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Wprowadzenie 
Dziękujemy za wybór stymulatora Incontinence Plus. 

Incontinence Plus to zaawansowane i nowoczesne urządzenie do jednokanałowej elektrostymulacji 

nerwowo-mięśniowej (EMS) mięśni dna miednicy mniejszej. Posiada 4 programy zabiegowe. 

Stymulacja nerwowo-mięśniowa jest stosowana od wielu lat w celu pobudzenia włókien mięśni i nerwów w 

leczeniu wielu chorób związanych z mięśniami i nerwami, w szczególności w leczeniu nietrzymania moczu.  

 

Lepsze zrozumienie prawidłowego mechanizmu kontroli, który istnieje między nerwami i mięśniami, pozwala 
przejąć kontrolę nad metabolizmem mięśni poprzez odpowiednie zastosowanie precyzyjnych impulsów 
elektrycznych. Zasada elektrostymulacji opiera się na przywróceniu normalnych, fizjologicznych mechanizmów 
odruchowych w chorych nerwach i mięśniach.  
Sonda może być umieszczona wewnątrz pochwy lub w odbytnicy, zależnie od typu sondy.  
Metody stymulacji obejmują działanie przewlekłe (długotrwałe ciągłe) i krótkoterminowe. 
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Ważne symbole 

 
Potwierdzamy, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 93/42 / EEC 

 
Przed użyciem urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję. 

 
Przed użyciem urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję. 

 Urządzenie należy przechowywać z dala od spray’ów, wody lub deszczu. 

 Producent 

 Przedstawiciel Autoryzowany 

 Numer Seryjny 

 
Urządzenie typu BF IEC / EN60601-1. Zapewnia wysoki stopień ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Przeznaczone jest do pracy ciągłej bez stopnia ochrony przed wnikaniem wody. 

 

Pozbywanie się urządzenia: Przepisy wymagają, aby wszystkie urządzenia elektryczne i 
elektroniczne były zebrane celem ponownego użycia i recyklingu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny 
oznaczony symbolem wskazującym selektywną zbiórkę takiego sprzętu musi być po zakończeniu 
używania zwrócony do specjalnego punktu zbiórki odpadów. 

Akcesoria 
1 x Sonda dopochwowa 
2 x Przewód doprowadzający prąd do sondy 
2 x Bateria 1.5V AAA  
1 x Instrukcja obsługi 
1 x Futerał 

Dane Techniczne 
Liczba kanałów Pojedynczy 

Liczba programów 4 

Kształt impulsu Prostokątny, asymetryczny, dwufazowy 

Napięcie wyjściowe 0-60V szczytowe, dla 500Ω  

Natężenie wyjściowe 120mA szczytowe, dla 500Ω  

Minutnik 20 minutowy czas zabiegu 

Pamięć Zapamiętuje ostatnio stosowany program, jeśli urządzenie posiada baterię 

Wykrywanie sondy 

Jeśli sonda nie zostanie wykryta, np. z powodu złych połączeń lub 
niewłaściwego kontaktowania sondy z ciałem pacjenta, intensywność może 
być zwiększona tylko do poziomu 2. Dalsze zwiększanie spowoduje spadek 
intensywności do zera. 

Automatyczne wyłączenie 
Przy zerowym sygnale wyjściowym utrzymującym się przynajmniej 5 minut, 
urządzenie wyłączy się automatycznie. 

Częstotliwość 12.5 Hz (A), 50 Hz (B), falowanie: 10-50-10 Hz (C), fazy: 10 Hz i 27 Hz (D) 

Typ baterii 2 x 1.5V AAA (Typ LR03) 

Poziom niskiego stanu baterii Przy 2.2V ±0.1V                              

Czas pracy na bateriach Ok. 85 godzin dla programu C (bateria Energizer E92) 

Warunki pracy 
Temperatura 0-40°C, Wilgotność powietrza 30-75% 
Ciśnienie atmosferyczne 700 hPa - 1060 hPa 

Warunki przechowywania i 
transportu 

Temperatura: 0-40°C, Wilgotność powietrza: 30-90% 
Ciśnienie atmosferyczne: 700 hPa – 1060 hPa 

Czas eksploatacji 
(spodziewany) 

Aparat – maksymalnie 4 lata 
Sonda i przewód - zależy od częstotliwości używania, obsługi, itp. 



