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Acest ghid este destinat utilizatorilor sistemului Intelect® RPW 2.  

Ghidul conține informații generale privind funcționarea, măsurile 

de precauție și întreținerea.

Înainte de a administra un tratament pacienților, utilizatorii 

acestor echipamente trebuie să citească, să înțeleagă și 

să respecte informațiile conținute în acest ghid pentru 

fiecare mod de tratament disponibil, precum și indicațiile, 

contraindicațiile, avertismentele și măsurile de precauție. 

Consultați alte resurse pentru informații suplimentare cu 

privire la aplicarea terapiilor cu unde de presiune radială 

și vibrații.

PROFILUL UTILIZATORULUI VIZAT

Acest dispozitiv este destinat pentru a fi utilizat de către 

profesioniști autorizați din domeniul sănătății, instruiți cu 

privire la utilizarea corespunzătoare a dispozitivului:

fizioterapeuți, terapeuți ocupaționali, fizioterapeuți sportivi, 

chiropracticieni, osteopați, specialiști în protezare, podologi, 

terapeuți de medicină sportivă și medici.

Dispozitivul nu va fi comercializat fără prescripție medicală 

unor utilizatori neprofesioniști.

Utilizatorul trebuie să fie capabil să efectueze următoarele:

•  Să citească și să înțeleagă manualul de utilizare, 

avertismentele, atenționările și pericolele.

• Să perceapă semnalele auditive și vizuale.

•  Să citească și să înțeleagă atenționările și contraindicațiile 

dispozitivului.

•  Operatorul va utiliza un singur dispozitiv o dată și va trata 

un singur pacient o dată.

•  Dispozitivul nu este destinat operării de către pacient.

CUVÂNT ÎNAINTE

ATENȚIE

Textul însoțit de indicatorul „ATENȚIE” explică posibile riscuri 

la adresa siguranței, care pot provoca leziuni minore sau 

moderate sau deteriorarea echipamentului.

Textul însoțit de indicatorul „AVERTISMENT” explică posibile 

riscuri la adresa siguranței, care pot conduce la leziuni grave 

sau la deteriorarea echipamentului.

Textul însoțit de indicatorul „PERICOL” explică posibilele 

riscuri la adresa siguranței, ce reprezintă situații periculoase 

iminente, care pot conduce la deces sau leziuni grave.

Instrucțiunile preventive regăsite în această secțiune și

pe parcursul acestui manual sunt indicate prin simboluri

specifice. Înțelegeți aceste simboluri și definițiile lor înainte

de a utiliza acest echipament. Aceste simboluri sunt definite

după cum urmează:

INSTRUCȚIUNI PREVENTIVE

AVERTISMENT

PERICOL

MEDIUL DE UTILIZARE VIZAT

Dispozitivul este destinat operării într-un mediu clinic și 

poate fi deplasat dintr-o încăpere în alta. Dispozitivul nu 

este destinat transportului regulat dintr-o unitate medicală 

în alta. Acesta nu este destinat utilizării la domiciliu.

UTILIZAREA VIZATĂ

Dispozitivul Intelect RPW 2 este destinat utilizării ca 

modalitate terapeutică de către clinicienii care au nevoie 

să le ofere pacienților o metodă puternică și dovedită de 

tratare a indicațiilor precum dureri, puncte de declanșare ale 

sindromului miofascial, afecțiuni ale inserțiilor tendoanelor, 

activarea țesutului muscular și conjunctiv.

Rezultatele individuale pot varia. Nici DJO Global, Inc. 

și nici una dintre filialele sale nu acordă consultanță 

medicală. Conținutul acestui document nu constituie 

consultanță medicală, juridică sau vreun alt tip de consiliere 

profesionistă. Informațiile privind diferite afecțiuni de 

sănătate, medicale și de fitness, precum și tratamentul 

acestora nu sunt menite să înlocuiască sfaturile oferite de 

un medic sau alt profesionist medical.
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DESCRIERILE PICTOGRAMELOR DIN 
ECRANUL HOME (ACASĂ)

Sonda Falcon pentru undele de 

presiune radială

Sonda V-Actor pentru terapia 

cu vibrații

Comandă rapidă

SPS (Suggested Parameter Setup – 

Configurarea sugerată a parametrilor)

Protocoale personalizate

Date despre tratament

Resurse clinice

Home (Acasă)

Setări

Unitate USB

DESCRIEREA MARCAJELOR DE 
PE DISPOZITIV

Consultați Manualul de instrucțiuni 

și Broșura Ghid de pornire rapidă

Avertizare, atenționare sau pericol

Echipament electric tip B

Redare

Întrerupere

PORNIRE/OPRIRE

Producător

Data fabricației

Număr de catalog

Număr de serie 

Fragil, manevrați cu atenție

Cu partea aceasta în sus

A se feri de umiditate

Interval de temperatură
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Interval de umiditate relativă

Interval de presiune atmosferică

Agenție de testare

Marcaj de conformitate CE cu 

numărul organismului notificat

Echipament de clasa 1

Echipament cu radiofrecvență

Conformitate cu Directiva DEEE

Termen de valabilitate

Număr de lot

Nu este permisă condensarea

Citiți instrucțiunile de utilizare

Tensiune de alimentare nominală CA

Marcajele sunt conforme cu ISO7010 și ISO15-223-1
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DURERI ÎN SISTEMUL MUSCULO-SCHELETAL

Înaintea unui tratament cu Unda de presiune radială, se 

recomandă efectuarea unei examinări și diagnosticări corecte.

Vă rugăm să vă țineți la curent cu cele mai noi evoluții și 

publicații medicale referitoare la terapia cu Unda de presiune 

radială, pentru detalii cu privire la contraindicații și efecte 

adverse necunoscute în momentul fabricării.

Terapia RPW este indicată pentru următoarele:

Puncte de declanșare ale sindromului miofascial (MTrP)
Localizarea și dezactivarea punctelor de declanșare  

Punctele de declanșare sunt localizate la nivelul inferior 

de energie (aproximativ 2 bari) prin trecerea emițătorului 

peste regiunea musculară care este tratată (sensibilitate 

crescută la durere) și apoi dezactivate cu ajutorul unui nivel 

superior de energie (aproximativ 3 bari).

Activarea țesutului muscular și conjunctiv
Circulația intensificată  

încurajează fluxul sanguin prin țesut și stimulează metabolismul.

Masaj cu vibrații și impulsuri
Relaxează și alină întinderile musculare și stresul.

Afecțiune a inserțiilor tendoanelor
Fasciita plantară, dureri de călcâie sau pinten osos 
calcanean Fasciita plantară este o afecțiune inflamatorie a 

labei piciorului, provocată de uzura excesivă a fasciei plantare 

care susține bolta plantară.

Tendinosis Calcarea/Tendonul mușchiului supraspinos
Calcifieri ale umărului și dureri de umăr cronice

Epicondilită humerală radială și ulnară
Cotul jucătorilor de tenis, inflamarea atașărilor tendoanelor pe 

partea cubitală sau radială a încheieturii cotului (humerală)

Achillodynia
Durere cauzată de inflamarea tendonului lui Ahile sau a bursei 

asociate cu acesta.

Sindromul durerilor retropatelare
Dureri în fața, în spatele și în jurul rotulei.

Sindromul muchiei tibiale
Dureri localizate de-a lungul sau doar în spatele muchiei 

mediane a tibiei

Sindromul de fricțiuni în tractul iliotibial proximal/
Tendinita inserției trohanteriene
Dureri pe partea exterioară a genunchiului sau șoldului
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Intelect® RPW 2 NU trebuie utilizat în următoarele condiții:

• Creierul sau coloana vertebrală în zona de tratament.

• În orice parte a corpului în timpul sarcinii.

• Aplicarea directă peste tumori sau leziuni canceroase, 

din cauza potențialului său de a intensifica fluxul 

sanguin în zona neoplaziei.

• Zona polineuropatiei. Un pacient cu diabet prezintă 

deseori o funcție senzorială și nervoasă perturbată 

sau redusă în zona polineuropatică.

• Terapie cu cortizon: Așteptați cel puțin 6 săptămâni 

după injectarea locală cu cortizon înainte de 

tratamentul cu unde de presiune radială.

• Hemofilie, tromboză, tromboză venoasă profundă 

sau alte tulburări de coagulare.

• Medicamente anticoagulante.

• Pe orice țesuturi neoplazice sau spații ocupate 

de leziuni.

• Sensibilitate termică redusă în zona propusă pentru 

tratament, cu excepția cazului în care medicul curant 

al pacientului este înștiințat.

• Impulsurile nu trebuie aplicate în zonele vizate lângă 

vase sanguine mari, coloana vertebrală sau cap 

(în afara feței).

CONTRAINDICAȚII
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MĂSURI DE PRECAUȚIE SUPLIMENTARE

Când administrați tratamentul cu unde de presiune radială, 

țineți cont de următoarele:

• Tratamentul cu unde de presiune radială trebuie 

aplicat cu precauție deasupra osului, acolo unde este 

prezent un țesut moale minim (proeminență osoasă) 

sau unde lipsește acesta complet (plăgi de stadiul IV).

• Aparatele auditive trebuie scoase.

• Funcționarea altor echipamente conectate la pacient 

poate fi afectată de operarea echipamentului cu 

unde de presiune radială pulsate. Mențineți distanța 

maximă între dispozitive, pentru a reduce orice 

tendință de interacțiune. Pentru mai multe informații, 

consultați Tabelele CEM de la sfârșitul acestui manual.

• Orice tendință de sângerare este intensificată de 

încălzire, deoarece aceasta favorizează intensificarea 

fluxului sanguin și vascularitatea țesuturilor încălzite. 

Prin urmare, trebuie manifestată grijă la tratarea cu 

unde de presiune radială terapeutice a pacienților 

care au afecțiuni hemoragice.

• Monitorizarea frecventă a nivelului de intensitate și 

a reacției pielii trebuie să aibă loc în cursul tuturor 

tratamentelor.

• Întotdeauna aplicați emițătorul pe piele cu mici 

mișcări circulare.

• Nu folosiți niciodată terapia cu unde de presiune 

radială la cap.

• Nu tratați direct într-o zonă cu un implant metalic.

• Este posibil ca pacienții cu boli autoimune active să 

nu reacționeze pozitiv la tratament.

REACȚII ADVERSE

Pot apărea efecte secundare după un tratament cu terapia 

prin unde de presiune radiale. Majoritatea vor apărea după 

1-2 zile. Nu repetați un tratament înainte de a se fi diminuat 

efectele secundare anterioare. Printre efectele secundare 

frecvente se numără următoarele:

• Eritem, înroșire

• Umflare

• Dureri

• Hematoame

• Peteșii, pete roșii

• Leziuni cutanate după terapia anterioară cu cortizon

• Aceste efecte secundare slăbesc în general după 

5-10 zile.

PIESE APLICATE ASUPRA PACIENTULUI

Emițătoare Material Tip piesă aplicată

A6 Oțel 1.4021 Tip B

T10 Oțel 1.4021 Tip B

C15 Ceramică Volcera Tip B

DI 15 Titan de gradul 5 ELI Tip B

F15 PTFE Tip B

D20-S Oțel 1.4542 Tip B

D35-S Oțel 1.4542 Tip B

D20-T Titan de gradul 5 ELI Tip B

Ro40 Oțel 1.4021 Tip B

R15 Oțel 1.4021 Tip B

V10 POM-C LSG (ACETRON) Tip B

V25 POM-C LSG (ACETRON) Tip B

V40 POM-C LSG (ACETRON) Tip B

PERI ACTORI POM-C LSG (ACETRON) Tip B

ACTORI 

SPINALI 

Polivinilidenfluoridă EpoFlon – 

ECTFE (Halar)
Tip B

Gel ultrasonic 
Apă și gel pe bază de apă 

deionizată (PH7)
Tip B
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DESCRIEREA PRODUSULUI

Dispozitivul Intelect® RPW 2 este un generator de unde 

de șoc balistice, pe bază de aer comprimat. Undele de șoc 

din dispozitiv sunt generate cu ajutorul unui mecanism 

balistic de precizie din sondă. Un proiectil este accelerat de 

aerul comprimat. Mișcarea și greutatea proiectilului produc 

energie cinetică. Atunci când proiectilul se lovește de o 

suprafață imobilă, emițătorul de șocuri, această energie 

cinetică este convertită în energie sonoră. Acest impuls 

acustic este transmis direct în țesutul de tratat, cu ajutorul 

unui gel. Aceste unde sunt clasificate din punct de vedere 

fizic ca unde de presiune radială. Impulsul de presiune 

aplicat se propagă radial în țesut și are un efect terapeutic în 

zonele de țesut aflate aproape de suprafață.

Notă: Echipamentul trebuie utilizat doar de către un specialist 
medical autorizat.
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Sticlă de gel

Gelul pentru diagnosticare și pentru proceduri medicale 

terapeutice trebuie să fie pe bază de apă, cu apă deionizată. 

Fără formaldehidă, fără grăsimi. Numai pentru uz extern.

Buzunar

COMPONENTE

În cadrul acestor instrucțiuni, termenii „stânga” și „dreapta” 

cu referire la părțile laterale ale aparatului se folosesc din 

perspectiva utilizatorului care stă cu fața la unitate.

Componentele echipamentului Intelect® RPW 2 sunt 

prezentate mai jos.

Sonda Falcon

Suport pentru gel

Suporturi pentru cabluri
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DESCĂRCAREA INSTRUCȚIUNILOR DE 
UTILIZARE

1. Pentru a descărca instrucțiunile de utilizare, accesați site-ul 

web Chattanooga la adresa www.chattanoogarehab.com.

2. Finalizați înregistrarea pentru a fi informat cu privire la 

actualizările de software și instrucțiuni de utilizare și pentru 

a vă înregistra dispozitivul.

3. Selectați modelul dvs. de INTELECT RPW 2.

4. Faceți clic pe Download IFU (Descărcare instrucțiuni de 

utilizare) pentru a începe descărcarea.

5. Pentru a vizualiza instrucțiunile de utilizare, aveți nevoie 

de un vizualizator de fișiere PDF.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A SISTEMULUI

Pentru punerea în funcțiune a Intelect® RPW 2, parcurgeți 

pașii următori:

DISPOZITIVUL CONECTAT LA REȚEAUA 
ELECTRICĂ

1. Conectați cablul de alimentare în partea din spate 

a dispozitivului. Conectați celălalt capăt al cablului la 

o priză electrică.

Notă: În situații de urgență, cablul de alimentare poate fi deconectat 
din partea din spate a dispozitivului.

2. Conectați sonda Falcon la conectorul corespunzător.

3. Porniți dispozitivul folosind comutatorul de alimentare de 

pe spatele acestuia.

