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Den här guiden är avsedd för användare av Intelect® RPW 2. 

Den innehåller allmän information om användning, 

försiktighetsåtgärder och underhåll.

Innan behandling ges till en patient ska användarna 

av utrustningen läsa och följa anvisningarna i denna 

guide beträffande samtliga tillgängliga driftlägen, liksom 

informationen om indikationer, kontraindikationer, 

varningar och försiktighetsåtgärder. Studera andra källor 

för att inhämta ytterligare information om hur radiell 

stötvågs- och vibrationsterapi används.

AVSEDD ANVÄNDARPROFIL

Systemet är avsett att användas av en legitimerad läkare 

eller sjuksköterska utbildad för att använda enheten korrekt:

sjukgymnast, arbetsterapeut, idrottsutbildare, kiropraktor, 

osteopat, ortoterapeut, fotspecialist, idrottsmedicinsk 

terapeut och läkare.

Enheten får inte säljas utan recept till icke-professionella 

användare.

Användaren ska kunna:

•  Läsa och förstå användarhandledningen, varningar 

och faror.

• Känna av audio-visuella signaler.

•  Läsa och förstå varningar och kontraindikationer 

för enheten.

•  Användaren ska endast använda en enhet i taget och 

behandla en patient åt gången.

•  Enheten är inte avsedd att användas av patienten.

FÖRORD

FÖRSIKTIGHET

Text markerad med ”CAUTION” (IAKTTA FÖRSIKTIGHET) 

beskriver möjliga försummelser av säkerheten som kan leda 

till mindre eller måttliga personskador eller materiella skador.

Text markerad med ”WARNING” (VARNING) beskriver möjliga 

försummelser av säkerheten som kan leda till allvarliga 

personskador och omfattande skador på utrustningen.

Text markerad med ”DANGER” (FARA) beskriver möjliga 

försummelser av säkerheten som leder till mycket farliga 

situationer som kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

Försiktighetsåtgärderna som anges i detta avsnitt och i hela 

användarhandledningen anges med särskilda symboler. 

Studera dessa symboler och vad de betyder innan du tar 

utrustningen i bruk. Symbolernas definitioner är följande:

SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING

FARA

AVSEDD ANVÄNDNINGSMILJÖ

Enheten är avsedd att användas i en klinisk miljö – den 

kan flyttas från rum till rum. Enheten är inte avsedd att 

regelbundet transporteras från en anläggning till en annan. 

Den är inte avsedd för hemmabruk.

AVSEDD ANVÄNDNING

Intelect RPW 2-enheten är avsedd att användas som en 

behandlingsmodalitet av läkare som behöver en effektiv 

och beprövad metod för behandling av smärta, myofasciala 

triggerpunkter, besvär med senfästen, muskelaktivering 

och bindvävnad.

Enskilda resultat kan uppvisa avvikelser. Varken DJO Global, 

Inc. eller något av dess dotterbolag lämnar medicinsk 

rådgivning. Innehållet i detta dokument utgör inte 

medicinsk, juridisk eller någon annan typ av professionell 

rådgivning. Information relaterad till olika hälso-, medicin- 

och fitnessvillkor och deras behandling är inte tänkt att 

ersätta råd från en läkare eller annan medicinsk specialist.
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ALLMÄNNA TERMER

Följande är defiitioner av de termer som används i bruksanvisningen. Bekanta dig med termerna, så blir det enklare att

använda systemet och reglera de olika Intelect® RPW 2-funktionerna.

SYMBOLER I SYSTEMPROGRAMVARAN

Startsida

Tillbaka till föregående skärm

Inställningar

Anger att en USB-enhet har anslutits

Anger batterinivå

Anger att mer innehåll kan visas genom att svepa 

lodrätt

Anger att mer innehåll kan visas genom att svepa 

vågrätt

Anger att mer innehåll kan visas genom att rulla

Stäng fönster/avsluta helskärmsläge

Bekräfta

Spara data

Redigera

Riktlinjer/tilldela

Information om smärta

Kör igen

Avsluta

 
Exportera

Importera

Ta bort

Ta bort alla

Avsluta behandling

Falcon handstycke för radiella stötvågor

Handstycke V-Actor för vibrationsterapi

Genväg

SPS (Suggested Parameter Setup, förslag på 

parameterinställningar)

Anpassade protokoll

Behandlingsdata

Kliniska resurser
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Relativt luftfuktighetsintervall

Lufttrycksintervall

Kontrollorgan

CE-märket för överensstämmelse 

med numret på anmält organ

Klass 1-utrustning

Radiofrekvensutrustning

Överensstämmelse med  

WEEE-direktivet 

Hållbarhet

Partinummer

Ingen avkortning tillåts

Läs användarinstruktionerna

AC märkmatningsspänning

MD

Märkningar överensstämmer med ISO7010 och ISO15-223-1
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SMÄRTA I DET MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET

Före behandling med radiell stötvåg måste en korrekt 

undersökning och diagnos genomföras.

Håll dig uppdaterad om den senaste utvecklingen och de 

medicinska publikationerna om radiell stötvågsterapi för 

information om kontraindikationer och biverkningar som inte 

var kända vid tiden för tillverkningen.

RPW-terapi är indikerat för följande:

Myofasciala triggerpunkter (MTrP)
Lokalisering och avaktivering av triggerpunkter.  

Triggers lokaliseras på lågenerginivå (cirka 2 bar) genom att 

sändaren passeras över den muskelregion som behandlas 

(ökad känslighet för smärta) och sedan deaktiveras med en 

högre energinivå (cirka 3 bar).

Aktivering av muskel- och bindvävnad
Ökande cirkulation 
främjar blodflödet genom vävnaden och ökar 

ämnesomsättningen.

Pulsvibrationsmassage
Lindrar muskelspänning och -stress.

Tendinoser/tendiniter
Plantar fasciit, hälsmärta eller hälsporre är ett 
inflammatoriskt tillstånd i foten beroende på omfattande 

slitage av plantarfascian som stöder fotvalvet.

Kalkaxel/supraspinatus-sena
Axelförkalkning eller kronisk axelsmärta.

Lateral/medial epikondylit
Tennisarmbåge, inflammation av senfästen på den kubitala 

eller radiala delen av armbågsleden (humeralt).

Achillodyni
Smärta på grund av inflammation av akillessenan eller bursan 

knuten till den.

Retropatellärt smärtsyndrom
Smärta framför, bakom och runt knäskålen.

Underbenssmärta
Smärta lokaliserad utmed eller alldeles bakom 

tibias medialkant.

Proximalt iliotibialt bandfriktionssyndrom/trokanterit
Smärta eller värk på utsidan av knät eller höften.
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Intelect® RPW 2 ska INTE användas under följande villkor:

• Hjärna eller ryggrad i behandlingsområdet.

• På någon kroppsdel under graviditet.

• Direkt användning över cancerogena tumörer eller 

skador på grund av risken för ökat blodflöde till det 

maligna området.

• Polyneuropatiområde. En diabetespatient får ofta 

störda sensoriska och nervösa funktioner i det 

polyneuropatiska området.

• Kortisonterapi: Vänta minst 6 veckor efter en lokal 

kortisoninjektion före behandling med radiella stötvågor.

• Hemofili, trombos, djup ventrombos eller andra 

koaguleringssjukdomar.

• Antikoagulerande läkemedel.

• På neoplastiska vävnader eller områden med skador.

• Minskad termisk sensitivitet över behandlingsområdet, 

om inte läkaren som ansvarar för patienten 

har informerats.

• Pulser får inte appliceras på målområden nära stora 

kärl, ryggraden eller huvudet (utom i ansiktet).

KONTRAINDIKATIONER
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YTTERLIGARE FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Tänk på följande då du applicerar behandling med 

radiella stötvågor:

• Radiell stötvågsbehandling ska tillämpas med 

försiktighet över ben där minimal (ytliga ben) eller 

ingen (stadium IV-sår) mjuk vävnad föreligger.

• Hörapparater ska tas bort.

• Funktionen hos annan patientansluten utrustning 

kan påverkas negativt vid användning av pulserad 

radiell stötvågsutrustning. Bibehåll maximalt 

avstånd mellan enheter för att reducera tendenser 

till interaktion. Se EMC-tabellerna i slutet av denna 

handledning för mer information.

• Eventuella tendenser till blödning ökar vid 

upphettning på grund av ökningen av blodflödet och 

vaskulariteten för de uppvärmda vävnaderna. Därför 

gäller försiktighet vid behandling med terapeutisk 

radiell stötvågsbehandling på patienter som har 

blödningsproblem.

• Ständig övervakning av intensitetsnivåer och 

hudreaktioner ska ske under all behandling.

• Applicera alltid sändaren på huden med små 

cirkulära rörelser.

• Använd aldrig radiell stötvågsbehandling på huvudet.

• Behandla inte direkt på ett område med ett 

metallimplantat.

• Patienter med aktiva autoimmuna sjukdomar kanske 

inte reagerar positivt på behandlingen.

BIVERKNINGAR

Biverkningar kan inträffa efter en behandling med 

radiell stötvågsbehandling. De flesta visar sig efter 

1-2 dagar. Upprepa inte behandlingen förrän de tidigare 

biverkningarna har minskat. Vanliga biverkningar omfattar:

• erytem, rodnad

• svullnad

• smärta

• hematom

• petekier, röda fläckar

• hudåkommor efter tidigare kortisonterapi

• dessa biverkningar avtar vanligen efter 5 till 10 dagar.

PATIENTAPPLICERADE DELAR

Sändare Material Applicerad del typ

A6 Stål 1.4021 Typ B

T10 Stål 1.4021 Typ B

C15 Keramisk Volcera Typ B

DI 15 Titan klass 5 ELI Typ B

F15 PTFE Typ B

D20-S Stål 1.4542 Typ B

D35-S Stål 1.4542 Typ B

D20-T Titan klass 5 ELI Typ B

Ro40 Stål 1.4021 Typ B

R15 Stål 1.4021 Typ B

V10 POM-C LSG ( ACETRON) Typ B

V25 POM-C LSG ( ACETRON) Typ B

V40 POM-C LSG ( ACETRON) Typ B

PERI ACTORS POM-C LSG ( ACETRON) Typ B

SPINE ACTORS 
Polyvinylidenfluorid EpoFlon – 

ECTFE (Halar)
Typ B

Ultraljudsgel 
Vattenbaserad avjoniserad 

vattengel (PH7)
Typ B
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PRODUKTBESKRIVNING

Intelect® RPW 2 är en tryckluftsdriven ballistisk 

stötvågsgenerator. Stötvågorna i enheten genereras med 

en precisionsballistisk mekanism i handstycket. En projektil 

accelereras med komprimerad luft. Projektilens rörelse och 

vikt skapar kinetisk energi. När projektilen träffar en orörlig 

yta, stötvågssändaren, omvandlas denna kinetiska energi 

till ljudvågor. Denna akustiska puls skickas in i den vävnad 

som ska behandlas direkt med hjälp av en gel. Dessa vågor 

klassificeras som radiella stötvågor ur fysikalisk synpunkt. Den 

applicerade tryckpulsen propageras radiellt i vävnaden och 

har en behandlande effekt på vävnadsområden nära ytan.

Obs! Denna utrustning får användas endast av behörig läkare.
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Gelflaska

Gel för diagnostiska och terapeutiska medicinska  

procedurer bör vara vattenbaserad med avjoniserat vatten. 

Ingen formaldehyd, inget fett. Endast för utvärtes bruk.

Påse

KOMPONENTER

I instruktionerna hänvisar termerna ”vänster” och ”höger” 

till enhetens sidor från en användares perspektiv som står 

framför enheten.

Komponenterna till Intelect® RPW 2 visas nedan.

Falcon handstycke

Gelhållare

Kabelhållare
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NEDLADDNING AV BRUKSANVISNING

1. Gå till Chattanoogas webbplats www.chattanoogarehab.com  

för att ladda ned bruksanvisningen.

2. Slutför registreringen för att bli informerad om uppdateringar 

av programvaran och bruksanvisningen och registrera din enhet.

3. Välj din INTELECT RPW 2-modell.

4. Klicka på Ladda ned bruksanvisning för att 

starta nedladdningen.

5. En pdf-läsare kommer att krävas för att se bruksanvisningen.

STARTA SYSTEMET

Följ anvisningarna nedan för att starta Intelect® RPW 2:

ENHET ANSLUTEN TILL ELNÄTET

1. Anslut nätsladden till enhetens baksida. Anslut den andra 

änden av sladden till ett nätuttag.

Obs! Vid en nödsituation kan nätsladden kopplas bort från 
enhetens baksida.

2. Anslut Falcon handstycket till den högra kontakten.

3. Slå på strömbrytaren på enhetens baksida.

AVBRYTA BEHANDLINGEN

Tryck på knappen Play/Pause (start/paus) för att pausa 

behandlingen och tryck sedan på Stop (stopp) på pekskärmen. 

Om enheten är på nätspänning, tryck på knappen On/Off  

(på/av) på frontpanelen och stäng sedan av strömbrytaren på 

enhetens baksida.