3 

Uwagi i ostrzeżenia 
• To urządzenie nie może być stosowane w kombinacji z następującymi urządzeniami: 

o Wszczepione elektroniczne urządzenia medyczne, takie jak np. rozruszniki serca. 
o Sprzęt elektroniczny do podtrzymywania życia, taki jak respirator. 
o Elektroniczne urządzenia medyczne podłączone do ciała, takie jak elektrokardiografy.  

• Nie stosuj podczas snu. 

• Nie używaj tego urządzenia podczas pracy z potencjalnie niebezpiecznymi maszynami, takimi jak np. piły 
elektryczne, podczas prowadzenia pojazdów itp. 

• Stosuj akcesoria produkcji by Fuji Dynamics Limited. 

• Przed użyciem aparatu skonsultuj się z lekarzem. 

• Długotrwałe efekty działania elektrostymulacji są nieznane. 

• Nie wykonuj zabiegów w pobliżu zmian nowotworowych. 

• Nie wykonuj zabiegów w okresie ciąży. Bezpieczeństwo stosowania elektrostymulacji podczas ciąży nie 
zostało przebadane. 

• Nie wykonuj zabiegów w czasie infekcji dróg moczowych i pochwy. 

• Nie wykonuj zabiegów przy stosowaniu barierowych metod antykoncepcji – krążków i kapturków 
dopochwowych. 

• Nie dotykaj jednocześnie pacjenta i baterii. 

• Unikaj korzystania z tego urządzenia w pomieszczeniach pooperacyjnych, gdy pacjent jest podłączony do 
monitora serca. Inne elektroniczne urządzenia monitorujące, takie jak monitory EKG i alarmy EKG mogą 
nie działać poprawnie, gdy urządzenie jest w użyciu. 

• Podejmij odpowiednie środki ostrożności przed użyciem tego urządzenia u pacjentów, którzy cierpią na 
choroby serca. Dla tych pacjentów brak jest danych klinicznych, wystarczających do wykazania 
bezpieczeństwa użytkowania urządzenia. 

• Nie odłączaj przewodów i sondy podczas trwania elektrostymulacji. 

• Podczas stymulacji, ostrożnie zmieniaj intensywność. 

• Upewnij się, że środowisko wykonywania zabiegu jest wystarczająco dobrze oświetlone, aby było możliwe 
przeczytanie instrukcji obsługi i kontrolowanie pracy urządzenia.  

• Nie używaj urządzenia w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienki lub podczas kąpieli. 

• Trzymaj urządzenie z dala od źródeł silnych pól magnetycznych, takich jak telefony komórkowe, 
telewizory, kuchenki mikrofalowe i głośniki hi-fi. Pola magnetyczne mogą mieć wpływ na funkcjonowanie 
urządzenia i wskazania ekranu LCD. 

• W celu zachowania higieny NIE PRZECHOWUJ swojej sondy z innymi sondami. 

• Sonda może być ponownie wykorzystana wyłącznie przez tego samego pacjenta. 

• Przed każdym użyciem, umyj ją zgodnie z instrukcją. 

• Trzymaj urządzenie i jego akcesoria poza zasięgiem dzieci. 

Środki ostrożności                                      
• Skuteczność leczenia jest wysoce zależna od sposobu leczenia pacjenta przez lekarza. 

• Należy zachować ostrożność, przy skłonności do krwawień wewnętrznych, np. po kontuzji lub złamaniu. 

• Sposób umieszczanie sondy i prowadzenia stymulacji powinien być zgodny z wytycznymi lekarza. 

• Nie używaj tego urządzenia u niemowląt lub osób niezdolnych do wyrażenia swoich zamiarów. 

• Zachowaj szczególną ostrożność stosując u dzieci. 

• Nie zaleca się stosować u pacjentów z padaczką, podczas menstruacji lub ciąży. 

Bezpieczeństwo stosowania baterii 

• Aby uniknąć obrażeń lub poparzeń, nie dopuszczaj do kontaktu z metalami lub zwarcia biegunów baterii. 

• Nie zanurzaj baterii w wodzie i nie wrzucaj jej do ognia. 

