
1

Parasym ™ urządzenie do przezskórnej 
stymulacji nerwu błędnego

Instrukcja obsługi
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Witaj!

Urządzenie Parasym, służy do przezskórnej stymulacji nerwu błędnego.

Zapoznaj się z tą instrukcją, żeby dowiedzieć się jak skonfigurować urządzenie Parasym i ustawić 

swój indywidualny program terapii do codziennego stosowania. 

Zanim zaczniesz używać urządzenia przeczytaj wszystkie ostrzeżenia, informacje o środkach 

ostrożności i bezpieczeństwa, a następnie wskazówki prawidłowego ustawienia urządzenia. Jeżeli 

masz jakiekolwiek wątpliwości, czy urządzenie Parasym nadaje się dla ciebie, przed rozpoczęciem 

użytkowania skonsultuj się ze swoim lekarzem.

Do urządzenia dołączone są dwie alkaliczne baterie AA.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrzeżenia

Przeczytaj uważnie tę instrukcję, aby upewnić się, że używasz urządzenia Parasym 
prawidłowo.

1. Nie połykaj i nie wkładaj do dróg oddechowych małych części. 
2. Nie oplątuj przewodu zasilającego wokół szyi. 
3. Nie stosuj stymulacji w wannie lub pod prysznicem, ani podczas snu.
4. Nie dopuszczaj do zamoczenia urządzenia. 
5. Nie stosuj stymulacji podczas prowadzenia samochodu, obsługi maszyn ani żadnej innej 

aktywności, podczas której stymulacja elektryczna może spowodować zagrożenie dla pacjenta.
6. Nie stosuj stymulacji na miejscach z otwartymi ranami lub wysypką, opuchniętych, 

zaczerwienionych, zainfekowanych, ze zmianami zapalnymi lub wykwitami skórnymi (np. 
zapalenie żył, zakrzepowe zapalenia żył, żylaki).

7. Nie stosuj stymulacji na lub w pobliżu zmian nowotworowych.
8. Nie stosuj stymulacji na szyi i ustach, gdyż mogłoby to spowodować poważne skurcze mięśni 

prowadzące do zablokowania dróg oddechowych, trudności w oddychaniu lub zaburzeń rytmu 
serca lub ciśnienia krwi.

9. Nie stosuj stymulacji przez klatkę piersiową, ponieważ przepływ prądu elektrycznego przez 
klatkę piersiową może spowodować zaburzenia rytmu pracy serca, co może prowadzić do 
śmierci.

10. Nie stosuj stymulacji w okolicy klatki piersiowej, gdyż prąd elektryczny może zwiększać ryzyko 
migotania serca.

11. Nie należy stosować stymulacji przez lub na wskroś głowy, bezpośrednio na oczach, na ustach 
lub na przedniej części szyi (szczególnie w okolicy zatoki tętnicy szyjnej), przez elektrody 
umieszczone na klatce piersiowej lub górnej części pleców lub przechodzące nad sercem.

12. Używaj tego urządzenia wyłącznie z elektrodami i akcesoriami zalecanymi przez producenta, 
gdyż stosowanie innych może nie być bezpieczne. Wszelkie elektrody, w których gęstość prądu 
przekracza 2mA/cm3 mogą wymagać szczególnej uwagi użytkownika.

13. Istnieje potencjalne zagrożenie związane z jednoczesnym podłączeniem pacjenta do urządzenia 
medycznego działającego na prąd wysokiej częstotliwości oraz urządzenia Parasym, które może 
spowodować oparzenia i uszkodzenia urządzenia.

14. Stosowanie urządzenia Parasym w pobliżu urządzenia medycznego (około 1 m)  wykorzystującego 
fale krótkie lub mikrofale może powodować niestabilność pracy stymulatora.

15. Długoterminowe skutki przedłużonego stosowania urządzenia Parasym nie zostały jeszcze 
zbadane.

16. Skontaktuj się ze swoim lekarzem, jeżeli zauważysz jakiekolwiek niepokojące objawy.
17. Elektryczne urządzenia monitorujące, takie jak alarmy EKG, mogą nie działać prawidłowo w 

pobliżu działającego urządzenia Parasym.
18. Skonsultuj się ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem stosowania urządzenia Parasym, 

ponieważ może ono powodować zmiany rytmu pracy serca.
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Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność urządzenia Parasym dla poniższych grup 
pacjentów nie zostały zweryfikowane, w związku z tym nie jest zalecane jego stosowanie u:

1. Pacjentów z wszczepionym aktywnym urządzeniem medycznym, takim jak rozrusznik serca, 
implant słuchowy lub jakiekolwiek inne urządzenie elektroniczne lub wykonane z metalu.

2. Pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub miażdżycą, w tym z zastoinową 
niewydolnością serca, zdiagnozowaną poważną chorobą niedokrwienną serca lub po niedawnym 
zawale serca (do 5 lat). 

3. Pacjentów ze zdiagnozowaną bradykardią lub arytmią serca.
4. Pacjentów, którzy przeszli operację przecięcia nerwu błędnego w okolicy szyjnej (wagotomia 

śródszyjna).
5. Pacjentów, u których zdiagnozowano zwężenie tętnic (miażdżyca tętnic szyjnych).
6. Pacjentów z niezdiagnozowanymi dolegliwościami bólowymi.
7. Dzieci.
8. Kobiet ciężarnych.
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Środki ostrożności,

Przed użyciem:

1. Przed użyciem urządzenia Parasym należy koniecznie przeczytać jego Instrukcję Obsługi. 
Jednak przeczytanie Instrukcji Obsługi może nie wystarczyć, by w pełni wyjaśnić jak bezpiecznie 
i skutecznie korzystać z urządzenia.  Skontaktuj się ze swoim lekarzem lub serwisem Parasym, 
jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytania związane z używaniem urządzenia lub będziesz chciał 
uzyskać bardziej szczegółowe informacje niż zawarte w Instrukcji.

2. Używaj urządzenia Parasym wyłącznie zgodnie z Instrukcją Obsługi lub wskazówkami twojego 
lekarza.

3. Zdejmij biżuterię, która mogłaby przeszkodzić w prawidłowym umieszczeniu elektrody (kolczyki 
itp.).

4. Przed włączeniem urządzenia zawsze obejrzyj je dokładnie sprawdzając czy nie jest uszkodzone 
lub zepsute.

5. Wkładając baterie do urządzenia zachowaj ostrożność, by nie uszkodzić ich powłoki 
zabezpieczającej.

6. Nie używaj urządzenia Parasym wspólnie z inną osobą.

Nie stosuj urządzenia Parasym, jeżeli:

• Masz podrażnioną lub uszkodzoną skórę na skrawku ucha.

• Obudowa urządzenia jest pęknięta, wgnieciona lub w inny sposób uszkodzona.

Przerwij stosowanie urządzenia Parasym, jeżeli:

• Odczuwasz oszołomienie, zawroty głowy lub ból w klatce piersiowej.

• Masz podrażnioną skórę.
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Jak dbać o urządzenie Parasym?

1. Nie ciągnij za przewód zasilający, aby zdjąć elektrodę.
2. Trzymaj urządzenie Parasym z dala od wody i innych płynów.
3. Trzymaj urządzenie Parasym z dala od pary, gdyż wilgoć może je uszkodzić.
4. Przechowuj urządzenie Parasym w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Nie trzymaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
6. Nie otwieraj i nie rozbieraj obudowy próbując naprawić lub zmodyfikować urządzenie. Nie 

zawiera ono żadnych części, które użytkownik byłby w stanie naprawić. Jeżeli urządzenie nie 
działa, skontaktuj się z serwisem Parasym.

7. Używaj wyłącznie baterii zgodnych z opisem w Instrukcji: dwie baterie alkaliczne AA 1,5V. Użycie 
jakichkolwiek innych baterii może spowodować uszkodzenie urządzenia.

8. Wyjmij baterie z urządzenia, jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz go używać.
9. Trzymaj urządzenie w dala od źródeł silnego pola magnetycznego takich jak telewizor, kuchenka 

mikrofalowa i słuchawki hi-fi, gdyż mogą one oddziaływać niekorzystnie na wyświetlacz LCD.

