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PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA INTELECT® RPW 2

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników 
urządzenia Intelect® RPW 2. Zawiera ogólne informacje 
dotyczące obsługi, środków ostrożności oraz konserwacji.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leczenia u pacjenta 
użytkownik tego sprzętu powinien przeczytać i zrozumieć 
informacje zawarte w tym podręczniku oraz postępować 
zgodnie z nimi w odniesieniu do wszystkich dostępnych 
trybów leczenia, a także wskazań, przeciwwskazań, 
ostrzeżeń i środków ostrożności. Aby uzyskać dodatkowe 
informacje dotyczące stosowania leczenia z użyciem 
radialnej fali uderzeniowej i terapii wibracyjnej, należy 
skorzystać z innych źródeł informacji.

PROFIL UŻYTKOWNIKA DOCELOWEGO

Niniejszy wyrób jest przeznaczony do użytku przez 
licencjonowanych pracowników opieki zdrowotnej 
przeszkolonych w zakresie prawidłowego stosowania 
tego urządzenia:
fizjoterapeutów, terapeutów prowadzących terapię 
zajęciową, trenerów sportowych, kręgarzy, osteopatów, 
ortotyków, podologów, lekarzy medycyny sportowej 
i innych lekarzy.
Urządzenia nie wolno sprzedawać bez recepty 
użytkownikom nieprofesjonalnym.

Użytkownik powinien być w stanie:
•  Przeczytać ze zrozumieniem instrukcję 

obsługi, ostrzeżenia, przestrogi i informacje 
o niebezpieczeństwach.

• Usłyszeć sygnały dźwiękowe i zobaczyć sygnały wizualne.
•  Przeczytać ze zrozumieniem przestrogi 

i przeciwwskazania dotyczące urządzenia.
•  Operator powinien w danym momencie obsługiwać tylko 

jedno urządzenie i leczyć tylko jednego pacjenta.
•  Urządzenia nie może obsługiwać pacjent.

DOCELOWE ŚRODOWISKO 
STOSOWANIA

Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku 
klinicznym. Można je przenosić między pomieszczeniami. 
Urządzenia nie należy często transportować między 
placówkami. Nie jest ono przeznaczone do  
stosowania w domu.

WSTĘP PRZEZNACZENIE

Urządzenie Intelect RPW 2 jest przeznaczone do stosowania 
jako sposób leczenia przez lekarzy pragnących zapewnić 
pacjentom skuteczną i sprawdzoną metodę leczenia we 
wskazaniach, takich jak ból, mięśniowo-powięziowe punkty 
spustowe, choroby przyczepów ścięgien oraz aktywacja 
tkanki mięśniowej i łącznej.

Poszczególne wyniki mogą się różnić. Ani firma DJO Global, 
Inc. ani żadna z jej spółek zależnych nie udziela porad 
medycznych. Treść niniejszego dokumentu nie stanowi 
porady medycznej, prawnej ani żadnej innej fachowej porady. 
Informacje związane z różnymi stanami zdrowotnymi, 
medycznymi i sprawnościowymi oraz ich leczeniem nie 
zastępują porad udzielanych przez lekarza lub innego 
specjalistę medycznego.

PRZESTROGA

Słowem „PRZESTROGA” oznaczono możliwe zagrożenia 
bezpieczeństwa, które mogą prowadzić do nieznacznych 
lub umiarkowanych obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

Słowem „OSTRZEŻENIE” oznaczono możliwe zagrożenia 
bezpieczeństwa, które mogą prowadzić do poważnych 
obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

Słowem „NIEBEZPIECZEŃSTWO” oznaczono możliwe 
zagrożenia bezpieczeństwa, które stanowią bezpośrednie 
ryzyko zgonu lub poważnych obrażeń ciała.

Instrukcje dotyczące środków ostrożności zamieszczone w tej 
części i w innych częściach niniejszego podręcznika oznaczono 
określonymi symbolami. Przed rozpoczęciem korzystania z 
tego sprzętu należy zapoznać się z tymi symbolami oraz ich 
definicjami. Definicje symboli są następujące: 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO
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PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA INTELECT® RPW 2

OPISY IKON EKRANU GŁÓWNEGO

Głowica Falcon do leczenia z użyciem 

radialnej fali uderzeniowej

Głowica V-Actor do terapii wibracyjnej

Skrót

Sugerowane ustawienia parametrów (SPS)

Protokoły niestandardowe

Dane zabiegu

Zasoby kliniczne

Ekran główny

Ustawienia

Dysk USB

OPIS OZNACZEŃ NA URZĄDZENIU

Zapoznać się z instrukcją  

obsługi i skróconym podręcznikiem 

użytkownika

Ostrzeżenie, przestroga lub 

niebezpieczeństwo

Urządzenie elektryczne typu B

Uruchamianie

Pauza

Wł./Wył.

Producent

Data produkcji

Numer katalogowy

Numer seryjny 

Ostrożnie, kruche

Tą stroną do góry

Chronić przed wilgocią

Zakres temperatur
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PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA INTELECT® RPW 2

Zakres wilgotności względnej

Zakres ciśnienia atmosferycznego

Organ sprawdzający

Znak CE z numerem jednostki 

notyfikowanej

Sprzęt klasy 1

Sprzęt emitujący promieniowanie 

o częstotliwości fal radiowych

Zgodność z dyrektywą WEEE

Okres trwałości

Numer partii

Kondensacja jest niedozwolona

Zapoznać się z instrukcją użytkowania

Napięcie znamionowe zasilania 

prądem przemiennym

Oznaczenia są zgodne z normami ISO7010 i ISO15-223-1"
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BÓL UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO

Przed zabiegiem z użyciem radialnej fali uderzeniowej 
należy przeprowadzić odpowiednie badanie i postawić 
właściwą diagnozę.

Należy aktualizować wiedzę w zakresie najnowszych odkryć 
i publikacji medycznych dotyczących zabiegów z użyciem 
radialnej fali uderzeniowej pod kątem informacji na temat 
przeciwwskazań i skutków ubocznych nieznanych w czasie 
produkcji urządzenia.

Zabieg RPW jest wskazany w następujących przypadkach:

Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe
Lokalizacja i dezaktywacja punktów spustowych. Punkty 
spustowe lokalizuje się przy użyciu niskiego poziomu energii 
(około 2 bary), przesuwając aplikator nad leczonym obszarem 
mięśni (zwiększona wrażliwość na ból), a następnie dezaktywuje, 
używając wyższego poziomu energii (około 3 bary).

Aktywacja tkanki mięśniowej i łącznej

Poprawienie krążenia
wspomaga przepływ krwi i przyspiesza metabolizm.

Impulsowy masaż wibracyjny
Działanie kojące, przynoszące ulgę w zmęczeniu i napięciu mięśni.

Choroby przyczepów ścięgien

Zapalenie powięzi podeszwy, ból pięty lub ostroga piętowa
Zapalenie powięzi podeszwy to stan zapalny stopy 
spowodowany nadmiernym obciążeniem rozcięgna 
podeszwowego zapewniającego podparcie łuku stopy.

Zwapnienie okołobarkowe/ścięgno mięśnia 
nadgrzebieniowego
Zwapnienia i przewlekły ból barku.

Zapalenie nadkłykcia kości ramiennej w części 
promieniowo-łokciowej stawu łokciowego
Łokieć tenisisty, zapalenie przyczepów ścięgien w łokciowej 
lub promieniowej części stawu łokciowego (kości ramiennej).

Achillodynia (ostre zapalenie ścięgna Achillesa)
Ból spowodowany zapaleniem ścięgna Achillesa lub 
powiązanej z nim kaletki maziowej.

Zespół bólu nadrzepkowego
Ból z przodu, z tyłu i w okolicy rzepki.

Zespół krawędzi piszczelowej
Ból zlokalizowany wzdłuż przyśrodkowej krawędzi kości 
piszczelowej lub tuż za nią.

Zespół tarcia proksymalnego pasma  
biodrowo-piszczelowego / zapalenie przyczepów 
ścięgnistych
Ból lub bolesność po zewnętrznej stronie kolana lub biodra.
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Urządzenia Intelect® RPW 2 NIE należy używać 
w następujących przypadkach:

• Obszar zabiegu obejmuje mózg lub kręgosłup.
• Ciąża (z zabiegu wykluczone są wszystkie części ciała).
• Bezpośrednie stosowanie nad guzami lub zmianami 

nowotworowymi ze względu na możliwość 
zwiększenia dopływu krwi do obszaru dotkniętego 
procesami nowotworowymi.

• Obszary dotknięte polineuropatią. Pacjenci chorzy 
na cukrzycę często cierpią na zaburzenia lub 
zmniejszenie czucia i funkcji układu nerwowego 
w obszarach dotkniętych polineuropatią.

• Leczenie kortyzonem: Po miejscowej iniekcji 
kortyzonu należy odczekać co najmniej 6 tygodni 
przed przeprowadzeniem zabiegu z użyciem 
radialnych fal uderzeniowych.

• Hemofilia, zakrzepica, zakrzepica żył głębokich lub 
inne zaburzenia krzepliwości.

• Przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych.
• Na jakichkolwiek tkankach nowotworowych lub 

zmianach zajmujących pewną powierzchnię.
• Obniżona wrażliwość termiczna w planowanym 

obszarze zabiegu, chyba że zostanie o tym 
poinformowany lekarz prowadzący pacjenta.

• Impulsów nie wolno stosować w obszarach 
docelowych w pobliżu dużych naczyń krwionośnych, 
kręgosłupa lub głowy (oprócz twarzy).

PRZECIWWSKAZANIA
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DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Prowadząc zabieg z użyciem radialnych fal uderzeniowych, 
należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Przeprowadzając zabiegi z użyciem radialnych fal 
uderzeniowych nad kością pokrytą minimalną ilością 
tkanki miękkiej (wypukłość kostna) lub bez pokrycia 
tkanką miękką (rany w stadium IV), należy zachować 
ostrożność.

• Należy zdjąć aparaty słuchowe.
• Działanie sprzętu wykorzystującego radialne fale 

uderzeniowe może zakłócać pracę innego sprzętu 
podłączonego do pacjenta. Należy zachować jak 
największą odległość między tymi urządzeniami, 
aby zmniejszyć prawdopodobieństwo interakcji 
między nimi. Więcej informacji zawierają tabele 
EMC zamieszczone na końcu niniejszego podręcznika.

• Podgrzewanie zwiększa wszelkie skłonności do 
krwawień ze względu na zwiększenie przepływu krwi 
i unaczynienia podgrzewanych tkanek. Z tego względu 
przeprowadzając zabiegi z użyciem radialnej fali 
uderzeniowej u pacjentów cierpiących na zaburzenia 
krzepliwości krwi, należy zachować ostrożność.

• W trakcie wszystkich zabiegów należy często 
monitorować poziom natężenia energii i reakcje skórne.

• Aplikator należy zawsze przemieszczać po skórze 
małymi, kolistymi ruchami.

• Zabiegów z użyciem radialnych fal uderzeniowych 
nie wolno stosować w obrębie głowy.

• Nie należy prowadzić zabiegu bezpośrednio 
w miejscu, w którym znajduje się metalowy implant.

• Pacjenci z aktywnymi chorobami autoimmunizacyjnymi 

mogą nie zareagować dobrze na zabieg.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Po zabiegu z użyciem radialnych fal uderzeniowych mogą 
wystąpić skutki uboczne. Większość z nich wystąpi po 1–2 dniach. 
Zabiegu nie należy powtarzać aż do ustąpienia wcześniejszych 
skutków ubocznych. Do częstych skutków ubocznych należą:

• Rumień, zaczerwienienie
• Obrzęk
• Ból
• Krwiak
• Wybroczyny, czerwone plamki
• Zmiany skóry po wcześniejszym leczeniu kortyzonem
• Te skutki uboczne zazwyczaj ustępują po 5–10 dniach.

CZĘŚCI MAJĄCE KONTAKT Z PACJENTEM

Aplikatory Materiał Typ części aplikacyjnej

A6 Stal 1.4021 Typ B

T10 Stal 1.4021 Typ B

C15 Ceramika Volcera Typ B

DI 15 Tytan klasy 5 ELI Typ B

F15 PTFE Typ B

D20-S Stal 1.4542 Typ B

D35-S Stal 1.4542 Typ B

D20-T Tytan klasy 5 ELI Typ B

Ro40 Stal 1.4021 Typ B

R15 Stal 1.4021 Typ B

V10 POM-C LSG (ACETRON) Typ B

V25 POM-C LSG (ACETRON) Typ B

V40 POM-C LSG (ACETRON) Typ B

PERI ACTOR POM-C LSG (ACETRON) Typ B

SPINE ACTOR 
Poli(fluorek winylidenu)  

EpoFlon – ECTFE (Halar)
Typ B

Żel do 

ultrasonografii 

Żel na bazie wody dejonizowanej 

(PH7)
Typ B
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OPIS PRODUKTU

Urządzenie Intelect® RPW 2 to wykorzystujący sprzężone 
powietrze balistyczny generator fali uderzeniowej. Fale 
uderzeniowe są generowane przez urządzenie za pomocą 
precyzyjnego mechanizmu balistycznego umieszczonego 
w głowicy. Pocisk jest przyspieszany przez sprężone 
powietrze. Ruch i masa pocisku wytwarzają energię 
kinetyczną. Gdy pocisk uderza o nieruchomą powierzchnię, 
aplikator fali uderzeniowej, ta energia kinetyczna jest 
przekształcana w energię dźwiękową. Impuls akustyczny jest 
przenoszony bezpośrednio do tkanki poddawanej zabiegowi 
za pośrednictwem żelu. Fale te, ze względu na aspekty 
fizyczne, zakwalifikowano jako radialne fale uderzeniowe. 
Stosowany impuls ciśnienia rozchodzi się radialnie w tkance 
i działa terapeutycznie na obszary tkanki w pobliżu 
powierzchni.

Uwaga: Niniejszy sprzęt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez 
licencjonowanego pracownika służby zdrowia.
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Butelka z żelem

Żel do medycznych zabiegów diagnostycznych i leczniczych 

powinien być na bazie wody dejonizowanej. Nie może 

zawierać formaldehydu ani tłuszczów. Żel jest przeznaczony 

wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Saszetka

KOMPONENTY

Wskazane w niniejszej instrukcji określenia „lewy” oraz 

„prawy” odnoszą się do stron urządzenia określanych 

z perspektywy użytkownika stojącego przed urządzeniem.

Komponenty urządzenia INTELECT® RPW 2 przedstawiono 

poniżej.

Głowica Falcon

Uchwyt na żel

Uchwyty na przewody
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POBIERANIE INSTRUKCJI UŻYCIA

1. Aby pobrać instrukcję użycia, przejść do witryny  
www.chattanoogarehab.com.
2. Wypełnić formularz rejestracyjny, aby otrzymywać 
informacje o aktualizacjach oprogramowania i instrukcji 
użycia, i zarejestrować urządzenie.
3. Wybrać model urządzenia INTELECT RPW 2.
4. Kliknąć polecenie Download IFU (Pobierz instrukcję 
użycia), aby rozpocząć pobieranie.
5. Aby wyświetlić instrukcję użycia, wymagana jest 
przeglądarka PDF.

URUCHAMIANIE SYSTEMU
Aby uruchomić urządzenie INTELECT® RPW 2, należy 
wykonać następujące czynności:

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA DO  
SIECI ZASILAJĄCEJ

1. Podłączyć przewód zasilający do gniazda z tyłu 
urządzenia. Podłączyć wtyczkę przewodu do gniazda 
elektrycznego.

Uwaga: W sytuacjach nagłych można odłączyć przewód zasilający od 
gniazda z tyłu urządzenia.