Aktivera handstycket eller tryck på knappen Play/Pause (start/

paus) för att pausa behandlingen och tryck sedan på Stop 

(stopp) på pekskärmen. Om enheten är på nätspänning stänger 

du av strömbrytaren på enhetens baksida.

Håll intryckt 
för att stänga av
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• Denna enhet ska användas vid 10 °C till +40 °C och 30 % till 75 % relativ fuktighet (ingen kondensation). Enheten ska 

transporteras och förvaras vid -20 °C till +60 °C och 10 % till 90 % relativ fuktighet (ingen kondensation). 

• Krav på atmosfärstryck: 70 kPa till 106 kPa.

• Falcon-handstycket ska användas vid 10 ° C till + 40 ° C och 5% till 95% relativ fuktighet (ingen kondens). Handstycket ska 

transporteras och förvaras vid 0 ° C till + 60 ° C och 5% till 95% Relativ fuktighet (ingen kondens).

• V-Actor HF-handstycket ska köras vid 10 ° C till + 30 ° C och 5% till 95% relativ fuktighet (nej kondensation). Handstycket ska 

transporteras och förvaras vid 0 ° C till + 60 ° C och 5% till 55% relativt Fuktighet (ingen kondens).

• Den tid som krävs för att Intelect RPW 2 ska värmas upp från lägsta förvaringstemperatur mellan användningar tills 

Intelect RPW 2 är redo för sin avsedda användning är 5 timmar när on omgivningstemperaturen är 20 °C.

• Den tid som krävs för Intelect RPW 2 att svalna från den maximala lagringstemperaturen mellan användningen tills Intelect 

RPW 2 är klar för avsedd användning när omgivningstemperaturen är 20 ° C är 5 timmar

• Under enstaka felförhållanden och extrema användningsförhållanden kan handstyckets maximala temperatur nå 47 °C. 

Förutom din komfort finns det ingen speciell hälsorisk förknippad med denna temperatur.

• Användning av delar eller material som inte tillhandahålls av DJO kan sänka minimisäkerheten.

• Anslut endast enheter och utrustning till denna enhet som har specificerats i denna bruksanvisning som en del av 

Intelect RPW 2-systemet eller som har angetts vara kompatibla med Intelect RPW 2-systemet.

• Ta INTE isär, ändra INTE eller bygg INTE om enheten eller tillbehör. Det kan medföra skada på enheten, felaktig funktion, 

elektrisk stöt, brand eller personskada. 

• Innan terapienheten används måste operatören kontrollera att den är fullt funktionsduglig. I synnerhet måste kablar och 

kontakter kontrolleras med avseende på tecken på skador. Enheten får inte användas om någon del är skadad eftersom det 

finns risk för elektriska stötar. 

• Erbjud alltid patienten hörselskydd före varje användning.

• Applicera en tillräcklig mängd kopplingsgel på patientens hud i behandlingsområdet samt på stötvågssändaren.

• Den maximala energinivå som används under behandlingen får inte under några omständigheter orsaka onödig smärta 

för patienten.

• Applicera INTE fler än 300 stötvågor på samma ställe under behandlingen.

• Sändarens yta kan nå upp till 47 °C. Längre hudkontakt kan orsaka smärre brännskador. Avbryt terapin efter maximalt 

6000 pulser för att låta sändaren svalna.

• Att använda enheten vid tryck högre än 3 bar utan någon träffyta kan resultera i skada på handstycket.

• Håll alla tillbehör och deras kablar separerade under behandlingen genom att använda kroken på sidan av enheten för att 

undvika snubbelrisk.

• Koppla från enheten från nätspänningen före rengöring och översyn.

• Risk för skada på grund av pulstriggning när handstycket är öppet.

• Koppla ur handstycket från styrenheten före rengöring och underhåll.

• Det finns inga delar inuti enheten som användaren kan utföra service på. Avbryt användningen omedelbart om ett fel uppstår 

och kontakta ditt lokala DJO-kontor via www.djoglobal.com för hjälp och serviceinformation.

• Används får inte användas medan du sover eller använder tung utrustning

FÖRSIKTIGHET
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VARNING
• Denna utrustning får endast användas av läkare eller legitimerad praktiker. 

• Förorenade sändare och gel kan leda till infektion. Desinficera handstycket efter varje behandling. 

• Använd INTE Intelect RPW 2 i vatten (badkar, dusch, etc.) som skulle kunna orsaka elektroniskt haveri. 

• Använd INTE Intelect RPW 2 i närheten av eller i miljö med mikrovågsugnar och RF-kortvågsdiatermisystem.

• Den här enheten ska INTE användas i en miljö där andra utrustningar används som avsiktligt strålar ut elektromagnetisk 

energi på ett oskärmat sätt.

• För att undvika risken för elchock får utrustningen bara anslutas till ett jordat eluttag.

• Applicera INTE fler än 300 stötvågor på samma ställe under behandlingen.

• Tryck inte för hårt med stötvågssändaren mot patientens hud. 

• Avge inga pulser om INTE pulssändaren har kontakt med behandlingszonen.

• Bärbar RF-kommunikationsutrustning ska inte användas närmare än 30 cm till någon del av Intelect RPW 2, inklusive kablar 

som specificerats av tillverkaren. Annars kan detta resultera i en försämring av utrustningens prestanda.

• Användning av andra tillbehör, handstycken och sändare än de som specificeras eller tillhandahålls av utrustningens tillverkare 

kan leda till ökade elektromagnetiska emissioner eller minskad elektromagnetisk immunitet och resultera i felaktig drift.

• Anordningen är konstruerad för att uppfylla standarder för elektromagnetisk säkerhet. Denna utrustning genererar, använder 

och kan utstråla radiofrekvent energi och kan om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna orsaka skadlig 

interferens för andra anordningar i närheten. Skadlig interferens för andra anordningar kan fastställas genom att slå på och 

stänga av denna utrustning. Försök att åtgärda interferensen på ett eller flera av följande sätt:

  » Rikta eller placera om den mottagande enheten.

  » Öka avståndet mellan utrustningens delar.

  »  Anslut apparaten till ett eluttag som befinner sig i en annan krets än det till vilket andra enheter är anslutna.

  » Rådgör med en auktoriserad DJO-återförsäljare för hjälp.

• Denna utrustning får inte modifieras.

• Intelect® RPW 2 kan vara mottaglig för elektrostatisk urladdning (ESD) vid mer än ±8 kV när man först fattar antingen Falcon- 

eller V-ACTOR-handstycket. I händelse av en sådan urladdning kan Intelect® RPW 2 tappa kommunikationen. Intelect® RPW 2 

avslutar då alla aktiva utmatningar och placerar enheten automatiskt i ett säkert tillstånd.

• För att förhindra elektrostatisk urladdning (ESD) vid mer än ±8 kV:

 » Fatta tag i handstycket innan behandlingen påbörjas. Om applikatorn måste läggas ned innan behandlingen 

avslutas, stoppas den aktuella behandlingen först och sedan placeras applikatorn i hållaren.

 » Se till att fuktigheten i användningsmiljön håller minst 35 % relativ luftfuktighet.

 » Golven ska vara av trä, betong eller keramikplattor. Om golv är täckta med syntetiskt material rekommenderar 

DJO att man genomför ytterligare kontroller för att hålla den relativa luftfuktigheten vid åtminstone 35 %.

 » Informera vårdpersonal, entreprenörer, besökare och patienter om dessa ESD-försiktighetsåtgärder.

• Blockera INTE enhetens ventiler.

• Potentiell elektromagnetisk eller annan störning kan uppstå för denna eller annan utrustning. Försök att minimera denna 

störning genom att inte använda annan utrustning i samband med den

• Denna utrustning är inte utformad för att förhindra att vatten eller vätskor tränger in. Inträngning av vatten eller vätskor kan 

orsaka funktionsfel i de inre komponenterna i systemet och därför skapa risk för personskada.
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FARA
• Anslut INTE enheten till en spänningskälla utan att först ha verifierat att spänningskällan har rätt spänning. Felaktig spänning 

kan medföra skada på enheten, felaktig funktion, elektrisk stöt, brand eller personskada. Enheten har konstruerats för att endast 

fungera med den spänning som anges på skylten med märkspänning och serienummer. Ta kontakt med din DJO-återförsäljare om 

enheten har fel märkspänning. 

• Enheten är inte konstruerad för att användas i syrerik miljö. Explosionsrisk föreligger om enheten används i närvaro av 

brandfarlig anestetisk blandning med luft, syre eller dikväveoxid. 

• Om enheten inte är säker för operation måste den repareras av en auktoriserad servicetekniker och användarna måste 

informeras om farorna med enheten.
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PACKA UPP ENHETEN

Enheten levereras i allmänhet med det förpackningsmaterial 

som tillhandahålls av tillverkaren. Eftersom enheten väger 

ungefär 32 kg måste den packas upp av minst två personer.

Gör så här:

• Placera transportförpackningen så att  

UPP-markeringen pekar uppåt.

• Ta bort säkerhetsremmarna från 

transportförpackningen.

• Ta bort transportförpackningen genom att lyfta uppåt.

• Ta bort resterande skummaterial.

• Minst två personer krävs för att lyfta upp enheten ur 

den undre förpackningen.

• Granska enheten för tecken på eventuella skador 

innan du fortsätter.

Så fort enheten packats upp ska du genomföra följande steg:

1. Kontrollera leveransdokumenten för att se till att alla 

komponenter har levererats.

2. Granska de externa komponenterna och tillbehören för 

tecken på eventuella transportskador.

3. Verifiera att förpackningen innehåller följande:

• Intelect® RPW 2-enhet

• Intelect® RPW 2-snabbguide

• USB-minne

• Påse

• Gelhållare

• Kabelhållare

• Nätsladd

• Conductor™ ledningsgel – flaska på 250 ml

• Standardtillbehörskit med följande innehåll:

            » RPW Falcon handstyckesapplikator

            » Projektil

            » R0 40 – 15 mm ESWT-sändare

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

            » Tätningssats

            » Styrningsrör

            » Rengöringsborste

4. Behåll originalförpackningen. Den kan komma till nytta 

vid transport av utrustning. Se kapitlet Tillbehör, sidan 64, för 

information om tillbehör.

5. En påse levereras med enheten. Påsen kan fästas 

på enhetshandtagets sida och användas för förvaring 

av tillbehör.

a. Placera påsen på enhetens sida, precis under 

handtagsskenan:

b. Se till att den medföljande textildelen placeras ovanför 

skenan.

c. Fäst textildelen på kardborrbandet på påsens baksida.
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6. Gelhållarkoppen kan fästas på vilken sida av enheten 

som helst.

7. Kabelhållaren används för att hänga upp handstyckets kablar.

I instruktioner hänvisar termerna ”vänster” och ”höger” till 

maskinens sidor från en användares perspektiv som står 

framför enheten.

Komponenterna till Intelect® RPW 2 visas nedan.
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ENHETSBESKRIVNING

Handtag

Färgpekskärm 

Start/paus-knapp

Stöd för Falcon handstycke

Fackhållare för sändare*

USB-anslutning

Rotationsjusterings-
knapp

V actor applikatorstöd 

Brytare
PÅ/AV

Strömbrytare

* Enhet levererad med två sändare. Andra visade sändare är tillval.
*  V-actor applikator är tillval.
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FALCON HANDSTYCKE - INSTÄLLNING

1. Skruva loss skaftet från handstycket och dra ut det 

ur handstyckets handtag. Använd den medföljande 

skruvnyckeln med öppen ände för detta ändamål.

2. För in den nya projektilen i det inpassade styrröret.

3. Skruva fast skaftet på handstycket och dra åt för hand. 

Tryck ordentligt handstycket mot bordet med en hand och 

dra åt skaftet med skruvnyckeln. Det ska inte längre vara 

möjligt att skruva loss skaftet för hand.

4. Skruva tillbaka sändarens skruvlock med sändaren som 

krävs ordentligt på skaftet. För tvådelade sändarkåpor: 

Se till att båda kåpdelar är fastskruvade ordentligt och att 

sändarens skruvlock skruvats fast ordentligt vid skaftet.

5. Anslut Falcon handstycket till enhetens högra anslutning.
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STARTA ENHETEN

Sätt i nätsladden på enhetens baksida och sätt i kontakten 

i ett eluttag. 

Slå på enheten med strömbrytaren på enhetens baksida.

Se till att nätkontakten alltid är tillgänglig eftersom den kan 

fungera som en nödströmbrytare. Stäng av huvudbrytaren 

för att stänga av enheten helt. Koppla bort nätkontakten 

från uttaget för en helpolig avskiljning från nätspänningen.

1. Initieringsskärmen nedan visas i några sekunder 

medan enheten startar.

2. Därefter visas den första inställningsskärmen där 

användaren kan ställa in språk och tid på enheten.

3. Klicka på ”Continue”

LADDA NED BRUKSANVISNING

1. Gå till Chattanoogas webbplats på

www.chattanoogarehab.com

2. Gå till produktflken för Intelect RPW 2.

3. Fyll i registreringsformuläret för att få information om 

nyaversioner av produktens programvara och uppdateringar 

av bruksanvisningen.

