MAGMEDICA Sp. z o.o.

Dr OPTIMUS BIORESONANCE Generator ElektroMagnetyczny 3 Hz - 1 MHz
Urządzenie eksperymentalne, nie medyczne
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Opis techniczny.
Przeznaczenie.
Dr OPTIMUS BIORESONANCE Generator elektro-magnetyczny 1 MHz - jest urządzeniem
eksperymentalnym, nie medycznym, przeznaczonym do generowania zmiennych sygnałów
elektrycznych oraz słabego ledwo mierzalnego pola magnetycznego. Urządzenie generuje
sygnały elektryczne o niskim napięciu i zmiennej częstotliwości i/lub pole magnetyczne.
Częstotliwości generowanych sygnałów mogą być dowolnie (i w dowolnym czasokresie)
programowane aplikacjami zewnętrznymi współpracującymi z urządzeniem.
Urządzenie wymaga zewnętrznego zasilania z zasilacza prądu stałego. Generowane sygnały
wyprowadzone są na złącza zewnętrzne urządzenia, do których podłączane są przy użyciu
przewodów z zakończeniem typu bananowego odpowiednie elektrody. Interfejs użytkownika
stanowią: kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny o przekątnej 2,4 cala, 6 przyciskowa klawiatura
z 3-ma diodami świecącymi, umieszczonymi na klawiaturze oraz sygnalizator dźwiękowy.
Dr OPTIMUS BIORESONANCE Generator elektro-magnetyczny 1 MHz nie jest wyrobem
medycznym w myśl art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych i nie jest
zgodny z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 93/42/WE (Wyroby Medyczne).
Ze względu na bezpieczeństwo, zasilacz sieciowy przeznaczony do pracy z tym
urządzeniem musi spełniać wysokie wymagania bezpieczeństwa. W związku z tym zabrania się
używania urządzenia z zasilaczem gniazdkowym innym niż dostarczony przez producenta.

Dane techniczne.
Poniżej przedstawiono parametry techniczne urządzenia:
1.

Znamionowe napięcie zasilania UN ....................................................................12 VDC ±5%

2.

Znamionowy pobór prądu IN ................................................................................... 150 mA

3.

Maksymalne napięcie wyjściowe UOUT ......................................................................... 12 V

4.

Kształt generowanego sygnału ......................................................................... sinusoidalny

5.

Zakres generowanych częstotliwości.......................................................... 3Hz do 1050kHz

6.

Stabilność generowanych częstotliwości ............................................................... ±20 ppm

7.

Rozdzielczość generowanych częstotliwości ............................................................. 0,1 Hz
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8.

Stopień ochrony obudowy (za wyjątkiem zewnętrznego złącza) ............................... IP 20

9.

Temperatura przechowywania ...................................................................... +10 ÷ +40 C

10.

Temperatura otoczenia podczas pracy ............................................................ -10 ÷ +50 C

11.

Atmosfera ....................................................................................... wolna od agresywnych
................................................................................................................ gazów, pyłów i par

12.

Wymiary gabarytowe................................................................................... 168x81x31 mm

13.

Masa ................................................................................................................... ok.0,21 kg

14.

Masa wraz z elektrodami ................................................................................... ok.0,68 kg
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Budowa i zasada działania.
Kształt i wymiary obudowy urządzenia zostały przedstawione na rysunku 1. Obudowa
wykonana jest z tworzywa sztucznego. W części przedniej obudowy znajduje się wyświetlacz oraz
klawiatura. W górnej części obudowy oraz na bocznej ściance umieszczone są złącza urządzenia.
Dr OPTIMUS BIORESONANCE Generator elektro-magnetyczny 1 MHz jest urządzeniem
zasilanym z zasilacza prądu stałego, służącym do generacji zmiennych sygnałów elektrycznych i
pola magnetycznego.

Konstrukcja urządzenia została oparta o mikrokontroler w architekturze ARM.
Zastosowany wyświetlacz pozwala wyświetlać dowolną grafikę. Jest to 2,4 calowy wyświetlacz
kolorowy (262 tys. kolorów) o rozdzielczości 240x320 pikseli. Układ zasilający został zrealizowany
w postaci przetwornicy impulsowej, dzięki czemu zmniejszono ilość pobieranego prądu i
generowanego ciepła w stosunku do tradycyjnych rozwiązań ze stabilizatorami liniowymi.
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Opis złącz
Dla wersji /A.

W górnej części urządzenia umieszczono 3 złącza.
Złącze znajdujące się po środku to złącze zasilania, do którego należy podłączyć wtyk zasilacza 12V
dostarczanego wraz ze stymulatorem. Zabrania się używania urządzenia z zasilaczem
gniazdkowym innym niż dostarczony przez producenta. Pin środkowy złącza to pin dodatni
zasilania.
Pozostałe dwa złącza służą do podłączenia elektrod stymulujących. Do połączenia
urządzenia z elektrodami wykorzystywane są przewody połączeniowe zakończone wtykami typu
bananowego, dostarczane wraz z urządzeniem.
W wersji /B urządzenia dodatkowo w stosunku do wersji /A występuje na bocznej ściance
urządzenia złącze typu mini USB.