2. Podłączyć głowicę Falcon do prawego złącza.

3. Włączyć przełącznik zasilania z tyłu urządzenia.

ZATRZYMYWANIE ZABIEGU

Nacisnąć przycisk uruchamiania/pauzy, aby wstrzymać zabieg, 
a następnie nacisnąć przycisk Stop na ekranie dotykowym. Jeśli 
urządzenie jest podłączone do zasilania sieciowego, nacisnąć 
przycisk Wł./Wył. na panelu przednim, a następnie wyłączyć 
przełącznik z tyłu urządzenia.
Nacisnąć przycisk na głowicy lub nacisnąć przycisk uruchamiania/
pauzy, aby wstrzymać zabieg, a następnie nacisnąć przycisk 
Stop na ekranie dotykowym. Jeśli urządzenie jest podłączone do 
zasilania sieciowego, wyłączyć przełącznik z tyłu urządzenia.

Nacisnąć i przytrzymać, 
aby wyłączyć zasilanie
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• Podczas pracy tego urządzenia temperatura powinna wynosić od 10°C do +40°C, a wilgotność względna od 30% do 75% (bez 
skraplania). Urządzenie należy transportować i przechowywać w temperaturze od –20°C do +60°C i wilgotności względnej 
od 10% do 90% (bez skraplania). 

• Zakres ciśnienia atmosferycznego: od 70 kPa do 106 kPa.
• Rękojeść Falcon powinna pracować w temperaturze od 10 ° C do + 40 ° C i wilgotności względnej od 5% do 95% (bez 

kondensacji). Rękojeść należy transportować i przechowywać w temperaturze od 0 ° C do + 60 ° C i od 5% do 95% Wilgotność 
względna (bez kondensacji).

• Rękojeść V-Actor HF powinna działać w temperaturze od 10 ° C do + 30 ° C i od 5% do 95% wilgotności względnej (nie 
kondensacja). Rękojeść należy transportować i przechowywać w temperaturze od 0 ° C do + 60 ° C i od 5% do 55% względnie 
Wilgotność (bez kondensacji)

• Po przechowywaniu między zastosowaniami urządzenia Intelect RPW 2 w minimalnej temperaturze do jego nagrzania, aby 
było gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem, gdy temperatura otoczenia wynosi 20°C, musi upłynąć 5 godzin.

• Czas wymagany do ostygnięcia Intelect RPW 2 od maksymalnej temperatury przechowywania między użyciami do momentu, 
gdy Intelect RPW 2 będzie gotowy do zamierzonego użycia, gdy temperatura otoczenia wynosi 20 ° C, wynosi 5 godzin

• W razie pojedynczej usterki i w skrajnych warunkach użytkowania maksymalna temperatura głowicy może osiągnąć 47°C. 
Poza dyskomfortem brak jest szczególnego zagrożenia dla zdrowia związanego z tą temperaturą.

• Stosowanie części lub materiałów innych niż firmy DJO może utrudnić zapewnienie minimalnego bezpieczeństwa.
• Do tego urządzenia należy podłączać wyłącznie elementy i sprzęt wskazane w tej instrukcji użycia jako części systemu  

RPW 2 lub jako zgodne z systemem Intelect RPW 2.
• NIE rozmontowywać, nie modyfikować ani nie przebudowywać urządzenia i akcesoriów. Mogłoby to spowodować 

uszkodzenie bądź nieprawidłowe działanie urządzenia, porażenie prądem elektrycznym, pożar lub obrażenia ciała. 
• Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia operator musi się upewnić, że działa ono prawidłowo i jest w dobrym stanie. 

W szczególności należy sprawdzić przewody i złącza pod kątem uszkodzeń. Urządzenia nie można używać, jeśli jakakolwiek 
jego część jest uszkodzona, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym. 

• Przed każdym użyciem należy zawsze zaproponować pacjentowi ochronę słuchu.
• Nałożyć odpowiednią ilość żelu na skórę pacjenta w obszarze poddawanym zbiegowi oraz na aplikator fali uderzeniowej.
• Maksymalny poziom energii używany podczas zabiegu w żadnych okolicznościach nie może powodować nadmiernego bólu u pacjenta.
• Podczas zabiegu NIE stosować więcej niż 300 impulsów w tym samym miejscu.
• Powierzchnia aplikatora może się nagrzać do 47°C. Przedłużony kontakt ze skórą może spowodować nieznaczne poparzenia. 

Po wygenerowaniu maksymalnie 6000 impulsów wstrzymać zabieg i odczekać, aż aplikator ostygnie.
• Korzystanie z urządzenia z użyciem ciśnienia wyższego niż 3 bary bez powierzchni uderzenia może skutkować  

uszkodzeniem głowicy.
• Aby uniknąć potknięcia, podczas zabiegu wszystkie akcesoria i ich przewody należy przechowywać oddzielnie, w uchwycie 

z boku urządzenia.
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub przeglądem należy odłączyć urządzenie od  

zasilania sieciowego.
• Gdy głowica jest otwarta, istnieje niebezpieczeństwo wyzwolenia impulsu i spowodowania obrażeń ciała.
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć głowicę od urządzenia sterującego.
• Urządzenie nie zawiera części przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowego działania należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia i skontaktować się z lokalnym biurem 
firmy DJO za pośrednictwem strony www.djoglobal.com, aby uzyskać pomoc i informacje o serwisie.

• Nie używać podczas spania lub obsługi ciężkiego sprzętu

PRZESTROGA



15 OGÓLNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA INTELECT® RPW 2

• Urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie przez lekarza lub licencjonowanego pracownika medycznego. 
• Zanieczyszczone aplikatory i żel mogą spowodować zakażenie. Po każdym zabiegu należy zdezynfekować głowicę. 
• NIE używać urządzenia Intelect RPW 2 w środowisku wodnym (w wannie, pod prysznicem itp.), gdyż mogłoby to 

spowodować awarię podzespołów elektronicznych. 
• NIE posługiwać się urządzeniem Intelect RPW 2 w środowisku stosowania systemu diatermii mikrofalowej i krótkofalowej ani 

w pobliżu takich środowisk.
• NIE używać urządzenia w pobliżu innych urządzeń celowo generujących promieniowanie elektromagnetyczne oraz 

pozbawionych ekranowania.
• Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci zasilania z uziemieniem.
• Podczas zabiegu NIE stosować więcej niż 300 impulsów w tym samym miejscu.
• Nie dociskać zbyt mocno aplikatora fali uderzeniowej do skóry pacjenta. 
• NIE wyzwalać impulsów, jeśli aplikator impulsów nie ma styczności z obszarem poddawanym zabiegowi.
• Przenośnego sprzętu telekomunikacyjnego nie należy używać w odległości mniejszej niż 30 cm (12 cali) od jakiejkolwiek 

części urządzenia Intelect RPW 2, w tym przewodów wskazanych przez producenta. W przeciwnym wypadku może dojść 
do pogorszenia działania tego sprzętu.

• Korzystanie z akcesoriów, głowic i aplikatorów innych niż podane lub dostarczane przez producenta tego urządzenia może 
spowodować zwiększenie emisji elektromagnetycznych lub zmniejszenie odporności na zakłócenia elektromagnetyczne 
urządzenia, skutkując jego nieprawidłowym działaniem.

• Urządzenie zaprojektowano tak, aby spełniało normy w zakresie bezpieczeństwa elektromagnetycznego. Urządzenie generuje, 
wykorzystuje i może promieniować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie użytkowane 
zgodnie z instrukcją użycia, może powodować zakłócenia innych urządzeń znajdujących się w pobliżu. Aby sprawdzić, czy 
źródłem szkodliwych zakłóceń w innych urządzeniach jest niniejszy system, należy włączyć, a następnie wyłączyć system. 
Zakłócenia można skorygować, stosując jeden (lub więcej) z następujących sposobów:

  » zmienić ułożenie lub położenie urządzenia odbiorczego;
  » zwiększyć odległość między urządzeniami;
  »  podłączyć to urządzenie do gniazda elektrycznego w innym obwodzie elektrycznym niż obwód, do którego są 

podłączone pozostałe urządzenia;
  » skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy DJO w celu uzyskania pomocy.

• Nie wolno modyfikować urządzenia.

OSTRZEŻENIE
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OSTRZEŻENIE
• Urządzenie Intelect® RPW 2 może być narażone na wyładowanie elektrostatyczne o napięciu przekraczającym ±8 kV 

przy pierwszym chwyceniu głowicy Falcon lub V-Actor. W takiej sytuacji może nastąpić zanik komunikacji z urządzeniem 
INTELECT® RPW 2. Zostaną zamknięte wszystkie wyjścia czynne urządzenia INTELECT® RPW 2 i zostanie ono automatycznie 
przełączone w bezpieczny tryb działania.

• Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym przekraczającym ±8 kV:
 » Chwycić i przytrzymać głowicę przed rozpoczęciem zabiegu. Jeśli konieczne jest odłożenie aplikatora przed 
zakończeniem leczenia, najpierw przerwać bieżące leczenie, a dopiero później umieścić aplikator w uchwycie.

 » Utrzymywać wilgotność względną w środowisku stosowania na poziomie co najmniej 35%.
 » Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte płytkami ceramicznymi. Jeśli podłogi pokryte są 
materiałem syntetycznym, firma DJO zaleca podjęcie dodatkowych środków w celu utrzymania wilgotności 
względnej na poziomie co najmniej 35%.

 » Informacje o środkach ostrożności w związku z wyładowaniami elektrostatycznymi należy przekazać personelowi 
placówki opieki medycznej, kontrahentom, gościom i pacjentom.

• NIE blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia.
• Potencjalne zakłócenia elektromagnetyczne lub inne mogą wystąpić w urządzeniu thsi lub innym sprzęcie. Spróbuj 

zminimalizować zakłócenia wynikające z nieużywania innego sprzętu w połączeniu z nim
• To urządzenie nie zostało zaprojektowane w celu zapobiegania wnikaniu wody lub płynów. Wnikanie wody lub płynów może 

spowodować nieprawidłowe działanie wewnętrznych elementów systemu, a tym samym stwarza ryzyko zranienia pacjenta.
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• NIE podłączać urządzenia do źródła zasilania bez uprzedniego sprawdzenia, czy napięcie zasilające ma odpowiednią wartość. 

Nieprawidłowe napięcie mogłoby spowodować uszkodzenie bądź nieprawidłowe działanie urządzenia, porażenie prądem 

elektrycznym, pożar lub obrażenia ciała. Dostarczone urządzenie jest przeznaczone do pracy wyłącznie pod napięciem 

elektrycznym określonym na tabliczce znamionowej z napięciem i numerem seryjnym. Jeśli wartości znamionowe są 

nieprawidłowe, należy skontaktować się z dystrybutorem produktów firmy DJO. 

• Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w środowisku bogatym w tlen. Stosowanie go w obecności łatwopalnych 

mieszanin środków znieczulających z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu grozi wybuchem. 

• Jeśli użytkowanie urządzenia nie jest bezpieczne, konieczna jest naprawa przeprowadzona przez technika autoryzowanego 

serwisu. Ponadto należy poinformować operatorów urządzenia o zagrożeniach stwarzanych przez urządzenie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
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ROZPAKOWANIE URZĄDZENIA

Dostarczane urządzenie jest zazwyczaj zapakowane 
w materiały zapewniane przez producenta. Ponieważ 
urządzenie waży około 32 kg (72 funty), powinny je 
rozpakowywać co najmniej 2 osoby.
Należy postępować w następujący sposób:

• Ustawić opakowanie transportowe tak, aby strzałki 
były skierowane do góry.

• Zdjąć opaski bezpieczeństwa z opakowania 
transportowego.

• Unieść górną część opakowania transportowego.
• Wyjąć pozostały materiał piankowy.
• W co najmniej 2 osoby unieść urządzenie, wyjmując 

je z dolnej części opakowania.
• Przed przejściem do dalszych czynności sprawdzić 

urządzenie pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń.

Niezwłocznie po rozpakowaniu urządzenia wykonać 
następujące czynności:
1. Zweryfikować dokumenty transportowe, aby się upewnić, 
że dostarczony produkt jest kompletny.
2. Sprawdzić zewnętrzne komponenty i akcesoria pod 
kątem ewentualnych uszkodzeń w trakcie transportu.
3. Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące 
elementy:

• Urządzenie Intelect® RPW 2
• Skrócony podręcznik użytkownika urządzenia 

Intelect® RPW 2
• Pamięć USB
• Saszetka
• Uchwyt na żel
• Uchwyt na przewody
• Przewód zasilający
• Butelka żelu transmisyjnego Conductor™ 250 ml 

(8,5 uncji)
• Standardowy zestaw akcesoriów zawierający 

następujące elementy:
            » Głowica RPW Falcon
            » Pocisk
            » Aplikator ESWT R0 40–15 mm
            » Aplikator D20-S D-ACTOR® 20 mm
            » Zestaw uszczelniający
            » Rurka prowadząca
            » Szczoteczka czyszcząca

4. Zachować oryginalne opakowanie. Może być przydatne 
podczas ewentualnego transportu sprzętu. Informacje na 
temat akcesoriów opcjonalnych zawiera rozdział na 

stronie 64, część Akcesoria.
5. Wraz z urządzeniem dostarczana jest saszetka. Saszetkę 
można zamontować z boku uchwytu urządzenia. Służy ona 
do przechowywania akcesoriów.

a. Umieścić saszetkę z boku urządzenia, tuż pod 

szyną uchwytu.

b. Przełożyć materiałową część służącą do mocowania 

nad szyną.

c. Przymocować materiałową część do paska z rzepem 

z tyłu saszetki.
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6. Kubek (uchwyt) na żel można zamocować po dowolnej 

stronie urządzenia. 

7. Uchwyt na przewody służy do wieszania przewodów głowic.

Wskazane w niniejszej instrukcji określenia „lewy” oraz „prawy” 

odnoszą się do stron urządzenia określanych z perspektywy 

użytkownika stojącego przed urządzeniem.

Komponenty urządzenia INTELECT® RPW 2 przedstawiono 

poniżej.
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OPIS URZĄDZENIA

Uchwyt

Kolorowy ekran dotykowy

Przycisk uruchamiania/pauzy

Podpórka głowicy Falcon

Taca na aplikatory*

Złącze USB

Pokrętło 
regulacji

Podpórka aplikatora 
V-Actor 

Przełącznik
Wł./Wył.

Przycisk zasilania

* Urządzenie jest dostarczane z 2 aplikatorami. Inne przedstawione aplikatory są opcjonalne.
* Aplikator V-Actor jest opcjonalny.
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PRZYGOTOWANIE GŁOWICY FALCON

1. Odkręcić trzon od głowicy i wyciągnąć go z uchwytu 

głowicy. W tym celu użyć dostarczonego klucza otwartego.

2. Włożyć nowy pocisk do zamocowanej rurki prowadzącej.

3. Przykręcić ręcznie trzon do głowicy. Głowicę docisnąć 

mocno jedną ręką do blatu i dokręcić trzon kluczem 

otwartym, tak aby nie można było odkręcić go  

już ręcznie.

4. Dokręcić dokładnie gwintowaną nasadkę z odpowiednim 

aplikatorem na trzon. W przypadku dwuczęściowych 

nasadek aplikatorów: Upewnić się, że dwie części nasadki są 

dokładnie skręcone oraz że gwintowana nasadka aplikatora 

jest dokładnie przykręcona do trzonu.