4. Gå till dokumentflken.

5. Klicka på den senaste versionen av bruksanvisningen för 

din Intelect RPW 2  för attladda ned den.

Anmärkning: Ett pdf-visningsprogram krävs för att öppna
bruksanvisningen.

INDIKATORLAMPOR PÅ ENHETEN

Intelect RPW 2 COMBO har flra lampor som fungerar som 

indikatorer:

BLÅ INDIKATOR FÖR PÅ/AV-KNAPPEN:

• Lyser med fast sken när enheten är ansluten till elnätet

• Blinkar när apparaten slås PÅ/AV

BLÅ INDIKATOR SPELA/PAUSA-KNAPPEN:

• Blinkar när användaren kan påbörja/återuppta en 

behandling. Lyser annars med fast sken
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KOMMUNIKATION

Ladda ner och installera Windows 10 Intelect Connect-appen gratis från chattanoogarehab.co

För att förbereda kommunikationen med INTELECT RPW 2 trycker du på inställningsknappen och rullar nedåt på skärmen.Tryck 

på knappen ”Data transfer” (Dataöverföring) för att upprätta Bluetooth-anslutningen.

1. Skärmen ”Waiting for connection” (Väntar på anslutning) 

visas medan produkten upptäcker datorn som den ska 

länkas till.

2. Om en eller flera aktiva kanaler på apparaten används 

för behandling visas felmeddelandet ”Active channel, 

please stop before data transfer” (Aktiv kanal, avsluta före 

dataöverföring). 

3. En numerisk nyckel anges. Du slutför länkningen 

till datorn genom att ange nyckeln på datorn. På 

enhetsskärmen visas ”Connected” (Ansluten) och 

dataöverföringen via Windows 10-appen kan börja.

4. När enheten är ansluten via appen visas enhetens namn 

och typ och de behandlingsdata/protokoll som finns 

tillgängliga för export till datorn.

5. Behandlingsdata visas efter identifierare. När ett objekt 

väljs visas behandlingsdata för detta ID.

6. Anpassade protokoll anges i en lista efter namn och kan 

exporteras till datorn och importeras från datorn till enheten. 

Notera att behandlingsdata endast kan exporteras och inte 

importeras.
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DRIFTSSPECIFIKATIONER

Värden som visas på enheten har en tolerans på ±10 %

Bredd .................................................................................................420 mm 

Djup .....................................................................................................410 mm 

Höjd ................................................................................................... 1140 mm

Standardvikt (med ett handstycke) ...........................................32 kg 

Omgivningstemperatur .................................................... 10 °C–40 °C 

Relativ luftfuktighet ...........................................................30 % till 75 %

Lufttryck ................................................................700 hPa till 1 060 hPa

Effektförbrukning

350 VA (modell 2173DEV)

350 VA (modell 2174DEV)

450 VA (modell 2175DEV)

Inmatning

120V AC~ 50 - 60 HZ 350VA (MODELL 2173DEV) 

220-240V AC~ 50 HZ 350VA (MODELL 2174DEV)

230V AC~ 60 HZ 350VA

100V AC~ 50 - 60HZ 450VA (MODELL 2175DEV)

Uteffekt

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)

Läge ..................................................................enkelt eller kontinuerligt

Tryckluftsproduktion ............................................................0,3–5,0 bar

Inställningar för effektökning .....................................................0,1 bar

Pulsamplitud ca. ......2 mm vid 3 bar, tomgång (utan koppling)

Pulsbredd ..................................................................................ca. 6–12 ms

Pulsfrekvens .................... 1–21 Hz för RPW, 1–50 Hz för vibration

Säkringar ................................................. 2 x T6,3A H 250 V 5x20 mm

Elklass ................................................................................................. KLASS I

Eltyp (grad av skydd) .......................................................................TYP B

Tillsynsriskklass ........... IIa enligt direktivet om medicintekniska  

 produkter 93/42/EEG

Vikt .......................................................................................... 29 Kg (64 lbs)

Säker arbetslast ......................................................................5 Kg (11 lbs)

FALCON HANDSTYCKE – TEKNISKA 
SPECIFIKATIONER

Tryckluftsinmatning .............................................................. 1,0–5,0 bar

Omgivande temperatur under drift ................................  10–40 °C

Omgivande temperatur under förvaring .........................0–60 °C 

och transport

Omgivande lufttryck under drift ............................ 800–1 060 hPa

Omgivande lufttryck under förvaring...................500–1 060 hPa 

och transport

Luftfuktighet under förvaring .......5–95 %, icke kondenserande 

och transport

Luftdrift ...................................................5–95 %, icke kondenserande

Vikt ..........................................................................................................480 g

PROGRAMVARA

Programvaran har utvecklats och tillhandahålls av DJO.

För att se programvarans version, tryck på knappen 

Inställningar.

Programvarans versionsnummer kan hittas genom att 

trycka på displayenhetens versionsinformation.

TRANSPORT- OCH 
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperatur ............................................-20 °C till 60 °C

Relativ luftfuktighet ................... 10 %–90 % icke kondenserande

Lufttryck ...............................................................500 hPa till 1 060 hPa

STRÅLNING

Egenskaper för RF-sändare/mottagare:

– Frekvensband: 2 400–2 483,5 MHz

– Moduleringstyp: GFSK

– Datahastighet: upp till 2 Mbit/s 500 kHz avvikelse vid

2 Mbit/s

– Effktiv utstrålad effkt: +6 dBm
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FÖRBEREDELSE AV PATIENTEN 

Innan du applicerar en radiell stötvåg på patienten måste 

du först förbereda patientens hud. Genom att noggrant 

förbereda patientens hud för terapi åstadkommer du att 

mer energi når målområdena och reducerar även risken 

för hudirritation.

Gör så här för att förbereda patientens hud för terapi:

1. Tvätta noggrant av huden på den plats där du ska applicera 

terapi med en mild tvål och vatten eller en spritlösning.

2. Torka av huden noggrant.

3. Applicera rikligt med ultraljudsgel på patientens målområde.

RPW-behandling, i rätt dos och för korrekta indikationer, 

är en utmärkt behandling för många kroniska tillstånd 

som andra behandlingsmetoder inte kan förbättra eller 

läka. RPW-terapi är mycket uppskattad av terapeuter 

tack vare dess positiva resultat och dess relativt korta 

behandlingsperiod.

BEHANDLINGSTIPS

• Låt din patient vila i ett avkopplande läge under en 

behandlingsperiod, lägg hoprullade handdukar under 

armar och ben vid behov för komfortens skull under 

en intensiv behandling.

• Lokalisera de värkande punkterna som ska behandlas. 

Det kan vara en bra idé att markera punkterna med 

en filtpenna.

•  Applicera en riklig mängd gel på huden i behandlingsområdet.

Prata med din patient och se till att denne förstår följande:

• Behandlingen bör börja med lägsta barnivån.

• Barnivån bör öka långsamt, manuellt eller automatiskt när 

du använder komfortläge.

• Det är patientens skyldighet att när som helst meddela 

läkaren om behandlingen blir smärtsam.

Obs! Terapeuten bör vara uppmärksam på patientens kroppsreaktion 
under behandlingen.
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PÅ/AV-knappen på Intelect® RPW 2 har flera ljusindikatorer:

– lyser med ett fast sken PÅ från enhetens anslutning till elnätet

– blinkar när du slår PÅ/AV.

START/PAUS-knappens blå indikator: den blinkar när användaren kan starta/återuppta en behandling. Annars lyser den med ett 

fast sken.

SKÄRMBESKRIVNING

ENHETENS ANVÄNDARGRÄNSSNITT

1. Menyfält

2. Huvudområde

3. Kanalfält
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Varje skärm innehåller följande områden:

Menyfält
Ligger högst upp på varje skärm och visar den aktuella skärmens namn.

Huvudområde
Detta område ligger under menyfältet och visar ikoner som är unika för den aktuella skärmen.

1. Menyfält

2. Huvudområde

3. Kanalfält
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FÖRSTÅ DET NEDRE FÄLTET

Hemskärmen visar om handstycket är anslutet (tillgängligt = anslutet; ej tillgängligt = inte anslutet). Om handstycket är anslutet 

men enheten upptäcker ett fel, kan ett meddelanden visas (se sidan 64 för mer information).

Skärmens vänstra sida visar vilken sändare du har valt med en bild på sändaren – se till att du har rätt sändare i slutet av handstycket.

Den högra sidan kommer att visa pulsmängden, behandlingsstatus, valt handstycke (behandling). Behandlingsstatusen kommer 

att förändras när behandlingen fortskrider, vanligtvis enligt följande: inställning, trycksätt, trycksatt, arbetar, paus, slutförd.

V Actor-status: 
Tillgänglig Falcon-status: 

Tillgänglig



28 ANVÄNDARGRÄNSSNITT SV

INTELECT® RPW 2 – ANVÄNDARHANDLEDNING

MÖJLIGHETER FÖR KANALSTATUS:

Indikerar att 

handstycket 

är klart för 

användning

Indikerar att handstycket inte 

är klart för användning

Indikerar att 

sändartypen inte 

har valts

Indikerar att sändartypen 

har valts

Indikerar att 

kompressorn är 

trycksatt

Indikerar att 

behandlingen pågår

Indikerar att 

behandlingen är 

pausad

Indikerar att handstycket 

inte fungerar korrekt eller 

inte är kompatibelt med 

INTELECT® RPW 2

Indikerar att 

behandlingen 

är slutförd

BESKRIVNING AV BAR 

Bar är måttenheten för intensiteten som appliceras av handstycket och som känns av patienten. 

Barinställningar kan ökas eller minskas med hjälp av enhetens vridratt.

Mätningar av bar börjar på 0,3 och kan nå 5,0. Bar ökar i steg om 0,1.

Lägre inställningar, t.ex. <1,0 bar, bör reserveras för rygg- och ansiktsbehandlingar om inte patienten har en låg smärttröskel. 

Barinställningar över 1,4 används för alla övriga behandlingar.
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Funktionen Comfort Mode (komfortläge) slår på och av upptrappningsfunktionen. Denna funktion ökar barintensiteten 

och avser att vänja patienten vid utmatningstrycket i stället för att administrera den totala utmatningen på en gång. 

Standardinställningen för den här funktionen är PÅ och detta möjliggör för enheten att gradvis öka barintensiteten till önskad 

behandlingsinställning. Enheten kommer att öka till den önskade barinställningen med början vid 1/10 av önskad bar och 

långsamt öka stegvis med 1/3 av den inställda pulsmängden tills den når full barstyrka.

Den här funktionen kan stängas AV genom att trycka på skärmen.

Obs! Om komfortläget har stängts AV före behandlingen kan det inte aktiveras i mitten av en behandling, medan en behandlingsperiod pågår.

Under behandlingen, medan enheten håller på att trappa upp till behandlingsnivån, kan enheten pausas.

När behandlingen återupptas efter paus kan behandlingen fortskrida på ett av tre sätt:

1. Fortsätta upptrappningen till full barnivå.

2. Behandlingen kan återupptas på barnivå när den pausas under upptrappningen.

3. Behandlingen kan återupptas och läkaren kan vrida enhetens ratt så att upptrappningsinställningen är lägre under resten 

av behandlingen.

Barinställningen är den mest känsliga parametern och det är mycket viktigt att den ställs in korrekt. 

En låg nivå på barenergi skulle inte vara effektiv eftersom 50 % av energin försvinner vid hudens yta. En hög energinivå däremot 

kan generera intensiv smärta under behandlingen och få patienten att inte söka ytterligare behandlingar. Komfortläget på 

Intelect RPW 2 är utformat för att hjälpa läkaren att bestämma vilken nivå av barenergi och obehag som patienten kan acceptera.

INGEN UPPTRAPPNING

UPPTRAPPNING PÅ

UPPTRAPPNING 
PÅ MEN STOPP

BA
R

BEHANDLING
2000 PULSER

3 BAR

BESKRIVNING AV KOMFORTLÄGE

I föregående Intelect® RPW kallades denna funktion för Ramp Mode (upptrappningsläge). Samma användarvänliga 

funktionalitet har tillämpats på Intelect RPW 2.
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  INSTÄLLNINGAR

Du kan göra inställningar via inställningsikonen högst upp till höger på menyraden på startskärmen. Tryck på ’’-knappen för att 

gå till inställningarn

vep lodrätt för att vis

1. På startskärmen visas namnet på aktuell skärm mitt på menyraden. Som standard är detta ”Intelect RPW 2”.

2. ”Language” (Språk): Tryck på den här rutan om du vill välja ett annat språk.

3. Enhetsnamnet kan ändras till ett valfritt namn, t.ex. namnet på kliniken. Tryck bara på knappen ”Device name” (Enhetsnamn) 

och ange det nya namnet på tangentbordet som visas. Tryck på Enter, så visas det nya enhetsnamnet på startskärmen.

4. Du kan ställa in datum och tid genom att trycka på knappen ”Date and time” (Datum och tid). Här kan du även ställa in 

datum- och tidsformat.

