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Εγχειρίδιο χρήσης

Intelect® HPL7 
and HPL15
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Εικόνες
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A. Κεφαλή
B. Οθόνη απεικόνισης αφής 7”
Γ. Κουμπί διακοπής έκτακτης 

ανάγκης
Δ. Περιστροφικός διακόπτης 

πολλαπλών λειτουργιών
E. Υποδοχή βαθμονόμησης

ΣΤ. Επισήμανση που απεικονίζει τα 
στοιχεία λέιζερ

Ζ.  Επισήμανση ταυτοποίησης 
προϊόντος

H.  Διακόπτης λειτουργίας
Θ.  2 ασφάλειες 2AT
Ι.  Πρίζα 100-240 V ~ 50/60 Hz
ΙΑ.  Ανεμιστήρας ψύξης
ΙΒ.  Ασφάλεια
ΙΓ.  Υποδοχή ποδοδιακόπτη
ΙΔ.  Ασφάλεια για το κουμπί 

ασθενούς (Προαιρετικό 
στοιχείο)
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Παρελκόμενα

Κεφαλή λέιζερ

Ποδοδιακόπτης 
(4930)

Γυαλιά ασφαλείας
(4800)

Ασφάλεια 3 ακροδεκτών
(4900)

Καλώδιο τροφοδοσίας
(4910)

Μαγνητικός εφαρμογέας 
με διάμετρο (Ø) 38 mm

(207902)

Μαγνητικός εφαρμογέας 
με διάμετρο (Ø) 26 mm

(207901)
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Συσκευή κατηγορίας I, τύπου BF

Εναλλασσόμενο ρεύμα~
LL00115

Μη ιονισμένη ακτινοβολία
Σύμβολο γενικού κινδύνου

Νόμιμος κατασκευαστής - DJO 
France S.A.S

Αριθμός σειράς συσκευής

Ανοικτή (σύνδεση δικτύου 
ηλεκτρικού ρεύματος)

Εφαρμογέας για οπτική ίνα

Κίνδυνος λέιζερ Επισήμανση ταυτοποίησης 
προϊόντος 
(Intelect HPL 7)

Ασφάλεια κουμπιού ασθενούς 
(μόνο έκδοση ScanX) 

Αυτοκόλλητο για την υποδοχή 
ποδοδιακόπτη

Επισήμανση για την ασφάλεια

Συμμόρφωση με την οδηγία 93/42/
EΟΚ και αριθμός ταυτοποίησης 
του Κοινοποιημένου Οργανισμού 
Intertek

Προσοχή: Προδιαγραφές 
λέιζερ κατηγορίας IV 
Intelect HPL 7
P 7 W
   810 + 980 nmy

Κλειστή (σύνδεση δικτύου 
ηλεκτρικού ρεύματος)

Σύμβολα στην επισήμανση και τη συσκευή

0

Θ

Υποχρέωση τήρησης των 
οδηγιών χρήσης

Σταματήστε - εκπομπή λέιζερ

0086

Σήμανση ΑΗΗΕ (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/
ΕΚ). Υποδεικνύει ξεχωριστή επεξεργασία από 
τα γενικά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας 
ζωής της συσκευής. Εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – νομοθεσία με ισχύ στην Ε.Ε., 
όπως εφαρμόζεται σε κάθε κράτος-μέλος, 
σύμφωνα με την οποία τα απόβλητα είδη 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που φέρουν αυτή τη 
σήμανση πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα συνήθη 
οικιακά απόβλητα. Σε αυτά περιλαμβάνονται η συσκευή και 
τα ηλεκτρικά παρελκόμενα, όπως τα καλώδια τροφοδοσίας 
και ο ποδοδιακόπτης. Για πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της DJO 
Ltd για να κανονίσετε την επιστροφή. Εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – Αν θέλετε να απορρίψετε χρησιμοποιημένα προϊόντα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επικοινωνήστε με 
την αρμόδια αρχή στην περιοχή σας για να διασφαλίσετε ότι ο 
εξοπλισμός δεν θα καταλήξει στα «συνήθη» οικιακά απόβλητα.
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1.1 Τι είναι οι μονάδες 
Intelect® HPL 7 και 
HPL15;

1.2 Που 
χρησιμοποιούνται 
οι μονάδες HPL 7 
και HPL15;

1.3 Πλεονεκτήματα

1. Εισαγωγή

Οι μονάδες Intelect HPL 7 (REF2879) και HPL15 (REF 2979) είναι 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για θεραπεία με λέιζερ υψηλής ενέργειας, 
σχεδιασμένα για τη θεραπεία παθολογιών που επηρεάζουν τους μύες και τα 
κόκαλα, όπως λουμπάγκο, επικονδυλίτιδα, πόνος στον ώμο, αρθροπάθεια, 
καθώς και μυϊκή υπερτονία, διαστρέμματα και πολλές άλλες παθήσεις. 
Πρόκειται για ένα πανίσχυρο και ακριβές εργαλείο το οποίο είναι ικανό να 
πληροί τις περισσότερες θεραπευτικές απαιτήσεις.
Οι μονάδες Intelect HPL 7 και HPL15 διαθέτουν ένα εύρος ρυθμίσεων για 
την ισχύ και το μήκος κύματος, έως 7W ισχύος (Intelect HPL 7) και έως 15W 
ισχύος (Intelect HPL 15).