5. Podłączyć głowicę Falcon do prawego złącza urządzenia.
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WŁĄCZANIE ZASILANIA URZĄDZENIA

Podłączyć przewód zasilający do gniazda z tyłu urządzenia, 
następnie podłączyć wtyczkę przewodu do gniazda elektrycznego. 
Włączyć urządzenie za pomocą przełącznika z tyłu urządzenia.
Upewnić się, że złącze sieci zasilania pozostaje przez 
cały czas dostępne, ponieważ służy ono jako wyłącznik 
awaryjny. Wyłączyć główny przełącznik kołyskowy, 
aby całkowicie wyłączyć urządzenie. W celu odłączenia 
wszystkich biegunów od zasilania sieciowego należy 
odłączyć wtyczkę sieciową od gniazdka.

1. Podczas uruchamiania urządzenia przez kilka sekund 

wyświetlany będzie poniższy ekran startowy.

2. Następnie wyświetlony zostanie pierwszy ekran ustawień 
umożliwiający użytkownikowi ustawienie języka i godziny 
w urządzeniu.

3. Jeśli po tym kroku wyświetlony zostanie poniższy ekran, 
wyłączyć urządzenie i postępować według instrukcji 
w punkcie 4 poniżej. Jeśli ten ekran nie jest wyświetlany, 
urządzenie jest gotowe do użycia.

4. Włożyć dostarczony dysk USB do portu USB urządzenia.

5. Włączyć urządzenie Intelect® RPW 2. Urządzenie 
automatycznie wykryje aktualizację oprogramowania i ją 
zainstaluje. 

6. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania 

wyświetlony zostanie ekran główny. 

Ważne informacje: NIE należy przerywać procesu aktualizacji. Nie 
należy podłączać żadnego urządzenia USB ani używać połączenia 
innego niż klucz USB dostarczony przez firmę DJO. Mogłoby to 
spowodować usterkę elektryczną i uszkodzenie urządzenia.
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DANE FUNKCJONALNE I WARTOŚCI 
ZNAMIONOWE

Wartości podane na urządzeniu mieszczą się w tolerancji ±10%

Szerokość ........................................................................................420 mm 

Głębokość.........................................................................................410 mm 

Wysokość ....................................................................................... 1140 mm

Standardowa masa (z jedną głowicą)........................32 kg (72 funty)

Temperatura otoczenia............................................................10–40°C

Wilgotność względna..........................................................30% do 75%

Ciśnienie atmosferyczne.............................od 700 hPa do 1060 hPa

Pobór mocy

350 VA (Model 2173DEV)

350 VA (Model 2174DEV)

450 VA (Model 2175DEV)

Parametry wejściowe

120 V AC~ 50–60 HZ 350 VA (Model 2173DEV)   

220–240 V AC~ 50 HZ 350 VA (Model 2174DEV)

230 V AC~ 60 HZ 350 VA

100 V AC~ 50–60 HZ 450 VA (Model 2175DEV)

Parametry wyjściowe

0,3–5 barów 1–21 Hz (RPW) 1–50 Hz (V-Actor) (Model 2173DEV)

0,3–5 barów 1–21 Hz (RPW) 1–50 Hz (V-Actor) (Model 2174DEV)

0,3–5 barów 1–21 Hz (RPW) 1–50 Hz (V-Actor) (Model 2175DEV)

Tryb ......................................................................... pojedynczy lub ciągły

Ciśnienie sprężonego powietrza na wyjściu ......0,3–5,0 barów

Ustawienia przyrostu mocy ..................................................... 0,1 bara

Amplituda impulsów ...................ok. 2 mm przy ciśnieniu 3 bary, 

bieg jałowy (bez sprzęgania)

Szerokość impulsu ................................................................ok. 6–12 ms

Częstotliwość impulsów ..... 1–21 Hz w przypadku terapii RPW

1–50 Hz w przypadku wibracji

Bezpieczniki.......................................... 2 x T6.3A H 250 V 5 x 20 mm 

Klasa elektryczna..........................................................................KLASA I

Typ urządzenia elektrycznego (stopień ochrony)........................TYP B

Klasa ryzyka regulacyjnego IIa według dyrektywy MDD 

93/42/EWG

Masa........................................................................................29 kg (64 lbs)

Dopuszczalne obciążenie robocze.................................5 kg (11 lbs)

DANE TECHNICZNE GŁOWICY FALCON

Ciśnienie sprężonego powietrza na wejściu...........1,0–5,0 barów

Temperatura otoczenia podczas pracy ............................ 10–40°C

Temperatura otoczenia podczas  

przechowywania i transportu ............................................... 0–60°C

Ciśnienie atmosferyczne podczas pracy...............800–1060 hPa

Ciśnienie atmosferyczne podczas  

przechowywania i transportu...................................500–1060 hPa

Wilgotność powietrza podczas  

przechowywania i transportu...................5–95%, bez skraplania

Wilgotność powietrza podczas pracy skraplania...5–95%, bez

Masa .......................................................................................................480 g

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie zostało opracowane i jest dostarczane 

przez firmę DJO.

Aby wyświetlić wersję oprogramowania, należy nacisnąć 

przycisk ustawień. Numer wersji oprogramowania 

można zobaczyć, naciskając polecenie Wyświetl wersję 

oprogramowania aparatu.

WARUNKI TRANSPORTU 
I PRZECHOWYWANIA

Temperatura otoczenia .........................................................-20–

60°C

Wilgotność względna ..................................... 10–90%, bez 

skraplania

Ciśnienie atmosferyczne ..................................od 500 hPa do 1060 

hPa
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PRZYGOTOWANIE PACJENTA 

Przed poddaniem pacjenta zabiegowi z użyciem radialnych 
fal uderzeniowych należy najpierw przygotować jego 
skórę. Właściwe przygotowanie skóry pacjenta do zabiegu 
umożliwi dostarczenie większej ilości energii do docelowych 
obszarów oraz zmniejszenie ryzyka podrażnienia skóry.

Aby przygotować skórę pacjenta do zabiegu, należy 
wykonać następujące czynności:
1. Dokładnie przemyć skórę, na której ma być 
przeprowadzany zabieg, delikatnym mydłem i wodą lub 
przetrzeć ją ściereczką nasączoną alkoholem.
2. Dokładnie wysuszyć skórę.
3. Obficie pokryć obszar leczenia na skórze pacjenta żelem 
do ultrasonografii.
Zabieg RPW, w przypadku stosowania odpowiedniej dawki 
energii i właściwych wskazań, jest doskonałą metodą 
leczenia wielu stanów przewlekłych, których inne metody 
nie mogą poprawić lub wyleczyć. Terapeuci doceniają 
zabieg RPW ze względu na korzystne rezultaty i względnie 
krótki okres leczenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE LECZENIA

• Na czas sesji leczenia pacjent powinien przybrać wygodną 
pozycję. W razie potrzeby pod leczoną kończynę można 
podłożyć zwinięty ręcznik, aby zapewnić wygodę, gdy jest 
wymagane uniesienie kończyny.

• Zlokalizować bolesne miejsca, które mają być leczone. 
Dobrym pomysłem może być zaznaczenie tych miejsc 
flamastrem.

•  Nałożyć dużą ilość żelu na skórę w leczonym obszarze.

Należy porozmawiać z pacjentem i upewnić się, że rozumie 
następujące kwestie:
• Leczenie powinno się zacząć od minimalnego poziomu ciśnienia.
• W trybie komfortowym poziom ciśnienia będzie powoli 

zwiększany ręcznie lub automatycznie.
• Pacjent powinien dać znać operatorowi, gdy tylko odczuje 

ból podczas zabiegu.

Uwaga: Terapeuta powinien zwracać uwagę na reakcje pacjenta 

na zabieg.
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Przycisk Wł./Wył. urządzenia Intelect® RPW 2 sygnalizuje stan w następujący sposób:

- ciągłe światło, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilającej;

- migające światło podczas włączania/wyłączania zasilania.

Niebieski wskaźnik przycisku uruchamiania/pauzy: miga, gdy użytkownik może rozpocząć/wznowić zabieg. W pozostałych 

sytuacjach wskaźnik świeci światłem ciągłym.

OPIS EKRANU

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA

1. Pasek menu

2. Obszar główny

3. Pasek kanałów
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Ekran jest podzielony na następujące obszary:

Pasek menu
Znajduje się u góry każdego ekranu. Podana jest na nim nazwa bieżącego ekranu.

Obszar główny
Znajduje się pod paskiem menu. W tym obszarze wyświetlane są ikony dostępne na bieżącym ekranie.

1. Pasek menu

2. Obszar główny

3. Pasek kanałów
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OBJAŚNIENIE DOLNEGO BANERA

Ekran główny wskazuje, czy podłączono głowice (dostępne = podłączone; niedostępne = niepodłączone). Jeśli głowica jest 
podłączona, ale urządzenie wykryje błąd, może zostać wyświetlony komunikat — patrz strona 64.
Po lewej stronie ekranu widoczna jest ilustracja przedstawiająca wybrany aplikator. Umożliwia to upewnienie się, że na końcu 
głowicy umieszczono prawidłowy aplikator.
Po prawej stronie podana jest liczba impulsów, stan zabiegu i wybrana głowica (zabieg). Stan zabiegu zmienia się wraz 
z postępem zabiegu, zasadniczo w następującej kolejności: Ustawienia, Uzbrajanie, Uzbrojony, Uruchomiony, Wstrzymanie, 
Ukończony.

Stan głowicy 
V-Actor: Dostępna Stan głowicy 

Falcon: Dostępna
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MOŻLIWE STANY KANAŁU:

BAR — OBJAŚNIENIE

Bar jest jednostką miary natężenia bodźca stosowanego przez głowicę i odczuwanego przez pacjenta. 
Ustawienia wartości w barach można zwiększać lub zmniejszać za pomocą pokrętła na urządzeniu.
Pomiary wartości w barach zaczynają się od 0,3 i mogą osiągnąć 5,0; wartości są zwiększane z przyrostem co 0,1 bara.
Niższe ustawienia, takie jak < 1,0 bar, powinny być zarezerwowane dla zabiegów kręgosłupa i twarzy, chyba że próg odczuwania 
bólu przez pacjenta jest niski. Podczas wszystkich pozostałych zabiegów należy stosować wyższe ustawienia wartości w barach, 
wynoszące powyżej 1,4.

Wskazuje, że 

głowica jest 

dostępna do użytku.

Wskazuje, że nie 

wybrano typu 

aplikatora.

Wskazuje, że 

sprężarka jest 

uzbrojona.

Wskazuje, że zabieg 

jest wstrzymany.

Wskazuje, że zabieg 

został ukończony.

Wskazuje, że głowica 

nie jest dostępna do 

użytku.

Wskazuje, że 

wybrano typ 

aplikatora.

Wskazuje, że zabieg 

jest uruchomiony.

Wskazuje, że głowica nie 

działa prawidłowo lub nie 

jest zgodna z urządzeniem 

INTELECT® RPW 2.
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Funkcja Tryb komfortowy umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji narastania. Funkcja stopniowo zwiększa wartość wyrażoną 
w barach i umożliwia pacjentowi przyzwyczajenie się do ciśnienia wyjściowego zamiast zastosowania od razu całkowitej 
wartości wyjściowej. Domyślnie ta funkcja jest włączona. Umożliwia ona stopniowe zwiększanie wartości w barach (natężenia 
bodźca) przez urządzenie aż do osiągnięcia wymaganego ustawienia zabiegu wyrażonego w barach. Urządzenie zwiększa 
wartość wyrażoną w barach, zaczynając od 1/10 wymaganego ustawienia w barach, przez 1/3 ustawionej liczby impulsów aż do 
osiągnięcia całkowitego natężenia w barach.
Funkcję tę można wyłączyć, dotykając ekranu.

Uwaga: Jeśli przed zabiegiem wyłączono tryb komfortowy, nie można go włączyć w trakcie zabiegu, gdy sesja jest w toku.

Podczas zabiegu, gdy trwa proces zwiększania wartości do poziomu ciśnienia ustawionego dla tego zabiegu, można wstrzymać 
pracę urządzenia.
Wznawiając zabieg po wstrzymaniu, może on przebiegać według jednego z trzech następujących sposobów:
1. Wartość będzie nadal wzrastać aż do całkowitego ciśnienia zabiegu.
2. Zabieg można wznowić z zastosowaniem poziomu ciśnienia ustawionego w momencie wstrzymania podczas narastania.
3. Zabieg można wznowić, przy czym lekarz może obrócić pokrętło na urządzeniu w taki sposób, aby przez pozostałą część 
zabiegu ustawienie narastania było niższe.

Ciśnienie jest najbardziej newralgicznym z określanych parametrów, a jego prawidłowe ustawienie jest bardzo ważne. 
Niski poziom energii nie byłby skuteczny, ponieważ 50% energii zostaje utracone na powierzchni skóry. Z kolei wysoki poziom 
energii może wywołać silny ból, przez co pacjent zrezygnuje z kolejnych zabiegów. Tryb komfortowy urządzenia Intelect RPW 2 
opracowano, aby ułatwić lekarzowi określenie, jaki poziom energii oraz jaki dyskomfort pacjent może zaakceptować.

BEZ NARASTANIA

NARASTANIE
WŁĄCZONE

NARASTANIE 
WŁĄCZONE I 

ZATRZYMANIE

CI
ŚN

IE
NI

E 
(B

AR
Y)

ZABIEG
2000 IMPULSÓW

3 BARY

OBJAŚNIENIE TRYBU KOMFORTOWEGO

W urządzeniu Intelect® RPW ta funkcja miała nazwę Tryb narastania. Tę samą wygodną funkcję zastosowano w urządzeniu 

Intelect RPW 2.
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USTAWIENIA

Ikona ustawień na pasku menu ekranu głównego (patrz pierwsza strona w części Interfejs użytkownika) umożliwia ustawienie 
preferencji:
1. Nazwa ekranu głównego: na ekranie głównym „nazwą bieżącego ekranu” wyświetlaną w środkowej części paska menu 
jest domyślnie „Główny”. Można ją zmienić na dowolną nazwę, np. nazwę placówki. Aby wprowadzić zmianę, wybrać nazwę 
urządzenia, za pomocą wyświetlonej klawiatury wprowadzić nową nazwę i potwierdzić. Nazwa placówki będzie wyświetlana 
na ekranie głównym oraz raportach z leczenia pacjenta. 
2. Język: Dotknąć tego pola, aby wybrać inny język.
3. Nazwa urządzenia: Wybrać pole Nazwa urządzenia, a następnie za pomocą wyświetlonej klawiatury wprowadzić nową 
nazwę i ją potwierdzić. Nazwa urządzenia będzie wyświetlana na ekranie głównym oraz raportach z leczenia pacjenta.
4. Data i godzina: Wybrać pole Data i godzina, aby ustawić datę i godzinę urządzenia.
5. Ekrany i dźwięki 
Jasność: Aby ustawić jasność ekranu LCD, należy nacisnąć ikonę Jasność. Można ustawić jasność w zakresie od 
50% (najciemniejszy ekran) do 100% (najjaśniejszy ekran) z przyrostem co 10%. Ustawieniem domyślnym jest 80%. 
Głośność dźwięku: wybrać pole Głośność, aby ustawić wymaganą głośność dźwięku. Można ustawić głośność w zakresie od 
0% (dźwięk wyłączony) do 100% (najwyższy poziom głośności) z przyrostem co 20%. Ustawieniem domyślnym jest 40%.
Dźwięki klawiatury — domyślnie są włączone.
6. Można zresetować licznik impulsów RPW.
7. Wyświetlanie wersji oprogramowania urządzenia.
8. Resetowanie domyślnych zabiegów.
9. Resetowanie do ustawień fabrycznych.
10. Serwisowanie/konserwacja.
11. Przywracanie domyślnych ustawień urządzenia.
12. Przywracanie protokołów domyślnych.
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EKRAN GŁÓWNY

Ekran główny systemu Intelect® RPW 2 umożliwia dostęp do wszystkich procedur leczenia i funkcji systemu. Ekran główny 

zawiera następujące informacje:

Procedury leczenia Przypisanie lub uruchomienie skrótu Bazy

Baza protokołów lekarza

„Sugerowane ustawienia 
parametrów”
Zaprogramowana wstępnie baza 
protokołów

Baza edukacyjna:
· Opisy procedur leczenia
· Obrazy anatomiczne
· Obrazy patologii

Pamięć danych zabiegu
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EKRAN PRZEGLĄDU ZABIEGU

Ekran przeglądu zabiegu wyświetli się po wybraniu opcji Radialna fala uderzeniowa, Terapia wibracyjna lub automatycznie. 