5. Tryck på knappen ”Screen and sounds” (Skärm och ljud) för att gå till motsvarande meny:

» Om du vill justera skärmens ljusstyrka trycker du på knappen ”Brightness” (Ljusstyrka). Ljusstyrkan går från 0 % (svagast) till 100 

% (starkast) i steg om 10 %. Standardinställningen är 80 %.

» Om du vill justera ljudvolymen väljer du volymknappen. Volymen går från 0 % (av) till 100 % (högst) i steg om 10 %. 

Standardinställningen är 40 %.

» Tryck på knappen ”Keyboard sounds” (Tangentbordsljud) för att välja om tangentbordsljuden ska vara på eller av. 

Standardinställningen är ”ON” (PÅ).

» Tryck på knappen ”Keypad layout” (Knappsatslayout) för att ändra knappsatsformat till QWERTY, AZERTY ellerQWERTZ.

6.Pulsräknare kan återställas

7. Om du trycker på ”Display unit version information” (Visa information om enhetsversion) visas serienummer för aktuell 

programvaruversion och flra enhetsparametrar enligt nedan.

8. Välj NRS eller VAS som smärtskala genom att trycka på knappen ”Pain scale” (Smärtskala).

9. Om du trycker på knappen ”Data transfer” (Dataöverföring) kan enheten anslutas via Bluetooth till en Bluetooth-

aktiveraddator.

10. Tryck på ”Reset to factory defaults” (Återställ till fabriksvärden) för att återställa enhetens fabriksinställningar. När du trycker 

på knappen startas enheten om och den inledande konfiurationsskärmen visas.

11. När en USB-enhet ansluts visas en ny knapp för säker utmatning av USB-enheten. Tryck på knappen och följ anvisningarna på 

skärmen
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HEMSKÄRM

Intelect® RPW 2-hemskärmen ger åtkomst till alla systemmodaliteter och funktioner. Hemskärmen innehåller 

följande information:

Modaliteter Tilldela eller starta genväg Bibliotek

Kliniska protokollbibliotek

”Rekommenderad parameterinställning”
Förprogrammerat protokollbibliotek

Utbildningsbibliotek:
· Modalitetsbeskrivningar 
· Anatomiska bilder
· Patologiska bilder

Behandlingsdatalagring
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SKÄRMEN BEHANDLINGSÖVERSIKT

Genom att välja radiell stötvåg eller vibrationsterapi så ändras skärmen automatiskt till skärmen Behandlingsöversikt. Skärmen 

Behandlingsöversikt på Intelect® RPW 2 innehåller följande information:

Spara/skriv över 
standardinställningar 

eller anpassade 
protokoll

Riktlinjer för 
behandling

Tilldela 
behandling 

Parametrar

Undermeny för Välj sändare

Välj sändartyp

Välj sändare

Svep lodrätt för att se 
fler parametrar

1. Tryck på för att 
aktivera
Aktiv ruta omgiven av 
svart linje
2. Justera med 
justeringsratten:
• Medurs – öka
• Moturs – minska
Obs! När en parameter 
inte är justerbar blir 
parameterrutan grå.
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Välj sändare



34 ANVÄNDARGRÄNSSNITT SV

INTELECT® RPW 2 – ANVÄNDARHANDLEDNING

RIKTLINJESKÄRMEN

Riktlinjerna innehåller följande information: 

modalitetsbeskrivning, termer, indikationer och kontraindikationer, riktlinjer för behandling.

Tryck på bilden för 
att se i helskärmsläge

Svep horisontellt 
för mer

RADIELL STÖTVÅG – DRIFT

Följ följande steg för att påbörja behandlingen:

1. Förbered patienten för radiell stötvågsbehandling. Se avsnittet FÖRBEREDELSE AV PATIENTEN.

2. Välj Falcon-handstycksikonen på hemskärmen.



4. VAL AV SÄNDARE
När du väljer knappen ”sändartyp” (som tidigare visats) ser du en skärm som visar fyra typer av sändaralternativ. Den andra 

skärmen visar en lista över tillgängliga sändare för den specifika typen av sändaralternativ. Tryck på sändaren du vill använda. 

När den väl valts kommer informationen med vald sändare att anges på behandlingsskärmen.
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3. INSTÄLLNING AV BEHANDLING 
På skärmen Behandlingsöversikt kan du justera behandlingsparametrar till önskad nivå.

Obs! Börja aldrig med tryckjustering – justera först alla andra parametrar och ställ in bartrycket precis innan behandlingen påbörjas.

Parametrar

1. Tryck på för att aktivera
2. Justera med justeringsratten:
• Medurs – öka
• Moturs – minska

Val indikerar rutan för
typ av sändare
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5. STARTA BEHANDLING MED KOMFORTLÄGE ”PÅ”
Tryck på knappen start/paus

Kompressorn aktiveras några sekunder – då meddelandet ”Armed (Trycksatt)” visas kan behandlingen starta med att 

utlösa handstycket.

Knappen överst på handstycket är avtryckarknappen, även kallad start-/stoppknappen.
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6. BEHANDLING PÅGÅR
När behandlingen börjar med komfortläget ”PÅ” ökar bartrycket gradvis med början vid 1/10 av det inställda värdet.

Det verkliga värdet visas i komfortlägets förloppsfält.

När patienten uppger att behandlingen känns obehaglig eller smärtsam pausar terapeuten behandlingen genom att 

utlösa handstycket.

Terapeuten har två alternativ:

1. Återuppta behandlingen i komfortlägesnivån.

2. Fortsätta sökningen av komfortlägesnivån genom att återuppta behandlingen. 
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7. PAUSA BEHANDLING
Om behandlingen pausas visas automatiskt Avbryt behandling på skärmen Behandlingsöversikt.

Behandlingen kan pausas genom att trycka på PAUS-knapparna på enheten. Behandlingen kan också pausas genom att trycka 

på knappen på handstycket.

Se exempelsscenarierna:

Scenario 1: handstycket är aktivt och projektilen rör sig. Knappen på handstycket trycks in, projektilen slutar röra sig men 

handstycket förblir aktivt. Knappen på handstycket trycks in igen, projektilen återupptar rörelsen och behandlingen kan återupptas.

Scenario 2: handstycket är aktivt och projektilen rör sig. Enhetens pausknapp trycks in, projektilen slutar röra sig men 

handstycket förblir aktivt. Knappen på handstycket trycks in men ingenting händer. Enhetens pausknapp trycks in igen och detta 

meddelar handstycket att enheten är redo att starta behandlingen. Om man nu trycker på handstyckets knapp igen återupptar 

projektilen rörelsen och behandlingen kan återupptas.
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8. AVBRYT BEHANDLING
Om handstycket är aktivt och projektilen rör sig: 

Pausa först behandlingen, så blir handstycket inaktivt. Sedan genom att välja Avbryt behandling kommer behandlingen att 

avslutas och behandlingssammanfattningen visas.

9. ENKELBILDLÄGE
Falcon D-Actor har förmågan att göra enstaka bilder.

Detta kan göras genom att välja frekvens och vrida ratten åt vänster så att Hz visas som ”—”. Välj sedan Pulser och ändra 

pulsantalet till ‘1’. 

När denna enda enkelbildbehandling är klar kommer skärmen för behandlingsöversikt att visas.
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10. BEHANDLINGSÖVERSIKT
När behandlingen är slutförd visas skärmen för behandlingssammanfattning med följande alternativ:

• Upprepa behandlingen genom att trycka på rutan Kör igen.

• Spara

 » terapiinformation till behandlingsdata 

 » behandlingsprotokollet till anpassade protokoll.

• Avsluta modalitet och återgå till hemskärmen.
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SPS (REKOMMENDERAD PARAMETERINSTÄLLNING)

The Intelect® RPW 2 har en ikon för rekommenderad parameterinställning (SPS). Det handlar om en serie protokollförinställningar 

där kroppsområde, klinisk indikation, patologiskt tillstånd och svårighetsgrad väljs av användaren och den föreslagna algoritmen 

väljer då parameterinställningarna. Alla inställningar kan redigeras så att de passar lämplig föreskriven patientbehandling och 

patientens komfort.

FÖLJ FÖLJANDE STEG FÖR ATT PÅBÖRJA ETT SPS-PROTOKOLL:

1.  Välj SPS från hemskärmen

2. Tryck på KROPPSDELEN som du vill behandla 

Obs! Den valda kroppsdelen kommer att markeras och flyttar du fingret till ett annat område medan du håller kvar fingret på skärmen markeras en 

annan kroppsdel.
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3. Välj INDIKATION

Välj Infraspinatustendinos 

4. Välj INDIKATION

Välj Smärtområde Behandling
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5. VAL AV MODALITET

6. INSTÄLLNING AV BEHANDLING
På skärmen Behandlingsöversikt visas de föreslagna behandlingsinställningarna och du kan justera parametrar till önskad nivå.

Välj Radial stötvåg

Parametrar

1. Tryck på för att aktivera
2. Justera med justeringsratten:
• Medurs – öka
• Moturs – minska
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7. STARTA BEHANDLING
Tryck på knappen START

Behandling pågår
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BEHANDLINGSDATA

Efter att en behandling har avslutats kan behandlingsdata sparas på Intelect® RPW 2 för senare användning på enheten.

SPARA BEHANDLINGSDATA 

Klicka på knappen ”Assign to” (Tilldela). Behandlingsdata kan tilldelas till en mapp när som helst under 

behandlingen(förberedelse, pågående behandling eller slutförd behandling), men data kan bara sparas när behandlingen har 

slutförts och kanalen är ledig för nästa behandling (efter att du tryckt på ”Exit” (Avsluta) på skärmen för behandlingsöversikt).

Tryck på ”Open pain scale” (Öppna smärtskala) för att registrera smärta efter behandling

1.  Tryck på TILLDELA TILL på skärmen Behandlingssammanfattning
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2. Skärmen BEHANDLINGSDATA visas
Spara behandlingsda

Skapa och spara 
till ett nytt ID

Välj och 
spara till ett 
befintligt ID

SPARA BEHANDLINGSDATA TILL ETT NYTT ID: 

Ange ID och spara
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VISA OCH HANTERA BEHANDLINGSDATA

Tryck på ikonen BEHANDLINGSDATA på hemskärmen

1. VISA behandlingsdata 
Välj behandlingsdata
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Välj session för att se 
behandlingsöversikt för den 
sessionen.

BEHANDLINGSHISTORIK visas, inklusive alla tidigare sparade behandlingssessioner rangordnade kronologiskt

Sessionsinformation visas
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2. RADERA behandlingsdata
Radera alla ID

Radera ett ID



50 ANVÄNDARGRÄNSSNITT SV

INTELECT® RPW 2 – ANVÄNDARHANDLEDNING

Bekräfta eller avbryt

Radera alla behandlingssessioner
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Radera en session
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ANPASSADE PROTOKOLL

Intelect® RPW 2 gör det möjligt att definiera maximalt 25 anpassade protokoll. 

SPARA ETT ANPASSAT PROTOKOLL

Ett nytt anpassat protokoll kan sparas antingen på skärmen Behandlingsöversikt eller skärmen Behandlingsöversikt.

1.  Tryck på SPARA på skärmen BEHANDLINGSÖVERSIKT eller skärmen BEHANDLINGSÖVERSIKT

2. Ge det anpassade

Obs! Det är också möjligt att skriva över modalitetens standardinställningar i stället för att spara till anpassade protokoll.



3. Det anpassade protokollbiblioteket visas där du kan spara protokollet som NYTT anpassat protokoll eller SKRIVA ÖVER ett 

befintligt anpassat protokoll

SKAPA ETT NYTT ANVÄNDARPROTOKOLL: 

Ange namn på anpassat protokoll och spara
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Välj och skriv över 
befintligt protokoll

Alfabetisk lista
Svep för att se mer

Skapa nytt 
anpassat protokoll



54 ANVÄNDARGRÄNSSNITT SV

INTELECT® RPW 2 – ANVÄNDARHANDLEDNING

VISA OCH HANTERA ANPASSADE PROTOKOLL

Tryck på ikonen ANPASSADE PROTOKOLL på hemskärmen

1. VISA anpassat protokoll
Välj önskat anpassat protokoll
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Behandlingssammanfattning visas med protokollinställningarna.

Starta behandling eller utför andra åtgärder. 

2. RADERA anpassat protokoll
radera alla protokoll
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Radera ett protokoll
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GENVÄGAR

Intelect® RPW 2 möjliggör 12 genvägstilldelningar för anpassade protokoll på hemskärmen.

TILLDELA GENVÄG

Följ följande steg för att tilldela en genväg på hemskärmen som inte är tilldelad. Ikoner för genvägar visas med grå färg för ett 

anpassat protokoll: tryck på någon av de inte tilldelade ikonerna för ”genväg” på hemskärmen.

Välj önskat protokoll i biblioteket för anpassade protokoll
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Genväg tilldelad på hemskärmen

När genvägen har tilldelats får genvägsikonen den färg och ikon som hör ihop med den relaterade modaliteten.



