de garanție.'
3/.'Cardul de garanție pierdut nu poate fi înlocuit.'
4/.'Reparațiile în garanție pot fi efectuate prin serviciile indicate, în baza unui card de garanție valabil.'
5/.'Orice corectură, ștergere, transcriere sau înscrierea unor date false în cardul de garanție duce la
anularea acestuia.
6/.'Completarea incompletă sau lipsa emiterii cardului de garanție nu influențează validitatea obligațiilor
garanției.'
Drepturile clientului conform garanției:
Clientul deține drepturile stipulate în Codul Civil' 2008.' XLVII.§3.,' 6.,' 7.,' și Hotărârii Guvernamentale'
151/2003.(IX.22.)':''
(1)'În caz de defectare, Clientul:
a)'în primul rând, opțional, poate solicita reparația sau înlocuirea produsului exceptând cazul în care nu este
posibilă îndeplinirea cererii sau dacă acest lucru ar contribui la costuri suplimentare pentru Emitent în
comparație cu altă metodă de îndeplinire, luând în considerare că valoarea bunului căruia i s-a efectuat
service-ul este în stare impecabilă, gravitatea nerespectării contractului și inconveniența cauzată Clientului prin
exercitarea dreptului la garanție.
b)'poate solicita (opțional), o reducere de preț adecvată sau încetarea contractului dacă nu beneficiază de
reparație sau de înlocuire sau dacă Emitentul nu a întreprins reparația sau înlocuirea sau nu își poate îndeplini
obligațiile conform condițiilor incluse în secțiunea (2).
În cazul defecțiunilor minore, nu poate avea loc încetarea contractului.' În măsura în care se constată defectul
bunului iar Clientul validează înlocuirea acestuia în termen de 3 zile lucrătoare după cumpărare (instalare),
Emitentul nu poate invoca alte costuri suplimentare, dar este obligat să înlocuiasca bunul în cazul în care
defectul acestuia face imposibilă folosirea în condiții normale.
(2)'Reparația sau înlocuirea - luând în considerare proprietățile și funcțiile rezonabile așteptate de către Client
- trebuie să fie îndeplinite la data limită, fără inconveniențe suplimentare cauzate Clientului. Emitentul va face
toate eforturile pentru a face posibilă reparația sau înlocuirea în termen de maxim 15 zile. În timpul
reparației, vor fi instalate numai piese noi care aparțin echipamentului Clientului.
(3)'În cazul în care Emitentul nu întreprinde sau nu îndeplinește reparația dispozitivului până la data limită,
Clientul poate repara el însuși sau poate desemna o terță persoană să repare defecțiunea pe cheltuiala
Emitentului.'
Clientul poate adresa solicitarea de reparație direct Producătorului/Distribuitorului sau service-ului indicat pe
cardul de garanție. Clientul va notifica Emitentul asupra reclamației în cel mai scurt timp posibil de la descoperirea
defecțiunii. O reclamație va fi considerată în termen dacă este transmisă în 2 luni de la descoperirea defecțiunii.
Clientul este răspunzător pentru daunele cauzate de informațiile întârziate. Perioada de garanție este prelungită
cu partea de reparație în care Clientul nu a putut folosi produsul în parametrii săi normali de funcționare.
Garanția nu acoperă:'
•''defecțiuni cauzate de utilizarea necorespunzătoare,'
• în caz de murdărire, defecțiune mecanică, vandalism cauzat de protecția necorespunzătoare sau dacă dispozitivul
este deschis, dezasamblat în timpul perioadei de garanției.
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1.%Anexă%%
Potrivit compatibilității electromagnetice'(EMC)'ale'Safe'Laser'500'Infra, dispozitivul fabricat de
Safe'Laser'Bt., au fost stabilite următoarele conformități în următorul tabel, după cum
urmează:'
Potrivit standardului'EN'61601_1_2:2007'5.2.2.1.1.:'
Decalarația Producătorului'–'emisii electromagnetice
Dispozitivul'Safe'Laser®'500'Infra'a fost proiectat pentru utilizarea în mediu electromagnetic specificat,
după cum urmează. Cumpărătorul sau utilizatorul va avea în vedere ca dispozitivul să fie folosit într-un
astfel de mediu.
Test emisii