PENTRU A OPRI TRATAMENTUL

Apăsați butonul Play/Pause (Redare/Pauză) pentru a întrerupe 

tratamentul, apoi apăsați Stop pe ecranul tactil. Dacă 

dispozitivul este alimentat de la rețea, apăsați butonul  

ON/OFF (Pornit/Oprit) de pe panoul frontal, apoi opriți-l 

folosind comutatorul de pe partea din spate a dispozitivului.

Declanșați sonda sau apăsați butonul Start/Pause (Start/Pauză) 

pentru a întrerupe tratamentul, apoi apăsați Stop pe ecranul 

tactil. Dacă dispozitivul este alimentat de la rețea, opriți-l 

folosind comutatorul de pe partea din spate a dispozitivului.

Apăsați lung pentru  
oprirea alimentării
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• Acest dispozitiv trebuie utilizat la temperaturi între 10 °C și +40 °C și la o umiditate relativă cuprinsă între 30% și 75% (fără 

condens). Dispozitivul trebuie transportat și depozitat la temperaturi între -20 °C și +60 °C și la o umiditate relativă cuprinsă 

între 10% și 90% (fără condens). 

• Cerințe de presiune atmosferică: între 70 kPa și 106 kPa.

• Piesa de mână Falcon trebuie să fie acționată la 10 ° C până la + 40 ° C și 5% la 95% Umiditate relativă (fără condensare). Piesa 

de mână trebuie transportată și depozitată la 0 ° C la + 60 ° C și 5% la 95%. Umiditate relativă (fără condens).

• Piesa de mână V-Actor HF trebuie să fie utilizată la 10 ° C până la + 30 ° C și 5% la 95% Umiditate relativă (nu condensare). 

Piesa de mână trebuie transportată și păstrată la 0 ° C la + 60 ° C și la 5% la 55% relativ. Umiditate (fără condens).

• Timpul necesar pentru încălzirea Intelect RPW 2 de la temperatura minimă de depozitare între utilizări până când Intelect RPW 2 

este gata pentru utilizarea sa vizată, atunci când temperatura ambiantă este de 20 °C este de 5 ore.

• Timpul necesar pentru Intelect RPW 2 să se răcească de la temperatura maximă de stocare între utilizări până când Intelect RPW 

2 este gata pentru utilizarea intenționată când temperatura ambiantă este de 20 ° C este de 5 ore

• În caz de defecțiune unică și condiții extreme de utilizare, temperatura maximă a sondei poate ajunge la 47 °C. Nu există nici un 

risc special pentru sănătate asociat cu această temperatură, în afară de confortul dvs.

• Utilizarea altor piese sau materiale în afară de cele furnizate de DJO poate afecta condițiile minime de siguranță.

• Conectați la acest dispozitiv doar articole și echipamente care au fost specificate în aceste instrucțiuni de utilizare ca făcând 

parte din sistemul Intelect RPW 2 sau care au fost menționate ca fiind compatibile cu sistemul Intelect RPW 2.

• NU demontați, NU modificați și NU reconstruiți dispozitivul sau accesoriile. Acest lucru poate duce la deteriorarea 

dispozitivului, funcționarea sa defectuoasă, electrocutare, incendiu sau vătămări corporale. 

• Înainte de a utiliza dispozitivul de terapie, operatorul trebuie să constate că acesta este în bună stare de funcționare. În special 

cablurile și conectorii trebuie verificați pentru a se depista eventuale semne de deteriorare. Dispozitivul nu poate fi folosit dacă 

orice piesă este deteriorată, deoarece există riscul de electrocutare. 

• Înainte de fiecare utilizare, oferiți-i întotdeauna pacientului protecție auditivă.

• Aplicați o cantitate suficientă de gel de cuplare pe pielea pacientului în zona de tratament și pe emițătorul de șocuri.

• Nivelul maxim de energie folosit în timpul tratamentului nu trebuie să provoace pacientului dureri inutile în nicio situație.

• NU aplicați mai mult de 300 de șocuri în același loc în timpul tratamentului.

• Suprafața emițătorului poate atinge o temperatură de 47 °C. Contactul prelungit cu pielea poate provoca arsuri minore. 

Întrerupeți terapia după maximum 6000 de impulsuri, pentru a lăsa emițătorul să se răcească.

• Operarea dispozitivului la presiuni mai mari de 3 bari fără o suprafață de impact poate duce la deteriorarea sondei.

• Pentru a evita riscul de împiedicare, țineți toate accesoriile și cablurile lor separate în timpul tratamentului, folosind cârligul 

amplasat în lateralul dispozitivului.

• Deconectați instrumentul de la rețeaua electrică înainte de a începe orice lucrări de curățare sau revizie generală.

• Atunci când sonda este activă, există pericolul de vătămare din cauza declanșării impulsurilor.

• Deconectați sonda de la dispozitivul de control înainte de a începe orice lucrări de curățare sau întreținere.

• Dispozitivul nu conține în interiorul său piese care pot fi reparate de către utilizator. În cazul unei defecțiuni, întrerupeți imediat 

utilizarea și contactați reprezentanța DJO locală la adresa www.djoglobal.com pentru asistență și informații cu privire la service.

• Nu folosiți în timp ce dormiți sau folosiți echipamente grele

ATENȚIE
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AVERTISMENT
• Acest dispozitiv trebuie utilizat doar de către un medic sau un specialist autorizat. 

• Emițătoarele și gelul contaminate pot provoca infecții. Dezinfectați sonda după fiecare tratament. 

• NU folosiți dispozitivul Intelect RPW 2 în apă (cadă de baie, duș etc.), acest lucru poate provoca defecțiuni electronice. 

• NU utilizați dispozitivul Intelect RPW 2 în vecinătatea sau în mediul oricărui sistem cu microunde sau de diatermie 

RF cu unde scurte.

• NU utilizați acest dispozitiv într-un mediu în care se utilizează alte dispozitive care generează intenționat energie 

electromagnetică fără ecranare.

• Pentru a evita riscul de electrocutare, acest echipament trebuie să fie conectat numai la alimentare de la rețea prevăzută 

cu împământare de protecție.

• NU aplicați mai mult de 300 de șocuri în același loc în timpul tratamentului.

• Evitați presiunea excesivă a emițătorului de șocuri pe pielea pacientului. 

• NU declanșați impulsuri dacă emițătorul de impulsuri nu este în contact cu zona de tratament.

• Echipamentele de comunicații RF portabile nu trebuie folosite mai aproape de 30 cm (12 inchi) de nicio parte a dispozitivului 

Intelect RPW 2, inclusiv cablurile specificate de producător. Altfel, se poate produce degradarea performanței acestui echipament.

• Utilizarea altor accesorii, sonde și emițătoare decât cele specificate sau furnizate de producătorul acestui echipament 

poate duce la emisii electromagnetice crescute sau la o imunitate electromagnetică diminuată a acestui echipament și la 

funcționarea inadecvată.

• Dispozitivul este conceput în conformitate cu standardele de siguranță electromagnetică. Acest echipament generează, 

utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor de utilizare, 

poate produce interferențe dăunătoare pentru dispozitivele din vecinătate. Interferența perturbatoare pentru alte dispozitive 

poate fi determinată pornind și oprind acest echipament. Încercați să corectați interferența folosind una sau mai multe dintre 

următoarele metode:

  » Reorientați sau mutați dispozitivul receptor.

  » Măriți distanța dintre echipamente.

  »  Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care sunt conectate celelalte dispozitive.

  » Pentru asistență, consultați distribuitorul DJO autorizat.

• Nu este permisă nicio modificare a acestui echipament.

• Dispozitivul Intelect® RPW 2 poate fi susceptibil la descărcări electrostatice (ESD) de peste ±8 kV la prima atingere a sondei 

Falcon sau V actor. În cazul unei astfel de descărcări, dispozitivul Intelect® RPW 2 poate suferi o pierdere de comunicare. 

Dispozitivul Intelect® RPW 2 va întrerupe toate ieșirile active și va plasa automat dispozitivul în stare de siguranță.

• Pentru a preveni descărcările electrostatice (ESD) de peste ±8 kV:

 »  Apucați și țineți în mână sonda înainte de a începe tratamentul. Dacă trebuie să lăsați din mână aplicatorul înainte 

de încheierea tratamentului, opriți mai întâi tratamentul curent și abia apoi puneți aplicatorul în suport.

 » Mențineți umiditatea mediului de utilizare la cel puțin 35% umiditate relativă.

 »  Pardoselile trebuie să fie din lemn, beton sau plăci ceramice. Dacă pardoselile sunt acoperite cu material sintetic, 

DJO recomandă implementarea unor măsuri suplimentare de control prin care umiditatea relativă să fie 

menținută la cel puțin 35%.

 » Comunicați aceste proceduri de precauție contra ESD personalului medical, contractorilor, vizitatorilor și pacienților.

• NU blocați aerisirile dispozitivului.

• Pot apărea potențialele interferențe electromagnetice sau alte echipamente. Încercați să reduceți la minimum această 

interferență prin nefolosirea altor echipamente împreună cu acesta.

• Acest echipament nu este conceput pentru a preveni pătrunderea de apă sau lichide. Ingerarea apei sau a lichidelor poate 

provoca funcționarea defectuoasă a componentelor interne ale sistemului și, prin urmare, poate crea un risc de rănire a 

pacientului.
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PERICOL
• NU conectați dispozitivul la o sursă de alimentare fără a verifica în prealabil dacă sursa de alimentare cu energie electrică 

are tensiunea corespunzătoare. O tensiune necorespunzătoare poate conduce la deteriorarea dispozitivului, funcționarea sa 

defectuoasă, electrocutare, incendiu sau vătămări corporale. Dispozitivul dumneavoastră a fost construit pentru a funcționa 

exclusiv la tensiunea electrică specificată pe plăcuța inscripționată cu tensiunea nominală și seria dispozitivului. Contactați-vă 

distribuitorul DJO dacă dispozitivul nu este inscripționat corespunzător. 

• Dispozitivul nu este conceput pentru a fi utilizat în medii bogate în oxigen. Pericol de explozie dacă dispozitivul este utilizat în 

prezența amestecului anestezic inflamabil cu aer, oxigen sau oxid de azot. 

• Dacă dispozitivul nu este sigur pentru utilizare, trebuie reparat de un tehnician de service autorizat și operatorii trebuie 

informați cu privire la pericolele implicate de dispozitiv.
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DEZAMBALAREA DISPOZITIVULUI

Dispozitivul este în general livrat în materialele de ambalare 

furnizate de producător. Deoarece dispozitivul cântărește 

aproximativ 32 kg (72 lbs), trebuie dezambalat de cel puțin 

2 persoane.

Procedați după cum urmează:

• Poziționați ambalajul de transport astfel încât 

săgețile să fie îndreptate în sus.

• Scoateți benzile de siguranță de pe ambalajul 

de transport.

• Ridicați ambalajul de transport.

• Îndepărtați materialul din spumă rămas.

• Folosind cel puțin 2 persoane, ridicați dispozitivul 

de pe elementul de ambalare din partea de jos.

• Inspectați dispozitivul pentru a depista orice 

deteriorări înainte de a trece mai departe.

Imediat după dezambalarea dispozitivului, parcurgeți 

pașii următori:

1. Verificați documentele de livrare pentru a vă asigura 

că livrarea este completă.

2. Verificați componentele și accesoriile externe pentru 

a depista eventualele deteriorări cauzate de transport.

3. Verificați că pachetul conține următoarele:

• Dispozitivul Intelect® RPW 2

• Ghidul de pornire rapidă pentru dispozitivul  

Intelect® RPW 2

• Unitate USB

• Buzunar

• Suport pentru gel

• Suport pentru cabluri

• Cablu de alimentare

• Gel de transmisie Conductor™ – FLACON DE 250 ml 

(8,5 oz)

• Set de accesorii standard, care include următoarele:

            » Aplicatorul sondă Falcon RPW

            » Proiectil

            » Emițător ESWT R0 40 - 15 mm

            » Emițător D20-S D-ACTOR® 20 mm

            » Set de sigilare

            » Tub de ghidare

            » Perie de curățare

4. Păstrați ambalajul original. Se poate dovedi util pentru 

orice transport al echipamentului. Consultați capitolul de 

la pagina 64, secțiunea Accesorii, pentru informații privind 

accesoriile opționale.

5. Împreună cu dispozitivul este furnizat un buzunar. Acest 

buzunar poate fi atașat de lateralul mânerului dispozitivului, 

fiind util pentru depozitarea accesoriilor.

a. Poziționați buzunarul în lateralul dispozitivului, chiar sub 

șina mânerului:

b. Treceți partea textilă de atașare peste șină.

c. Atașați partea textilă de banda Velcro aflată pe spatele 

buzunarului.
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6. Paharul suport pentru gel poate fi atașat de orice latură a 

dispozitivului. 

7. Suportul pentru cabluri este folosit pentru a suspenda 

cablurile sondelor.

În cadrul acestor instrucțiuni, termenii „stânga” și „dreapta” 

cu referire la părțile laterale ale aparatului se folosesc din 

perspectiva utilizatorului care stă cu fața la dispozitiv.

Componentele echipamentului Intelect® RPW 2 sunt 

prezentate mai jos.
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DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Mâner

Ecran tactil color

Buton Play/Pause  
(Redare/Pauză)

Suportul sondei Falcon

Suport tavă pentru emițătoare*

Conector USB

Buton rotativ 
de ajustare

Suportul aplicatorului 
V actor 

Comutator
PORNIRE/OPRIRE

Butonul de pornire

* Dispozitivul livrat cu 2 emițătoare. Alte emițătoare afișate sunt opționale.
* Aplicatorul V-actor este opțional.
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CONFIGURAREA SONDEI FALCON

1. Deșurubați tija de la sondă și scoateți-o din mânerul 

sondei. Folosiți în acest scop cheia fixă cu cap 

deschis furnizată.

2. Introduceți noul proiectil în tubul de ghidare adaptat special.

3. Înșurubați tija în sondă până când este strânsă manual 

la maximum. Cu o mână, apăsați sonda ferm pe masă și 

strângeți tija folosind cheia fixă cu cap deschis. Nu mai 

trebuie să fie posibil de deșurubat tija cu mâna.

4. Înșurubați ferm capacul filetat al emițătorului cu 

emițătorul necesar înapoi pe tijă. Pentru capace de 

emițătoare cu două piese: Asigurați-vă că cele două piese 

ale capacului sunt înșurubate ferm în poziție și că capacul 

filetat al emițătorului este înșurubat ferm pe tijă.