Jeżeli masz wrażenie, że urządzenie działa nieprawidłowo, skontaktuj się z serwisem 
Parasym. 
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Możliwe zagrożenia lub powikłania

Urządzenie Parasym jest uznawane za urządzenie o niskim poziomie ryzyka, jeżeli jest używane 
zgodnie z Instrukcją Obsługi. Zgłoszono nieliczne przypadki podrażnienia skóry związanego 
z używaniem urządzenia Parasym. Nie ma doniesień o poważnych niepożądanych efektach  
związanych ze stosowaniem urządzenia. Jeżeli używając urządzenia zaczniesz odczuwać  
jakiekolwiek działania uboczne natychmiast przerwij terapię. W razie jakichkolwiek wątpliwości, 
skontaktuj się ze swoim lekarzem.

W 2018 wykonany został przegląd systematyczny1 obejmujący 1322 pacjentów (w 51 badaniach) 
poddanych przezskórnej stymulacji nerwu błędnego. Uwaga: w analizie uwzględnione zostały 
badania wykorzystujące wiele różnych metod przezskórnej stymulacji nerwu błędnego, więc 
wyników nie można ekstrapolować na urządzenie Parasym, są one przytoczone tutaj wyłącznie 
jako informacje referencyjne na temat przezskórnej stymulacji nerwu błędnego.

W przeglądzie badań stwierdzono, że tylko 2,6% uczestników zrezygnowało z powodu skutków 
ubocznych. Najczęstszym zgłaszanym skutkiem ubocznym było podrażnienie skóry spowodowane 
stymulacją, które przeważnie mijało w niedługim czasie po jej zakończeniu.

W przeglądzie opisano następujące efekty uboczne związane ze stosowaniem urządzeń do 
przezskórnej stymulacji nerwu błędnego:

• Mrowienie/ból/zaczerwienienie/swędzenie w miejscu kontaktu elektrody podczas  
długotrwałego stosowania (16,7%)

• Oszołomienie/zawroty głowy (1,4%)
• Zmęczenie (0,5%)
• Zadyszka (0,4%)
• Zmieniony głos/chrypka (0,3%).

W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim lekarzem.

Warunki środowiskowe

Temperatura:  Praca: 5 – 40 oC
    Przechowywanie: -25 – 70 oC
Wilgotność względna: Praca: 15 – 92%
    Przechowywanie: 0 – 93%
Ciśnienie atmosferyczne: Praca: 700 – 1060 hPA
    Przechowywanie: 500 – 1060 hPA

1Redgrave J., Day D., Leung H., Laud P.J., Ali A., Lindert R., & Majid A. (2018). Safety and tolerability of transcutaneous Vagus Nerve Stimulation in humans;  
a systematic review. Brain stimulation, 11(6), 1225-1238.
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Instrukcja obsługi

Elektroda nauszna z klipsem

Urządzenie Parasym ™
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Włóż wtyczkę do gniazdka
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Umieszczenie elektrody

Przypnij elektrodę do skrawka  
w lewym uchu, prowadząc przewód 
zasilający za szyją nad prawym 
ramieniem

Jak zacząć?
1. Włóż dwie alkaliczne baterie AA

Uważaj, by nie uszkodzić materiału powlekającego baterie, gdyż mogłoby to spowodować  
      zwarcie.
2. Wetknij dołączony przewód zasilający elektrodę do gniazda oznaczonego Kanał 1
3. Umieść elektrodę w uchu, przypnij elektrodę do skrawka w lewym uchu

Upewnij się, że połączenie jest dobre, a obie złote płytki dotykają skóry.
4. Wciśnij przycisk włączający.
5. Możesz teraz ustawić parametry swojej terapii (patrz następna strona).

Uwaga: Zalecane jest włączenie terapii do codziennego planu dnia w taki sposób, by odbywała się 
zawsze w tym samym czasie. 
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Ustawianie urządzenia Parasym

Ustawienia
a) Częstotliwość impulsów = 25 Hz
b) Szerokość impulsu = 250 μs
c) Natężenie = patrz następny paragraf
d) Zalecany czas = 60 minut dziennie

Tryb: Const

1. Używając odpowiednich przycisków +/- ustaw wskazania urządzenia tak, by były zgodne z 
parametrami podanymi powyżej

2. Zalecamy stosowanie urządzenia przez 60 minut każdego dnia. W tym celu należy wcisnąć 
przycisk ustawienia czasu na 60 minut. Urządzenie automatycznie wyłączy się po upływie 60 
minut. Dla zachowania ciągłości, terapie należy stosować codziennie o tej samej porze.