Ekran przeglądu zabiegu systemu Intelect® RPW 2 zawiera następujące informacje:

Zapisanie/
zastąpienie ustawień 

domyślnych 
lub protokołów 

niestandardowych
Wytyczne dotyczące 

zabiegu

Przypisanie 
zabiegu 

Parametry

Ekran menu podrzędnego wyboru aplikatora

Wybór typu aplikatora

Wybór aplikatora

Aby zobaczyć więcej 
parametrów, należy 
przewinąć ekran 
w pionie

1. Dotknięcie powoduje 
aktywację.
Aktywne pole jest 
otoczone czarną ramką.
2. Regulację 
przeprowadza 
się pokrętłem 
regulacyjnym:
• W kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek 
zegara — zwiększanie 
wartości
• W kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek 
zegara — zmniejszanie 
wartości
Uwaga: Jeśli parametru 
nie można regulować, 
jego pole jest wyszarzone.
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Wybór aplikatora
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EKRAN WYTYCZNYCH

Na ekranie wytycznych podane są następujące informacje: 

opis procedur leczenia, warunki, wskazania i przeciwwskazania, wytyczne dotyczące zabiegu. 

Dotknięcie obrazu 
spowoduje jego 
wyświetlenie 
w trybie 
pełnoekranowym.

Aby zobaczyć 
więcej, przewinąć 
w poziomie

STOSOWANIE RADIALNEJ FALI UDERZENIOWEJ

Aby rozpocząć zabieg, należy wykonać następujące czynności:

1. Przygotować pacjenta do zabiegu z użyciem radialnej fali uderzeniowej. Zapoznać się z częścią PRZYGOTOWANIE PACJENTA.

2. Wybrać ikonę głowicy Falcon z ekranu głównego.



4. WYBÓR APLIKATORA.
Po wybraniu przycisku „typ aplikatora” (jak pokazano wcześniej) wyświetlony zostanie ekran przedstawiający cztery typy 

aplikatorów. Na drugim ekranie wyświetlana jest lista aplikatorów dostępnych dla konkretnego typu aplikatora. Należy dotknąć 

aplikatora, który ma zostać użyty. Po dokonaniu wyboru na ekranie zabiegu zostaną wyświetlone informacje dotyczące 

wybranego aplikatora.
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3. KONFIGURACJA ZABIEGU.
Na ekranie przeglądu zabiegu można dostosować parametry zabiegu do wymaganego poziomu.

Uwaga: Nigdy nie wolno zaczynać od regulacji ciśnienia — najpierw należy dostosować wszystkie pozostałe parametry, a wartość ciśnienia 
w barach ustawić tuż przed rozpoczęciem zabiegu. 

Parametry

1. Dotknięcie powoduje aktywację.
2. Regulację przeprowadza się pokrętłem 
regulacyjnym:
• W kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara — zwiększanie wartości
• W kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara — zmniejszanie wartości

Wybór pola typu aplikatora
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5. ROZPOCZĘCIE ZABIEGU PRZY WŁĄCZONYM TRYBIE KOMFORTOWYM.
Nacisnąć przycisk uruchamiania/pauzy.

Przez klika sekund trwa uzbrajanie sprężarki. Następnie, gdy zostanie wyświetlony komunikat „uzbrojona”, można zacząć 

zabieg, naciskając przycisk na głowicy.

Przycisk na górze głowicy jest przyciskiem wyzwalającym, zwanym również przyciskiem start/stop.
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6. URUCHOMIONY ZABIEG.
Gdy zabieg zostaje rozpoczęty przy włączonym trybie komfortowym, ciśnienie będzie stopniowo wzrastać, zaczynając od 1/10 

ustawionej wartości.

Aktualna wartość jest wyświetlana w trybie komfortowym na pasku postępu.

Gdy pacjent stwierdzi, że zabieg sprawia mu dyskomfort lub jest bolesny, terapeuta wstrzymuje zabieg, naciskając przycisk na 

głowicy.

Terapeuta może postąpić według jednej z 2 opcji:

1. Wznowić zabieg na poziomie trybu komfortowego.

2. Kontynuować wyszukiwanie poziomu komfortu, wznawiając zabieg. 
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7. WSTRZYMANIE ZABIEGU.
Wstrzymanie zabiegu spowoduje automatyczne wyświetlenie przycisku Zatrzymaj zabieg na ekranie przeglądu zabiegu.

Leczenie można wstrzymać, naciskając przyciski PAUZY znajdujące się na urządzeniu. Leczenie można wstrzymać, naciskając 

przycisk znajdujący się na głowicy.

Należy zapoznać się z przykładowymi scenariuszami:

Scenariusz 1: głowica jest aktywna i pocisk się porusza. Zostaje naciśnięty przycisk na głowicy, ruch pocisku zostaje zatrzymany, 

natomiast głowica pozostaje aktywna. Ponowne naciśnięcie przycisku na głowicy powoduje wznowienie ruchu pocisku i można 

wznowić zabieg.

Scenariusz 2: głowica jest aktywna i pocisk się porusza. Zostaje naciśnięty przycisk pauzy na urządzeniu, ruch pocisku zostaje 

zatrzymany, natomiast głowica pozostaje aktywna. Zostaje naciśnięty przycisk na głowicy, jednak nic się nie dzieje. Przycisk 

pauzy na urządzeniu zostaje naciśnięty ponownie, co stanowi informację dla głowicy, że urządzenie jest gotowe do rozpoczęcia 

zabiegu. Teraz, gdy przycisk na głowicy zostanie ponownie naciśnięty, pocisk wznowi ruch i można wznowić zabieg.



8. ZATRZYMYWANIE ZABIEGU.
Jeśli głowica jest aktywna i pocisk się porusza: 

Należy najpierw wstrzymać zabieg. Głowica będzie wówczas nieaktywna. Następnie wybrać polecenie Zatrzymaj zabieg. Zabieg 

zostanie zakończony i wyświetlone zostanie jego podsumowanie.

9. TRYB POJEDYNCZYCH IMPULSÓW
Głowica Falcon D-Actor dysponuje funkcją wyzwalania pojedynczych impulsów.

Aby użyć tej funkcji, należy wybrać opcję Częstotliwość i obrócić pokrętło w lewo do momentu, aż przy częstotliwości wyświetli 

się „—”. Następnie wybrać opcję Impulsy i zmienić liczbę impulsów na „1”.

Po zakończeniu zabiegu w trybie pojedynczych impulsów wyświetli się ekran Podsumowanie zabiegu.
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10. PODSUMOWANIE ZABIEGU 
Gdy leczenie zostanie zakończone, wyświetlony zostanie ekran z podsumowaniem zabiegu z następującymi opcjami:

• Uruchom ponownie: naciśnięcie tego pola spowoduje powtórzenie zabiegu

• Zapisz:

 » zapisanie informacji o zabiegu w danych zabiegu 

 » zapisanie protokołu zabiegu w protokołach niestandardowych

• Wyjście: wyjście z procedury leczenia i powrót do ekranu głównego

Ustawienia zakończonego zabiegu
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SUGEROWANE USTAWIENIA PARAMETRÓW (SPS)

Ikona sugerowanych ustawień parametrów (SPS) systemu INTELECT® RPW 2 zapewnia dostęp do szeregu wstępnie 

zdefiniowanych protokołów, w których użytkownik definiuje obszar ciała, wskazanie kliniczne, stan patologiczny i ciężkość. 

Na ich podstawie sugerowany algorytm wylicza wartości parametrów. Wszystkie ustawienia można edytować, aby dopasować 

je do zalecenia dotyczącego leczenia konkretnego pacjenta oraz aby zapewnić pacjentowi komfort.

ABY URUCHOMIĆ PROTOKÓŁ SPS, NALEŻY WYKONAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:

1.  Wybrać ikonę SPS na ekranie głównym.

2. Dotknąć CZĘŚCI CIAŁA, która ma zostać poddana zabiegowi. 

Uwaga: wybrana część ciała zostanie zaznaczona, a przeciągnięcie palca po ekranie do następnego obszaru spowoduje zaznaczenie i wybranie 

kolejnej części ciała.
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3. Wybrać WSKAZANIE.

Wybór wskazania Tendinopatia 
m. podgrzebieniowego 

4. Wybrać OPIS.

Wybór opisu Zabieg obszar bólu
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5. WYBRAĆ PROCEDURĘ LECZENIA.

6. SKONFIGUROWAĆ ZABIEG.
Na ekranie przeglądu zabiegu wyświetlane są sugerowane ustawienia zabiegu. Umożliwia on też dostosowanie parametrów 

do wymaganego poziomu.

Wybór opcji Radialna fala 
uderzeniowa

Parametry

1. Dotknięcie powoduje aktywację.
2. Regulację przeprowadza się 
pokrętłem regulacyjnym:
• W kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara — zwiększanie 
wartości
• W kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara — zmniejszanie 
wartości
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7. ROZPOCZĄĆ ZABIEG.
Nacisnąć przycisk START

Uruchomiony zabieg
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DANE ZABIEGU

Po zakończeniu zabiegu jego dane można zapisać w systemie Intelect® RPW 2, aby móc wykorzystać je później w urządzeniu.

ZAPISYWANIE DANYCH ZABIEGU 

1.  Dotknąć przycisku PRZYPISZ na ekranie Podsumowanie zabiegu

2. Wybrać opcję PRZYPISZ, aby zapisać dane zabiegu
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3. Wyświetlony zostanie ekran DANE ZABIEGU.
Zapisać dane zabiegu, wybierając opcję DODAJ

Utworzenie nowego 
ID i zapisanie pod  
nim danych

Wybór 
i zapisanie pod 
istniejącym ID

ZAPISYWANIE DANYCH ZABIEGU POD NOWYM ID: 

Wprowadzić ID i zapisać



1. WYŚWIETLANIE danych zabiegu 
Wybrać dane zabiegu.
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WYŚWIETLANIE DANYCH ZABIEGU I ZARZĄDZANIE NIMI

Nacisnąć ikonę DANE ZABIEGU na ekranie głównym.
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Wybór sesji, dla której ma być 
wyświetlone podsumowanie 
zabiegu.

Wyświetlona zostanie HISTORIA ZABIEGU zawierająca wszystkie wcześniej zapisane sesje zabiegów uszeregowane 

chronologicznie.

Wyświetlone zostaną szczegóły sesji.



Usunięcie jednego ID
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2. USUWANIE danych zabiegu
Usunięcie wszystkich ID



Usunięcie wszystkich sesji zabiegów
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Potwierdzenie lub anulowanie
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Usunięcie jednej sesji



PROTOKOŁY NIESTANDARDOWE

System Intelect® RPW 2 umożliwia zdefiniowanie maksymalnie 25 protokołów niestandardowych. 

ZAPISYWANIE PROTOKOŁU NIESTANDARDOWEGO

Nowy protokół niestandardowy można zapisać z poziomu ekranu Przegląd zabiegu lub Podsumowanie zabiegu.

1. Dotknąć przycisku ZAPISZ na ekranie PRZEGLĄD ZABIEGU lub PODSUMOWANIE ZABIEGU.

2. Wybrać opcję ZAPISZ W PROTOKOŁACH NIESTANDARDOWYCH

Uwaga: można też zastąpić ustawienia domyślne procedury leczenia zamiast zapisywania protokołów niestandardowych.
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3. Wyświetlona zostanie baza protokołów niestandardowych, w której można zapisać protokół jako NOWY protokół 

niestandardowy lub ZASTĄPIĆ istniejący protokół niestandardowy.

TWORZENIE NOWEGO PROTOKOŁU NIESTANDARDOWEGO: 

Wprowadzić nazwę protokołu niestandardowego i zapisać.

Wybór i zastąpienie 
istniejącego protokołu

Wykaz alfabetyczny
Przewinąć, aby zobaczyć więcej

Utworzenie nowego 
protokołu  
niestandardowego



WYŚWIETLANIE PROTOKOŁÓW NIESTANDARDOWYCH I ZARZĄDZANIE NIMI

Dotknąć ikony PROTOKOŁY WŁASNE na ekranie głównym.

1. WYŚWIETLANIE protokołu niestandardowego
Wybrać wymagany protokół niestandardowy.
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Wyświetlony zostanie ekran PRZEGLĄD ZABIEGU z ustawieniami protokołu.

Można zacząć zabieg lub wykonać inne działania. 

2. USUWANIE protokołu niestandardowego
Usunięcie wszystkich protokołów
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Usunięcie jednego protokołu
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SKRÓTY

System Intelect® RPW 2 umożliwia przypisanie 12 skrótów do protokołów niestandardowych na ekranie głównym.

PRZYPISANIE SKRÓTU

Aby przypisać na ekranie głównym nieprzypisane skróty, należy wykonać poniższe czynności. Ikony skrótów przeznaczone dla 

protokołów niestandardowych są wyszarzone: Nacisnąć jedną z nieprzypisanych ikon „Skrót” na ekranie głównym.

Wybrać wymagany protokół w bazie protokołów niestandardowych.
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Skrót przypisany na ekranie głównym

Po przypisaniu ikona skrótu przyjmuje kolor powiązany z procedurą leczenia zawartą w protokole.



ANULOWANIE PRZYPISANIA SKRÓTU

Aby anulować przypisanie skrótu do protokołu niestandardowego, należy wykonać następujące czynności:

Na ekranie głównym nacisnąć i przytrzymać ikonę skrótu, którego przypisanie ma być anulowane.

Zostanie wyświetlone pole tekstowe z pytaniem „Czy usunąć skrót Mój protokół niestandardowy 1?”.

Wybrać opcję „Nie”, aby zrezygnować z procesu anulowania przypisania i powrócić do ekranu głównego, lub opcję „Tak”, aby 

kontynuować proces anulowania przypisania.

Po wybraniu opcji „Tak” przypisany wcześniej skrót nie będzie już widoczny na ekranie głównym.
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ZASOBY KLINICZNE

System INTELECT® RPW 2 zawiera unikalną bazę zasobów klinicznych.

Bazę obrazów anatomicznych i patologii opracowano, aby pomóc operatorowi w lokalizacji określonych grup mięśniowych oraz 

zrozumieniu powszechnie występujących problemów związanych ze stanami patologicznymi. Baza stanowi także narzędzie 

edukacyjne, które lekarz może wykorzystać w rozmowie z pacjentem.