TA BORT TILLDELNING AV GENVÄG

Följ följande steg för att ta bort tilldelning av en genväg på hemskärmen för ett anpassat protokoll:

håll ned genvägsikonen som du vill ta bort tilldelning för på hemskärmen.

Enheten visar en textruta med frågan, ”Ta bort genvägen ’Mitt anpassade protokoll 1’?”

Välj ”Cancel” (Avbryt) om du vill avbryta avtilldelningen och återgå till startskärmen eller ”Confim” (Bekräfta) om du vill gå vidare

med avtilldelningen. När du har valt ”Confim” visas inte längre den tidigare tilldelade genvägen på startskärmen.
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KLINISKA RESURSER

Intelect® RPW 2 innehåller ett unikt bibliotek med kliniska resurser.

Det anatomiska och patologiska bildbiblioteket är till för att hjälpa användaren att visuellt förstå och lokalisera specifika 

muskelgrupper och vanliga problem i samband med patologiska tillstånd samt att tillhandahålla ett utbildningsverktyg som 

klinikern kan använda på patienten.

Modalitetsbeskrivningarna informerar om den fysiska bakgrunden och de fysiologiska effekterna av radiell stötvåg och 

vibrationsterapi i syfte att hjälpa användaren med val av rätt modalitet.

Följ följande steg för att visa biblioteket med kliniska resurser:

Tryck på ikonen Bibliotek med kliniska resurser på hemskärmen.

ANATOMISKT/PATOLOGISKT BILDBIBLIOTEK

Följ följande steg för att visa anatomiskt eller patologiskt bildbibliotek:

1. Tryck på ikonen Anatomiskt eller Patologiskt bildbibliotek på skärmen Kliniska resurser



2. Tryck på den kroppsdel som du vill visa information för
Välj antingen anterior (till vänster på skärmen) eller posterior (till höger på skärmen).

3. De tillgängliga bilderna för den valda kroppsdelen visas
Tryck på bilden som du vill se i helskärmsläge.
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4. Helskärmsbild

Stäng helskärmsläge
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MODALITETSBESKRIVNINGAR

Följ följande steg för att visa beskrivningarna av radiell stötvåg och vibrationsterapi:

1. Välj en av modalitetsbeskrivningarna

2. Modalitetsbeskrivningen visas

SKÄRMDUMPSFUNKTION

Intelect® RPW 2 enheten har en inbyggd funktion som gör att användaren kan ta skärmdumpar till exempel för att skriva ut en 

behandlingssession som utförs av:

1. För in USB-enheten i USB-porten på Intelect® RPW 2-enhetens baksida.

2. Tryck samtidigt på knapparna start/paus och på/av i cirka 1 sekund. Skärmen blinkar och bilden fångas på USB-enheten.

3. Mata ut USB-enheten i inställningsmenyn för att möjliggöra säker borttagning från Intelect RPW 2-enheten.

4. Filens format är bitmap och datum och tid är kodade i filnamnet.

Obs! Skärmdumpsfunktionen får inte användas under behandlingen.
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FELSÖKNINGSKODER

1. Alla systemmeddelanden, varningsmeddelanden och felmeddelanden som genereras av enheten är självförklarande, 

förutom systemfel.

2. Om systemfel uppstår, notera felkoden och kontakta återförsäljaren eller serviceavdelningen på DJO.

3. Om en röd triangel visas, klicka på triangeln för att få en förklaring.

internationalproductsupport@djoglobal.com

Om enheten inte slås på tänds inte skärmar och lampor

1.   Kontrollera att PÅ/AV-knappen på enhetens baksida är PÅ.

2. Kontrollera att nätsladden är ansluten till korrekt spänningsförsörjning.
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TILLBEHÖR

RESERVDELAR

Följande tabeller ger användare av Intelect® RPW 2 nödvändig information för att beställa reservdelar som används med systemet. 

Listan över reservdelar är utarbetad för användning tillsammans med Intelect® RPW 2. Vid beställning, ange artikelnumret, 

beskrivning och det antal som önskas. Alla artikelnummer som anges nedan säljs i antal om 1 styck om inget annat anges.

Modellnummer Beskrivning

18080 Falcon® RPW – handstycke

28178 Ro40 strålsändare

29724 D20-S D-Actor® 20 mm-sändare

29104 Revisionssats kort

15-1140 USB-minne

22651 Gelkopp och hållare

82-0274 RPW-påse

22652 Sändarfack

13-7611-1 Kabelhållare

22654 Vattenbehållare

13-28660* Snabbstartguide (finns på flera språk med varje enhet)

NÄTSLADDAR

Modellnummer Beskrivning

14679 Nätsladd Nordamerika

14814 Nätsladd Schweiz

14815 Nätsladd Storbritannien

14816 Nätsladd Indien

14817 Nätsladd Israel

14818 Nätsladd Danmark

14819 Nätsladd Australien

14820 Nätsladd EU 

14821 Nätsladd Japan

40-1112 Nätsladd Argentina

Obs! För tillbehör till Falcon handstycken, se sidan 73. 

Falcon och D-Actor är registrerade varumärken som tillhör Storz medical AG.
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VALBARA TILLBEHÖR

Modellnummer Beskrivning

29104 Revisionssats kort

28739 Rengöringsborste för styrrör

31800 9 Sändarsats i fodral, tillbehör

29801 A6-punkt, sändare

29802 T10-finger, sändare

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

29728 DI15, 15 mm, Deep Impact-sändare, svart

29726 F15 Fokuslins 15 mm sändare

29724 D20-S D-Actor® 20 mm-sändare

28736 D20-T-sändare

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

29539 ATLAS-sändare

28946 INTELECT RPW 2 SPINE-ACTOR sändarsats

28945 INTELECT RPW 2 PERI-ACTOR sändarsats

19365 V-Actor® HF

28740 V-Actor® V25 sändare

28741 V-Actor® V40 sändare

29742 V-Actor V10 sfärisk sändare utan sändarskruvlock

4248 CONDUCTOR US gel 24X 250 ml (8,5oz) FLASKOR

4238 CONDUCTOR US gel 5L Cube m/ påfyllningsbar flaska

4266 Intelect US gel 5L Cube m/ påfyllningsbar flaska

82-0274 RPW-påse

15-1140 USB-minne

18638 R15, 15 mm sändare, svart

Falcon, D-Actor® och V-Actor® är registrerade varumärken som tillhör Storz medical AG



67 V-ACTOR HF-HANDSTYCKETS DRIFT, INSTALLATION, RENGÖRING OCH UNDERHÅLL SV

INTELECT® RPW 2 – ANVÄNDARHANDLEDNING

V-ACTOR HF®-HANDSTYCKETS DRIFT, INSTALLATION, RENGÖRING 
OCH UNDERHÅLL

PRODUKTBESKRIVNING

V-ACTOR HF® är ett handstycke för ”vibrationsbehandling” 

och kan användas som ett extra tillbehör med Intelect® 

RPW 2.

Med hjälp av detta instrument är det möjligt att 

behandla mjukvävnader med högfrekvenspulser.

Förutsättningarna för att använda V-ACTOR  

HF-handstycket motsvarar förutsättningarna för att 

använda Intelect RPW 2. Läs kapitlet Kontraindikationer 

i denna bruksanvisning för mer information. 

Beroende på den behandling som ska utföras, 

kan handstycket förses med ett av följande tre 

stötvågssändarhuvuden:

1: V-ACTOR HF sfärisk vibrationssändare 10 mm (V10)

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

3: V-ACTOR HF vibrationssändare 40 mm

1

1: Avtryckarknapp

2

2: Stötvågssändare

3

INSTALLATIONSANVISNINGAR 

UPPACKNING

• Ta upp handstycket och tillbehören ur förpackningen.

• Kontrollera att alla artiklar finns med i förpackningen 

och att de är oskadda.

• Kontakta din leverantör eller tillverkaren omedelbart 

om några föremål saknas eller är skadade.

LEVERANSENS OMFATTNING

Normalt omfattar leveransen för V-ACTOR HF-handstycket 

följande föremål:

– Handstycke

– Vibrationssändare V25 med skruvlock

– Vibrationssändare V40 med skruvlock

Obs! V10-vibrationssändaren är ett tillbehör för V-Actor HF och 
måste beställas separat.

*V-Actor är ett registrerat varumärke som tillhör Storz medical AG
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1: Röda prickar

2: Utanför 
stickkontakten

ANSLUTNING AV HANDSTYCKET

Intelect® RPW 2 har ett kontaktdon för V-ACTOR  

HF®-handstycket och en därför avsedd hållare på 

enhetens vänstra sida.

För att ansluta din V-Actor HF använder du kontakterna på 

enhetens framsida. Eftersom handstyckshållaren för V-Actor 

sitter på enhetens vänstra sida rekommenderas det att 

kontakten på vänster sida används.

• Anslut handstyckets plugg i handstycksanslutningen på 

Intelect RPW 2.

• Se till att den röda pricken på kontakten är i linje med 

den röda pricken på handstyckskontakten.

• Om kontakten försiktigt trycks in i anslutningen, låses 

åtkomsten omedelbart och detta förhindrar anslutningen 

från att automatiskt kopplas från när kabeln dras ut.

• Placera handstycket i hållaren.

• Bryt anslutningen genom att dra i utsidan av kontaktens 

stomme. Detta släpper först låsfunktionen, vilket gör att 

kontakten kan dras ut ur handstycksanslutningen.

*V-Actor är ett registrerat varumärke som tillhör Storz medical AG
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DRIFT

Handstycket manövreras via skärmen på® RPW 2. Inställningarna kan antingen göras manuellt på skärmen eller så kan 

förprogrammerade inställningar tillämpas.

START

• Anslut V-ACTOR HF® handstycket till Intelect RPW 2.

• Ställ in energin i V-ACTOR HF:s driftläge till ett initialt värde på 2 bar.

• Aktivera avtryckarknappen.

Obs! Avtryckarknappen fungerar som en strömbrytare när den trycks ned kortvarigt. Om den trycks ned längre orsakar detta att den fungerar som 
en vippbrytare, dvs. pulserna fortsätter tills knappen släpps upp.

FUNKTIONSKONTROLLER
Utför följande funktionskontroller efter det att enheten har installerats:

• Ställ in energinivån i V-ACTOR HF-läget till 2,4 bar.

• Återställ det faktiska antalet pulser på kontrollpanelens skärm.

• Frigör pulser med en pulsfrekvens på 30 Hz.

• Kontrollera att de avgivna pulserna räknas korrekt på pulsräknaren på styrenheten.

STANDARDINSTÄLLNINGAR

• Se till att pulsräknaren är inställd på noll före varje behandling.

• Starta V-ACTOR HF-behandlingen vid en energinivå på 2 bar och en frekvens på 20 Hz.

• Det finns ett samband mellan tryck och frekvens; när en ökar minskar den andra. V-Actor HF kan inte användas vid full 

frekvens och fullt tryck samtidigt. Använd diagrammet som visar förhållandet mellan tryck och frekvens på sidan 70.

*V-Actor är ett registrerat varumärke som tillhör Storz medical AG

Observera!
Fel på enheten eller dess komponenter är möjligt!

Innan behandlingen påbörjas är det viktigt att utföra FUNKTIONSKONTROLLERNA som beskrivs nedan.
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Tryck (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 kan ses här visar förhållandet mellan 

tryck och frekvens när du använder V-Actor HF med 

Intelect® RPW 2.
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BEHANDLING

SÄKERHETSINFORMATION

Innan enheten används måste användaren se till att den fungerar säkert och är i bra skick. 

Kontrollera efter varje gång enheten transporterats att alla funktionskontroller av enheten har utförts innan behandlingen inleds. 

För ytterligare information hänvisas till sidan 69, FUNKTIONSKONTROLLER.

Obs! Den maximala energinivå som används under behandlingen får inte under några omständigheter orsaka onödig smärta för patienten.

GENOMFÖR BEHANDLING

• Applicera en tillräcklig mängd massageolja på patientens hud i behandlingsområdet samt på V-ACTOR HF-sändaren.

• Utför V-ACTOR HF-behandling enligt rekommendationerna i applikationsbroschyren/behandlingsrekommendationerna.

*V-Actor är ett registrerat varumärke som tillhör Storz medical AG

Var försiktig!
Handstycket bör inte användas medan det går på tomgång (utan en islagsyta). 

• Avge inga pulser om inte vibrationssändaren har kontakt med behandlingszonen!

Var försiktig!
Under längre perioder kan ljudet från pulserna uppfattas som obehagliga!

• Erbjud patienten öronskydd.

• Rekommendation: Användaren ska också bära öronskydd.
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RENGÖRING, UNDERHÅLL, GENOMGÅNG

BYTE AV VIBRATIONSSÄNDARE  
V25 OCH V10

• Ta bort 25 mm vibrationssändaren eller 10 mm sfäriska 

vibrationssändaren, skruva loss vibrationssändarens 

skruvlock (1) från handstycket och dra ut 

vibrationssändaren (2).

• Rengör alla delar av vibrationssändaren enligt 

beskrivningen på sidan 73.

• Låt vibrationssändaren lufttorka

• Sätt ihop vibrationssändaren igen i omvänd ordning.

