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Denne veiledningen er tiltenkt brukere av Intelect® 

RPW 2. Den inneholder generelle instruksjoner for bruk, 

forholdsregler og vedlikehold.

Før behandling av pasienter administreres må brukerne av 

dette utstyret lese, forstå og følge informasjonen i denne 

håndboken for hver tilgjengelige behandlingsmodus, 

samt indikasjonene, kontraindikasjonene, advarslene 

og forholdsreglene. Rådfør deg med andre ressurser 

for mer informasjon om bruk av radial trykkbølge- og 

vibrasjonsterapier.

TILSIKTET BRUKERPROFIL

Den tiltenkte brukeren av denne enheten er en lisensiert 

medisinsk profesjonell som har opplæring i riktig bruk av 

enheten:

Fysioterapeut, ergoterapeut, sportstrenere, kiropraktorer, 

osteopater, ortoptister, fotpleiere, idrettsmedisinterapeuter 

og medisinske leger.

Enheten skal ikke selges over disk til personer som ikke er 

profesjonelle helsearbeidere.

Brukeren skal kunne:

•  lese og forstå bruksanvisningen, advarslene, 

forsiktighetsreglene og farene,

• oppfatte hørbare og visuelle signaler,

•  lese og forstå forsiktighetsregler og 

kontraindikasjoner for enheten,

•  operatøren skal bruke bare én enhet om gangen og 

behandle én pasient om gangen,

•  enheten er ikke tiltenkt å brukes av pasienten.

FORORD

FORSIKTIG

Tekst med en «FORSIKTIG»-indikator forklarer mulige 

sikkerhetsbrudd som muligens kan forårsake liten til 

moderat personskade eller skade på utstyr.

Tekst med en «ADVARSEL»-indikator forklarer mulige 

sikkerhetsbrudd som muligens kan forårsake alvorlig 

personskade og skade på utstyr.

Tekst med en «FARE»-indikator vil forklare mulige 

sikkerhetsbrudd som medfører overhengende farlige 

situasjoner som vil resultere i død eller alvorlig personskade.

Sikkerhetsinstruksene i dette avsnittet, samt de som finnes 

i resten av manualen, indikeres ved spesifikke symboler. 

Vær sikker på at du forstår disse symbolene og deres 

forklaringer før du bruker dette utstyret. Forklaringen på 

disse symbolene er som følger:

SIKKERHETSINSTRUKSER

ADVARSEL

FARE

TILSIKTET MILJØ FOR BRUK

Enheten er beregnet på å brukes i et klinisk miljø, den 

kan flyttes fra rom til rom. Enheten er ikke tiltenkt 

å transporteres regelmessig fra ett anlegg til et annet.  

Den er ikke beregnet på bruk i hjemmet.

TILTENKT BRUK

Intelect RPW 2-enheten er beregnet på bruk som en 

terapeutisk modalitet av klinikere som trenger å gi pasienter 

en kraftig og velprøvd metode for å behandle indikasjoner 

som smerte, myofasielle triggerpunkter, lidelser i senefester, 

aktivering av muskel og bindevev.

Individuelle resultater kan variere. Verken DJO Global, Inc. 

eller noen av deres datterselskaper gir medisinsk rådgivning. 

Innholdet i dette dokumentet utgjør ingen medisinsk, juridisk 

eller annen type profesjonell rådgivning. Informasjon knyttet 

til diverse helsetilstander eller medisinske og fysiske tilstander 

og behandlingen av disse, er ikke ment å være noen 

erstatning for råd gitt av lege eller annet medisinsk personale.
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GENERELL TERMINOLOGI

Følgende er definisjoner for terminologien som brukes i denne håndboken. Studer disse begrepene for å bli kjent med 

GENERELL TERMINOLOGI

Følgende er definisjoner for terminologien som brukes i denne håndboken. Studer disse begrepene for å bli kjent med

dem for enkel bruk av systemet og kontrollfunksjonaliteten til Intelect® RPW 2

SOFTWARE SYSTEMSYMBOLER

Hjem

Tilbake til forrige skjermbilde

Instillinger

Indikerer at en USB Flash Drive er satt inn

Batteriindikator

Indikerer at mer innhold kan sees ved å sveipe

vertikalt

Indikerer at mer innhold kan sees ved å sveipe

horisontalt

Indikerer at mer innhold kan vise

Lukk vindu / avslutt fullskjerm

Bekreft

Lagre data

Rediger

Retningslinjer / Tilordne til

Smerte informasjon

Kjør igjen

Gå ut

 
Eksporter

Importer

Slett

Slett alt

Stopp behandling

Falcon radierende Trykkbølger Håndstykke

Vibrasjonsterapi håndstykke V-ac

Snarvei

SPS (Anbefalte behandlings parametere)

Egendefinerte protokoller

Behandlingsdata

Kliniske resurser
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Relativt luftfuktighetsområde

Atmosfæretrykkområde

Testorgan

CE-samsvarsmerke med nummer 

fra det tekniske kontrollorganet

Klasse 1-utstyr

Radiofrekvensutstyr

Samsvar med WEEE-direktiv

Holdbarhetstid

Batch-nummer

Ingen kondens tillatt

Les bruksanvisningen

AC-merket strømforsyning

MD

Merking samsvarer med ISO7010 og ISO15-223-1
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SMERTE I MUSKEL- OG SKJELETTSYSTEMET

Før man begynner med radial trykkbølgebehandling, bør det 

utføres en riktig undersøkelse og diagnostisering.

Vennligst holde deg oppdatert om de siste utviklingene og 

medisinske publikasjonene om radial trykkbølgeterapi for 

detaljer om kontraindikasjoner og bivirkninger som ikke var 

kjent på produksjonstidspunktet.

RPW-terapi indikeres for følgende:

Myofascielle triggerpunkter (MTrP)
Lokalisere og deaktivere triggerpunkter

Triggere finnes ved lavenerginivået (ca. 2 bar) ved å føre 

senderen over muskelområdet som behandles (økt sensitivitet 

for smerte) og deaktiveres deretter med høyere energinivå 

(ca. 3 bar).

Aktivering av muskler og bindevev
Aktivering av sirkulasjon fremmer blodomløpet gjennom vevet 

og styrker stoffskiftet.

Pulsvibrasjonsmassasje
Beroligende lindring for muskelstrekk og -belastning.

Lidelse i senefester
Hælspore (plantarfascitt), smerte i hælen er en 

betennelsestilstand i foten som er forårsaket av for sterk 

slitasje på plantar facis som støtter fotbuen.

Tendinose kalcarea/supraspinatus-sene
Skulderforkalkning og kroniske skuldersmerter.

Radial og ulnar humeral epikondylitt
Tennisalbue, inflammasjon i senefestene på albuesiden eller 

radial del av albueleddet (skulder).

Akillesbursitt
Smerter på grunn av inflammasjon i akillessenen, eller bursa 

assosiert med det.

Smerte bak kneskålen
Smerte foran, bak, eller rundt kneskålen.

Tibial kantsyndrom
Smerte langs eller like bak midtre kant av tibia.

Proksimal iliotibialis båndfriksjonssyndrom/
Trokanterfestetendinitt
Smerte eller verking på utsiden av kne eller hofte.
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Intelect® RPW 2 skal IKKE brukes under følgende forhold:

• Hjerne eller ryggrad i behandlingsområdet.

• På noen kroppsdel under graviditet.

• Direkte applikasjon over krefttumorer eller skader 

p.g.a. dens mulige evne til å øke blodtilførselen til det 

ondartede området.

• Område med polynevropati. En diabetespasient får 

ofte forstyrret eller nedsatt sensorisk funksjon og 

nervefunksjon i det polynevropatiske området.

• Kortisonterapi: Vent minst 6 uker etter en lokal 

kortisoninjeksjon før behandling med radiale 

trykkbølger.

• Hemofili, trombose, dyp venetrombose eller andre 

koaguleringsforstyrrelser.

• Antikoagulerende medikamenter.

• På noe neoplastisk vev eller skader som opptar 

mye plass.

• Redusert termalsensitivitet i det foreslåtte 

behandlingsområdet med mindre pasientens 

ansvarlige lege er varslet.

• Pulser må ikke anvendes på målområder i nærheten 

av store kar, ryggmargen eller hodet (bortsett 

fra ansiktet).

KONTRAINDIKASJONER
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YTTERLIGERE FORHOLDSREGLER

Husk følgende ved administrering av radial 

trykkbølgebehandling:

• Radial trykkbølgebehandling bør anvendes med 

varsomhet over knokler hvor det er minimalt med 

(benprominens) eller ingen (Stadium IV-sår) mykvev.

• Høreapparater bør fjernes.

• Funksjonen i annet utstyr som er koblet til pasienten 

kan bli negativt påvirket av driften av pulset radialt 

trykkbølgeutstyr. Oppretthold maksimal avstand 

mellom enhetene for å redusere en mulig tendens 

til interaksjon. Se EMC-tabellene til slutt i denne 

bruksanvisningen for mer informasjon.

• Enhver blødningstendens vil øke ved oppvarming 

grunnet økt blodomløp og vaskularisasjon 

av de oppvarmede vevene. Det må derfor 

utvises varsomhet under terapeutisk radial 

trykkbølgebehandling av pasienter med 

blødningssykdommer.

• Hyppig overvåkning av intensitetsnivå og hudens 

respons bør skje under all behandling.

• Senderen må alltid beveges over huden med små 

sirkulerende bevegelser.

• Radial trykkbølgeterapi må aldri brukes på hodet.

• Ikke gi behandling direkte i et område med et 

metallimplantat.

• Pasienter med aktive autoimmunsykdommer vil 

muligens ikke reagere positivt på behandlingen.

BIVIRKNINGER

Bivirkninger kan oppstå etter en behandling med radial 

trykkbølgeterapi. De fleste vil vise seg etter 1-2 dager. Ikke 

gjenta behandlingen før de forrige bivirkningene har avtatt. 

Vanlige bivirkninger omfatter:

• Erytem, rødming

• Opphovning

• Smerte

• Hematom

• Petekkier, røde prikker

• Hudlesjoner etter tidligere kortisonbehandling

• Disse bivirkningene avtar vanligvis etter 5 til 10 dager

DELER BRUKT AV PASIENT

sendere Materiale Type anvendt del

A6 Stål 1.4021 Type B

T10 Stål 1.4021 Type B

C15 Keramisk volcera Type B

DI 15 Titangrad 5 ELI Type B

F15 PTFE Type B

D20-S Stål 1.4542 Type B

D35-S Stål 1.4542 Type B

D20-T Titangrad 5 ELI Type B

Ro40 Stål 1.4021 Type B

R15 Stål 1.4021 Type B

V10 POM-C LSG ( ACETRON) Type B

V25 POM-C LSG ( ACETRON) Type B

V40 POM-C LSG ( ACETRON) Type B

PERI ACTORS POM-C LSG ( ACETRON) Type B

RYGGRAD 

ACTORS 

Polyvinylidenfluorid EpoFlon – 

ECTFE (Halar)
Type B

Ultralydgel Vann avionisert vanngel (PH7) Type B
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PRODUKTBESKRIVELSE

Intelect® RPW 2 er en komprimert luftbetjent ballistisk 

trykkbølgegenerator. Trykkbølgene i enheten genereres 

med en ballistisk presisjonsmekanisme i håndenheten. 

Et prosjektil akselereres av komprimert luft. Prosjektilets 

bevegelse og vekt lager kinetisk energi. Når prosjektilet 

treffer en ubevegelig overflate, støtsenderen, omdannes 

denne kinetiske energien til lydenergi. Den akustiske pulsen 

overføres inn i vevet som skal behandles, direkte ved hjelp 

av en gel. Disse bølgene klassifiseres fysisk som radiale 

trykkbølger. Den påførte trykkpulsen spres radielt i vevet og 

har terapeutisk virkning på vevsområder nær overflaten.

Merk: Dette utstyret må kun brukes av en lisensiert praktiker 
sertifisert i bruken av det.



12 BESKRIVELSE AV ENHET NO

|  BRUKSANVISNING FOR INTELECT® RPW 2

Gelflaske

Gel for diagnostiske og terapeutiske medisinske prosedyrer 

skal være vannbasert med avionisert vann. Ingen 

formaldehyd, intet fett. Kun til ekstern bruk.

Lomme

KOMPONENTER

Gjennom disse instruksjonene er uttrykkene «venstre» 

og «høyre» sett fra perspektivet til en bruker som står 

foran enheten.

Komponentene til Intelect® RPW 2 vises under.

Falcon håndenhet

Gelholder

Kabelholdere



13 BESKRIVELSE AV ENHET NO

|  BRUKSANVISNING FOR INTELECT® RPW 2

NEDLASTING AV BRUKSANVISNING

1. For å laste ned bruksanvisningen, gå til nettsiden til 

Chattanooga, www.chattanoogarehab.com

2. Fyll ut registreringen for å holde deg informert om 

programvare og oppdateringer på bruksanvisningen og 

registrere enheten

3. Velg din INTELECT RPW 2-modell

4. Klikk på last ned bruksanvisningen for å starte nedlastingen

5. Et pdf-visningsprogram kreves for å vise bruksanvisningen

SYSTEMOPPSTART

Fullfør prosedyren nedenfor for å starte Intelect® RPW 2:

ENHET KOBLET TIL STRØM

1. Sett inn strømkabelen på baksiden av enheten. Koble den 

andre enden av kabelen til et elektrisk uttak.

Merk: Strømkabelen kan trekkes ut fra baksiden av enheten i en 
nødssituasjon.

