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1 Úvod 

Děkujeme, že používáte systém diodového laseru pro zdravotnictví GBOX.  

„GBOX“ je laser třídy 4. Je třeba postupovat opatrně v rámci bezpečnosti a předcházení 

úrazům. Před používáním si pozorně přečtěte tento návod k použití. Máte-li další otázky 

ohledně bezpečnosti, použití nebo provozu přístroje, které tento návod dostatečně 

nevysvětluje, kontaktujte společnost GIGAA nebo místního distributora (viz prodejní a 

servisní údaje, odstavec 13). 

1.1 Copyright 

Použití technologie optických vláken, ovládacího softwaru a dalších souvisejících prvků je 

součástí vlastnických práv společnosti GIGAA, která jsou vyhrazena. Osoby nebo 

společnosti nesou plnou odpovědnost za padělání. 

Na základě autorských práv tento návod nelze kopírovat jako celek ani jeho část bez 

výslovného písemného souhlasu společnosti GIGAA. Povolené kopie musí nést stejná 

vlastnická a autorská upozornění, jako jsou uvedena v originálu. 

Návod bude aktualizován v souladu s provedenými úpravami a aktualizací přístroje. 
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2 Teorie a technické informace 

Diodový laser je druh laser, který používá jako pracovní materiál polovodiče. Skládá se 

z pracovního materiálu, dutinového rezonátoru a zdroje napájení. 

Diodový laser pro tuto jednotku tvoří GaAlAs laserová dioda a vlnová délka je 1940 nm. Má 

pevnou konstrukci, vysokou účinnost a dlouhou životnost. Obecně je paprsek emitován 

jako paprsek s velkou divergencí laseru z diody. Díky unikátní technologii vláknové optiky 

GIGAA může být laserový paprsek účinně seskupen do vlákna. 
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3 Přeprava a skladování 

3.1 Informace na obalu 

POZNÁMKA: 

Ponechejte si obal pro případ vrácení produktu k servisu nebo opravě. 

Symboly vytištěné na vnější části jsou určeny pro přepravu a skladování a mají následující 

význam: 

 

Takto nahoru. 

 

Chraňte před vlhkostí. 

 
Nepřeklápějte. 

 

Teplotní limity. 

 

Křehké, zacházejte opatrně 

 

Neukládat pod jiný náklad. 

„GBOX“ je třeba přepravovat a skladovat v původním obalu, aby nedošlo k poškození. 

Během přepravy nesmí docházet k prudkým nárazům. Přístrojem také neházejte a netlučte 

do něj. 

Přístroj je třeba chránit před kontaminací kyselinami, zásadami nebo žíravinami. Chraňte 

před přímým slunečním světlem nebo deštěm. 
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3.2 Přepravní a skladovací podmínky 

Okolní vzduch musí být suchý (méně než 80 %) a čistý. Rozsah teplot 0 ℃ až 55 ℃ a 

rozsah atmosférického tlaku od 500 hPa do 1060 hPa.  
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4 Instalace 

4.1 Vybalení a instalace 

Ve většině případů musí přístroj vybalit a instalovat pracovník společnosti GIGAA nebo 

jejího zástupce, který zodpovídá za odzkoušení a kontrolu. 

Produkt je před přepravou dobře zabalen. Po dodání jej prosím pečlivě zkontrolujte, zda 

není obal nikde poškozený.  

Při vybalování zkontrolujte, zda jsou uvnitř všechny položky podle balicího listu a obal 

uložte, může být potřebný při vracení produktu do společnosti GIGAA. Máte-li nějaké 

otázky, obraťte se ihned na společnost GIGAA nebo autorizovaného distributora. 

4.2 Požadavky na prostředí 

Při používání zdravotnického laseru třídy 4 musí být varovné ikony na přístroji samém a 

jasná označení při vstupu do místnosti. Následující informace obsahují náležité pokyny. 

4.2.1  Označení na vstupu 

Každé vstupní dveře musí být zřetelně označeny, aby byla místnost s laserem jasně 

rozpoznatelná. 

➢ Varovné logo laseru s informacemi o vlnové délce musí být umístěno na vstupní dveře.  

➢ Každé vstupní dveře musí mít varovné světlo. Při každém zapnutí laseru se varovné 

světlo musí rozsvítit a svítit směrem ven z místnosti.  

➢ Když je laser používán, je přísně zakázán vstup do místnosti.  

4.2.2  Laserová ochrana na oknech 

Při operaci je nutné, aby laserové světlo nemohlo unikat z místnosti. Všechny otvory do 

exteriéru z místnosti s laserem včetně oken musí být řádně zabezpečeny, aby nemohly 

unikat laserové paprsky. Pokud potřebujete informace nebo pomoc s technickou přípravou 

místnosti, kontaktujte společnost GIGAA nebo místního distributora. 