3. Po zakończeniu terapii należy wcisnąć przycisk włączający, aby wyłączyć urządzenie.

Uwaga: Jeżeli baterie są rozładowane, na wyświetlaczu pojawi się migający symbol baterii 
wskazujący, że należy wymienić baterie. Zwykle baterie wystarczają na ponad rok.

Częstotliwość 
impulsu elektrody

Szerokość impulsu

Kształt fal

Kanał 2

Tryb

Szerokość impulsu

Częstotliwość impulsu- Intensywność

+ Intensywność

Intensywność

Przycisk włączania

Kanał 1
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Ustawianie odpowiedniego poziomu natężenia

Należy powtarzać przy każdej sesji terapii

1. Upewnij się, że elektroda jest stabilnie przyczepiona do skrawka w lewym uchu (patrz 

rysunek str. 11). Posługując się strzałkami po lewej stronie klawiatury (dla kanału 1) powoli 
zwiększaj natężenie, o 1 poziom co 2 sekundy, do czasu aż poczujesz mrowienie w skrawku.  
Nie przekraczaj poziomu 36.  

2. Rób to ostrożnie, gdyż na początku trudno jest wyczuć stymulację i wrażenie może pojawić 
się nagle. Jeżeli stymulacja wyczuwalna po raz pierwszy jest bolesna, wyłącz urządzenie, 
następnie je włącz ponownie i powtórz ten krok w celu znalezienia niższego poziomu natężenia.  

Uwaga: Jeżeli na poziomie 36 nie wyczuwasz żadnej stymulacji, zwilż lekko skrawek ucha i 
powtórz krok 2, upewniając się, że zaczynasz od poziomu 0. W ustaleniu progu stymulacji może 
pomóc zmiana częstotliwości impulsów pomiędzy 1 a 25 Hz, albo przesunięcie klipsa elektrody w 
bardziej stabilne położenie. Jeżeli żaden z wymienionych sposobów nie daje efektów, skontaktuj 
się z serwisem Parasym w celu uzyskania dalszych instrukcji.

3. Po ustaleniu progu stymulacji zmniejsz natężenie o jeden poziom poniżej tego poziomu. Jest to 
poziom stymulacji, który możesz stosować podczas terapii. Jeżeli w trakcie terapii wrażliwość na 
stymulację zwiększy się, należy odpowiednio zredukować poziom natężenia.
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Częste pytania związane z natężeniem stymulacji

Moje natężenie stymulacji zmienia się często w trakcie sesji terapeutycznej, czy to jest  
w porządku?

Często próg stymulacji zmienia się podczas sesji terapeutycznej, jak i między sesjami. Jest to 
związane z tym, że czynniki wpływające na przewodnictwo powodujące odczuwanie stymulacji i 
decydujące o poziomie odczuwanych wrażeń zmysłowych zmieniają się w zależności od pory dnia, 
przewodnictwa skóry, poziomu stresu itp.

Czy powinienem czuć stymulację podczas sesji?

Natężenie stymulacji podczas sesji terapeutycznej powinno być ustawione 1 poziom poniżej progu, 
przy którym zaczyna być wyczuwalne. Dla większości osób jest to pomiędzy poziomem 1-15, jednak 
niektórzy potrzebują dojść do najwyższego poziomu i potem stopiono zmniejszać poziom do 
wysokości optymalnego progu terapeutycznego.

Uwaga: Skrawek ucha jest obszarem wrażliwym, ważne jest, by nie powodować jego nadmiernego 
podrażnienia zbyt wysokim natężeniem lub zbyt długo trwającą stymulacją.

Czy nadal muszę przyjmować leki?

Musisz omówić z lekarzem wszystkie elementy terapii, w tym zastosowanie wszelkich dodatkowych 
terapii i/lub leków. Ważne jest przestrzeganie wszystkich zaleceń lekarza odnośnie stosowania 
leków. 
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Usuwanie awarii

Jeżeli masz wrażenie, że urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź poniższy spis, aby ustalić 
przyczynę. Jeżeli zastosowane działania nie usunęły problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą 
urządzenia.

Urządzenie nie działa.

Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone.

Wymień baterie.

Urządzenie wyłącza się niespodziewanie.