2. Koble til Falcon-håndenheten på høyre kontakt.

3. Slå på enheten med strømbryteren på baksiden av enheten.

STOPPE BEHANDLING

Trykk på Start/Pauseknappen for å ta et opphold i 

behandlingen, eller Stopp-knappen på berøringsskjermen. 

Hvis enheten er på nettstrøm, trykk på av/på-knappen på 

frontpanelet og slå deretter av bryteren bak på enheten.

Trykk på håndenheten eller på Start/Pauseknappen for 

å ta et opphold i behandlingen. Trykk deretter på Stopp på 

berøringsskjermen. Hvis enheten er på nettstrøm, slå av 

bryteren bak på enheten.

Trykk og hold 
for å slå av
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• Denne enheten skal betjenes ved 10 °C til +40 °C og 30 % til 75 % Relativ luftfuktighet (ingen kondens). Enheten skal 

transporteres og lagres ved -20 °C til +60 °C og 10 % til 90 % relativ luftfuktighet (ingen kondens). 

• Krav til atmosfærisk trykk: 70 kPa til 106 kPa.

• Falcon-håndstykket skal betjenes ved 10 ° C til + 40 ° C og 5% til 95% relativ fuktighet (ingen kondens). Håndstykket skal 

transporteres og lagres ved 0 ° C til + 60 ° C og 5% til 95%. Relativ fuktighet (ingen kondens).

• V-Actor HF håndstykket skal betjenes ved 10 ° C til + 30 ° C og 5% til 95% relativ fuktighet (nei kondensasjon). 

Håndstykket skal transporteres og lagres ved 0 ° C til + 60 ° C og 5% til 55% relativ. Fuktighet (ingen kondens)

• Tiden som trengs for Intelect RPW 2 å varme opp fra laveste oppbevaringstemperatur mellom bruk til Intelect RPW 2 

er klar til tilsiktet bruk når omgivelsestemperaturen er 20 °C er 5 timer.

• Tiden som kreves for at Intelect RPW 2 skal avkjøles fra den maksimale lagringstemperaturen mellom bruken til Intelect 

RPW 2 er klar for den tiltenkt bruk når omgivelsestemperaturen er 20 ° C er 5 timer.

• Under enkeltfeiltilstand og ekstreme bruksforhold, kan maks. temperatur på håndenheten nå 47 °C. Det foreligger ingen 

spesiell helserisiko forbundet med denne temperaturen utover det som er behagelig for deg.

• Bruk av andre deler eller materialer enn DJOs kan svekke minimumssikkerheten.

• Koble bare utstyr og artikler til denne enheten som er spesifisert i denne bruksanvisningen som en del av Intelect 

RPW 2-systemet eller som er spesifisert som kompatible med Intelect RPW 2-systemet.

• IKKE demonter, modifiser eller bygg om enheten eller tilbehøret. Dette kan føre til skade på enheten, 

feilfunksjon,  elektrisk støt, brann, eller personskade. 

• Før terapienheten brukes, må operatøren forsikre seg om at den er i riktig stand og driftstilstand. Spesielt kablene og 

koblingene må kontrolleres for tegn til skade. Enheten kan ikke brukes hvis noen del er skadet, ettersom det da er fare for 

elektrisk støt. 

• Før hver bruk, tilby alltid pasienten hørselsvern.

• Påfør en tilstrekkelig mengde kontaktgel på pasientens hud på behandlingsområdet og på støtsenderen.

• Det maksimale energinivået som brukes under behandling må ikke under noen omstendigheter påføre pasienten 

unødig smerte.

• IKKE påfør mer enn 300 støt til samme sted under behandling.

• Overflaten av senderen kan nå opptil 47 °C. Kontakt med huden over lengre tid kan føre til mindre brannskade. 

Avbryt terapien etter maks. 6000 pulser for at senderen skal kunne avkjøles.

• Hvis enheten brukes med et trykk som er høyere enn 3 bar uten en nedslagsoverflate, kan det resultere i skade på 

håndsettet.

• For å unngå snublefare, hold alt tilbehør og deres ledninger fra hverandre under behandling ved å bruke den kroken som 

sitter på siden av enheten.

• Koble instrumentet fra strømmen før all rengjøring eller overhalingsarbeid!

• Det foreligger risiko for skader hvis pulser utløses når håndenheten er åpen.

• Koble håndenheten fra kontrollenheten før all rengjøring og vedlikehold.

• Det finnes ingen deler inne i apparatet som brukeren skal utføre service på. Hvis en feil oppstår, opphør bruk umiddelbart 

og ta kontakt med ditt lokale DJO-kontor via www.djoglobal.com for hjelp og informasjon om service.

• Ikke bruk mens du sover eller bruker tungt utstyr

FORSIKTIG
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ADVARSEL
• Denne enheten skal brukes bare av en lege eller lisensiert praktiker. 

• Forurensede sendere og gel kan føre til infeksjon. Desinfiser håndenheten etter hver behandling. 

• IKKE bruk Intelect RPW 2 i vann (bad, dusj, osv.) som kan føre til elektronisk svikt. 

• IKKE bruk Intelect RPW 2 i nærheten av mikrobølger og RF kortbølgediatermisystem.

• IKKE bruk denne enheten i et miljø hvor det brukes andre apparater som med hensikt utstråler uskjermet 

elektromagnetisk energi.

• For å unngå risiko for elektrisk støt, må dette utstyret kun kobles til nettstrøm med jording.

• IKKE påfør mer enn 300 støt til samme sted under behandling.

• Unngå overdreven trykk fra støtsenderen mot pasientens hud. 

• IKKE utløs pulser hvis ikke pulssenderen er i kontakt med behandlingssonen!

• Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr skal brukes ikke nærmere enn 30 cm (12 tommer) til noen del av Intelect RPW 2, 

inkludert kabler spesifisert av produsenten. Det kan medføre svekket ytelse i dette utstyret.

• Bruk av annet tilbehør, andre håndenheter og sendere enn de som er angitt eller levert av produsenten av dette utstyret 

kan resultere i økt elektromagnetisk utslipp eller redusert elektromagnetisk immunitet av dette utstyret og resultere i feil 

bruk.

• Enheten er utviklet for å samsvare med elektromagnetiske sikkerhetsstandarder. Dette utstyret genererer, bruker og kan 

utstråle radiofrekvent energi og, hvis ikke det er installert og brukt i samsvar med instruksjonene, kan det føre til skadelig 

interferens med andre enheter i nærheten. Skadelig interferens for andre enheter kan avgjøres ved å slå dette utstyret av 

og på. Prøv å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende:

 » Snu eller flytt på mottakerenheten

 » Øk avstanden mellom utstyret

 »  Koble enheten til en stikkontakt på en annen krets enn den de(n) andre enheten(e) er koblet til

 » Ta kontakt med din autoriserte DJO-forhandler for hjelp.

• Det er ikke tillatt å modifisere dette utstyret.

• Intelect® RPW 2 kan være utsatt for elektrostatisk utladning (ESD) på mer enn ±8 kV når du først tar tak i enten Falcons 

eller V Actors håndenhet. Ved en slik utladning, kan det oppstå kommunikasjonstap med Intelect® RPW 2. Intelect® RPW 

2 avbryter alle aktive utganger, og setter enheten automatisk i trygg tilstand.

• For å unngå elektrostatisk utladning (ESD) ved mer enn ±8 kV:

 »  og ta tak i håndenheten før behandling startes. Hvis applikatoren må legges ned før behandlingen avsluttes, 

avbryt først gjeldende behandling og legg applikatoren i holderen.

 » Oppretthold fuktighet i bruksmiljøet ved minst 35 % relativ luftfuktighet.

 »  Gulv må være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med syntetisk materiale, anbefaler 

DJO å implementere flere kontroller for å beholde den relative fuktigheten på minst 35 %.

 »  Formidle disse forsiktighetsprosedyrene for elektrostatisk utladning til helsepersonale, entreprenører, 

besøkende og pasienter.

• IKKE blokkering av ventilasjonsåpningene.

• Potensiell elektromagnetisk eller annen interferens kan oppstå på denne eller annet utstyr. Forsøk å minimere denne 

forstyrrelsen ved å ikke bruke annet utstyr i forbindelse med det

• Dette utstyret er ikke designet for å forhindre inntrenging av vann eller væsker. Inntrenging av vann eller væsker kan 

forårsake funksjonsfeil i de indre komponentene i systemet og derfor føre til fare for personskade.
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FARE
• IKKE koble enheten til en strømforsyning uten først å kontrollere at den gir riktig spenning. Feil spenning kan føre til 

skade på enheten, funksjonsfeil, elektrisk støt, brann eller personskade. Apparatet ble konstruert for bruk utelukkende på 

spenningen som er oppgitt på spennings- og serienummerskiltet. Ta kontakt med din DJO-forhandler hvis ikke enheten 

er riktig merket. 

• Enheten er ikke beregnet på å bli brukt i oksygenrike miljøer. Eksplosjonsfare hvis enheten brukes i nærheten av 

brennbare anestesiblandinger med luft, oksygen, eller nitrogenoksid. 

• Hvis det ikke er trygt å bruke enheten, må den repareres av en sertifisert servicetekniker, og brukerne må informeres om 

risikoene som bruk av enheten medfører.
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PAKKE OPP ENHETEN

Enheten leveres vanligvis med emballasje levert av 

produsenten. Siden enheten veier ca. 32 kg (72 lbs), må den 

pakkes opp av minst 2 personer.

Gå frem som følger:

• Plasser transportemballasjen slik at pilene peker opp.

• Fjern sikkerhetsbåndene fra transportemballasjen.

• Løft transportemballasjen oppover.

• Fjern det resterende skummaterialet.

• Minst 2 personer må bidra til å løfte enheten fra 

nedre emballasjeelement.

• Inspiser enheten for skader før du fortsetter.

Utfør følgende prosedyre umiddelbart etter utpakking:

1. Sjekk leveringsdokumentene for å kontrollere at 

leveringen er komplett.

2. Sjekk de eksterne komponentene og tilbehøret for mulig 

skade som følge av transport.

3. Kontroller at pakken inneholder følgende:

• Intelect® RPW 2-enhet

• Intelect® RPW 2-hurtigstartveiledning

• USB-minnepinne

• Lomme

• Gelholder

• Kabelholder

• Strømkabel

• Conductor™ overføringsgel-250 ml (8,5 oz) flaske

• Standard tilbehørsett med håndenhet som 

inneholder følgende:

            » RPW Falcon-håndenhetsapplikator

            » Prosjektil

            » R0 40 - 15 mm ESWT-sender

            » D20-S D-ACTOR® 20 mm-sender

            » Tetningssett

            » Føringsrør

            » Rengjøringsbørste

4. Behold originalemballasjen. Den kan bli nyttig for 

transportering av utstyr. Se kapittelet på side 64, Tilbehør-

delen for informasjon. For informasjon om ekstrautstyr.

5. En bæreveske leveres sammen med enheten. Denne 

bærevesken kan festes på siden på enhetshåndtaket, nyttig 

for oppbevaring av tilbehør.

a. Posisjoner bærevæsken på siden av enheten, like 

under skinnen:

b. Sett delen med festetekstil over skinnen.

c. Fest tekstildelen til borrelåsfeltet bak på bærevesken.
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6. Gelholderbegeret kan festes på en hvilken som helst side 

av enheten 

7. Kabelholderen brukes til å henge kablene til håndenhetene.

Gjennom disse instruksjonene er uttrykkene «venstre» 

og «høyre» sett fra perspektivet til en bruker som står 

foran enheten.

Komponentene til Intelect® RPW 2 vises under.
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BESKRIVELSE AV ENHETEN

Håndtak

Berøringsskjerm i farger

Spill/pauseknappen

Falcon håndenhetsstøtte

Senderbrettholder*

USB-kontakt

Roterende  
justerings-knott

V actor-
applikatorsupport 

Bryter
PÅ/AV

Strømknapp

* Enhet levert med 2 sendere. Andre sendere som vises, er valgfrie.
*  V-actor-applikatoren er valgfri.
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OPPSETT AV FALCON-HÅNDENHET

1. Skru løs skaftet fra håndenheten og trekk det ut 

av håndenhetens håndtak. Bruk den medfølgende 

fastnøkkelen til dette.

2. Sett det nye prosjektilet inn i det monterte lederøret.

3. Skru skaftet på håndenheten, og stram til for hånd. Trykk 

håndenheten godt fast på bordet med den ene hånden og 

stram skaftet med fastnøkkelen. Det skal ikke være mulig 

å skru løs skaftet for hånd.

4. Skru senderens skrulokk med den aktuelle senderen 

stramt til på skaftet. For todelte senderdeksler: Påse at de to 

lokkdelene er skrudd godt på og at støtsenderens skrulokk 

er skrudd fast på skaftet.

5. Koble til Falcon-håndenheten på høyre kontakt på enheten.
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SLÅ PÅ ENHETEN

Sett i strømledningen bak på enheten, sett støpselet i et 

strømuttak. 

Slå på enheten med bryter bak på enheten. Påse at 

nettstrømkontakten er tilgjengelig til enhver tid, da den 

kan fungere som nødbryter. Slå av hovedbryteren for å 

slå enheten helt av. For en separasjon av alle poler fra 

nettforsyningen, koble fra nettpluggen fra uttaket.

1. Startskjermen nedenfor vises i noen sekunder når enheten 

starter opp.

2. Den første oppsettskjermen vises etter dette, slik at 

brukeren kan stille inn språk og klokkeslett i enheten.