4.2.3  Ochrana proti vysoce reflexními povrchy 

Aby nedocházelo k přímé ani nepřímé rozptýlené radiaci od laserového paprsku, nesmí být 

na operačním sále žádné vysoce reflexní materiály. Sem patří zrcadla, rámy s obrazy, 

leštěné chromové povrchy a okna. Všechny takovéto povrchy musí být odstraněny nebo 

zakryty nereflexním materiálem.  
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4.3 Bezpečnostní indikátory 

Bezpečnostní indikátory musí být upevněny na všech vchodech, východech a místech, 

jako jsou okna, odkud by laser nebo laserové záření mohly unikat.  
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5 Bezpečnostní tipy a technická přijatelnost 

5.1 Obecně 

„GBOX“ je přesný zdravotnický laserový přístroj a může se používat pouze pro 

zdravotnické účely. Systém byl pečlivě vyvíjen a před odesláním je podrobně testován. 

Abyste byli s používáním produktu spokojení po celou dobu jeho životnosti a chránili sebe 

i svůj personál před laserovým zářením, je nutné si pozorně přečíst tuto kapitolu. Kromě 

toho osoba, která bude tento přístroj používat, musí nejprve projít příslušným odborným 

školením. 

„GBOX“ je klasifikován jako třída 4. 

Třída 4 označuje pouze lasery s vysokou energií, proto před zapnutím systému jsou nutná 

určitá bezpečnostní opatření, aby systém mohl bezpečně a bezproblémově fungovat. Dále 

důrazně doporučujeme nepoužívat žádné hořlavé látky poblíž laseru. 

 

Upozornění! 

Provozování přístroje, provádění úprav či postupů jinak, než je uvedeno v tomto 

návodu, může způsobit riziko vystavení záření. 

5.2 Ochrana očí 

 
 
Pozor!

 
 

Nedívejte se do laserového paprsku ani do odraženého či rozptýleného světla od 

laserového paprsku. Nikdy se nedívejte přímo do výstupu vláknové optiky nebo 

rukojeti laseru. Mohlo by dojít k poškození sítnice. 

Je třeba předcházet poškození zraku, proto místnost, kde jsou ochranné brýle umístěny, 

jasně označte. Všechny osoby včetně pacientů musí mít ochranné brýle, když se laser 

zapne. 

Pro různé vlnové délky jsou dostupné příslušné ochranné brýle. Máte-li další otázky 

ohledně používání ochranných brýlí, kontaktujte společnost GIGAA nebo místního 

distributora. 

„GBOX“ má konektor dálkového zámku, který je přímo propojen se spínačem dveří 

místnosti. Při otevření dveří se přístroj rychle vypne. Doporučujeme, aby dveře byly úplně 

zavřeny a nebylo možné je zvenčí otevřít, když je přístroj v provozu, protože jinak dojde 

k přerušení léčby. 
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5.3 Elektrická ochrana 

➢ Otevírat přístroj za účelem opravy nebo údržby smí pouze personál certifikovaný 

společností GIGAA nebo distributorem. Společnost GIGAA nenese žádnou 

odpovědnost, pokud přístroj otevře osoba bez oprávnění od společnosti GIGAA nebo 

distributora. 

➢ „GBOX“ chirurgický diodový laserový systém byl před odesláním opatřen proudovým 

omezením, aby nedošlo k nebezpečnému výstupu za neobvyklých podmínek. 

➢ Při provozu musíte zajistit, že je přístroj dobře uzemněn.  

➢ Místnost, kam je přístroj instalován, musí být čistá a suchá. Při zapínání přístroje 

zkontrolujte, že nikde nekape voda ani nejsou přítomny vodní páry.  

 

 
Pozor! 

Nikdy nezkoušejte laser používat, když se zobrazí chybový kód a kontaktujte prosím 

společnost GIGAA nebo distributora. 

5.4 Nebezpečí požáru 

 
 
Nebezpečí! 

Nepracujte s přístrojem a laserovým paprskem v blízkosti hořlavých, anestetických 

látek či jiných rozpouštědel, které mohou snadno vzplanout. Odstraňte papír a plasty 

z pracovní plochy laseru. V určité vzdálenosti tyto materiály absorbují značnou 

energii a mohly by vzplanout. 

Když laser není používán, nebo při výměně pacientů či přestávce v léčbě přístroj přepněte 

do pohotovostního „stand-by“ stavu. V tomto režimu se laser nemůže aktivovat nožním 

spínačem.  

5.5 Ochrana před rozptýleným světlem 

Aby nedošlo k zapnutí laseru během připojování rukojeti nebo vláknové optiky, dodržujte 

následující postup zapojování: 

(1) Instalujte vláknovou optiku 

(2) Připojte rukojeť laseru 

(3) Zapněte laser 

Jak bylo uvedeno, nemiřte laserovým paprskem na hořlavé materiály. 

Nožní spínač musí být umístěn do pracovní oblasti lékaře a může jej ovládat pouze lékař, 
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který odpovídá za léčbu. Nikdy nenechte laser zapínat třetí osobu. 

5.6 Síťový vypínač  

Síťový vypínač jednotky je vypínač na zadní straně přístroje. Zapnutím síťového vypínače 

do polohy “|” se systém spustí. Pak systém provede samotest. Po zadání hesla můžete 

otevřít hlavní ovládací rozhraní. 