Opisy procedur leczenia dostarczają informacji na temat podstaw fizycznych i efektów fizjologicznych leczenia z użyciem 

radialnej fali uderzeniowej i terapii wibracyjnej. Ma to pomóc użytkownikowi w wyborze odpowiedniej procedury.

Aby wyświetlić bazę zasobów klinicznych, należy wykonać następujące czynności:

Nacisnąć ikonę bazy zasobów klinicznych na ekranie głównym.

BAZA OBRAZÓW ANATOMICZNYCH / OBRAZÓW PATOLOGII

Aby wyświetlić bazę obrazów anatomicznych lub obrazów patologii, należy wykonać następujące czynności:

1. Nacisnąć ikonę Baza obrazów anatomicznych lub Baza obrazów patologii na ekranie Zasoby kliniczne.



2. Aby wyświetlić informacje dotyczące konkretnej części ciała, nacisnąć odpowiednią część. 
Wybrać widok z przodu (w lewej części ekranu) lub widok od tyłu (w prawej części ekranu).

3. Wyświetlone zostaną dostępne obrazy wybranej części ciała.
Aby wyświetlić wybrany obraz w trybie pełnoekranowym, należy go dotknąć.
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4. Obraz w trybie pełnoekranowym.

Zamknięcie trybu 
pełnoekranowego
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OPISY PROCEDUR LECZENIA

Aby wyświetlić opisy leczenia z użyciem radialnej fali uderzeniowej i terapii wibracyjnej, należy wykonać następujące czynności:

1. Wybrać jeden z opisów procedur leczenia.

2. Wyświetlony zostanie opis procedury leczenia.

FUNKCJA ZRZUTU ZAWARTOŚCI EKRANU

Urządzenie INTELECT® RPW 2 ma wbudowaną funkcję umożliwiającą użytkownikom zapisanie zawartości ekranu, na przykład 
aby wydrukować sesję zabiegu. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Włożyć dysk USB do portu USB z tyłu urządzenia INTELECT® RPW 2.
2. Nacisnąć jednocześnie przycisk uruchamiania/pauzy i przycisk Wł./Wył. i przytrzymać przez około 1 sekundę. Ekran zamiga, 
a obraz zostanie zapisany na dysku USB.
3. W menu ustawień wybrać opcję wysunięcia dysku USB, aby umożliwić jego bezpieczne wyjęcie z urządzenia Intelect RPW 2.
4. Format pliku to bitmapa z datą i godziną zakodowaną w nazwie pliku.

Uwaga: Nie można korzystać z funkcji zrzutu zawartości ekranu w trakcie zabiegu.
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KODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

1. Komunikaty systemowe, komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o błędach generowane przez urządzenie nie wymagają 

wyjaśnień. Wyjątkiem są błędy systemu.

2. Jeśli wystąpi błąd systemu, należy zanotować kod błędu i skontaktować się z dystrybutorem produktów firmy DJO lub 

działem serwisowym firmy DJO.

3. Jeśli wyświetlany jest czerwony trójkąt, należy go kliknąć, aby zobaczyć objaśnienie.

internationalproductsupport@djoglobal.com

Jeśli urządzenie, wyświetlacz i kontrolki się nie włączają, należy:

1. Sprawdzić, czy przycisk Wł./Wył. z tyłu urządzenia jest włączony. 

2. Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony do właściwego źródła zasilania.
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AKCESORIA

AKCESORIA ZAMIENNE

W poniższych tabelach przedstawiono informacje niezbędne do zamawiania akcesoriów zamiennych używanych z systemem 

INTELECT® RPW 2. Lista zawiera akcesoria zamienne przeznaczone do użytku z systemem Intelect® RPW 2. Zamawiając 

akcesoria, należy podać odpowiednie numery części, opisy oraz żądaną ilość. Wszystkie części o numerach podanych poniżej są 

sprzedawane w liczbie 1, chyba że podano inaczej.

Numer modelu Opis

18080 Głowica Falcon® RPW

28178 Aplikator „wiązki” Ro40

29724 Aplikator D-Actor® D20-S, 20 mm

29104 Zestaw do przeglądów

15-1140 Klucz USB

22651 Uchwyt i pojemnik na żel

82-0274 Saszetka RPW

22652 Taca na aplikatory

13-7611-1 Uchwyt na przewody

22654 Zbiornik wody

 13-28660* Skrócona instrukcja obsługi (dostępna w wielu językach dołączana do każdego urządzenia)

PRZEWODY ZASILAJĄCE

Numer modelu Opis

14679 Przewód zasilający, Ameryka Północna

14814 Przewód zasilający, Szwajcaria

40-0108 Przewód zasilający, Wielka Brytania

14816 Przewód zasilający, Indie

14817 Przewód zasilający, Izrael

14818 Przewód zasilający, Dania

14819 Przewód zasilający, Australia

14820 Przewód zasilający, UE 

14821 Przewód zasilający, Japonia

40-1112 Przewód zasilający, Argentyna

Uwaga: Akcesoria zamienne głowicy Falcon podano na str. 73. 

Falcon i D-Actor są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Storz medical AG.
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AKCESORIA OPCJONALNE

Numer modelu Opis

29104 Zestaw do przeglądów

28739 Szczoteczka czyszcząca do rurki prowadzącej

31800 Zestaw 9 aplikatorów w futerale, akcesorium

29801 Aplikator A6 Point

29802 Aplikator T10 Finger

29729 Aplikator Cerama-X C15, 15 mm, czarny

29728 Aplikator Deep Impact DI15, 15 mm, czarny

29726 Aplikator Focus-Lens F15, 15 mm

29724 Aplikator D-Actor® D20-S, 20 mm

28736 Aplikator D20-T

29725 Aplikator D-Actor® D35-S, 35 mm, czarny

29539 Aplikator ATLAS

28946 Zestaw aplikatorów INTELECT RPW 2 SPINE-ACTOR

28945 Zestaw aplikatorów INTELECT RPW 2 PERI-ACTOR

19365 V-Actor® HF

28740 Aplikator V-Actor® V25

28741 Aplikator V-Actor® V40

29742 Aplikator V-Actor V10 bez gwintowanej nasadki

4248 Żel CONDUCTOR US, 24 butelki o pojemności 8,5 uncji

4238 Żel CONDUCTOR US, pojemnik sześcienny o pojemności 5 litrów z butelką wielokrotnego użytku

4266 Żel Intelect US, pojemnik sześcienny o pojemności 5 litrów z butelką wielokrotnego użytku

82-0274 Saszetka RPW

15-1140 Klucz USB

18638 Aplikator R15, 15 mm, czarny

Falcon, D-Actor® i V-Actor® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Storz medical AG
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OPIS URZĄDZENIA

Głowica V-ACTOR HF® służy do przeprowadzania 

wibroterapii i można jej używać jako opcjonalnego 

akcesorium do urządzenia Intelect® RPW 2.

Użycie tej głowicy umożliwia leczenie tkanek miękkich 

za pomocą impulsów o wysokiej częstotliwości.

Warunki wstępne do użycia głowicy V-ACTOR HF 

odpowiadają warunkom wstępnym obsługi urządzenia 

Intelect RPW 2. Więcej informacji można znaleźć 

w rozdziale Przeciwwskazania niniejszej instrukcji 

użytkowania. 

W zależności od przeprowadzanej terapii głowica 

może być wyposażona w jeden z trzech poniższych 

aplikatorów fali uderzeniowej:

1: sferyczny aplikator drgań V-ACTOR HF 10 mm (V10)  

2: aplikator drgań V-ACTOR HF 25 mm (V25)   

3: aplikator drgań V-ACTOR HF 40 mm   

1

1: Przycisk wyzwalający

2

2: Aplikator fali 
uderzeniowej

3

INSTRUKCJA INSTALACJI 

ROZPAKOWYWANIE

• Wyjąć głowicę i akcesoria z opakowania.

• Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie 

elementy i czy nie są uszkodzone.

• W przypadku brakujących lub uszkodzonych elementów 

należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą lub 

producentem.

ZAKRES DOSTAWY

W skład standardowej dostawy głowicy V-ACTOR HF 

wchodzą następujące części:

– Głowica

– Aplikator drgań V25 z gwintowaną nasadką

– Aplikator drgań V40 z gwintowaną nasadką

Uwaga: Aplikator drgań V10 jest opcjonalnym akcesorium głowicy 
V-Actor HF zamawianym oddzielnie.

*V-Actor jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Storz 
medical AG

GŁOWICA V-ACTOR HF® — OBSŁUGA,  
KONFIGURACJA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

GŁOWICA V-ACTOR HF — OBSŁUGA, KONFIGURACJA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA INTELECT® RPW 2
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1: Czerwone 
kropki
2: Zewnętrzna 
część korpusu 
wtyczki

PODŁĄCZANIE GŁOWICY

Urządzenie Intelect® RPW 2 wyposażone jest w złącze do 

podłączania głowicy V-ACTOR HF® oraz specjalny uchwyt 

na głowicę po jego lewej stronie.

Do podłączenia głowicy V-Actor HF służą złącza z przodu 

urządzenia. Ponieważ uchwyt na głowicę V-Actor znajduje 

się po lewej stronie urządzenia, zaleca się korzystanie ze 

złącza po lewej stronie.

• Podłączyć wtyczkę głowicy do złącza urządzenia Intelect 

RPW 2.

• Upewnić się, że czerwona kropka na wtyczce znajduje się 

na równi z czerwoną kropką na złączu głowicy.

• Delikatne dociśnięcie wtyczki do złącza spowoduje 

natychmiastowe zablokowanie dostępu i zapobiegnie 

automatycznemu odłączeniu wtyczki w wyniku 

pociągnięcia przewodu.

• Umieścić głowicę w uchwycie.

• Aby odłączyć, pociągnąć za zewnętrzną część korpusu 

wtyczki. Zwolni to funkcję blokady, umożliwiając 

wyciągnięcie wtyczki ze złącza głowicy.

*V-Actor jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Storz  
medical AG

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA INTELECT® RPW 2

GŁOWICA V-ACTOR HF — OBSŁUGA, KONFIGURACJA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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OBSŁUGA

Głowicę obsługuje się za pomocą ekranu urządzenia Intelect® RPW 2. Konfigurację można wykonać ręcznie na wyświetlaczu lub 

korzystając ze wstępnie zaprogramowanych ustawień.

URUCHAMIANIE

• Podłączyć głowicę V-ACTOR HF® do urządzenia Intelect RPW 2.

• Ustawić energię impulsu w trybie pracy głowicy V-ACTOR HF na początkową wartość 2 barów.

• Nacisnąć przycisk wyzwalający.

Uwaga: Krótkie naciśnięcie przycisku wyzwalającego służy do włączania/wyłączania. Dłuższe naciśnięcie przycisku wyzwalającego służy do obsługi 
działania końcówki, tj. do momentu zwolnienia przycisku będą wytwarzane impulsy.

KONTROLE FUNKCJONALNE

Po zainstalowaniu urządzenia należy przeprowadzić następujące kontrole funkcjonalne:

• Ustawić poziom energii w trybie V-ACTOR HF na 2,4 bara.

• Zresetować rzeczywistą liczbę impulsów na wyświetlaczu panelu sterowania.

• Wyzwolić impulsy o częstotliwości 30 Hz.

• Sprawdzić, czy licznik impulsów na panelu sterowania prawidłowo zlicza wyzwalane impulsy.

USTAWIENIA STANDARDOWE

• Przed rozpoczęciem każdego zabiegu należy upewnić się, że licznik impulsów jest wyzerowany.

• Rozpocząć zabieg przy użyciu głowicy V-ACTOR HF z poziomem energii ustawionym na 2 bary, a częstotliwością na 20 Hz.

• Ciśnienie i częstotliwość są od siebie zależne — gdy jedna wartość wzrasta, druga maleje. Głowicy V-Actor HF nie 

można używać z maksymalną częstotliwością i maksymalnym ciśnieniem jednocześnie. Na stronie 70 znajduje się wykres 

przedstawiający zależność między ciśnieniem a częstotliwością.

*V-Actor jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Storz medical AG

Uwaga!
Urządzenie lub jego komponenty mogą działać nieprawidłowo!

Przed rozpoczęciem zabiegu należy niezbędnie wykonać opisane poniżej KONTROLE FUNKCJONALNE.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA INTELECT® RPW 2

GŁOWICA V-ACTOR HF — OBSŁUGA, KONFIGURACJA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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Ciśnienie (bar) Częstotliwość (Hz)

2,4 50

2,5 46

2,6 42

2,7 41

2,8 39

2,9 38

3,0 36

3,1 35

3,2 34

3,3 33

3,4 31

3,5 30

3,6 28

3,7 27

3,8 26

3,9 25

4,0 24

4,1 23

4,2 22

4,3 21

4,5 20

4,6 19

4,8 18

5,0 17

Poniższa tabela przedstawia zależność pomiędzy 

wartościami ciśnienia a częstotliwością podczas korzystania 

z głowicy V-Actor HF w połączeniu z urządzeniem 

Intelect® RPW 2.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA INTELECT® RPW 2

GŁOWICA V-ACTOR HF — OBSŁUGA, KONFIGURACJA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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ZABIEG

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia użytkownik musi się upewnić, że działa ono w bezpieczny sposób i jest w dobrym stanie. 

Po każdym przenoszeniu urządzenia należy się upewnić, że przed rozpoczęciem zabiegu przeprowadzono wszystkie kontrole 

funkcjonalne. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 69, KONTROLE FUNKCJONALNE.

Uwaga: Maksymalny poziom energii używany podczas zabiegu w żadnych okolicznościach nie może powodować nadmiernego bólu u pacjenta.

PRZEPROWADZANIE ZABIEGU

• Nałożyć odpowiednią ilość żelu do masażu na skórę pacjenta w obszarze poddawanym zbiegowi oraz na aplikator drgań 

głowicy V-ACTOR HF.

• Przeprowadzić zabieg przy użyciu głowicy V-ACTOR HF zgodnie z zaleceniami podanymi w broszurze/zaleceniach dot. 

stosowania aplikatora.

*V-Actor jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Storz medical AG

Przestroga!
Głowicy nie można używać bez przyłożenia do powierzchni poddawanej działaniu. 

• Nie wyzwalać impulsów, jeśli aplikator drgań nie ma styczności z obszarem poddawanym zabiegowi.

Przestroga!
Po dłuższym czasie hałas wytwarzania podczas generowania impulsów może być odbierany jako nieprzyjemny!

• Zapewnić pacjentowi ochronę słuchu.

• Zalecenie: użytkownik powinien również zastosować ochronę słuchu.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA INTELECT® RPW 2

GŁOWICA V-ACTOR HF — OBSŁUGA, KONFIGURACJA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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CZYSZCZENIE, KONSERWACJA, PRZEGLĄD

WYMIANA APLIKATORÓW DRGAŃ  
V25 I V10

• Aby zdjąć aplikator drgań 25 mm lub sferyczny aplikator 

drgań 10 mm, odkręcić gwintowaną nasadkę aplikatora 

drgań (1) od głowicy i wyciągnąć aplikator drgań (2).

• Wyczyścić wszystkie części aplikatora drgań zgodnie 

z opisem zawartym na stronie 73.

• Pozostawić aplikator drgań do wyschnięcia.

• Założyć aplikator drgań, wykonując powyższe czynności 

w odwrotnej kolejności.

• Przykręcić nowy aplikator drgań do głowicy  

i dokręcić palcami.