3. Trykk på ”Fortsett” knappen for å gå til hjem skjermen.

BRUKERVEILEDNING FOR NEDLASTNING

1. Gå til Chattanooga-nettstedet:

www.chattanoogarehab.com

2. Gå til produktfanen Intelect RPW 2

3. Fyll ut registreringsskjemaet for å bli informert om 

tilgjengeligheten av nye programvareversjoner og IFU-

oppdateringer.

4. Gå til dokumentfanen

5. Klikk på den nyeste versjonen av bruksanvisningen til 

Intelect RPW 2-enheten for å laste ned

Merk: det kreves en pdf-visning for å vise IFU

ENHETENS LYSINDIKATORER
Intelect RPW2 hare flere lys indikatorer: 

AV / PÅ-KNAPPEN, BLÅ INDIKATOR:

• jevn, PÅ, fra enhetens tilkobling til strømnettet

• Blinker mens du slår PÅ / AV

PÅ  / PAUSE KNAPP, BLÅ INDIKATOR:

• Det blinker når brukeren kan starte / gjenoppta en 

behandling. Ellers jevn
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1. Du skal nå se skjermbildet «Venter på tilkobling»

mens enheten oppdager datamaskinen den skal kobles 

sammen med

2. Hvis det er en eller flere aktive kanaler på enheten som 

utfører en behandling vises en feilmelding som

Sier aktiv kanal, vennligst stopp før dataoverføring

3. Enheten vil gi en numerisk nøkkel for å fullføre 

sammenkoblingen med datamaskinen, fyll inn nøkkelen på 

datamaskinen for å fullføre forbindelse. Enhetsskjermen vil 

indikere Connected og dataoverføring via Windows 10 App 

kan starte.

4. Når du er koblet til appen, ser vi enhetsnavnet, type og 

behandlingsdata / protokoller som er tilgjengelige for

eksportering til datamaskinen

5. Behandlingsdata vises med identifikator, ved å velge et

elementet vises behandlingsdataen tilknyttet den iD

6. Egendefinerte protokoller blir oppført med navn og kan bli

eksportert til datamaskinen og bli importert fra 

datamaskinen til enheten. Vær oppmerksom på at 

behandlingsdata bare kan eksporteres og ikke importeres.

KOMMUNIKASJON

Last ned og installer Windows 10 Intelect Connect-appen gratis fra chattanoogarehab.com

For å forberede for kommunikasjon med INTELECT RPW 2, trykk på innstillingsknappen og bla nedover skjermen. Trykk på knappen 

for Dataoverføring for å starte Bluetooth-tilkoblingen
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DRIFTSDATA OG KLASSIFISERINGER

Verdier som vises på enheten er med toleranse på ±10 %

Bredde ...............................................................................................420 mm 

Dybde .................................................................................................410 mm 

Høyde ............................................................................................... 1140 mm

Standardvekt (med ett håndsett) ............................... 32 kg (72 lbs)

Omgivelsestemperatur ................................................... 10 °C - 40 °C 

Relativ luftfuktighet ............................................................30 % til 75 %

Lufttrykk ..................................................................700 hPa til 1060 hPa

Strømforbruk

350 VA (Modell 2173DEV)

350 VA (Modell 2174DEV)

450 VA (Modell 2175DEV)

Inngang

120 V AC~ 50 - 60 Hz 350 VA (Modell 2173DEV)

220-240 V AC~ 50 Hz 350 VA (Modell 2174DEV)

230 V AC~ 60 Hz 350 VA

100 V AC~ 50 - 60 Hz 450 VA (Modell 2175DEV)

Utgang

0,3 - 5 BAR 1 - 21 Hz (RPW) 1 - 50 HZ (V-Actor) (Modell 

2173DEV)

0,3 - 5 BAR 1 - 21 Hz (RPW) 1 - 50 HZ (V-Actor) (Modell 

2174DEV)

0,3 - 5 BAR 1 - 21 Hz (RPW) 1 - 50 HZ (V-Actor) (Modell 

2175DEV)

Enkel ................................................................eller kontinuerlig modus

Komprimert luftutmating ...............................................0,3 – 5,0 bar

Strøminkrementinnstillinger ......................................................0,1 bar

Pulsamplitude ca. .................................2 mm at 3 bar, på tomgang  

(uten kobling)

Pulsbredde ca. ............................................................................. 6 - 12 ms

Pulsfrekvens ................................................................ 1 - 21 Hz for RPW

1 - 50 Hz for vibrasjon

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

Elektrisk klasse .............................................................................KLASSE I

Elektrisk type (grad av beskyttelse) .......................................TYPE B

Lovmessig risikoklasse ..............IIa i henhold til MDD 93/42/EEC

Masse .....................................................................................29 Kg (64 lbs)

Trygg arbeidsbelastning ......................................................5 Kg (11 lbs)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR 
FALCON HÅNDENHET

Komprimert luftinngang ....................................................1,0 - 5,0 bar

Omgivelsestemperatur under drift ................................  10 – 40 °C

Omgivelsestemperatur under lagring ............................ 0 – 60 °C  

og transport

Omgivelseslufttrykk under drift ............................800 - 1,060 hPa

Omgivelseslufttrykk under  

oppbevaring ........................................500 - 1,060 hPa og transport

Luftfuktighet oppbevaring .........5 – 95 %, ikke-kondenserende  

og transport

Luftdrift ...............................................5 – 95 %, ikke-kondenserende

Vekt .........................................................................................................480 g

PROGRAMVARE

Programvaren er utviklet og skaffet til veie av DJO.

For å se programvareversjonen, trykk på Innstillinger-

knappen. Versjonsnummeret for programvaren finner du 

ved å trykke på versjonsinformasjon for displayenheten.

TRANSPORT- OG LAGRINGSVILKÅR

Omgivelsestemperatur ............................................... -20 °C - 60 °C

Relativ luftfuktighet .............................10 % - 90 % ingen kondens

Lufttrykk ................................................................. 500 hPa til 1060 hPa

RED

RF-sender / mottakeregenskaper:

- Frekvensbåndoverføring: 2400–2483,5 MHz

- Modulasjonstype: GFSK

- Datahastighet: opptil 2Mbps 500kHz avvik ved 2 Mbps

- Effektiv utstrålt effekt: + 6dBm
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PASIENTKLARGJØRING 

Før det anvendes radial trykkbølge på en pasient, må du 

først forberede pasientens hud. Ved å forberede pasientens 

hud for behandling, vil mer energi nå målområdene og 

risikoen for hudirritasjon reduseres.

For å forberede pasientens hud for behandling, 

gjør følgende:

1. Vask det hudområdet som skal behandles grundig med en 

mild såpe og vann, eller bruk alkoholservietter.

2. Tørk huden grundig.

3. Bruk rikelig med ultralydgel på målområdet på pasienten.

Når RPW-behandling er gitt i riktig dose og for riktige 

indikasjoner, er det en utmerket behandling for mange 

kroniske tilstander som andre behandlingsmetoder ikke 

kan gjøre bedre eller helbrede. RPW-terapi er svært godt 

oppfattet blant terapeuter, takket være de positive utfallene 

og den relativt korte behandlingsperioden.

BEHANDLINGSTIPS

•  La pasienten hvile i en avslappende posisjon under 

en behandlingsøkt, og legg et sammenrullet håndkle 

under lemmet for komfort om nødvendig under 

hevet behandling.

•  Finn smertepunktene du vil behandle. Det kan være 

fornuftig å merke punktene med en filtpenn.

•  Bruk en god mengde med gel på huden på 

behandlingsområdet.

Snakk med pasienten din og påse at de forstår følgende:

• Behandling skal starte på minimal bar-nivå.

•  Barnivået skal øke langsomt, manuelt eller 

automatisk ved bruk av Komfort-modus.

•  er ansvarlig for å informere legen når som helst hvis 

behandlingen blir smertefull.

Merk: Terapeuten skal være oppmerksom på pasientens fysiske 
reaksjon på behandling.
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Intelect® RPW 2 PÅ/AV-knappen har flere lampeindikatorer:

- kontinuerlig PÅ fra enheten kobles til nettstrøm

- blinker når slått PÅ/AV

PLAY/PAUSE-knappens blå indikator: den blinker når brukeren kan starte/gjenoppta en behandling. Ellers lyser den kontinuerlig.

SKJERMBESKRIVELSE

ENHETENS BRUKERGRENSESNITT

1. Menylinje

2. Hovedområde

3. Kanalstolpe
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Hver skjerm inneholder følgende områder:

Menylinje
Står øverst på hver skjerm og oppgi navnet på gjeldende skjerm.

Hovedområde
Dette området viser ikoner under menylinjen, som er unike for gjeldende skjermbilde.

1. Menylinje

2. Hovedområde

3. Kanalstolpe
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FORSTÅ DET NEDERSTE BANNERET

Startskjermen viser deg om håndenheten(e) er tilkoblet (tilgjengelige = tilkoblet; utilgjengelige = ikke tilkoblet). Hvis 

håndenheten er tilkoblet men enheten påviser en feil, kan en melding vises. Se side 64 for mer informasjon.

På venstre side av skjermen ser du hvilken sender du har valgt, med bilde av senderen – sjekk at du har riktig sender i enden 

av håndenheten.

Til høyre ser du puls, behandlingsstatus, håndenheten som er valgt (terapi). Behandlingsstatus endres etter hvert som 

behandlingen skrider frem, vanligvis i følgende rekkefølge: Oppsett, Arm, Armert, Kjører, Pause, Fullført.

V Actor-status: 
Tilgjengelig Falcon-status: 

Tilgjengelig
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KANALSTATUSMULIGHETER:

BAR FORKLART

Bar er måleenheten for intensiteten som påføres av håndenheten og som merkes av pasienten. 

Bar-innstillinger kan økes eller reduseres ved å dreie på bryteren på enheten.

Barmålinger starter ved 0,3 og kan nå 5,0; Bar øker i inkrementer på 0,1.

Lavere innstillinger, som <1,0 bar skal forbeholdes ryggmarg- og ansiktsbehandlinger med mindre pasienten har lav smerteterskel. 

Høyere barinnstillinger over 1,4 skal brukes til alle andre behandlinger.

Viser at 

håndenheten er 

tilgjengelig for bruk

Viser at håndenheten 

ikke er tilgjengelig for 

bruk

Viser at 

sendertypen 

ikke er valgt

Viser at sendertype er 

valgt

Viser at 

kompressoren er 

armert

Viser at behandling 

pågår

Viser at 

behandlingen er 

satt på pause

Viser at håndenheten ikke 

fungerer på riktig måte eller 

ikke er kompatibel med 

INTELECT® RPW 2

Viser at behandling 

er fullført
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Komfortmodus-funksjonen slår opptrappingsfunksjonen av og på. Denne funksjonen øker bar langsomt og lar pasienten bli vant 

til effekttrykket i stedet for å administrere full effekt på én gang. Denne funksjonen er «PÅ» som standard, og enheten kan øke 

bar eller intensitet gradvis til ønsket bar-innstilling for behandlingen. Enheten øker til ønsket bar-innstilling fra og med 1/10 av 

ønsket bar, og øke langsomt i inkrementer på 1/3 av det angitte antallet pulser til den når full bar-styrke.

Denne funksjonen kan slås AV ved å berøre skjermen.

Merk: Hvis Komfortmodus er slått «AV» før behandlingen, kan den ikke aktiveres midt i en behandling, mens en behandlingsøkt pågår.

Enheten kan settes på pause under behandlingen, mens enheten er i ferd med å trappe opp til behandlingens bar-nivå.

Når behandlingen gjenopptas fra å ha vært satt på pause, kan behandlingen fortsette på én av tre måter:

1. Fortsett å trappe opp til fullstendig behandlingsbar

2. Behandlingen kan gjenopptas ved bar-nivå når satt på pause under opptrapping

3. Behandlingen kan gjenopptas og legen kan stille bryteren på enheten så opptrappingen står i en lavere innstilling for resten 

av behandlingen

Barjusteringen er den mest sensitive parameteren som skal stilles inn og det er svært viktig å stille inn riktig. 

Et lavt nivå av bar-energi ville ikke være effektivt, da 50 % av energien går tapt på hudens overflate. Mens et høyt nivå av energi 

kan skape intens smerte under behandlingen slik at pasienten ikke tar initiativ til ytterligere behandling. Komfortmodusen til 

Intelect RPW 2 er designet for å hjelpe legen å avgjøre hvilket nivå av bar-energi og ubehag pasienten kan tåle.

KOMFORTMODUS FORKLART

I den opprinnelige Intelect® RPW ble denne funksjonen kalt Opptrappingsmodus. Denne samme brukervennlige funksjonen er 

anvendt på Intelect RPW 2.
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  INNSTILLINGER

Innstillingsikonet øverst til høyre

Sveip loddrett for å se flere innsti

1. På startskjermen er ”gjeldende skjermnavn” som vises i den midtre delen av menylinjen som standard ’Intelect RPW 2’.

2. Språk: trykk på denne boksen hvis du vil velge et annet språk

3. Enhetsnavnet kan endres til et navn du velger, f.eks. Klinikknavn, for å gjøre dette, trykk på enhetsnavnet og angi det nye 

navnet med det viste tastaturet. Trykk Enter og det nye enhetsnavnet vises på startskjermen.

4. dato og klokkeslett kan stilles inn ved å trykke på dato og tid-knapp, datoformat og tidsformat kan også stilles inn i dette 

skjermbildet.