5. Conectați sonda Falcon la conectorul corespunzător de 

pe dispozitiv.
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PORNIREA DISPOZITIVULUI

Introduceți cablul de alimentare în partea din spate 
a dispozitivului, introduceți fișa într-o priză electrică. 
Porniți dispozitivul folosind comutatorul de alimentare 
de pe spatele acestuia.
Asigurați-vă că fișa de alimentare de la priză rămâne 
accesibilă în orice moment, deoarece poate servi drept 
comutator de urgență. Opriți comutatorul basculant 
principal pentru a opri complet dispozitivul. Pentru 
o separare pe toți polii de la rețeaua de alimentare, 
deconectați fișa de alimentare de la priză.
1. Ecranul Initialisation (Inițializare) de mai jos va apărea 
timp de câteva secunde în timp ce dispozitivul pornește.

2. După aceea, va fi afișat primul ecran de configurare, 
permițându-i utilizatorului să seteze limba și ora dispozitivului.

3. Dacă după acest pas vedeți ecranul de mai jos, opriți 
dispozitivul și urmați instrucțiunile de la punctul 4 de mai 
jos. Dacă nu vedeți ecranul de mai jos, dispozitivul este gata 
de utilizare. 
4. Introduceți unitatea USB furnizată în portul USB 
aldispozitivului.

5. Porniți dispozitivul Intelect® RPW 2. Dispozitivul va detecta 
și instala automat actualizarea de software. 
6. Ecranul Home (Acasă) va fi afișat după ce actualizarea de 
software este finalizată. 

Important: NU întrerupeți procesul. Nu conectați niciun alt dispozitiv 
USB decât cheia USB furnizată de DJO. În caz contrar, se pot produce 
probleme electrice și deteriorări ale dispozitivului.
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DATE DE OPERARE ȘI VALORI LIMITĂ

Valorile afișate pe dispozitiv au o toleranță de ±10%.

Lățimea .............................................................................................420 mm 

Adâncimea .......................................................................................410 mm 

Înălțimea ......................................................................................... 1140 mm

Greutatea standard (cu o sondă) ............................... 32 kg (72 lbs)

Temperatura ambiantă ...................................................... 10 °C-40 °C 

Umiditate relativă ....................................................... între 30% și 75%

Presiunea aerului ..................................... între 700 hPa și 1060 hPa

Consum de energie

350 VA (Modelul 2173DEV)

350 VA (Modelul 2174DEV)

450 VA (Modelul 2175DEV)

Intrare

120V CA~ 50 - 60 Hz 350 VA (Modelul 2173DEV)

220-240V CA~ 50 Hz 350 VA (Modelul 2174DEV)

230V CA~ 60 Hz 350 VA

100V CA~ 50 - 60 Hz 450 VA (Modelul 2175DEV)

Ieșire

0,3 - 5 bar 1 - 21 Hz (RPW) 1 - 50 Hz (V-ACTOR)  

(Modelul 2173DEV)

0,3 - 5 bar 1 - 21 Hz (RPW) 1 - 50 Hz (V-ACTOR)  

(Modelul 2174DEV)

0,3 - 5 bar 1 - 21 Hz (RPW) 1 - 50 Hz (V-ACTOR)  

(Modelul 2175DEV)

Mod ..............................................................................Unic sau Continuu

Ieșire de aer comprimat .....................................................0,3-5,0 bari

Setări de creștere a consumului de putere .........................0,1 bari

Amplitudinea impulsurilor .......aprox. 2 mm la 3 bari, în repaus 

(fără cuplare)

Durata impulsurilor ........................................................aprox. 6-12 ms

Frecvența impulsurilor...................................... 1-21 Hz pentru RPW

1-50 Hz pentru Vibrație

Siguranțe ................................................2 X T6.3A H 250 V 5X20 mm

Clasă electrică ............................................................................... CLASA I

Tip electric (grad de protecție) .................................................... TIP B

Clasă de risc reglementată ............IIa conform DDM 93/42/CEE

Masă ........................................................................................29 kg (64 lbs)

Sarcină de lucru sigură .........................................................5 kg (11 lbs)

SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE SONDEI 
FALCON

Intrare de aer comprimat .................................................. 1,0-5,0 bari

Temperatura ambiantă în timpul operării .....................  10-40 °C

Temperatura ambiantă în timpul ...........................între 0 și 60 °C  

depozitării și transport

Presiunea aerului ambiant în timpul  

operării ................................................................................ 800-1060 hPa

Presiunea aerului ambiant în timpul  

depozitării .....................................................................................500-1060 hPa

Umiditatea aerului la depozitare ............ 5-95%, fără condens și 

transport

Umiditatea aerului la operare .......................5-95%, fără condens

Greutate ................................................................................................480 g

SOFTWARE

Software-ul este dezvoltat și furnizat de DJO.

Pentru a vedea versiunea software-ului, apăsați butonul 

Settings (Setări). Numărul versiunii software-ului poate 

fi găsit făcând clic pe Display Unit Version Information 

(Afișarea informațiilor privind versiunea unității).

CONDIȚII DE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Temperatura ambiantă ....................................între -20 °C și 60 °C

Umiditate relativă .........................  între 10% ȘI 90% fără condens

Presiunea aerului între  .................................... 500 hPa și 1060 hPa
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PREGĂTIREA PACIENTULUI 

Înainte de aplicarea terapiei cu unde de presiune radială 

pacientului, trebuie să pregătiți pielea pacientului. Pregătind 

corespunzător pielea pacientului pentru terapie, veți permite 

unui volum mai mare de energie să ajungă în zonele vizate 

și veți reduce riscul de iritație cutanată.

Pentru a pregăti pielea pacientului pentru terapie, parcurgeți 

următorii pași:

1. Spălați bine cu săpun delicat și apă sau ștergeți cu alcool 

pielea pe care urmează a fi administrat tratamentul prevăzut.

2. Ștergeți bine pielea.

3. Aplicați gelul pentru ultrasunete din abundență în zona 

vizată a pacientului.

Tratamentul RPW, administrat în doza potrivită și pentru 

indicațiile corecte, este un tratament excelent pentru 

numeroase afecțiuni cronice pe care alte metode de 

tratament nu le pot ameliora sau vindeca. Terapia RPW este 

foarte bine văzută de terapeuți, datorită rezultatelor sale 

pozitive și perioadei sale de tratament relativ scurte.

RECOMANDĂRI PRIVIND TRATAMENTUL

• Lăsați pacientul să stea așezat într-o poziție relaxantă în 

timpul unei sesiuni de tratament, oferindu-i un prosop 

rulat sub membru, pentru mai mult confort, dacă este 

necesar în timpul unui tratament care necesită ridicarea 

membrului.

• Localizați punctele dureroase pe care intenționați 

să le tratați. Poate fi o idee bună să marcați aceste 

puncte cu un marker.

•  Aplicați o cantitate generoasă de gel pe pielea zonei 

de tratament.

Discutați cu pacientul și asigurați-vă că înțelege următoarele:

• Tratamentul trebuie să înceapă la un nivel minim al barilor.

• Nivelul barilor trebuie să crească lent, manual sau automat 

atunci când se utilizează Modul Comfort (Confort).

• Pacientul este responsabil de a-l anunța pe clinician în 

orice moment dacă tratamentul devine dureros.

Notă: Terapeutul trebuie să acorde atenție reacției corpului 
pacientului la tratament.
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Butonul ON/OFF (Pornit/Oprit) al dispozitivului Intelect® RPW 2 are câteva indicatoare luminoase:

- iluminat constant începând de la conectarea dispozitivului la rețeaua electrică;

- iluminat intermitent în timpul pornirii/opririi

Indicatorul albastru al butonului PLAY/PAUSE (Redare/Pauză): luminează intermitent când utilizatorul poate începe/relua un 

tratament. Altfel, luminează constant.

DESCRIEREA ECRANELOR

INTERFAȚA CU UTILIZATORUL

1. Bara de meniu

2. Zona principală

3. Bara pentru canale
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Fiecare ecran include următoarele zone:

Bara de meniu
Se regăsește în partea de sus a fiecărui ecran și afișează denumirea ecranului curent.

Zona principală
Amplasată sub bara de meniu, această zonă afișează pictograme unice pentru ecranul curent.

1. Bara de meniu

2. Zona principală

3. Bara pentru canale
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ÎNȚELEGEREA BANNERULUI DIN PARTEA INFERIOARĂ

Ecranul Home (Acasă) vă va arăta dacă sondele sunt conectate (disponibilă = conectată; indisponibilă = neconectată). 

Dacă sonda este conectată, dar dispozitivul detectează o eroare, este posibil să se afișeze un mesaj; consultați pagina 64  

pentru detalii.

Partea stângă a ecranului vă va arăta ce emițător ați selectat, cu ajutorul unei imagini a emițătorului, pentru a vă asigura că aveți 

emițătorul potrivit la capătul sondei.

Partea dreaptă vă va arăta numărul de impulsuri, starea tratamentului, sonda selectată (terapia). Starea tratamentului se va 

schimba pe măsură ce tratamentul avansează, în general în următoarea ordine: Set-up (Configurare), Arm (Armare), Armed 

(Armat), Running (Funcționare), Pause (Întrerupere), Completed (Complet).

Stare V Actor: 
Available 

(Disponibilă)

Starea sondei 
Falcon: Available 

(Disponibilă)
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POSIBILITĂȚILE DE STARE A CANALELOR:

Indică faptul 

că sonda este 

disponibilă 

pentru utilizare

Indică faptul că sonda nu 

este disponibilă pentru 

utilizare

Indică faptul că nu a 

fost selectat tipul de 

emițător

Indică faptul că este selectat 

tipul de emițător

Indică faptul că 

compresorul 

este armat

Indică faptul că tratamentul 

este în curs

Indică faptul că 

tratamentul este 

întrerupt

Indică faptul că sonda nu 

funcționează corespunzător 

sau nu este compatibilă cu 

dispozitivul INTELECT® RPW 2

Indică faptul că 

tratamentul este 

finalizat

NIVELUL ÎN BARI EXPLICAT

Barul este unitatea de măsură pentru intensitatea aplicată de sondă și resimțită de pacient. 

Setările nivelului în bari pot fi amplificate sau reduse folosind butonul rotativ de pe dispozitiv.

Măsurătorile în bari încep de la 0,3 și pot ajunge la 5,0; nivelul în bari va crește în trepte de 0,1.

Setările inferioare, precum <1,0 bari, trebuie rezervate pentru tratamentele Spinal și Facial, cu excepția cazului în care pacientul 

are un prag al durerii scăzut. Setările superioare, peste 1,4, trebuie utilizate pentru toate celelalte tratamente.
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Caracteristica Mod Comfort (Confort) activează și dezactivează funcția de pantă. Această caracteristică mărește ușor nivelul în 

bari și îi permite pacientului să se obișnuiască cu presiunea de ieșire, în loc să i se administreze întreaga putere de ieșire odată. 

Această caracteristică are în mod implicit valoarea „ON” (Activată) și îi permite dispozitivului să mărească treptat nivelul în bari 

sau intensitatea la setarea de tratament în bari dorită. Dispozitivul va mări nivelul până la setarea în bari dorită, începând de la 

1/10 din nivelul în bari dorit, crescând lent în trepte de 1/3 din cantitatea setată de impulsuri, până când ajunge la intensitatea în 

bari completă.

Atingând ecranul, această caracteristică poate fi dezactivată („OFF”).

Notă: Dacă Modul Comfort (Confort) a fost dezactivat anterior tratamentului, acesta nu poate fi activat în mijlocul unui tratament, în timp ce o 
ședință de tratament este în derulare.

În timpul tratamentului, în timp ce dispozitivul este în curs de mărire a pantei până la nivelul în bari al tratamentului, dispozitivul 

poate fi pus pe pauză.

La reluarea tratamentului după pauză, tratamentul poate progresa într-unul din următoarele trei moduri:

1. Continuând să crească până la nivelul în bari complet al tratamentului

2. Tratamentul poate fi reluat la nivelul în bari dacă a fost întrerupt în timpul măririi nivelului.

3. Tratamentul poate fi reluat și clinicianul poate roti butonul de pe dispozitiv astfel încât panta să fie la o setare inferioară 

pentru restul tratamentului.

Ajustarea nivelului în bari este cel mai sensibil parametru care trebuie setat, iar setarea sa corectă este foarte importantă. 

Un nivel scăzut de energie în bari nu ar fi eficient, deoarece 50% din energie se pierde la suprafața pielii. Totodată, un nivel de 

energie ridicat ar putea genera dureri intense în timpul tratamentului, determinând pacientul să nu mai dorească alte sesiuni 

de terapie. Modul Comfort (Confort) al dispozitivului Intelect RPW 2 este conceput să-l ajute pe clinician să determine ce nivel 

de energie în bari și ce disconfort poate accepta pacientul.

FĂRĂ PANTĂ

PANTĂ ACTIVATĂ

PANTĂ ACTIVATĂ 
DAR OPRITĂ

BA
RI

TRATAMENT
2000 DE IMPULSURI

3 BARI

MODUL COMFORT (CONFORT) EXPLICAT

La vechiul dispozitiv Intelect® RPW, această caracteristică era numită Modul Pantă. Aceeași funcționalitate ușor de folosit a fost 

aplicată dispozitivului Intelect RPW 2.
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SETĂRI

Pictograma Setări din bara de meniu a ecranului Home (Acasă) (consultați prima pagină a secțiunii Interfața cu utilizatorul) oferă 

utilizatorilor oportunitatea de a seta preferințele:

1. Denumirea ecranului Home (Acasă): pe ecranul de întâmpinare, „current screen name” (Denumirea ecranului curent) afișată 

în porțiunea de mijloc a barei de meniu este implicit „Home” (Acasă). Această denumire poate fi schimbată cu una aleasă de 

dvs., de ex., denumirea clinicii. Dacă doriți să o schimbați, selectați Device name (Numele dispozitivului), folosiți tastatura afișată 

pentru a introduce un nume nou și confirmați. Denumirea clinicii este afișată pe ecranul Home (Acasă) și în rapoartele privind 

tratamentul pacientului. 

2. Language (Limbă): atingeți această casetă dacă doriți să alegeți o altă limbă.

3. Numele dispozitivului: selectați Device name (Numele dispozitivului), folosiți tastatura afișată pentru a introduce un nume nou 

și confirmați. Numele dispozitivului este afișat pe ecranul Home (Acasă) și în rapoartele privind tratamentul pacientului.

4. Dată și oră: selectați caseta Date and Time (Dată și oră) pentru a seta data și ora dispozitivului.

5. Ecrane și sunete 

Luminozitate: selectați pictograma Brightness (Luminozitate) pentru a seta luminozitatea ecranului LCD. Luminozitatea variază 

între 50% (cea mai slabă) și 100% (cea mai puternică) în trepte de 10%. Setarea implicită este de 80%. 