Conformitate

Mediu electromagnetic

emisii RF'CISPR'11

1.'grup

Safe'Laser®'500'Infra'folosește
energie RF (radio-frecvență) doar
pentru funcțiile interne. Așadar,
emisiile RF sunt foarte scăzute,
fiind imposibil să cauzeze
interferențe cu alte echipamente
din apropiere.

emisii RF'CISPR'11

clasa B,'EMC_110119/1,''''''''''''
Trecut;'30_1000'MHz

Emisii aromonice''''''''''''''''''''''''''''
IEC'61000_3_2

clasa B,'EMC_110119/1'''''''''''''
Trecut;'0.15'_'30'MHz

Safe'Laser®'500'Infra' este potrivit
pentru utilizarea în orice loc,
inclusiv la domiciliu.

Schimbare voltaj,'emisii intermitente''
IEC'61000_3_3
Trecut

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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Potrivit standardului EN 61601-1-2:2007 5.2.2.1.2.:
Declarația Producătorului – imunitate electromagnetică
Safe'Laser®'500'Infra'a fost proiectat pentru utilizarea în mediu electromagnetic specificat, după
cum urmează. Cumpărătorul sau utilizatorul va avea în vedere ca dispozitivul să fie folosit într-un
astfel de mediu.
Test imunitate
IEC 60601
Nivel conformitate
Mediu
test level
electromagnetic
Trecut
± 6 kV
Imunitate la zgomot
Podelele vor fi construite din
împotriva perturbărilor descărcare
beton sau plăci ceramice. În
contact
cauzate de
Conformitate:
cazul podelelor din materiale
descărcarea
funcționare normală
± 8 kV
sintetice, umiditatea relativă
electrostatică (ESD)
în limitele setate
descărcare
va fi de cel puțin 30%.
IEC 610000-4-2
aer
Neaplicabil.
± 2 kV
-EFT (Degajare de
energie electrică
tranzitorie) Imunitate
Operare prin baterie.
L, N, PE- între
la zgomot
podea
IEC 61000-4-4
Neaplicabil.
± 1 kV
-Imunitate zgomot la
undele de șoc
Operare prin baterie.
între L - N
IEC 61000-4-5
± 2 kV între L-N
podea
Șanfrenurile
zgomotului voltajului
(DIP),
ieșirile de voltaj
(Întreruperi ) rezistența
la interferențe

IEC 60601-4-11

<5 % UT, >95%
DIP; 0,5 per.

Neaplicabil.

--

Operare prin baterie.
40 % UT, 60% DIP;
5 per.
70 % UT, 30% DIP;
25 per.
<5 % UT, >95% DIP

Voltaj ( 50/60 Hz)
câmp magnetic

5s
3 A/m

Câmpul magnetic al
voltajului va avea
caracteristici tipice sau
Conformitate:
funcționare normală în tradiționale ale construcției
de tip spital.
limitele setate

Trecut

Notă: Nivelul alimentării voltajului UT înainte de aplicarea testului
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Potrivit standardului'EN'61601_1_2:2007'5.2.2.1.4.:'
Declarația producătorului'–'protecție electromagnetică
Safe'Laser®'500'Infra'a fost proiectat pentru folosire în mediu electromagnetic specificat după cum
urmează. Cumpărătorul sau utilizatorul va avea în vedere ca dispozitivul să fie folosit intr-un astfel de
mediu.
Test imunitate
Imunitate la zgomot la
semnalale RF conduse
pe linia de alimentare''