• Skruva på den nya vibrationssändaren på handstycket 

och dra åt manuellt.

V40

1 Främre lock

2 Vibrationssändarhuvud 

3 Tätningsring

4 Fjäderelement

5 Bakre lock

6 Öppning

7 Nedre läpp

• Ta bort vibrationssändaren V40 genom att skruva loss 

sändaren från handstycket.

• Skruva loss vibrationssändarens skruvlock (1 och 5) och 

dra ut vibrationssändaren.

• Ta bort tätningsringen (3) genom att trycka isär den vid 

genomskärningspunkten (6).

• Rengör genom att trycka ihop fjäderelementet (4) något 

och ta bort resterna undertill. Försök inte ta bort denna 

del av sändaren!

• Rengör alla delar av vibrationssändaren enligt beskrivningen 

på sidan 73 och låt den lufttorka. Vid montering av V40, 

observera att tätningsringen har en underläpp (7) som 

måste vändas utåt när den återmonteras.

• Sätt ihop vibrationssändaren igen i omvänd ordning.

• Se till att den släta sidan av tätningsringen (3) är i kontakt 

med vibrationssändarhuvudet. (2).

• Skruva på den nya vibrationssändaren på handstycket 

och dra åt manuellt.

*V-Actor är ett registrerat varumärke som tillhör Storz medical AG

2
1

1 2 34 5

6
7
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HANDSTYCKE

• Torka av kopplingsgelen från handstycket med ett rengöringsmedel som är lämpligt för ytrengöring.

• Desinficera handstycket med ett alkoholbaserat desinficeringsmedel som är lämpligt för ytrengöring (följ tillverkarens 

instruktioner).

• Rengör vibrationssändarna noggrant efter varje användning. 

• Vibrationssändarna kan rengöras med vanligt rengöringsmedel och desinficeringsmedel efter varje användning.

• Alternativt kan du rengöra vibrationssändarna varje dag i ett ultraljudsbad.

Var försiktig!
Rengöringsmedel och desinficeringsmedel kan skapa en explosiv atmosfär. 

Koppla ur handstycket från styrenheten före rengöring och underhåll.

Observera!
Det är väsentligt att ingen vätska tillåts tränga in varken i enheten eller dess slangar.

Observera!
De beståndsdelar som anges här är icke bindande exempel. Inga anspråk görs på listans fullständighet.
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OMARBETNING AV HANDSTYCKET OCH 
VIBRATIONSSÄNDARNA

Efter varje användning måste de delar av handstycket som 

kommer i kontakt med patienten rengöras och desinficeras 

noggrant innan de används igen.

Instruktionerna måste följas strikt för att förhindra fel och 

skador på delar.

Se till att du har följande medel och utrustning tillgänglig 

för rengöring och desinficeringsarbete:

– Rena, mjuka och luddfria rengöringsdukar

– Rengöringsmedel

– Alkoholbaserat desinfektionsmedel

– Ultraljudsbad (om så önskas)

V25 OCH V10

• Skruva loss vibrationssändaren från handstycket.

• Ta bort vibrationssändarinsatsen från det främre locket.

– Fjäderelementet (1) på stötvågssändarinsatsen behöver 

inte tas bort.

• Rengör alla delar under rinnande vatten.

• Alternativt kan du rengöra och desinficera 

vibrationssändarinsatsen och tätningsringen  

i ett ultraljudsbad.

V40

• Skruva loss vibrationssändaren från handstycket.

• Demontera stötvågssändarens gängade tvådelade 

skruvlock.

• Ta bort vibrationssändarinsatsen från det främre locket.

• Ta bort den främre tätningsringen (2).

• Detta har öppnats så att det lättare kan tas bort.

• Fjäderelementet på vibrationssändarinsatsen (1) behöver 

inte tas bort.

• Rengör alla delar under rinnande vatten.

• Alternativt kan du rengöra och desinficera 

vibrationssändarinsatsen och tätningsringen i ett 

ultraljudsbad.

1 2

1
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FELSÖKNING

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tekniska ändringar kan göras

Obs! Om den medicinska produkten överförs till tredje part måste följande beaktas: 

– Enhetens fullständiga dokumentation måste levereras tillsammans med den medicintekniska utrustningen.

–  Den medicintekniska utrustningen får endast exporteras till ett annat land om den medicintekniska utrustningen och motsvarande indikationer 
är tillåtna i det landet.

Den här enheten uppfyller gällande standarder.

För information om överensstämmelse med direktiv, se den separata bruksanvisningen för din styrenhet.

*V-Actor är ett registrerat varumärke som tillhör Storz medical AG

Felbeskrivning Möjlig orsak Korrigerande åtgärder

Ingen tryckluftstillförsel Läckage i handstyckets kabel eller kabeln inte korrekt ansluten.
Kontrollera kabel- och slanganslutningar och byt ut dem vid 
behov.

Ingen uteffekt Defekt handstycke Byt ut handstycket

Tillbehör Artikelnr.:

V-ACTOR HF® – handstycke 19365

25 mm vibrationssändare 28740

40 mm vibrationssändare 28741

10 mm sfärisk vibrationssändare utan vibrationssändarskruvlock 29742

V-ACTOR – handstycke

V-ACTOR driftfrekvens 1 – 50 HZ

Energival i steg från 1 – 5 bar

Omgivande temperatur under drift 10 °C – 30 °C

Omgivande temperatur under förvaring och transport 0 °C – 60 °C

Omgivande lufttryck under drift 800–1060 HPA

Omgivande lufttryck under förvaring och transport 500–1060 HPA

Luftfuktighet under drift 5 – 55%, icke-kondenserande

Luftfuktighet under förvaring och transport 5 – 95%, icke-kondenserande

Vikt inkl. kabel, fylld ca. 400 G

Skydd mot inträngande vatten IPX0
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SYMBOLER OCH ETIKETTER 

GARANTI OCH SERVICE

GARANTI FÖR HANDSTYCKET V-ACTOR® HF

V-ACTOR HF®-handstycket är en förbrukningsartikel. Vi kommer att ersätta nya handstycken som har utfört upp till 1 miljon 

pulser utan kostnad för köparen då köparen tillhandahåller tillräckliga belägg för att bristen beror på defekter i material eller 

utförande av handstycket. 

Transportkostnader och risk för förlust under transport av returnerade produkter ska bäras av köparen.

Garantianspråk kommer endast att godkännas om handstycket skickas in i fullständigt och ursprungligt skick samt är rengjort 

och i sitt fodral, med fullständigt ifylld reparationssedel. 

Saknade komponenter kommer att ersättas mot en avgift. Tillbehör som också skickas in kommer att kontrolleras och vid behov 

bytas ut efter bedömning.

Vibrationssändare och genomgångsutrustningar omfattas inte av handstyckets garanti.

SERVICE

Tveka inte att kontakta återförsäljaren om du har några ytterligare frågor eller behöver mer information.

Se sida 88 i denna handledning för mer information.

*V-Actor är ett registrerat varumärke som tillhör Storz medical AG

Etikett Betydelse

Läs handboken!

Observera!
Inga ändringar får göras på handstycket eller sändarna. Om handstycket öppnas, repareras eller modifieras av 

obehöriga personer kommer tillverkarens skadeståndsskyldighet och ansvar för säker systemdrift att upphöra. 

Sådana åtgärder kommer att medföra att garantin automatiskt upphör att gälla, även före garantiperiodens 

utgång.
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RENGÖRING AV INTELECT® RPW 2

Koppla från systemet från elkällan och rengör systemet med en 

ren, luddfri trasa fuktad med vatten och mild antibakteriell tvål. 

Använd inte lösningsmedel. Om det behövs en sterilare rengöring, 

använd en trasa fuktad med ett antibakteriellt rengöringsmedel. 

Rengöring bör utföras dagligen. Sänk inte ned systemet i vätskor. 

Om enheten skulle sänkas ned i vatten av misstag, kontakta 

återförsäljaren eller DJO serviceavdelning omedelbart. Försök 

aldrig använda ett system som varit vått inuti innan det har 

inspekterats och testats av en auktoriserad servicetekniker.

Rengöring av LCD-skärmen
Rengör LCD-skärmen med en ren, torr trasa på samma sätt 

som datorskärmen rengörs. Använd inte slipmedel, kemikalier 

eller vätskor.

LADDA NED BRUKSANVISNING

1. Gå till Chattanoogas webbplats på

www.chattanoogarehab.com

2. Gå till produktflken för Intelect RPW 2.

3. Fyll i registreringsformuläret för att få information om nya 

versioner av produktens programvara och uppdateringar av 

bruksanvisningen om du inte har gjort detta tidigare.

4. Gå till dokumentflken.

5. Klicka på den senaste versionen av bruksanvisningen för din 

Intelect RPW 2 för att ladda ned den.

Anmärkning: Ett pdf-visningsprogram krävs för att öppna

Du kan begära att få en papperskopia av bruksanvisningen

från DJO antingen genom att registrera dig på webbplatsen

eller kontakta ditt lokala DJO-kontor eller en återförsäljare.

Kopian levereras inom sju dagar.

UNDERHÅLL AV ENHETEN

VATTENBEHÅLLARE

RPW 2 använder en kondensator mellan kompressorn och 

handstycket för att extrahera luftfuktighet och undvika 

vattenansamling i handstycket. Det extraherade vattnet 

samlas upp i vattenbehållaren som sitter på bakpanelen 

strax under nätkabelport.

Vattennivån bör kontrolleras varje dag före användning. 

Vattenbehållaren bör tömmas regelbundet.

Gör så här för att tömma behållaren.
1. Tryck på frikopplingsklämman och lyft försiktigt upp 
vattenbehållaren från Intelect® RPW 2 genom att skjuta 
den uppåt.
2. Ta försiktigt bort locket på vattenbehållaren och kassera 
avloppsvattnet.

Gör så här för att fästa behållaren igen. 
1. Sätt tillbaka behållarens lock och sätt in vattenröret 
i öppningen på toppen.
2. Placera behållaren mot Intelect RPW 2 ovanför 
anslutningsklämman.
3. Skjut ned behållaren. Tryck försiktigt nedåt så kommer det 
att höras ett klick. Frikopplingsklämman kommer fortfarande 
att synas efter att vattenbehållaren har installerats.
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INSTRUKTION FÖR UPPGRADERING AV 
PROGRAMVARA

1. Gå till Chattanoogas webbplats på www.

chattanoogarehab.com

2. Gå till produktsidan för Intelect Mobile 2.

3. Fyll i registreringsformuläret för att få information om nya 

versioner av produktens programvara och uppdateringar av 

bruksanvisningen (om du inte har gjort detta tidigare).

4. Gå till nedladdningsflken.

5. Ladda ned zip-fien med uppgraderingen av den fasta 

programvaran och extrahera fien.

6. Radera innehållet på den USB-enhet som medföljde 

Intelect RPW 2.

7. Kopiera de extraherade fierna till USB-enheten.

8. Stäng AV enheten.

9. Sätt i USB-enheten i USB-porten på enhetens baksida.

10. Sätt PÅ enheten.

11. Uppdateringen av den fasta programvaran detekteras 

automatiskt och uppgraderingen inleds. Detta tar några 

minuter och strömmen får inte stängas av under tiden. 

bruksanvisning

12. När den fasta programvaran har uppdaterats visas 

startskärmen och USB-enheten kan tas ut. Enheten är nu 

klar för användning.

13. Kontrollera programvaruversionen i inställningarna

UNDERHÅLL AV ENHETEN

Inget internt underhåll eller rutinmässig kalibrering krävs för 

själva enheten.

För Falcon® och V-Actor HF® handstycken tillsammans med 

sändarna, se rätt avsnitt i denna bruksanvisning.

Byte av strömsladd: Koppla loss standardsladden och anslut 

sedan den nya sladden.

*Falcon och V-Actor är registrerade varumärken som tillhör Storz 
medical AG
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RENGÖRING AV FALCON® HANDSTYCKE,  
UNDERHÅLL, ÖVERSYN

RENGÖRING

Regelbunden rengöring tillförsäkrar korrekt hygien och drift av Falcon® handstycket. Handstycket, särskilt stötvågssändaren, 

måste noggrant rengöras och desinficeras efter varje behandlingssession.

• Torka av kopplingsgelen från handstycket med ett rengöringsmedel som är lämpligt för ytrengöring.

• Desinficera handstycket med ett alkoholbaserat desinficeringsmedel som är lämpligt för ytrengöring.

Komponent Procedur Intervall

Handstyckets skaft och kudde Rengör och desinficera

Dagligen 

eller efter 20 000 stötvågor (beroende på vad 

som inträffar först)

Styrningsrör Rengör från insidan med borste Varje dag

Stötvågssändare och o-ringar Rengör i ultraljudsbad och desinficera Efter varje behandling eller kontakt med en patient

Styrrör, projektil och o-ringar Byt ut Efter 1 000 000 stötvågor (se över handstycket)

Var försiktig!
Brandfarliga och flyktiga rengörings- och desinfektionsmedel kan skapa en explosiv miljö. 

