
Streszczenie

W artykule scharakteryzowano ekspozycję na zmienne pola
magnetyczne wytwarzane przez urządzenia do magnetotera-
pii oraz ocenę oddziaływania tych pól na otoczenie. Na pod-
stawie badań wykonanych przy ponad 60 aplikatorach do
terapii polem magnetycznym ustalono, że pola stref ochron-
nych ekspozycji zawodowej oraz pola, w których mogą po-
wstać zakłócenia pracy implantów medycznych, występują
w odległości do 40-70 cm od środka różnych aplikatorów
szpulowych o średnicy od 20 cm do 60 cm. Pola, w których
mogą powstać zakłócenia urządzeń elektronicznych, wystę-
pują w odległości do 200-300 cm od aplikatorów szpulo-
wych. Zasięgi oddziaływania pól wytwarzanych przez inne-
go typu aplikatory są wielokrotnie mniejsze.

Słowa kluczowe: pola elektromagnetyczne, zmienne pola
magnetyczne, strefa ochronna

Abstract

The exposure to time-varying magnetic field emitted by
devices for magnetic field therapy and evaluation of their
influence on the environment, are characterized. Examina-
tion of magnetic fields emitted by over 60 applicators
shown that magnetic fields of the level exceeding general
public permissible exposure or exposure permissible for
users of medical electronic implants can be found in the
distance up to 40-70 cm from the centre of various reel ap-
plicators of diameter of 20-60 cm. Magnetic fields, by
which electronic devices can be affected by the field are
present in a distance up to 200-300 cm from the reel appli-
cators. Other types of applicators emit fields of lower level.

Słowa kluczowe: electromagnetic fields, time-varying ma-
gnetic fields, protective zone

Wprowadzenie
Pola i promieniowania elektromagnetyczne o częstotliwości 
z różnych zakresów, takich jak: promieniowanie jonizujące,
nadfioletowe, widzialne, podczerwone, mikrofalowe itd., mają
szerokie zastosowanie w terapii i diagnostyce medycznej. Ba-
dania przeprowadzono w celu oceny parametrów pól i promie-
niowania elektromagnetycznego o częstotliwościach z zakresu
0-300 GHz, zaliczanych do grupy promieniowań niejonizują-
cych, występujących w otoczeniu urządzeń do fizykoterapii.

Urządzenia wykorzystujące oddziaływanie pól magnetycz-
nych małych częstotliwości mają szerokie zastosowanie, m.in.
w rehabilitacji po urazach ortopedycznych lub w leczeniu sta-
nów bólowych [1]. Terapia wykorzystuje oddziaływanie indu-
kowanych w organizmie człowieka prądów elektrycznych, jak
również bezpośrednie oddziaływanie przemiennego pola ma-
gnetycznego lub magnetostatycznego, w przypadku wykorzy-
stania pól o składowej stałej. Źródłem pola magnetycznego 

w urządzeniach magnetoterapeutycznych są zazwyczaj cewki
(aplikatory) zasilane z generatora prądu. Obecnie stosuje się
najczęściej aplikatory szpulowe, zakładane na poddawane te-
rapii części ciała (rys. 1) oraz aplikatory o kształcie cewki pła-
skiej o różnych wymiarach, montowanej w materacu lub 
w poduszkach przykładanych do wybranych części ciała pa-
cjenta [2, 3, 4]. Oś symetrii aplikatorów jest ustawiana pozio-
mo (najczęściej) lub pionowo  zależnie od potrzeb terapeu-
tycznych. Aplikatory zasilane są prądami o małych natęże-
niach i niskich napięciach, w związku z tym układ zasilający
(kable i generator) nie wytwarzają pola elektrycznego i ma-
gnetycznego o poziomach wymagających oceny. Jedynie apli-
katory zawierające układy cewek indukują pola elektroma-
gnetyczne o poziomach wymagających oceny. Przy stosunko-
wo małych częstotliwościach (z zakresu herców lub kiloher-
ców) oceny wymaga jedynie składowa magnetyczna tych pól.

