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Tato příručka je určena pro uživatele přístroje Intelect® 

RPW 2. Obsahuje obecné informace o provozu, preventivních 

bezpečnostních postupech a údržbě.

Před použitím při léčbě pacienta musí uživatelé tohoto 

přístroje přečíst, pochopit a dodržovat informace uvedené 

v této příručce pro každý z dostupných léčebných režimů, 

včetně indikací, kontraindikací, varování a bezpečnostních 

upozornění. Další informace týkající se aplikace terapie 

radiální tlakovou vlnou a vibrační terapie naleznete 

v jiných zdrojích.

PROFIL ZAMÝŠLENÉHO UŽIVATELE

Toto zařízení je určeno pro licencované zdravotníky 

vyškolené ve správném používání přístroje:

fyzioterapeuty, ergoterapeuty, sportovní trenéry, 

chiropraktiky, osteopaty, ortopedy, podiatry, terapeuty 

v oboru sportovní medicíny a lékaře.

Přístroj není určen pro volný prodej neprofesionálním 

uživatelům.

Uživatel musí být schopen:

•  Prostudovat si a porozumět uživatelské příručce, 

varováním, upozorněním a výstrahám.

• Vnímat zvukové a vizuální signály.

•  Prostudovat si upozornění a kontraindikace pro 

použití přístroje.

•  Obsluha smí obsluhovat vždy jen jeden přístroj 

a jednoho pacienta.

•  Přístroj nesmí obsluhovat sám pacient.

ZAMÝŠLENÉ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Tento přístroj je určen pro provoz v klinickém prostředí, lze 

jej přesouvat z jedné místnosti do druhé. Přístroj není určen 

pro pravidelný převoz z jednoho zdravotnického zařízení do 

druhého. Není určen pro domácí použití.

PŘEDMLUVA

UPOZORNĚNÍ

Text označený nápisem „UPOZORNĚNÍ“ upozorňuje na 

možná bezpečnostní rizika, která mohou způsobit drobné 

nebo střední zranění nebo poškození vybavení.

Text označený nápisem „VAROVÁNÍ“ upozorňuje na možná 

bezpečnostní rizika, která mohou způsobit vážná zranění 

a poškození vybavení.

Text označený nápisem „NEBEZPEČÍ“ poukazuje na 

možné bezpečnostní problémy představující bezprostřední 

rizikové situace, které mohou mít za následek smrt nebo 

závažné poranění.

Bezpečnostní pokyny obsažené v této části a v celé příručce 

jsou označeny konkrétními symboly. Před provozem zařízení 

se seznamte s těmito symboly a jejich definicemi. Definice 

těchto symbolů jsou:

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ

ÚČEL POUŽITÍ

Přístroj Intelect RPW 2 je určen pro použití jako metoda 

terapie v případě, že lékaři potřebují poskytnout pacientům 

účinnou a ověřenou metodu léčby u indikací, jako je bolest, 

myofasciální spoušťové body, poruchy šlachových úponů, 

aktivace svalů a pojivové tkáně.

Jednotlivé výsledky se mohou lišit. Společnost DJO Global, 

Inc. ani její pobočky neposkytují lékařské poradenství.  

Obsah tohoto dokumentu nepředstavuje lékařské, právní 

ani jiné odborné pokyny. Informace týkající se různých 

zdravotních, lékařských a fyzických stavů a jejich léčby nelze 

považovat za náhradu pokynů lékaře či jiného zdravotníka.
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VŠEOBECNÁ TERMINOLOGIE

Níže jsou uvedena vysvětlení terminologie používané v tomto návodu. Prostudujte si a seznamte se s těmito termíny z důvodu

snazší obsluhy systému a kontroly provozu a funkčnosti zařízení Intelect® RPW 2 .

SYSTÉMOVÉ SOFTWAROVÉ SYMBOLY

Domů / výchozí obrazovka

Zpět na předchozí obrazovku

Nastavení

Indikuje, že je vložen USB disk

Indikuje úroveň nabití baterie

Indikuje, že při vertikálním přejetí prstem je možné 

zobrazit více informací

Indikuje, že při horizontálním přejetí prstem je 

možné zobrazit více informací

Indikuje, že je možné zobrazit více informací 

prostřednictvím rolování

Zavřít okno / ukončit zobrazení na celou obrazovku

Potvrdit

Uložit data

Upravit

Průvodní informace / Přidělit

Informace o bolesti

Spustit znovu

Ukončit

 
Exportovat

Importovat

Odstranit

Odstranit vše

Zastavit terapii

Aplikátor Falcon pro terapii radiální tlakovou vlnou

Aplikátor V-Actor pro vibrační terapii

Zástupce

SPS (Navrhované nastavení parametrů)

Uživatelské protokoly

Data terapie

Lékařské a zdravotnické zdroje
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Rozsah relativní vlhkosti

Rozsah atmosférického tlaku

Testující organizace

Značka shody CE s číslem 

oznámeného subjektu

Zařízení třídy 1

Vysokofrekvenční zařízení

Shoda se směrnicí OEEZ

Doba použitelnosti

Číslo šarže

Kondenzace není povolena

Čtěte návod k použití

Střídavé napájecí napětí

MD

Značky vyhovují normě ISO7010 a ISO15-223-1“
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BOLEST POHYBOVÉ SOUSTAVY

Před provedením léčby radiální tlakovou vlnou je třeba provést 

správné vyšetření a určit diagnózu.

Držte prosím krok s nejnovějším vývojem a zdravotnickými 

publikacemi o léčbě radiální tlakovou vlnou, abyste si mohli 

zjistit detaily týkající se kontraindikací a vedlejších vlivů, které 

nejsou známy v době výroby.

Terapie RPW je indikována pro tyto stavy:

Myofasciální spoušťové body (MTrP)
Lokalizační a deaktivační spouštěče spoušťových bodů 

jsou lokalizovány na nízké úrovni energie (přibližně 2 bary) 

posouváním vysílače nad svalovou oblastí, která je léčena 

(zvýšená citlivost na bolest) a následnou deaktivací s použitím 

vyšší úrovně energie (přibližně 3 bary).

Aktivace svalu a pojivové tkáně
Zvýšení cirkulace podporuje průtok krve tkání 

a posílení metabolismu.

Pulzní vibrační masáž
Uklidňující úleva od svalového vypětí a zátěže.

Onemocnění šlachových úponů
Plantární fasciitida, bolest paty nebo patní ostruha Plantární 

fascitida je zánětlivé onemocnění chodidla, způsobené 

nadměrným opotřebením plantární fascie, která podporuje 

klenbu nohy.

Kalcifikovaná tendinóza/úpon supraspinatus
Kalcifikace ramene a chronická bolest ramene.

Radiální a ulnární humerální epikondylitida
Tenisový loket, zánět šlachových úponů na kubitální nebo 

radiální části loketního kloubu (humerální).

Achillodynie
Bolest v důsledku zánětu Achillovy šlachy a s ní spojené burzy.

Syndrom retropatelární bolesti
Bolest na přední straně kolenního kloubu, za ním, nebo 

v jeho okolí.

Syndrom tibiální hrany
Bolest podél střední hrany tibie nebo za ní.

Syndrom přepětí proximálního iliotibiálního  
traktu / tendinitida trochanterického úponu
Bolest na vnější straně kolene nebo kyčle
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Přístroj Intelect® RPW 2 se NESMÍ používat za 

následujících podmínek:

• Mozek nebo páteř v léčené oblasti.

• V těhotenství nepoužívat na žádnou část těla.

• Přímá aplikace nad rakovinnými nádory nebo lézemi 

v důsledku možného zvýšení prokrvení v maligní oblasti.

• Polyneuropatická oblast. Pacienti s diabetem mají 

často narušené nebo snížené senzorické a nervové 

funkce v polyneuropatické oblasti.

• Léčba kortizonem: Než začnete léčbu radiální 

tlakovou vlnou, počkejte alespoň 6 týdnů po aplikaci 

místní kortizonové injekce.

• Hemofilie, trombóza, hluboká žilní trombóza nebo 

jiná onemocnění krevní srážlivosti.

• Antikoagulační farmaka.

• Neaplikovat na neoplastické tkáně nebo léze zvyšující 

svůj objem.

• Snížená citlivost na teplo v navrhované oblasti léčby, 

pokud nebyl uvědoměn ošetřující lékař pacienta.

• Pulzy nelze aplikovat na cílové oblasti v blízkosti 

velkých cév, páteře nebo hlavy (s výjimkou obličeje).

KONTRAINDIKACE
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DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při léčbě radiální tlakovou vlnou mějte na paměti:

• Léčba radiální tlakovou vlnou by měla být aplikována 

s opatrností nad kostí, kde se nachází pouze 

minimální (vyčnívání kosti) nebo žádná měkká tkáň 

(poranění IV. stupně).

• Naslouchátka by měla být vyjmuta.

• Funkce jiného pacientského připojeného zařízení 

může být negativně ovlivněna, je-li v těsné blízkosti 

zařízení radiální tlakové vlny. Dodržujte minimální 

vzdálenosti mezi přístroji, aby byla snížena jakákoli 

tendence k interakci. Další informace naleznete 

v tabulkách EMC na konci této příručky.

• Jakákoli tendence ke krvácení je teplem zvýšena 

vzhledem ke zvýšenému prokrvení a vaskularitě 

zahřívané tkáně. U pacientů, kteří trpí krvácivým 

onemocněním, je proto při léčbě radiální tlakovou 

vlnou nutné postupovat opatrně.

• Časté sledování úrovně intenzity a reakce kůže je 

potřebné v průběhu všech terapeutických zákroků.

• Vysílač rázů na kůži vždy aplikujte prostřednictvím 

malých, krouživých pohybů.

• Nikdy nepoužívejte léčbu radiální tlakovou vlnou 

na hlavě.

• Nikdy léčbu neaplikujte přímo na oblast s kovovým 

implantátem.

• Pacienti s aktivním autoimunitním onemocněním 

nemusí na léčbu reagovat pozitivně.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po terapii radiální tlakovou vlnou může dojít k vedlejším 

účinkům. Většina z nich se projeví po 1–2 dnech. Léčbu 

neopakujte, dokud se předchozí vedlejší účinky nevytratí. 

K běžným vedlejším účinkům patří:

• Erytém, zarudnutí

• Otok

• Bolest

• Hematom

• Petechie, červené tečky

• Kožní léze po předchozí léčbě kortizonem

• Většina těchto vedlejších účinků obvykle ustoupí 

po 5 až 10 dnech

ČÁSTI PŘIKLÁDANÉ NA TĚLO PACIENTA

Vysílače rázů Materiál Typ příložné části

A6 Ocel 1.4021 Typ B

T10 Ocel 1.4021 Typ B

C15 Ceramic Volcera Typ B

DI 15 Titan jakosti 5 ELI Typ B

F15 PTFE Typ B

D20-S Ocel 1.4542 Typ B

D35-S Ocel 1.4542 Typ B

D20-T Titan jakosti 5 ELI Typ B

Ro40 Ocel 1.4021 Typ B

R15 Ocel 1.4021 Typ B

V10 POM-C LSG (ACETRON) Typ B

V25 POM-C LSG (ACETRON) Typ B

V40 POM-C LSG (ACETRON) Typ B

PERI ACTORS POM-C LSG (ACETRON) Typ B

SPINE ACTORS 
Polyvinylidenfluorid EpoFlon – 

ECTFE (Halar)
Typ B

Ultrazvukový gel Gel z deionizované vody (PH7) Typ B
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POPIS PRODUKTU

Intelect® RPW 2 je balistický generátor rázových vln 

poháněný stlačeným vzduchem. Rázové vlny v zařízení 

jsou generovány přesným balistickým mechanismem 

v aplikátoru. Stlačený vzduch uděluje projektilu zrychlení. 

Pohybem a hmotností projektilu je vytvářena kinetická 

energie. V okamžiku, kdy projektil narazí na nepohyblivý 

povrch (vysílač rázů), se tato kinetická energie přemění 

na akustickou. Tento akustický pulz je vyslán přímo do 

ošetřované tkáně prostřednictvím gelu. Tyto vlny jsou 

fyzikálně klasifikovány jako radiální tlakové vlny. Tlakový 

impuls se ve tkáni šíří radiálně a má terapeutický účinek 

na oblasti tkáně blízko pod povrchem.

Poznámka: Toto zařízení smí používat pouze oprávněný lékař.
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Lahvička s gelem

Gel pro diagnostické a terapeutické lékařské zákroky 

musí být na bázi deionizované vody. Nesmí obsahovat 

formaldehyd ani tuk. Pouze k vnějšímu použití.

Vak

SOUČÁSTI

V těchto pokynech se pojmy „levá“ a „pravá“ vztahují ke 

stranám přístroje z pohledu uživatele stojícího čelem 

k přístroji.

Součásti přístroje Intelect® RPW 2 jsou vyobrazeny níže.

Aplikátor Falcon

Držák na gel

Držáky na kabely
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NÁVOD K POUŽITÍ KE STAŽENÍ

1. Návod k použití si můžete stáhnout z webu společnosti 

Chattanooga www.chattanoogarehab.com.

2. Zaregistrujte svůj přístroj, chcete-li dostávat informace 

o aktualizacích softwaru a návodu k použití.

3. Vyberte model svého přístroje INTELECT RPW 2.

4. Po kliknutí na tlačítko Download IFU (Stáhnout návod 

k použití) začněte stahovat.

5. Pro zobrazení návodu k použití budete potřebovat 

prohlížeč souborů ve formátu pdf.

SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU

Přístroj Intelect® RPW 2 se spouští tímto postupem:

PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE K SÍTI

1. Zapojte napájecí kabel do zadní části přístroje. Zapojte 

druhý konec napájecího kabelu do elektrické zásuvky.

Poznámka: Napájecí kabel je v nouzových situacích možné odpojit ze 
zadní části přístroje.

2. Zapojte aplikátor Falcon do pravého konektoru.

3. Zapněte hlavní vypínač umístěný za zadní straně přístroje.

JAK ZASTAVIT TERAPII

Terapii ukončíte stisknutím tlačítka Play/Pause (Přehrát/Pauza) 

a pak stiskněte tlačítko Stop na dotykové obrazovce. Je-li 

přístroj napájen ze sítě, stiskněte vypínač (On/Off) na předním 

panelu a pak vypněte vypínač na zadní straně přístroje.