5. Trykk på skjerm- og lydknappen for å gå inn i denne menyen:

»For å justere lysstyrken på skjermen, velg Lysstyrke-knapp. Lysstyrkeområdet er 0% (dimmest) til 100% (lysest)

i trinn på 10%. Standardinnstillingen er 80%.

»For å justere lydvolumet, velg volumknappen. Volumområdet er 0% (av til 100% (høyest) i

trinn på 10%. Standardinnstillingen er 40%.

»Ved å trykke på tastaturlydknappen velger du enten på eller av tastaturlyder. Standardinnstillingen er PÅ.

»Ved å trykke på tastaturlayoutknappen kan tastaturformatet endres til QWERTY, AZERTY eller QWERTZ

6. Pulsteller kan tilbakestilles.

7. Ved å trykke på skjermenhetens versjonsinformasjon vises gjeldende serienummer for programvareversjon og flere 

enhetsparametere som vist nedenfor.

8. Velg smerteskala-visning som NRS eller VAS ved å trykke på smerteskala-knappen for å stille inn ønsket alternativ.

9. Ved å trykke på Data Transfer-knappen vil enheten kunne koble seg via Bluetooth til en Bluetooth-aktivert datamaskin.

10. Trykk på Reset til fabrikkinnstillingene for å gjenopprette enheten til fabrikkinnstillingene. Denne knappen vil føre til en 

omstart og brukeren blir ført til skjermbildet for første oppsett ved omstart.

11. Når en USB-stasjon er satt inn, vises en ny knapp for å tillate sikker utstøting av USB-stasjonen, bare trykk på knappen og følg 

instruksjonene på skjermen.
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STARTSKJERM

Intelect® RPW 2-startskjerm gir tilgang til alle systemets modaliteter og funksjoner. Startskjermen har følgende informasjon:

Modaliteter Tildel eller start snarvei Biblioteker

Legeprotokollbibliotek

«Anbefalt parameteroppsett»
Forhåndsprogrammert 
protokollbibliotek

Opplæringsbibliotek:
· Modalitetsbeskrivelser
· Anatomiske bilder
· Patologiske bilder

Behandlingsdatalagring



32 BRUKERGRENSESNITT NO

|  BRUKSANVISNING FOR INTELECT® RPW 2

SKJERMBILDE FOR BEHANDLINGSVURDERING

Når du velger Radial trykkbølge, Vibrasjonsterapi eller skjermen bytter automatisk til skjermbildet for behandlingsvurdering. 

Intelect® RPW 2 skjermer for Behandlingsvurdering inkluderer følgende informasjon:

Lagre/overskriv 
standardinnstillinger 

eller Egendefinerte 
protokoller

Retningslinjer for 
behandling

Tildel behandling 

Parametere

Velg undermenyskjermen på senderen

Velg type sender

Velg sender

Sveip vertikalt for å se 
flere parametere

1. Trykk for å aktivere
Aktiv boks omgitt av 
svart strek
2. Juster med 
justeringsbryter:
• Med klokken – Øk
• Mot klokken – Reduser
Merk: Når en parameter 
ikke kan justeres, er 
parameterboksen 
deaktivert.
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Velg sender
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RETNINGSLINJER-SKJERMBILDE

Retningslinjene gir følgende informasjon: 

Modalitetsbeskrivelse, vilkår, indikasjoner og kontraindikasjoner, retningslinjer for behandling 

Trykk på bildet for å se 
i fullskjermmodus

Sveip horisontalt 
for mer

DRIFT AV RADIAL TRYKKBØLGE

Gjennomfør denne prosedyren for å starte behandling:

1. Klargjør pasienten for behandling med radial trykkbølge. Se avsnittet KLARGJØRING AV PASIENT

2. Velg Falcon håndenhetsikonet på startskjermen
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3. SETT OPP BEHANDLING 
På skjermbildet for behandlingsvurdering – kan du justere behandlingsparameterne til ønsket nivå.

Merk: Start aldri med trykkjustering – juster først alle andre parametere og still inn bar like før behandling startes 

Parametere

1. Trykk for å aktivere
2. Juster med justeringsbryter:
• Med klokken – Øk
• Mot klokken – Reduser

4. VALG AV SENDER
Når du velger knappen «type sender» (som vist tidligere), vises et skjermbilde med fire typer senderalternativer. Det andre 

skjermbildet viser en oppføring av senderne som er tilgjengelige for den bestemte typen sender. Trykk på senderen du vil se. 

Når valgt, blir informasjonen fylt ut på behandlingsskjermbildet med ønsket sender.

valg viser boksen for type
sender
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5. START BEHANDLING MED KOMFORTMODUS «PÅ»
Trykk på start/pauseknappen

Kompressoren armeres i noen sekunder og deretter, når meldingen «armert» vises, kan behandlingen starte ved å trigge 

håndenheten.

Knappen på toppen av håndenheten er utløserknappen, også kalt start/stopp-knappen.
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6. BEHANDLING PÅGÅR
Når behandlingen starter med Komfortmodus «PÅ», øker bar progressivt fra 1/10 av den innstilte verdien.

Den faktiske verdien vises på fremdriftslinjen for Komfortmodus.

Når pasienten oppgir at behandlingen kjennes ubehagelig eller smertefull, setter terapeuten behandlingen på pause ved å trigge 

håndenheten.

Terapeuten har TO alternativer :

1. Gjenoppta behandling på Komfortmodusnivå.

2. Fortsett søk på Komfort-nivå ved å gjenoppta behandlingen. 
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7. TA ET OPPHOLD I BEHANDLINGEN
Når behandlingen settes på pause, vises stopp behandling automatisk på skjermbilde for behandlingsvurdering.

Behandlingen kan settes på pause ved å trykke på PAUSE-knappene på enheten. Behandlingen kan også settes på pause ved 

å trykke på knappen på håndenheten.

Se eksempelscenariene:

Scenario 1: håndenheten er aktiv og prosjektilet er i bevegelse. Håndenhetsknappen trykkes, prosjektilet slutter å bevege 

seg, men håndenheten er fortsatt aktiv. Knappen på håndenheten trykkes igjen, prosjektilet begynner å bevege seg igjen og 

behandlingen kan gjenopptas.

Scenario 2: håndenheten er aktiv og prosjektilet er i bevegelse. Pauseknappen på enheten trykkes, prosjektilet slutter å bevege 

seg, men håndenheten er fortsatt aktiv. Knappen på håndenheten trykkes, men ingenting skjer. Pauseknappen på enheten 

trykkes igjen og da signaliseres til håndenheten at enheten er klar til å starte behandlingen. Hvis knappen på håndenheten 

trykkes igjen, begynner prosjektilet å bevege seg igjen og behandlingen kan gjenopptas.
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8. STOPP BEHANDLING
Hvis håndenheten er aktiv og prosjektilet er i bevegelse: 

Sett først behandlingen på pause. Deretter blir håndenheten deaktivert. Når du velger Stopp behandling, avsluttes behandlingen 

og oppsummering av behandlingen vises.

 

9. ENKELPULSMODUS
Falcon D-Actor har muligheten til å foreta enkeltpulser. 

Dette kan gjøres ved å velge Frekvens og dreie bryteren til venstre slik at Hz vises som “—“. Velg deretter Pulser og 

endre pulstallet til “1”. 

Når denne enkeltpulsbehandlingen er fullført, vises skjermen Behandlingssammendrag.
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10. BEHANDLINGSSAMMENDRAG
Når behandlingen har blitt gjennomført, vises skjermbildet Behandlingssammendrag med følgende alternativ:

• Gjenta behandlingen ved å trykke på boksen Kjør igjen.

• Lagre

 » informasjon om terapi i Behandlingsdata 

 » behandlingsprotokollen i Egendefinerte protokoller

• Lukk Modalitet og gå tilbake til startskjermen
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SPS (OPPSETT AV ANBEFALTE PARAMETRE)

Intelect® RPW 2 har et ikon for Oppsett av anbefalte parametre (SPS) som er en serie forhåndsinnstillinger for protokollen der 

kroppsområdet, klinisk indikasjon, patologisk tilstand og alvorlighetsgrad er valgt av brukeren, og den anbefalte algoritmen velger 

parameterinnstillingene. Alle innstillinger kan redigeres for å passe til egnet foreskriving av pasientbehandling og pasientkomfort.

FULLFØR FØLGENDE TRINN FOR Å STARTE EN SPS-PROTOKOLL:

1.  Velg SPS på startskjermen

2. Trykk på KROPPSDELEN du vil behandle 

Merk: Den valgte kroppsdelen utheves og når du flytter fingeren til et annet område mens du beholder kontakt med skjermen, utheves og velges en 

annen kroppsdel.
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3. Velg INDIKASJON

Velg infraspinatus tendinopati 

4. Velg INDIKASJON

Velg smertebehandling
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5. VELG MODALITET

6. SETT OPP BEHANDLING
På skjermbildet for behandlingsvurdering vises de anbefalte behandlingsinnstillingene og du kan justere parametrene til ønsket nivå.

Parametere

1. Trykk for å aktivere
2. Juster med justeringsbryter:
• Med klokken – Øk
• Mot klokken – Reduser

Velg radial trykkbølge
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7. START BEHANDLING
Trykk på START-knappen

Behandling pågår
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BEHANDLINGSDATA

Når en behandling er fullført, kan behandlingsdata lagres på Intelect® RPW 2 for senere bruk på enheten.

LAGRE BEHANDLINGSDATA 

Klikk på Tilordne til-knappen. Behandlingsdata kan tilordnes en mappe når som helst under behandlingen (oppsett, kjøring eller

fullført) men data lagres bare når behandlingen er ferdig og kanalen er tilgjengelig for neste behandling (etter å ha trykket på 

EXIT-knappen på behandlingssammendrag-skjermen)

Åpne smerteskalaen for å registrere smertene etter behandlingen

1.  Trykk på TILDEL på skjermen Behandlingssammendrag
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3. Skjermen BEHANDLINGSDATA vises
Lagre behandlingsdata i en eksist

Opprett og 
lagre til ny ID

Velg og lagre til 
eksisterende ID

LAGRE BEHANDLINGSDATA TIL EN NY ID: 

Oppgi ID og lagre
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VIS OG ADMINISTRER BEHANDLINGSDATA

Trykk på BEHANDLINGSDATAIKONET på startskjermen

1. SE behandlingsdata 
Velg behandlingsdata
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Velg økt for å vise 
Behandlingssammendrag 
for den økten.

BEHANDLINGSHISTORIKK vises, inkludert alle tidligere behandlingsøkter rangert kronologisk

Øktdetaljer vises
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2. SLETT behandlingsdata
Slett alle ID-er

Slett én ID
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Bekreft eller avbryt

Slett alle behandlingsøkter
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Slett én økt
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EGENDEFINERTE PROTOKOLLER

Intelect® RPW 2 gir mulighet for å definere maks. 25 egendefinerte protokoller. 

LAGRE EN EGENDEFINERT PROTOKOLL

En ny, egendefinert protokoll kan lagres enten på skjermbildet for behandlingsvurdering eller behandlingssammendrag.

1.  Trykk på LAGRE på skjermen BEHANDLINGSVURDERING eller BEHANDLINGSSAMMENDRAG

2. Navngi egendefinerte protokoller med tastaturet

Merk: Standardinnstillingene for modaliteten kan også overskrives i stedet for å lagre til egendefinerte protokoller.



3. Biblioteket Egendefinert protokoll vises der du kan lagre protokollen som NY egendefinert protokoll eller OVERSKRIVE en 

eksisterende, egendefinert protokoll

OPPRETT NY EGENDEFINERT PROTOKOLL: 

Oppgi Egendefinert protokollnavn og Lagre
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Velg og overskriv 
eksisterende protokoll

Alfabetisk liste
Sveip for å se mer

Opprett ny 
egendefinert  
protokoll



VIS OG ADMINISTRER EGENDEFINERTE PROTOKOLLER

Trykk på ikonet EGENDEFINERTE PROTOKOLLER på startskjermen

1. VIS egendefinert protokoll
Velg ønsket Egendefinert protokoll
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SKJERMBILDET FOR BEHANDLINGSVURDERING vises med protokollinnstillingene.

Start behandling eller utfør andre handlinger. 

2. SLETT egendefinert protokoll
Slett alle protokoller
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Slett én protokoll



SNARVEIER

Intelect® RPW 2 gir mulighet for 12 tildelinger av egendefinerte protokollsnarveier på startskjermen.

TILDEL SNARVEI

Fullfør følgende trinn for å tildele en startskjermsnarvei der tildelingen er opphevet. Snarvei-ikoner vises grå i fargen for en 

tilpasset protokoll: Trykk på ett av de utildelte «Snarvei»-ikonene på startskjermen.

Velg ønsket protokoll i biblioteket Egendefinert protokoll
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Snarvei tildelt på startskjermen

Når snarveiikonet er tildelt, blir fargen og ikonet knyttet til modaliteten det inneholder
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OPPHEV TILDELING AV SNARVEI

Fullfør følgende trinn for å oppheve tildeling av en startskjermsnarvei for en egendefinert protokoll:

På startskjermen, trykk og hold inne snarvei-ikonet du ønsker å oppheve tildeling for.

Enheten viser en tekstboks med spørsmålet, «Fjerne snarveien for «Min egendefinerte protokoll 1» snarvei?»

Velg Avbryt for å avslutte tildelingsprosessen og gå tilbake til startskjermen eller “Bekreft” for å fortsette med 

avviklingsprosessen. Etter å ha valgt “Bekreft” vil den tidligere tilordnede snarveien ikke lenger vises på startskjermen.
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KLINISKE RESSURSER

Intelect® RPW 2 inneholder en unik Samling av kliniske ressurser.