Inne urządzenia fizykoterapeutyczne, stosowane do terapii
prądami przepływającymi bezpośrednio między aplikatorami
i ciałem pacjenta, nie zawierają elementów indukcyjnych (ce-
wek wielozwojowych), wykorzystują w zabiegach prądy o ni-
skich natężeniach i napięciach. W związku z tym nie wytwa-
rzają pola elektrycznego i magnetycznego o poziomach wy-
magających oceny.

Cel badań

Pola elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia mogą
oddziaływać na:
 pacjentów poddawanych zabiegom magnetoterapeutycz-

nym,
 pracowników obsługujących zabiegi,
 pracowników postronnych wykonujących inne zadania,
 pacjentów poddawanych w pobliżu innym zabiegom,
 aparaturę elektroniczną, znajdującą się w pobliżu (w tym

implanty medyczne i urządzenia komputerowe).
Celem badań było zbadanie charakterystyki i poziomu eks-

pozycji na pola elektromagnetyczne, występujące w otoczeniu
typowych urządzeń fizykoterapeutycznych, jakimi są urzą-
dzenia do magnetoterapii, oraz ocena ekspozycji obsługują-
cych je pracowników.

Prezentowane badania nie obejmowały oceny poziomu eks-
pozycji pacjentów poddawanych zabiegom magnetoterapeu-
tycznym.

Metodyka 

Badania pola magnetycznego wytwarzanego przez urządzenia
fizykoterapeutyczne wykonano w celu oceny poziomu tzw.
miar zewnętrznych ekspozycji, które opisują alternatywnie
następujące parametry: 
 natężenie pola magnetycznego H, w A/m,
 indukcja magnetyczna B, w T,
 indukcja magnetyczna B, w Gs.

W artykule zaprezentowano wyniki badań w odniesieniu do
indukcji magnetycznej, wyrażonej w mT. W celu przeliczenia
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prezentowanych danych na inne jednostki
można zastosować następujące zależności:
1 mT odpowiada 800 A/m lub 10 Gs. 

W otoczeniu aplikatorów urządzeń ma-
gnetoterapeutycznych przeprowadzono po-
miary indukcji magnetycznej pól zmien-
nych i magnetostatycznych, wykorzystując:
 izotropowy miernik szerokopasmowy

wartości skutecznej, o paśmie pomiaro-
wym 5 Hz-30 kHz i płaskiej charaktery-
styce częstotliwościowej, z anteną ra-
mową ∅10 cm,

 miernik izotropowy z czujnikiem hal-
lotronowym do pomiaru pól magneto-
statycznych.

Wykonano również identyfikację parametrów zmienności
badanych pól magnetycznych w czasie, z wykorzystaniem an-
teny o płaskiej charakterystyce częstotliwościowej, oscylosko-
pu cyfrowego i analizy widmowej z wykorzystaniem szybkiej
transformaty Fouriera (FFT).

Pomiary pola elektromagnetycznego wykonywano zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy PN-T-06580:2002 [5], która
jest zharmonizowana z rozporządzeniem w sprawie najwyż-
szych dopuszczalnych natężeń (NDN) pól elektromagnetycz-
nych w środowisku pracy [6] i jest podstawowym dokumen-
tem definiującym wymagania odnośnie sposobu wykonywa-
nia oceny warunków ekspozycji pracowników. 

Wykonano również symulacje numeryczne rozkładów pola
magnetycznego wytwarzanego przez aplikatory szpulowe 
o typowych wymiarach. Wykorzystano oprogramowanie do
obliczeń z wykorzystaniem prawa Biota-Savarta.

Wyniki
Wykonano badania pól magnetycznych wytwarzanych przez
ponad 60 różnego typu aplikatorów do magnetoterapii. Apli-
katory szpulowe najczęściej mają szerokość ok. 20 cm i śred-
nicę od ok. 20 cm do ok. 60 cm. Wiele urządzeń do magneto-
terapii dostępnych jest z zestawem trzech aplikatorów o śred-
nicach ok.: 55 cm, 35 cm oraz 25 cm. Liczba różnych aplika-
torów obsługiwanych przez jeden generator waha się od 1 do
6. Kilka aplikatorów może być jednocześnie aktywnych i uży-
wanych w tym samym czasie do terapii jednego lub kilku pa-
cjentów. Aktywacja aplikatora dokonywana jest za pomocą
przełączników lub oprogramowania sterującego generatora.
Maksymalne wartości nastaw indukcji magnetycznej, podane
w dokumentacji urządzeń lub w nastawach generatora, są za-
leżne od średnicy aplikatorów, typowo:
 5 mT (dla aplikatorów o średnicy 50-60 cm),
 10 mT (dla aplikatorów o średnicy 30-40 cm),
 20 mT (dla aplikatorów o średnicy ok. 20-25 cm). 