5.7 Manuální resetování 

Jakákoli chybná funkce systému ihned přeruší dodávku napětí do laseru a celá jednotka se 

vypne. Restart jednotky se provede přepnutím hlavního vypínače do polohy “O” a potom do 

polohy “I”. Pokud se závada projevuje opakovaně, kontaktujte neprodleně společnost 

GIGAA nebo distributora.  

5.8 Konektor externího zámku 

Na zadním panelu jednotky je konektor externího zámku, kterým se pomocí kabelu 

propojuje uzamčení dveří místnosti. Při otevření dveří se přístroj hned vypne. Při výchozím 

nastavení je externí zámek odpojený. 

5.9 Bezpečnostní značky 

 

Nebezpečí laseru 

 

Okno výstupu laseru 

 

Konektor externího zámku zapnutý 
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Laser                        Zámek                     Vlákno 

                            
Přístroj typu B            Viz návod                       Datum výroby  

 

                     
Výrobce                    Štítek produktu                     Značka shody 

 

Zplnomocněný zástupce pro EU 
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6 Ochrana životního prostředí 

Zdravotnické jednorázové sterilizované vlákno po posledním použití musí být zlikvidováno 

v souladu s pravidly pro likvidaci zdravotnického odpadu, který přichází do kontaktu 

s lidským tělem. 

Přístroj „GBOX“ netvoří při normálním provozu žádný odpad. Přístroj může být zlikvidován 

jako běžný elektrický produkt.  
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7 Klinické indikace 

Účelem použití zdravotnického systému diodového laseru „GBOX“ je řezání, resekci, 

vaporizaci a koagulaci tkání při různých chirurgických aplikacích, jako je obecná chirurgie, 

lipolýza, intravenózní laserová terapie (EVLT), perkutánní laserová disk dekomprese 

(PLDD) a ušní/nosní/krční (ORL) zákroky. 

Lékař by měl být opatrný při klinickém použití laseru, pokud není přesně známa terapie 

diodovým laserem pro každý klinický případ. 

Zakázáno je použití u: 

Pacientů, kteří mají problémy se srdcem, psychózy, potíže s vysokým tlakem nebo obecně 

pacientů, kteří se prokázali jako nevhodní pro laserovou terapii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wuhan Gigaa Optronics Technology Co.,Ltd.  

Medical Laser Professional 

 
Verze:V2.0                                                                      13 / 34 

8 Popis produktu 

8.1 Celkový přehled 

„GBOX“ se skládá z pěti hlavních součástí. 

(1) Laserový systém 

(2) Barevná dotyková obrazovka 

(3) Vlákno a rukojeť 

(4) Nožní spínač 

(5) Detektor výkonu 

Laserový systém se skládá z modulu vláknového diodového laseru, zdroje napájení, 

ovládacího panelu, bezpečnostní clony a vestavěného počítačového řídicího systému. 

8.2 Zepředu 

  

 

 

(3) 

(1) 

(2) 

(13) 

(4) 

(5) 

(11) 

(9) 

(10) 

(7) 

(6) 

(8) 

(12) 
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Na přední části jednotky se nachází: 

(1) Ovládací knoflík  

(2) Indikátor alarmu (ČERVENÝ)   

(3) Indikátor laserového záření (ŽLUTÝ)  

(4) Indikátor napájení (ZELENÝ) 

(5) Barevná dotyková obrazovka  

(6) Nouzový vypínač 

(7) Rukojeť 

(8) Držák rukojeti 

(9) Vypínač rukojeti 

(10) Laserový otvor  

(11) Držák vlákna 

(12) Vlákno 

(13) Otvor detekce výkonu 

8.2.1  Ovládací knoflík 

Ovládací knoflík se používá k nastavování hodnot parametrů. Za různých podmínek se 

kroky liší. 

8.2.2  Indikátor alarmu 

GBOX je vybaven indikátorem alarmu při chybách systému. Alarmový indikátor bude při 

výstraze systému svítit červeně. Indikátor se například rozsvítí, systém bude vydávat alarm 

a na obrazovce se objeví informace, že vlákno je odebráno. V této situaci nemůže nožní 

spínač ovládat výstup laseru. 

8.2.3  Indikátor laserového záření 

Indikátor laserového záření bude svítit žlutě, když probíhá emise laseru. Činnost indikátoru 

je synchronizovaná s laserem. 

Indikátor laserového záření bude stále svítit, pokud je systém v nouzovém nebo 

abnormálním stavu. V takovém případě systém zastaví všechny výstupy a dotyková 

obrazovka ukáže chybové hlášení, zatímco systém vydává alarm. 
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Pozor!

 

Stisknutím tlačítka nouzového zastavení laseru ukončete emitování laserového 

záření, pokud indikátor laserového záření svítí souvisle. 

8.2.4  Indikátor napájení 

Indikátor napájení bude svítit zeleně, když je zdroj napájení laseru v normálním stavu. 

8.2.5  Barevná dotyková obrazovka 

 
 
Pozor!