Terapii přerušíte stisknutím spouštěcího tlačítka na aplikátoru 

nebo stisknutím tlačítka Start/Pause (Start/Pauza) a pak 

stisknutím tlačítko Stop na dotykové obrazovce. Je-li přístroj 

napájen ze sítě, vypněte vypínač na zadní straně přístroje.

Stisknutím a podržením 
vypněte napájení
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• Tento přístroj je nutné používat při teplotě 10 °C až +40 °C a relativní vlhkosti 30 % až 75 % (bez kondenzace). Přístroj je nutné 

skladovat při teplotě -20 °C až +60 °C a relativní vlhkosti 10 % až 90 % (bez kondenzace).

• Požadavky na atmosférický tlak: 70 kPa až 106 kPa.

• Násadec Falcon by měl být provozován při 10 ° C až + 40 ° C a relativní vlhkosti 5% až 95% (bez kondenzace). Násadec by měl 

být přepravován a skladován při 0 ° C až + 60 ° C a 5% až 95%. Relativní vlhkost (bez kondenzace)

• V-Actor HF násadec by měl být provozován při 10 ° C až + 30 ° C a 5% až 95% relativní vlhkosti (ne kondenzace). Násadec by 

měl být přepravován a skladován při 0 ° C až + 60 ° C a relativní 5% až 55%. Vlhkost (bez kondenzace)

• Doba potřebná k zahřátí přístroje Intelect RPW 2 z minimální skladovací teploty před jeho dalším použitím, dokud Intelect 

RPW 2 nebude připraven pro svůj účel použití, je při okolní teplotě 20 °C 5 hodin.

• Čas potřebný k ochlazení Intelect RPW 2 z maximální skladovací teploty mezi použitím, dokud není Intelect RPW 2 připraven k 

zamýšlenému použití, když je okolní teplota 20 ° C, 5 hodin.

• Při výskytu jedné závady a extrémních podmínkách použití může aplikátor dosáhnout maximální teploty 47 °C. Kromě 

nepříjemného pocitu tato teplota nepředstavuje žádné zvláštní zdravotní riziko.

• Použití součástí nebo materiálů jiných výrobců než DJO může snížit minimální úroveň bezpečnosti systému.

• K tomuto přístroji připojujte jen díly a vybavení uvedené v tomto návodu k použití jako součást systému Intelect RPW 2, nebo 

u nichž je uvedeno, že jsou kompatibilní se systémem Intelect RPW 2.

• Přístroj ani jeho příslušenství nerozebírejte, neměňte ani nepředělávejte. Mohlo by dojít k poškození přístroje, jeho závadě, 

úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poranění. 

• Před použitím terapeutického přístroje se obsluha musí ujistit, že je přístroj v dobrém provozním stavu a bez problémů 

funguje. Zkontrolujte zejména kabely a konektory, zda nevykazují známky poškození. Přístroj nepoužívejte, je-li některá jeho 

část poškozená, neboť hrozí úraz elektrickým proudem. 

• Před každým použitím vždy pacientovi nabídněte chrániče sluchu.

• Na kůži pacienta v místě zákroku a na vysílač rázů naneste dostatečné množství kontaktního gelu.

• Maximální úroveň energie použitá během léčby nesmí pacientovi za žádných okolností způsobovat nežádoucí bolest.

• Během léčby neaplikujte více než 300 rázů na stejném místě.

• Povrch vysílače rázů se může zahřát až na teplotu 47 °C. Prodloužený kontakt s kůží může způsobit drobné popáleniny. 

Přerušte léčbu po maximálním počtu 6 000 pulzů, aby vysílač rázů mohl vychladnout.

• Provoz přístroje za tlaku vyššího než 3 bary bez povrchu dopadu může mít za následek poškození násadce.

• Aby nedošlo k zakopnutí, v průběhu léčby uchovávejte veškeré příslušenství a jeho kabely oddělené s použitím háčku 

umístěného na straně přístroje.

• Před zahájením čištění či oprav vždy odpojte přístroj ze sítě.

• U otevřeného aplikátoru hrozí riziko poranění vlivem uvolnění pulzu.

• Před zahájením čištění či údržby odpojte aplikátor od řídicího zařízení.

• Přístroj neobsahuje žádné součásti, u kterých by mohl uživatel provádět servis sám. Pokud dojde k poruše, okamžitě přestaňte 

přístroj používat a kontaktujte zástupce společnosti DJO prostřednictvím stránek www.djoglobal.com ohledně pomoci a servisu.

• Nepoužívejte při spaní nebo obsluze těžkých zařízení

POZOR
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VAROVÁNÍ
• Tento přístroj smí používat jen lékař nebo oprávněný odborník. 

• Kontaminované vysílače rázů a gel mohou způsobit infekci. Po každém zákroku aplikátor dezinfikujte. 

• Přístroj Intelect RPW 2 nepoužívejte ve vodě (vaně, sprše apod.), neboť hrozí poškození elektronických součástí. 

• Přístroj Intelect RPW 2 nepoužívejte v blízkosti zdrojů mikrovlnného záření nebo systémů pro vysokofrekvenční 

krátkovlnnou diatermii.

• Tento přístroj NESPOUŠTĚJTE v prostředí, kde se používají jiná zařízení, která šíří elektromagnetickou energii 

nestíněným způsobem.

• Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, smí být zařízení připojeno pouze k síťovému zdroji s ochranným uzemněním.

• Během léčby neaplikujte více než 300 rázů na stejném místě.

•  Vysílačem rázů na kůži pacienta příliš netlačte. 

• Nespouštějte pulzy, dokud není vysílač rázů v kontaktu s ošetřovanou oblastí.

• Přenosná VF komunikační zařízení by se neměla používat v menší vzdálenosti než 30 cm (12 palců) od žádné části přístroje 

Intelect RPW 2, včetně kabelů předepsaných výrobcem. Jinak může dojít ke zhoršení funkčnosti tohoto zařízení.

• Použití jiného příslušenství, aplikátorů a vysílačů rázů, než které jsou uvedeny nebo dodány výrobcem tohoto zařízení, 

může vést ke zvýšení elektromagnetických emisí nebo snížení elektromagnetické odolnosti tohoto zařízení a k jeho 

nesprávnému provozu.

• Zařízení je navrženo tak, aby odpovídalo elektromagnetickým bezpečnostním normám. Toto zařízení generuje, používá 

a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může 

způsobovat škodlivé rušení dalších blízkých zařízení. Škodlivé rušení dalších zařízení můžete zjistit vypnutím a opětovným 

zapnutím přístroje. Rušení zkuste odstranit některým z následujících způsobů:

  » změnou orientace nebo umístění přijímajícího zařízení,

  » zvětšením vzdálenosti mezi zařízeními,

  »  zapojením zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je zapojeno druhé zařízení,

  » požádejte o pomoc autorizovaného prodejce společnosti DJO.

• Není povoleno toto zařízení jakkoli upravovat.

• Pokud nejdříve uchopíte aplikátor Falcon nebo V-Actor, přístroj Intelect® RPW 2 může být při napětí vyšším než ±8 kV citlivý 

na elektrostatický výboj (ESD). V případě takového výboje může dojít k výpadku komunikace s přístrojem Intelect® RPW 2. 

Intelect® RPW 2 ukončí všechny aktivní výstupy a automaticky převede přístroj do bezpečného stavu

• Prevence elektrostatického výboje (ESD) při napětí větším než ±8 kV:

 » Před zahájením terapie uchopte a držte aplikátor. Pokud je nutné aplikátor odložit před dokončením terapie, 

nejdříve terapii zastavte a poté aplikátor uložte do držáku.

 » Vlhkost v místě použití přístroje musí dosahovat minimálně 35 % relativní vlhkosti.

 » Podlahy by měly být ze dřeva, betonu, nebo keramických dlaždic. Je-li podlaha pokryta syntetickým materiálem, 

společnost DJO doporučuje použití dalších kontrolních metod pro udržení relativní vlhkosti na hodnotě 

minimálně 35 %.

 » Tato bezpečnostní opatření proti ESD sdělte zdravotnickému personálu, smluvním pracovníkům, návštěvníkům 

a pacientům.

• K tomuto nebo jinému zařízení může dojít k elektromagnetickému nebo jinému rušení. Zkuste minimalizovat toto rušení tím, 

že nepoužíváte jiné zařízení ve spojení s ním

• NEBLOKUJTE větrací otvory zařízení

• Tsi nebo jinému zařízení by mohlo dojít k potenciálnímu elektromagnetickému nebo jinému rušení. Zkuste minimalizovat toto 

rušení nepoužíváním jiného zařízení ve spojení s ním

• Toto zařízení není určeno k zabránění vniknutí vody nebo tekutin. Vnikání vody nebo tekutin může způsobit poruchu vnitřních 

součástí systému, a tím způsobit riziko zranění pacienta.
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NEBEZPEČÍ
• NEPŘIPOJUJTE přístroj k elektrickému zdroji, aniž byste předtím ověřili, že zdroj napájení má správné napětí. Nesprávné napětí 

může způsobit poškození přístroje, jeho nesprávné fungování, elektrický šok, požár nebo poranění. Váš přístroj byl vyroben pro 

provoz pouze pod elektrickým napětím specifikovaným na štítku se stanovením napětí a sériovým číslem. Pokud přístroj nemá 

správně uvedeno jmenovité napětí, obraťte se na prodejce společnosti DJO. 

• Přístroj není navržen pro použití v prostředí s vysokým obsahem kyslíku. Při použití přístroje v prostředí s přítomností hořlavých 

směsí anestetik se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným hrozí riziko výbuchu. 

• Pokud přístroj nelze bezpečně používat, je nutné, aby jej opravil certifikovaný servisní technik. Obsluha musí být informována 

o možném nebezpečí způsobeném přístrojem.
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VYBALENÍ PŘÍSTROJE

Přístroj je většinou dodán s balicím materiálem dodaným 

výrobcem. Protože přístroj váží přibližně 32 kg (72 liber), 

je třeba, aby jej vybalovaly alespoň 2 osoby.

Postupujte následujícím způsobem:

• Umístěte přepravní balení tak, aby šipky 

směřovaly vzhůru.

• Odstraňte bezpečnostní pásy z přepravního balení.

• Zvedněte přepravní balení směrem vzhůru.

• Odstraňte zbývající pěnový materiál.

• Alespoň ve 2 zvedněte přístroj ze spodní části balení.

• Než budete pokračovat, zkontrolujte, zda přístroj 

není poškozený.

Okamžitě po vybalení přístroje proveďte následující kroky:

1. Ověřte dodací dokumentaci, abyste se ujistili, že dodávka 

je kompletní.

2. Zkontrolujte externí komponenty a příslušenství z hlediska 

možného poškození v důsledku přepravy.

3. Ujistěte se, že balení obsahuje následující prvky:

• Přístroj Intelect® RPW 2

• Stručná úvodní příručka k přístroji Intelect® RPW 2

• Jednotka USB

• Vak

• Držák na gel

• Držáky na kabely

• Kabel napájení

• Lahvička s kontaktním gelem Conductor™ 250 ml (8.5 oz)

• Standardní sada příslušenství obsahuje tyto součásti:

            » Aplikátor RPW Falcon

            » Projektil

            » Vysílač rázů R0 40–15 mm ESWT

            » Vysílač rázů D20-S D-ACTOR® 20 mm

            » Sada pojiv

            » Naváděcí tubus

            » Čisticí kartáč

4. Uschovejte si původní obaly. Mohou se hodit pro 

transport zařízení. Informace naleznete v části Příslušenství 

na straně 64. Informace o volitelném příslušenství.

5. S přístrojem se dodává vak. Tento vak lze upevnit po 

straně madla přístroje a hodí se pro uložení příslušenství.

a. Vak umístěte po straně přístroje těsně pod madlo.

b. Upevňovací textilní část vytáhněte nad madlo.

c. Textilní část upevněte páskem se suchým zipem, který 

je na zadní straně vaku.
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6. Držák gelu je možné upevnit na kteroukoli stranu přístroje. 

7. Držák na kabely slouží k zavěšení kabelů aplikátorů.

V těchto pokynech se pojmy „levá“ a „pravá“ vztahují ke 

stranám přístroje z pohledu uživatele stojícího čelem 

k přístroji.

Součásti přístroje Intelect® RPW 2 jsou vyobrazeny níže.
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POPIS ZAŘÍZENÍ

Rukojeť

Barevná dotyková obrazovka

Tlačítko Play/Pause 
(Přehrát/Pauza)

Držák aplikátoru Falcon

Miskovitý držák na 
vysílače rázů*

Konektor USB

Otočný nastavovací 
knoflík

Držák aplikátoru V actor 

Vypínač
ON/OFF (ZAP/VYP)

Tlačítko napájení

* Přístroj dodaný se 2 vysílači rázů. Ostatní zobrazené vysílače rázů jsou volitelné.
* Aplikátor V-actor je volitelný.
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NASTAVENÍ APLIKÁTORU FALCON

1. Z aplikátoru odšroubujte násadu a vytáhněte ji z rukojeti 

aplikátoru. Použijte k tomu dodaný plochý klíč.

2. Vložte nový projektil do zasunuté vodicí trubice.

3. Prsty našroubujte tělo do aplikátoru. Aplikátor jednou 

rukou pevně přitlačte ke stolu a plochým klíčem utáhněte 

násadu. Tělo nesmí jít odšroubovat ručně.

4. Šroubovací kryt vysílače rázů s potřebným vysílačem 

našroubujte zpět na násadu. Pro dvoudílné krytky vysílače 

rázů: Ujistěte se, že obě části krytu vysílače rázů drží pevně na 

svém místě a že je kryt vysílače rázů na násadě pevně utažen.

5. Zapojte aplikátor Falcon do pravého konektoru na přístroji.
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ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Napájecí kabel zastrčte do konektoru na zadní straně 

přístroje a zástrčku zastrčte do síťové zásuvky. 

Zapněte přístroj vypínačem na zadní straně přístroje.

Dbejte na to, aby byl síťový konektor stále přístupný, 

protože může sloužit jako nouzový vypínač. Přístroj zcela 

vypněte přepnutím hlavního kolébkového vypínače. Pro 

odpojení všech pólů od síťového zdroje vytáhněte síťovou 

zástrčku ze zásuvky.