Podane wartości maksymalne zwykle występują przy po-
wierzchni aplikatorów szpulowych, a w centrum pole magne-
tyczne jest ok. 3-krotnie słabsze. W miarę oddalania się od
obudowy aplikatorów, poziom pola magnetycznego zmniejsza
się gwałtownie (rys. 1, 2). Poziom pola wytwarzanego przez
aplikator w czasie zabiegu ustawiany jest poprzez wybranie
względnego poziomu pola (od 1% do 100%) lub bezpośrednio
w jednostkach indukcji magnetycznej, mT lub Gs. 

W zależności od modelu urządzenia możliwe są różne usta-
wienia zmienności prądów zasilających aplikatory w czasie
zabiegów  częstotliwości najczęściej z zakresu 1-100 Hz oraz
wybrany kształt przebiegu, np.:
� sinusoidalny:

 pełny (przebieg przemienny),
 z prostowaniem jednopołówkowym (przebieg ze skła-
dową stałą),
 z prostowaniem dwupołówkowym (tzw. zasilanie prą-
dem stałym);

� prostokątny lub trójkątny:
 pełny (przebieg przemienny),
 z prostowaniem jednopołówkowym (przebieg ze skła-
dową stałą);

� przebieg o kształcie zmieniającym się przy stałej często-
tliwości (np. z modulacją amplitudową);

� przebieg o kształcie zmieniającym się z jednoczesną
zmianą częstotliwości.

W przypadku wspomnianych przebiegów niesinusoidal-
nych, oprócz składowej o częstotliwości podstawowej wybie-
ranej przez fizykoterapeutę przy ustawianiu trybu pracy urzą-
dzenia, pole elektromagnetyczne zawiera harmoniczne o wyż-
szych częstotliwościach.

Dyskusja wyników

Kryteria oceny poziomu ekspozycji na pola magnetyczne
Badania pola elektromagnetycznego w środowisku pracy pro-
wadzone są w celu zidentyfikowania źródeł pól stanowiących
potencjalne zagrożenie dla pracowników i oceny poziomu za-
grożeń pochodzących od tych pól. Badania prowadzi się, wy-
konując pomiary lub obliczenia parametrów pola oddziałują-
cego na pracowników i obiekty techniczne, znajdujące się 
w środowisku pracy [3, 7, 8].

Obecne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. rozpo-
rządzenie ministra pracy w sprawie najwyższych dopuszczal-
nych natężeń (NDN) pól elektromagnetycznych [6, 8], okre-
ślają natężenia pól elektrycznych i magnetycznych dopusz-
czalne w miejscu przebywania pracownika (tzw. miary ze-
wnętrzne ekspozycji) oraz długość jej trwania w ciągu zmiany
roboczej (poprzez dopuszczalny wskaźnik ekspozycji). Warto-
ści najwyższego dopuszczalnego natężenia pola elektrycznego
i magnetycznego (NDN) ustalono na bezpiecznym poziomie
oddziaływania na organizm pracownika przez okres jego ak-
tywności zawodowej. Pola elektromagnetyczne o wysokich
poziomach, dopuszczających tylko ekspozycję pracowników,
zwane są polami stref ochronnych. Wartości NDN ustalono 
w odniesieniu do wartości maksymalnych natężeń pól oddzia-
łujących na pracowników, tak by granica strefy niebezpiecz-
nej była zharmonizowana z wymaganiami dotyczącymi do-
puszczalnych wartości miar wewnętrznych w przypadku ty-
powych, realistycznych warunków ekspozycji występujących
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Rys. 1 Względny rozkład poziomu pola magnetycznego w otoczeniu
przykładowego aplikatora do magnetoterapii  wyniki obliczeń na
podstawie prawa Biota-Savarta