 

Na obrazovku nepokládejte těžké předměty a příliš na ni netlačte, aby nedošlo 

k deformaci displeje. Dotykové obrazovky se také nedotýkejte ostrými předměty, aby 

se nepoškrábala.  

Je třeba dávat pozor, aby nedošlo k postříkání povrchu dotykové obrazovky žádnými 

tekutinami.  

LCD dotyková obrazovka jednotky má vysokou citlivost a vysoké rozlišení. Je to rozhraní 

člověka s přístrojem. Poklepáním na ikony na obrazovce pomocí prstu nebo speciálním 

perem otevřete příslušný program. 

8.2.6  Nouzový vypínač 

Nouzový vypínač se připojuje ke zdroji napájení systému. V případě jakékoli nouzové 

situace se stisknutím nouzového vypínače okamžitě zastaví emitování laserového záření. 

Před restartem otočte knoflíkem podle směru šipky, aby se vyřadil nouzový vypínač.  

8.2.7  Rukojeti a vlákna 

Pro různé operace jsou k dispozici různé rukojeti a vlákna:  

Dentální rukojeť, ENT rukojeť, PM rukojeť, rukojeť pro bělení, rukojeť pro lipolýzu, 

zaměřovací rukojeť atd.  

Průměr jádra vlákna: 400 μm, 600 μm, 1000 μm 

Kontaktní hroty vlákna: plochý, kulovitý, jehlanovitý, pro boční emisi. 

Výstupní výkon jednotky je kalibrován 400μm vláknem. Aktuální výstupní výkon bude o 0,5 

až 1 watt vyšší při volbě 600 μm nebo 1000 μm. 

Rukojeť se bude přímo dotýkat pacienta. Alespoň 10 minut před použitím ji prosím 

vyčistěte alkoholem nebo jódem. Dodržujte pokyny pro dané operace. 
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Když rukojeť nepoužíváte, můžete ji odložit do držáku. 

 

8.2.8  Laserový otvor 

 

Laserový otvor 

Laserový otvor je konstruován se standardním konektorem SMA-905. Připojení vlákna 

musí být náležité a správné. Indikátor alarmu bude vydávat varování, když je vlákno 

nesprávně připojené. 

 
 
Varování!

 

Během používání přístroje neodstraňujte vlákno. 

Vlákno se nemůže ostře ohýbat, rádius ohybu musí být více než 15 cm.  

Ochranný kryt chrání otvor laseru. Když je vlákno vyjmuto, zakryjte prosím ihned otvor 

laseru krytem, aby nedošlo ke kontaminaci otvoru. 

 

 
Pozor! 

Chraňte otvor laseru před kontaminací prachem, tekutinami, olejem nebo jiným 

materiálem. Jinak by se výstupní výkon laseru snižoval nebo by také mohlo dojít 

k poškození vnitřního systému laseru. 

Před použitím vyčistěte ochranný kryt otvoru alkoholem. Dejte však pozor, abyste po 

čištění nenechali zbytky vaty nebo jiná vlákna uvnitř krytu. 
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8.2.9  Otvor detekce výkonu 

              

     Zavřený                      Otevřený 

Na pravé straně přístroje GBOX je otvor detekce výkonu. Snadno můžete otestovat výkon 

laseru pomocí otvoru detekce výkonu. Při testování nejprve sejměte ochranný kryt otvoru a 

potom zaměřte vláknem přímo do středu otvoru, udržujte vzdálenost asi 0,5 cm a upevněte 

vlákno. Detektor není aktivní pro vlnovou délku 1940 nm, kdy je nutné použít externí 

detektor výkonu. 

  

 
 
Pozor! 

(1) Při testování výkonu používejte ochranné brýle. 

(2) Před testováním musíte otevřít otvor detekce výkonu. 

(3) Testovací vlákno musí být čisté a hrot vlákna ve velmi dobrém stavu. 

(4) Namiřte hrot vlákna do středu otvoru detekce výkonu (zamiřte na červenou tečku 

podle předchozího obrázku „Otevřený“ vláknem kolmo k otvoru detekce výkonu) a 

zafixujte jej.  

(5) Laserový paprsek musí mířit celý do otvoru detekce laseru a vzdálenost mezi 

hrotem vlákna a měřičem výkonu musí být cca 0,5 cm. 

(6) Vlákno při testování nedržte v rukou. Testování by nemuselo být přesné. 
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8.3 Zadní panel 

 

(1) Dálkový zámek 

(2) Výstup nožního spínače  

(3) RS232 port – pro ovládání počítačem 

(4) USB port – pro aktualizace programu 

(5) Zemnění 

(6) Výstup výkonu 

(7) Větrák 

(8) Síťový vypínač  

(9) Rukojeť 

 
 
Pozor!

 

Dávejte pozor při zapojování a vytahování nožního spínače a zámku. 

(1) 

(7) 

(6) 

 

(2) 

 

(3) 

(4) 

(5) 

(9) 

(8) 
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Na konektoru je červená tečka. Zapojujte nožní spínač nebo zámek tak, že červená tečka 

směřuje nahoru, jak ukazuje obrázek výše. 