Volum sunet: selectați caseta Volume (Volum) pentru a seta volumul audio dorit. Intervalul de volum este cuprins între 0% 

(dezactivat) și 100% (cel mai puternic) și este măsurat în trepte de 20%. Setarea implicită este de 40%.

Valoarea implicită pentru sunetele tastaturii este On (Activat).

6. Contorul de impulsuri RPW poate fi resetat

7. Afișarea informațiilor privind versiunea unității

8. Resetați tratamentele implicite

9. Resetați la valorile implicite din fabrică

10. Service/Întreținere

11. Restabilirea setărilor implicite ale dispozitivului

12. Restore Default Protocols (Restabilirea protocoalelor implicite)
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ECRANUL HOME (ACASĂ)

Ecranul Home (Acasă) al dispozitivului Intelect® RPW 2 oferă acces la toate modalitățile și funcțiile sistemului. Ecranul Home 

(Acasă) conține următoarele informații:

Modalități Alocarea sau lansarea unei comenzi rapide Biblioteci

Biblioteca de protocoale pentru clinician

„Suggested Parameter Setup”  
(Configurarea sugerată a parametrilor)
Biblioteca de protocoale programate anterior

Biblioteca educativă:
· descrieri ale modalităților
· imagini anatomice
· imagini patologice

Stocare date despre tratament
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ECRANUL TREATMENT REVIEW (ANALIZĂ TRATAMENT)

Selectând Radial Pressure Wave (Unda de presiune radială) sau Vibration Therapy (Terapia cu vibrații), ecranul se va schimba 

automat la ecranul Treatment Review (Analiză tratament). Ecranele Treatment Review (Analiză tratament) ale dispozitivului 

Intelect® RPW 2 includ următoarele informații:

Ecranul submeniului de selectare a emițătorului

Selectarea tipului de emițător

Selectarea 
emițătorului

Trageți cu degetul pe 
verticală pentru a vedea 
mai mulți parametri

1. Atingeți pentru a activa 
Caseta activă înconjurată 
de o linie neagră
2. Ajustați cu butonul 
rotativ de ajustare:
• În sensul acelor de 
ceasornic – creșteți
• În sens contrar acelor de 
ceasornic – scădeți
Notă: Când un parametru 
nu este ajustabil, caseta 
parametrului este 
estompată.

Setările de Salvare/
Suprascriere implicită 

sau Protocoale 
personalizate

Instrucțiuni privind 
tratamentul

Alocarea 
tratamentului 

Parametri
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Selectarea emițătorului
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ECRANUL GUIDELINES (INSTRUCȚIUNI)

Instrucțiunile oferă următoarele informații: 

descrierea modalității, termeni, indicații și contraindicații, instrucțiuni privind tratamentul 

Atingeți imaginea 
pentru a o vedea în 
modul ecran complet

Trageți cu degetul pe 
orizontală pentru a 
vedea mai mult

OPERAREA UNDELOR DE PRESIUNE RADIALĂ

Parcurgeți următorii pași pentru a iniția tratamentul:

1. Pregătiți pacientul pentru tratamentul cu unde de presiune radială. Consultați secțiunea PREGĂTIREA PACIENTULUI.

2. Din ecranul Home (Acasă), selectați pictograma sondei Falcon.
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3. CONFIGURAREA TRATAMENTULUI 
În ecranul Treatment Review (Analiză tratament) puteți ajusta parametrii tratamentului la nivelul dorit.

Notă: Nu începeți niciodată cu ajustarea presiunii – mai întâi ajustați toți ceilalți parametri și setați nivelul în bari chiar înaintea începerii tratamentului. 

Parametri

1. Atingeți pentru a activa
2. Ajustați cu butonul rotativ de ajustare:
• În sensul acelor de ceasornic – creșteți
• În sens contrar acelor de ceasornic – scădeți

4. SELECTAREA EMIȚĂTORULUI
După ce selectați butonul „transmitter type” (tip de emițător) (după cum se arată mai sus), este afișat un ecran care arată patru 

tipuri de opțiuni de emițătoare. Al doilea ecran va prezenta o listă cu emițătoarele disponibile pentru respectivul tip de opțiuni de 

emițătoare. Atingeți emițătorul pe care doriți să îl folosiți. După ce îl selectați, informațiile vor fi populate în ecranul de tratament 

cu emițătorul ales.

selecția indică caseta Transmitter
type (Tip emițător)
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5. ÎNCEPEREA TRATAMENTULUI CU MODUL COMFORT (CONFORT) „ON” (ACTIVAT)
Apăsați butonul Start/Pauză.

Compresorul se armează timp de câteva secunde, apoi, atunci când mesajul „armed” (armat) este afișat, tratamentul poate 

începe prin declanșarea sondei.

Butonul din partea de sus a sondei este butonul declanșator, numit și butonul de pornire/oprire.
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6. TRATAMENT ÎN CURS
Atunci când tratamentul începe cu modul Comfort „ON” (Activat), nivelul în bari va crește progresiv, începând de la 1/10 din 

valoarea setată.

Valoarea curentă este afișată pe bara de progres a modului Comfort.

Când pacientul comunică faptul că resimte tratamentul în mod inconfortabil sau dureros, terapeutul întrerupe tratamentul 

declanșând sonda.

Terapeutul are 2 opțiuni:

1. Resume treatment at Comfort mode level (Reluarea tratamentului la nivelul modului Comfort).

2. Continue Comfort level search (Continuarea căutării la nivel de confort) prin reluarea tratamentului.
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7. ÎNTRERUPEREA TRATAMENTULUI
Întreruperea tratamentului va afișa automat oprirea tratamentului pe ecranul Treatment Review (Analiză tratament).

Tratamentul poate fi întrerupt apăsând butoanele PAUSE (PAUZĂ) amplasate pe dispozitiv. Tratamentul poate fi întrerupt și 

apăsând butonul amplasat pe sondă.

Consultați scenariile exemplificatoare:

Scenariul 1: sonda este activă și proiectilul se mișcă. Butonul de pe sondă este apăsat, proiectilul nu se mai mișcă, dar sonda 

rămâne activă. Butonul de pe sondă este apăsat din nou, proiectilul își reia mișcarea și tratamentul poate fi reluat.

Scenariul 2: sonda este activă și proiectilul se mișcă. Butonul de pauză de pe dispozitiv este apăsat, proiectilul nu se mai mișcă, 

dar sonda rămâne activă. Butonul de pe sondă este apăsat, dar nu se întâmplă nimic. Butonul de pauză de pe dispozitiv este 

apăsat din nou și aceasta îi transmite sondei că dispozitivul este pregătit să înceapă tratamentul. Acum, dacă butonul de pe 

sondă este apăsat din nou, proiectilul își reia mișcarea și tratamentul poate fi reluat.
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8. OPRIREA TRATAMENTULUI
Dacă sonda este activă și proiectilul se mișcă: 

întâi întrerupeți tratamentul, apoi sonda devine inactivă. Apoi, selectând Stop treatment (Stop tratament), tratamentul se încheie 

și este afișat rezumatul tratamentului.

9. MODUL APLICARE UNICĂ
Falcon D-Actor are capacitatea de a efectua aplicări unice.

Acest lucru se poate face prin selectarea Frecvenței și rotirea cadranului la stânga, astfel încât Hz să fie afișat ca „—”. 

Apoi selectați Impulsuri și schimbați numărarea impulsurilor la ‚1’.

Când acest tratament cu aplicare unică este finalizat, ecranul Rezumatul tratamentului va fi afișat.
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10. Rezumatul tratamentului
La încheierea tratamentului, apare ecranul Treatment Summary (Rezumatul tratamentului), care vă oferă următoarele opțiuni:

• Să repetați tratamentul bifând caseta Run again (Rulează din nou).

• Să salvați

 » informațiile despre terapie la Treatment Data (Date despre tratament) 

 » protocolul de tratament la Custom Protocols (Protocoale personalizate)

• Să ieșiți din ecranul Modality (Modalitate) și să reveniți la ecranul Home (Acasă).

Setările tratamentului finalizat
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SPS (SUGGESTED PARAMETER SETUP – CONFIGURAREA SUGERATĂ A PARAMETRILOR)

Dispozitivul Intelect® RPW 2 include o pictogramă Suggested Parameter Setup (SPS) (Configurare sugerată a parametrilor) care 

constă într-o serie de setări prestabilite ale protocolului, unde funcțiile Body Area (Zona corpului), Clinical Indication (Indicație 

clinică), Pathological Condition (Afecțiune patologică) și Severity (Severitate) sunt selectate de către utilizator, iar algoritmul sugerat 

selectează setările parametrilor. Toate setările pot fi editate pentru a se adapta la tratamentul prescris și la confortul pacientului.

PARCURGEȚI URMĂTORII PAȘI PENTRU A INIȚIA UN PROTOCOL SPS:

1.  Selectați opțiunea SPS din ecranul Home (Acasă).

2. Atingeți PARTEA CORPULUI pe care doriți să o tratați. 

Notă: Partea corpului selectată va fi evidențiată și, dacă mișcați degetul spre o altă zonă în timp ce mențineți contactul cu ecranul, veți evidenția și 

selecta o altă parte a corpului.
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3. SELECTAȚI INDICAȚIA

Selectați Infraspinatus tendinopathy 
(Tendinopatie infraspinoasă) 

4. SELECTAȚI INDICAȚIA

Selectați Pain zone treatment 
(Tratament zonă dureroasă)
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5. SELECTAȚI MODALITATEA

6. CONFIGURAREA TRATAMENTULUI
În ecranul Treatment Review (Analiză tratament) sunt afișate setările tratamentului sugerat și puteți ajusta parametrii la nivelul dorit.

Selectați unda de presiune radială

Parametri

1. Atingeți pentru a activa
2. Ajustați cu butonul rotativ de ajustare:
• În sensul acelor de ceasornic – creșteți
• În sens contrar acelor de ceasornic – scădeți
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7. ÎNCEPEREA TRATAMENTULUI
Apăsați butonul START

Tratament în curs



DATE DESPRE TRATAMENT

După ce un tratament a fost finalizat, Datele despre tratament pot fi salvate pe dispozitivul Intelect® RPW 2 în scopul utilizării 

ulterioare pe dispozitiv.

SALVAREA DATELOR DESPRE TRATAMENT 

1.  Atingeți ASSIGN TO (Atribuire) pe ecranul Treatment Summary (Rezumatul tratamentului)

2. Selectați ASSIGN TO (Atribuire) pentru a salva Datele despre tratament
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3. Apare ecranul TREATMENT DATA (Date despre tratament).
Salvați datele despre tratament selectând ADD (Adăugare)

Creați și 
salvați sub un 
ID nou

Selectați și 
salvați sub un 
ID existent

SALVAȚI DATELE DESPRE TRATAMENT SUB UN ID NOU: 

Introduceți ID-ul și salvați.



1. VIZUALIZAȚI datele despre tratament 
Selectați Treatment Data (Date despre tratament).
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VIZUALIZAREA ȘI GESTIONAREA DATELOR DESPRE TRATAMENT

Apăsați pictograma TREATMENT DATA (Date despre tratament) din ecranul Home (Acasă).
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Selectați o sesiune pentru 
a vizualiza Treatment Summary 
(Rezumatul tratamentului) 
pentru sesiunea respectivă.

Este afișat ISTORICUL TRATAMENTULUI, incluzând toate sesiunile de tratament salvate anterior, în ordine cronologică.

Sunt afișate detalii despre sesiune.



Ștergeți un ID
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2. ȘTERGEȚI datele despre tratament
Ștergeți toate ID-urile



Ștergeți toate sesiunile de tratament
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Confirmați sau anulați
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Ștergeți o sesiune
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PROTOCOALE PERSONALIZATE

Dispozitivul Intelect® RPW 2 permite definirea a maximum 25 de protocoale personalizate. 

SALVAREA UNUI PROTOCOL PERSONALIZAT

Se poate salva un nou protocol personalizat fie din ecranul Treatment Review (Analiză tratament), fie din ecranul Treatment 

Summary (Rezumatul tratamentului).

1. Atingeți SAVE (Salvare) din ecranul TREATMENT REVIEW (Analiză tratament) sau TREATMENT SUMMARY 

(Rezumatul tratamentului).

2. Selectați SALVARE LA PROTOCOALE PERSONALIZATE

Notă: Este, de asemenea, posibil să suprascrieți setările implicite ale modalității, în loc de a le salva la protocoale personalizate.
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3. Este afișată biblioteca Protocoale personalizate, unde puteți salva protocolul ca protocol personalizat NOU sau puteți 

SUPRASCRIE un protocol personalizat existent

CREAȚI UN NOU PROTOCOL PERSONALIZAT: 

Introduceți și salvați numele protocolului personalizat.

Selectați și suprascrieți 
protocolul existent

Listă alfabetică
Trageți cu degetul 

pentru a vedea mai mult

Creați un nou 
protocol personalizat



VIZUALIZAREA ȘI GESTIONAREA PROTOCOALELOR PERSONALIZATE

Atingeți pictograma CUSTOM PROTOCOLS (Protocoale personalizate) din ecranul Home (Acasă).

1. VIZUALIZAȚI protocolul personalizat
Selectați protocolul personalizat dorit
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Este afișat ecranul TREATMENT REVIEW (Analiză tratament), care prezintă setările protocoalelor.

Începeți tratamentul sau efectuați alte acțiuni. 

2. ȘTERGEȚI protocolul personalizat
Ștergeți toate protocoalele



Ștergeți un protocol

55 INTERFAȚA CU UTILIZATORUL RO

MANUAL DE UTILIZARE INTELECT® RPW 2



56 INTERFAȚA CU UTILIZATORUL RO

MANUAL DE UTILIZARE INTELECT® RPW 2

COMENZI RAPIDE

Dispozitivul Intelect® RPW 2 permite definirea a 12 alocări de comenzi rapide pentru protocoale personalizate din ecranul Home (Acasă).

ALOCAREA UNEI COMENZI RAPIDE

Parcurgeți pașii următori pentru a aloca o comandă rapidă nealocată din ecranul Home (Acasă). Pictogramele pentru comenzi 

rapide apar în nuanțe de gri pentru un protocol personalizat: Apăsați una dintre pictogramele „Shortcut” (Comandă rapidă) 

nealocate din ecranul Home (Acasă).