Fot. 1 Przykładowe aplikatory do zabiegów magnetoterapeutycznych i różne ustawienia
osi symetrii: poziomo (a) lub pionowo (b, c)

a) b) c)
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na stanowisku pracownika [8]. W odniesieniu do pól stref
ochronnych ustanowiono następujące parametry (tabela 1):
 poziom ekspozycji dopuszczalnej w ciągu 8-godzinnego

dnia pracy, tzw. NDN pola elektrycznego i magnetycznego,
 zasady skracania ekspozycji na silniejsze pola, poprzez

tzw. wskaźnik ekspozycji,
 poziom ekspozycji, którego nie wolno przekraczać w nor-

malnych warunkach na stanowisku pracownika, tzw. gra-
nicę strefy niebezpiecznej,

 warunki, w jakich w szczególnych przypadkach dopusz-
czalne jest przebywanie pracownika w polach strefy nie-
bezpiecznej, tj. gdy ekspozycji na pola magnetyczne ma-
łej częstotliwości podlegają tylko kończyny (co może wy-
stąpić przy urządzeniach do magnetoterapii),

 rozgraniczenie warunków ekspozycji zawodowej (w stre-
fach ochronnych) i pozazawodowej (w strefie bezpiecz-
nej), tj. granicę między strefą bezpieczną i pośrednią.

Dotychczas badania naukowe nie wykluczyły możliwości
występowania negatywnych skutków zdrowotnych ekspozycji
przewlekłej, szczególnie ekspozycji o wysokim poziomie [8].
Poziom ekspozycji ogółu ludności również podlega kontroli 
i ograniczeniom, a jej poziom dopuszczalny jest zbliżony do
wartości rozgraniczających strefę bezpieczną i pośrednią [3,
8]. W polach stref ochronnych mogą przebywać wyłącznie
pracownicy, u których w wyniku przeprowadzonych badań
lekarskich stwierdzono brak przeciwwskazań zdrowotnych
do pracy zawodowej w polach elektromagnetycznych. Pra-
cownicy ci podlegają również obowiązkowym szkoleniom 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
będących źródłami pól elektromagnetycznych stref ochron-
nych. Jest to tzw. ekspozycja zawodowa. Pozostali pracownicy
powinni przebywać w polach strefy bezpiecznej. Jest to tzw.
ekspozycja pozazawodowa.

Pola elektromagnetyczne, nawet stosunkowo słabe, mogą
również zakłócać pracę urządzeń elektronicznych, w tym
m.in. aktywnych implantów medycznych. Poziom dopusz-
czalnej ekspozycji zalecany dla osób ze stymulatorami serca
wynosi: 0,5 mT dla pola magnetostatycznego; 0,1 mT dla po-
la magnetycznego 50 Hz [9]. Jest to tzw. granica obszaru ogra-
niczonego dostępu osób ze stymulatorami serca.

Urządzenia informatyczne wrażliwe na oddziaływanie pól
magnetycznych (np. monitory komputerowe z lampą kine-
skopową CRT) powinny poprawnie pracować w polach ma-
gnetycznych 50 Hz o indukcji nieprzekraczającej 0,00125 mT
[10]. Podobne warunki są wymagane do niezakłóconej pracy
telewizorów z lampą kineskopową.

Ocena wyników badań
W otoczeniu aplikatorów szpulowych, przy maksymalnych
nastawach indukcji magnetycznej wytwarzanych pól, mogą
występować strefy ochronne pola magnetycznego (pośrednia,
zagrożenia i niebezpieczna) oraz obszar ograniczonego dostę-
pu osób ze stymulatorami serca.

Pole magnetyczne z reguły nie jest osłabiane
przez typowe ścianki działowe w gabinetach fizy-
koterapeutycznych. W związku z tym przy anali-
zowaniu zagrożeń, jakie mogą wystąpić przy ak-
tywnych aplikatorach dla pracowników i pacjen-
tów oraz urządzeń technicznych, konieczne jest
uwzględnienie również pomieszczeń sąsiadują-
cych z aplikatorem ustawionym w pobliżu ściany.