Prawdopodobnie jest to funkcja oszczędzania energii. Jeżeli nie wciskasz żadnych przycisków  
a poziom natężenia jest ustawiony na zero, urządzenie wyłączy się automatycznie po kilku minutach.

Brak bodźca (stymulacji) na jednym kanale.

Sprawdź, czy natężenie jest ustawione powyżej zera.

Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo połączony z urządzeniem i tkwi mocno w gniazdku.

Sprawdź, czy przewód znajduje się w gniazdku kanału 1 (gdy kontrolujesz kanał 1).

Sprawdź położenie klipsa elektrody na skórze, czy obie płytki metalowe ściśle przylegają do skóry.

Odwiedź nasze Centrum Pomocy

W naszym Centrum Pomocy znajdziesz odpowiedzi na większość powszechnie zadawanych pytań. 

Odwiedź je na www.parasym.co/hc

Porozmawiaj z pracownikiem Zespołu Wsparcia Technicznego

Wyślij nam wiadomość za pośrednictwem naszej strony www.parasym.co 
(przycisk Wsparcie), odpowiemy od razu.

Możesz też wysłać wiadomość bezpośrednio na hello@parasym.co .
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Czyszczenie i konserwacja

Wymień baterie gdy tylko na wyświetlaczu pokaże się migający symbol baterii. Należy uważać, by 
do wnętrza urządzenia lub komory baterii nie dostała się wilgoć. Poza tym urządzenie nie wymaga 
żadnej konserwacji.

1. Wyczyść urządzenie przed użyciem.
2. Obudowę i przewód można czyścic przecierając ściereczką zwilżoną roztworem delikatnego 

mydła i wody. Wytrzeć do sucha. Należy to robić gdy urządzenie jest wyłączone i przewód 
zasilający elektrody nie jest podłączony do urządzenia.

3. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
4. Nie stosować żadnych innych środków czyszczących poza mydłem i wodą.

Sprawdzanie działania urządzenia

Aby sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo upewnij się, czy baterie zostały poprawnie włożone 
do urządzenia, a następnie wciśnij przycisk włączający. Wyświetlacz LED powinien się włączyć i 
pozostać włączony.

Sprawdzanie działania elektrody

Przed każdą sesją terapii należy sprawdzić działanie elektrody wykorzystując standardowy protokół 
ustalania progu stymulacji i progu terapeutycznego opisany w punkcie „Ustawianie odpowiedniego 
poziomu natężenia” w sekcji „Jak zacząć?”.

W trybie CONST (Stała stymulacja) powinno być wyczuwalne stałe mrowienie lub uczucie stymulacji. 
Jeżeli wrażenie jest przerywane, może to być spowodowane uszkodzeniem przewodu zasilającego. 
Jeżeli przewód jest uszkodzony lub elektroda nie działa, skontaktuj się z Zespołem Wsparcia 
Technicznego Parasym.
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Najważniejsze punkty do zapamiętania

• Nie podnoś poziomu natężenia stymulacji powyżej poziomu, przy którym odczuwasz ból lub 
dyskomfort w okolicy skrawka ucha.

• Ze względów bezpieczeństwa zawsze wkładaj do urządzenia Parasym baterie alkaliczne.
• Wyłącz urządzenie zanim zaczniesz zakładać lub zdejmować elektrodę z ucha.
• Upewnij się, że kabel zasilający elektrody jest dobrze podłączony do gniazda kanału 1 (po 

lewej stronie). Upewnij się, że natężenie stymulacji jest ustawione dla kanału 1 (lewa strona 
wyświetlacza).

• Aby zmniejszyć obciążenie przewodu elektrody i poprawić swoją mobilność możesz 
przeprowadzić przewód zasilający elektrody z tyłu za szyją i nad prawym ramieniem (jak na 
rysunku na stronie 11). 

Uwaga: Bezpieczeństwo i skuteczność urządzenia Parasym nie zostały zbadane dla osób z 
wszczepionymi urządzeniami medycznymi, z historią choroby serca lub arytmii, zdiagnozowanym 
zwężeniem tętnic (miażdżyca tętnic szyjnych), bradykardią (nienormalnie niska spoczynkowa 
częstość pracy serca), kobiet ciężarnych i dzieci.