Selectați protocolul dorit din biblioteca Protocoale personalizate.
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Comandă rapidă alocată din ecranul Home (Acasă)

Odată alocată, pictograma comenzii rapide capătă culoarea asociată cu modalitatea pe care o conține.
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ANULAREA ALOCĂRII UNEI COMENZI RAPIDE

Parcurgeți pașii următori pentru a anula alocarea unei comenzi rapide pentru un protocol personalizat din ecranul Home (Acasă):

Din ecranul Home (Acasă), apăsați și mențineți apăsată pictograma comenzii rapide căreia doriți să îi anulați alocarea.

Dispozitivul va afișa o casetă text cu mesajul „Remove „My Custom Protocol 1” shortcut?” („Eliminați comanda rapidă „Protocolul 

meu personalizat 1”?”).

Selectați „No” (Nu) pentru a abandona procesul de anulare a alocării și pentru a reveni la ecranul Home (Acasă) sau „Yes” (Da) 

pentru a continua procesul de anulare.

După ce selectați „Yes” (Da), comanda rapidă alocată anterior nu mai apare în ecranul Home (Acasă).
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RESURSE CLINICE

Dispozitivul Intelect® RPW 2 conține o bibliotecă de resurse clinice unică.

Biblioteca de imagini anatomice și biblioteca de imagini patologice sunt concepute pentru a-l ajuta pe operator să înțeleagă 

și să localizeze vizual grupele musculare specifice și problemele frecvente asociate cu afecțiuni patologice și pentru a oferi un 

instrument educativ care să fie utilizat de către clinician la pacient.

Descrierile modalităților oferă informații despre fondul fizic și efectele fiziologice ale terapiei cu Unde de presiune radială și ale 

terapiei cu Vibrații, în scopul de a-l ajuta pe utilizator să selecteze modalitatea adecvată.

Pentru a vizualiza biblioteca de resurse clinice, parcurgeți următorii pași:

Apăsați pictograma Clinical Resources Library (Bibliotecă de resurse clinice) din ecranul Home (Acasă).

BIBLIOTECA DE IMAGINI ANATOMICE/PATOLOGICE

Pentru a vizualiza biblioteca de imagini anatomice/patologice, parcurgeți următorii pași:

1. Apăsați pictograma Anatomical Image Library (Bibliotecă de imagini anatomice) sau Pathological Image Library 
(Bibliotecă de imagini patologice) din ecranul Clinical Resources (Resurse clinice).
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2. Atingeți partea corpului pentru care doriți să vizualizați informațiile. 
Alegeți fie anterior (în partea stângă a ecranului), fie posterior (în partea dreaptă a ecranului).

3. Imaginile disponibile pentru partea corpului selectată sunt afișate.
Atingeți imaginea pe care doriți să o vizualizați în modul ecran complet.
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4. Imagine pe ecran complet

Închideți modul ecran 
complet.
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DESCRIERI ALE MODALITĂȚILOR

Pentru a vizualiza descrierile terapiei cu Unde de presiune radială și ale terapiei cu Vibrații, parcurgeți următorii pași:

1. Selectați una dintre descrierile modalităților

2. Descrierea modalității este afișată.

FUNCȚIA CAPTURĂ DE ECRAN

Dispozitivul Intelect® RPW 2 are o funcție încorporată care îi permite să realizeze o captură de ecran, de exemplu pentru 

a imprima o sesiune de tratament, acest lucru fiind efectuat astfel:

1. Introduceți unitatea USB în portul USB de pe partea din spate a dispozitivului Intelect® RPW 2.

2. Apăsați butonul Play/Pause (Redare/Pauză) și butonul ON/OFF (Pornit/Oprit) simultan aproximativ 1 secundă; ecranul va 

lumina intermitent și imaginea este capturată pe unitatea USB.

3. În meniul setări, ejectați unitatea USB pentru a permite scoaterea sigură din dispozitivul Intelect RPW 2.

4. Formatul fișierului este bitmap și conține un cod pentru dată și oră în denumirea fișierului.

Notă: Funcția captură de ecran nu trebuie folosită în timpul tratamentului.
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CODURI DE DEPANARE

1. Toate mesajele de sistem, mesajele de avertizare și mesajele de defecțiune care sunt generate de dispozitiv sunt intuitive, cu 

excepția erorilor de sistem.

2. Dacă are loc o eroare de sistem, notați codul de eroare și contactați reprezentantul DJO care s-a ocupat de vânzare sau 

Departamentul de service DJO.

3. Dacă apare un triunghi roșu, faceți clic pe triunghi pentru a obține o explicație.

internationalproductsupport@djoglobal.com

Dacă dispozitivul nu pornește, iar afișajul și luminile nu se aprind

1. Verificați dacă butonul ON/OFF (Pornit/Oprit) de pe spatele dispozitivului este în poziția ON (Pornit). 

2. Verificați dacă cablul de alimentare este conectat la alimentarea adecvată.



64 ACCESORII RO

MANUAL DE UTILIZARE INTELECT® RPW 2

ACCESORII

ACCESORII DE SCHIMB

Următoarele tabele furnizează utilizatorilor dispozitivului Intelect® RPW 2 informațiile necesare pentru a comanda accesorii 

de schimb utilizate cu sistemul. Această listă de accesorii de schimb se folosește cu dispozitivul Intelect® RPW 2. La plasarea 

comenzii, specificați numărul piesei respective, descrierea și cantitatea dorită. Toate piesele cu numerele enumerate mai jos sunt 

vândute in cantități de 1, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

Număr model Descriere

18080 Sonda RPW Falcon®

28178 Emițător „fascicule” Ro40

29724 Emițător D20-S D-Actor® de 20 mm

29104 Trusă de revizie scurtă

15-1140 Cheie USB

22651 Cupă și suport pentru gel

82-0274 Buzunar RPW

22652 Tavă pentru emițătoare

13-7611-1 Suport pentru cabluri

22654 Rezervor de apă

13-28660* Ghid de pornire rapidă (Disponibil în mai multe limbi pentru fiecare unitate)

CABLURI DE ALIMENTARE

Număr model Descriere

14679 Cablu de alimentare nord-american

14814 Cablu de alimentare Elveția

14815 Cablu de alimentare Marea Britanie

14816 Cablu de alimentare India

14817 Cablu de alimentare Israel

14818 Cablu de alimentare Danemarca

14819 Cablu de alimentare Australia

14820 Cablu de alimentare UE 

14821 Cablu de alimentare Japonia

40-1112 Cablu de alimentare  Argentina

Notă: Pentru accesorii de schimb pentru sonda Falcon, consultați pagina 73. 

Falcon și D-Actor sunt mărci comerciale înregistrate ale Storz medical AG.
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ACCESORII OPȚIONALE

Număr model Descriere

29104 Trusă de revizie scurtă

28739 Perie de curățare pentru tubul de ghidare

31800 Set de 9 emițătoare în cutie, Accesoriu

29801 A6 Punct, Emițător

29802 T10 Deget, Emițător

29729 C15, Emițător Cerama-X de 15 mm, negru

29728 DI15, Emițător cu impact în profunzime de 15 mm, negru

29726 Emițător F15 cu obiectiv de focalizare de 15 mm

29724 Emițător D20-S D-Actor® de 20 mm

28736 Emițător D20-T

29725 Emițător D35-S, 35 mm, D-Actor®, negru

29539 Emițător ATLAS

28946 Set de emițătoare SPINE-ACTOR pentru INTELECT RPW 2

28945 Set de emițătoare PERI-ACTOR pentru INTELECT RPW 2

19365 V-Actor® HF

28740 Emițător V-Actor® V25

28741 Emițător V-Actor® V40

29742 Emițător V-Actor V10 fără capac filetat pentru emițător

4248 FLACOANE Gel CONDUCTOR US 24 x 8,5 oz

4238 Gel CONDUCTOR US 5L Cube cu flacon reîncărcabil

4266 Gel US Intelect 5L Cube cu flacon reîncărcabil

82-0274 Buzunar RPW

15-1140 Cheie USB

18638 R15, Emițător  de 15 mm, negru

Falcon, D-Actor® și V-Actor® sunt mărci comerciale înregistrate ale Storz medical AG.
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FUNCȚIONAREA, CONFIGURAREA, CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA  
SONDEI V-ACTOR HF®

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

V-ACTOR HF® este o sondă pentru „terapia cu vibrații”  

și poate fi utilizat ca accesoriu opțional cu Intelect®  

RPW 2.

Utilizând această sondă, este posibilă tratarea 

țesuturilor moi prin folosirea de impulsuri de înaltă 

frecvență.

Condițiile preliminare pentru utilizarea sondei 

V-ACTOR HF corespund condițiilor preliminare pentru 

funcționarea Intelect RPW 2. Vă rugăm să citiți capitolul 

Contraindicații din aceste IDU pentru mai multe detalii. 

În funcție de terapia care trebuie efectuată, sonda poate 

fi echipată cu unul dintre următoarele trei capete de 

emițător de șocuri:

1: Emițător sferic de vibrații V-ACTOR HF 10 mm (V10)  

2: Emițător de vibrații V-ACTOR HF 25 mm (V25)   

3: Emițător de vibrații V-ACTOR HF 40 mm   

1

1: Butonul 
declanșator

2

2: Emițător de șocuri

3

INSTRUCȚIUNI PRIVIND INSTALAREA 

DEZAMBALAREA

• Scoateți sonda și accesoriile din recipientul de ambalare.

• Verificați dacă toate articolele sunt incluse în recipientul de 

ambalare și nu sunt deteriorate.

• Contactați imediat furnizorul sau producătorul dacă 

lipsește vreun articol sau dacă este deteriorat.

CONȚINUTUL LIVRĂRII

Livrarea standard a sondei V-ACTOR HF include 

următoarele articole:

– Sondă

– Emițător de vibrații V25 cu capac filetat

– Emițător de vibrații V40 cu capac filetat

Notă: Emițătorul de vibrații V10 este un accesoriu opțional pentru 
V-Actor HF și trebuie comandat separat.

*V-Actor este o marcă comercială înregistrată a Storz medical AG.
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1: Puncte roșii

2: Exteriorul 
corpului fișei

CONECTAREA SONDEI

Intelect® RPW 2 are un conector pentru sonda V-ACTOR 

HF® și un suport special pentru sondă pe partea stângă a 

dispozitivului.

Pentru a conecta dispozitivul V-Actor HF, vă rugăm să 

găsiți conectorii în partea frontală a dispozitivului. Deoarece 

suportul pentru sondă a V-Actor se află în partea stângă a 

dispozitivului, se recomandă să fie utilizată fișa conectorului 

din partea stângă.

• Introduceți fișa sondei în conectorul sondei de pe Intelect 

RPW 2.

• Asigurați-vă că punctul roșu de pe fișă este aliniat cu 

punctul roșu de pe conectorul sondei.

• Apăsarea ușoară a fișei în conector va bloca imediat 

accesul și va împiedica conectorul să se decupleze automat 

atunci când cablul este tras.

• Așezați sonda în suportul pentru sondă.

• Pentru a întrerupe conexiunea, trageți de exteriorul 

corpului fișei. Aceasta deblochează mai întâi funcția de 

blocare, permițând extragerea fișei din conectorul sondei.

*V-Actor este o marcă comercială înregistrată a Storz medical AG.
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OPERAREA

Sonda este operată prin intermediul afișajului de pe Intelect® RPW 2. Setările pot fi făcute manual pe afișaj sau pot fi folosite 

setări programate în prealabil.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

• Conectați sonda V-ACTOR HF® la dispozitivul Intelect RPW 2.

• Setați energia impulsurilor în modul de operare V-ACTOR HF la o valoare inițială de 2 bar.

• Activați butonul declanșator.

Notă: Butonul declanșator funcționează ca un comutator de pornire/oprire atunci când este apăsat scurt. Apăsarea timp îndelungat face ca acesta să 
funcționeze ca comutator basculant, adică impulsurile vor continua până la eliberarea butonului.

VERIFICĂRI FUNCȚIONALE
Efectuați următoarele verificări funcționale după instalarea dispozitivului:

• Setați nivelul de energie în modul V-ACTOR HF la 2,4 bar.

• Resetați numărul real de impulsuri pe afișajul panoului de control.

• Eliberați impulsurile cu o frecvență de impuls de 30 Hz.

• Verificați dacă impulsurile declanșate sunt numărate corect pe contorul de impulsuri de tratament al dispozitivului de control.

SETĂRI STANDARD

• Înainte de fiecare tratament, verificați contorul de impulsuri să fie setat la zero.

• Începeți tratamentul cu V-ACTOR HF la un nivel de energie de 2 bar și la o frecvență de 20 Hz.

• Există o legătură între presiune și frecvență; când una dintre acestea crește, cealaltă scade. Dispozitivul V-Actor HF nu poate fi 

utilizat la frecvență și presiune maximă în același timp. Veți găsi graficul care arată relația dintre presiune și frecvență pe pagina 70.

*V-Actor este o marcă comercială înregistrată a Storz medical AG.

Atenție!
Este posibil să existe o defecțiune a dispozitivului sau a componentelor sale!

Înainte de începerea tratamentului este esențial să se efectueze VERIFICĂRILE FUNCȚIONALE descrise mai jos.



69 SECȚIUNE RO

Manual de utilizare INTELECT® RPW 2

Presiune (Bar) Frecvență (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

Diagrama prezentată aici afișează relația dintre presiune și 

frecvență atunci când utilizați V-Actor HF împreună cu 

Intelect® RPW 2.



70 SECȚIUNE RO

Manual de utilizare INTELECT® RPW 2

TRATAMENT

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de a utiliza dispozitivul, utilizatorul trebuie să se asigure că acesta funcționează în siguranță și se află într-o stare 
corespunzătoare. 

De fiecare dată când dispozitivul este transportat, asigurați-vă că toate verificările funcționale au fost efectuate pe dispozitiv 
înainte de a începe tratamentul. Pentru informații suplimentare, consultați pagina 69, VERIFICĂRI FUNCȚIONALE.

Notă: Nivelul maxim de energie folosit în timpul tratamentului nu trebuie să provoace pacientului dureri inutile în nici o situație.

EFECTUAREA TRATAMENTULUI

• Aplicați o cantitate suficientă de ulei de masaj pe pielea pacientului în zona de tratament și pe emițătorul de vibrații  

V-ACTOR HF.

• Efectuați tratamentul cu V-ACTOR HF așa cum este recomandat în broșura aplicației/recomandările aplicației.

*V-Actor este o marcă comercială înregistrată a Storz medical AG.

Atenție!
Sonda nu poate fi operată în timp ce este inactivă (fără o suprafață de impact). 

• Nu declanșați impulsuri dacă emițătorul de vibrații nu este în contact cu zona de tratament!

Atenție!
Pe perioade îndelungate, zgomotul impulsurilor poate fi perceput ca neplăcut!

• Oferiți pacientului protecție pentru urechi.