Det anatomiske og patologiske bildebiblioteket er designet til å bistå brukeren i å forstå visuelt og påvise spesifikke 

muskelgrupper og vanlige problemer knyttet til patologiske tilstander, i tillegg til å gi et opplæringsverktøy som legen kan bruke 

med pasienten.

Beskrivelsene av modalitet gir informasjon om den fysiske bakgrunnen og de fysiologiske effektene av radial trykkbølge og 

vibrasjonsterapi, og tar sikte på å bistå brukeren i å velge riktig modalitet.

Fullfør følgende trinn for å se samlingen av kliniske ressurser:

Trykk på ikonet for samling av kliniske ressurser på startskjermbildet.

ANATOMISK /PATOLOGISK BILDEBIBLIOTEK

Fullfør følgende trinn for å se anatomisk eller patologisk bildebibliotek.

1. Trykk på ikonet for anatomisk eller patologisk bildebibliotek på skjermbildet for kliniske ressurser.
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2. Trykk på kroppsdelen som du ønsker å se informasjon om. 
Velg enten anterior/framside (til venstre på skjermen) eller posterior/bakside (til høyre på skjermen).

3. De tilgjengelige bildene for den valgte kroppsdelen vises.
Trykk på bildet du vil se i fullskjermmodus.
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4. Fullskjermbilde

Lukk fullskjermmodus
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BESKRIVELSER AV MODALITET

Fullfør følgende trinn for å se beskrivelser av radial trykkbølge- og vibrasjonsterapi:

1. Velg en av modalitetsbeskrivelsene

2. Modalitetsbeskrivelsen vises

SKJERMDUMPFUNKSJON

Enheten Intelect® RPW 2 har en innebygd funksjon som gir brukeren mulighet til å skrive ut et bilde av skjermen, for eksempel 

for å skrive ut behandlingsøkten utført av:

1. Sett USB-stasjon inn i USB-porten bak på enheten Intelect® RPW 2

2. Trykk på play/pauseknappen og på/av-knappen samtidig i ca. 1 sekund. Skjermen blinker og bildet fanges opp på  

USB-stasjonen.

3. I innstillingsmenyen, løser du ut USB-stasjonen for å kunne fjerne den trygt fra RPW 2-enheten.

4. Filformatet er en bitmap-fil og er dato- og klokkeslett-kodet i filnavnet.

Merk : Skjermdumpfunksjonen skal ikke brukes under behandling
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FEILSØKINGSKODER

1. Alle systemmeldinger, varselsmeldinger og feilmeldinger som genereres av enheten er selvforklarende, med unntak 

av systemfeil.

2. Hvis systemfeil oppstår, noter feilkoden og ta kontakt med DJO-forhandleren eller DJO serviceavdeling

3. Hvis en rød trekant vises, klikk på trekanten for å få en forklaring

internationalproductsupport@djoglobal.com

Hvis ikke enheten slås på, slås ikke display og lys på.

1. Sjekk at PÅ/AV-knappen bak på enheten er PÅ 

2. Sjekk at strømkabelen er koblet til riktig strømstyrke
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TILBEHØR

RESERVETILBEHØR

Følgende tabeller gir brukere informasjon om Intelect® RPW 2 som er nødvendig for å bestille tilbehør og reservedeler som 

brukes med systemet. Denne listen med reservetilbehør er designet til bruk med Intelect® RPW 2. Ved bestilling må man 

oppgi bestillingsnummer, beskrivelse og antall. Alle delenumre som er oppgitt under, selges i mengder på 1 med mindre annet 

er oppgitt.

Modellnummer Beskrivelse

18080 Falcon® RPW håndenhet

28178 Ro40 “Stråle”-sender

29724 D20-S D-Actor® 20 mm-sender

29104 Revisjonssett kort

15-1140 USB-nøkkel

22651 Gel-beger og -holder

82-0274 RPW-bæreveske

22652 Senderbrett

13-7611-1 Kabelholder

22654 Vannreservoar

13-28660* Hurtigstartveiledning (fås på flere språk med hver enhet)

STRØMKABLER

Modellnummer Beskrivelse

14679 Strømkabel nord-amerikansk

14814 Strømkabel Sveits

40-0108 Strømkabel Storbritannia

14816 Strømkabel India

14817 Strømkabel Israel

14818 Strømkabel Danmark

14819 Strømkabel Austrailia

14820 Strømkabel EU 

14821 Strømkabel Japan

40-1112 Strømkabel Argentina

Merk: For reservetilbehør for Falcon-håndenheten, se side 73 

Falcon og D-Actor er registrerte varemerker som tilhører Storz medical AG
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VALGFRITT TILBEHØR

Modellnummer Beskrivelse

29104 Revisjonssett kort

28739 Rengjøringsbørste for innføringsrør

31800 9 Sendersett i etui, tilbehør

29801 A6-punkt, sender

29802 T10 finger, sender

29729 C15, 15 mm Cerama-X-sender, svart

29728 DI15, 15 mm, dyp effektsender, svart

29726 F15 Fokuslinse 15 mm-sender

29724 D20-S D-Actor® 20 mm-sender

28736 D20-T-sender

29725 D35-S, 35 mm, D-Actor®-sender, svart

29539 ATLAS-sender

28946 INTELECT RPW 2 SPINE-ACTOR sendersett

28945 INTELECT RPW 2 PERI-ACTOR sendersett

19365 V-Actor® HF

28740 V-Actor® V25-sender

28741 V-Actor® V40-sender

29742 V-Actor V10 sender uten senderskrudeksel

4248 CONDUCTOR US Gel 24 x 8,5 oz-FLASKER

4238 CONDUCTOR US Gel 5L kube m/flaske som kan fylles på nytt

4266 Intelect US Gel 5L kube m/flaske som kan fylles på nytt

82-0274 RPW-bæreveske

15-1140 USB-nøkkel

18638 R15, 15 mm sender, svart

Falcon, D-Actor® og V-Actor® er registrerte varemerker som tilhører Storz medical AG
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67 BRUK AV HÅNDSTYKKE TIL V-ACTOR HF, OPPSETT, RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD NO

BRUK AV HÅNDSTYKKE TIL V-ACTOR HF®, OPPSETT, RENGJØRING OG 
VEDLIKEHOLD

BESKRIVELSE AV APPARATET

V-ACTOR HF® er en håndenhet som gir 

vibrasjonsbehandling, og kan brukes som valgfritt 

tilbehør for Intelect® RPW 2.

Ved bruk av denne håndenheten er det mulig 

å behandle bløtvev med høyfrekvente pulser.

Forutsetningene for bruk av V-ACTOR HF-håndenheten 

er de samme som for bruk av Intelect RPW 2. 

Les kapitlet Kontraindikasjoner i denne IFU-en for 

mer informasjon. 

Håndenheten kan utstyres med ett av de tre 

støtsenderhodene nedenfor, avhengig av hvilken 

behandling som skal utføres:

1: V-ACTOR HF sfærisk vibrasjonssender 10 mm (V10)  

2: V-ACTOR HF vibrasjonssender 25 mm (V25)   

3: V-ACTOR HF vibrasjonssender 40 mm   

1

1: Utløserknapp

2

2: Trykksender

3

INSTALLASJONSANVISNINGER 

PAKKE UT

• Ta håndenheten og tilbehøret forsiktig ut av esken.

• Kontroller at alle komponentene er med i esken og at 

de ikke er skadet.

• Ta kontakt med leverandøren eller produsenten 

umiddelbart hvis deler mangler eller er skadet.

OMFANG AV LEVERING

Standard leveranseomfang av V-ACTOR HF omfatter 

følgende artikler:

– Håndenhet

– Vibrasjonssender V25 med skrukork

– Vibrasjonssender V40 med skrukork

Merk: V10 vibrasjonssenderen er et valgfritt tilbehør for V-Actor HF 
og må bestilles separat.

*V-Actor er et registrert handelsmerke som tilhører Storz medical AG
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1: Røde 
prikker
2: Utenfor 
pluggen

KOBLE TIL HÅNDENHETEN

Intelect® RPW 2 har en kobling for V-ACTOR HF® 

håndenhet og en egen holder for håndenheten på venstre 

side av enheten.

For å koble til V-Actor HF, finn kontaktene foran på 

enheten. Da enhetsholderen for V-Actor er på venstre side 

av enheten, anbefales at du bruker kontaktinngangen på 

venstre side.

• Sett inn kontakten på håndenheten i håndenhetkontakten 

på Intelect RPW 2.

• Sjekk at den røde prikken på kontakten er innrettet 

med den røde prikken på håndenhetskontakten.

• Ved å skyve pluggen forsiktig inn i støpselet, låses 

koblingen umiddelbart. Dette forhindrer at koblingen 

automatisk løsner hvis noen trekker i kabelen.

• Sett håndenheten i håndenhetsholderen.

• Koblingen brytes ved å holde i ytterdelen av pluggen og 

trekke den ut. Dette utløser først låsefunksjonen, slik at 

pluggen kan trekkes ut av håndenhetskontakten.

*V-Actor er et registrert handelsmerke som tilhører Storz medical AG
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BETJENING

Håndenheten betjenes via displayet på Intelect® RPW 2. Innstillingene kan foretas enten manuelt på skjermen eller du kan bruke 

forhåndsprogrammerte innstillinger.

OPPSTART

• Koble V-ACTOR HF® håndenhet til Intelect RPW 2.

• Still inn det første energinivået i V-ACTOR-driftsmodus til en verdi på 2 bar.

• Aktiver utløserknappen.

Merk: Utløserknappen fungerer som en på/av-knapp når du trykker kort på den. Hvis du trykker lengre på den, vil den fungere som en vippebryter, 
dvs. at pulsene vil fortsette til du slipper opp knappen.

FUNKSJONSKONTROLLER
Utfør følgende funksjonskontroller etter at enheten er installert:

• Still inn energinivået i V-ACTOR HF-modus til 2.4 bar.

• Nullstill det faktiske pulsantallet på skjermen på kontrollpanelet.

• Utløs pulser med pulsfrekvens på 30 Hz.

• Kontroller at de utløste pulsene telles riktig på behandlingspulstelleren på kontrollenheten.

STANDARDINNSTILLINGER

• Før hver behandling, påse at pulstelleren er satt til null.

• Start behandling med V-ACTOR HF med et energinivå på 2 bar og en frekvens på 20 Hz.

• Det finnes et forhold mellom trykk og frekvens. Når den ene øker, reduseres den andre. V-Actor HF kan ikke brukes ved full 

frekvens og fullt trykk samtidig. Du finner diagrammet som viser forholdet mellom trykk og frekvens på side 70.

*V-Actor er et registrert handelsmerke som tilhører Storz medical AG

OBS!
Funksjonsfeil på enheten eller komponentene kan forekomme!

Før behandling startes, er det avgjørende at du utfører FUNKSJONSKONTROLLENE som beskrevet under.
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Trykk (bar) Frekvens (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

Diagrammet som vises her, viser forholdet mellom trykk 

og frekvens ved bruk av V-Actor HF med Intelect® RPW 2.
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BEHANDLING

SIKKERHETSINFORMASJON

Før enheten brukes, må brukeren forsikre seg om at den er i riktig og trygg driftstilstand. 

Hver gang enheten er blitt transportert, må du sørge for at alle funksjonskontroller er utført på instrumentet før du starter 

behandling. For mer informasjon, se side 69, FUNKSJONSKONTROLLER.

Merk: Det maksimale energinivået som brukes under behandling må ikke under noen omstendigheter påføre pasienten unødig smerte.

UTFØRE BEHANDLING

• Påfør en tilstrekkelig mengde massasjeolje på pasientens hud på behandlingsområdet, samt på V-ACTOR HF 

vibrasjonssenderen.

• Utfør V-ACTOR HF-behandlingen slik det er anbefalt i brosjyren om bruk av enheten / anbefalte behandlinger.

*V-Actor er et registrert handelsmerke som tilhører Storz medical AG

Forsiktig!
Håndenheten skal ikke brukes på tomgang (uten en støtoverflate). 

• Ikke utløs pulser hvis vibrasjonssenderen ikke er i kontakt med behandlingssonen!

Forsiktig!
Støyen fra pulsene kan over lengre tid oppfattes som ubehagelig!

• Tilby pasienten hørselsbeskyttelse.

• Anbefaling: Brukeren skal også bruke hørselsbeskyttelse.
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RENGJØRING, VEDLIKEHOLD, OVERHALING

BYTTE VIBRASJONSSENDERNE V25 OG 
V10

• For å fjerne 25 mm vibrasjonssender eller 10 mm 

sfæriske vibrasjonssender, løsne på skrukorken på 

vibrasjonssenderen (1) på håndenheten og trekk ut 

vibrasjonssenderen (2).

• Rengjør alle deler av vibrasjonssenderen som beskrevet 

på side 73.

• La vibrasjonssenderen lufttørke

• Vibrasjonssenderen settes sammen i motsatt rekkefølge.

• Skru den nye vibrasjonssenderen på håndenheten, 

og stram til for hånd.

V40

1 Frontdeksel

2 Vibrasjonssenderhode 

3 Tetningsring

4 Fjærelement

5 Bakre deksel

6 Kutt

7 Nedre kant

• For å ta av V40 vibrasjonssenderen, skru av 

vibrasjonssenderen fra håndenheten.

• Skru skrukorken på vibrasjonssenderen (1 og 5) og trekk 

ut støtsenderen.