 

Při vytahování nožního spínače nebo zámku držte konektor na správném místě. 
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9 Specifikace  

(Teplota: 5 ℃～40 ℃, relativní vlhkost: méně než 80 % a atmosférický tlak: 860 hPa～

1060 hPa.) 

Typ laseru Diodový laser GaAlAs 

Model GBOX-6H 

Vlnová délka H: 1940 nm±10 nm 

Výstupní výkon 1–6 W 

Provozní režim CW, jednoduchý impulz, opakovaný impulz 

Šířka impulzu: 25 μs–10 s 

Frekvence opakování impulzu 0,05 Hz–20 kHz 

Přenosový systém kontakt: vlákna 400 μm, 600 μm a 1000 μm 

s konektorem SMA905;  

nekontaktní: vlákna a hroty 

Zaměřovací paprsek Diodový laser 650 nm, výkon <5 mW, 

nastavitelný jas. 

Provozní rozhraní Barevná LCD dotyková obrazovka 

Zdroj napájení 230 VAC, 5 A, 50 Hz 

Třída laseru 4 

Bezpečnostní klasifikace TřídaⅠTyp B 

Chlazení Vzduchem 

POJISTKY T 250V 5A 

Rozměry 215 (Š) x 245 (D) x 315 (V) mm 

Hmotnost 4 kg 

Úroveň vodotěsnosti IPX1 

Úroveň vodotěsnosti nožního spínače IPX8 

Bezpečnostní shoda CE 0197 
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10 Ovládání přístroje 

 
 
Pozor! 

„GBOX“ musí vždy obsluhovat lékař, který byl instruován ohledně používání 

přístroje během instalace.  

Tato část návodu popisuje technické použití přístroje bez podrobností týkajících se 

lékařské praxe. 

10.1 Úvod 

Pro zaručení bezchybného provozu přístroje během operace je nezbytné dodržovat 

následující požadavky: 

➢ Přístroj byl zapojen do elektrické sítě. 

➢ Pro osoby v místnosti jsou k dispozici ochranné brýle. 

➢ Vlákno bylo upevněno v otvoru laseru (připojena rukojeť dle potřeby).  

➢ Byl použit konektor dálkového zámku. 

➢ Byl připojen nožní spínač. 

➢ Vysunul se nouzový vypínač. 

10.2 Spuštění jednotky 

Laserovou jednotku zapnete hlavním vypínačem do polohy “I” (zapnuto). Indikátor napájení 

se ihned rozsvítí zeleně a ventilátor systému se spustí. Současně se rozsvítí LCD 

obrazovka, jak ukazuje následující obrázek. 
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Po zobrazení informací systém provede samotest. Pokud se během spouštění objeví 

problémy, systém na displeji zobrazí příslušné informace. Více informací uvádí kapitola 10 

Detekce závady. 

Systém potřebuje ke spuštění 8 sekund. 

10.3 Heslo 

 

Před vstupem do systému musíte zadat heslo, kterým jsou 4 čísla od 0 do 9 a výchozí 

heslo je „0000“. Heslo si můžete upravit stisknutím tlačítka MODIFY PASSWORD (Upravit 

heslo). 
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10.4 Hlavní menu 

 

 

 

 
 

 

 

(1) Alarm nožního spínače 

(2) Alarm zámku 

(3) Alarm vlákna 

(4) Časovač spuštěný 

(5) Zvuk zapnutý 

(6) Zaměřovací paprsek spuštěný 

(9) 

(10) 

 

(11) 

(1)    (2)    (3)   (4)   (5)    (6)   (7)    (8) 

(12)    (13)   (14)        (15) (16)            (17) 

(18) 

 

(19) 

 

 

(20) 

 

 

 

(21) 

 

 

(22) 

 

 

(23) 

 

(24) 
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(7) Bluetooth připojení nožního spínače (volitelné) 

(8) Napájení baterií (volitelné) 

(9) Reset energie 

(10) Čítač impulzů 

(11) Nastavení času T off. V době T off je laser pozastaven.  

(12) Zbývající čas léčby 

(13) Intenzita zaměřovacího paprsku 

(14) Pomocné nebo alarmové zprávy  

(15) Nabídky předvoleb 

(16) Menu  

(17) Standby/Ready (V pohotovosti/Připraven) 

(18) Vlnová délka 

(19) Značka výstupu laseru. Když je výstup laseru aktivní, ikona svítí červeně. 

(20) Nastavení výkonu laseru 

(21) Celková energie  

(22) Nastavení času T on. V době T on laser emituje. 

(23) Režim emise laseru 

    CW - souvislý výstup laseru 

    Jednoduchý - stisknutím nožního spínače vydá laser pouze jeden impulz 

    Opakovaný - stisknutím nožního spínače vydá laser několik impulzů 

(24) Uživatelsky zvolené nabídky 

10.5 Nastavení parametrů 

10.5.1 Nastavení výstupního výkonu laseru 

 

Špičkový výkon je maximální výstupní výkon emise laseru a rozsah je 1 W až 6 W. 