1. Během spouštění přístroje se na několik sekund zobrazí 

inicializační obrazovka.

2. Poté se zobrazí obrazovka pro první nastavení, na níž 

může uživatel nastavit jazyk a čas v přístroji.

3. Klikněte na tlačítko „Continue“ (Pokračovat) pro přechod 

na výchozí obrazovku

STAŽENÍ NÁVODŮ K POUŽITÍ (IFU)

1. Přejděte na webové stránky společnosti Chattanooga –

www.chattanoogarehab.com

2. Přejděte na záložku produktu Intelect RPW  2

3. Dokončete registrační formulář, abyste byli informováni 

o dostupnosti nových softwarových verzí produktu a 

aktualizacích návodů k použití (IFU).

4. Přejděte do záložky dokumentů

5. Pro stažení klikněte na nejnovější verzi návodu k obsluze 

vašeho zařízení Intelect RPW  2 

Poznámka: Pro zobrazení návodu k použití (IFU) je nutný 

pdf prohlížeč

SVĚTELNÉ INDIKÁTORY 
ZAŘÍZENÍ
Zařízení Intelect RPW 2 obsahuje několik světelných 

indikátorů: světelných indikátorů:

MODRÝ INDIKÁTOR TLAČÍTKA ON/OFF
(ZAPNOUT/VYPNOUT):
• Nepřerušovaně svítí od chvíle připojení zařízení k síti

• Bliká při zapínání/vypínání

MODRÝ INDIKÁTOR TLAČÍTKA PLAY/
PAUSE (SPUSTIT/POZASTAVIT):
• Bliká, když uživatel může zahájit terapii nebo v ní 

pokračovat. V opačném případě nepřerušovaně svítí.
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KOMUNIKACE

Stáhněte a nainstalujte aplikaci Windows 10 Intelect Connect zdarma z chattanoogarehab.com

Pro přípravu komunikace se zařízením INTELECT RPW 2 stiskněte tlačítko nastavení, rolujte obrazovkou dolů a stiskněte tlačítko 

Data transfer (Přenos dat) pro zahájení Bluetooth připojení. se objeví Connected (Připojeno) a přenos dat pomocí aplikace 

Windows 10 může začít.

1. Na obrazovce se objeví Wating for connection (Čekání na 

spojení), zatímco zařízení vyhledává počítač, se kterým má 

být spárováno

2. Jestliže je na zařízení jeden nebo více aktivních kanálů 

provádějících terapii, bude zobrazeno chybové hlášení Active 

channel please stop before data transfer (Prosím ukončete 

aktivní kanál před přenosem dat). 

3. Zařízení uvede číselný klíč. Pro dokončení párování vložte 

tento klíč do počítače pro dokončení připojení. Na obrazovce 

se objeví Connected (Připojeno) a přenos dat pomocí 

aplikace Windows 10 může začít.

4. Při připojení bude v aplikaci možné vidět název a typ 

zařízení a dostupná data/protokoly o terapii pro export do 

jiného zařízení

5. Data terapie budou zobrazena prostřednictvím 

identifikátoru, po příslušném výběru se zobrazí data terapie, 

která patří k dané položce.

6. Uživatelské protokoly budou uvedeny podle názvu 

a mohou být exportovány do počítače a importovány 

z počítače do zařízení. Berte prosím na vědomí, že data 

terapie mohou být pouze exportována, nikoli importována.



23 SYSTÉM CZ

|  INTELECT® RPW 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROVOZNÍ A JMENOVITÉ ÚDAJE

Hodnoty zobrazené na přístroji jsou v toleranci ±10 %.

Šířka ...................................................................................................420 mm 

Hloubka .............................................................................................410 mm 

Výška ................................................................................................ 1140 mm

Standardní hmotnost (s jedním násadcem) ..........32kg (72liber)

Okolní teplota .................................................................... 10 °C – 40 °C 

Relativní vlhkost ......................  ...........................................30 % až 75 %

Atmosférický tlak ............................................... 700 hPa až 1060 hPa

Příkon

350 VA (model 2173DEV)

350 VA (model 2174DEV)

450 VA (model 2175DEV)

Vstup

120 V AC~ 50–60 Hz 350 VA (model 2173DEV)

220–240 V AC~ 50 Hz 350 VA (model 2174DEV)

230 V AC~ 60 Hz 350 VA

100 V AC~ 50–60 Hz 450 VA (model 2175DEV)

Výstup

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

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

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

Režim ........................................... Jednotlivé pulzy nebo kontinuální

Výstup stlačeného vzduchu ..............................................0,3–5,0 bar

Nastavení přírůstků výkonu ........................................................0,1 bar

Amplituda pulzu ................... cca 2 mm při 3 bar, běh naprázdno  

(bez sdružování)

Šířka pulzu ...............................................................................cca 6–12 ms

Frekvence pulzů ........................................................ 1–21 Hz pro RPW

1–50 Hz pro vibrace

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

Elektrická třída ...............................................................................TŘÍDA I

Elektrický typ (stupeň ochrany) .................................................TYP B

Třída rizika .............................. IIa podle směrnice MDD 93/42/EHS

Hmotnost .......................................................................... 29 kg (64 liber)

Bezpečné pracovní zatížení ........................................... 5 kg (11 liber)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
APLIKÁTORU FALCON

Vstup stlačeného vzduchu ................................................ 1,0–5,0 bar

Okolní teplota během provozu .........................................  10–40 °C

Okolní teplota během  

skladování.......................................................................................0–60 °C  

a přepravy

Tlak okolního vzduchu během provozu ............. 800–1 060 hPa

Tlak okolního vzduchu během skladování .........500–1 060 hPa 

a přepravy

Vlhkost vzduchu Skladování ................ 5–95 %, bez kondenzace 

a přeprava

Vlhkost vzduchu během provozu ...... 5–95 %, bez kondenzace

Hmotnost .............................................................................................480 g

SOFTWARE

Software vyvinula a poskytla společnost DJO.

Chcete-li zobrazit verzi softwaru, stiskněte tlačítko 

Nastavení. Číslo verze softwaru se zobrazí po stisknutí 

položky Informace o verzi přístroje na displeji.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVY

Okolní teplota ................................................................ -20 °C – 60 °C

Relativní vlhkost ................................10 % – 90 % bez kondenzace

Atmosférický tlak ............................................. 500 hPa až 1 060 hPa

SMĚRNICE O RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍCH 
(RED)

Vlastnosti vysokofrekvenčního vysílače/přijímače:

– Frekvenční pásmo přenosu: 2400–2483,5 MHz

– Typ modulace: GFSK

– Rychlost přenosu dat: až 2Mbps,

odchylka 500 kHz při 2 Mbps

– Efektivní vyzářený výkon: +6 dBm
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PŘÍPRAVA PACIENTA 

Před aplikací terapie radiální tlakovou vlnou u pacienta 

musíte nejdříve připravit kůži pacienta. Správná příprava 

kůže pacienta pro terapii umožní proniknutí většího 

množství energie k cílovým oblastem a sníží riziko 

podráždění kůže.

Postup přípravy kůže pacienta na terapii:

1. Kůži, na kterou chcete aplikovat terapii, důkladně omyjte 

jemným mýdlem a vodou nebo alkoholovou utěrkou.

2. Kůži pečlivě osušte.

3. Aplikujte dostatečné množství ultrazvukového gelu na 

cílovou oblast na pacientově těle.

Terapie RPW, poskytovaná ve správných dávkách pro 

správné indikace, je vynikající terapie pro mnoho chronických 

stavů, které nelze zlepšit či vyléčit jinými metodami. 

Terapie RPW je terapeuty velmi kladně vnímána díky jejím 

pozitivním výsledkům a relativně krátké době léčby.

TIPY PRO TERAPII

• Požádejte pacienta, aby při terapeutickém sezení zaujal 

příjemnou polohu, a při terapii zvednuté končetiny 

mu nabídněte mu stočený ručník, kterým si končetinu 

pohodlně podloží.

• Lokalizujte bolestivá místa, na která chcete aplikovat léčbu. 

Není na škodu si body vyznačit fixem.

•  Na kůži v ošetřované oblasti naneste štědré množství gelu.

Hovořte s pacientem a ujistěte se, že rozumí:

• Terapie začíná při minimální úrovni tlaku.

• Úroveň tlaku by se měla pomalu zvyšovat, a to manuálně 

nebo automaticky při použití Komfort módu.

• Jakmile by byla terapie bolestivá, pacient to musí dát 

zdravotníkovi kdykoli najevo.

Poznámka: Terapeut musí dávat pozor na reakce těla pacienta 
na terapii.
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Vypínač ON/OFF (Zap./Vyp.) na přístroji Intelect® RPW 2 má několik světelných kontrolek:

- nepřerušovaně svítí po zapojení přístroje do sítě,

- při zapínání/vypínání bliká.

Modrá kontrolka tlačítka PLAY/PAUSE (Přehrát/Pauza): bliká, když uživatel může zahájit/znovu začít terapii. V ostatních 

případech nepřerušovaně svítí.

POPIS OBRAZOVKY

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ PŘÍSTROJE

1. Řádek nabídky

2. Hlavní oblast

3. Lišta kanálů
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Každá obrazovka obsahuje následující oblasti:

Řádek nabídky
Nachází se v horní části každé obrazovky a uvádí název aktuální obrazovky.

Hlavní oblast
Nachází se pod řádkem nabídky. Tato oblast zobrazuje ikony, které jsou unikátní pro aktuální obrazovku.

1. Řádek nabídky

2. Hlavní oblast

3. Lišta kanálů
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPODNÍM NÁPISU

Na výchozí obrazovce je uvedeno, zda je připojen aplikátor (Dostupný = připojený; Nedostupný = nepřipojený). Pokud je 

aplikátor připojený, ale přístroj zjistí chybu, může se zobrazit zpráva, podrobnosti viz str. 64.

Na levé straně obrazovky je uveden typ zvoleného vysílače rázů a obrázek tohoto vysílače – ujistěte se, že na konci aplikátoru 

máte nasazen správný vysílač rázů.

Na pravé straně je počet pulzů, stav terapie a zvolený aplikátor (terapie). Stav terapie se v jejím průběhu postupně mění zhruba 

v tomto pořadí: Nastavit, Příprava, Připraveno, Spuštěno, Přerušeno, Dokončeno.

Stav aplikátoru  
V Actor: Dostupný

Stav aplikátoru 
Falcon: Dostupný



28 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ CZ

|  INTELECT® RPW 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MOŽNOSTI STAVU KANÁLU:

Označuje, že 

aplikátor je 

k dispozici pro 

použití

Označuje, že aplikátor není 

k dispozici pro použití

Označuje, že 

nebyl zvolen typ 

vysílače rázů

Označuje, že je zvolen typ 

vysílače rázů

Označuje, že 

kompresor je 

připraven

Označuje, že probíhá terapie

Označuje, 

že terapie je 

pozastavena

Označuje, že aplikátor 

nefunguje správně nebo není 

kompatibilní s přístrojem 

INTELECT® RPW 2

Označuje, 

že terapie je 

dokončena

VYSVĚTLENÍ TERMÍNU BAR

Bar je měrná jednotka intenzity aplikované aplikátorem a pociťované pacientem. 

Nastavení tlaku v barech lze zvyšovat nebo snižovat otáčením knoflíku na přístroji.

Hodnoty v barech začínají na 0,3 a mohou dosáhnout 5,0; tlak v barech se bude zvyšovat v přírůstcích po 0,1.

Nižší nastavené hodnoty, například < 1,0 bar, je vhodné vyhradit spinální a fasciální terapii, pokud pacient nemá nízký práh bolesti. 

Nastavené hodnoty vyšší než 1,4 bar se používají pro všechny ostatní terapie.
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Funkce komfort módu zapíná a vypíná náběh. Tato funkce pomalu zvyšuje hodnotu v barech a umožňuje pacientovi zvyknout 

si na výstupní tlak namísto aplikace maximálního výstupu najednou. Tato funkce je ve výchozím stavu zapnutá a umožňuje 

postupné zvyšování tlaku v barech či intenzity na požadovanou nastavenou hodnotu terapie v barech. Přístroj bude tlak zvyšovat 

na požadovanou hodnotu v barech od 1/10 požadované hodnoty v postupných přírůstcích po 1/3 nastaveného množství pulzů, 

dokud nedosáhne maximální hodnoty v barech.

Tuto funkci lze vypnout dotknutím se obrazovky.

Poznámka: Pokud byl Komfort mód vypnut před začátkem terapie, nelze jej v jejím průběhu zapnout.

Když během terapie přístroj nabíhá na požadovanou úroveň v barech, lze výdej terapie pozastavit.

Když budete v terapii pokračovat po jejím předchozím přerušení, terapie může probíhat jedním ze tří způsobů:

1. Další náběh na maximální terapii v barech.

2. Terapie může pokračovat na úrovni, při které byla během náběhu pozastavena.

3. V terapii lze pokračovat a lékař může otočit knoflíkem na přístroji, takže náběh zůstane po zbytek terapie na nižší 

nastavené hodnotě.

Nastavení energie v barech je nejcitlivější parametr a je velmi důležité, aby byl nastavený správně. 

Nízká energie v barech nebude účinná, protože 50 % energie pohltí povrch kůže. Naproti tomu vysoká úroveň energie může 

při terapii vyvolat intenzivní bolest, takže pacient již nebude mít o další terapie zájem. Komfort mód přístroje Intelect RPW 2 

lékařům slouží k určení, jakou úroveň energie v barech a nepříjemných pocitů je pacient schopen akceptovat.

VYSVĚTLENÍ TERMÍNU KOMFORT MÓD

Ve starších verzích přístroje Intelect® RPW se tato funkce nazývala režim náběhu. Stejná uživatelsky přívětivá funkce se používá 

i u přístroje Intelect RPW 2.

BEZ NÁBĚHU

S NÁBĚHEM
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  NASTAVENÍ

Ikona nastavení v pravém horním rohu lišty nabídek výchozí obrazovky nabízí uživatelům možnost nastavit předvolby. Přístup se 

provádí stisknutím tlačítka ‚‘.