• Ta av tetningsringen (3) ved å trykke den av på 

   delingspunktet (6).

• Rengjør ved å trykke sammen fjærelementet (4) litt, slik at 

du kan fjerne eventuelle underliggende rester. Ikke forsøk 

å fjerne denne delen av senderen!

• Rengjør alle delene av vibrasjonssenderen som beskrevet 

på side 73 og la lufttørke. Ved remontering av V40, vær 

oppmerksom på at tetningsringen har en nedre kant (7) 

som må vende utover når remontert.

• Vibrasjonssenderen settes sammen i motsatt rekkefølge.

• Påse at den glatte siden på tetningsringen (3) er i kontakt 

med vibrasjonssenderen (2).

• Skru den nye vibrasjonssenderen på håndenheten, 

og stram til for hånd.

*V-Actor er et registrert handelsmerke som tilhører Storz medical AG
1 2 34 5

6
7

2
1
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HÅNDSTYKKE

• Rengjør håndenheten for kontaktgel med et rengjøringsmiddel som er egnet for rengjøring av overflater.

• Desinfiser håndenheten med et alkoholbasert desinfeksjonsmiddel som er egnet for rengjøring av overflater  

(følg produsentens anvisninger).

• Rengjør vibrasjonssenderne grundig etter hver gangs bruk. 

• Vibrasjonssenderne kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler og desinfiseringsmidler etter bruk.

• Som alternativ kan du rengjøre vibrasjonssenderne hver dag i ultralydbad.

Forsiktig!
Rengjørings- og desinfeksjonsmidler kan danne en eksplosiv atmosfære. 

Koble håndenheten fra kontrollenheten før all rengjøring og vedlikehold.

OBS!
Det er avgjørende at ingen væske får trenge inn i enheten eller inn i rørene.

OBS!
Bestanddelene som listes opp her er ikke-bindende eksempler. Ingen påstander fremsettes vedrørende 

listens fullstendighet.
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REPROSESSERING AV HÅNDENHETEN OG 
VIBRASJONSSENDERNE

Etter bruk må delene av håndenheten som kommer 

i kontakt med pasienten alltid rengjøres og desinfiseres  

grundig før de brukes på nytt.

Instruksjonene må overholdes nøye for å 

unngå skade av delene og for å unngå funksjonsfeil.

Påse at du har følgende midler og 

utstyr for hånden for å utføre rengjøring og 

desinfisering:

– rene, myke og lofrie rengjøringskluter,

– rengjøringsmiddel,

– alkoholbasert overflatedesinfiseringsmiddel,

– ultralydbad (om ønskelig)

V25 OG V10

• Skru løs vibrasjonssenderen fra håndenheten.

• Fjern vibrasjonssenderinnsatsen fra frontdekselet.

–Det er ikke nødvendig å fjerne fjærelementet (1) på 

vibrasjonssenderinnsatsen.

• Rengjør alle delene under rennende vann.

• Du kan også rengjøre og desinfiser 

vibrasjonssenderinnsatsen og tetningsringen i ultralydbad.

V40

• Skru løs vibrasjonssenderen fra håndenheten.

• Demonter det gjengede skrudekselet på den todelte 

vibrasjonssenderen.

• Fjern vibrasjonssenderinnsatsen fra frontdekselet.

• Ta av tetningsringen foran (2).

• Denne er kuttet, slik at det blir enklere å fjerne den.

• Det er ikke nødvendig å fjerne fjærelementet på 

vibrasjonssenderinnsatsen (1).

• Rengjør alle delene under rennende vann.

• Du kan også rengjøre og desinfiser 

vibrasjonssenderinnsatsen og tetningsringen i ultralydbad.

1 2

1



75 AVSNITT NO

| BRUKSANVISNING FOR INTELECT® RPW 2

75 BRUK AV HÅNDSTYKKE TIL V-ACTOR HF, OPPSETT, RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD NO

FEILSØKING

TILBEHØR OG RESERVEDELER

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tekniske endringer forbeholdt

Merk: Når det medisinske produktet overføres til tredjeparter, må følgende regler følges: 

– All dokumentasjon for enheten må leveres sammen med det medisinske produktet.

– Det medisinske produktet kan bare eksporteres til et annet land hvis det medisinske produktet og de tilhørende indikasjonene er tillatt der.

Denne enheten samsvarer med gjeldende standarder.

Informasjon om samsvar med direktiver er oppgitt i egen brukerhåndbok for kontrollenheten.

*V-Actor er et registrert handelsmerke som tilhører Storz medical AG

Feilbeskrivelse Mulig årsak Korrigerende tiltak

Ingen trykklufttilførsel
Lekkasjer i håndenhetens kabel, eller kabelen er ikke riktig 
tilkoblet

Kontroller kabelen og rørkoblingene, og bytt dem ut hvis 
nødvendig.

Ingen strømforsyning Defekt håndenhet Bytt ut håndenheten

Tilbehør Art.-nr.:

Håndenhetssett V-ACTOR HF® 19365

25 mm vibrasjonssender 28740

40 mm vibrasjonssender 28741

10 mm sfærisk vibrasjonssender uten skrudeksel på vibrasjonsoverfører 29742

V-ACTOR håndenhet

V-ACTOR driftsfrekvens 1 – 50 HZ

Energivalg i trinn fra 1 – 5 bar

Omgivelsestemperatur under bruk 10 °C – 30 °C

Omgivelsestemperatur under lagring og transport 0 °C – 60 °C

Omgivelseslufttrykk under drift 800–1060 MPA

Omgivelseslufttrykk under oppbevaring og transport 500–1060 MPA

Luftfuktighet under drift 5 – 55 %, ikke-kondenserende

Luftfuktighet under oppbevaring og transport 5 – 95 %, ikke-kondenserende

Vekt med kabel, fylt ca. 400 G

Beskyttelse mot vanninntrengning IPX0
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SYMBOLER OG ETIKETTER 

GARANTI OG SERVICE

GARANTI FOR V-ACTOR® HF HÅNDENHET

V-ACTOR HF® håndenhet er en slitedel. Vi erstatter nye håndenheter som har utført opptil 1 million pulser uten vederlag for 

kunden hvis kunden fremlegger tilstrekkelig dokumentasjon for at defekten skyldes defekter i materiale eller utførelse på 

håndenheten. 

Transportkostnader og risiko for tap under transport av returnert gods skal bæres av kunden.

Garantikrav vil bare bli godkjent hvis håndenheten sendes inn i hel og opprinnelig stand, rengjort og i esken, med fullstendig 

utfylt reparasjonsetikett. 

Manglende komponenter vil bli erstattet mot betaling. Tilbehør som også er sendt, vil bli kontrollert og om nødvendig byttet ut 

etter at vi har vurdert dem.

Virbrasjonssendere og overhalingssett dekkes ikke av håndenhetens garanti.

SERVICE

Dersom du skulle ha ytterligere spørsmål eller trenge tilleggsinformasjon, kan du ta kontakt med forhandleren.

Se side 88 i denne håndboken for mer informasjon.

*V-Actor er et registrert handelsmerke som tilhører Storz medical AG

Etikett Betydning

Du må lese brukerhåndboken!

OBS!
Det er ikke tillatt å utføre endringer av håndenheten og senderne. Enhver uautorisert åpning, reparasjon eller 

endring av håndenheten, utført av uautorisert personell, vil frita produsenten fra erstatningsplikt og ansvar for 

systemets sikre funksjon. Dette vil automatisk gjøre garantien ugyldig selv om ikke garantiperioden er utløpt.
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RENGJØRING MED INTELECT® RPW 2

Når systemet er koblet fra strømkilden, rengjør det med en 

ren, lofri klut fuktet med vann og mild antibakteriell såpe. Ikke 

bruk løsemidler. Hvis du har behov for mer steril rengjøring, 

bruker du en klut fuktet i antimikrobisk rengjøringsmiddel. 

Rengjøring skal utføres daglig. Ikke dypp systemet i væsker. 

Hvis enheten ved et uhell senkes i væske, kontakter du 

forhandleren eller DJOs serviceavdeling. Ikke prøv å bruke et 

system som er vått innvendig før det er inspisert og testet av 

en faglært tekniker.

Rengjøre LCD-skjermen
Rengjør LCD-en med en ren, tørr klut, på samme måte som 

rengjøring av skjermen på datamaskinen. Ikke bruk slipemidler 

eller kjemikalier eller væske.

BRUKERVEILEDNING- LAST NED
1. Gå til Chattanooga-nettstedet:

www.chattanoogarehab.com

2. Gå til produktfanen Intelect RPW 2

3. Fyll ut registreringsskjemaet som skal informeres om

ny versjon av programvareversjon og IFU

oppdateringer hvis dette ikke allerede er gjort før

4. Gå til dokumentfanen

5. Klikk på den nyeste versjonen av Intelect RPW 2

enhet Brukerhåndbok for nedlasting

Merk: det kreves en pdf-visning for å vise

En hardkopi av IFU kan rekvireres fra DJO enten ved 

registrering på nettstedet eller fra ditt lokale DJO-kontor eller 

forhandler, kopien vil bli levert til deg innen 7 dager. 

VEDLIKEHOLD AV ENHET

VANNRESERVOAR

RPW 2 bruker en kondensator mellom kompressoren 

og håndenheten til å trekke ut luftfuktighet for å unngå 

vannakkumulering i håndenheten. Vannet som trekkes 

ut, samles i vannreservoaret på bakpanelet like under 

strømkabelport.

Vannivået skal sjekkes hver dag før bruk. Vannreservoaret 

skal tømmes regelmessig.

Følg instruksjonene for å tømme reservoaret.

1. Trykk på utløserklipsen og løft forsiktig vannbeholderen 

opp fra Intelect® RPW 2, idet du skyver den opp.

2. Fjern lokket på vannreservoaret forsiktig og kast 

avfallsvannet.

For å koble til reservoaret igjen 

1. Sett lokket på plass igjen på reservoaret og sett vannrøret 

inn i åpningen på toppen

2. Sett reservoaret mot Intelect RPW 2 over koblingsklipsen

3. Skyv reservoaret ned. Trykk forsiktig nedover så du 

hører et klikk. Utløserklipsen er fortsatt synlig etter at 

vannreservoaret er installert.
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INSTRUKSJON FOR 
PROGRAMVAREOPPGRADERING

1. Gå til Chattanooga-nettstedet: 

www.chattanoogarehab.com

2. Gå til produktsiden for Intelect RPW 2

3. Fyll ut registreringsskjemaet for å bli informert om 

tilgjengeligheten av nye produktprogramvarene og 

brukerveilednings oppdateringer (hvis det ikke er gjort før)

4. Gå til fanen Nedlastinger

5. Last ned firmware-oppgradering av zip-filen og trekke ut 

filene

6. Slett USB-driveren som fulgte med Intelect RPW 2

7. Kopier de ekstraherte filene på USB-stasjonen.

8. Slå AV enheten

9. Sett USB-enheten inn i USB-porten på baksiden av 

maskinen

10. Slå på enheten

11. Enheten oppdager firmwareoppdatering automatisk

og begynne oppgradering. Oppgraderingen

vil ta noen minutter, og strømmen ikke være

slått på under hele oppgraderingen

12. Når firmwareoppdateringen er fullført, vil Hjem-skjermen 

vises, og USB-stasjonen kan fjernes. Enheten er

klar til bruk.

13. Kontroller programvareversjonen i innstillingene 

VEDLIKEHOLD AV ENHET 

Ingen intern vedlikehold eller rutinemessig kalibrering er 

påkrevd for enheten.

For Falcon® og V-Actor HF® håndenheter sammen med 

senderne, se riktig avsnitt i denne brukerhåndboken.

Bytte strømkabel: Trekk ut standardkabelen og koble til den 

nye.

*Falcon og D-Actor er registrerte varemerker som tilhører Storz medical 
AG
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RENGJØRING, VEDLIKEHOLD, OVERHALING AV FALCON® HÅNDENHET

RENGJØRING

Regelmessig rengjøring av Falcon®-håndenheten sikrer perfekt hygiene og drift av enheten. Håndenheten, og da spesielt 

støtsenderen, må rengjøres og desinfiseres grundig etter hver behandlingsøkt.

• Rengjør håndenheten for kontaktgel med et rengjøringsmiddel som er egnet for rengjøring av overflater.

• Desinfiser håndenheten med et alkoholbasert desinfeksjonsmiddel som er egnet for rengjøring av overflater.

Komponent Arbeidsoppgave Intervall

Håndenhetens skaft og polstring rengjør og desinfiser
daglig 

eller etter 20 000 støt (det som skjer først)

Lederør rengjør på innsiden med børste hver dag

Støtsendere og O-ringer rengjør i ultralydbad og desinfiser etter hver behandling eller pasientkontakt

lederør, prosjektil og O-ringer skift etter 1 000 000 støt (overhales håndenheten)

Forsiktig!
Brannfarlige og volatile rengjørings- og desinfiseringsmidler kan medføre en eksplosiv atmosfære. 

Koble håndenheten fra kontrollenheten før alt rengjørings- og vedlikeholdarbeid.

OBS!
Det er avgjørende at ingen væske får trenge inn i enheten eller inn i rørene.

*Falcon er et registrert varemerke som tilhører Storz medical AG
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STANDARD STØTSENDERE

1. Koble håndenheten fra kontrollenheten.

2. Skru løs senderens skrulokk fra støtsenderen på 

håndenheten.

3. Ta av støtsenderinnsatsen.

4. Sett støtsenderinnsatsen inn i det tilsvarende skruklokket 

for støtsender.