V40

1 Przednia nasadka

2 Głowica aplikatora drgań 

3 Pierścień uszczelniający

4 Element sprężynowy

5 Tylna nasadka

6 Nacięcie

7 Dolna krawędź

• Aby zdjąć aplikator drgań V40, należy odkręcić go 

od głowicy.

• Odkręcić gwintowaną nasadkę aplikatora drgań (1 i 5) 

i wyjąć aplikator fali uderzeniowej.

• Wyjąć pierścień uszczelniający (3), ściskając go 

   w miejscu nacięcia (6).

• Aby wyczyścić, ścisnąć lekko element sprężynowy (4) 

i usunąć znajdujący się pod nim osad. Nie próbować 

usuwać tej części aplikatora!

• Wyczyścić wszystkie części aplikatora drgań zgodnie 

z opisem zawartym na stronie 73 i pozostawić do 

wyschnięcia. Przy ponownym zakładaniu aplikatora 

V40 należy pamiętać, że dolna krawędź pierścienia 

uszczelniającego (7) musi być zwrócona na zewnątrz.

• Założyć aplikator drgań, wykonując powyższe czynności 

w odwrotnej kolejności.

• Upewnić się, że gładka strona pierścienia uszczelniającego 

(3) styka się z głowicą aplikatora drgań (2).

• Przykręcić nowy aplikator drgań do głowicy  

i dokręcić palcami.

*V-Actor jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Storz medical AG

2
1

1 2 34 5

6
7

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA INTELECT® RPW 2
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GŁOWICA

• Usunąć żel do ultrasonografii z głowicy za pomocą środka czyszczącego odpowiedniego do czyszczenia powierzchni.

• Zdezynfekować głowicę środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu, odpowiednim do czyszczenia powierzchni  

(zgodnie z instrukcjami producenta).

• Dokładnie czyścić aplikatory drgań po każdym użyciu. 

• Aplikatory drgań można czyścić po każdym użyciu przy użyciu typowych środków czyszczących i dezynfekujących.

• Alternatywnie aplikatory drgań można też czyścić codziennie w łaźni ultradźwiękowej.

Przestroga!
Środki czyszczące i dezynfekujące mogą wytwarzać atmosferę wybuchową. 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć  

głowicę od urządzenia sterującego.

Uwaga!
Nie wolno dopuścić do wniknięcia płynu do wyrobu lub jego rurki.

Uwaga!
Wymienione tutaj części składowe nie są wiążącymi przykładami. Nie gwarantujemy 

kompletności tej listy.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA INTELECT® RPW 2

GŁOWICA V-ACTOR HF — OBSŁUGA, KONFIGURACJA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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DEKONTAMINACJA GŁOWICY 
I APLIKATORÓW DRGAŃ

Po każdym użyciu części głowicy mające kontakt z ciałem 

pacjenta należy poddać dokładnemu czyszczeniu 

i dezynfekcji przed ponownym użyciem.

W celu zapobiegnięcia uszkodzeniu i nieprawidłowemu 

działaniu tych części należy ściśle przestrzegać instrukcji.

W celu przeprowadzenia czyszczenia i dezynfekcji należy 

przygotować następujące środki i urządzenia:

–  Czyste, miękkie i niestrzępiące się ściereczki 

do czyszczenia

– Środek czyszczący

– Środek dezynfekujący na bazie alkoholu
– Łaźnia ultradźwiękowa (w razie potrzeby)

V25 I V10

• Odkręcić aplikator drgań od głowicy.

• Wyjąć wkładkę aplikatora drgań z przedniej nasadki.

–  Nie ma potrzeby wyjmowania elementu sprężynowego (1) 

z wkładki aplikatora drgań.

• Wyczyścić wszystkie części pod bieżącą wodą.

• Alternatywnie wkładkę aplikatora drgań i pierścień 

uszczelniający można też czyścić i dezynfekować w łaźni 

ultradźwiękowej.

V40

• Odkręcić aplikator drgań od głowicy.

• Zdemontować dwuczęściową nasadkę gwintowaną 

aplikatora fali uderzeniowej.

• Wyjąć wkładkę aplikatora drgań z przedniej nasadki.

• Wyjąć przedni pierścień uszczelniający (2).

• Jest on nacięty, aby można go było łatwiej wyjąć.

• Nie ma potrzeby wyjmowania elementu sprężynowego 

z wkładki aplikatora drgań (1).

• Wyczyścić wszystkie części pod bieżącą wodą.

• Alternatywnie wkładkę aplikatora drgań i pierścień 

uszczelniający można też czyścić i dezynfekować  

w łaźni ultradźwiękowej.

1 2

1

GŁOWICA V-ACTOR HF — OBSŁUGA, KONFIGURACJA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

DANE TECHNICZNE

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych

Uwaga: W przypadku przekazania wyrobu medycznego osobom trzecim należy przestrzegać następujących zasad: 

– Wraz z wyrobem medycznym należy dostarczyć kompletną dokumentację urządzenia.

– Wyrób medyczny można eksportować do innego kraju tylko, jeśli jego użycie i odpowiednie wskazania są tam dozwolone.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami.

Informacje na temat zgodności z dyrektywami można znaleźć w osobnym podręczniku użytkownika danego urządzenia.

*V-Actor jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Storz medical AG

Opis problemu Potencjalna przyczyna Działania korygujące

Brak dopływu sprężonego powietrza
Nieszczelność lub nieodpowiednie podłączenie przewodu 
głowicy

Sprawdzić połączenia przewodów oraz rurek i w razie 
potrzeby wymienić je

Brak mocy wyjściowej Uszkodzenie głowicy Wymienić głowicę

Akcesoria Nr art.:

Zestaw głowicy V-ACTOR HF® 19365

Aplikator drgań 25 mm 28740

Aplikator drgań 40 mm 28741

Sferyczny aplikator drgań bez nasadki gwintowanej aplikatora drgań 10 mm 29742

Głowica V-ACTOR

Częstotliwość robocza głowicy V-ACTOR 1–50 HZ

Wybór energii stopniowy w zakresie 1–5 barów

Temperatura otoczenia podczas pracy 10–30°C

Temperatura otoczenia podczas przechowywania i transportu 0–60°C

Ciśnienie atmosferyczne podczas pracy 800–1060 HPA

Ciśnienie atmosferyczne podczas przechowywania i transportu 500–1060 HPA

Wilgotność powietrza podczas pracy 5–55%, bez kondensacji

Wilgotność powietrza podczas przechowywania i transportu 5–95%, bez kondensacji

Masa brutto z przewodem ok. 400 G

Stopień ochrony przed wnikaniem wody IPX0

GŁOWICA V-ACTOR HF — OBSŁUGA, KONFIGURACJA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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SYMBOLE I ETYKIETY 

GWARANCJA I SERWIS

GWARANCJA NA GŁOWICĘ V-ACTOR® HF

Głowica V-ACTOR HF® jest częścią zużywalną. Zobowiązujemy się bezpłatnie wymienić nowe głowice, które wykonały  

do 1 miliona impulsów, klientom, którzy przedstawią odpowiedni dowód na to, że wada powstała w wyniku wad materiałowych 

lub wykonawczych. 

Odpowiedzialność za koszty transportu i ryzyko utraty podczas transportu zwracanych produktów ponosi klient.

Roszczenia z tytułu gwarancji będą przyjmowane tylko, jeśli głowica zostanie zwrócona w kompletnym i oryginalnym 

stanie oraz będzie wyczyszczona, a jej etykieta napraw całkowicie wypełniona. 

Brakujące elementy zostaną wymienione za opłatą. Dołączone do przesyłki akcesoria zostaną sprawdzone i w razie potrzeby 

wymienione po dokonaniu ich oględzin.

Aplikatory drgań i zestawy do przeglądów nie są objęte gwarancją na głowicę.

SERWIS

W razie jakichkolwiek dalszych pytań lub potrzeby udzielenia dodatkowych informacji prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 88 niniejszego podręcznika użytkownika.

*V-Actor jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Storz medical AG

Etykieta Znaczenie

Należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika!

Uwaga!
Nie wolno modyfikować głowicy ani aplikatorów. Jakiekolwiek otwieranie, naprawianie lub modyfikowanie 

głowic bez upoważnienia wykonywane przez nieuprawniony personel zwalnia producenta z odpowiedzialności 

za bezpieczne działanie systemu. Spowoduje to automatyczne unieważnienie gwarancji, również wtedy,  

gdy okres gwarancji nie dobiegnie jeszcze końca.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA INTELECT® RPW 2
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PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA INTELECT® RPW 2

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA INTELECT® RPW 2

Po odłączeniu systemu od źródła zasilania należy wyczyścić 
go czystą, niestrzępiącą się ściereczką zwilżoną wodą lub 
delikatnym antybakteryjnym mydłem w płynie. Nie używać 
rozpuszczalników. Jeśli wymagane jest zachowanie jałowości, 
użyć ściereczki zwilżonej środkiem antybakteryjnym. 
Czyszczenie należy przeprowadzać codziennie. Nie należy 
zanurzać systemu w płynach. W razie przypadkowego 
zanurzenia urządzenia w płynie należy natychmiast 
skontaktować się dystrybutorem produktów lub działem 
serwisowym firmy DJO. Nie należy używać systemu, do 
którego dostał się płyn, dopóki nie zostanie on sprawdzony 
przez przeszkolonego technika.

Czyszczenie ekranu LCD
Ekran LCD należy czyścić czystą, suchą ściereczką w ten sam 
sposób, jak czyści się monitory komputerowe. Nie należy stosować 
materiałów ściernych, środków chemicznych ani płynów.

KOPIA PODRĘCZNIKA UŻYTKOWNIKA

Aby otrzymać kopię podręcznika użytkownika urządzenia Intelect 
RPW 2, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub 
działem obsługi klienta firmy DJO Global®.

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 
OPROGRAMOWANIA

1. Pobrać aktualizację oprogramowania wbudowanego 
z witryny Chattanooga® pod adresem  
www.chattanoogarehab.com na pamięć USB. 
2. Wyłączyć urządzenie.
3. Włożyć klucz USB.
4. Włączyć urządzenie.
5. Urządzenie automatycznie wykryje dostępność aktualizacji 
oprogramowania.
6. Potwierdzić aktualizację oprogramowania wbudowanego. 

KONSERWACJA URZĄDZENIA  

Samo urządzenie nie wymaga przeprowadzania konserwacji 
elementów wewnętrznych ani rutynowej kalibracji.  
Informacje na temat głowic Falcon® i V-Actor HF® wraz 
z aplikatorami znajdują się w odpowiednich częściach 
niniejszego podręcznika użytkownika. 
Wymiana przewodu zasilającego: Odłączyć używany przewód 
i podłączyć nowy.

* Falcon i V-Actor są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy  
Storz medical AG.

KONSERWACJA   
URZĄDZENIA 

ZBIORNIK WODY

W urządzeniu RPW 2 zastosowano kondensator między 
sprężarką a głowicą, aby usuwać wilgoć z powietrza 
i uniknąć gromadzenia wody w głowicy. Usuwana woda 
jest gromadzona w zbiorniku wody znajdującym się na 
panelu tylnym tuż pod port przewodu zasilającego.
Poziom wody należy sprawdzać każdego dnia przed 
użyciem. Zbiornik wody należy regularnie opróżniać.

Aby opróżnić zbiornik, należy postępować według 
poniższych instrukcji.
1. Nacisnąć zacisk zwalniający i delikatnie unieść zbiornik 
wody, wysuwając go z urządzenia INTELECT® RPW 2.
2. Ostrożnie zdjąć pokrywę zbiornika wody i wylać wodę 
odpadową.

Aby ponownie włożyć zbiornik: 
1. Założyć z powrotem pokrywę zbiornika i włożyć rurkę 
odprowadzającą wodę do otworu u góry zbiornika.
2. Umieścić zbiornik przy urządzeniu Intelect RPW 2 nad 
zaciskiem łączącym.
3. Wsunąć zbiornik do dołu. Docisnąć delikatnie, aż będzie 
słychać kliknięcie. Po włożeniu zbiornika wody zacisk 
zwalniający będzie nadal widoczny.
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CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZEGLĄD GŁOWICY FALCON®

CZYSZCZENIE

Regularne czyszczenie zapewnia doskonałą higienę i działanie głowicy Falcon®. Głowicę, a w szczególności aplikator fali 

uderzeniowej, należy dokładnie czyścić i dezynfekować po każdej sesji terapeutycznej.

• Usunąć żel do ultrasonografii z głowicy za pomocą środka czyszczącego odpowiedniego do czyszczenia powierzchni.

• Zdezynfekować głowicę środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu, odpowiednim do czyszczenia powierzchni.

Komponent Procedura Odstęp

Trzon i podkładka głowicy czyszczenie i dezynfekcja

codziennie 

lub po 20 000 impulsów (w zależności od tego, co 

nastąpi wcześniej)

Rurka prowadząca czyszczenie w środku szczoteczką codziennie

Aplikatory fali uderzeniowej i uszczelki o-ring czyszczenie w łaźni ultradźwiękowej i dezynfekcja po każdym zabiegu lub kontakcie z pacjentem

Rurka prowadząca, pocisk i uszczelki o-ring wymiana po 1 000 000 impulsów (przegląd głowicy)

Przestroga!
Łatwopalne i lotne środki czyszczące i dezynfekujące mogą wytwarzać atmosferę wybuchową. 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć głowicę 
od jednostki sterującej.

Uwaga!
Nie wolno dopuścić do wniknięcia płynu do wyrobu lub jego rurki.

*Falcon jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Storz medical AG.
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STANDARDOWE APLIKATORY FALI 
UDERZENIOWEJ

1. Odłączyć głowicę od urządzenia sterującego.

2. Odkręcić gwintowaną nasadkę aplikatora fali 

uderzeniowej od głowicy.

3. Wyjąć wkładkę aplikatora fali uderzeniowej.

4. Włożyć wkładkę aplikatora fali uderzeniowej do 

odpowiedniej gwintowanej nasadki aplikatora.

5. Nakręcić ręcznie gwintowaną nasadkę aplikatora fali 

uderzeniowej na głowicę.

6. Po wymianie aplikatora fali uderzeniowej upewnić się, że 

nasadka głowicy i części nasadki są dokładnie skręcone.

Uwaga: Należy się upewnić, że części nasadki aplikatora fali 
uderzeniowej są dokładnie skręcone oraz że gwintowana nasadka 
aplikatora jest dokładnie przykręcona do trzonu.
Podczas dłuższych etapów zabiegu należy sprawdzać gwintowane 
połączenie nasadki aplikatora fali uderzeniowej i części nasadki.
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APLIKATORY FALI UDERZENIOWEJ DO 
LECZENIA KRĘGOSŁUPA I POWIĘZI

1. Odłączyć głowicę od urządzenia sterującego.

Zestaw aplikatorów do leczenia kręgosłupa i powięzi 

zawiera specjalny łącznik do montażu tych aplikatorów. 

Aplikator fali uderzeniowej można zamontować tylko 

wówczas, gdy łącznik jest przykręcony do głowicy.

2. Przykręcić łącznik do głowicy.

3. Wyjąć wymagany aplikator fali uderzeniowej z futerału.

4.  Docisnąć wewnętrzną część łącznika do trzonu głowicy (1).

• Wsunąć aplikator fali uderzeniowej do łącznika (2).

5. Zwolnić wewnętrzną część łącznika.

•  Aplikator fali uderzeniowej zostanie zablokowany 

w głowicy.

Uwaga: Przed rozpoczęciem zabiegu należy się upewnić, że aplikator 
fali uderzeniowej jest zablokowany w głowicy. 