Proveďte vertikální přejetí prstem pro zobrazení více nastavení

1. Na výchozí obrazovce se nachází uprostřed lišty nabídek „název aktuální obrazovky“, což je standardně ‚Intelect RPW  2‘.

2. Language (Jazyk): Poklepejte na toto pole, jestliže chcete zvolit jiný jazyk

3. Název zařízení lze změnit podle vašeho výběru, např. na název zdravotnického zařízení. Abyste to provedli, stiskněte tlačítko 

Device name (Název zařízení), vložte nový název pomocí zobrazené klávesnice, stiskněte Enter a nový název zařízení se objeví na 

výchozí obrazovce.

4. Datum a čas lze nastavit stisknutím tlačítka Date and time (Datum a čas). Na této obrazovce je také možné nastavit formát 

data a času.

5. Stiskněte tlačítko Screen and sounds (Obrazovka a zvuky) pro vstup do následujícího menu:

» Pro nastavení jasu obrazovky vyberte tlačítko Brightness (Jas). Rozmezí nastavení jasu je 0 % (nejtmavší) až 100 % (nejjasnější) 

v kroku po 10 %. Standardní nastavení je 80 %.

» Pro nastavení hlasitosti zvuku vyberte tlačítko Volume (Hlasitost). Rozmezí nastavení hlasitosti je 0 % (vypnutý zvuk) až 100 % 

(nejhlasitější) v kroku po 10 %. Standardní nastavení je 40 %.

» Stisknutí tlačítka Keyboard sounds (Zvuk klávesnice) zapne nebo vypne zvuk tlačítek klávesnice. Standardní nastavení je ON 

(Zapnuto).

» Stisknutí tlačítka Keypad layout (Rozvržení klávesnice) umožňuje změnu formátu klávesnice na QWERTY, AZERTY nebo 

QWERTZ

6. Počitadlo pulzů lze resetovat.

7. Stisknutí tlačítka Display unit version information (Zobrazit informace o verzi jednotky) zobrazí sériové číslo aktuální verze 

softwaru a některé parametry zařízení (viz níže).

8. Stisknutím tlačítka Pain scale (Škála bolestivosti) se provádí výběr mezi škálou bolestivosti NRS a VAS.

9. Stisknutí tlačítka Data Transfer (Přenos dat) umožní zařízení připojit se prostřednictvím Bluetooth k počítači s aktivovanou 

funkcí Bluetooth.

10. Stiskněte Reset to factory defaults (Reset do továrního nastavení) pro uvedení zařízení do továrního nastavení. Stisknutí 

tohoto tlačítka povede k restartu a uživatel se při něm dostane na úvodní obrazovku nastavení.

11. Když je vložen USB disk, objeví se nové tlačítko umožňující bezpečné vysunutí USB disku. Stiskněte toto tlačítko a řiďte se 

pokyny na obrazovce
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VÝCHOZÍ OBRAZOVKA

Výchozí obrazovka přístroje Intelect® RPW 2 umožňuje přístup ke všem metodám a funkcím systému. Výchozí obrazovka 

obsahuje následující informace:

Metody Přiřazení nebo spuštění zkratky Knihovny

Knihovna protokolů lékaře

„ Návrh nastavení parametrů “
Předem naprogramovaná 
knihovna protokolů

Vzdělávací knihovna:
· Popisy metod
· Anatomická zobrazení
· Patologická zobrazení

Ukládání dat o terapii



OBRAZOVKA S PŘEHLEDEM TERAPIE

Po výběru terapie radiální tlakovou vlnou nebo vibrační terapie se obrazovka automaticky změní na obrazovku s přehledem 

terapie. Obrazovky s přehledem terapie na přístroji Intelect® RPW 2 obsahují tyto informace:

Uložení/přepsání 
výchozího nastavení 

nebo osobních 
protokolů

Pokyny pro terapii

Přiřazení terapie 

Parametry
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Obrazovka s dílčí nabídkou pro výběr vysílače rázů

Výběr typu vysílače rázů

Výběr vysílače 
rázů

Chcete-li zobrazit další 
parametry, potáhněte 
svisle prstem

1. Dotykem aktivujte
Aktivní pole s černým 
ohraničením
2. Upravte nastavovacím 
knoflíkem:
• Ve směru hodinových 
ručiček – zvýšit
• Proti směru hodinových 
ručiček – snížit
Pozn.: Pokud parametr 
nelze upravit, jeho pole 
bude zobrazeno šedě.
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Výběr vysílače rázů
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OBRAZOVKA S POKYNY

V pokynech jsou uvedeny tyto informace: 

Popis metody, podmínky, indikace a kontraindikace, pokyny pro terapii 

Klepnutím na 
obrázek jej zobrazíte 
na celé obrazovce

Potáhněte prstem 
vodorovně, zobrazí 
se další údaje

FUNGOVÁNÍ RADIÁLNÍ TLAKOVÉ VLNY

Terapii zahájíte tímto postupem:

1. Připravte pacienta na terapii radiální tlakovou vlnou. Viz část PŘÍPRAVA PACIENTA.

2. Na výchozí obrazovce vyberte aplikátor Falcon.
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3. NASTAVENÍ TERAPIE 
Na obrazovce s přehledem terapie můžete nastavit požadovanou úroveň parametrů terapie.

Pozn.: Nikdy nezačínejte nastavením tlaku – nejdříve nastavte všechny ostatní parametry a tlak v barech nastavte těsně před zahájením terapie. 

Parametry

1. Dotykem aktivujte
2. Upravte nastavovacím knoflíkem:
• Ve směru hodinových ručiček – zvýšit
• Proti směru hodinových ručiček – snížit

4. VÝBĚR VYSÍLAČE RÁZŮ
Po výběru tlačítka „Typ vysílače rázů“ (zobrazeného v předchozím textu) se zobrazí obrazovka se čtyřmi typy možných 

vysílačů rázů. Na druhé obrazovce se zobrazí seznam vysílačů rázů dostupných pro konkrétní typ vysílače. Stiskněte vysílač 

rázů, který chcete použít. Po jeho výběru se informace načtou na obrazovku terapie se zvoleným vysílačem rázů.

Po výběru se označí
pole s typem vysílače rázů
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5. SPUŠTĚNÍ TERAPIE SE ZAPNUTÝM KOMFORT MÓDEM
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Kompresor se několik sekund připravuje. Když se zobrazí zpráva „připraveno“, lze zahájit terapii stisknutím spouštěcího tlačítka 

na aplikátoru.

Tlačítko na horní straně aplikátoru je spouštěcí tlačítko, též označované jako tlačítko start/stop.
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6. PRŮBĚH TERAPIE
Po zahájení terapie se spuštěným Komfort módem se bude postupně zvyšovat úroveň tlaku v barech od 1/10 nastavené hodnoty.

Na indikátoru průběhu se zobrazuje skutečná hodnota v Komfort módu.

Když pacient řekne, že je pro něj terapie nepříjemná nebo bolestivá, terapeut ji přeruší stisknutím spouštěcího tlačítka na aplikátoru.

Terapeut má 2 možnosti:

1. Pokračovat v terapii na úrovni Komfort módu.

2. Během terapie pokračovat v hledání příjemné úrovně. 
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7. POZASTAVENÍ TERAPIE
Pozastavení terapie se automaticky zobrazí jako zastavení terapie na obrazovce s přehledem terapie.

Terapii je možné pozastavit stisknutím tlačítek PAUSE (Pauza) na přístroji. Terapii lze také pozastavit stisknutím tlačítka 

na aplikátoru.

Pro příklad si popišme tyto scénáře:

Scénář 1: aplikátor je aktivní a projektil se pohybuje. Po stisknutí tlačítka na aplikátoru se projektil přestane pohybovat, ale 

aplikátor zůstane aktivní. Po dalším stisknutí tlačítka na aplikátoru se projektil znovu začne pohybovat a lze pokračovat v terapii.

Scénář 2: aplikátor je aktivní a projektil se pohybuje. Po stisknutí tlačítka pauzy na přístroji se projektil přestane pohybovat, 

ale aplikátor zůstane aktivní. Je stisknuto tlačítko na aplikátoru, ale nic se nestane. Dalším stisknutím tlačítka pauzy na přístroji 

se aplikátoru signalizuje, že přístroj je připraven spustit terapii. Pokud je nyní tlačítko na aplikátoru znovu stisknuto, projektil 

se znovu začne pohybovat a lze pokračovat v terapii.



8. ZASTAVENÍ TERAPIE
Když je aplikátor aktivní a projektil se pohybuje: 

Nejdřív pozastavte terapii, aplikátor přestane být aktivní. Po výběru možnosti Zastavit terapii dojde k ukončení terapie a zobrazí 

se shrnutí terapie.

9. REŽIM JEDNOTLIVÝCH RÁZŮ
Aplikátor Falcon D-Actor může vysílat jednotlivé rázy.

Lze to provést volbou frekvence a otočením voliče doleva, aby se u parametru Hz zobrazila hodnota „—“. Pak zvolte pulzy 

a změňte počet pulzů na „1“.

Když je terapie jednotlivými rázy dokončena, zobrazí se obrazovka přehledu terapie.
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10. SHRNUTÍ TERAPIE
Po dokončení terapie se zobrazí obrazovka Shrnutí terapie s těmito možnostmi:

• Zopakovat terapii stisknutím pole Spustit znovu.

• Uložit

 » informace o terapii do terapeutických dat 

 » protokol o terapii do osobních protokolů

• Ukončit metodu a vrátit se na výchozí obrazovku
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SPS (NÁVRH NASTAVENÍ PARAMETRŮ)

Přístroj Intelect® RPW 2 má ikonu Návrh nastavení parametrů (SPS), což je série přednastavených protokolů, v nichž uživatel 

vybere oblast na těle, klinickou indikaci, patologický stav a závažnost a navržený algoritmus vybere nastavení parametrů. 

Všechny nastavené hodnoty lze upravit tak, aby byly vhodné pro stav konkrétního pacienta a jeho pohodlí.

CHCETE-LI SPUSTIT PROTOKOL SPS, PROVEĎTE TENTO POSTUP:

1.  Na výchozí obrazovce vyberte položku SPS

2. Stiskněte ČÁST TĚLA, na kterou chcete aplikovat terapii 

Poznámka:: Vybraná část těla se zvýrazní. Když prstem po obrazovce přejedete na jinou oblast, zvýrazní se a vybere další část těla.
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3. Výběr INDIKACE

Vyberte možnost Infraspinatus tendinopatie 

4. Výběr INDIKACE

Vyberte možnost Léčba bolestivé zóny
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5. VÝBĚR METODY

6. NASTAVENÍ TERAPIE
Na obrazovce s přehledem terapie se zobrazí návrh nastavení terapie. Můžete nastavit požadovanou úroveň parametrů.

Výběr radiální tlakové vlny

Parametry

1. Dotykem aktivujte
2. Upravte nastavovacím knoflíkem:
• Ve směru hodinových ručiček – zvýšit
• Proti směru hodinových ručiček – snížit
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7. SPUŠTĚNÍ TERAPIE
Stiskněte tlačítko START

Průběh terapie
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TERAPEUTICKÁ DATA

Po dokončení terapie je možné v přístroji Intelect® RPW 2 uložit terapeutická data pro pozdější použití.

ULOŽENÍ TERAPEUTICKÝCH DAT 

Klikněte na tlačítko Assign To (Přiřadit). Data terapie mohou být přiřazena určité složce kdykoli v průběhu terapie (nastavení, 

provádění, dokončení), ale k uložení dat dojde, až bude terapie dokončena a kanál bude volný pro další terapeutický cyklus (po 

stisknutí tlačítka EXIT (Ukončit) na obrazovce přehledu o terapii)

Otevře se Pain scale (Škála bolestivosti) pro zaznamenání bolesti po terapii
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Zobrazí se obrazovka TERAPEUTICKÁ DATA
Uložte data terapie do existující složky nebo vytvořte novou složku a uložte data do ní

Vytvoření 
a uložení 
nového ID

Výběr a uložení 
stávajícího ID

ULOŽTE TERAPEUTICKÁ DATA POD NOVÝM ID: 

Zadejte ID a uložte je



1. ZOBRAZENÍ terapeutických dat 
Vyberte terapeutická data
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ZOBRAZENÍ A SPRÁVA TERAPEUTICKÝCH DAT

Stiskněte ikonu TERAPEUTICKÁ DATA na výchozí obrazovce
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Po výběru sezení se zobrazí 
shrnutí terapie při daném sezení.

Zobrazí se HISTORIE TERAPIE včetně všech dříve uložených terapeutických sezení v chronologickém pořadí

Zobrazí se podrobnosti o sezení



Smazání jednoho ID
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2. SMAZÁNÍ terapeutických dat
Smazání všech ID
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Smazání všech terapeutických sezení

Smazání jednoho sezení



VLASTNÍ PROTOKOLY

Přístroj Intelect® RPW 2 umožňuje definovat maximálně 25 osobních protokolů. 

ULOŽENÍ PŘIZPŮSOBENÉHO PROTOKOLU

Nový osobní protokol je možné uložit na obrazovce s přehledem terapie nebo na obrazovce se shrnutím terapie.

1.  Stiskněte tlačítko ULOŽIT na obrazovce PŘEHLED TERAPIE nebo SHRNUTÍ TERAPIE

2. Vložení názvu uživatelského protokolu prostřednictvím klávesnice

Poznámka: Místo uložení osobních protokolů je také možné přepsat výchozí nastavení metody.
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VYTVOŘENÍ NOVÉHO OSOBNÍHO PROTOKOLU: 

Zadání a uložení názvu osobního protokolu



ZOBRAZENÍ A SPRÁVA OSOBNÍCH PROTOKOLŮ

Stiskněte ikonu OSOBNÍ PROTOKOLY na výchozí obrazovce

1. ZOBRAZENÍ osobního protokolu
Výběr požadovaného osobního protokolu
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Zobrazí se obrazovka PŘEHLED TERAPIE s nastavením protokolu.

Zahajte terapii nebo proveďte jiné úkony. 

2. SMAZÁNÍ osobního protokolu
Smazání všech protokolů
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Smazání jednoho protokolu



ZKRATKY

Přístroj Intelect® RPW 2 umožňuje přiřazení 12 zkratek k osobním protokolům na výchozí obrazovce.