• Upewnij się, czy pozbywasz się baterii w odpowiedni sposób. Nie wyrzucaj baterii do zwykłych śmieci 
komunalnych. 
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Opis funkcjonalności 
Incontinence Plus jest osobistym urządzeniem do stymulacji nerwowo-mięśniowej w leczeniu nietrzymania 
moczu. Do kanału wyjściowego może być podłączona tylko jedna sonda, za pomocą przewodu 
doprowadzającego będącego w zestawie. Impulsy stymulacyjne są przesyłane z urządzenia, poprzez przewód 
do sondy. Intensywność stymulacji jest ustawiana na urządzeniu.   

Przyciski kontrolne                                                     

 

 

 

 

 

 

Przycisk Wł/Wył       – włączanie/wyłączanie 

Naciśnij raz, aby włączyć. Nic nie poczujesz, gdyż natężenie prądu ustawione jest na zero.  
Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij w dowolnym momencie powtórnie przycisk      . 

Przycisk zmiany programu - MODE 

Naciśnij przycisk  MODE, aby zmienić program 
zabiegowy: A, B, C lub D. Po każdej zmianie 
programu, intensywność stymulacji spada do zera. 
Programy A i B posiadają okresy odpoczynku 
pomiędzy fazami skurczu.  
Programy C i D doprowadzają do ciągłej pracy mięśni 
o zmiennym charakterze skurczu. 

 

Przyciski zmiany intensywności 

Wciśnij przycisk zwiększenia intensywności  strzałka ▲, aby zwiększyć intensywność stymulacji. Wciśnij 
przycisk zmniejszenia intensywności  strzałka ▼, aby zmniejszyć. Wybrany poziom intensywności jest 
wyświetlany na dole ekranu w postaci czarnych słupków. 

Funkcje urządzenia 

Oznaczenia ekranowe 

 
 
 
 
 

Czas stymulacji 

Każdy program ma ustawiony na stałe czas zabiegu wynoszący 20 min. 

Wykrywanie sondy 

Urządzenie wykrywa brak połączenia z sondą, czyli istnienie otwartego obwodu prądowego. Może to wynikać 
z niewłaściwego kontaktowania połączeń elektrycznych, z przerwania przewodu lub z niewłaściwej wilgotności 

Wł/Wył 

Ekran  LCD 

Zmiana programu 

Zwiększanie 
intensywności 

Zmniejszanie 
intensywności 

Program (MODE) 

Intensywność stymulacji 

Wskaźnik niskiego stanu baterii 

MODE 
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w miejscu aplikacji sondy, co w konsekwencji uniemożliwia dostarczenie impulsów prądowych do ciała 
pacjenta.  
W takim przypadku, intensywność stymulacji daje się zwiększać tylko do poziomu 2. Dalsze zwiększanie 
spowoduje spadek do zera. 

Wskaźnik niskiego stanu baterii 

Kiedy napięcie baterii spadnie do wartości 2.2V + 0.1V, na ekranie zacznie migać symbol niskiego stanu baterii. 

Automatyczne wyłączenie 

Gdy intensywność spadnie do zera i pozostanie na tym poziomie przez 5 minut, aparat wyłączy się 
automatycznie. 

Czyszczenie sondy                      
Sonda może być stosowana wyłącznie przez jednego użytkownika. Przed pierwszym użyciem i po każdym 
kolejnym użyciu sondy, należy oczyścić ją w następujący sposób: 

• Umyj ręce mydłem w ciepłej bieżącej wodzie, 

• Następnie pod tą samą wodą obficie przemyj namydloną sondę.  

• Dokładnie wypłucz pozostałości mydła z rąk i sondy.  

• Po zakończeniu zabiegu, wysusz sondę czystą szmatką lub papierowym ręcznikiem i pozostaw do 
wyschnięcia. 

Instrukcja użycia                          
1. Otwórz delikatnie pokrywę komory baterii poprzez 
łagodne naciśnięcie kciukiem żebrowanej 
powierzchni. Włóż baterie uważając na polaryzację, 
zgodnie z rysunkiem na dnie komory. Zamknij 
pokrywę. 
 

 
2. Wyciągnij sondę z opakowania i oczyść jak uprzednio opisano w poprzednim rozdziale. 
3. Podłącz sondę do przewodu, jak na rysunku. 