6. Aby zdemontować aplikator fali uderzeniowej, należy 

wykonać następujące czynności:

• Docisnąć wewnętrzną część łącznika do trzonu głowicy.

• Wysunąć aplikator fali uderzeniowej z łącznika.
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CZYSZCZENIE GŁOWICY

Uwaga: Po czyszczeniu głowica musi wyschnąć, aby można ją było 
zmontować ponownie. Z tego względu należy zaplanować odpowiedni 
czas na suszenie głowicy i jej elementów.

1. Odłączyć głowicę od urządzenia sterującego.

2. Odkręcić gwintowaną nasadkę aplikatora fali 

uderzeniowej (lub łącznik w przypadku aplikatorów fali 

uderzeniowej do leczenia kręgosłupa i powięzi) od głowicy.

3. Usunąć żel do ultrasonografii z głowicy za pomocą środka 

czyszczącego odpowiedniego do czyszczenia powierzchni.

• Zdezynfekować głowicę środkiem dezynfekującym na 

bazie alkoholu, odpowiednim do czyszczenia powierzchni.

4. Odkręcić trzon od głowicy i wyciągnąć go z uchwytu 

głowicy (5).

• Użyć do tego celu dostarczonego klucza otwartego (4).

5. Wyczyścić rurkę prowadzącą za pomocą szczoteczki, aby 

zapewnić idealny ruch pocisku.

Aby zmontować głowicę, należy wykonać powyższe 

czynności w odwrotnej kolejności.

Uwaga: Montując trzon głowicy, należy koniecznie dokręcić go 
dostarczonym kluczem otwartym w taki sposób, aby nie można 
go było odkręcić ręcznie.
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CZYSZCZENIE APLIKATORÓW FALI 
UDERZENIOWEJ

STANDARDOWE APLIKATORY FALI 
UDERZENIOWEJ

• Odkręcić gwintowaną nasadkę aplikatora fali 
uderzeniowej i wyjąć wkładkę aplikatora fali uderzeniowej 
z gwintowanej nasadki.

• Wyczyścić wszystkie części pod bieżącą wodą.

Uwaga: Demontaż wkładek dwuczęściowych nasadek aplikatora 
fali uderzeniowej i wyjęcie pierścieni uszczelniających jest możliwe 
wyłącznie przy użyciu specjalnych narzędzi. Należy unikać tych 
czynności, gdyż mogą spowodować uszkodzenie aplikatora fali 
uderzeniowej. Nie są one niezbędne do wyczyszczenia sprzętu.
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• Po zastosowaniu fali uderzeniowej u ludzi aplikatory fali 
uderzeniowej można umieścić w łaźni ultradźwiękowej, co 
zapewni ich dodatkowe oczyszczenie. Jednak stosowanie 
łaźni ultradźwiękowej nie jest wymagane.

• Do tego celu używać wyłącznie środków dezynfekujących 
przeznaczonych do wrażliwych na wysokie temperatury 
wyrobów medycznych wielokrotnego użytku.

• Wyczyścić i zdezynfekować nie tylko wkładkę, ale również 
gwintowaną nasadkę aplikatora fali uderzeniowej. 
Użyć do tego celu zwykłych środków czyszczących 
i dezynfekujących na bazie alkoholu.

• Przed skręceniem aplikatora fali uderzeniowej 
i gwintowanej nasadki dokładnie je wysuszyć.

• Wsunąć wkładkę do przedniej nasadki i skręcić ręcznie 

obie części nasadki.

Uwaga: Należy się upewnić, że części nasadki aplikatora fali 
uderzeniowej są dokładnie skręcone oraz że gwintowana nasadka 
aplikatora jest dokładnie przykręcona do trzonu.
Podczas dłuższych etapów zabiegu należy sprawdzać gwintowane 
połączenie nasadki aplikatora fali uderzeniowej i części nasadki.

APLIKATORY FALI UDERZENIOWEJ DO 
LECZENIA KRĘGOSŁUPA I POWIĘZI

• Wyjąć aplikator z głowicy i odłączyć go od złącza. 

• Pozostałości żelu do ultrasonografii usuwać niezwłocznie 

po każdym zabiegu wilgotną ściereczką.

Uwaga: Jeśli żel do ultrasonografii pozostanie na aplikatorach lub 
łączniku dojdzie do korozji metalowych części.

• Wyczyścić i zdezynfekować aplikatory fali uderzeniowej 
do leczenia kręgosłupa i powięzi w łaźni ultradźwiękowej 
w temperaturze wynoszącej maksymalnie 40°C.

• Przed umieszczeniem aplikatorów fali uderzeniowej 

w futerale należy odczekać, aż wyschną.

ŁĄCZNIK DO APLIKATORÓW FALI 
UDERZENIOWEJ DO LECZENIA 
KRĘGOSŁUPA/POWIĘZI

• Usunąć żel do ultrasonografii lub pozostałości oleju 
z łącznika za pomocą wilgotnej ściereczki.

• Zdezynfekować łącznik środkiem dezynfekującym na bazie 
alkoholu, odpowiednim do czyszczenia powierzchni.

• Prysnąć środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu do 
otworu do montażu aplikatora.

• Wyczyścić wnętrze łącznika patyczkami higienicznymi.
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PRZEGLĄD

Fale uderzeniowe są generowane mechanicznie. Ze względu na działanie tarcia elementy głowicy są stale narażone na 

naprężenia mechaniczne, które powodują ich nieznaczne zużywanie.

Uwaga: Przegląd głowicy Falcon* należy przeprowadzać co około 1 000 000 impulsów. Może to zrobić użytkownik urządzenia. Wymagany jest 
do tego zestaw do przeglądów, który zawiera wszystkie wymagane części ulegające zużyciu.

Uwaga: Pierścienie uszczelniające, pocisk i rurkę prowadzącą należy wymieniać przy każdym przeglądzie głowicy. Dobierając pierścienie 
uszczelniające na wymianę, należy przestrzegać instrukcji dotyczących uszczelek o-ring. Są one zawarte w zestawie do przeglądów.

PRZEPROWADZANIE PRZEGLĄDU GŁOWICY

• Łatwopalne i lotne środki czyszczące i dezynfekujące mogą wytwarzać atmosferę wybuchową. 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć głowicę od 

jednostki sterującej.

• Ułożyć głowicę na suchej, czystej i pozbawionej pyłu powierzchni. 

*Falcon jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Storz medical AG.

Uwaga!
Podczas przeglądu głowicy do zwolnienia lub zmontowania jej trzonu należy użyć klucza 

otwartego.
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1. Odłączyć głowicę od urządzenia sterującego.

• Odkręcić gwintowaną nasadkę aplikatora fali 
uderzeniowej (lub łącznik w przypadku aplikatorów 
fali uderzeniowej do leczenia kręgosłupa i powięzi) 
od głowicy.

2. Odkręcić trzon od głowicy i wyciągnąć go z uchwytu 
głowicy.
• Użyć do tego celu dostarczonego klucza otwartego (3).

3. Wyciągnąć ciasno dopasowaną rurkę prowadzącą 
z trzonu. W razie konieczności użyć do tego celu 
cienkiego metalowego pręta lub dostarczonego klucza 
sześciokątnego, wprowadzając go przez otwory rurki 
prowadzącej. 

4. W uchwycie głowicy znajduje się odpowiednie 
mocowanie przytrzymujące pocisk. Aby wyjąć pocisk, należy 
przytrzymać uchwyt głowicy otworem skierowanym w dół. 
Delikatnie postukać uchwytem o blat, aż pocisk wypadnie. 
W przypadku pęknięcia pocisku z powodu przeciążenia jego 
fragment może pozostać wewnątrz rurki prowadzącej. 
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5. Wyrzucić zużytą rurkę prowadzącą i zużyty pocisk.

6. Wyrzucić zdejmowane pierścienie uszczelniające 
aplikatorów fali uderzeniowej C15, DI15, F15, B15, T10 oraz 

pierścień uszczelniający znajdujący się na trzonie.

7. Wyczyścić trzon, aplikator fali uderzeniowej (w tym 
osadzone na stałe pierścienie uszczelniające) i nasadkę 
aplikatora, używając środka dezynfekującego zawierającego 
alkohol. Elementy te zostaną użyte ponownie po zakończeniu 
czyszczenia.

Uwaga: Demontaż wkładek dwuczęściowych nasadek aplikatora 
fali uderzeniowej i wyjęcie pierścieni uszczelniających jest możliwe 
wyłącznie przy użyciu specjalnych narzędzi. Należy unikać tych 
czynności, gdyż mogą spowodować uszkodzenie aplikatora fali 
uderzeniowej. Nie są one niezbędne do wyczyszczenia sprzętu.

8. Następnie wyjąć z zestawu do przeglądów nowe 
pierścienie uszczelniające oraz pierścień na trzon i je 
założyć. Przestrzegać instrukcji dotyczących uszczelek 
o-ring. Są one zawarte w zestawie do przeglądów.
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9. Wyjąć nową rurkę prowadzącą i nowy pocisk z zestawu 

do przeglądów.

10. Włożyć rurkę prowadzącą do otworu w trzonie, 

dociskając ją aż do zatrzymania.

WAŻNY: Upewnić się, że koniec rurki prowadzącej z dwoma szczelinami 
powietrznymi znajduje się po stronie uchwytu głowicy.

11. Włożyć nowy pocisk do zamocowanej rurki prowadzącej.

12. Przykręcić ręcznie trzon do głowicy.
• Głowicę docisnąć mocno jedną ręką do blatu i dokręcić 

trzon kluczem otwartym, tak aby nie można było odkręcić 
go już ręcznie.

13. Dokręcić dokładnie gwintowaną nasadkę z odpowiednim 
aplikatorem na trzon.
• W przypadku dwuczęściowych nasadek aplikatorów: 

Upewnić się, że dwie części nasadki są dokładnie skręcone 
oraz że gwintowana nasadka aplikatora jest dokładnie 
przykręcona do trzonu.

• Przeprowadzić kontrolę działania głowicy.
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CZAS UŻYTKOWANIA GŁOWICY FALCON®

Przegląd głowicy Falcon* należy przeprowadzać co około 

1 milion impulsów. Przy przestrzeganiu tego odstępu średni 

przewidywany czas użytkowania wynosi około: 

• 5 milionów impulsów w przypadku głowicy,

• 1 milion impulsów w przypadku aplikatorów fali 

uderzeniowej oraz

• 5 milionów impulsów w przypadku łącznika.

Przekroczenie tego czasu użytkowania może skutkować 

awarią urządzeń. Po przekroczeniu podanych parametrów 

roszczenia z tytułu gwarancji nie będą akceptowane.

CZAS UŻYTKOWANIA GŁOWICY  
V-ACTOR HF®

Średni oczekiwany czas użytkowania głowicy odpowiada 

około 5 milionom impulsów. Przekroczenie tego czasu 

użytkowania może skutkować awarią urządzeń.

Po przekroczeniu parametrów podanych w rozdziale na 

temat gwarancji niniejszego podręcznika użytkowania 

roszczenia z tytułu gwarancji nie będą akceptowane.

*Falcon i V-Actor są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Storz 
medical AG.
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NAPRAWA W RAMACH GWARANCJI / 
POZA GWARANCJĄ
Serwis 
Jeśli zaistnieje potrzeba przeprowadzenia serwisu 
urządzenia Intelect® RPW 2 lub jego akcesoriów, należy 
skontaktować się z dystrybutorem produktów firmy DJO lub 
działem serwisowym firmy DJO.

Serwis urządzeń mogą przeprowadzać wyłącznie technicy 
serwisowi upoważnieni przez firmę DJO.

Przewidywany czas użytkowania
Minimalny okres użytkowania produktu, jak również 
dostarczonych z nim części zapasowych i akcesoriów, 
wynosi 5 lat przy zwykłym użytkowaniu i prawidłowej 
konserwacji. 

Aplikatory, rurka prowadząca, pocisk i uszczelki o-ring są 
materiałami eksploatacyjnymi. Ich przewidywany czas 
użytkowania wynosi 1 milion impulsów.

Żel ultradźwiękowy ma krótszy okres przydatności do 
spożycia oczekiwanie na urządzenie, końcówki i inne 
akcesoria. Okres ważności jest podany na samej butelce z 
żelem

Naprawa głowicy
Naprawy uszkodzonych głowic może wykonywać 
wyłącznie personel odpowiednio upoważniony przez 
firmę DJO Global. W tym celu można używać wyłącznie 
oryginalnych części firmy DJO Global. Odpowiednio 
upoważnieni pracownicy mogą być pracownikami firmy 
DJO Global lub przedstawicielami agencji i sprzedawców 
firmy DJO Global.

UTYLIZACJA

Intelect RPW 2
Nie ma szczególnych wymagań dotyczących utylizacji 

tego wyrobu medycznego. Należy postępować zgodnie 

ze stosownymi regulacjami obowiązującymi w danym 

kraju. Po upłynięciu czasu użytkowania należy zutylizować 

urządzenie Intelect RPW 2 zgodnie z zasadami dotyczącymi 

zużytego sprzętu elektronicznego.

Głowice Falcon i V-Actor
Nie ma szczególnych wymagań dotyczących utylizacji 

tego wyrobu. Należy postępować zgodnie ze stosownymi 

regulacjami obowiązującymi w danym kraju. 

Dodatkowo, po upływie czasu użytkowania, należy zwrócić 

głowicę do firmy DJO Global.
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GWARANCJA

Uwaga
Nie wolno modyfikować urządzenia ani głowicy. Jakiekolwiek 
otwieranie, naprawianie lub modyfikowanie urządzenia 
bez upoważnienia wykonywane przez nieuprawniony 
personel zwalnia producenta z odpowiedzialności za 
bezpieczne działanie systemu. Spowoduje to automatyczne 
unieważnienie gwarancji, również wtedy, gdy okres 
gwarancji nie dobiegnie jeszcze końca.

DJO, France („Firma”) gwarantuje, że urządzenie Intelect® 
RPW 2 („Produkt”) jest wolne od wad materiałowych 
i wykonawczych. Niniejsza gwarancja jest ważna przez 
okres trzech lat (36 miesięcy) od daty zakupu produktu przez 
klienta. Podczas trzyletniego okresu gwarancji od
data dostawy produktu do klienta końcowego, wady
zostanie naprawiony bez opłat dla klienta w dniu
klient przedstawi odpowiedni dowód, że wada jest 
spowodowana wady materiałowe lub produkcyjne.

– Okres gwarancji na głowicę wynosi dwa lata lub trzy 
miliony impulsów, w zależności od tego, co nastąpi 
wcześniej.
– Okres gwarancji na aplikatory fali uderzeniowej wynosi 
jeden rok lub jeden milion impulsów, w zależności od tego, 
co nastąpi wcześniej.
– Materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją 
na głowicę.
– Gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy co 1 milion 
impulsów przeprowadza się prawidłowy przegląd głowicy. 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• części zamiennych ani robocizny świadczonej przez 

podmioty inne niż Firma, dystrybutor produktów Firmy lub 
technik autoryzowanego serwisu Firmy;

• wad ani uszkodzeń będących skutkiem prac przeprowadzonych 
przez podmioty inne niż Firma, dystrybutor produktów Firmy 
lub technik autoryzowanego serwisu Firmy;

• nieprawidłowego działania ani usterek Produktu 
spowodowanych nieprawidłowym użyciem, w tym m.in. 
zaniedbaniami w zakresie uzasadnionej i niezbędnej konserwacji, 
jak również będących skutkiem postępowania niezgodnego 
z podręcznikiem użytkownika dotyczącym Produktu;

• firma nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub 
uszkodzenia będące wynikiem modyfikacji lub napraw 
wykonanych przez nieautoryzowanego przedstawiciela 
serwisu Firmy.

FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE 
SZKODY PRZYPADKOWE ANI WTÓRNE.

Niniejsza gwarancja przyznaje nabywcy określone prawa, 
choć nabywcy mogą również przysługiwać inne prawa 
zależnie od kraju. Firma nie upoważnia żadnej osoby ani 
przedstawiciela do działania w jej imieniu w zakresie 
zobowiązań ani odpowiedzialności wynikających 
ze sprzedaży Produktu.
Jakiekolwiek przedstawicielstwo lub umowa nieujęte 
w niniejszej gwarancji nie mają mocy prawnej i powinny 
zostać unieważnione.

POWYŻSZA GWARANCJA MA CHARAKTER WYŁĄCZNY 
I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE 
ORAZ DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE 
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO 
OKREŚLONEGO CELU.
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ZGODNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC)
Urządzenie INTELECT® RPW 2 zostało poddane testom, 
które wykazały jego zgodność z limitami kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC) określonymi dla wyrobów 
medycznych normą IEC 60601-1-2. Limity te mają za zadanie 
zapewniać rozsądny stopień ochrony przed szkodliwymi 
zakłóceniami w typowych instalacjach medycznych.

Poniższe wytyczne mają na celu ułatwienie zachowania 
zgodności elektromagnetycznej (EMC) w określonym 
środowisku użytkowania urządzenia Intelect® RPW 2.

• Korzystanie z dostępnych zasobów, takich jak 
wiedza specjalistów z zakresu EMC oraz publikacje 
i strony internetowe poświęcone zgodności 
elektromagnetycznej wyrobów medycznych.

• Ocena środowiska elektromagnetycznego ośrodka 
(np. zidentyfikowanie przekaźników radiowych 
w okolicy) i wskazanie obszarów, w których używane 
są najważniejsze wyroby medyczne.

• Zarządzanie środowiskiem elektromagnetycznym, 
przekaźnikami radiowymi i całym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym, w tym wyrobami 
medycznymi, w celu zmniejszenia ryzyka zakłóceń 
w działaniu wyrobów medycznych (EMI) i osiągnięcia 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

• Koordynacja zakupów, instalacji i serwisu całego 
sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego używanego 
w ośrodku i zarządzania nim z myślą o osiągnięciu EMC.

• Edukacja personelu ośrodka opieki zdrowotnej, 
kontrahentów, gości oraz pacjentów w zakresie 
EMC i EMI, a także sposobów rozpoznawania 
zakłóceń w działaniu wyrobów medycznych (EMI) 
i minimalizowania powiązanych z nimi zagrożeń.

• Ustalenie i wdrożenie spisanych procedur i zasad, 
które dokumentowałyby zamierzenia oraz 
metody stosowane w instytucji opieki zdrowotnej 
w zakresie zmniejszania ryzyka zakłóceń w pracy 
wyrobów medycznych (EMI) i osiągnięcia zgodności 
elektromagnetycznej (EMC).

• Zgłaszanie problemów dotyczących EMI 
w amerykańskim programie MedWatch, 
prowadzonym przez Agencję ds. Żywności i Leków 
(FDA), a także dzielenie się doświadczeniami 
z zakresu EMI/EMC na otwartych forach 
branżowych: w publikacjach o charakterze 
medyczno-technicznym oraz na konferencjach.

Więcej informacji zawiera kompleksowy dokument 
z wytycznymi dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej 
(EMC) w ośrodkach opieki zdrowotnej, opracowany przez 
Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej 
(AAMI) we współpracy z agencją FDA: Technical 

Information Report (TIR) 18, Guidance on Electromagnetic 
Compatibility of Medical Devices for Clinical/Biomedical 
Engineers. AAMI TIR 18-1997. Arlington, Virginia: Association 
for the Advancement of Medical Instrumentation; 1997.

Ostrzeżenie:
Medyczne urządzenie elektryczne wymaga podjęcia 
szczególnych środków ostrożności w zakresie 
kompatybilności elektromagnetycznej i powinno być 
instalowane oraz obsługiwane zgodnie z tymi instrukcjami. 
Wysoki poziom zakłóceń elektromagnetycznych 
o częstotliwości radiowej (EMI) emitowanych lub 
przewodzonych przez przenośny bądź przewoźny sprzęt 
komunikacyjny lub inne silne źródła emisji fal radiowych 
znajdujące się w pobliżu może spowodować awarię systemu 
ultradźwiękowego. Oznakami awarii mogą być pogorszenie 
jakości lub zniekształcenia obrazów, błędne odczyty, przerwy 
w działaniu sprzętu lub inne nieprawidłowości. W takiej 
sytuacji należy sprawdzić miejsce awarii i przedsięwziąć 
poniższe działania w celu eliminacji jej źródeł.

• Wyłączać i włączać znajdujący się w pobliżu sprzęt, 
aby wyodrębnić wadliwe urządzenie.

• Przenieść w inne miejsce bądź inaczej ustawić sprzęt 
powodujący zakłócenia.

• Zwiększyć odległość między powodującym 
zakłócenia sprzętem i systemem ultradźwiękowym.

• Zarządzać stosowaniem częstotliwości bliskich 
częstotliwościom systemu ultradźwiękowego.

• Usunąć urządzenia wysoce podatne na zakłócenia 
elektromagnetyczne.

• Zmniejszyć emisje z wewnętrznych źródeł pozostających 
pod kontrolą ośrodka (np. systemu pagerów).

• Odpowiednio oznaczyć urządzenia podatne na 
zakłócenia elektromagnetyczne.

• Przeszkolić personel kliniczny pod kątem 
rozpoznawania potencjalnych problemów 
powiązanych z zakłóceniami elektromagnetycznymi.

• Wyeliminować zakłócenia elektromagnetyczne 
lub zmniejszyć ich poziom za pomocą rozwiązań 
technicznych (np. stosując osłony).

• Wprowadzić ograniczenia w korzystaniu z osobistych 
urządzeń komunikacyjnych (telefonów komórkowych, 
komputerów) w obszarach z urządzeniami 
podatnymi na zakłócenia elektromagnetyczne.

• Przekazywać odpowiednie informacje na temat 
zakłóceń elektromagnetycznych innym osobom, 
zwłaszcza w przypadku zakupu nowego sprzętu, 
który może takie zakłócenia powodować.

• Nabywać wyroby medyczne zgodne z normami 
zgodności elektromagnetycznej IEC 60601-1-2 
(odporność elektromagnetyczna 3 V/m, poziom 
zakłóceń ograniczony do 0,0014 V/m).
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Oznaczenie produktu INTELECT® RPW 2 wykorzystane w poniższym tekście odnosi się do wszystkich wariantów wyrobu.

Urządzenie Intelect RPW 2 podlega szczególnym środkom ostrożności związanym z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC). 

Urządzenie musi zostać zainstalowane i oddane do użytku ściśle według wytycznych EMC podanych w załączonej dokumentacji.

Przenośne i przewoźne systemy komunikacji radiowej mogą wpływać na urządzenie Intelect RPW 2.

Urządzenie Intelect RPW 2 nie powinno być używane obok innego sprzętu ani umieszczane na nim.

Jeśli konieczne jest używanie urządzenia Intelect RPW 2 w takiej konfiguracji, należy je obserwować w celu weryfikacji 

prawidłowości działania.

W razie wykrycia uszkodzenia lub nieprawidłowego działania, które mogą wpływać niekorzystnie na bezpieczeństwo pacjenta 

lub operatora, należy naprawić urządzenie przed rozpoczęciem korzystania z niego.

Jeśli konieczna jest wymiana zespołów lub przewodów, należy używać wyłącznie oryginalnych części producenta, aby zapewnić 

dalszą zgodność z wymogami EMC po naprawie.

W odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej w przewidywanym okresie użytkowania produktu nie są wymagane 

prace konserwacyjne!

OSTRZEŻENIE!
Korzystanie z akcesoriów i przewodów innych niż wskazane lub dostarczane przez producenta tego sprzętu 

może spowodować zwiększenie emisji elektromagnetycznych lub zmniejszenie odporności na zakłócenia 

elektromagnetyczne tego sprzętu, skutkując jego nieprawidłowym działaniem.
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12.2 Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna

Urządzenie Intelect RPW 2 jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia 

Intelect RPW 2 odpowiada za zapewnienie, że jest ono używane w takim środowisku.

Test odporności Poziom testowy wg IEC 60601 Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD), 
IEC 61000-4-2 

± 8 kV styk
± 15 kV powietrze

± 8 kV styk
± 15 kV powietrze

Posadzki powinny być drewniane, betonowe lub pokryte płytkami ceramicznymi. 
Jeżeli posadzki są pokryte tworzywem sztucznym, wilgotność względna 
powinna wynosić co najmniej 30%.

Szybkie elektryczne 
zakłócenia impulsowe, 
IEC 61000-4-4

± 2 kV
częstotliwość powtarzania
100 kHz

± 2 kV
częstotliwość powtarzania
100 kHz

Jakość zasilania powinna być na poziomie typowym dla środowiska 
komercyjnego lub szpitalnego.

Przepięcia,  
IEC 61000-4-5

± 1 kV linia/linia
± 2 kV linia/uziemienie 

± 1 kV linia/linia
± 2 kV linia/uziemienie 

Jakość zasilania powinna być na poziomie typowym dla środowiska 
komercyjnego lub szpitalnego.

Zapady napięcia, 
IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 cyklu przy 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0% UT; 1 cykl oraz
70% UT; 25/30 cykli
Jedna faza przy 0°

0% UT; 0,5 cyklu przy 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0% UT; 1 cykl oraz
70% UT; 25/30 cykli
Jedna faza przy 0°

Jakość zasilania powinna być na poziomie typowym dla środowiska komercyjnego 
lub szpitalnego. Jeżeli wymagana jest ciągła praca urządzenia Intelect RPW 2 
w trakcie przerw w zasilaniu z sieci zasilającej, zaleca się podłączenie urządzenia 
Intelect RPW 2 do zasilacza awaryjnego lub użycie akumulatora.

Pole magnetyczne 
o częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej 
(50/60 Hz), IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m
Pola magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej powinny 
charakteryzować się parametrami odpowiadającymi poziomowi miejsca 
reprezentatywnego dla typowego środowiska handlowego lub szpitalnego.

Uwaga: UT oznacza napięcie w sieci prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.

12.1 Emisje elektromagnetyczne: Wytyczne i deklaracja producenta — emisje elektromagnetyczne

Urządzenie Intelect RPW 2 jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia 

Intelect RPW 2 odpowiada za zapewnienie, że jest ono używane w takim środowisku.

Testy emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

Emisje fal radiowych, CISPR 11 Grupa 1

W urządzeniu INTELECT® RPW 2 energia fal radiowych jest 
stosowana wyłącznie na potrzeby funkcji wewnętrznych. 
Dodatkowo urządzenie Intelect RPW 2 wyposażono w moduł 
radiowy Bluetooth® zgodny z regulacjami krajowymi. 
Z tego względu poziom emisji radiowych jest bardzo niski 
i jest mało prawdopodobne, aby mogły one powodować 
jakiekolwiek zakłócenia znajdującego się w pobliżu sprzętu 
elektronicznego. Jednak należy zachować odstęp 30 cm 
między takim sprzętem a niniejszym urządzeniem.

Emisje fal radiowych, CISPR 11 Klasa B
Urządzenie Intelect RPW 2 można stosować 
w każdym budynku oprócz budynków mieszkalnych 
oraz podłączonych bezpośrednio do publicznej sieci 
zasilającej niskiego napięcia zaopatrującej budynki 
mieszkalne.

Emisje harmonicznych, IEC 61000-3-2
Zgodność z wymogami
klasy A

Wahania napięcia i migotanie, IEC 61000-3-3 Zgodność

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA INTELECT® RPW 2
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Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna

Urządzenie INTELECT® RPW 2 jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia

Intelect RPW 2 odpowiada za zapewnienie, że jest ono używane w takim środowisku.

Test odporności Poziom testowy wg IEC 60601 Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

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

6 V
0,15 MHz–80 MHz 
80% AM przy 1 kHz

6 V
0,15 MHz–80 MHz 
80% AM przy 1 kHz

Wytwarzane fale 
radiowe,
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80% AM przy 1 kHz

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80% AM przy 1 kHz

Pola bliskie  
generowane przez 
bezprzewodowe 
urządzenia 
komunikacyjne emitujące 
fale radiowe 
IEC 61000-4-3

27 V/m
380–390 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
430–470 MHz
FM +/- 5 kHz
1 kHz (sinusoida)

9 V/m
704–787 MHz
PM 217 Hz

28 V/m
800–960 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
1,7–1,99 GHz
PM 217 Hz

28 V/m
2,4 GHz–2,57 GHz
przy PM 217 Hz

9 V/m
5,1 GHz–5,8 GHz
przy PM 217 Hz

27 V/m
380–390 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
430–470 MHz
FM +/- 5 kHz
1 kHz (sinusoida)

9 V/m
704–787 MHz
PM 217 Hz

28 V/m
800–960 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
1,7–1,99 GHz
PM 217 Hz

28 V/m
2,4 GHz–2,57 GHz
przy PM 217 Hz

9 V/m
5,1 GHz–5,8 GHz
przy PM 217 Hz

Nie można dokładnie przewidzieć natężenia pola wytwarzanego przez nadajniki stałe, takie jak stacje bazowe telefonii radiowej (komórkowej/bezprzewodowej), przenośne stacje radiowe, 
nadajniki radiowe AM i FM oraz nadajniki telewizyjne. Aby oszacować warunki elektromagnetyczne wynikające z działania nadajników radiowych, należy przeprowadzić badanie zgodności 
elektromagnetycznej na miejscu. Jeżeli zmierzone natężenie pola w miejscu korzystania z urządzenia Intelect RPW 2 przekracza wymienione powyżej poziomy zgodności w zakresie fal radiowych, 
należy monitorować poprawność działania urządzenia Intelect RPW 2. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości konieczne może być zastosowanie dodatkowych środków, na przykład 
zmiana ustawienia urządzenia Intelect RPW 2 lub przestawienie go w inne miejsce.
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PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA INTELECT® RPW 2

TABELE ZGODNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC) (CIĄG DALSZY)

12.3 Zakłócenia o częstotliwości radiowej (RF)
Zaburzenia EMC mogą wpływać na działanie urządzenia INTELECT® RPW 2. Aby zapobiec niedopuszczalnemu ryzyku dla 

użytkownika, urządzenie podczas pracy regularnie przeprowadza kontrole działania. W razie wykrycia problemu:

− generowany jest sygnał dźwiękowy,

− urządzenie zostaje natychmiast zatrzymane,

− na wyświetlaczu pojawia się komunikat BŁĄD wraz z kodem błędu.

W takiej sytuacji można spróbować ponownie uruchomić urządzenie, wyłączając je na chwilę i włączając ponownie 

przełącznikiem zasilania.

OSTRZEŻENIE!
Przenośnego sprzętu telekomunikacyjnego (w tym urządzeń peryferyjnych, takich jak przewody anten 
i anteny zewnętrzne) nie należy używać w odległości mniejszej niż 30 cm (12 cali) od jakiejkolwiek części 
urządzenia Intelect RPW 2, w tym przewodów wskazanych przez producenta. W przeciwnym wypadku 
może dojść do pogorszenia działania tego sprzętu.
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