Stisknutím tlačítka “+” nebo “-” můžete snadno nastavit výkon laseru. K upravování také 

můžete použít ovládací knoflík. Po skončení úpravy „GBOX“ uloží parametry do nabídky. 
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10.5.2 Reset celkové energie 

 

Když je laser v provozu, energie se sumarizuje. Rozsah celkové energie je od 0 do 99999 J. 

Když chcete resetovat celkovou energii, stiskněte tlačítko „RESET“ button. Když celková 

energie přesáhne 99999 J, vrátí se automaticky na 0. 

Count: Čítač impulzů. 

Single (Jednoduchý): V tomto režimu hodnota v poli Count znamená celkový počet 

stisknutí nožního spínače. 

Repeat (Opakovaný): V tomto režimu se sešlápnutí a uvolnění nožního spínače bude 

automaticky kumulovat. Opětovným sešlápnutím nožního spínače se čítač přeruší. 

10.5.3 Výběr emisního režimu laseru 

 

Jsou zde 3 emisní režimy. Po výběru se příslušný knoflík rozsvítí zeleně: 

(1) CW  

V tomto režimu bude laser pokračovat v emitování, dokud neuvolníte nožní spínač. 

 
 
Pozor! 

Kvůli bezpečnosti v tomto režimu je nutné po emitování v délce 5 minut (je-li 

špičkový výkon více než 6 W) laser alespoň na 1 minutu vypnout. 

(2) Single (Jednoduchý)  

V tomto režimu bude laser emitovat jeden impulz, pokud neuvolníte nožní spínač. 

(3) Repeat (Opakovaný) 

V tomto režimu bude laser emitovat impulzy, dokud neuvolníte nožní spínač. 

10.5.4 Nastavení času laseru T on 

 

Čas T on je doba, kdy laser emituje, během jedné pulzní periody. Rozsah je od 25 μs do 
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10 s. Stisknutím tlačítka “+” nebo “-” můžete snadno nastavit hodnotu. Také můžete 

k úpravě použít ovládací knoflík. Nakonec „GBOX“ uloží parametry do nabídky. 

10.5.5 Nastavení času laseru T off 

 

Čas T off je doba, kdy je laser vypnutý, během jedné pulzní periody. Rozsah je od 25 μs do 

10 s. Stisknutím tlačítka “+” nebo “-” můžete snadno nastavit hodnotu. Také můžete 

k úpravě použít ovládací knoflík. Nakonec „GBOX“ uloží parametry do nabídky. 

10.5.6 Úprava zaměřovacího paprsku 

 

Nastavení hustoty zaměřovacího paprsku [+] ji zvyšuje a [-] snižuje. 

Zaměřovací paprsek má 7 úrovní od 0 do 6. Když je úroveň zvolena, rozsvítí se zeleně, 

jinak je černá. Je-li úroveň zaměřovacího paprsku 0, znamená to, že je zaměřovací 

paprsek zavřený.  

V hlavním menu je položka 6 aktivní (viz kapitola 10.4), pouze když je hodnota větší než 0. 

 
 
Pozor! 

Pouze ve stavu Ready (připraven) můžete vidět hustotu zaměřovacího paprsku. Ve 

stavu standby (pohotovostním) můžete upravovat hustotu, ale nebudete ji vidět. 

10.5.7 Standby (pohotovostní) a Ready (připraven) 

                   

Stisknutím tlačítka Ready/Standby se mění stav z jednoho na druhý. 

Standby: v tomto stavu je zdroj napájení laseru vypnutý. Když stisknete nožní spínač, laser 

se nespustí. 

Ready: v tomto stavu je zdroj napájení laseru zapnutý. Když stisknete nožní spínač, laser 
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se může spustit.  

10.5.8 Menu a Proposal (Nabídka)  

Když stisknete tlačítko „Proposal“, dostanete se do rozhraní nabídky a tlačítko „Menu“ vede 

do rozhraní menu. 

10.5.9 Rozhraní Menu 

10.5.9.1 Nastavení 

 

 

V rozhraní menu se stisknutím ikony „Settings“ (nastavení) dostanete do rozhraní 

uživatelského nastavení. V tomto rozhraní můžete nastavovat zvuk reproduktoru, 

podsvícení LCD, můžete nastavit signalizaci energie, rozsah je 20–200 J. A také můžete 

zapnout/vypnout časovač. Když je časovač zapnutý, můžete nastavit hodnotu času.   

V tomto rozhraní se můžete stisknutím ikony „Back“ (zpět) vrátit zpět do hlavního menu. 
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10.5.9.2 Systémové informace 

Když se chcete dozvědět informace o systému, stiskněte ikonu „Info“ v rozhraní menu. 
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10.5.10 Rozhraní Proposals (nabídky) 

 

V rozhraní nabídek je 16 položek, kterými můžete měnit nabídky parametrů pomocí 

následujících kroků: 

(1) Vyberte nabídku, kterou chcete změnit. 

(2) Dole na obrazovce uvidíte předchozí parametr. 

(3) Stisknutím „OK“ se vrátíte do hlavního menu. 

(4) Změňte parametr v hlavním rozhraní (viz 9.5). 