Maksymalne poziomy indukcji magnetycznej wew-
nątrz aplikatorów zależą od urządzenia i mogą do-
chodzić do 20 mT. Na zewnątrz aplikatorów w od-
ległości ok. 50 cm od ich obudów indukcja magne-
tyczna nie przekracza 0,07 mT (zasięg stref ochron-
nych  granica między strefą pośrednią i bezpiecz-
ną). Zasięg strefy ograniczonego dostępu dla osób ze
stymulatorami serca w przypadku pól magnetycz-
nych zmiennych jest zbliżony do zasięgu strefy po-
średniej takich pól. Pola o indukcji rzędu 0,001 mT
występują do 200-300 cm od aplikatorów (pola mo-
gące zakłócić pracę urządzeń elektronicznych). Za-
sięgi stref ochronnych pola magnetycznego stwier-
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Rys. 2 Rozkład pola magnetycznego w otoczeniu typowych aplika-
torów do magnetoterapii  wyniki obliczeń na podstawie prawa
Biota-Savarta oraz wyniki pomiarów dla aplikatorów: a) ∅ 55 cm,
b) ∅ 35 cm, ∅ 25 cm

Zakres częstotliwości Indukcja magnetyczna, 
B1, mT, (NDNB)

0 Hz < f ≤ 0,5Hz (pole magnetostatyczne) 10
0,5 Hz < f ≤ 50 Hz 0,25

0,05 kHz < f ≤ 1 kHz 12,5/f

Tabela 1 Indukcja magnetyczna  wartości dopuszczalne przy ekspozycji ośmio-
godzinnej (NDN) pól magnetycznych [6] 

 f - częstotliwość w Hz
 wartości graniczne ekspozycji zabronionej są 10-krotnie wyższe od wartości B1 (grani-

ca strefy niebezpiecznej)
 wartości NDN odnoszą się do maksymalnego w czasie ekspozycji natężenia pola pier-

wotnego, tj. zmierzonego pod nieobecność pracownika, w pionie odpowiadającym po-
łożeniu osi ciała pracownika [5] (granica między strefą pośrednią i zagrożenia) 

 wartości graniczne ekspozycji zabronionej kończyn na pole magnetyczne o częstotliwo-
ści f<800 kHz są 5-krotnie wyższe od wartości B1

 wartości graniczne stref ochronnych ekspozycji zawodowej są 3-krotnie mniejsze od
wartości B1 (granica między strefą pośrednią i bezpieczną)  granica między ekspozy-
cją zawodową i pozazawodową
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dzone wokół ok. 60 aplikatorów, zmierzone przy maksymal-
nych nastawach dla przebiegu sinusoidalnie zmiennego o czę-
stotliwości 50 Hz, zaprezentowano w tabeli 2 i na rys. 3.

Przy częstotliwości pól większej niż 50 Hz zasięgi stref
ochronnych pola o określonym rozkładzie w otoczeniu apli-
katora zwiększają się proporcjonalnie do częstotliwości, ze
względu na zmniejszające się z częstotliwością pól wartości
graniczne stref ochronnych. W przypadku maksymalnych na-
staw przebiegu prostokątnego zasięg stref ochronnych może
być większy do 1,4 raza, a dla przebiegu trójkątnego do 1,2 ra-
za od wartości ustalonych dla przebiegu sinusoidalnie zmien-
nego (wskutek zawartości składowych harmonicznych o wyż-
szych częstotliwościach w przebiegu zmienności takich pól).
Zasady obliczania zasięgów stref dla przebiegów nieharmo-
nicznych podano w PN-T-06580:2002 [5].

W otoczeniu aplikatorów zasilanych prądem prostowanym
(ze składową stałą) występuje również pole magnetostatyczne,
zazwyczaj o poziomach nieprzekraczających granicy strefy
bezpiecznej. Strefa pośrednia może występować tylko przy
niektórych urządzeniach i ma zasięg nieprzekraczający kilku
cm od obudowy aplikatora. Natomiast zasięg strefy ograni-
czonego dostępu dla osób ze stymulatorami serca w przypad-
ku pól magnetostatycznych nie przekracza 10 cm od obudowy
aplikatora. 