• Recomandare: Utilizatorul trebuie să poarte, de asemenea, protecție pentru urechi.
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CURĂȚAREA, ÎNTREȚINEREA, 
REVIZIA GENERALĂ

SCHIMBAREA EMIȚĂTOARELOR DE 
VIBRAȚII V25 ȘI V10

• Pentru a scoate emițătorul de vibrații de 25 mm sau 

emițătorul sferic de vibrații de 10 mm, deșurubați capacul 

filetat (1) al sondei și scoateți emițătorul de vibrați (2).

• Curățați toate părțile emițătorului de vibrații, așa cum este 

descris la pagina 73.

• Permiteți emițătorului de vibrații să se usuce

• Reasamblați emițătorul de vibrații în ordine inversă.

• Înșurubați noul emițător de vibrații pe sondă până când 

este strâns manual la maximum.

V40

1 Capac frontal

2 Capul emițătorului de vibrații 

3 Inel de etanșare

4 Element elastic

5 Capac din spate

6 Tăietură

7 Buza inferioară

• Pentru a scoate emițătorul de vibrații V40, deșurubați 

emițătorul de vibrați de pe sondă.

• Deșurubați capacul filetat al emițătorului de vibrații (1 și 5) 

și scoateți emițătorul de șocuri.

• Îndepărtați inelul de etanșare (3) prin apăsarea acestuia 

   în punctul de întretăiere (6).

• Pentru curățare, apăsați ușor elementul elastic (4) și 

îndepărtați reziduurile de dedesubtul său. Nu încercați 

să scoateți această porțiune a emițătorului!

• Curățați toate piesele emițătorului de vibrații, așa cum 

este descris la pagina 73 și permiteți-le să se usuce. La 

reasamblarea V40, rețineți că inelul de etanșare are o buză 

inferioară (7) care trebuie să fie orientată spre exterior 

atunci când este reasamblată.

• Reasamblați emițătorul de vibrații în ordine inversă.

• Asigurați-vă că partea netedă a inelului de etanșare  

(3) se află în contact cu capul emițătorului de vibrații (2).

• Înșurubați noul emițător de vibrații pe sondă până când 

este strâns manual la maximum.

*V-Actor este o marcă comercială înregistrată a Storz medical AG.

2
1

1 2 34 5

6
7
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SONDĂ

• Curățați gelul de cuplare de pe sondă utilizând un agent de curățare adecvat pentru curățarea suprafețelor.

• Dezinfectați sonda cu un dezinfectant pe bază de alcool adecvat pentru curățarea suprafețelor (respectați instrucțiunile 

producătorului).

• Curățați bine emițătoarele de vibrații după fiecare utilizare. 

• Emițătoarele de vibrații pot fi curățate utilizând agenții de curățare și dezinfectare obișnuiți, după fiecare utilizare.

• Ca alternativă, puteți curăța zilnic emițătoarele de vibrații într-o baie cu ultrasunete.

Atenție!
Agenții de curățare și dezinfectare pot genera o atmosferă explozivă. 

Deconectați sonda de la dispozitivul de control înainte de a începe orice lucrări de curățare sau întreținere.

Atenție!
Este esențial să nu se permită pătrunderea nici unui fluid, nici în dispozitiv și nici în tubulatura acestuia.

Atenție!
Elementele constitutive enumerate aici sunt exemple care nu sunt obligatorii. Nu se declară nimic despre 

caracterul complet al listei.
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REPROCESAREA SONDEI ȘI A 
EMIȚĂTOARELOR DE VIBRAȚII

După fiecare utilizare, părțile sondei care intră în 

contact cu pacientul trebuie să fie curățate și dezinfectate 

cu atenție înainte de a fi reutilizate.

Instrucțiunile trebuie respectate cu strictețe pentru a 

preveni deteriorarea pieselor și defecțiunile.

Asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele echipamente 

și agenți pentru efectuarea activităților de curățare 

și dezinfectare:

– Lavete curate, moi și fără scame

– Agent de curățare

– Dezinfectant pentru suprafețe pe bază de alcool

– Baie cu ultrasunete (dacă doriți)

V25 ȘI V10

• Deșurubați emițătorul de vibrații de pe sondă.

• Scoateți inserția emițătorului de vibrații din capacul frontal.

– Elementul elastic (1) de pe inserția emițătorului de vibrații 

nu trebuie să fie îndepărtat.

• Curățați toate piesele sub jet de apă.

• În mod alternativ, puteți curăța și dezinfecta inserția 

emițătorului de vibrații și inelul de etanșare într-o baie 

cu ultrasunete.

V40

• Deșurubați emițătorul de vibrații de pe sondă.

• Demontați capacul filetat al emițătorului de șocuri cu  

două părți.

• Scoateți inserția emițătorului de vibrații din capacul frontal.

• Îndepărtați inelul de etanșare frontal (2).

• Acesta este deschis pentru a putea fi îndepărtat mai ușor.

• Elementul elastic de pe inserția emițătorului de vibrații 

(1) nu trebuie să fie îndepărtat.

• Curățați toate piesele sub jet de apă.

• În mod alternativ, puteți curăța și dezinfecta inserția 

emițătorului de vibrații și inelul de etanșare într-o baie  

cu ultrasunete.

1 2
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DEPANARE

ACCESORII ȘI PIESE DE REZERVĂ

SPECIFICAȚII TEHNICE

Sub rezerva modificărilor tehnice

Notă: În cazul în care produsul medical este transferat către terți, trebuie respectate următoarele: 

– Documentația completă a dispozitivului trebuie livrată împreună cu produsul medical.

– Produsul medical poate fi exportat într-o țară străină numai dacă produsul medical și indicațiile corespunzătoare sunt permise acolo.

Acest dispozitiv respectă standardele aplicabile.

Pentru informații privind conformitatea cu directivele, consultați manualul de operare separat pentru dispozitivul dvs. de control.

*V-Actor este o marcă comercială înregistrată a Storz medical AG.

Descrierea erorii Cauză posibilă Măsuri corective

Fără alimentare cu aer comprimat
Scurgeri în cablul sondei sau cablul nu este conectat 
corespunzător

Verificați conexiunile cablului și tubului și înlocuiți-le, dacă este 
necesar

Nu există putere de ieșire Sondă defectă Înlocuiți sonda

Accesorii Nr. art.:

Set sondă V-ACTOR HF® 19365

EMIȚĂTOR DE VIBRAȚII DE 25 mm 28740

EMIȚĂTOR DE VIBRAȚII DE 40 mm 28741

EMIȚĂTOR SFERIC DE VIBRAȚII DE 10 mm fără capac filetat al emițătorului de vibrații 29742

sondă V-ACTOR

Frecvență de operare V-ACTOR 1 – 50 HZ

Selectarea energiei în trepte de la 1 – 5 bar

Temperatura ambiantă în timpul operării 10 °C – 30 °C

Temperatura ambiantă în timpul depozitării și transportului 0 °C – 60 °C

Presiunea aerului ambiant în timpul operării 800 – 1060 HPA

Presiunea aerului ambiant în timpul depozitării și transportului 500 – 1060 HPA

Umiditatea aerului în timpul operării 5 – 55%, fără condensare

Umiditatea aerului în timpul depozitării și transportului 5 – 95%, fără condensare

Greutatea, incl. cablul, are aprox. 400 G

Protecție împotriva pătrunderii apei IPX0
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SIMBOLURI ȘI ETICHETE 

GARANȚIE ȘI SERVICE

GARANȚIE PENTRU SONDA V-ACTOR® HF

Sonda V-ACTOR HF® este o piesă de uzură. Vom înlocui sonde noi care au efectuat până la 1 milion de impulsuri, fără nici un 

cost pentru client, după ce clientul furnizează dovada adecvată a faptului că defectul se datorează deteriorărilor din material sau 

manoperei sondei. 

Costurile de transport și riscul de pierdere în timpul transportului produselor returnate sunt suportate de către client.

Solicitările de utilizare a garanției vor fi acceptate numai dacă sonda este returnată în stare completă și inițială, curățată și, dacă 

este cazul, cu eticheta de reparație completată integral. 

Componentele care lipsesc vor fi înlocuite contracost. Accesoriile trimise vor fi verificate și, dacă este necesar, vor fi înlocuite 

după ce le-am evaluat.

Emițătoarele de vibrații și kiturile de revizie nu sunt acoperite de garanția pentru sondă.

SERVICE

Dacă aveți orice alte întrebări sau aveți nevoie de informații suplimentare, nu ezitați să contactați distribuitorul.

Consultați pagina 88 din acest manual pentru detalii.

*V-Actor este o marcă comercială înregistrată a Storz medical AG.

Etichetă Sens

Trebuie să citiți manualul de operare!

Atenție!
Nu sunt permise modificări ale sondei sau ale emițătoarelor. Orice deschidere, reparație sau modificare 

neautorizată a sondelor de către personal neautorizat va exonera producătorul de răspunderea sa 

privind operarea în siguranță a sistemului. Aceasta va anula automat garanția, chiar și înaintea terminării 

perioadei de garanție.
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CURĂȚAREA INTELECT® RPW 2

Cu sistemul deconectat de la sursa de alimentare, curățați 
sistemul cu o cârpă curată, fără scame, umezită cu apă și 
săpun antibacterian delicat. Nu folosiți solvenți. Dacă este 
necesară o curățare mai sterilă, folosiți o cârpă umezită cu un 
agent de curățare antimicrobian. Curățarea trebuie efectuată 
zilnic. Nu scufundați sistemul în lichide. În cazul scufundării 
accidentale a dispozitivului, contactați imediat distribuitorul 
sau Departamentul de service DJO. Nu încercați să utilizați un 
sistem umezit pe interior înainte ca acesta să fie inspectat și 
testat de către un tehnician calificat.

Curățarea ecranului LCD
Curățați ecranul LCD cu o lavetă curată, uscată, în același mod în 
care se realizează curățarea unui ecran de monitor de calculator. 
Nu folosiți materiale abrazive sau substanțe chimice sau lichide.

EXEMPLAR AL MANUALULUI

Pentru a obține un exemplar al Manualului de utilizare al 
dispozitivului Intelect RPW 2, contactați reprezentantul local 
sau Serviciul Global® de asistență clienți DJO.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ACTUALIZARE 
SOFTWARE

1. Descărcați upgrade-ul firmware de pe site-ul web Chattanooga® 
de la adresa www.chattanoogarehab.com pe unitatea USB. 
2. Opriți dispozitivul.
3. Introduceți cheia USB.
4. Porniți dispozitivul.
5. Dispozitivul va detecta automat disponibilitatea 
actualizării firmware.
6. Confirmați actualizarea firmware. 

ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI

Nu este necesară nicio întreținere internă sau calibrare de 
rutină pentru dispozitivul în sine. 
Pentru sondele Falcon® și V-Actor HF® împreună cu 
emițătoarele, consultați secțiunea corespunzătoare din acest 
manual de utilizare.
Înlocuirea cablurilor de alimentare: Scoateți din priză cablul 
defect, apoi racordați la priză noul cablu.

*Falcon și V-Actor sunt mărci comerciale înregistrate ale Storz medical AG.

ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI

REZERVORUL DE APĂ

Dispozitivul RPW 2 folosește un condensator între 
compresor și sondă, pentru a extrage umiditatea din aer în 
scopul de a evita acumularea de apă în sondă. Apa extrasă 
este colectată în rezervorul de apă aflat pe panoul din spate, 
imediat sub portul cablului de alimentare.
Nivelul apei trebuie verificat zilnic, înainte de utilizare. 
Rezervorul de apă trebuie golit în mod frecvent.

Pentru a goli rezervorul, urmați instrucțiunile.
1. Apăsați clema de eliberare și ridicați ușor rezervorul de apă, 
scoțându-l din dispozitivul Intelect® RPW 2 prin glisare în sus.
2. Scoateți cu atenție capacul rezervorului de apă și eliminați 
apa reziduală.

Pentru a reatașa rezervorul 
1. Puneți la loc capacul rezervorului și introduceți tubul 
pentru apă în orificiul din partea de sus.
2. Amplasați rezervorul sprijinit de dispozitivul Intelect RPW 2, 
deasupra clemei de conectare.
3. Glisați rezervorul în jos. Apăsați în jos ușor până când se 
aude un declic. Clema de eliberare va continua să fie vizibilă 
după ce este instalat rezervorul de apă.
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CURĂȚAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI REVIZIA GENERALĂ A    
SONDEI FALCON®

CURĂȚAREA

Curățarea regulată asigură igiena și operarea perfecte ale sondei Falcon®. Sonda, în special emițătorul de șocuri, trebuie 

curățat(ă) și dezinfectat(ă) bine după fiecare sesiune de terapie.

• Curățați gelul de cuplare de pe sondă folosind un agent de curățare adecvat pentru curățarea suprafețelor.

• Dezinfectați sonda cu un dezinfectant pe bază de alcool adecvat pentru curățarea suprafețelor.

Componentă Procedură Interval

Tija și perna sondei curățare și dezinfectare
zilnic 

sau după 20.000 de șocuri (oricare survine mai întâi)

Tub de ghidare curățare dinspre interior cu peria în fiecare zi

Emițătoare de șocuri și garnituri inelare curățare în baie ultrasonică și dezinfectare după fiecare tratament sau contact cu un pacient

Tub de ghidare, proiectil și garnituri inelare înlocuire după 1.000.000 de șocuri (revizie generală a sondei)

Atenție!
Agenții de curățare și dezinfectare inflamabili și volatili pot genera o atmosferă explozivă. 

Deconectați sonda de la unitatea de control înainte de a începe orice lucrări de curățare sau întreținere.

Atenționare!
Este esențial să nu se permită pătrunderea niciunui fluid, nici în dispozitiv și nici în tubulatura acestuia.

*Falcon este o marcă comercială înregistrată a Storz medical AG.
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EMIȚĂTOARE STANDARD DE ȘOCURI

1. Deconectați sonda de la dispozitivul de control.

2. Deșurubați capacul filetat al emițătorului de șocuri de 

pe sondă.

3. Scoateți inserția emițătorului de șocuri.

4. Introduceți inserția emițătorului de șocuri în capacul 

filetat al emițătorului de șocuri corespunzător.

5. Înșurubați capacul filetat al emițătorului de șocuri pe 

sondă până când este strâns manual la maximum.

6. După înlocuirea emițătorului de șocuri, asigurați-vă că 

atât capacul sondei, cât și piesele capacului sunt înșurubate 

ferm în poziție.