Nabídku můžete snadno přejmenovat poklepáním na tlačítko „Rename“ (přejmenovat). 
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10.6 Laserové záření  

Když je dokončeno nastavení parametrů, pak po stisknutí tlačítka „Ready“ (připraven) 

systém připomene použití ochranných brýlí (pro ochranu při vlnové délce 800 nm až 

2100 nm). Když nyní stisknete nožní spínač, laser začne emitovat. 
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11 Detekce závady 

Problém Možná příčina Řešení problému 

Při zapnutí hlavního 

vypínače se přístroj 

nespustí a indikátor 

napájení nesvítí 

1) Je stisknuté tlačítko 

nouzového vypínače laseru, 

„Emergency Stop“. 

2) Pojistka je spálená 

1) Vraťte tlačítko nouzového 

vypínače laseru „Emergency 

Stop“ zpět do normální 

polohy. 

2) Odpojte napájecí kabel a 

zkontrolujte pojistku. 

Alarmové hlášení na 

obrazovce 

1) Vlákno není zapojeno nebo  

je zapojeno nesprávně. 

2) Vypínač bezpečnostního 

zámku je zapnuté 

3) Nožní spínač není připojen 

4) Systém je vadný 

1) Zapojte řádně vlákno 

2) Připojte spínač 

bezpečnostního zámku. 

3) Připojte nožní spínač. 

4) Poznamenejte si chybový kód 

a kontaktujte GIGAA. 

TEMPERATURE is HIGH 

(TEPLOTA je VYSOKÁ) 

Teplota je vyšší než 35 ℃ Vypněte laser a několik minut 

počkejte. 

TEMPERATURE is LOW 

(TEPLOTA je NÍZKÁ) 

Teplota je nižší než 10 ℃ Zvyšte teplotu v místnosti. 

POWERSUPPLY ERROR 

(CHYBA NAPÁJENÍ) 

Proud laseru je vysoký Proud laseru je vysoký 

Remote INTERLOCK 

(Dálkový zámek)  

Zámek není připojený Připojte zámek 

FIBER NOT 

CONNECTED (VLÁKNO 

NEPŘIPOJENO) 

Vlákno není připojené Připojte vlákno 

Footswitch opened 

(Nožní spínač otevřen) 

Nožní spínač není připojený Připojte nožní spínač 

Fiber temperature is high 

(Teplota vlákna je vysoká) 

Teplota konektoru vlákna je 

vysoká 

Hrot vlákna nebo čočka výstupu 

laseru jsou možná špinavé, 

zkontrolujte prosím hrot vlákna a 

čočky výstupu laseru 

MOSFET temperature is 

high (MOSFET teplota je 

vysoká) 

MOSFET teplota je vysoká. Zastavte výstup laseru 

Při spuštění laseru není 

elektřina 

Není připojen k externímu 

zdroji napájení  

Připojte k externímu zdroji 

napájení  

Při spuštění laseru není 

elektřina 

Stiskněte nouzový vypínač  Otočením po směru hodinových 

ručiček vyklopte nouzový 

vypínač 

Při spuštění laseru není 

elektřina 

Vnitřní zdroj napájení nemá 

výkon 

Zkontrolujte přívodní napětí a 

požadované napětí. 

Při spuštění laseru není Vnitřní zdroj napájení nemá Zdroj napájení je vadný, 
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elektřina výkon laserový systém musí být 

odeslán zpět k výrobci GIGAA 

Nelze spustit, žádné 

zobrazení na displeji 

Vodič obrazovky je přerušený 

nebo datový vodič odpadl 

Oddělte přístroj, aby bylo možno 

zkontrolovat vodič obrazovky a 

datový vodič  

 

Nelze spustit, žádné 

zobrazení na displeji 

Řídicí deska nemá žádný 

výstup 

Řídicí deska je vadná, odešlete 

laser zpět do GIGAA  

Není zaměřovací paprsek Není připojeno vlákno Zkontrolujte, je-li vlákno 

připojeno, nebo ne 

Není zaměřovací paprsek Intenzita je příliš nízká Zaměřovací paprsek je vadný, 

odešlete zpět do GIGAA 

Není zaměřovací paprsek  Laser je stále v pohotovostním 

režimu 

Pouze laser je ve stavu 

připraven, bude mít zaměřovací 

paprsek 

Není zaměřovací paprsek Příčina je ve vláknu nebo 

optických součástech 

Vyměňte vlákno nebo rukojeť 

Není zaměřovací paprsek Problém diodového laseru Kontaktujte společnost GIGAA 

Není zaměřovací paprsek Stav zaměřovacího paprsku je 

„OFF“ (vypnuto) 

Nastavte zaměřovací paprsek 

na „ON“ (zapnuto) 

Není zaměřovací paprsek Čočka výstupu diodového 

laseru v konektoru SMA je 

poškozená 

Kontaktujte společnost GIGAA 

Je zaměřovací paprsek, 

nesvítí laserové světlo 

Nožní spínač není zapojen Zkontrolujte připojení nožního 

spínače 

Je zaměřovací paprsek, 

nesvítí laserové světlo 

 