Komplet Dr OPTIMUS BRT® Stymulator Homeostazy Generator elektro-magnetyczny
1 MHz
Cały komplet urządzenia stanowią:
1. Dr OPTIMUS BIORESONANCE Generator elektro-magnetyczny 1 MHz plus zasilacz – 1
szt.
2. Elektrody cylindryczne – 2 szt.
3. Elektrody płaskie – 2 szt.
4. Przewody silikonowe zakończone wtykami – 4 szt.
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Przygotowanie urządzenia do pracy.
 Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że nie posiada ono żadnych
uszkodzeń mechanicznych.
 Po transporcie urządzenia lub po przechowywaniu go w ujemnych temperaturach
urządzenie można włączyć dopiero po upływie co najmniej jednej godziny od umieszczenia
go w temperaturze pokojowej.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania.
 Zabrania się używania urządzenia Dr OPTIMUS BRT® Stymulator Homeostazy Generator
elektro-magnetyczny 1 MHz z zasilaczem gniazdkowym innym niż dostarczony przez
producenta.
 Z uwagi na to, że jest to urządzenie elektryczne, zabrania się stosowania urządzenia w
łazienkach i pomieszczeniach o dużej wilgotności.
 Zabrania się podłączania do wszystkich wejść (zacisków) urządzenia innych elementów i
urządzeń niż określa to niniejsza instrukcja.
 Urządzenia nie wolno pozostawiać na otartej przestrzeni.
 Unikać należy rzucania urządzeniem lub innych narażeń na silne udary i wibracje
mechaniczne, gdyż może to spowodować uszkodzenie elementów znajdujących się w
urządzeniu.
 Zabrania się podłączania jakichkolwiek urządzeń elektronicznych lub elektrycznych do
złącza mini USB przez osoby nie przeszkolone przez producenta.
 W razie wykrycia niesprawności podczas pracy urządzenia natychmiast należy je
wyłączyć.
 Nie należy stosować urządzenia jeśli występują ewidentne wady mechaniczne widoczne
gołym okiem (pęknięta obudowa, rozbity wyświetlacz).
 Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego źródła ognia.
 Nie należy pozostawiać urządzenia na długi czas pod działaniem bezpośrednich promieni
słonecznych.
 Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
 Zastosowanie urządzenia na dzieciach możliwe jest jedynie pod nadzorem osób dorosłych.
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 Nie wolno umieszczać urządzenia wewnątrz kuchenki mikrofalowej.
 Zabrania się rozkręcania i/lub rozbierania urządzenia.
 Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
 Nie należy dopuszczać do upadku innych przedmiotów bezpośrednio na urządzenie.
 Urządzenie nie może być poddawane gwałtownym zmianom temperatury.
 Zewnętrzne elementy urządzenia należy czyścić bez
i materiałów ściernych.

użycia

rozpuszczalników

Obsługa menu użytkownika.
Aby przycisk klawiatury został naciśnięty prawidłowo, należy użyć takiej siły, która da wyczuwalny
(słyszalny) przeskok membrany klawisza. Konstrukcja klawiatury pozwala na jednoznaczne rozpoznanie
każdego naciśniętego klawisza nawet w przypadku naciśnięcia wielu klawiszy naraz.

Urządzenie zostało także wyposażone w graficzny kolorowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlane
są podstawowe informacje o stanie pracy urządzenia.

Po podłączeniu zasilania i naciśnięciu przycisku On/Off urządzenie uruchamia się. Na ekranie
wyświetlone zostaje menu główne (rys. 2).
Menu główne
[…]
Programy
Serwis
O urządzeniu

Rysunek 2. Menu główne
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(poniższe - dotyczy zainstalowanych aplikacji z eksperymentalnym oprogramowaniem)
W menu Programy użytkownik po wybraniu odpowiedniego programu (rys. 3) może
dokonać wyboru poziomu generowanych sygnałów (rys. 4 a) oraz wybrać tryb pracy z włączoną
lub wyłączoną generacją pola magnetycznego (rys. 4 b).
Wybór programu
[…]
Program 1
Program 2
Program 3
Program 4
Program 5

Rysunek 3. Menu Programy
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a)

b)
Poziom stymulacji

[…]
Niski
Pole magnetyczne

Średni

[…]

Wysoki

Nie
Tak

Rysunek 4. a) Okno wyboru poziomu
stymulacji poziomu generowanych sygnałów;
Okno wyboru trybu z lub bez generacji pola
magnetycznego

b)

Następnie rozpoczyna się generacja wybranych sygnałów oraz opcjonalnie pola
magnetycznego. Na ekranie wyświetlane są podstawowe informacje o trwającym programie,
czasie od uruchomienia oraz pozostałym do zakończenia programu (rys. 5).