Zaprzestań używania urządzenia Parasym, jeżeli:
• Czujesz oszołomienie, zawroty głowy, bóle w piersi lub nadmierne podrażnienie skóry. 

Reakcja polegająca na podrażnieniu w miejscu stymulacji zdarza się rzadko. Jeżeli podrażnienie 
wystąpi i stanie się nieprzyjemne, zatrzymaj stymulację. Podrażnienie i dyskomfort powinny ustąpić 
niedługo po przerwaniu stymulacji.  Jeżeli podrażnienie skóry utrzymuje się, przestań używać 
urządzenia Parasym i skonsultuj się ze swoim lekarzem. 
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Oryginalny osprzęt 

Urządzenia należy używać wyłącznie z oryginalnym osprzętem. 
Zamienne elektrody z klipsem nausznym otrzymasz od sprzedawcy, u którego kupiłeś swoje 
urządzenie.

Osprzęt obejmuje:

• 2x baterie alkaliczne 1,5 V AA

• 1x elektroda z klipsem nausznym (model GE-1).

Specyfikacja techniczna

Moc maksymalnie 36 mA (średnia wartość/szerokość impulsu 
100μs) przy obciążeniu 500 Ohm, RMS 6,08mA

Szerokość impulsu: regulowana od 50μs do 250μs

Częstotliwość impulsów: regulowana od 1Hz do 150Hz

Kształt fali:
Symetryczna dwufazowa kwadratowa
Asymetryczna dwufazowa kwadratowa
Jednofazowa kwadratowa

Tryb:

Dostępnych jest 5 trybów:
A – Stała stymulacja (Constant)
B – Seria I
dwie serie na sekundę, 250μs włączone, 250μs wyłączone; 25 
impulsów w jednej serii, szerokość impulsu=200μs
C –Seria II
dwie serie na sekundę, 250μs włączone, 250μs wyłączone; 
szerokość i częstotliwość impulsów można regulować
D – Modulacja szerokości impulsu
szerokość impulsu rośnie od 100μs do 250μs w ciągu 6 
sekund a potem spada do 100μs przez następne 6 sekund; 
częstotliwość impulsów można regulować
E – Modulacja szerokości i częstotliwości impulsów
częstotliwość rośnie od 50Hz do 100Hz, podczas gdy szero-
kość impulsu maleje od 200μs do 60μs przez 5 sekund

Odliczanie czasu leczenia: ciągłe, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min

Element zakładany: Elektroda z klipsem nausznym, metal powlekany złotem

Oczekiwana żywotność: 5 lat
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Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(Disposal of Waste of Electrical and Electronic Equipment) - 
WEEE 

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/CE wszelki sprzęt elektroniczny i elektryczny 
nie może być traktowany jako odpady gospodarstwa domowego i po prostu 
wyrzucany. Nowe produkty są oznaczane tym znakiem, by c o tym przypomnieć. Twoja 
gmina lub sprzedawca sprzętu wyjaśni ci, gdzie znajduje się najbliższy punkt zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Punkt zbiórki odpadów przekazuje 
je do przeróbki, odzysku i odzysku, więc oddając tam swoje odpady elektryczne i 
elektroniczne przyczyniasz się do oszczędzania zasobów naturalnych i zmniejszasz 
wpływ na środowisko naturalna.

Objaśnienie symboli 

 IP22

0197

Zastosowana część typu BF

Sprawdź w Instrukcji Obsługi

Zgodne z dyrektywą WEEE

Producent/Przedstawiciel na Europę

Niebezpieczne elementy zabezpieczone przed dostępem palca, test zginającego się 
palca φ12mm długości 80mm, urządzenie posiada odpowiedni odstęp od części nie-
bezpiecznych i jest zabezpieczone przed stałymi ciałami obcymi o φ12,5mm i większej.

Zabezpieczone przed pionowo padającymi kroplami wody gdy zamknięcie jest odchy-
lone o nie więcej niż 15o. Pionowo padające krople nie będą miały szkodliwego efektu 
jeżeli zamknięcie jest odchylone pod dowolnym kątem nie większym niż 15” od pionu. 

Dystrybutor w Polsce:

GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o. 
Al. Obrońców Tobruku 1/1, 10-092 Olsztyn 
tel./fax: +48 89 651-06-80  
e-mail: biuro@gnp.com.pl 
www.gnp.com.pl
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