 
4. Przy wyłączonym jeszcze aparacie,  podłącz przewód do 
gniazda urządzenia. Teraz urządzenie jest gotowe do 
pracy. 

 

Złącze pin 2mm 
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5. Nałóż na sondę cienką warstwę żelu przewodzącego (na bazie wody). Zbyt duża suchość w miejscu aplikacji 
uniemożliwia prawidłową stymulację i może być przyczyną nagłych, nieprzyjemnych skurczy mięśniowych. 
6. Włóż sondę tak głęboko, aż jej kołnierz znajdzie 
się na wysokości warg sromowych mniejszych. 
Usytuowanie sondy nie wymaga precyzji. 

 
7. Włącz aparat wciskając przycisk wł/wył       . 
8. Powoli zwiększaj intensywność impulsów. 
9. Za pomocą przycisku MODE wybierz najbardziej dogodny program: 

Prog. 
Częstotliwość 

[Hz] 

Szerokość imp. 

[µs] 

Narastanie 

[s] 

Praca 

[s] 

Opadanie 

[s] 

Odpoczynek 

[s] 

Czas zabiegu 

[min] 

A 12.5 250 1 5 1 3 20 

B 50 250 1 3 1 5 20 

C 10-50-10 250 10 brak  

Faza 1: 27 1 3 1 20 
D 

Faza 2: 10 
250 

1 8 1 
brak 

20 

10. Stosowanie różnych programów sprawia, że organizmowi trudniej jest się przyzwyczaić do konkretnego 
rodzaju stymulacji. Kontynuuj stymulację tak długo, jak to jest konieczne, jeśli tylko nie odczuwasz 
dyskomfortu. 
11. Po zakończeniu stymulacji wyłącz urządzenie za pomocą przycisku       . 
12. Przed rozłączeniem przewodów zawsze upewnij się, czy aparat jest wyłączony. Wyjmij sondę nie ciągnąc 
za przewody. Odłącz sondę od przewodów trzymając za wtyczkę. 
13. Umyj sondę zgodnie z opisem na stronie 5 lub zgodnie z instrukcją znajdującą się na opakowaniu sondy. 

Konserwacja i pielęgnacja 
Wytyczne dotyczące optymalnego wykorzystania 

• Trwałość sondy zależy od częstotliwości i czasu użytkowania, jak również od warunków przechowywania. 
Przed użyciem sondy przeczytaj informacje o czyszczeniu sondy na stronie 5. 

• Urządzenie nie wymaga ani rutynowej konserwacji ani kalibracji. W razie potrzeby, do sporadycznego 
czyszczenia/dezynfekcji plastikowych części użyj wacików z alkoholem etylowym 70%. 

• Regularnie wymieniaj baterie. 

• Jeśli nie korzystasz z aparatu dłuższy czas, wyjmij baterie z komory baterii. 

• Unikaj uszkodzeń mechanicznych. 

• Nie zanurzaj aparatu w cieczach i w wodzie. 
 

Gwarancja  
Urządzenie objęte jest gwarancją producenta przez okres 1 roku od daty zakupu. 
Gwarancja traci ważność, jeśli: 

• Urządzenie jest samodzielnie naprawiane przez użytkownika. 

• Urządzenie jest niewłaściwie używane, zaniedbane, uszkodzone w wyniku transportu po użyciu, wypadku 
lub zaniedbania. 

• Nie można odczytać numeru seryjnego. 

Mięśnie dna miednicy 

Sonda 

Odbyt 

Pochwa 

Cewka moczowa 
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Rozwiązywanie problemów 
Problem Rozwiązanie 

Urządzenie nie włącza się. • Wymień baterie na nowe. 

• Sprawdź polaryzację zainstalowanych baterii . 

Ekran LCD jest rozmyty, jasny. • Niski poziom baterii. Wymień je na nowe 

Nie można zwiększyć intensywności 
stymulacji. 

• Sprawdź wszystkie połączenia przewodów. 

• Wymień sondę na nową. 

Słabe impulsy stymulacji 
 

• Umieść sondę poprawnie w pochwie. Użyj żelu. 

• Zmień  sondę na nową. 

• Niski poziom baterii. Wymień na nowe. 

Nagle zanikają impulsy. • Sprawdź, czy przewód się nie rozłączył. 

Jeśli problem nadal pozostanie nierozwiązany lub gdy urządzenie jest ewidentnie uszkodzone, skontaktuj się 
ze sprzedawcą. Nigdy samodzielnie nie naprawiaj urządzenia. 

Informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 
Ten produkt medyczny wyprodukowany przez Fuji Dynamics Ltd. jest zgodny z normą EN60601-1-2: 2007, zarówno dla odporności 
jak i emisji. 
Niemniej jednak, specjalne środki ostrożności muszą być przestrzegane: 
1. Urządzenie to wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących EMC i powinno być instalowane i uruchamiane zgodnie z 

informacjami EMC; urządzenie może mieć wpływ na przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne. 
2. Nie używaj telefonów komórkowych i innych urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne blisko aparatu. Może mieć to 

wpływ na działanie aparatu. 
3. Uwaga: Urządzenie nie powinno być używane w bezpośrednim sąsiedztwie innego urządzenia, a jeśli jest to niezbędne, to 

urządzenie powinno być obserwowane, czy prawidłowo funkcjonuje w stosowanej konfiguracji. 
Stosuj się do następujących wskazówek dotyczących zgodności elektromagnetycznej: 
Inne przenośne urządzenia z komunikacją radiową (RF) mogą mieć wpływ na pracę tego urządzenia. 

Wskazówki i deklaracja producenta – emisja elektromagnetyczna: 

Urządzenie Incontinence Plus jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym wyspecyfikowanym poniżej. 
Użytkownik urządzenia powinien zapewnić, że jest ono stosowane w tym środowisku. 

Testy emisyjne Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki 

Emisja częstotliwości radiowych CISPR 11 Grupa 1 To urządzenie stosuje energię częstotliwości radiowych tylko na 
swój wewnętrzny użytek. Z tego względu, emisje te są bardzo 
niskie i praktycznie nie wywołują interferencji ze sprzętem 
elektronicznym znajdującym się w pobliżu. 

Emisja częstotliwości radiowych CISPR 11 Klasa B 

Emisja harmoniczna IEC 61000-3-2 Nie spełnia 

Emisja w wyniku iskier i wahań napięcia IEC 
61000-3-3 

Nie spełnia 

To urządzenie jest odpowiednie do stosowania w warunkach 
domowym, gdzie jest możliwość bezpośredniego podłączenia do 
publicznej sieci niskiego napięcia zasilającej obiekty gospodarstw 
domowych. 

Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna: 

To urządzenie jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym wyspecyfikowanym poniżej. Użytkownik urządzenia 
powinien zapewnić, aby było ono stosowane w tym środowisku. 

Test odporności IEC 60601 poziom testowy poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki 

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD)  
IEC 61000-4-2 

±6 kV kontakt 

±8 kV powietrze 

Podłoga powinna być drewniana, betonowa lub z 
kafli ceramicznych. Jeżeli jest pokryta materiałami 
syntetycznymi, to należy zachować względną 
wilgotność przynajmniej 30%. 

Gdy podłoga jest pokryta materiałem syntetycznym, względna wilgotność powinna wynosić przynajmniej 30%. 

Serie szybkich 
elektrycznych stanów 
przejściowych  
IEC 61000-4-4 

±2 kV dla linii zasilających 

±1 kV dla linii we/wy 
 

Nie spełnia Jakość zasilania powinna odpowiadać jakości dla 
typowego środowiska komercyjnego i szpitalnego 

Odporność na udary 
IEC 61000-4-5 

±1 kV tryb różnicowy 

±2 kV tryb wspólny 

Nie spełnia Jakość zasilania powinna odpowiadać jakości dla 
typowego środowiska komercyjnego i szpitalnego 

Zapady napięcia, krótkie 
przerwy i zmiany napięcia 
AC IEC 61000-4-11 

±1 kV tryb różnicowy 

±2 kV tryb wspólny 
<5% UT (>95% gł. UT) 0.5 cyklu 

40% UT (60% gł. UT) 5 cykli 

Nie spełnia Jakość zasilania powinna odpowiadać jakości dla 
typowego środowiska komercyjnego i szpitalnego. 
Jeśli wymagane jest zachowanie ciągłości zasilania, 
zaleca się stosowania zasilaczy UPS. 
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70% UT (30% gł. UT) 25 cykli 
<5% UT (>95% gł. UT) 5 cykli 

 

Pole magnetyczne o 
częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 
 

3 A/m 
 

Jakość zasilania powinna odpowiadać jakości dla 
typowego środowiska komercyjnego i szpitalnego 

UWAGA: UT jest napięciem zasilania  AC przed zastosowaniem poziomu testowego 

Wskazówki i deklaracja producenta–odporność elektromagnetyczna – dla sprzętu i systemów nie służących podtrzymywaniu życia. 