Koppla ur handstycket från styrenheten före rengöring och underhåll.

Observera!
Det är väsentligt att ingen vätska tillåts tränga in varken i enheten eller dess slangar.

*Falcon är ett registrerat varumärke som tillhör Storz medical AG
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STANDARDSTÖTVÅGSSÄNDARE

1. Koppla loss handstycket från styrenheten.

2. Skruva loss stötvågssändarens skruvlock från handstycket.

3. Ta bort stötvågssändarinsatsen.

4. För in stötvågssändarinsatsen i det motsvarande 

stötvågssändarskruvlocket.

5. Skruva på stötvågssändarens skruvlock på handstycket 

och dra åt manuellt.

6. När stötvågssändaren har bytts ut måste du se till att 

handstyckets lock och lockets delar skruvas fast ordentligt.

Obs! Se till att lockdelarna för stötvågssändare är fastskruvade 
ordentligt och att stötvågssändarens skruvlock skruvats fast 
ordentligt på skaftet.
Kontrollera skruvanslutningen för stötvågssändarens skruvlock och 
lockdelarna under långvariga behandlingsfaser.
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STÖTVÅGSSÄNDARE FÖR RYGGRAD 
OCH FASCIA

1. Koppla loss handstycket från styrenheten.

Rygg- eller fasciasändarsats innehåller en speciell 

koppling för montering av rygg- eller fasciasändare. 

Stötvågssändaren kan endast monteras om kopplingen 

redan har skruvats fast på handstycket.

2. Skruva fast kopplingen på handstycket.

3. Ta ut önskad stötvågssändare ur fodralet.

4.  Tryck in den inre delen av kopplingen i riktning mot 

handstyckets skaft (1).

• Tryck in stötvågssändaren i kopplingen (2).

5. Lossa kopplingens inre del.

• Stötvågssändaren går in på sin plats.

Obs! Innan du börjar med behandlingen, se till att stötvågssändaren 
sitter ordentligt på plats. 

6. Gör så här för att ta isär stötvågssändaren:

• Tryck in kopplingens inre del mot handstyckets skaft.

• Dra ut stötvågssändaren ur kopplingen.
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RENGÖRING AV HANDSTYCKET

Obs! Efter rengöring måste handstycket torkas innan det kan sättas 
ihop igen. Av detta skäl måste man planera in tillräckligt med tid för 
torkning av handstycket och dess komponenter.

1. Koppla loss handstycket från styrenheten.

2. Skruva loss stötvågssändarens skruvkåpa respektive 

kopplingen för ryggrads- och fasciastötvågssändare från 

handstycket.

3. Torka av kopplingsgelen från handstycket med ett 

rengöringsmedel som är lämpligt för ytrengöring.

• Desinficera handstycket med ett alkoholbaserat 

desinficeringsmedel som är lämpligt för ytrengöring.

4. Skruva loss skaftet från handstycket och dra ut det ur 

handstyckets handtag (5).

• Använd den medföljande skruvnyckeln (4) för detta ändamål.

5. Rengör styrröret med en borste för att säkerställa perfekt 

rörlighet för projektilen.

Montering av handstycket utförs i omvänd ordning.

Obs! Vid montering av handstyckets skaft är det nödvändigt att dra 
åt det med den medföljande skruvnyckeln. Skaftet kanske inte längre 
kan lossas manuellt.
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RENGÖRING AV STÖTVÅGSSÄNDARNA

STANDARDSTÖTVÅGSSÄNDARE

• Skruva loss stötvågssändarens skruvlock och ta bort 

stötvågssändarinsatsen från stötvågssändarens skruvlock.

• Rengör alla delar under rinnande vatten.

Obs! Stötvågssändarens insats på tvådelade sändarkåpor kan 
bara demonteras och tätningsringarna kan endast tas bort 
med specialverktyg. Du bör undvika att göra detta eftersom 
stötvågssändaren kan skadas. Detta är inte nödvändigt för 
rengöringsändamål.
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• Efter applicering av stötvåg för människor kan 

ett ultraljudsbad ge stötvågssändarna ytterligare 

rengöringseffekt. Men ett ultraljudsbad är inte ett krav.

• För detta ändamål får endast instrumentdesinficeringsmedel 

för värmekänsliga, återanvändbara medicinska 

instrument användas.

• Rengör och desinficera inte bara stötvågssändarens insats 

utan också stötvågssändarens skruvlock med vanliga 

alkoholbaserade rengöringsmedel och desinficeringsmedel.

• Torka stötvågssändaren och sändarens skruvlock innan du 

skruvar ihop dem igen.

• Tryck in insatsen i det främre locket och skruva fast de två 

lockdelarna manuellt.

Obs! Se till att lockdelarna för stötvågssändare är fastskruvade 
ordentligt och att stötvågssändarens skruvlock skruvats fast 
ordentligt på skaftet.
Kontrollera skruvanslutningen för stötvågssändarens skruvlock och 
lockdelarna under långvariga behandlingsfaser.

STÖTVÅGSSÄNDARE FÖR RYGGRAD 
OCH FASCIA

• Ta bort applikatorn från handstycket och koppla loss den 

från kopplingen.

• Ta bort resterna av kopplingsgel omedelbart efter varje 

behandling med en fuktig trasa.

Obs! Om kopplingsgel kvarstår på applikatorerna eller kopplingen 
korroderar metalldelarna.

• Rengör och desinficera stötvågssändaren för ryggrad och 

fascia i ultraljudsbad med en temperatur på maximalt 40 °C.

• Låt stötvågssändarna torka innan du sätter tillbaka dem 

i fodralet.

KOPPLING FÖR RYGGRAD-/
FASCIASTÖTVÅGSSÄNDARE

• Rengör kopplingen från kopplingsgel eller restolja med en 

fuktig trasa.

• Desinficera kopplingen med ett alkoholbaserat 

desinficeringsmedel som är lämpligt för ytrengöring.

• Spraya alkoholbaserad desinfektionsspray i sändarens 

monteringsöppning.

• Rengör insidan av kopplingen med bomullstops.



85 RENGÖRING, UNDERHÅLL, ÖVERSYN SV

INTELECT® RPW 2 – ANVÄNDARHANDLEDNING

ÖVERSYN

Stötvågor genereras mekaniskt. På grund av friktion utsätts handstyckets komponenter kontinuerligt för mekanisk stress vilket 

leder till ett visst slitage.

Obs! Falcon* handstycket bör ses över efter  1 000 000 stötvågor. Detta kan utföras av enhetens användare. Allt som krävs är reparationssatsen 
som innehåller alla nödvändiga slitdelar.

Obs! Tätningsringar, projektilen och styrröret måste alltid bytas varje gång handstycket ses över. Observera O-ringguiden när du väljer de 
tätningsringar som ska användas. Den finns i reparationssatsen.

ÖVERSYN AV HANDSTYCKET

• Brandfarliga och flyktiga rengörings- och desinfektionsmedel kan skapa en explosiv miljö. 

• Koppla ur handstycket från styrenheten före rengöring och underhåll.

• Placera handstycket på en torr, ren och dammfri yta. 

*Falcon är ett registrerat varumärke som tillhör Storz medical AG

Observera!
En skruvnyckel med öppen ände ska användas för att frigöra eller montera handstyckets skaft vid översyn av 

handstycket.
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1. Koppla loss handstycket från styrenheten.

• Skruva loss stötvågssändarens skruvkåpa respektive 

kopplingen för rygg- och fasciastötvågssändare från 

handstycket.

2. Skruva loss skaftet från handstycket och dra ut det ur 

handstyckets handtag.

• Använd den medföljande skruvnyckeln (3) för detta ändamål.

3. Dra det tättslutande styrröret ur skaftet. Använd 

vid behov en tunn metallstav eller den medföljande 

sexkantnyckeln som dragverktyg genom att föra in det 

genom öppningarna i styrröret. 

4. En motsvarande fixtur finns i handstyckets handtag för 

att hålla tillbaka projektilen. Ta bort projektilen genom 

att hålla i handstyckets handtag med öppningen riktad 

nedåt. Knacka försiktigt handtaget mot bordsytan tills 

projektilen faller ut. Om projektilen går sönder på grund 

av överbelastning kan ett fragment av projektilen bli kvar 

inuti styrröret. 
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5. Kassera det begagnade styrröret och den använda projektilen.

6. Kassera de löstagbara tätningsringarna på stötvågssändare 

C15, DI15, F15, B15, T10 och tätningsringen på skaftet.

7. Rengör skaftet, stötvågssändaren (inklusive de 

tättsittande tätningsringarna) och stötvågssändarens 

skruvlock med ett alkoholbaserat desinficeringsmedel. 

Dessa kan återanvändas efter rengöring.

Obs! Stötvågssändarens insats på tvådelade sändarkåpor kan 
bara demonteras och tätningsringarna kan endast tas bort 
med specialverktyg. Du bör undvika att göra detta eftersom 
stötvågssändaren kan skadas. Detta är inte nödvändigt för 
rengöringsändamål.

8. Ta sedan ut reparationssatsen och de nya tätningsringarna 

för skaftet och installera dem. Följ O-ringsguiden för detta 

ändamål. Den finns i reparationssatsen.
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9. Ta ut det nya styrröret och den nya projektilen ur 

reparationssatsen.

10. För in styrröret i öppningen på skaftet genom att trycka 

på det tills det tar stopp.

VIKTIG: Kontrollera att styrrörets ände, där de två luftspringorna 
finns, är riktad mot handstyckets handtag.

11. För in den nya projektilen i det inpassade styrröret.

12. Skruva fast skaftet på handstycket och dra åt för hand.

• Tryck med en hand ordentligt på handstycket och dra åt 

skaftet med skruvnyckeln. Det ska inte längre vara möjligt 

att skruva loss skaftet för hand.

13. Skruva tillbaka sändarens skruvlock med sändaren som 

krävs ordentligt på skaftet.

• För tvådelade sändarkåpor: Se till att båda kåpdelar är 

fastskruvade ordentligt och att sändarens skruvlock 

skruvats fast ordentligt vid skaftet.

• Utför en funktionskontroll av handstycket.
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LIVSLÄNGD PÅ FALCON® HANDSTYCKE

Falcon* handstycket bör ses över efter cirka 1 miljon 

stötvågor. Förutsatt att detta intervall observeras är den 

förväntade genomsnittliga livslängden cirka 

• 5 miljoner stötvågor för handstycket

• 1 miljon stötvågor för stötvågssändaren

• 5 miljoner stötvågor för kopplingen.

Om livslängden överskrids kan detta förväntas resultera i 

att enheterna havererar. Inga garantianspråk kommer att 

godtas utöver given information.

LIVSLÄNGD PÅ V-ACTOR HF® 
HANDSTYCKE

Den genomsnittliga livslängden som kan förväntas är ca 5 

miljoner pulser. Om livstiden överskrids kan detta förväntas 

resultera i enheterna havererar.

Inga garantianspråk kommer att godtas förutom 

den information som ges i garantisektionen i denna 

bruksanvisning.

*Falcon och V-Actor är registrerade varumärken som tillhör 
Storz medical AG
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GARANTIREPARATION/REPARATION EJ 
UNDER GARANTI

Service 

När Intelect® RPW 2 eller tillbehör kräver service, kontakta 

återförsäljaren eller serviceavdelningen på DJO.

Service av dessa enheter ska endast utföras av 

servicetekniker som godkänts av DJO.

Förväntad livslängd
Produkten, dess delar och de tillbehör som medföljer den är 

avsedda att ha en minsta teknisk livslängd på 5 år av normal 

användning och korrekt underhåll. 

Sändare, styrrör, projektiler och o-ringar är förbrukningsvaror, 

de är konstruerade för en livslängd på 1 miljon stötar.

Ultraljudgel har en hållbarhet som är lägre än livslängden

förväntan på enheten, handstycken och andra tillbehör.

Hållbarhet anges på själva gelflaskan.

Reparation av handstycket
Reparation av defekta handstycke får endast utföras 

av personal som godkänts av DJO Global. Endast 

originalreservdelar från DJO Global får användas för detta 

ändamål. Behörig personal kan komma från DJO Global 

eller vara representanter för DJO Globals agenturer och 

återförsäljare.

BORTSKAFFNING

Intelect RPW 2
Inga särskilda åtgärder krävs för kassering av denna 

medicinska produkt. Bortskaffning ska ske i enlighet med 

tillämpliga landspecifika föreskrifter. Efter avslutad livslängd 

kasseras Intelect RPW 2 som elektroniskt avfall.

Falcon och V-Actor handstycke
Inga särskilda åtgärder krävs för kassering av denna 

produkt. Bortskaffning ska ske i enlighet med tillämpliga 

landspecifika föreskrifter.

Dessutom, efter att handstyckets livslängd har gått ut ska 

enheten returneras till DJO Global.
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GARANTI

OBS!
Inga ändringar får göras av instrumentet eller i handstycket. 

Om enheten öppnas, repareras eller modifieras av obehöriga 

personer kommer tillverkarens skadeståndsskyldighet och 

ansvar för säker systemdrift att upphöra. Sådana åtgärder 

kommer att medföra att garantin automatiskt upphör att 

gälla, även innan garantiperiodens utgång.