5. Skru støtsenderens skrulokk på håndenheten, og stram til 

for hånd.

6. Etter at du har skiftet ut støtsender, må du påse at 

håndenhetens lokk og lokkdelene er skrudd godt fast.

Merk: Påse at de lokkdelene på støtsenderne er skrudd godt på og at 
støtsenderens skrulokk er skrudd fast på skaftet.
Kontroller skrukoblingene til støtsenderens skrulokk og lokkdelene i 
løpet av langvarige behandlingsfaser.
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RYGGRAD- OG FASCIAE-STØTSENDERE

1. Koble håndenheten fra kontrollenheten.

Ryggrad eller fasciae-sendersettet inneholder en 

spesialkløtsj for montering av ryggmargs- eller fasciae-

sendere. Støtsenderen kan bare monteres hvis kløtsjen 

allerede er skrudd fast på håndenheten.

2. Skru kløtsjen fast på håndenheten.

3. Ta ut ønsket støtsender fra etuiet.

4.  Trykk den innvendige delen av kløtsjen i retning av skaftet 

på håndenheten (1).

• Skyv støtsenderen inn i kløtsjen (2).

5. Slipp den innvendige delen av kløtsjen.

• Støtsenderen kobles på plass.

Merk: Før du starter med behandling, pass på at støtsenderen er 
tilkoblet. 

6. For å demontere støtsenderen, fortsett som følger:

•  Skyv den innvendige delen av kløtsjen i retning av 

skaftet på håndenheten

• Trekk støtsenderen ut fra kløtsjen.
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RENGJØRING AV HÅNDENHETEN

Merk: Etter rengjøring må håndenheten tørke før den kan settes 
sammen igjen. Sørg derfor for å planlegge godt, slik at håndenheten 
og komponentene får lang nok tørketid.

1. Koble håndenheten fra kontrollenheten.

2. Skru løs henholdsvis støtsenderens skrulokk og 

støtsenderne for ryggrad og fasciae fra håndenheten.

3.  Fjern kontaktgel fra håndenheten med et 

rengjøringsmiddel som er egnet for rengjøring 

av overflater.

• Desinfiser håndenheten med et alkoholbasert 

rengjøringsmiddel som er egnet for overflaterengjøring

4.  Skru løs skaftet fra håndenheten, og trekk det ut av 

håndenhetens håndtak (5).

• Bruk den medfølgende fastnøkkelen (4) til dette.

5.  Rengjør lederøret med en børste for å sikre at prosjektilet 

kan bevege seg lett.

Håndenheten monteres i motsatt rekkefølge.

Merk: Når skaftet på håndenheten monteres, må det strammes med 
fastnøkkelen som følger med. Skaftet vil kanskje ikke kunne løses 
lenger manuelt.
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RENGJØRING AV STØTSENDERE

STANDARD STØTSENDERE

•  Skru løs støtsenderens skrulokk, og løsne 

støtsenderinnsatsen fra støtsenderens skrulokk.

• Rengjør alle delene under rennende vann.

Merk: Støtsenderinnsatsen på todelte senderlokk kan demonteres kun 
ved bruk av spesialverktøy. Det samme gjelder tetningsringene. Du 
bør unngå å gjøre dette, da det kan føre til at støtsenderen skades. 
Det er ikke nødvendig for rengjøring.



84 NO

| BRUKSANVISNING FOR INTELECT® RPW 2

84 RENGJØRING, VEDLIKEHOLD, OVERHALING NO

•  Etter bruk av trykkbølge på mennesker kan 

ultralydbad av våre trykkbølgesendere ha en 

ytterligere rengjøringseffekt. Men et ultralydbad er 

ikke noe krav.

•  Til dette formålet, bruk bare 

instrumentdesinfiseringsmidler for varmesensitive 

medisinske enheter som kan brukes flere ganger.

•  Rengjør og desinfiser senderen og senderens 

skrulokk med vanlige, alkoholbaserte rengjørings- og 

desinfeksjonsmidler.

•  Tørk senderen og støtsenderens skrulokk før du skrur 

dem sammen.

•  Trykk innsatsen inn i fremre lokk, og skru de to 

lokkdelene godt sammen for hånd.

Merk: Påse at lokkdelene på støtsenderne er skrudd godt på og at 
støtsenderens skrulokk er skrudd fast på skaftet.
Kontroller skrukoblingene til støtsenderens skrulokk og lokkdelene i 
løpet av langvarige behandlingsfaser.

RYGGRAD- OG FASCIAE-STØTSENDERE

•  Fjern applikatoren fra håndenheten og koble den 

fra kontakten 

•  Fjern restene av koblingsgel umiddelbart etter hver 

behandling med en fuktig klut.

Merk: Hvis koblingsgel blir liggende på applikatorene eller kløtsjen, 
oppstår korrosjon på metalldelene.

•  Rengjør og desinfiser ryggrad- og fasciae-

støtsendere i ultralydbad med en temperatur på 

maks. 40 °C.

•  La støtsenderne tørke før du legger dem tilbake i 

etuiet.

KLØTSJ FOR RYGGRAD / FASCIAE-
STØTSENDERE

•  Rengjør kløtsjen for koblingsgel eller restolje med en 

fuktig klut.

•  Desinfiser kløtsjen med et alkoholbasert 

desinfeksjonsmiddel som er egnet for rengjøring av 

overflater.

•  Spray alkoholbasert desinfiseringsspray i 

monteringsåpningen for senderen.

• Rengjør innsiden av kløtsjen med bomullsdotter.
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OVERHALING

Trykkbølger genereres mekanisk. På grunn av friksjonseffekten utsettes håndenhetens komponenter kontinuerlig for mekaniske 

påkjenninger som medfører noe slitasje.

Merk: Falcon*-håndenheten skal overhales ca. hvert 1 000 000 støt. Dette kan utføres av brukeren av enheten. Alt som kreves er overhalingssettet, 
som inneholder alle nødvendige reservedeler.

Merk: Tetningsringene, prosjektilet og lederøret må skiftes hver gang håndenheten overhales. Bruk o-ring-veilederen når du skal velge nye 
tetningsringer. Den medfølger i overhalingssettet.

OVERHALING AV HÅNDENHETEN

• Brannfarlige og volatile rengjørings- og desinfiseringsmidler kan medføre en eksplosiv atmosfære. 

• Koble håndenheten fra kontrollenheten før alt rengjørings- og vedlikeholdarbeid.

• Legg håndenheten på en tørr, ren og støvfri overflate. 

*Falcon er et registrert varemerke som tilhører Storz medical AG

OBS!
En fastnøkkel må brukes til å utløse eller montere skaftet på håndenheten ved overhaling av 

håndenheten.
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1. Koble håndenheten fra kontrollenheten.

•  Skru løs henholdsvis støtsenderens skrulokk 

og støtsenderne for ryggrad og fasciae fra 

håndenheten.

2. Skru løs skaftet fra håndenheten og trekk det ut av 

håndenhetens håndtak.

• Bruk den medfølgende fastnøkkelen (3) til dette.

3. Trykk det tettsittende lederøret ut av skaftet. Bruk 

eventuelt en tynn metallstang eller den medfølgende 

unbrakonøkkelen som trekkverktøy, ved å sette den inn i 

åpningene i lederøret. 

4. Det er en tilsvarende festeanordning i håndenhetens 

håndtak som holder prosjektilet tilbake. Fjern prosjektilet 

ved å holde håndenhetens håndtak slik at åpningen vender 

nedover. Bank håndtaket lett mot en bordflate, slik at 

prosjektilet faller ut. Hvis prosjektilet har falt fra hverandre 

på grunn av for store påkjenninger, kan det finnes små 

rester av prosjektilet inne i lederøret. 
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5. Kast det brukte lederøret og det brukte prosjektilet.

6. Kast de avtakbare tetningsringene på C15-, DI15-, F15-, 

B15-, T10-støtsendere og tetningsringen på skaftet.

7.  Rengjør skaftet, støtsenderen (inkl. tettsittende 

tetningsringer) og støtsenderens skrulokk med et 

alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. Disse brukes på 

nytt etter rengjøring.

Merk: Støtsenderinnsatsen på todelte senderlokk kan demonteres kun 
ved bruk av spesialverktøy. Det samme gjelder tetningsringene. Du 
bør unngå å gjøre dette, da det kan føre til at støtsenderen skades. 
Det er ikke nødvendig for rengjøring.

8. Ta de nye tetningsringene ut av overhalingssettet, 

og monter dem. Bruk o-ring-føreren til dette. 

Den medfølger i overhalingssettet.
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9. Ta det nye lederøret og det nye prosjektilet ut av 

overhalingssettet.

10. Sett lederøret inn i åpningen i skaftet ved å trykke det inn 

til det stopper.

VIKTIG: Påse at enden på lederøret, med de to luftespaltene, vender 
mot håndenhetens håndtak.

11. Sett det nye prosjektilet inn i det monterte lederøret.

12. Skru skaftet på håndenheten, og stram til for hånd.

•  Trykk håndenheten godt med den ene hånden fast 

på bordet og stram skaftet med fastnøkkelen. Det 

skal ikke være mulig å skru løs skaftet for hånd.

13. Skru senderens skrulokk med den aktuelle senderen 

stramt til på skaftet.

•  For todelte senderlokk: Påse at de to lokkdelene 

er skrudd godt på og at støtsenderens skrulokk er 

skrudd fast på skaftet.

• Utfør en funksjonskontroll av håndenheten
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LEVETID FOR FALCON® HÅNDENHET

Falcon*-håndenheten skal overhales etter ca. hvert 1 million 

støt. Forutsatt at dette intervallet er overholdt, er forventet 

levetid ca. 

• 5 millioner støt for håndenheten

• 1 million støt for støtsenderne

• 5 millioner støt for kløtsjen.

Dersom levetiden overskrides, kan instrumentene 

svikte. Det aksepteres ingen garantikrav ut over den 

informasjonen som er gitt.

LEVETID FOR V-ACTOR HF® HÅNDENHET

Gjennomsnittlig, forventet brukstid for håndenheten er 

ca. 5 millioner pulser. Dersom levetiden overskrides, kan 

instrumentene svikte.

Ingen garantikrav som går utover det som er fremstilt 

i kapittelet Garanti, godkjennes.

*Falcon og D-Actor er registrerte varemerker som tilhører Storz 
medical AG
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GARANTIREPARASJON / REPARASJON 
UTENFOR GARANTIOMFANGET

Service 

Når Intelect® RPW 2 eller noe av tilbehøret trenger service, 

ta kontakt med forhandleren som solgte deg utstyret eller 

med DJO serviceavdeling.

Service på disse enhetene skal utføres kun av en 

servicetekniker sertifisert av DJO.

Forventet holdbarhetstid
Produktet, så vel som delene og tilbehøret som følger med, 

er designet for en minimumslevetid på 5 år ved normal bruk 

og riktig vedlikehold. 

Sendere, føringsrør, prosjektil, sendere og o-ringer er 

forbruksvarer. De er beregnet på 1 million støt i forventet 

levetid.

Ultralydgel har en holdbarhet som er lavere enn levetiden

forventet enhet, håndstykker og annet tilbehør.

Holdbarhet er indikert på selve gelflasken.

Reparasjon av håndenhet
Defekte håndenheter skal kun repareres av personell 

med behørig autorisasjon fra DJO, LLC. Det skal kun 

brukes originale DJO-reservedeler. Personell med behørig 

autorisasjon kan være fra DJO Global eller representanter 

for selskapets agenturer eller forhandlere.

KASSERING 
Intelect RPW 2
Det kreves ingen spesielle forholdsregler ved kassering av 

dette produktet. Fortsett i samsvar med gjeldende nasjonale 

forskrifter. Etter utløpt levetid, avhend Intelect RPW 2 som 

elektronisk avfall.

Falcon og V-Actor håndenheter
Det kreves ingen spesielle forholdsregler ved kassering 

av dette produktet. Kassering skal utføres i samsvar med 

gjeldende, nasjonale retningslinjer. 

Etter at håndenhetens brukstid har utløpt, skal instrumentet 

returneres til DJO, LLC.
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GARANTI

OBS
Endringer på instrumentet og håndenheten er ikke tillatt. 

Enhver uautorisert åpning, reparasjon eller endring av 

håndenheten, utført av uautorisert personell, vil frita 

produsenten fra erstatningsplikt og ansvar for systemets 

sikre funksjon. Dette vil automatisk gjøre garantien ugyldig 

selv om ikke garantiperioden er utløpt.

DJO France, (“Selskapet”) garanterer at Intelect® RPW 2 

(“Produktet”) er fritt for defekter i materiale og utførelse. 

Denne garantien er gyldig i tre år (36 måneder) fra den 

opprinnelige kjøpsdatoen. I løpet av den tre år lange 

garantiperioden fra dato for levering av produktet til 

sluttkunden, mangler vil bli utbedret uten betaling for 

kunden ved kunde som gir tilstrekkelig bevis på at mangelen 

skyldes mangler i materiale eller utførelse

- Garantiperioden for håndenheten er to år eller tre 

millioner støt, det som skjer først.

- Garantiperioden for støtsendere er ett år eller en million 

støt, det som skjer først.

- Forbruksvarene omfattes ikke av garantien for håndenheten.

- Gyldig kun hvis riktig oppdatering av håndenheten utføres 

hver 1 million støt 

Denne garantien dekker ikke:

•  Reservedeler eller arbeid som er levert av andre enn 

Selskapet, forhandleren eller en servicetekniker som 

er godkjent av Selskapet

•  Defekter eller skader som skyldes arbeid utført 

av andre enn Produsenten, forhandleren eller 

servicetekniker som er sertifisert av Produsenten.