Test odporności IEC 60601 poziom testowy poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki 

   Przenośny sprzęt emitujący fale radiowe nie 
powinien być używany w bezpośredniej bliskości 
jakichkolwiek części urządzenia, włączając kable. 
Zaleca się zachowania odległości obliczonej z 
równania zastosowanego do częstotliwości 
nadajnika. 

Zaburzenia 
przewodzone, 
indukowane przez pola 
o częstotliwości 
radiowej 
IEC 61000-4-6 

3 V ms 
od 150 kHz  
do 80 MHz 

3 V ms Zalecany dystans: 

P
V

d 







=

1

5,3
 

Od 80 MHz do 800 MHz 

Pole 
elektromagnetyczne o 
częstotliwości radiowej 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
od 80 MHz  
do 2.5 GHz 

3 V/m 

P
E

d 







=

1

7
 

Od 80MHz do 2.5GHz  

gdzie P, to maksymalna wyjściowa moc znamionowa nadajnika w watach (W) wg danych producenta nadajnika, a d to zalecany 
odstęp w metrach (m). Natężenia pól pochodzących ze stałych nadajników radiowych, określone po wykonaniu inspekcji miejsc 
będących źródłem pola elektromagnetycznego, 

1
 powinny być mniejsze niż wymagane poziomy w każdym z zakresów 

częstotliwości.
 2 

Do interferencji może dość w sąsiedztwie miejsc oznaczonych symbolem:  

UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się zakres wysokich częstotliwości. 
UWAGA 2: Powyższe wskazówki nie stosują się we wszystkich sytuacjach. Propagacja fal elektromagnetycznych zależy od absorpcji 
i odbicia od materiałów, obiektów i ludzi. 
1
 Natężenia pola pochodzące ze stałych nadajników takich, jak stacje bazowe sieci komórkowych/bezprzewodowych, 

telefonicznych, naziemnych radiowych systemów mobilnych, radia amatorskiego, rozgłośni radiowych AM i FM, rozgłośni TV są 
trudne do określenia. Aby uzyskać informację o źródłach pola elektromagnetycznego w okolicy, należy przeprowadzić oględziny 
terenu. Jeżeli w miejscu eksploatacji urządzenia zmierzone natężenia pól przekraczają powyższe poziomy, to należy dokonać 
obserwacji urządzenia w warunkach normalnego działania. Przy zauważeniu nieprawidłowych wskazań, konieczne będą 
dodatkowe pomiary, przy jednoczesnej zmianie ułożenia urządzenia lub zmianie lokalizacji miejsca pomiaru. 

2
 Powyżej zakresu częstotliwości 150 kHz-80 MHz, natężenie pola powinno być mniejsze od 3 V/m. 

Zalecane odległości urządzenia od przenośnych urządzeń emitujących fale radiowe 

To urządzenie jest przeznaczone do pracy w środowisku występowania pola elektromagnetycznego, gdzie zaburzenia emitowanych 
częstotliwości radiowych są pod kontrolą. Użytkownik urządzenia powinien podjąć kroki, które ograniczą interferencje 
elektromagnetyczne poprzez zapewnienie minimalnych odległości urządzenia od przenośnego sprzętu telekomunikacyjnego 
emitującego fale radiowe (nadajniki) zgodnie z poniższymi zaleceniami, zakładając maksymalną moc sprzętu telekomunikacyjnego. 

Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika Maksymalna moc znamionowa 
nadajnika 150 Hz – 80 MHz 80 MHz – 800 MHz 800 MHz – 2,5 GHz 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Dla nadajników o innej mocy znamionowej niż na powyższej liście, zalecana odległość d w metrach (m) może być oszacowana za 
pomocą równania zastosowanego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną wyjściową mocą znamionową nadajnika w 
watach (W) podaną przez producenta nadajnika. 
UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się zakres wysokich częstotliwości. 
UWAGA 2: Powyższe wskazówki nie stosują się we wszystkich sytuacjach. Propagacja fal elektromagnetycznych zależy od absorpcji 
i odbicia od materiałów, obiektów i ludzi. 

 