Program 1
Poziom Niski
Pozostały czas

01:10:51

Czas programu
00:00:10/01:11:01

Rysunek 5. Widok wyświetlacza w trakcie wykonywania dowolnego programu.
Użytkownik może w dowolnym momencie wstrzymać wykonywanie programu przy użyciu
przycisku S/P. Aby wrócić do realizacji programu należy ponownie nacisnąć przycisk S/P.
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Informacja o wstrzymaniu
wyświetlaczu (rys. 6).

pracy

działania

urządzenia

zostanie

wyświetlona

Program 1
Poziom Niski
Pozostały czas
Wstrzymano
program

01:10:51

Czas programu
00:00:10/01:11:01

Rysunek 6. Widok wyświetlacza w trakcie wstrzymania wykonywania programu.

na
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Menu Serwis jest przeznaczone dla prac serwisowych urządzenia prowadzonych przez
MAGMEDICA Sp.z o.o. Dostęp do tego menu zabezpieczony jest hasłem.
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BEZWZGLĘDNE przeciwwskazania do korzystania w każdym zakresie:
1. Ciąża (bezwzględny zakaz dotyczy pierwszego trymestru).
2. Posiadanie rozrusznika serca.
3. Obecność przeszczepionych narządów - można stosować tylko po konsultacji z lekarzem i
pod jego kontrolą.
4. Epilepsja, zespół drgawkowy – azotemiczny (w chwili ataku).
5. Niewydolność układu naczyniowo-sercowego i układu limfatycznego - można stosować
tylko po konsultacji z lekarzem i pod jego kontrolą.
6. Małe dzieci do momentu, w którym mogą komunikować odczucia, tj. ok. 2 lata.
7. W zakresie stosowania indukcji (pola magnetycznego) - przeciwwskazaniem są ferrytowe
(żelazne) elementy w ciele (nie dotyczy tytanowych implantów, tytanowych śrub i innych
tytanowych elementów => można stosować).
8. Stan silnego pobudzenia psychicznego.
9. Stan upojenia alkoholowego lub odurzenia (narkotycznego czy lekarstwami).
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Produkcja, gwarancja i serwis.
Producentem urządzenia Dr OPTIMUS BIORESONANCE Generator elektro-magnetyczny 1
MHz jest MAGMEDICA Sp. z o.o.
Producent udziela gwarancji na wykonane przez siebie wyroby na zasadach
obowiązujących w Polsce. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Producent
zapewnia serwis gwarancyjny oraz płatny serwis pogwarancyjny przez cały okres eksploatacji
produkowanych przez siebie urządzeń. W przypadku Dr OPTIMUS BIORESONANCE Generator
elektro-magnetyczny 1 MHz producent wyłącza rękojmię.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych
(tzn. klawiatury, obudowy, przewodów połączeniowych, elektrod).
Producent zastrzega sobie możliwość nie uwzględnienia gwarancji w przypadku
stwierdzenia nie przestrzegania jakichkolwiek z zasad podanych w niniejszej instrukcji oraz
w przypadku naruszenia plomb gwarancyjnych.

Serwis
MAGMEDICA Sp. z o.o.
ADRES:

TEL:

MAIL:

MAGMEDICA - serwis Kraków 31-525, ul. B. Zaleskiego 18/2

+48 690028934,
log.magmedica@gmail.com;

Dr OPTIMUS BIORESONANCE - Generator Elektro-Magnetyczny

Załączniki.
Lista norm zharmonizowanych.
Dr OPTIMUS BIORESONANCE Generator elektro-magnetyczny 1 MHz
spełnia wszystkie
zasadnicze wymagania dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych
Krajów Członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE z dnia 15 grudnia
2004 r. (EMC), a w szczególności:
 PN-EN 55024: 2011 (EN 55024: 2010),
 PN-EN 55022: 2011 (EN 55022: 2010) oraz wszelkie inne aktualne.

Ochrona środowiska
i elektronicznego.

–

utylizacja

zużytego

sprzętu

elektrycznego

1. Symbol przekreślonego kosza, umieszczony na produkcie oznacza, że
podlega on wymaganiom określonym w Ustawie o Zużytym Sprzęcie
Elektrycznym i Elektronicznym z dnia 29.07.2005.
2. Symbol obok oznacza, że produkt podlega zbiórce i recyklingowi, a więc
musi być utylizowany oddzielnie od śmieci komunalnych i powinien być
dostarczony do odpowiedniego punktu zbierającego odpady
(wyznaczonego przez miejscowe lub regionalne władze) lub ewentualnie
oddany bezpośrednio do Producenta lub jego serwisu.
3. Właściwa likwidacja urządzenia pomoże chronić środowisko naturalne i
ludzkie zdrowie.