Często gabinety fizykoterapeutyczne eksploatują kilka urzą-
dzeń do magnetoterapii. W przypadku równoczesnego włącze-
nia kilku aplikatorów, jeżeli aktywne aplikatory znajdują się 
w odległości mniejszej niż 1,5 m od siebie, mogą pojawić się do-
datkowe obszary występowania stref ochronnych, na skutek
łącznego oddziaływania na dane miejsce więcej niż jednego
źródła pola (pola od różnych aplikatorów mogą się sumować). 

Obszary stref ochronnych w otoczeniu aplikatorów z cew-
kami płaskimi są z reguły znacznie mniejsze od zaprezento-
wanych przy aplikatorach szpulowych.

Jak wspomniano we wprowadzeniu, natężenie pola elek-
trycznego wokół aplikatorów nie przekracza wartości dopusz-
czalnych, przewidzianych dla ekspozycji bez ograniczeń cza-
su jej trwania (pola strefy bezpiecznej).

Aplikatory podłączane są do generatora kablem o długości
ok. 2 m. Obsługa urządzenia przez fizykoterapeutę polega na
ustawieniu na pulpicie sterowniczym, zgodnie z zaleceniami
lekarskimi, parametrów pola magnetycznego i uruchomieniu
jego wytwarzania w zadanym czasie. Uruchomienie urządze-
nia powoduje wsteczne odliczanie nastawionego czasu. Po
upływie wybranego czasu zabiegu, urządzenie automatycznie
przerywa zasilanie aplikatorów, sygnalizując to dźwiękiem. 
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Zasięg strefy ochronnej [cm]
Aplikator mały (N=17) Aplikator średni (N=17) Aplikator duży (N=21)

N Z P N Z P N Z P
w osi aplikatora

Średnia 14 35 49 - 36 54 - 42 65
Minimum 10 32 45 - 35 48 - 35 55
Maksimum 15 38 60 - 42 57 - 45 70
Mediana 15 35 48 - 35 55 - 43 65
Odchylenie standardowe 2,0 1,6 3,9 - 1,9 2,6 - 3,1 4,6

po promieniu aplikatora
Średnia - 28 39 - 33 47 - 44 62
Minimum - 23 33 - 28 43 - 43 56
Maksimum - 33 48 - 38 53 - 48 68
Mediana - 28 38 - 33 47 - 45 63
Odchylenie standardowe - 1,9 3,8 - 2,5 3,0 - 1,9 3,5

Tabela 2 Wyniki pomiarów zasięgów stref ochronnych pola magnetycznego 50 Hz wokół typowych aplikatorów urządzeń magnetoterapeu-
tycznych (zasięgi stref wyznaczone w stosunku do położenia środka aplikatora)

N  strefa niebezpieczna; Z  strefa zagrożenia; P  strefa pośrednia

Parametr

Rys. 3 Typowe zasięgi stref ochronnych pola magnetycznego 50 Hz
w otoczeniu aplikatorów szpulowych do magnetoterapii  wyniki
pomiarów w otoczeniu aplikatorów: dużych (N=21, ∅ 50-60 cm),
średnich (N=17, ∅ 30-40 cm), małych (N=17, ∅ 20-25 cm)

Rys. 4 Przykładowe rozmieszczenie urządzenia do magnetoterapii
w kabinie zabiegowej: a) każdorazowe podejście do generatora przy
aktywnym aplikatorze jest związane z nieuniknioną ekspozycją
pracownika; b) obsługa urządzenia nie wymaga narażenia pracow-
nika na pola magnetyczne wytwarzane przez aplikator

a) b)
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Podczas wykonywania rutynowych zabiegów przebywanie
pracownika w polach magnetycznych strefy zagrożenia, wy-
stępujących tylko w najbliższym otoczeniu aktywnych aplika-
torów, nie jest niezbędne. Sporadycznie może być tylko nie-
zbędne wykonanie krótkotrwałych czynności przy aplikato-
rze, takich jak skorygowanie ułożenia ciała pacjenta. Czynno-
ści te mogą być wykonywane przy włączonym polu magne-
tycznym (przy aktywnym aplikatorze) lub po wyłączeniu za-
silania aplikatora z generatora. Zależnie od ustawienia aplika-
torów i generatora w kabinie zabiegowej (rys. 4) do generato-
ra można podejść bez wchodzenia w obszar stref ochronnych
bądź związane jest to z nieuniknioną ekspozycją pracownika
na pola magnetyczne. Przy właściwej organizacji pracy i sta-
nowiska pracy takie narażenie nie powinno wystąpić. Po włą-
czeniu urządzenia, w czasie trwania zabiegu, fizykoterapeuta
powinien znajdować się w miejscu, w którym występuje stre-
fa bezpieczna pola magnetycznego. W przypadku konieczno-
ści zbliżenia się do aplikatorów należy wcześniej wyłączyć ge-
nerator, aby uniknąć niepotrzebnej ekspozycji.