Notă: Asigurați-vă că piesele capacului pentru emițătoarele de șocuri 
sunt înșurubate ferm în poziție și că capacul filetat al emițătorului de 
șocuri este înșurubat ferm pe tijă.
Verificați îmbinarea prin șuruburi a capacului filetat al emițătorului de 
șocuri și a pieselor capacului în timpul fazelor de tratament prelungit.
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EMIȚĂTOARE DE ȘOCURI PENTRU 
COLOANĂ ȘI FASCII

1. Deconectați sonda de la dispozitivul de control.

Setul de emițătoare pentru coloană sau fascii conține un 

manșon special pentru montarea emițătoarelor pentru 

coloană sau fascii. Emițătorul de șocuri poate fi montat 

numai dacă manșonul a fost deja înșurubat pe sondă.

2. Înșurubați manșonul pe sondă.

3. Scoateți din cutie emițătorul de șocuri dorit.

4. Împingeți partea interioară a manșonului în direcția tijei 

sondei (1).

• Împingeți emițătorul de șocuri în manșon (2).

5. Eliberați partea interioară a manșonului.

• Emițătorul de șocuri se fixează pe poziție.

Notă: Înainte de a începe tratamentul, asigurați-vă că emițătorul de 
șocuri este fixat în loc. 

6. Pentru a dezasambla emițătorul de șocuri, procedați după 

cum urmează:

• Împingeți partea interioară a manșonului în direcția 

tijei sondei.

• Scoateți emițătorul de șocuri din manșon.
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CURĂȚAREA SONDEI

Notă: După curățare, sonda trebuie să fie uscată înainte de a putea fi 
reasamblată. Din acest motiv, vă recomandăm să planificați suficient 
timp pentru uscarea sondei și a componentelor sale.

1. Deconectați sonda de la dispozitivul de control.

2. Deșurubați capacul filetat al emițătorului de șocuri, 

respectiv manșonul pentru emițătoarele de șocuri pentru 

coloană și fascii de pe sondă.

3. Curățați gelul de cuplare de pe sondă folosind un agent de 

curățare adecvat pentru curățarea suprafețelor.

• Dezinfectați sonda cu un dezinfectant pe bază de alcool 

adecvat pentru curățarea suprafețelor.

4. Deșurubați tija de la sondă și scoateți-o din mânerul 

sondei (5).

• Folosiți în acest scop cheia fixă cu cap deschis (4) furnizată.

5. Curățați tubul de ghidare cu o perie, pentru a asigura 

mișcarea perfectă a proiectilului.

Asamblarea sondei se efectuează în ordine inversă.

Notă: La montarea tijei sondei, este necesar să o strângeți folosind 
cheia fixă cu cap deschis furnizată. Este posibil ca tija să nu mai poată 
fi strânsă manual.
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CURĂȚAREA EMIȚĂTOARELOR DE ȘOCURI

EMIȚĂTOARE STANDARD DE ȘOCURI

• Deșurubați capacul filetat al emițătorului de șocuri și 

scoateți inserția emițătorului de șocuri din capacul filetat 

al emițătorului de șocuri.

• Curățați toate piesele sub jet de apă.

Notă: Inserția emițătorului de șocuri a capacelor de emițătoare cu 
două piese poate fi demontată, iar garniturile de etanșare pot fi 
scoase numai folosind instrumente speciale. Se recomandă să evitați 
să faceți acest lucru, deoarece poate duce la deteriorarea emițătorului 
de șocuri. Acest lucru nu este necesar în scopul curățării.
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• După aplicarea undelor de șoc la oameni, o baie 

ultrasonică a emițătoarelor noastre de șocuri poate avea 

un efect de curățare suplimentar. Cu toate acestea, baia 

ultrasonică nu este obligatorie.

• În acest scop, folosiți doar dezinfectanți de instrumente 

pentru dispozitive medicale reutilizabile, sensibile la căldură.

• Curățați și dezinfectați nu numai inserția emițătorului 

de șocuri, ci și capacul filetat al emițătorului de șocuri cu 

agenți de curățare și dezinfectanți pe bază de alcool.

• Uscați emițătorul și capacul filetat al emițătorului de șocuri 

înainte de a le îmbina prin înșurubare.

• Împingeți inserția în capacul frontal și îmbinați prin 

înșurubare cele două piese ale capacului, până când sunt 

strânse manual la maximum.

Notă: Asigurați-vă că piesele capacului pentru emițătoarele de șocuri 
sunt înșurubate ferm în poziție și că capacul filetat al emițătorului de 
șocuri este înșurubat ferm pe tijă.
Verificați îmbinarea prin șuruburi a capacului filetat al emițătorului de 
șocuri și a pieselor capacului în timpul fazelor de tratament prelungit.

EMIȚĂTOARE DE ȘOCURI PENTRU 
COLOANĂ ȘI FASCII

• Scoateți aplicatorul din sondă și deconectați-l din cuplaj. 

• Îndepărtați reziduurile de gel de cuplare imediat după 

fiecare tratament cu o lavetă umedă.

Notă: Dacă rămâne gel de cuplare pe aplicatoare sau pe manșon, se 
va produce coroziunea părților metalice.

• Curățați și dezinfectați emițătoarele de șocuri pentru 

coloană și fascii într-o baie ultrasonică cu o temperatură 

de maximum 40 °C.

• Lăsați emițătoarele de șocuri să se usuce înainte de a le 

pune înapoi în cutie.

MANȘONUL PENTRU EMIȚĂTOARELE DE 
ȘOCURI PENTRU COLOANĂ ȘI FASCII

• Curățați manșonul de gel de cuplare sau de ulei rezidual, 

folosind o lavetă umedă.

• Dezinfectați manșonul cu un dezinfectant pe bază de 

alcool adecvat pentru curățarea suprafețelor.

• Pulverizați spray dezinfectant pe bază de alcool în orificiul 

de montaj pentru emițător.

• Curățați interiorul manșonului folosind bețișoare cu vată.
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REVIZIA GENERALĂ

Undele de șoc sunt generate mecanic. Din cauza efectelor frecării, componentele sondei sunt expuse permanent la stres 

mecanic, care va cauza o uzură minoră.

Notă: Sonda Falcon* trebuie supusă unei revizii generale după aproximativ 1.000.000 de șocuri. Acest lucru poate fi realizat de utilizatorul 
dispozitivului. Tot ceea ce vă trebuie este trusa de revizie generală, care include toate componentele necesare supuse uzurii.

Notă: Garniturile de etanșare, proiectilul și tubul de ghidare trebuie înlocuite întotdeauna de fiecare dată când sonda este supusă unei revizii generale. 
Respectați Ghidul pentru garnituri inelare atunci când selectați garniturile de etanșare de folosit. Acesta este inclus în trusa de revizie generală.

REVIZIA GENERALĂ A SONDEI

• Agenții de curățare și dezinfectare inflamabili și volatili pot genera o atmosferă explozivă. 

• Deconectați sonda de la unitatea de control înainte de a începe orice lucrări de curățare sau întreținere.

• Plasați sonda pe o suprafață uscată, curată și fără praf. 

*Falcon este o marcă comercială înregistrată a Storz medical AG.

Atenționare!
Trebuie folosită o cheie fixă cu cap deschis pentru a elibera sau asambla tija sondei la efectuarea 

reviziei generale a sondei.
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1. Deconectați sonda de la dispozitivul de control.

• Deșurubați capacul filetat al emițătorului de șocuri, 

respectiv manșonul pentru emițătoarele de șocuri pentru 

coloană și fascii de pe sondă.

2. Deșurubați tija de la sondă și scoateți-o din mânerul 

sondei.

• Folosiți în acest scop cheia fixă cu cap deschis (3) furnizată.

3. Scoateți tubul de ghidare bine fixat afară din tijă. Dacă este 

necesar, folosiți o tijă subțire de metal sau cheia hexagonală 

furnizată ca instrument de tragere, introducând-o prin 

orificiile din tubul de ghidare. 

4. Un dispozitiv de prindere corespunzător este furnizat 

în mânerul sondei pentru a reține proiectilul. Pentru a 

îndepărta proiectilul, țineți mânerul sondei cu deschiderea 

îndreptată în jos. Loviți ușor mânerul de suprafața mesei 

până când proiectilul cade din el. Dacă proiectilul se sparge 

din cauza supraîncărcării, un fragment de proiectil poate 

rămâne în spate în interiorul tubului de ghidare. 
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5. Eliminați tubul de ghidare folosit și proiectilul folosit.

6. Eliminați garniturile de etanșare detașabile ale 

emițătoarelor de șocuri C15, DI15, F15, B15, T10 și garnitura 

de etanșare de pe tijă.

7. Curățați tija, emițătorul de șocuri (inclusiv garniturile de 

etanșare poziționate ferm) și capacul filetat al emițătorului 

de șocuri folosind un dezinfectant care conține alcool. 

Acestea sunt reutilizate după curățare.

Notă: Inserția emițătorului de șocuri a capacelor de emițătoare cu 
două piese poate fi demontată, iar garniturile de etanșare pot fi 
scoase numai folosind instrumente speciale. Se recomandă să evitați 
să faceți acest lucru, deoarece poate duce la deteriorarea emițătorului 
de șocuri. Acest lucru nu este necesar în scopul curățării.

8. Acum scoateți din trusa de revizie generală noile garnituri 

de etanșare și garnitura de etanșare pentru tijă și montați-le. 

Respectați Ghidul pentru garnituri inelare în acest scop.  

Acesta este inclus în trusa de revizie generală.
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9. Scoateți noul tub de ghidare și noul proiectil din trusa 

de revizie.

10. Introduceți tubul de ghidare în deschiderea tijei apăsând 

până la oprire.

ATENȚIE: Asigurați-vă că capătul tubului de ghidare unde sunt 
amplasate cele două fante pentru aer se află în direcția mânerului 
sondei.

11. Introduceți noul proiectil în tubul de ghidare adaptat special.

12. Înșurubați tija în sondă până când este strânsă manual 

la maximum.

• Cu o mână, apăsați sonda ferm pe masă și strângeți tija 

folosind cheia fixă cu cap deschis. Nu mai trebuie să fie 

posibil de deșurubat tija cu mâna.

13. Înșurubați ferm capacul filetat al emițătorului cu 

emițătorul necesar înapoi pe tijă.

• Pentru capace de emițătoare cu două piese: Asigurați-vă 

că cele două piese ale capacului sunt înșurubate ferm în 

poziție și că capacul filetat al emițătorului este înșurubat 

ferm pe tijă.

• Efectuați o verificare funcțională a sondei.
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DURATA DE FUNCȚIONARE A SONDEI 
FALCON®

Sonda Falcon* trebuie supusă unei revizii generale după 

aproximativ 1 milion de șocuri. Dacă acest interval este 

respectat, durata de funcționare medie preconizată este 

de aprox. 

• 5 milioane de șocuri pentru sondă

• 1 milion de șocuri pentru emițătoarele de șocuri și

• 5 milioane de șocuri pentru manșon.

Depășirea duratei de funcționare poate duce la defectarea 

dispozitivelor. Nicio cerere de despăgubire pe baza garanției 

nu va fi acceptată dincolo de informațiile oferite.

DURATA DE FUNCȚIONARE A SONDEI 
V-ACTOR HF®

Durata de funcționare medie prevăzută pentru sondă este 

de aprox. 5 milioane de impulsuri. Depășirea duratei de 

funcționare poate duce la defectarea dispozitivelor.

Nici o cerere de despăgubire pe baza garanției nu va fi 

acceptată dincolo de informațiile oferite în secțiunea 

referitoare la garanție din acest manual.

*Falcon și V-Actor sunt mărci comerciale înregistrate ale Storz 
medical AG.
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REPARAȚII ACOPERITE DE GARANȚIE/
REPARAȚII NEACOPERITE DE GARANȚIE

Service 

Atunci când dispozitivul Intelect® RPW 2 sau oricare dintre 

accesorii necesită service, contactați distribuitorul care s-a 

ocupat de vânzare sau contactul dvs. de la departamentul 

de service DJO.

Repararea acestor dispozitive trebuie să fie efectuată 

exclusiv de către un tehnician de service certificat de DJO.

Durata de funcționare preconizată
Produsul, precum și piesele și accesoriile furnizate împreună 

cu acesta, sunt concepute pentru o durată de funcționare 

minimă de 5 ani de utilizare normală și întreținere adecvată.

Emițătoarele, tubul de ghidare, proiectilul și garniturile 

inelare sunt consumabile, fiind proiectate pentru o durată 

de funcționare preconizată de 1 milion de șocuri.

Gelul cu ultrasunete are o durată de valabilitate mai mică 

decât durata de viață speranța dispozitivului, a pieselor 

de mână și a altor accesorii. Perioada de valabilitate este 

indicată chiar pe flaconul cu gel

Reparația sondei
Lucrările de reparație a sondelor defecte trebuie efectuate 

numai de personalul autorizat în mod corespunzător de DJO 

Global. Doar piesele originale DJO Global pot fi utilizate în 

acest scop. Personalul autorizat în mod corespunzător poate 

aparține de DJO Global sau poate fi format din reprezentanți 

ai agențiilor și distribuitorilor DJO Global.

ELIMINAREA

Intelect RPW 2
La eliminarea acestui produs medical nu trebuie respectate 

măsuri speciale. Procedați conform reglementărilor 

aplicabile specifice țării dvs. După expirarea duratei de 

funcționare, eliminați dispozitivul Intelect RPW 2 ca 

echipament electronic rezidual.

Sonde Falcon și V-Actor
La eliminarea acestui produs nu trebuie respectate măsuri 

speciale. Procedați conform reglementărilor aplicabile 

specifice țării dvs.

În plus, după expirarea duratei de funcționare a sondei, 

vă rugăm să returnați dispozitivul la DJO Global.
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Atenționare
Modificările instrumentului sau sondei nu sunt permise. 

Orice deschidere, reparație sau modificare neautorizate 

a sondelor de către personal neautorizat va exonera 

producătorul de răspunderea sa privind operarea în 

siguranță a sistemului. Aceasta va anula automat garanția, 

chiar și înaintea terminării perioadei de garanție.

DJO France („Societatea”) garantează că dispozitivul 

Intelect® RPW 2 („Produsul”) nu prezintă defecte materiale 

sau de manoperă. Prezenta garanție va rămâne în vigoare 

timp de trei ani (36 de luni) de la data achiziționării 

produsului de către consumatorul inițial. În perioada de 

garanție de trei ani de la data livrării produsului către clientul 

final, defecte va fi remediat fără plată clientului la data de

clientul furnizează dovada adecvată a faptului că se 

datorează defectului defecte de material sau manopera

- Garanția pentru sondă este de doi ani sau trei milioane 

de șocuri, oricare survine mai întâi.

- Garanția pentru emițătoarele de șocuri este de un an sau 

un milion de șocuri, oricare survine mai întâi.

- Consumabilele nu sunt acoperite de garanția pentru sondă.