PŘIŘAZENÍ ZKRATKY

Chcete-li na výchozí obrazovce přiřadit dosud nepřiřazenou zkratku, proveďte tento postup: Ikony zkratek přizpůsobených 

protokolů jsou zobrazeny šedě: Stiskněte některou z nepřiřazených ikon zkratek na výchozí obrazovce.

V knihovně osobních protokolů vyberte požadovaný protokol
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Zkratka přiřazená na výchozí obrazovce

Jakmile dojde k přiřazení, ikona zástupce bude zobrazena barevně a bude spojena s terapeutickou metodou, kterou obsahuje
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ZRUŠENÍ PŘIŘAZENÍ ZKRATKY

Chcete-li zrušit přiřazení zkratky osobního protokolu na výchozí obrazovce, proveďte tento postup:

Na výchozí obrazovce stiskněte a podržte ikonu zkratky, jejíž přiřazení chcete zrušit.

Na přístroji se zobrazí textové pole s dotazem „Odstranit zkratku ‚Můj osobní protokol 1‘?“

Vyberte Cancel (Zrušit) pro přerušení procesu a návrat na výchozí obrazovku. Pro pokračování procesu vyberte „Confirm” 

(Potvrdit). Po výběru možnosti “Confirm” (Potvrdit) se příslušný zástupce již nebude nacházet na výchozí obrazovce.
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KLINICKÉ ZDROJE

Intelect® RPW 2 obsahuje jedinečnou knihovnu klinických zdrojů.

Knihovna anatomických a patologických zobrazení slouží jako pomůcka pro uživatele při vizuálním pochopení a lokalizaci 

konkrétních svalových skupin a běžně se vyskytujících problémů spojených s patologickými stavy. Knihovna dále představuje 

výukový nástroj pro lékaře, který může použít u pacienta.

Popisy metod poskytují informace o fyzikálních parametrech a fyziologických účincích radiální tlakové vlny a vibrační terapie, 

aby uživatel mohl vybrat vhodnou metodu.

Chcete-li zobrazit knihovnu klinických zdrojů, proveďte tento postup:

Stiskněte ikonu klinických zdrojů na výchozí obrazovce.

KNIHOVNA ANATOMICKÝCH/PATOLOGICKÝCH ZOBRAZENÍ

Chcete-li zobrazit knihovnu anatomických nebo patologických zobrazení, proveďte tento postup:

1. Stiskněte ikonu anatomických nebo patologických zobrazení na obrazovce Klinické zdroje



2. Stiskněte část těla, o níž chcete zobrazit informace. 
Vyberte přední (na levé straně obrazovky) nebo zadní (na pravé straně obrazovky) pohled.

3. Zobrazí se obrázky dostupné pro vybranou část těla.
Stiskněte obrázek, který chcete zobrazit na celé obrazovce.
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4. Obrázek na celé obrazovce

Zavření režimu zobrazení na 
celé obrazovce
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POPISY METOD

Chcete-li zobrazit popisy terapie radiální tlakovou vlnou a vibrační terapie, proveďte tento postup:

1. Vyberte jeden z popisů metod

2. Zobrazí se popis metody

FUNKCE TISKU OBRAZOVKY

Přístroj Intelect® RPW 2 je vybaven funkcí, která uživateli umožňuje vytisknout obrazovku, například s údaji o terapeutickém 

sezení. Provádí se tímto postupem:

1. Do portu USB na zadní straně přístroje Intelect® RPW 2 vložte disk USB.

2. Zhruba na 1 sekundu současně stiskněte tlačítko Play/Pause (Přehrát/Pauza) a tlačítko On/Off (Vyp./Zap.). Obrazovka  

zabliká a na disk USB se uloží snímek.

3. V nabídce Nastavení vysuňte disk USB, aby bylo jeho vyjmutí z přístroje Intelect RPW 2.

4. Formát souboru je bitmapa a v názvu souboru je kód data a času.

Poznámka: Funkci tisku obrazovky nepoužívejte během terapie.
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KÓDY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

1. Všechny systémové zprávy, varovné zprávy a chybové zprávy generované přístrojem jsou srozumitelné s výjimkou 

systémové chyby.

2. Dojde-li k systémové chybě, poznamenejte si její kód a kontaktujte prodejce DJO nebo servisní oddělení DJO.

3. Jestliže se zobrazí červený trojúhelník, po kliknutí na něj se objeví vysvětlení.

internationalproductsupport@djoglobal.com

Jestliže se přístroj nezapíná, nerozsvítí se displej ani kontrolky.

1. Zkontrolujte, zda je zapnuté tlačítko ON/OFF (Zap./Vyp.) na zadní straně přístroje. 

2. Zkontrolujte, zda je zapojený napájecí kabel.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁHRADNÍ DÍLY

V následujících tabulkách jsou pro uživatele přístroje Intelect® RPW 2 uvedeny potřebné informace pro objednání náhradního 

příslušenství používaného se systémem. Seznam náhradního příslušenství je určen pro použití s přístrojem Intelect® RPW 2. 

Při objednávání uveďte odpovídající číslo součásti, popis a požadované množství. Není-li uvedeno jinak, všechny níže uvedené 

díly se prodávají v množství 1 ks.

Číslo modelu Popis

18080 Aplikátor Falcon® RPW

28178 Vysílač ‚svazku‘ Ro40

29724 Vysílač D20-S D-Actor® 20 mm

29104 Revizní souprava krátká

15-1140 Klíč USB

22651 Nádobka a držák na gel

82-0274 Vak RPW

22652 Miska na vysílače rázů

13-7611-1 Držák na kabel

22654 Nádržka na vodu

13-28660* Úvodní příručka (v různých jazycích u každé jednotky)

NAPÁJECÍ KABELY

Číslo modelu Popis

14679 Napájecí kabel Severní Amerika

14814 Napájecí kabel Švýcarsko

40-0108 Napájecí kabel VB

14816 Napájecí kabel Indie

14817 Napájecí kabel Izrael

14818 Napájecí kabel Dánsko

14819 Napájecí kabel Austrálie

14820 Napájecí kabel EU 

14821 Napájecí kabel Japonsko

40-1112 Napájecí kabel Argentina

Pozn.: Postup výměny příslušenství aplikátoru Falcon je uveden na straně 73. 

Falcon a D-Actor jsou registrované ochranné známky společnosti Storz medical AG.
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Číslo modelu Popis

29104 Revizní souprava krátká

28739 Štětka na čištění vodicí trubičky

31800 Souprava 9 vysílačů v pouzdru, příslušenství

29801 Bod A6, vysílač

29802 Prst T10, vysílač

29729 Vysílač C15, 15 mm Cerama-X, černý

29728 Vysílač Deep Impact DI15, 15 mm, černý

29726 Vysílač F15 Focus-Lens 15 mm

29724 Vysílač D20-S D-Actor® 20 mm

28736 Vysílač D20-T

29725 Vysílač D35-S, 35 mm, D-Actor®, černý

29539 Vysílač ATLAS

28946 Sada vysílačů INTELECT RPW 2 SPINE-ACTOR

28945 Sada vysílačů INTELECT RPW 2 PERI-ACTOR

19365 V-Actor® HF

28740 Vysílač V-Actor® V25

28741 Vysílač V-Actor® V40

29742 Vysílač V-Actor V10 bez krytky šroubu vysílače

4248 Gel CONDUCTOR US, LAHVIČKY 24x 8,5 oz

4238 Gel CONDUCTOR US 5 L, krychle s doplnitelnou lahvičkou

4266 Gel Intelect US 5 L, krychle s doplnitelnou lahvičkou

82-0274 Vak RPW

15-1140 Klíč USB

18638 Vysílač R15,15 mm, černý

Falcon, D-Actor® a V-Actor® jsou registrované ochranné známky společnosti Storz medical AG.
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PROVOZ, NASTAVENÍ, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA APLIKÁTORU V-ACTOR HF®

POPIS ZAŘÍZENÍ

V-ACTOR HF® je aplikátor pro „vibrační terapii“ a lze jej 

použít jako volitelné příslušenství s přístrojem Intelect® 

RPW 2.

Použitím tohoto aplikátoru je možné léčit měkké tkáně 

pomocí vysokofrekvenčních pulzů.

Podmínky na použití aplikátoru V-ACTOR HF odpovídají 

podmínkám pro použití přístroje Intelect RPW 2. Další 

podrobnosti si přečtěte v kapitole Kontraindikace tohoto 

návodu k obsluze. 

V závislosti na prováděné léčbě může být aplikátor 

vybaven jednou ze tří uvedených hlavic vysílače rázů:

1: Kulový vysílač vibrací V-ACTOR HF 10 mm (V10)  

2: Vysílač vibrací V-ACTOR HF 25 mm (V25)   

3: Vysílač vibrací V-ACTOR HF 40 mm   

1

1: Spouštěcí tlačítko

2

2: Vysílač rázů

3

NÁVOD K MONTÁŽI 

VYBALENÍ

• Vyjměte aplikátor a příslušenství z obalu.

• Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny položky a zda 

nejsou poškozené.

• Pokud některé položky chybí nebo jsou poškozené, 

kontaktujte ihned dodavatele nebo výrobce.

OBSAH DODÁVKY

Standardní obsah dodávky aplikátoru V-ACTOR HF zahrnuje 

následující položky:

– aplikátor,

– vysílač vibrací V25 s krytkou šroubu,

– vysílač vibrací V40 s krytkou šroubu.

Pozn.: Vysílač vibrací V10 je volitelné příslušenství k aplikátoru 
V-Actor HF a je nutné jej objednat zvlášť.

*V-Actor je registrovaná ochranná známka společnosti Storz  
medical AG
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1: Červené tečky

2: Vnější povrch 
těla zástrčky

PŘIPOJENÍ APLIKÁTORU

Přístroj Intelect® RPW 2 má konektor pro aplikátor 

V-ACTOR HF® a speciální držák aplikátoru na levé  

straně přístroje.

Aplikátor V-Actor HF se připojuje pomocí konektorů na 

přední straně přístroje. Protože se držák aplikátoru V-Actor 

nachází na pravé straně přístroje, doporučuje se použít 

konektorovou zástrčku vlevo.

• Zasuňte zástrčku aplikátoru do konektoru pro aplikátor na 

přístroji Intelect RPW 2.

• Ověřte, že červená tečka na zástrčce je vyrovnaná 

s červenou tečkou na konektoru pro aplikátor.

•  Opatrným zasunutím konektoru do zástrčky 

dojde k okamžitému zajištění vstupu, což zabrání 

automatickému vytažení konektoru při zatažení za kabel.

• Aplikátor umístěte do držáku aplikátoru.

• Chcete-li kabel odpojit, zatáhněte za vnější část těla 

zástrčky. To nejdříve uvolní pojistku, takže zástrčku bude 

možné vytáhnout z konektoru pro aplikátor.

*V-Actor je registrovaná ochranná známka společnosti Storz  
medical AG
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PROVOZ

Aplikátor se ovládá prostřednictvím displeje na přístroji Intelect® RPW 2. Nastavení je možné provést ručně na displeji, nebo lze 

použít předem naprogramované hodnoty.

SPUŠTĚNÍ

• Aplikátor V-ACTOR HF® připojte k přístroji Intelect RPW 2.

• Nastavte energii pulzů v provozním režimu aplikátoru V-ACTOR HF na počáteční hodnotu 2 bar.

• Stiskněte spouštěcí tlačítko.

Pozn.: Spouštěcí tlačítko slouží při krátkém stisknutí jako spínač. Delší stisknutí slouží podobně jako nožní spínač, tj. pulzy budou pokračovat až do 
uvolnění tlačítka.

KONTROLY FUNKCÍ
Po instalaci přístroje proveďte následující kontroly funkcí:

• Nastavte úroveň energie v režimu aplikátoru V-ACTOR HF na 2,4 bar.

• Resetujte aktuální počet pulzů na displeji na řídicím panelu.

• Uvolněte pulzy s frekvencí 30 Hz.

• Zkontrolujte, zda jsou spuštěné pulzy správně spočítány na počítadle léčebných pulzů na řídicím zařízení.

STANDARDNÍ NASTAVENÍ

• Před každým ošetřením zkontrolujte, že počítadlo pulzů je nastaveno na nulu.

• Spusťte terapii V-ACTOR HF s úrovní energie 2 a frekvencí 20 Hz.

• Mezi tlakem a frekvencí existuje vztah; když se jedno zvýší, to druhé se sníží. Aplikátor V-Actor HF není možné použít 

s maximální frekvencí a maximálním tlakem zároveň. Na straně 70 je uvedena tabulka znázorňující vztah mezi tlakem 

a frekvencí.

*V-Actor je registrovaná ochranná známka společnosti Storz medical AG

Pozor!
Hrozí závada přístroje nebo jeho součástí!

Před zahájením terapie je nezbytné provést níže popsané KONTROLY FUNKCÍ.
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Tlak (bar) Frekvence (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

Uvedená tabulka znázorňuje vztah mezi tlakem a frekvencí 

při použití aplikátoru V-Actor HF s přístrojem 

Intelect® RPW 2.
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LÉČBA

INFORMACE O BEZPEČNOSTI

Uživatel se musí před použitím přístroje ujistit, že bezpečně funguje a je v dobrém stavu. 

Po každé přepravě přístroje před zahájením terapie ověřte, že byly provedeny všechny kontroly jeho funkcí. Další informace 

naleznete na straně 69 v části KONTROLY FUNKCÍ.

Pozn.: Maximální úroveň energie použitá během léčby nesmí pacientovi za žádných okolností způsobovat nežádoucí bolest.

PROVÁDĚNÍ TERAPIE

• Na pokožku pacienta v ošetřované oblasti i na vysílač vibrací V-ACTOR HF naneste dostatečné množství masážního oleje.

• Terapii aplikátorem V-ACTOR HF provádějte dle doporučení v příručce aplikace / doporučeních pro aplikaci.

*V-Actor je registrovaná ochranná známka společnosti Storz medical AG

Upozornění!
Aplikátor nepoužívejte ve stavu nečinnosti (bez kontaktního povrchu). 

• Nespouštějte pulzy, pokud není vysílač vibrací v kontaktu s ošetřovanou oblastí!

Upozornění!
Po delší době může být zvuk pulzů vnímán jako nepříjemný!

• Pacientovi nabídněte ochranu sluchu.