•  Alle feilfunksjoner eller feil på Produktet som skyldes 

misbruk, inklusive, men ikke begrenset til, feil som 

skyldes nødvendig vedlikehold eller bruk som ikke er 

i samsvar med brukerhåndboken.

•  Selskapet er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå 

etter modifiseringer eller servicearbeid som er utført 

av servicepersonell som ikke er autorisert.

SELSKAPET SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG I NOE TILFELLE 

FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER.

Denne garantien gir deg visse lovmessige rettigheter, og du 

kan også ha andre rettigheter, som varierer fra sted til sted. 

Selskapet gir ikke noen person eller representant fullmakt 

til å inngå for det noen annen forpliktelse eller ansvar i 

forbindelse med salget av dette produktet.

Enhver representasjon eller avtale som ikke er en del av 

denne garantien, skal være ugyldig og virkningsløs.

FORANSTÅENDE GARANTI ER GJELDER FORAN 

ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER 

UNDERFORSTÅTTE, INKLUSIVE ALLE GARANTIER FOR 

SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.
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ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET 
(EMC)

Intelect® RPW 2 er testet og påvist å samsvar med grensene 

for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for medsinske 

enheter i henhold til IEC 60601-1-2. Disse grensene er 

tiltenkt å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens 

i en typisk medisinsk installasjon.

Retningslinjene nedenfor er tiltenkt å bidra til å fremme 

elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i det identifiserte 

bruksmiljøet for Intelect® RPW 2.

• Gjøre bruk av tilgjengelige ressurser som EMC-

profesjonelle og publikasjoner og nettsider som 

omhandler EMC for medisinske enheter.

• Evaluere det elektromagnetiske miljøet ved 

anlegget (f.eks. identifiser radiosendere i og rundt 

institusjonen) og identifiser områder der kritiske 

medisinske enheter brukes.

• Administrere det elektromagnetiske miljøet,  

RF-sendere og alt elektrisk og elektronisk utstyr, 

inkludert medisinske enheter, for å redusere 

risikoen for elektromagnetisk støy fra enheter (EMI) 

og oppnå EMC.

• Koordinere kjøp, installasjon, service og 

administrasjon av alt elektrisk og elektronisk utstyr 

som benyttes i institusjonen for å oppnå EMC.

• Gi opplæring til helsepersonale ved institusjonen, 

entreprenører, besøkende og pasienter i EMC og EMI 

og hvordan de kan kjenne igjen medisinsk enhets-

EMI og bidra til å minimere assosierte risikoer.

• Etablere og implementere skriftlige retningslinjer 

og prosedyrer som dokumenterer intensjonene 

og metodene for helseinstitusjonen for å redusere 

risikoen for medisinsk enhets-EMI og oppnå EMC.

• Rapportere EMI-problemer til det amerikanske FDA 

MedWatch-programmet og kommunisere EMI/EMC-

opplevelser til kolleger i åpne fora som medisinske/

tekniske publikasjoner og konferanser.

Mer informasjon ligger i et omfattende veiledende 

dokument for EMC i helseinstitusjoner utviklet i samarbeid 

med FDA, av Association for the Advancement of Medical 

Instrumentation (AAMI): Teknisk informasjonsrapport 

(TIR) 18, Guidance on Electromagnetic Compatibility of 

Medical Devices for Clinical/Biomedical Engineers. AAMI TIR 

18-1997. Arlington, Virginia: Association for the Advancement 

of Medical Instrumentation; 1997.

Forsiktig:
Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler med 

hensyn til EMC, og må installeres og brukes i henhold til 

disse instruksjonene. Det er mulig at høye nivåer av utstrålt 

eller ledet radiofrekvent, elektromagnetisk støy (EMI) fra 

bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr eller andre 

sterke eller nærliggende radiofrekvenskilder, kan resultere 

i forstyrrelse av ultralydsystemet. Tegn til forstyrrelse kan 

omfatte bildedegradering eller -forvrengning, feillesninger, 

at utstyret slutter å virke eller andre feilfunksjoner. Hvis 

dette skjer, skal problemet undersøkes og følgende tiltak 

iverksettes for å eliminere kilden(e).

• Slå utstyr i nærheten av og på for å isolere 

forstyrrende utstyr.

• Flytt på interfererende utstyr.

• Øk avstanden mellom det forstyrrende utstyret 

og ultralydsystemet.

• Administrer bruk av frekvenser nær ultralydsystemets 

frekvenser.

• Fjern enheter som er svært utsatt for EMI.

• Senk strømmen fra interne kilder i anleggskontrollen 

(for eksempel personsøkesystemer).

• Merk enheter som er mottakelige for EMI.

• Gi opplæring til klinisk personale i å gjenkjenne 

potensielle EMI-relaterte problemer.

• Eliminer eller reduser EMI med tekniske løsninger 

(for eksempel skjerming).

• Begrens bruken av personlige kommunikasjonsenheter 

(mobiltelefoner, datamaskiner) i områder med  

EMI-følsomme apparater.

• Del relevant EMI-informasjon med andre, spesielt 

når du vurderer nye utstyrsanskaffelser som kan 

generere EMI.

• Kjøp medisinske enheter som samsvarer med 

IEC 60601- 1-2 EMC-standarder (3 V/meter  

EMI-immunitet, begrens interferensnivå til  

0.0014 V/meter).
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ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITETSTABELLER (EMC)

Produktbetegnelsen Intelect® RPW 2 som brukes i teksten under, inkluderer alle variantene av den.

Intelect RPW 2-enheten er underlagt bestemte forholdsregler vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Enheten 

må installeres og settes i drift kun i samsvar med EMC-direktivene som fremgår av ledsagende dokumenter.

Bærbare og mobile RF-kommunikasjonssystemer kan påvirke Intelect RPW 2.

Intelect RPW 2 skal ikke brukes i nærheten av eller stablet sammen med annet utstyr.

Hvis tilgrensende eller stablet bruk er nødvendig, må Intelect RPW 2 observeres for å verifisere normal virkning i konfigurasjonen 

den vil brukes i.

Hvis du påviser skade eller funksjonsfeil som kan svekke pasientens eller operatørens sikkerhet, be om å få enheten reparert 

før bruk.

Hvis det er nødvendig å bytte enheter eller kabler, må bare produsentens originaldeler brukes for å sikre vedvarende samsvar 

med EMC-krav etter reparasjon.

Når det gjelder elektromagnetisk kompatibilitet, kreves ingen vedlikeholdsoperasjon under forventet produktlevetid!

ADVARSEL!
Bruk av annet tilbehør og kabler enn de som er angitt eller levert av produsenten av dette utstyret kan 

resultere i økt elektromagnetisk utslipp eller redusert elektromagnetisk immunitet av dette utstyret og 

resultere i feil funksjon.
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ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITETSTABELLER (EMC) (FORTSETTELSE)

12.2 Elektromagnetisk immunitet : Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Intelect RPW 2 er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet spesifisert under. Det er kundens eller brukerens ansvar å sikre 

at Intelect RPW 2-enheten brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest IEC 60601-testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø - veiledning

Elektrostatisk 
utladning (ESD) to 
IEC 61000-4-2

± 8 kV-kontakt
± 15 kV luft

± 8 kV-kontakt
± 15 kV luft

Gulv må være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med 
syntetisk materiale, må den relative luftfuktigheten være minst 30 %

Elektrisk rask transient/
utbrudd til  
IEC 61000-4-4

± 2 kV
100 kHz-repetisjon
frekvens

± 2 kV
100 kHz-repetisjon
frekvens

Strømforsyningen må ha en kvalitet som er typisk for kommersielle miljøer 
eller sykehus.

Overspenning til  
IEC 61000-4-5

± 1 kV ledning til ledning
± 2 kV ledning til jord 

± 1 kV ledning til ledning
± 2 kV ledning til jord 

Strømforsyningen må ha en kvalitet som er typisk for kommersielle miljøer 
eller sykehus.

Spenningsfall 
til IEC 61000-4-11

0 % UT ; 0,5 syklus ved 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0 % UT ; 1 syklus og
70 % UT ; 25/30 sykluser
Enkeltfase ved 0°

0 % UT ; 0,5 syklus ved 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0 % UT ; 1 syklus og
70 % UT ; 25/30 sykluser
Enkeltfase ved 0°

Strømforsyningen må ha en kvalitet som er typisk for kommersielle miljøer 
eller sykehus. Hvis brukeren av Intelect RPW 2 krever kontinuerlig drift under 
strømavbrudd, anbefales det at Intelect RPW2-enheten får strøm fra en 
avbruddsfri strømforsyning eller et batteri.

Strømfrekvens 
(50/60 Hz) magnetfelt til 
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m
Strømfrekvensmagnetfelt må være på nivåer som er vanlig i kommersielle 
miljøer eller på sykehus.

Merk: UT er hovedtilførselsspenningen før bruk av testnivået.

12.1 Elektromagnetiske utslipp: Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetiske utslipp

Intelect RPW 2 er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet spesifisert under. Det er kundens eller brukerens ansvar å sikre 

at Intelect RPW 2-enheten brukes i et slikt miljø.

Utslippstester Samsvar Elektromagnetisk miljø - veiledning

RF-utslipp CISPR11 Gruppe 1

Intelect® RPW 2 benytter RF-energi til sin interne 

funksjon. Videre inneholder Intelect RPW 2 en Bluetooth®-

radiomodul som samsvarer med de nasjonale forskriftene. 

Derfor er RF-strålingen svært lav og det er ikke sannsynlig 

at enheten vil forårsake interferens i elektronisk utstyr 

som befinner seg i nærheten. En avstand på 30 cm skal 

likevel opprettholdes.

RF-utslipp til CISPR 11 Klasse B Intelect RPW 2 kan brukes i alle omgivelser, bortsett 

fra i hjemmet og steder koblet til det offentlige 

strømnettet som forsyner bygninger bruk til 

boligformål.

Harmoniske utslipp til IEC 61000-3-2
samsvarer med klasse
A-krav

Spenningsvariasjoner/flimmerutslipp til IEC 61000-3-3 samsvarer med

|  BRUKSANVISNING FOR INTELECT® RPW 2



95 VEDLEGG NO

|  BRUKSANVISNING FOR INTELECT® RPW 2

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) TABELLER (FORTSETTELSE)

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Intelect® RPW 2 er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet spesifisert under. Det er kundens eller brukerens ansvar å påse

at Intelect RPW 2-enheten brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest IEC 60601-testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø - veiledning

Ledningsbåren RF 
til IEC 61000-4-6

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

6 V
0,15 MHz-80 MHz 
80 % AM at 1 kHz

Utstrålt RF
til IEC 61000-4-3

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

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

Proksimitetsfelt 
fra trådløst RF-
kommunikasjonsutstyr 
til IEC 61000-4-3

27 V/m
380-390 MHz
PM 18 Hz

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

9 V/m
704-787 MHz
PM 217 Hz

28 V/m
800-960 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
1,7-1,99 GHz
PM 217 Hz

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

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

27 V/m
380-390 MHz
PM 18 Hz

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

9 V/m
704-787 MHz
PM 217 Hz

28 V/m
800-960 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
1,7-1,99 GHz
PM 217 Hz

28 V/m
2,4 GHz-2,57 GHz
ved PM 217 Hz

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

Feltstyrke fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradio, AM- og FM-radiokringkasting og TV-kringkasting, kan ikke anslås teoretisk med nøyaktighet. 
For å vurdere om det elektromagnetiske miljøet påvirkes av RF-sendere bør det vurderes å foreta en elektromagnetisk undersøkelse av stedet. Hvis den målte feltstyrken på det stedet hvor Intelect 
RPW 2 brukes, overstiger gjeldende RF-samsvarsnivå som angitt ovenfor, bør Intelect RPW 2 observeres for å verifisere normal drift. Hvis man observerer unormal ytelse, kan det bli nødvendig med 
flere tiltak, så som reorientering eller omplassering av Intelect RPW 2-enheten.
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12.3 RF (radiofrekvent) interferens
EMC-forstyrrelse kan påvirke ytelsen til Intelect® RPW 2. For å forhindre at brukeren utsettes for uakseptable risikoer, kjører 

enheten ytelsessjekk regelmessig under drift. Det er dette som skjer hvis en problem påvises:

− et lydsignal høres,

− enheten stanser umiddelbart,

− meldingen ERROR og en feilkode vises på displayet.

I så fall kan du prøve å starte enheten på nytt ved å slå den raskt av og på med strømbryteren.

ADVARSEL!
Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert tilleggsutstyr som antennekabler og eksterne antenner) skal 

brukes ikke nærmere enn 30 cm (12 tommer) fra noen del av Intelect RPW2, inkludert kabler spesifisert av 

produsenten. Det kan medføre svekket ytelse i dette utstyret.



©
 0

8/
20

20
 D

JO
 -

 13
-2

86
70

-N
O

 -
 R

ev
 C

DJO, LLC   |   2900 Lake Vista Drive   |   Dallas, TX 75067   |   U.S.A.
www.DJOglobal.com

DJO France SAS

Centre Européen de Frêt 3 rue de Bethar

64990 Mouguerre  •  France

T: + 33 (0) 5 59 52 86 90  •  F: + 33 (0) 5 59 52 86 91

DJOglobal.com

Copyright © [2020] av DJO, LLC med enerett. Ingen del av denne publikasjonen kan gjengis, distribueres eller overføres i noen form eller på noen måte.