IEC 60601
test de nivel
3'Vrms'
150'KHz–80'MHz

Nivel conformitate
Trecut
Conformitate:'operare
normala în limitele
prescrise

Mediu
electromagnetic
Echipamentele de comunicare
portabile și mobile nu vor fi
folosite în apropierea Safe'
Laser®'500'Infra'decât la
distanța de separare care
poate fi calculată folosind
următoarele formule:
'''''''''''''''''''

[V1]'V'
d=[3,5/V1]√'P
''''''''''''''''''__'
d=[3,5/E1]√'P''
80'MHz_800'MHz'
Imunitate la zgomot la
semnalele emisiilor
RF''

3'V/m'
80'MHz_2,5'GHz'

Trecut
'''''''''''''''__'
Conformitate:'operare
normală în limitele
d=[7/E1]√'P''
prescrise
800'MHz_2,5'GHz'
[E1]'V/m'

unde P este puterea maximă de
transmitere (W) în conformitate
cu manualul și d este distanța de
separare recomandată (m).

(Ex:'în cazul unui telefon mobil:'
d=[7/2]1,41='4,935'm)'
Interferențele pot apărea între
dispozitivele cu următorul simbol

''''
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Potrivit standardului'EN'61601_1_2:2007'5.2.2.1.6:'
Distanța de separare recomandată între Safe'Laser®'500'Infra'și echipamentele portabile/mobile de
comunicație
Safe'Laser®'500'Infra'instrument'va fi operat în medii electromagnetice,'acolo unde
dereglările radiațiilor RF sunt controlate.'Cumpărătorul/utilizatorul 'Safe'Laser®'500'Infra''poate
preveni interferențele electromagnetice respectând distanța minimă de separare.'
Putere maximă identificată
Distanța de separare conform fercvenței transmiterului (m)
de transmitere'
150'KHz_80'MHz'

80'MHz_800'MHz'

800'MHz_2,5'GHz'

''''''''''''''''''__'

''''''''''''''''''__'

'''''''''''''''__'

0,01

d=[3,5/V1]√'P'
0,1167

d=[3,5/E1]√'P'
0,1167

d=[7/E1]√'P'
0,2333

0,1

0,3689

0,3689

0,7379

W

1

1,1667

1,1667

2,3333

10

3,6894

3,6894

7,3788

100

11,6667

11,6667

23,3333

Conform celor descrise mai sus, dispozitivul întrunește cerințele EMC pentru dispozitive medicale.%

'Semnificația etichetelor de pe aparat
'Marcaj conformitate CE''
''Marcajul producătorului'
''Data fabricării'
''''Clasificare tip B a pacientului '

SN Număr serial'
'Deșeuri electronice!''NU aruncați la gunoi!'' ''
Citiți manualul de utilizare'

IP21'Ø'28'mm'construcție externă rigidă,'protejată de picăturile verticale de apă'
'''Semn de avertizare folosire laser
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'
Manufacture’s%Proof%of%Compliance%
Company:'Safe%Laser%Bt.
Address:'2011%Budakalász,%Fecske%u.%7.''
as'manufacturer'
we'state'and'declare'that'our'product'
'
%

'
%

Name':'' TherapeuHc%Laser%Device
%
%Safe%Laser®%500%Infra%%

Serial'number:'(from)'0004'
is'conform'to'the'requirements'
Classiﬁca@on:'II.a'(93/42/EEC'on'Medical'Devices,'Annex'I.,'V)
furthermore'the'requirements'of'RoHS'2'2011/65/EU'Direc@ve'
(2011.06.08.)'as'well.'
Cer@ﬁca@ng'organiza@on'and'its'iden@ﬁca@on'(no@ﬁed'body):'''
'CE'Cer@so'Ltd.''(NB2409)
2040'Budaőrs,'Gyár'u.'2.'
Number'of'the'cer@ﬁcate:'144446E13E08E16%'
Validity'of'the'cer@ﬁcate:'15%August%2018'

Budakalász,'31%July%2014'''''''

'

'
'

'
'

'
'

'
'

'
'

'''''''''''''''Tamas'Rozsa''
'''''''''Managing'Director
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