• Doporučení: Uživatel by měl rovněž používat ochranu sluchu.
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ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA, OPRAVY

VÝMĚNA VYSÍLAČŮ VIBRACÍ V25 A V10

• Chcete-li vyjmout vysílač vibrací 25 mm nebo kulový 

vysílač vibrací 10 mm, odšroubujte krytku šroubu vysílače 

vibrací (1) od aplikátoru a vysílač vibrací vytáhněte ven (2).

• Očistěte všechny součásti vysílače vibrací podle postupu 

na straně 73.

• Vysílač vibrací nechejte oschnout na vzduchu.

• Vysílač vibrací znovu složte obráceným postupem.

• Prsty našroubujte nový vysílač vibrací do aplikátoru.

V40

1 Přední krytka

2 Hlavice vysílače vibrací 

3 Těsnicí kroužek

4 Pružina

5 Zadní krytka

6 Výřez

7 Spodní jazýček

• Chcete-li vyjmout vysílač vibrací V40, vyšroubujte jej 

z aplikátoru.

• Odšroubujte krytku šroubu vysílače vibrací (1 a 5) 

a vytáhněte vysílač rázů ven.

• Vyjměte těsnicí kroužek (3) jeho roztlačením 

   v místě výřezu (6).

• Při čištění lehce stlačte pružinu (4) k sobě a odstraňte 

zbytky nečistot pod ní.  Nesnažte se odstranit tuto část 

vysílače!

• Očistěte všechny součásti vysílače vibrací podle postupu 

na straně 73 a nechejte je oschnout na vzduchu. Při 

opětovném sestavování vysílače vibrací V40 mějte na 

paměti, že spodní jazýček (7) těsnicího kroužku musí být při 

sestavování otočen ven.

• Vysílač vibrací znovu složte obráceným postupem.

• Zkontrolujte, zda je hladký povrch těsnicího kroužku (3) 

v kontaktu s hlavicí vysílače vibrací (2).

• Prsty našroubujte nový vysílač vibrací do aplikátoru.

*V-Actor je registrovaná ochranná známka společnosti Storz  
medical AG

2
1

1 2 34 5

6
7

1
2
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APLIKÁTOR

• Pomocí čisticího prostředku vhodného k čištění povrchů očistěte aplikátor od kontaktního gelu.

• Vydezinfikujte aplikátor alkoholovým dezinfekčním přípravkem, který je vhodný na povrchové čištění (dodržujte pokyny 

výrobce).

• Vysílače vibrací po každém použití pečlivě očistěte. 

• Vysílače vibrací lze vyčistit pomocí běžných čisticích a dezinfekčních přípravků.

• Vysílače vibrací můžete také každý den vyčistit v ultrazvukové lázni.

Upozornění!
Čisticí a dezinfekční prostředky mohou vytvořit výbušné prostředí. 

Před zahájením čištění či údržby odpojte aplikátor od řídicího zařízení.

Pozor!
Je nezbytné zabránit vniknutí tekutin do přístroje nebo do jeho hadic.

Pozor!
Složky, které jsou zde uvedeny, představují pouze nezávazné příklady. Na úplnost seznamu si 

nelze činit žádné nároky.
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OPAKOVANÁ PŘÍPRAVA APLIKÁTORU 
A VYSÍLAČŮ VIBRACÍ

Součásti, které přicházejí do kontaktu s pacientem, 

je nutné po každém použití 

před dalším použitím pečlivě očistit.

Pokyny je nutné přesně dodržovat, aby 

nedošlo k poškození součástí a závadám.

Před čištěním a dezinfekcí zkontrolujte, 

že máte připraveny níže uvedené 

prostředky:

– čisté a měkké utěrky, které nezanechávají vlas,

– čisticí prostředek,

– alkoholový prostředek k dezinfekci povrchů,

– ultrazvukovou lázeň (chcete-li).

V25 A V10

• Z aplikátoru odšroubujte vysílač vibrací.

• Z předního krytu vyjměte vložku vysílače vibrací.

– Pružinu (1) ve vložce vysílače vibrací není nutné vyjímat.

• Očistěte všechny součásti pod tekoucí vodou.

• Vložku vysílače vibrací a těsnicí kroužek můžete také očistit 

a dezinfikovat v ultrazvukové lázni.

V40

• Z aplikátoru odšroubujte vysílač vibrací.

• Demontujte dvoudílnou krytku šroubu vysílače rázů.

• Z předního krytu vyjměte vložku vysílače vibrací.

• Vyjměte přední těsnicí kroužek (2).

• Těsnicí kroužek má výřez usnadňující jeho vyjmutí.

• Pružinu ve vložce vysílače vibrací (1) není nutné vyjímat.

• Očistěte všechny součásti pod tekoucí vodou.

• Vložku vysílače vibrací a těsnicí kroužek můžete také očistit 

a dezinfikovat v ultrazvukové lázni.

1 2

1
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ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Podléhá technickým změnám.

Pozn.: V případě předání zdravotnického výrobku třetím stranám je nutné dodržet následující požadavky: 

– Se zdravotnickým výrobkem musí být dodána kompletní dokumentace k zařízení.

– Zdravotnický výrobek smí být exportován do cizí země pouze tehdy, pokud je příslušný zdravotnický výrobek s odpovídajícími indikacemi v této 
zemi povolen.

Toto zařízení splňuje požadavky příslušných norem.

Informace o shodě s normami naleznete v samostatném návodu k obsluze řídicího zařízení.

*V-Actor je registrovaná ochranná známka společnosti Storz medical AG

Popis závady Možná příčina Nápravné opatření

Není přiváděn stlačený vzduch Kabel aplikátoru netěsní, nebo není správně připojen.
Zkontrolujte připojení kabelu a trubice a v případě potřeby je 
vyměňte.

Žádný výstupní výkon Aplikátor je vadný. Vyměňte aplikátor.

Příslušenství Č. dílu:

Souprava aplikátoru V-ACTOR HF® 19365

VYSÍLAČ VIBRACÍ 25 mm 28740

VYSÍLAČ VIBRACÍ 40 mm 28741

KULOVÝ VYSÍLAČ VIBRACÍ 10 mm bez krytky šroubu vysílače vibrací 29742

Aplikátor V-ACTOR

Provozní frekvence aplikátoru V-ACTOR 1–50 HZ

Volba energie v krocích v rozsahu 1 až 5 bar

Okolní teplota během provozu 10 °C – 30 °C

Okolní teplota během skladování a přepravy 0 °C – 60 °C

Okolní tlak během provozu 800 – 1060 HPA

Okolní tlak během skladování a přepravy 500 – 1060 HPA

Vlhkost vzduchu během provozu 5–55 %, bez kondenzace

Vlhkost vzduchu během skladování a přepravy 5–95 %, bez kondenzace

Hmotnost vč. kabelu, s náplní cca. 400 G

Ochrana proti vniknutí vody IPX0
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SYMBOLY A OZNAČENÍ 

ZÁRUKA A SERVIS

ZÁRUKA NA APLIKÁTOR V-ACTOR® HF

Aplikátor V-ACTOR HF® je součást podléhající opotřebení. Aplikátory, které provedly max. 1 milion pulzů, zdarma vyměníme 

za nové, jestliže zákazník předloží dostatečný důkaz o tom, že k závadě došlo v důsledku vady materiálu nebo provedení 

aplikátoru. 

Dopravné hradí a nebezpečí ztráty během přepravy vracených výrobků nese zákazník.

Záruční reklamace budou přijaty pouze v případě, že bude aplikátor vrácen v kompletním a původním stavu, vyčištěný a v obalu, 

společně se správně vyplněným lístkem pro opravu. 

Chybějící součásti lze vyměnit za úhradu. Přiložené příslušenství bude zkontrolováno a v případě potřeby vyměněno  

po našem posouzení.

Na vysílače vibrací a soupravy pro opravu se záruka na aplikátory nevztahuje.

SERVIS

Máte-li další dotazy nebo požadujete další informace, kontaktujte příslušného prodejce.

Podrobnosti naleznete na straně 88 této příručky.

*V-Actor je registrovaná ochranná známka společnosti Storz medical AG

Štítek Význam

Přečtěte si návod k obsluze!

Pozor!
Úpravy aplikátoru ani vysílačů nejsou povoleny. Neoprávněné otevření, oprava nebo úprava aplikátorů 

nepovolanými osobami ruší odpovědnost a záruku výrobce na bezpečný provoz systému. Záruka tak  

automaticky pozbývá platnosti i před koncem záruční doby.
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ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE INTELECT® RPW 2

Po odpojení systému ze zdroje energie ho vyčistěte čistým 

hadříkem bez textilního prachu, navlhčeným vodu a jemným 

antibakteriálním mýdlem. Nepoužívejte rozpouštědla. 

Pokud je třeba sterilnější čištění, použijte hadřík navlhčený 

v antimikrobiálním čisticím prostředku. Čištění je nutné 

provádět každý den. Systém neponořujte do kapalin. Pokud 

přístroj náhodně ponoříte, ihned se obraťte na prodejce 

nebo na servisní oddělení společnosti DJO. Nepokoušejte se 

používat systém, je-li uvnitř vlhký, dokud jej neprohlédne 

a neotestuje vyškolený technik.

Čištění LCD obrazovky
Očistěte LCD obrazovku čistým suchým hadříkem stejným 

způsobem jako obrazovku monitoru počítače. Nepoužívejte 

abrazivní materiály nebo chemikálie či tekutiny.

STAŽENÍ NÁVODŮ K POUŽITÍ (IFU)

1. Přejděte na webové stránky společnosti Chattanooga –

www.chattanoogarehab.com

2. Přejděte na záložku produktu Intelect RPW  2

3. Pokud jste tak již neučinili, dokončete registrační formulář, 

abyste byli informováni o dostupnosti nových softwarových 

verzích produktu a aktualizacích návodů k použití IFU.

4. Přejděte do záložky dokumentů

5. Pro stažení klikněte na nejnovější verzi návodu k obsluze 

vašeho zařízení IntelectRPW  2

Tištěnou kopii návodu k použití (IFU) od společnosti DJO je 

možn

ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

NÁDRŽKA NA VODU

Mezi kompresorem a aplikátorem přístroje RPW 2 je 

kondenzátor, který vzduch zbavuje vlhkosti, aby se 

v aplikátoru nesrážela voda. Zkondenzovaná voda se 

shromažďuje v nádržce na vodu umístěné na zadní stěně 

těsně pod miskou na vysílače rázů napájecí kabel port.

Každý den před použitím je nutné zkontrolovat hladinu 

vody. Vodu z nádržky je třeba pravidelně vylévat.

Nádržku vyprázdníte podle uvedených pokynů.

1. Stiskněte uvolňovací svorku a šetrně vysuňte nádržku 

přístroje Intelect® RPW 2 směrem nahoru.

2. Opatrně sejměte víko z nádržky a vylijte vodu.

Postup upevnění nádržky 

1. Nasaďte zpět víko nádržky a do otvoru nahoře vložte 

hadičku na vodu.

2. Umístěte nádržku na stěnu přístroje Intelect RPW 2 nad 

upínací svorku.

3. Nádržku zasuňte dolů. Jemně na ni zatlačte, až uslyšíte 

zaklapnutí. Uvolňovací svorka bude vidět i po nasazení 

nádržky na vodu.
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POKYNY PRO AKTUALIZACI SOFTWARU

1. Přejděte na webové stránky společnosti Chattanooga –

www.chattanoogarehab.com

2. Přejděte na stránku produktu Intelect RPW 2

3. Pokud jste tak již neučinili, dokončete registrační formulář, 

abyste byli informováni o dostupnosti nových softwarových 

verzích produktu a aktualizacích návodů k použití (IFU).

4. Přejděte na záložku Downloads (Obsah ke stažení)

5. Stáhněte soubor zip aktualizace softwaru a 

dekomprimujte jej.

6. Smažte USB disk dodávaný se zařízením Intelect RPW 2

7. Zkopírujte dekomprimované soubory na USB disk.

8. Vypněte zařízení

9. Vložte USB disk do USB portu na zadní straně zařízení

10.Zapněte zařízení

11. Zařízení začne automaticky detekovat dostupnost 

aktualizace softwaru a zahájí proces aktualizace. Tenbude 

trvat několik minut a během nich nesmí být v průběhu 

provádění aktualizace vypnut přívod prouduk zařízení

12. Jakmile je aktualizace softwaru dokončena, objeví se 

výchozí obrazovka a je možné odstranit USB disk. Zařízení je 

připraveno k použití.

13. V nastaveních zkontrolujte verzi softwaru

ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Samotný přístroj nevyžaduje žádnou vnitřní údržbu ani 

rutinní kalibraci.

V případě aplikátorů Falcon® a V-Actor HF® s vysílači si 

přečtěte správný oddíl této uživatelské příručky.

Výměna napájecího kabelu: Odpojte původní kabel, pak 

zapojte nový kabel.

*Falcon a V-Actor jsou registrované ochranné známky společnosti 
Storz medical AG.
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ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A REVIZNÍ PROHLÍDKY APLIKÁTORU FALCON®

ČIŠTĚNÍ

Pravidelným čištěním zajistíte dokonalý hygienický a provozní stav aplikátoru Falcon®. Po každém zákroku je nutné aplikátor 

(a zejména vysílač rázů) důkladně vyčistit a dezinfikovat.

• Pomocí čisticího prostředku vhodného k čištění povrchů očistěte aplikátor od kontaktního gelu.

• Vydezinfikujte aplikátor alkoholovým dezinfekčním přípravkem, který je vhodný na povrchové čištění.

Součást Postup Interval

Násada a polštářek aplikátoru vyčistěte a dezinfikujte
Denně 

nebo po 20 000 rázech (podle toho, co nastane dříve)

Vodicí trubice Čištění vnitřního prostoru pomocí kartáčku každý den

Vysílače rázů a o-kroužky vyčistěte v ultrazvukové lázni a dezinfikujte Po každé relaci léčby nebo po kontaktu s pacientem

Vodicí trubička, projektil a o-kroužky Výměna po 1 000 000 rázů (revizní prohlídka aplikátoru)

Upozornění!
Hořlavé a těkavé čisticí a dezinfekční prostředky mohou vytvořit výbušné prostředí. 

Před zahájením čištění či údržby vždy odpojte aplikátor od řídicí jednotky.