- Validă numai în cazul în care revizia corespunzătoare 

a sondei este efectuată la fiecare 1 milion de șocuri. 

Prezenta garanție nu acoperă:

• piesele de schimb sau manopera oferite de o entitate 

care nu este Societatea, distribuitorul sau un tehnician de 

service certificat al Societății.

• defectele sau deteriorările cauzate de manopera oferită 

de o entitate care nu este Societatea, distribuitorul sau un 

tehnician de service certificat al Societății.

• orice defecțiune sau eroare a Produsului cauzată de 

utilizarea inadecvată a produsului, inclusiv, fără a se limita la, 

absența asigurării întreținerii rezonabile și necesare sau orice 

utilizare care nu respectă Manualul de utilizare al produsului.

• Societatea nu este responsabilă pentru daunele sau 

vătămările provocate de modificările sau operațiunile de 

service efectuate de personal de service neautorizat de 

către Societate.

SOCIETATEA NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE PENTRU 

DAUNELE INDIRECTE SAU DE CONSECINȚĂ.

Prezenta garanție vă oferă drepturi legale specifice și este 

posibil să aveți și alte drepturi, care diferă de la o locație la 

alta. Societatea nu autorizează persoane sau reprezentanți 

să creeze în numele său alte obligații în relație cu vânzarea 

Produsului. Orice declarație sau acord care nu este 

specificat(ă) în garanție este nul(ă).

PREZENTA GARANȚIE ÎNLOCUIEȘTE TOATE CELELALTE 

GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV ORICE 

GARANȚIE DE VANDABILITATE SAU ADECVARE PENTRU 

UN ANUMIT SCOP.
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COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ 
(EMC)

Dispozitivul Intelect® RPW 2 a fost testat și s-a constatat 
că respectă limitele de compatibilitate electromagnetică 
(EMC) pentru dispozitive medicale prevăzute de standardul 
IEC 60601-1-2. Aceste limite au scopul de a asigura o 
protecție rezonabilă față de interfețele dăunătoare într-o 
instalare medicală tipică.

Indicațiile de mai jos au scopul de a ajuta la promovarea 
compatibilității electromagnetice (EMC) în mediul de 
utilizare identificat pentru dispozitivul Intelect® RPW 2.

• Utilizați resursele disponibile precum profesioniștii 
și publicațiile referitoare la EMC și paginile de 
Internet pe tema compatibilității electromagnetice a 
dispozitivelor medicale;

• Evaluați mediul electromagnetic al centrului medical 
(de ex., identificați emițătorii radio din și din jurul 
centrului medical) și identificați zonele în care se 
utilizează dispozitive medicale esențiale;

• Gestionați mediul electromagnetic, emițătorii RF 
și toate echipamentele electrice și electronice, 
inclusiv dispozitivele medicale, pentru a reduce riscul 
interferențelor electromagnetice dintre dispozitivele 
medicale (EMI) și pentru a obține EMC;

• Coordonați achiziționarea, instalarea, repararea 
și organizarea tuturor echipamentelor electrice și 
electronice utilizate în unitate pentru a obține EMC;

• Educați personalul medical al unității, contractorii, 
vizitatorii și pacienții cu privire la EMC și EMI și la modul 
în care pot recunoaște EMI la dispozitivul medical 
pentru a contribui la minimizarea riscurilor aferente;

• Stabiliți și implementați politici și proceduri scrise 
care să documenteze intențiile și metodele instituției 
sanitare de reducere a riscului de EMI la dispozitivele 
medicale și obținerea EMC;

• Raportați problemele EMI la programul US FDA 
MedWatch și comunicați experiențele avute cu EMI/
EMC colegilor în cadrul forumurilor deschise, cum ar 
fi publicațiile și conferințele medicale/tehnice.

Mai multe informații există în ghidul complet privind EMC 
în instituțiile de îngrijire a sănătății elaborat, cu participarea 
FDA, de Asociația pentru Instrumentar Medical Avansat 
(Association for the Advancement of Medical Instrumentation 
AAMI): 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.

Atenție:
Echipamentele electrice medicale necesită precauții speciale 
privind EMC și trebuie să fie instalate și exploatate potrivit 
prezentelor instrucțiuni. Este posibil ca nivelurile ridicate de 
interferență electromagnetică (EMI) radiofrecvență radiată 
sau condusă de la echipamente RF portabile sau mobile 
de comunicații sau de la alte surse puternice sau apropiate 
de radiofrecvență să poată conduce la deteriorarea 
performanței sistemului cu ultrasunete. Printre semnele 
de distorsionare se numără degradarea sau distorsionarea 
imaginii, citiri aleatorii, oprirea completă a echipamentelor 
sau funcționare incorectă. Dacă se întâmplă acest lucru, 
examinați locul distorsiunii și luați următoarele măsuri de 
eliminare a sursei (surselor).

• Stingeți aparatele aflate în vecinătate și izolați 
echipamentele care produc interferențele.

• Mutați sau orientați în altă direcție echipamentele 
care produc interferențe.

• Măriți distanța dintre echipamentele care produc 
interferențe și sistemul cu ultrasunete.

• Gestionați utilizarea frecvențelor apropiate de 
frecvențele sistemului cu ultrasunete.

• Îndepărtați aparatele care sunt foarte susceptibile 
la EMI.

• Reduceți alimentarea din surse interne controlate 
de unitatea sanitară (ca de exemplu sisteme de 
apelare a personalului).

• Etichetați dispozitivele susceptibile la EMI.
• Instruiți personalul clinic să recunoască problemele 

potențial legate de EMI.
• Eliminați sau reduceți EMI prin soluții tehnice (cum ar 

fi ecranarea).
• Restricționați utilizarea mijloacelor de comunicare 

personală (telefoane mobile, computere) în zonele cu 
aparate susceptibile la EMI.

• Împărtășiți cu alții informațiile relevante legate de 
EMI, îndeosebi atunci când evaluați achizițiile de 
echipamente noi care ar putea genera EMI.

• Achiziționați dispozitive medicale care respectă 
Standardele IEC 60601- 1-2 referitoare la EMC 
(3 V/metru imunitate EMI, limitarea nivelului de 
interferență la 0,0014 V/metru).



91 ANEXĂ RO

MANUAL DE UTILIZARE INTELECT® RPW 2

TABELE DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ (EMC)

Denumirea de produs Intelect® RPW 2 folosită în textul de mai jos include toate variantele acestuia.

Dispozitivul Intelect RPW 2 face obiectul unor precauții speciale privind compatibilitatea electromagnetică (EMC). Dispozitivul 

trebuie instalat și dat în funcțiune strict în conformitate cu directivele EMC prezentate în documentele însoțitoare.

Sistemele de comunicații RF portabile sau mobile pot afecta dispozitivul Intelect RPW 2.

Dispozitivul Intelect RPW 2 nu trebuie utilizat în vecinătatea sau stivuit peste alte echipamente.

Dacă utilizarea în vecinătate sau cu stivuire este necesară, dispozitivul Intelect RPW 2 trebuie ținut sub observație pentru a se 

verifica funcționarea normală în configurația în care va fi utilizat.

Dacă detectați deteriorări sau defecțiuni care pot afecta siguranța pacientului sau a operatorului, asigurați-vă că dispozitivul 

este reparat înainte de a-l utiliza.

Dacă este necesar să înlocuiți ansambluri sau cabluri, trebuie folosite doar piesele originale ale producătorului, pentru a asigura 

respectarea continuă a cerințelor EMC după reparare.

În ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică, nu există nicio operațiune de întreținere necesară în timpul duratei de 

funcționare preconizate a produsului!

AVERTIZARE!
Utilizarea altor accesorii și cabluri decât cele specificate sau furnizate de producătorul acestui echipament 

poate duce la emisii electromagnetice crescute sau la o imunitate electromagnetică diminuată a acestui 

echipament și la funcționarea inadecvată.
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12.2 Imunitate electromagnetică: Îndrumări și Declarația producătorului – imunitate electromagnetică

Dispozitivul Intelect RPW 2 este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Este responsabilitatea clientului sau a utilizatorului să se asigure 

că dispozitivul Intelect RPW 2 este utilizat într-un astfel de mediu.

Test de imunitate Nivel testare IEC 60601 Nivel conformitate Mediu electromagnetic – îndrumări

Descărcări 
electrostatice (ESD) 
conform IEC 61000-4-2

± 8 kV la contact
± 15 kV în aer

± 8 kV la contact
± 15 kV în aer

Pardoselile vor fi realizate din beton, lemn sau plăci ceramice. Dacă pardoselile sunt 
acoperite cu material sintetic, umiditatea relativă trebuie să fie de cel puțin 30%.

Trenuri de impulsuri 
rapide/burst conform 
IEC 61000-4-4

± 2 kV
100 kHz frecvența
de repetiție

± 2 kV
100 kHz frecvența
de repetiție

Alimentarea de la rețea trebuie să fie cea a unui mediu tipic comercial 
sau spitalicesc.

Supratensiuni tranzitorii 
conform IEC 61000-4-5

± 1 kV între faze
± 2 kV între fază și pământ 

± 1 kV între faze
± 2 kV între fază și pământ 

Alimentarea de la rețea trebuie să fie cea a unui mediu tipic comercial 
sau spitalicesc.

Căderi de tensiune 
conform IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 cicluri la 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0% UT; 1 ciclu și
70% UT; 25/30 de cicluri
O singură fază la 0°

0% UT; 0,5 cicluri la 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0% UT; 1 ciclu și
70% UT; 25/30 de cicluri
O singură fază la 0°

Alimentarea de la rețea trebuie să fie cea a unui mediu tipic comercial sau 
spitalicesc. Dacă utilizatorul dispozitivului Intelect RPW 2 necesită funcționarea 
continuă pe durata penelor de curent, se recomandă ca dispozitivul Intelect 
RPW 2 să fie alimentat de o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau o baterie.

Frecvență de alimentare 
(50/60 Hz) câmp 
magnetic conform  
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m
Câmpurile magnetice de frecvență de rețea trebuie să fie la niveluri caracteristice 
pentru o locație tipică, într-un mediu tipic comercial sau spitalicesc.

NOTĂ: UT este tensiunea de rețea c.a. dinainte de aplicarea nivelului de testare.

12.1 Emisii electromagnetice: Îndrumări și declarația producătorului – emisii electromagnetice

Dispozitivul Intelect RPW 2 este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Este responsabilitatea clientului sau a utilizatorului să se asigure 

că dispozitivul Intelect RPW 2 este utilizat într-un astfel de mediu.

Test emisii Conformitate Mediu electromagnetic – îndrumări

Emisii RF CISPR 11 Grupa 1

Dispozitivul Intelect® RPW 2 utilizează energia RF 

pentru funcționarea sa internă. În plus, dispozitivul 

Intelect RPW 2 conține un modul radio Bluetooth®, 

care respectă reglementările naționale. Astfel, emisiile 

sale RF sunt foarte reduse și este puțin probabil ca 

acestea să producă interferențe cu echipamentul 

electronic din apropiere. Cu toate acestea, trebuie 

păstrată o distanță de separare de 30 cm.

Emisii RF conform CISPR 11 Clasa B Dispozitivul Intelect RPW 2 se poate utiliza în toate 

clădirile fără destinație rezidențială și în cele conectate 

direct la rețeaua publică de alimentare cu energie 

de joasă tensiune care alimentează clădirile utilizate 

ca locuințe.

Emisii armonice conform IEC 61000-3-2 respectă cerințele de clasă A

Emisii fluctuații de tensiune/flicker conform IEC 61000-3-3 conform
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Îndrumări și Declarația producătorului – imunitate electromagnetică

Dispozitivul Intelect® RPW 2 este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Este responsabilitatea clientului sau a utilizatorului să se asigure

că dispozitivul Intelect RPW 2 este utilizat într-un astfel de mediu.

Test de imunitate Nivel testare IEC 60601 Nivel conformitate Mediu electromagnetic – îndrumări

RF transmisă 
conform IEC 61000-4-6

6 V
0,15 MHz-80 MHz 
80% AM la 1 kHz

6 V
0,15 MHz-80 MHz 
80% AM la 1 kHz

RF radiată
conform IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz-2,7 GHz
80% AM la 1 kHz

10 V/m
80 MHz-2,7 GHz
80% AM la 1 kHz

Câmpuri de proximitate 
față de echipamente RF 
de comunicații fără fir 
conform IEC 61000-4-3

27 V/m
380-390 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
430-470 MHz
FM +/- 5 kHz
1 kHz sinus

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
la PM 217 Hz

9 V/m
5,1 GHz-5,8 GHz
la PM 217 Hz

27 V/m
380-390 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
430-470 MHz
FM +/- 5 kHz
1 kHz sinus

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
la PM 217 Hz

9 V/m
5,1 GHz-5,8 GHz
la PM 217 Hz

Intensitatea câmpului produs de emițătoarele fixe, cum ar fi stațiile de bază pentru radiotelefoane (celulare/fără fir) și stațiile radio mobile de teren, posturile de emisie radio AM și FM, posturile 
de emisie TV, nu poate fi prevăzută teoretic cu precizie. Pentru a realiza o evaluare a mediului electromagnetic produs de emițătoarele fixe RF, trebuie să se apeleze la măsurători electromagnetice 
sistematice. În cazul în care intensitatea măsurată a câmpului în locul în care este utilizat dispozitivul Intelect RPW 2 depășește nivelul echivalent RF menționat mai sus, dispozitivul Intelect RPW 2 
trebuie să fie ținut sub observație pentru a se verifica funcționarea sa normală. Dacă se observă anomalii de funcționare, pot fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau mutarea 
dispozitivului Intelect RPW 2.
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12.3 Interferența RF (de radiofrecvență)
Radiațiile EMC perturbatoare pot afecta performanța dispozitivului Intelect® RPW 2. Pentru a proteja utilizatorul de riscuri 

inacceptabile, dispozitivul rulează verificări de performanță în mod regulat în timpul funcționării. Iată ce se întâmplă dacă este 

identificată o problemă:

− este emis un semnal audio

− dispozitivul se oprește imediat

− mesajul ERROR (EROARE) și un cod de eroare apar pe ecran

În acest caz, puteți încerca să reporniți dispozitivul oprindu-l pentru scurt timp și apoi repornindu-l de la comutatorul de alimentare.

AVERTIZARE!
Echipamentele de comunicații RF portabile (inclusiv periferice precum cabluri de antenă și antene externe) nu 

trebuie folosite mai aproape de 30 cm (12 inchi) de nicio parte a dispozitivului Intelect RPW 2, inclusiv cablurile 

specificate de producător. Altfel, se poate produce degradarea performanței acestui echipament.
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