Něco se stalo s nožním 

spínačem 

Zkontrolujte vodič nožního 

spínače 

Není zaměřovací 

paprsek, nesvítí laserové 

světlo 

Vlákno není připojeno k laseru Zkontrolujte připojení vlákna 

Není zaměřovací 

paprsek, nesvítí laserové 

světlo 

Něco se stalo s vláknovou 

součástí 

Kontaktujte společnost GIGAA 

Není zaměřovací 

paprsek, nesvítí laserové 

světlo 

Nožní spínač není zapojen Zkontrolujte připojení nožního 

spínače 

Není zaměřovací 

paprsek, nesvítí laserové 

světlo 

Něco se stalo s nožním 

spínačem 

Zkontrolujte vodič nožního 

spínače 

Je zaměřovací paprsek, 

ale nesvítí laserové světlo 

Něco se stalo s nožním 

spínačem  

 

Vyměňte nožní spínač za stejný 

model 

Je zaměřovací paprsek, Modul diodového laseru je Kontaktujte společnost GIGAA 
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ale nesvítí laserové světlo  poškozen 

Zobrazí se zpráva alarmu Zkontrolujte dočasné závady Restartujte laser, pokud závada 

trvá, přečtěte si popisné info, 

analyzujte příčinu, nebo 

kontaktujte společnost GIGAA 

 

 

12 Údržba 

12.1 Údržba vlákna 

(1) Jeden z konců vlákna, který se připojuje ke konektoru SMA905, je výstup vláknového 

diodového laseru. Jakékoli znečištění nebo cizí materiál na konci vlákna spálí vlákno a 

může dokonce poškodit diodový laser.  

(2) Pokud konec vlákna není hladký nebo je kontaminovaný, může to ovlivnit výstupní 

výkon laseru. Když laser uvolňuje vysoký výkon, může se koncová ploška dokonce roztavit 

nebo zkarbonizovat, což prudce snižuje výkon laseru.  

(3) Během klinického použití bude vlákno v přímém kontaktu s pacienty. Takže vlákno 

může být silně kontaminováno. Pokud nebude důkladně dezinfikováno, může se stát 

závažným prostředkem přenosu onemocnění.  

(4) Materiál zdravotnického optického vlákna splňuje zdravotnické normy, může být 

sterilizováno. Část ve styku s lidským tělem splňuje požadavky na biokompatibilitu. Po 

použití je třeba vlákno opláchnout čistou vodou a otřít do čista. Obecně se používá 

sterilizace etylenoxidem. Pamatujte, že konektor SMA905 nelze ponořovat do kapalin, jinak 

by snadno došlo k poškození vlákna. Navíc by se zničil laser.   

Po mnoha cyklech používání a dezinfekčních procedur, se může přenosová účinnost 

vlákna značně snížit a může mít únik světla. Poté je třeba vlákno vyměnit. 

POZNÁMKA: 

Důrazně se zakazuje namáčet konektor SMA905 do kapalin při čištění optického 

vlákna. Důrazně se zakazuje sundávat ochranný kryt vlákna, když není vlákno 

připojené.  

(5) Vlákno se nesmí příliš ohýbat, jinak se může zlomit. 

12.2 Údržba hlavní jednotky 

„GBOX“ je přesný zdravotnický přístroj a jeho údržbu musí provádět pouze technici 

s odborným pověřením od společnosti GIGAA.   

(1) Když se vlákno vyjme, je třeba zakrýt otvor ochranným krytem. Ochranný kryt se napřed 

musí očistit alkoholem. 
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(2) Nedotýkejte se obrazovky tvrdými nebo ostrými předměty. Nedrhněte obrazovku 

chemikáliemi. Můžete ji lehce očistit měkkou tkaninou. 

(3) Při přepravě chraňte jednotku před prudkými otřesy a nárazy. 

(4) Výstupní výkon laseru je každoročně kalibrován odborným technikem proškoleným od 

společnosti GIGAA. 

13 Servis 

Interval pro provádění periodické bezpečnostně technické kontroly je 1 rok.  

Záruční a pozáruční servis zajišťuje společnost Medicton Group s.r.o., sídlem Jiráskova 

609, 572 01 Polička, IČ: 274 85 391, DIČ: CZ27485391 

Servisní místa:  

Servisní centrum Polička:  

Družstevní 893, 572 01 Polička Tel: +420 468 008 922  

Servisní centrum Praha:  

Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6 Tel: +420 233 338 538  

E-mail: servis@medicton.com  

 

• Poskytujeme odborné školení týkající se technického a klinického použití laseru.  

• Rychlá odezva do 24 hodin, snadno dostupné příslušenství a zařízení.  

• Pravidelná údržba a technická podpora na místě. 

 

Výrobce: 

Wuhan Gigaa Optronics Technology Company Ltd.  

Adresa: 5, 6/F, Unit A, B, Building B8, Hi-Tech Medical Device Industrial Park, #818 Gaoxin 

Avenue, East Lake Development Zone, Wuhan 430206, China  

Tel.: +86 27 67848871 +86 27 67848872  

Fax: +86 27 67848873  

Web: www.gigaalaser.com  