Podsumowanie

Zastosowanie fizykoterapeutycznych urządzeń medycznych,
wykorzystywanych krótkotrwale w procesie leczenia lub reha-
bilitacji, może przynieść korzystne skutki zdrowotne u pa-
cjentów, ale wywoływanie podobnych niekontrolowanych
skutków ekspozycji u pracowników obsługujących urządze-
nia w ciągu wieloletniego okresu aktywności zawodowej mo-
że prowadzić do niepożądanych skutków zdrowotnych, szcze-
gólnie w przypadku wykonywania pracy w sposób niezgodny
z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na podstawie zaprezentowanych wyników badań poziomu
zagrożeń elektromagnetycznych i ekspozycji pracowników
przy obsłudze powszechnie wykorzystywanych w placówkach
służby zdrowia urządzeń magnetoterapeutycznych stwierdzo-
no, że można rozmieścić urządzenia w gabinecie zabiegowym
oraz zorganizować obsługę urządzeń i wykonywanie zabie-
gów, tak by nie występowała ekspozycja pracowników na po-
la przekraczające dopuszczalne poziomy.

Zgodnie z zasadą unikania zbędnego narażenia, niezależnie od
wielkości natężeń pól działających na ludzi, ze względu na możli-
wości negatywnego oddziaływania ekspozycji chronicznej, w mia-
rę możliwości zalecane jest dążenie do zminimalizowania pola
elektromagnetycznego oddziałującego na pracowników, z wyko-
rzystaniem dostępnych środków technicznych i organizacyjnych. 

Zmniejszenie narażenia pracowników przy obsłudze urzą-
dzeń medycznych jest możliwe dzięki właściwej organizacji
pracy w sposób wykluczający przebywanie pracowników 
w polach stref ochronnych. 

Specjalne ograniczenie ekspozycji pracowników z wszczepio-
nymi implantami oraz oznakowanie źródeł zwiększonej ekspo-
zycji, zalecane w normach i zaleceniach międzynarodowych,
jest nadal całkowicie uzasadnione. Podatność elektronicznych
implantów medycznych na zakłócenia zależy od ich konstrukcji
i była szczególnie duża w starszych typach. W ostatnich latach
wprowadzono wiele udoskonalonych stymulatorów, o stosun-
kowo dużej odporności na zakłócenia powodowane ekspozycją
na pola elektromagnetyczne. Z uwagi na wieloletni okres eks-
ploatacji nadal używane są również modele starsze, których od-
porność na zakłócające pole może być mniejsza. Zarówno pa-
cjenci przebywający w pobliżu aktywnych aplikatorów, jak 
i pracownicy lub inne osoby postronne mogą znaleźć się w za-
sięgu oddziaływania pól w niekontrolowany sposób. Z tego po-
wodu istotne jest czytelne oznakowanie miejsc, w których takie
oddziaływanie może wystąpić (rys. 5). �
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Rys. 5 Znaki ostrzegawcze (kolorystyka definiowana jest w nor-
mach, najodpowiedniejsze miejsce do ich umieszczenia to obudowa
aplikatora, będącego źródłem pola magnetycznego), uzupełniające
może być podanie informacji o zasięgu stref ochronnych 

źródło pola
elektromagnetycznego

strefa zagrożenia

silne pola magnetyczne 
 wg PN-93/N-01256/03 

i PN-ISO 7010:2006

zakaz wstępu dla osób 
z elektrostymulatorami serca
 wg PN-ISO 7010:2006

wg PN-74/T-06260
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