Pozor!
Je nezbytné zabránit vniknutí tekutin do přístroje nebo do jeho hadic.

*Falcon je registrovaná ochranná známka společnosti Storz medical AG.
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STANDARDNÍ VYSÍLAČE RÁZŮ

1. Odpojte aplikátor od řídicího zařízení.

2. Z aplikátoru odšroubujte kryt vysílače rázů.

3. Vyjměte vložku vysílače rázů.

4. Zasuňte vložku vysílače rázů do příslušného krytu 

vysílače rázů.

5. Našroubujte kryt vysílače rázů ručně na aplikátor a rukou 

jej utáhněte.

6. Po výměně rázového vysílače se ujistěte, že je krytka 

aplikátoru a součásti krytky pevně našroubována na místo.

Pozn.: Ujistěte se, že části krytu vysílače rázů drží pevně na svém 
místě a že je kryt vysílače rázů na násadě pevně utažen.
V průběhu dlouhotrvajících fází léčby zkontrolujte šroubové spojení 
krytu vysílače rázů a části krytu.
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SPINÁLNÍ A FASCIÁLNÍ VYSÍLAČE RÁZŮ

1. Odpojte aplikátor od řídicího zařízení.

Sada spinálních nebo fasciálních vysílačů rázů obsahuje 

zvláštní spojku pro nasazení spinálních nebo fasciálních 

vysílačů rázů. Vysílač rázů lze nasadit pouze pokud již byla 

spojka našroubována na aplikátor.

2. Našroubujte spojku na aplikátor.

3. Vyjměte požadovaný vysílač rázů z pouzdra.

4.  Zatlačte vnitřní část spojky ve směru k násadě 

aplikátoru (1).

• Zatlačte vysílač rázů do spojky (2).

5. Uvolněte vnitřní část spojky.

• Vysílač rázů zapadne na místo.

Pozn.: Před zahájením ošetření zkontrolujte, že vysílač rázů zapadl 
na místo. 

6. Při rozebírání vysílače rázů postupujte následujícím 

způsobem:

• Zatlačte vnitřní část spojky ve směru k násadě aplikátoru.

• Vytáhněte vysílač rázů ze spojky.
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ČIŠTĚNÍ APLIKÁTORU

Pozn.: Po čištění je nutné aplikátor nechat řádně vyschnout a teprve 
poté jej znovu složit. Z tohoto důvodu si ponechte dostatek času na 
vyschnutí aplikátoru a jeho součástí.

1. Odpojte aplikátor od řídicího zařízení.

2. Odšroubujte krytku vysílače rázů respektive spojku 

pro spinální a fasciální vysílač rázů z aplikátoru.

3. Pomocí čisticího prostředku na povrchové čištění 

odstraňte přenosový gel z povrchu aplikátoru.

• Vydezinfikujte aplikátor alkoholovým dezinfekčním 

přípravkem, který je vhodný na povrchové čištění.

4. Z aplikátoru odšroubujte násadu a vytáhněte ji z rukojeti 

aplikátoru (5).

• Použijte k tomu dodaný plochý klíč (4).

5. Vodicí trubici očistěte kartáčkem, aby byl zajištěn 

bezchybný pohyb projektilu.

Sestavení aplikátoru proveďte obráceným postupem.

Pozn.: Při montáži násady aplikátoru je nutné ji utáhnout pomocí 
přiloženého stranového klíče. Násadu již nelze povolit rukou.
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ČIŠTĚNÍ VYSÍLAČŮ RÁZU

STANDARDNÍ VYSÍLAČE RÁZŮ

• Odšroubujte krytku šroubu vysílače rázů a vyjměte 

vložku vysílače rázů z krytky šroubu vysílače rázů.

• Očistěte všechny součásti pod tekoucí vodou.

Pozn.: Vložku vysílače rázů se dvěma krytkami lze rozmontovat 
a těsnicí kroužky vyjmout jen s použitím speciálního nářadí. 
Doporučujeme tento zásah neprovádět, protože by mohl vést 
k poškození vysílače rázů. Tento krok není pro účely čištění nutný.
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• Po aplikaci rázových vln u člověka je možné vysílače rázů 

ještě účinněji vyčistit v ultrazvukové lázni. Ultrazvuková 

lázeň však není nutná.

• Pro tento účel používejte pouze přístrojové dezinfekční 

prostředky pro opakovaně použitelné zdravotnické 

prostředky citlivé na teplo.

• Očistěte a dezinfikujte nejen vložku nástavce, ale také 

kryt nástavce pomocí běžného čisticího a dezinfekčního 

prostředku na bázi alkoholu.

• Před sešroubováním vysílače rázů a krytu nechte obě 

části uschnout.

• Zatlačte vložku do přední krytky a prsty sešroubujte 

obě součásti krytky k sobě.

Pozn.: Ujistěte se, že části krytu vysílače rázů drží pevně na svém 
místě a že je kryt vysílače rázů na násadě pevně utažen.
V průběhu dlouhotrvajících fází léčby zkontrolujte šroubové spojení 
krytu vysílače rázů a části krytu.

SPINÁLNÍ A FASCIÁLNÍ VYSÍLAČE RÁZŮ

• Z aplikátoru odšroubujte násadu a odpojte ji od spojky.

• Vlhkým hadříkem okamžitě po každé terapii očistěte 

zbytky kontaktního gelu.

Pozn.: Pokud na aplikátorech nebo spojce zůstal kontaktní gel, kovové 
součásti mohou zkorodovat.

• Čistěte a dezinfikujte spinální a fasciální vysílače rázů 

v ultrazvukové lázni o teplotě maximálně 40 °C.

• Než vysílače rázů vložíte zpět do pouzdra, nechte 

je vyschnout.

SPOJKA PRO SPINÁLNÍ/FASCIÁLNÍ 
VYSÍLAČE RÁZŮ

• Vlhkým hadříkem očistěte ze spojky kontaktní gel nebo 

zbytky oleje.

• Vydezinfikujte spojku alkoholovým dezinfekčním 

přípravkem, který je vhodný na povrchové čištění.

• Nastříkejte dezinfekční sprej na bázi alkoholu na montážní 

otvor pro vysílač rázů.

• Očistěte vnitřní povrch spojky bavlněným tampónem.
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REVIZNÍ PROHLÍDKY

Rázové vlny jsou vytvářeny mechanicky. Vlivem tření jsou součásti aplikátoru trvale vystaveny mechanickému namáhání, které 

způsobuje mírné opotřebení.

Pozn.: Celkový servis aplikátoru Falcon* by se měl provádět po každém cca 1 000 000 rázů. Může jej provádět uživatel přístroje. Je k tomu potřebná 
pouze revizní souprava, která obsahuje všechny potřebné náhradní díly.

Pozn.: Při každé revizi aplikátoru je nutno vyměnit těsnicí kroužek, projektil a vodicí trubičku. Při výběru těsnicích kroužků se řiďte návodem pro 
výběr o-kroužku. Návod je součástí soupravy na opravu.

REVIZNÍ PROHLÍDKA APLIKÁTORU

• Hořlavé a těkavé čisticí a dezinfekční prostředky mohou vytvořit výbušné prostředí. 

• Před zahájením čištění či údržby vždy odpojte aplikátor od řídicí jednotky.

• Položte aplikátor na suchý, čistý a nezaprášený povrch. 

*Falcon je registrovaná ochranná známka společnosti Storz medical AG.

Pozor!
K vyslání nebo k sestavení násady aplikátoru musí být při revizi aplikátoru použit plochý klíč.
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1. Odpojte aplikátor od řídicího zařízení.

• Odšroubujte krytku vysílače rázů respektive spojku pro 

spinální a fasciální vysílač rázů z aplikátoru.

2. Z aplikátoru odšroubujte násadu a vytáhněte ji 

z rukojeti aplikátoru.

• Použijte k tomu dodaný plochý klíč (3).

3. Vytáhněte těsně přiléhající vodicí trubičku z násady. 

V případě potřeby můžete k vytlačení použít tenkou 

kovovou tyčinku nebo dodaný šestihranný klíč tak, že jej 

zasunete do otvorů ve vodicí trubici. 

4. V rukojeti aplikátoru je připravena úchytka pro zadržení 

projektilu. Chcete-li projektil vyjmout, držte rukojeť 

aplikátoru otvorem směřujícím dolů. Opatrně klepněte 

rukojetí o desku stolu, aby projektil vypadl. V případě 

rozlomení projektilu vlivem přetížení může zůstat část 

projektilu uvnitř vodicí trubice. 
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5. Opotřebenou vodicí trubičku a použitý projektil vyhoďte.

6. Vyhoďte oddělitelné těsnicí kroužky z vysílačů rázů C15, 

DI15, F15, B15, T10 a těsnicí kroužek na násadě.

7.  Očistěte násadu, vysílač rázů (včetně napevno uchycených 

těsnicích kroužků) a kryt vysílače rázů pomocí dezinfekce 

s obsahem alkoholu. Po vyčištění se tyto součásti 

znovu použijí.

Pozn.: Vložku vysílače rázů se dvěma krytkami lze rozmontovat 
a těsnicí kroužky vyjmout jen s použitím speciálního nářadí. 
Doporučujeme tento zásah neprovádět, protože by mohl vést 
k poškození vysílače rázů. Tento krok není pro účely čištění nutný.

8. Nyní z revizní soupravy vyjměte nové těsnicí kroužky pro 

násadu a nainstalujte je. Pro tento účel postupujte podle 

návodu pro výběr o-kroužku. Návod je součástí soupravy 

na opravu.
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9. Vyjměte novou vodicí trubici a nový projektil ze soupravy 

na opravu.

10. Zasuňte vodicí trubičku do otvoru v násadě a zatlačte na 

ni, dokud se nezarazí.

Důležité: Ujistěte se, že konec vodicí trubice se dvěma vzduchovými 
otvory směřuje k rukojeti aplikátoru.

11. Vložte nový projektil do zasunuté vodicí trubice.

12. Prsty našroubujte tělo do aplikátoru.

• Aplikátor jednou rukou pevně přitlačte ke stolu a plochým 

klíčem utáhněte násadu. Tělo nesmí jít odšroubovat ručně.

13. Šroubovací kryt vysílače rázů s potřebným vysílačem 

našroubujte zpět na násadu.

• Pro dvoudílné krytky vysílače rázů: Ujistěte se, že obě části 

krytu vysílače rázů drží pevně na svém místě a že je kryt 

vysílače rázů na násadě pevně utažen.

• Proveďte funkční zkoušku aplikátoru.
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ŽIVOTNOST APLIKÁTORU FALCON®

Celkový servis aplikátoru Falcon* by se měl provádět po 

každém cca 1 milionu rázů. Pokud bude tento interval 

dodržen, průměrná předpokládaná životnost je cca 

• 5 milionů rázových vln pro aplikátor

• 1 milion rázových vln pro vysílače rázů

• 5 milionů rázových vln pro spojku.

Po překročení životnosti může dojít k poruše přístroje. Mimo 

rámec informací uvedených v kapitole nebudou uznány 

žádné záruční nároky.

ŽIVOTNOST APLIKÁTORU V-ACTOR HF®

Předpokládaná životnost aplikátoru je přibližně 5 milionů 

pulzů. Po překročení životnosti může dojít k poruše přístroje.

Nelze uplatnit záruku mimo podmínky uvedené v části 

Záruka této příručky.

*Falcon a V-Actor jsou registrované ochranné známky společnosti Storz 
medical AG.
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ZÁRUČNÍ OPRAVA / POZÁRUČNÍ OPRAVA

Servis 

Pokud přístroj Intelect® RPW 2 nebo některé příslušenství 

vyžaduje servis, obraťte se na prodejce nebo servisní 

oddělení společnosti DJO.

Servis těchto přístrojů může provádět pouze servisní technik 

certifikovaný společností DJO.

Očekávaná životnost
Produkt i díly a příslušenství s ním dodávané mají při 

normálním používání a správné údržbě minimální životnost 

5 let. 

Vysílače rázů, vodicí trubička, projektil a o-kroužky 

jsou spotřební materiál a mají očekávanou životnost 

1 milion rázů.

Ultrazvukový gel má skladovatelnost kratší než životnost

očekávání zařízení, násadců a dalšího příslušenství.

Skladovatelnost je uvedena na samotné gelové láhvi

Oprava aplikátoru
Opravy vadných aplikátorů smí provádět výhradně 

personál autorizovaný společností DJO Global. Při opravách 

používejte výhradně originální náhradní díly DJO Global. 

Mezi oprávněný personál mohou patřit technici společnosti 

DJO Global nebo zástupci poboček a prodejců společnosti 

DJO Global.

LIKVIDACE

Intelect RPW 2
Při likvidaci tohoto zdravotnického výrobku není nutné 

dodržovat žádná zvláštní opatření. Postupujte v souladu 

s platnými předpisy v dané zemi. Přístroj Intelect RPW 2 po 

uplynutí jeho životnosti zlikvidujte jako elektronický odpad.

Aplikátory Falcon a V-Actor
Při likvidaci tohoto výrobku není nutné dodržovat žádná 

zvláštní opatření. Postupujte v souladu s platnými předpisy 

v dané zemi.

Po uplynutí životnosti aplikátoru také vraťte zařízení 

společnosti DJO Global.
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ZÁRUKA

VÝSTRAHA
Úpravy přístroje ani aplikátoru nejsou povoleny. 

Neoprávněné otevření, oprava nebo úprava zařízení 

nepovolanými osobami ruší odpovědnost a záruku výrobce 

na bezpečný provoz systému. Záruka tak automaticky 

pozbývá platnosti i před koncem záruční doby.

DJO France („společnost“) ručí za to, že přístroj Intelect® 

RPW 2 („produkt“) je bez vad materiálu a provedení. 

Tato záruka platí na tři roky (36 měsíců) od data nákupu 

původním zákazníkem. Během tříleté záruční doby od

datum dodání výrobku konečnému zákazníkovi, vady

bude zákazníkovi na požádání napraveno bezplatně

zákazník poskytne dostatečný důkaz, že vada je způsobena

vady materiálu nebo zpracování

- Záruka na aplikátor je dva roky nebo tři miliony rázů podle 

toho, co nastane dříve.

- Záruka na vysílače rázů je jeden rok nebo jeden milion rázů 

podle toho, co nastane dříve.