DJO France, (”företaget”), garanterar att Intelect® RPW 2 

(“Produkt”) är fri från material- och tillverkningsfel. Denna 

garanti gäller i tre år (36 månader) från det datum då den 

ursprungliga konsumenten köpte produkten. Under den 

treåriga garantiperioden från leveransdatum av produkten 

till slutkunden, fel kommer att avhjälpas utan kostnad för 

kunden vid kund som tillhandahåller tillräckligt bevis på att 

felet beror på defekter i material eller utförande

– Garantin för handstycket är två år eller tre miljoner stötar, 

vad som än inträffar först.

– Garantin för stötvågssändare är ett år eller en miljon 

stötar, vad som än inträffar först.

– Förbrukningsvarorna täcks inte av handstyckets garanti.

– Gäller endast om korrekt revision av handstycket utförs 

efter varje 1 miljon stötar. 

Denna garanti täcker inte:

• Reservdelar från eller arbete utfört av någon annan än 

företaget, den säljande återförsäljaren eller en av företaget 

auktoriserad servicetekniker.

• Defekter eller skador till följd av arbeten utförda av någon 

annan än företaget, den säljande återförsäljaren eller en 

servicetekniker som certifierats av företaget.

• Funktionsoduglighet eller fel i produkten som orsakats 

av felaktig användning av produkten, inklusive, men 

inte begränsat till, underlåtelse att utföra rimligt och 

nödvändigt underhåll eller att produkten använts på ett 

sätt som strider mot produktens användarhandledning.

• Företaget är inte ansvarigt för person- eller 

egendomsskada som följd av ändringar eller service som 

utförts av icke auktoriserad servicepersonal.

FÖRETAGET ÄR INTE ANSVARIGT FÖR OAVSIKTLIGA 

SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR.

Denna garanti ger dig särskilda rättigheter reglerade i lag 

och på vissa platser gäller även andra rättigheter. Företaget 

ger inga rättigheter till någon person eller representant att 

utfästa några andra förpliktelser eller ansvar vid försäljning 

av produkten.

Eventuella löften eller överenskommelser som inte anges 

i garantin är ogiltiga och utan laga kraft.

FÖRELIGGANDE GARANTI ERSÄTTER ALLA ANDRA 

GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, 

INKLUSIVE GARANTIER ELLER SÄLJBARHET ELLER 

LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.
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ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET 
(EMC)

Intelect® RPW 2 har testats och befunnits överensstämma 

med gränsvärdena för elektromagnetisk kompatibilitet 

(EMC) för medicinteknisk utrustning IEC 60601-1-2. Dessa 

gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig 

interferens i en typisk medicinsk installation.

Riktlinjerna nedan är avsedda att främja elektromagnetisk 

kompatibilitet (EMC) i den identifierade användningsmiljön 

för Intelect® RPW 2.

• Utnyttja tillgängliga resurser som EMC-proffs och 

publikationer och internetwebbsidor om EMC för 

medicinteknisk utrustning.

• Bedöm anläggningens elektromagnetiska miljö (t.ex. 

identifiera radiosändare runt anläggningen) och 

identifiera områden där kritiska medicintekniska 

enheter används.

• Hantera den elektromagnetiska miljön, RF-sändare 

och all elektrisk och elektronisk utrustning, inklusive 

medicinteknisk utrustning, för att minska risken 

för elektromagnetisk störning av medicinteknisk 

utrustning (EMI) och uppnå EMC.

• Samordna inköp, installation, service och hantering 

av all elektrisk och elektronisk utrustning som 

används i anläggningen för att uppnå EMC.

• Utbilda vårdpersonal, entreprenörer, besökare och 

patienter om EMC och EMI och hur de kan känna 

igen EMI för medicintekniska produkter och hjälpa till 

att minimera tillhörande risker.

• Upprätta och inför skriftliga policyer och förfaranden 

som dokumenterar vårdinstitutionens avsikter 

och metoder för att minska risken för EMI från 

medicinteknisk utrustning och uppnå EMC.

• Rapportera EMI-problem till FDA MedWatch-

programmet i USA och kommunicera EMI/EMC-

erfarenheter till kollegor i öppna forum, som 

medicinska/tekniska publikationer och konferenser.

Mer information finns i ett omfattande 

vägledningsdokument för EMC i sjukvårdsanläggningar som 

utvecklats – med FDA-deltagande – av Association for the 

Advancement of Medical Instrumentation (AAMI): Technical 

Information Report (TIR) 18, Guidance on Electromagnetic 

Compatibility of Medical Devices for Clinical/Biomedical 

Engineers. AAMI TIR 18-1997. Arlington, Virginia: Association 

for the Advancement of Medical Instrumentation; 1997.

Försiktighet:
Medicinsk elektrisk utrustning kräver särskilda 

försiktighetsåtgärder med avseende på EMC och måste 

installeras och användas enligt dessa anvisningar. Det är 

möjligt att höga nivåer av utstrålad eller ledningsbunden 

radiofrekvent elektromagnetisk interferens (EMI) från 

bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning eller andra 

starka eller närliggande radiofrekventa källor kan resultera 

i att ultraljudssystemets funktion störs. Störning kan bl.a. 

märkas genom försämrad eller förvrängd bild, oregelbundna 

mätvärden, att utrustningen upphör att fungera eller annan 

felaktig funktion. Om detta inträffar, undersök stället där 

störningen uppstod och vidta följande åtgärder för att 

undanröja källan/-orna.

• Stäng av och slå på utrustning i närheten för att 

identifiera den störande utrustningen.

• Flytta eller ändra riktning på störande utrustning.

• Öka avståndet mellan den störande utrustningen och 

ditt ultraljudssystem.

• Undvik användning av frekvenser som ligger nära 

ultraljudssystemets frekvens.

• Flytta enheter som är mycket mottagliga för EMI.

• Sänk uteffekten för interna källor som står under 

inrättningens kontroll (t.ex. personsökarsystem).

• Märk enheter som är mottagliga för EMI.

• Utbilda klinikpersonalen att känna igen potentiella 

EMI-relaterade problem.

• Eliminera eller minska EMI med tekniska lösningar 

(såsom avskärmning).

• Begränsa användningen av personlig 

kommunikationsutrustning (mobiltelefoner, datorer) 

i områden med EMI-känslig utrustning.

• Låt andra ta del av relevant EMI-information, 

i synnerhet vid utvärdering av inköp av ny utrustning 

som kan orsaka EMI.

• Köp endast medicinsk utrustning som uppfyller 

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

EMI-immunitet, maximal störningsnivå  

0,0014 V/meter).
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TABELLER FÖR ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

Produktbeteckningen för Intelect® RPW 2 som används i nedanstående text inkluderar samtliga varianter.

För Intelect RPW 2-enheten gäller särskilda försiktighetsåtgärder beträffande elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Enheten 

måste installeras och tas i bruk i enlighet med de EMC-regler som beskrivs i de medföljande dokumenten.

Bärbar och mobil utrustning för radiokommunikation kan påverka Intelect RPW 2.

Intelect RPW 2 ska inte användas i närheten av eller staplad på annan utrustning.

Om Intelect RPW 2 måste användas närliggande eller staplad måste enheten iakttagas rörande normal drift i den konfiguration 

i vilken den ska användas.

Om du upptäcker skador eller funktionsfel som kan försämra patientens eller operatörens säkerhet ska enheten repareras innan 

den används.

Om det är nödvändigt att byta ut enheter eller kablar får endast tillverkarens originaldelar användas för att säkerställa att  

EMC-krav fortfarande är uppfyllda efter reparation.

När det gäller elektromagnetisk kompatibilitet krävs inget underhåll under den förväntade livslängden!

VARNING!
Användning av tillbehör och andra kablar än de som specificeras eller tillhandahålls av utrustningens 

tillverkare kan leda till ökade elektromagnetiska emissioner eller minskad elektromagnetisk immunitet och 

resultera i felaktig drift.
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TABELLER FÖR ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) 
(FORTSÄTTNING)

12.2 Elektromagnetisk immunitet: Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet

Intelect RPW 2 är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av 

Intelect RPW 2-enheten ska se till att den används under sådana förhållanden.

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Överensstämmelsenivå Vägledning för elektromagnetisk miljö

Elektrostatisk 
urladdning (ESD) enligt 
IEC 61000-4-2

±8 kV ledningsburen
±15 kV luftburen

±8 kV ledningsburen
±15 kV luftburen

Golv ska vara gjorda av trä, betong eller kakel. Om golven är av syntetiskt 
material bör den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %.

Elektrisk snabb transient/
pulsskurar enligt 
IEC 61000-4-4

±2 kV
100 kHz repetitions-
frekvens

±2 kV
100 kHz repetitions-
frekvens

Spänningsförsörjningen via elnätet ska vara sådan som normalt råder 
i kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

Strömspikar enligt  
IEC 61000-4-5

±1 kV ledning till ledning
±2 kV ledning till jord 

±1 kV ledning till ledning
±2 kV ledning till jord 

Spänningsförsörjningen via elnätet ska vara sådan som normalt råder 
i kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

Spänningsfall enligt 
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 cykler vid 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0 % UT; 1 cykel och
70 % UT; 25/30 cykler
Enfas vid 0°

0 % UT; 0,5 cykler vid 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0 % UT; 1 cykel och
70 % UT; 25/30 cykler
Enfas vid 0°

Spänningsförsörjningen via elnätet ska vara sådan som normalt råder 
i kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. Om användaren av Intelect RPW 
2-enheten kräver kontinuerlig drift under ett strömavbrott rekommenderar vi att 
Intelect RPW 2-enheten försörjs via en avbrottsfri spänningskälla eller ett batteri.

Nätfrekvensens 
(50/60 Hz) magnetfält  
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m
Nätfrekvensens magnetfält ska ligga vid nivåer som är karaktäristiska för en 
typisk plats i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

Obs! UT är nätspänningen före tillämpning av testnivån.

12.1 Elektromagnetiska emissioner: Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetiska emissioner

Intelect RPW 2 är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av 

Intelect RPW 2-enheten ska se till att den används under sådana förhållanden.

Emissionstester Överensstämmelse Vägledning för elektromagnetisk miljö

RF-emissioner enligt CISPR 11 Grupp 1

Intelect® RPW 2 använder RF-energi för dess interna 

funktioner. Dessutom innehåller Intelect RPW 2 en 

Bluetooth® radiomodul som överensstämmer med de 

nationella bestämmelserna. RF-emissionerna är därför 

mycket låga och det är osannolikt att de orsakar någon 

interferens i närliggande elektronisk utrustning. Ett 

separationsavstånd på 30 cm ska dock bibehållas.

RF-emissioner enligt CISPR 11 Klass B

Intelect RPW 2 lämpar sig för användning i alla slags 

lokaler, utom bostäder och sådana lokaler som är 

direktanslutna till det allmänna lågspänningsnätet som 

försörjer byggnader som används för bostäder.

Övertoner  
IEC 61000-3-2

uppfyller kraven i
klass A

Spänningsvariationer/flimmeremissioner   
enligt IEC 61000-3-3

överensstämmer
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Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet

Intelect® RPW 2 är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av

Intelect RPW 2-enheten ska säkerställa att den används i en sådan miljö.

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Överensstämmelsenivå Vägledning för elektromagnetisk miljö

Ledningsbunden RF 
enligt IEC 61000-4-6

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

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

Utstrålad RF
enligt IEC 61000-4-3

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

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

Närhetsfält från trådlös 
RF-kommunikationsut-
rustning 
enligt 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
vid PM 217 Hz

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

9 V/m
5,1 GHz–5,8 GHz
vid PM 217 Hz

Fältstyrkor från fasta sändare, som basstationer för radio, telefoner (mobila eller trådlösa) och landmobilradio, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar kan inte förutsägas teoretiskt 
med precision. För att bedöma den elektromagnetiska miljön med avseende på RF-sändare bör en elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats 
där Intelect RPW 2 finns överskrider den gällande RF-överensstämmelsen ovan ska Intelect RPW 2-enheten observeras beträffande normal drift. Om onormala prestanda iakttas kan ytterligare 
åtgärder bli nödvändiga som att ändra riktning på eller flytta Intelect RPW 2-enheten.
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12.3 RF-störning
EMC-störningar kan påverka prestandan för Intelect® RPW 2. För att förhindra att användaren utsätts för oacceptabla risker kör 

enheten regelbundna funktionskontroller under användning. Om ett problem identifieras händer följande:

− en ljudsignal ljuder

− enheten stannar omedelbart

− meddelandet ERROR och en felkod visas på skärmen.

I det här läget kan du försöka starta om enheten genom att stänga av den för ett kort ögonblick och sedan slå på den igen 

med strömbrytaren.

VARNING!
Bärbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning som antennkablar och externa antenner) 

ska inte användas närmare än 30 cm till någon del av Intelect RPW 2, inklusive kablar som specificerats av 

tillverkaren. Annars kan detta resultera i en försämring av utrustningens prestanda.
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