- Na spotřební materiál se nevztahuje záruka na aplikátor.

- Platí jen v případě provádění řádné revize aplikátoru vždy 

po výdeji 1 milionu rázů. 

Tato záruka se nevztahuje na:

• náhradní díly či práce poskytnuté jinou osobu než 

společností, jejím prodejcem nebo technikem certifikované 

servisní společnosti,

• vady nebo poškození způsobené prací provedenou 

kýmkoli jiným než společností, prodejcem nebo servisním 

technikem certifikovaným společností,

• veškeré závady a selhání produktu způsobené jeho 

nesprávným používáním, které zahrnují mimo jiné zajištění 

přiměřené a nutné údržby a jakékoli použití, které není v 

souladu s uživatelskou příručkou k produktu.

• Společnost nenese odpovědnost za zranění ani škody 

způsobené úpravami nebo servisem, které provedl servisní 

personál neautorizovaný společností.

SPOLEČNOST V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA 

NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY.

Z této záruky pro vás vyplývají konkrétní práva a můžete 

mít rovněž některá další práva, která se mění místo od 

místa. Společnost neopravňuje žádnou osobu nebo zástupce 

k vytvoření jakéhokoli závazku či odpovědnosti jménem 

společnosti v souvislosti s prodejem produktu.

Jakákoli interpretace nebo dohoda neobsažená v této záruce 

nebude mít žádnou platnost.

VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA NAHRAZUJE JAKÉKOLI DALŠÍ 

ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ 

JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO PRODEJNOSTI ČI ZPŮSOBILOSTI 

PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
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Přístroj Intelect® RPW 2 byl testován a shledán jako 

vyhovující limitům elektromagnetické kompatibility (EMC) 

pro zdravotnické prostředky podle normy IEC 60601-1-2. 

Účelem těchto limitů je zajistit přiměřenou ochranu proti 

škodlivému rušení u obvyklých lékařských instalací.

Smyslem níže uvedených doporučení je pomoci zajistit 

elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) v identifikovaném 

prostředí, ve kterém se přístroj Intelect® RPW 2 používá.

• Využijte dostupné zdroje, jako jsou odborníci na EMC, 

publikace a internetové stránky s tématikou EMC 

u zdravotnických prostředků.

• Zhodnoťte elektromagnetické prostředí pracoviště 

(např. zjistěte si přítomnost rádiových vysílačů v okolí 

vašeho pracoviště) a identifikujte místa, kde jsou 

používány kritické zdravotnické prostředky.

• Spravujte elektromagnetické prostředí, 

radiofrekvenční vysílače a veškeré elektrické 

a elektronické vybavení, včetně zdravotnických 

prostředků, za účelem snížení rizika 

elektromagnetického rušení zdravotnických 

prostředků a dosažení elektromagnetické 

kompatibility.

• Koordinujte nákup, instalaci, servis a správu 

veškerého elektrického a elektronického vybavení 

používaného na vašem pracovišti pro dosažení EMC.

• Poučte zdravotnický personál, smluvní partnery, 

návštěvníky a pacienty o EMC a EMI a způsobech, 

jak rozpoznat EMI u zdravotnického prostředku 

a pomoci minimalizovat související rizika.

• Vytvořte a implementujte písemná pravidla a postupy 

dokumentující záměry a metody zdravotnického 

zařízení pro snižování rizika EMI u zdravotnických 

prostředků a dosažení EMC.

• Nahlaste problémy s EMI do programu MedWatch 

agentury FDA v USA a podělte se o zkušenosti 

s EMI/EMC s kolegy na otevřených fórech, jako jsou 

zdravotnické/technické publikace a konference.

Další informace jsou uvedeny v komplexním průvodci 

elektromagnetickou kompatibilitou ve zdravotnických 

zařízeních, kterou vydala organizace Association for the 

Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) s podporou 

agentury FDA: Technická informační zpráva (TIR) 18, Pokyny 

pro elektromagnetickou kompatibilitu zdravotnických 

prostředků pro klinické/biomedicínské technické pracovníky. 

AAMI TIR 18-1997. Arlington, Virginia: Association for the 

Advancement of Medical Instrumentation; 1997.

Upozornění:
Zdravotnické elektrické prostředky vyžadují dodržování 

zvláštních bezpečnostních opatření týkajících se EMC a je 

nutné je instalovat a používat v souladu s těmito pokyny. 

Vysoká míra vyzařovaného nebo vedeného radiofrekvenčního 

elektromagnetického rušení (EMI) z přenosných a mobilních 

vysokofrekvenčních komunikačních prostředků nebo jiných 

silných nebo blízkých vysokofrekvenčních zdrojů může mít za 

následek narušení funkce ultrazvukového systému. Důkazy 

o narušení funkce mohou zahrnovat zhoršení nebo narušení 

obrazu, nestálá měření, nefunkční vybavení nebo jiné projevy 

nesprávné funkce. Pokud se tyto problémy objeví, proveďte 

průzkum místa rušení a proveďte následující činnosti, abyste 

eliminovali zdroj rušení.

• Izolujte blízké zařízení způsobující rušení vypnutím 

a opětovným zapnutím blízkých přístrojů.

• Přemístěte nebo přesměrujte zařízení způsobující rušení.

• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením způsobujícím 

rušení a ultrazvukovým systémem.

• Plánujte použití frekvencí blízkých frekvencím 

ultrazvukového systému.

• Odstraňte zařízení, která jsou vysoce citlivá k EMI.

• Snižte výkon vnitřních zdrojů napájení v rámci 

pracoviště (např. systémy pagerů).

• Označte zařízení citlivá k EMI.

• Poučte klinický personál o možnostech rozpoznání 

možných problémů souvisejících s EMI.

• Odstraňte nebo snižte EMI pomocí technických 

opatření (např. stínění).

• Omezte použití osobních komunikačních prostředků 

(mobilní telefony, počítače) na místech se zařízeními 

s vysokou citlivostí k EMI.

• Podělte se o relevantní informace o EMI s dalšími 

pracovníky, zvláště pak při zvažování nákupu nového 

vybavení, které může vytvářet EMI.

• Nakupujte zdravotnické prostředky, které 

vyhovují požadavkům normy o elektromagnetické 

kompatibilitě IEC 60601- 1-2 (odolnost proti EMI 

3 V/m, omezte úroveň rušení na 0,0014 V/m).
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Označení výrobku Intelect® RPW 2 používané v následujícím textu se týká všech jeho variant.

Na přístroj Intelect RPW 2 se vztahují zvláštní předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Přístroj musí být instalován 

a uveden do provozu v naprosté shodě se směrnicemi o EMC uvedenými v průvodní dokumentaci.

Přenosné a mobilní VF komunikační systémy mohou mít vliv na přístroj Intelect RPW 2.

Přístroj Intelect RPW 2 by se neměl používat vedle jiného zařízení nebo na něm.

Je-li nutné používat přístroj Intelect RPW 2 vedle jiného zařízení nebo na něm, je třeba přístroj sledovat a ověřit, zda v určené 

konfiguraci funguje normálně.

Zjistíte-li poškození nebo závady, které by mohly ohrozit bezpečnost pacienta nebo obsluhy, přístroj nechejte před jeho 

použitím opravit.

Je-li nutné vyměnit soustavy nebo kabely, k zajištění trvající shody s požadavky předpisů o EMC po opravě je nutné použít pouze 

originální díly výrobce.

S ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu není po předpokládanou dobu životnosti výrobku nutná žádná údržba!

VAROVÁNÍ!
Použití jiného příslušenství a kabelů, než které jsou uvedeny nebo dodány výrobcem tohoto zařízení, může 

vést ke zvýšení elektromagnetických emisí nebo snížení elektromagnetické odolnosti tohoto zařízení a k jeho 

nesprávnému provozu.
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12.1 Elektromagnetické emise: Pokyny a prohlášení výrobce – Elektromagnetické emise

Přístroj Intelect RPW 2 je určen k použití v níže popsaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje 

Intelect RPW 2 musí zajistit, aby systém byl používán v takovém prostředí.

Testy emisí Shoda Elektromagnetické prostředí – pokyny

VF emise CISPR 11 Skupina 1

Přístroj Intelect® RPW 2 používá vysokofrekvenční 

energii pro své vnitřní funkce. Intelect RPW 2 kromě 

toho obsahuje rádiový modul Bluetooth®, který 

vyhovuje národním předpisům. Z toho důvodu jsou VF 

emise velmi nízké a pravděpodobně nezpůsobí žádné 

rušení blízkých elektronických přístrojů. Je však nutné 

zachovávat oddělovací vzdálenost 30 cm.

VF emise dle CISPR 11 Třída B

Přístroj Intelect RPW 2 je vhodný k použití ve všech 

zařízeních kromě domácností a zařízení přímo 

napojených na veřejnou síť nízkého napětí, která napájí 

budovy užívané k bydlení.

Harmonické emise podle normy  
IEC 61000-3-2

vyhovuje požadavkům
třídy A

Kolísání napětí / emise flikru  
podle normy IEC 61000-3-3

vyhovuje

12.2 Elektromagnetická odolnost: Pokyny a prohlášení výrobce – Elektromagnetická odolnost

Přístroj Intelect RPW 2 je určen k použití v níže popsaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje 

Intelect RPW 2 musí zajistit, aby systém byl používán v takovém prostředí.

Test odolnosti Úroveň testu IEC 60601 Úroveň shody Elektromagnetické prostředí – pokyny

Elektrostatický výboj 
(ESD) podle normy 
IEC 61000-4-2

±8 kV kontakt
±15 kV vzduch

±8 kV kontakt
±15 kV vzduch

Podlaha by měla být dřevěná, betonová nebo z keramických dlaždic. Je-li podlaha 
pokryta syntetickým materiálem, musí být relativní vlhkost alespoň 30 %.

Rychlé elektrické 
přechodné jevy / skupiny 
impulsů podle normy  
IEC 61000-4-4

±2 kV
100 kHz opakovací
kmitočet

±2 kV
100 kHz opakovací
kmitočet

Napájení ze sítě musí odpovídat typickému komerčnímu nebo 
nemocničnímu prostředí.

Rázové impulsy podle 
normy IEC 61000-4-5

±1 kV mezi vodiči
±2 kV mezi vodičem a zemí 

±1 kV mezi vodiči
±2 kV mezi vodičem a zemí 

Napájení ze sítě musí odpovídat typickému komerčnímu nebo 
nemocničnímu prostředí.

Krátkodobé poklesy 
napětí podle 
normy IEC 61000-4-11

0 % UT ; 0,5 cyklu při 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0 % UT ; 1 cyklus a
70 % UT ; 25/30 cyklů
Jednofázový při 0°

0 % UT ; 0,5 cyklu při 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0 % UT ; 1 cyklus a
70 % UT ; 25/30 cyklů
Jednofázový při 0°

Napájení ze sítě musí odpovídat typickému komerčnímu nebo nemocničnímu 
prostředí. Pokud uživatel přístroje Intelect RPW 2 požaduje nepřetržitý provoz 
během přerušení síťového napájení, je vhodné, aby přístroj Intelect RPW 2 byl 
napájen ze zdroje nepřerušovaného napájení nebo z baterie.

Magnetické pole síťového 
kmitočtu (50/60 Hz) podle 
normy IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m
Magnetická pole síťového kmitočtu by měla být na úrovních charakteristických 
pro typické umístění v typickém komerčním nebo nemocničním prostředí.

Poznámka: UT je střídavé napětí před použitím zkušební úrovně.

|  INTELECT® RPW 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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Pokyny a prohlášení výrobce – Elektromagnetická odolnost

Přístroj Intelect® RPW 2 je určen k použití v níže popsaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje

Intelect RPW 2 musí zajistit, aby systém byl používán v takovém prostředí.

Test odolnosti Úroveň testu IEC 60601 Úroveň shody Elektromagnetické prostředí – pokyny

Vedené VF 
podle normy  
IEC 61000-4-6

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

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

Vyzařované VF
podle normy  
IEC 61000-4-3

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

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

Pole z blízkého 
bezdrátového  
VF komunikačního 
zařízení 
podle normy  
IEC 61000-4-3

27 V/m
380–390 MHz
PM 18 Hz

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

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
při PM 217 Hz

9 V/m
5,1 GHz – 5,8 GHz
při PM 217 Hz

27 V/m
380–390 MHz
PM 18 Hz

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

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
při PM 217 Hz

9 V/m
5,1 GHz – 5,8 GHz
při PM 217 Hz

Intenzitu pole pevných vysílačů, například základnových stanic radiových (mobilních/bezdrátových) telefonů a pozemních mobilních radiostanic, rozhlasového vysílání na frekvencích AM a FM 
a televizního vysílání, nelze předem teoreticky přesně stanovit. Je třeba zvážit hodnocení elektromagnetického prostředí vzhledem k pevným VF vysílačům prostřednictvím elektromagnetického 
průzkumu místa. Pokud naměřená síla pole v lokalitě, ve které se používá přístroj Intelect RPW 2 přesahuje výše uvedenou příslušnou úroveň vyhovění normám RF, je třeba přístroj Intelect RPW 2  
sledovat a ověřit normální provoz. Vykazuje-li přístroj Intelect RPW 2 během provozu odchylky, bude zřejmě třeba provést určitá opatření, např. změnit jeho orientaci nebo umístění.
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12.3 VF (vysokofrekvenční) rušení
Elektromagnetické rušení může mít vliv na činnost přístroje Intelect® RPW 2. Aby nebyl uživatel vystaven nepřijatelnému riziku, 

přístroj během provozu provádí pravidelné kontroly funkčnosti. V případě zjištění problému nastane následující situace:

− zazní zvukový signál,

− přístroj ihned zastaví činnost,

− na displeji se zobrazí nápis CHYBA a chybový kód.

V takovém případě se můžete pokusit přístroj znovu spustit krátkým vypnutím a opětovným zapnutím.

VAROVÁNÍ!
Přenosná VF komunikační zařízení (včetně periferních zařízení, např. kabelů antén a externích antén) by se 

neměla používat v menší vzdálenosti než 30 cm (12 palců) od žádné části přístroje Intelect RPW 2, včetně 

kabelů předepsaných výrobcem. Jinak může dojít ke zhoršení funkčnosti tohoto zařízení.
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