Η φωτοχημική επίδραση των μονάδων Intelect HPL 7 και HPL15 δημιουργεί 
βαθιά βιοδιέγερση στον ιστό, ενεργοποιώντας εκ νέου τον κυτταρικό 
μεταβολισμό. Το φως λέιζερ μπορεί να εκπέμπεται σε κατάσταση συνεχούς, 
παλμικής λειτουργίας, λειτουργίας μονού παλμού, καθώς και σε κατάσταση 
στοχαστικής λειτουργίας. Η κατάσταση στοχαστικής λειτουργίας επιτρέπει 
τη μεγιστοποίηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων με πλήρη ασφάλεια, 
περιορίζοντας τις θερμικές επιπτώσεις στον ιστό.

Η μονάδα Intelect HPL 7 και η μονάδα HPL15 είναι ένα εξαιρετικά καινοτόμο 
θεραπευτικό λέιζερ. 
Ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί με ένα φάσμα σημαντικών χαρακτηριστικών:
- Σύστημα λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο και οθόνη αφής 7’’
- Διαδραστική βιβλιοθήκη με πάνω από 60 θεραπευτικά πρωτόκολλα
- Διάφορες διαμορφώσεις ισχύος, με αποτελεσματική ισχύ έως 7W (Intelect 

HPL 7) 
 και έως 15W (Intelect HPL 15)
- Ιδανικά θεραπευτικά μήκη κύματος (810+980nm) για τη μονάδα HPL 7 και 

(810+980+1064) για τη μονάδα HPL15
- Οι μονάδες Intelect HPL 7 και HPL15 διαθέτουν μια ποικιλία καταστάσεων 

λειτουργίας: συνεχές, διακοπτόμενο, παλμικό, μονός παλμός, ριπή, 
στοχαστικό, αντιφλεγ.

Σε θεραπευτικό επίπεδο οι μονάδες Intelect HPL 7 και HPL15 εγγυώνται τη 
μιτοχονδριακή διέγερση η οποία δημιουργεί μια αύξηση της παραγωγής 
ATP, την ενεργοποίηση της μικροκυκλοφορίας και τη λεμφική περίσταλση. Η 
υπερπόλωση των μεμβρανών των νευρικών ινών δημιουργεί ένα αναλγητικό 
αποτέλεσμα, ενώ η μεταμόρφωση της προσταγλανδίνης σε προστακυκλίνη 
(με επακόλουθο αποκλεισμό των μεσολαβητών φλεγμονής) επιφέρει ένα 
αντιοιδηματικό αποτέλεσμα. 
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1.4 Ποιος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τις 
μονάδες Intelect 
HPL 7 και HPL15;

Οι μονάδες Intelect HPL 7 και HPL15 είναι σχεδιασμένες να χρησιμοποιούνται 
για θεραπεία λέιζερ.

Η θεραπεία λέιζερ εμπίπτει στο πεδίο της φυσιοθεραπείας και της 
αναλγητικής θεραπείας. Ο χειριστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος και 
εξειδικευμένος και να ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Ιατρικό προσωπικό:
Φυσίατροι
Αθλίατροι
Ορθοπεδικοί χειρουργοί
Χειροπράκτες
Ποδολόγοι
Ιατροί

Παραϊατρικό προσωπικό 
Φυσικοθεραπευτές
Θεραπευτές αποκατάστασης
Αθλητικοί θεραπευτές 
Βοηθός φυσικοθεραπευτή και βοηθός χειροπράκτη υπό
την επίβλεψη φυσικοθεραπευτή ή χειροπράκτη με άδεια εξάσκησης 
επαγγέλματος.

Υπακρωμιακή προστριβή
Κακώσεις στροφικού πετάλου
Αρθροπάθεια
Επικονδυλίτιδα
Έσω επικονδυλίτιδα
Θυλακίτιδα
Επιπτώσεις καταγμάτων
Τενοντίτιδα
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Ηβαλγία
Αρθροπάθεια του γόνατος
Αποκατάσταση πρόσθιου χιαστού συνδέσμου
Θυλακίτιδα χήνειου πόδα
Διαστρέμματα
Πελματιαία απονευρωσίτιδα
Αχίλλειος τένοντας
Αυχενικός πόνος
Αυχενοβραχιοναλγία
Μυϊκή υπερτονία
Σπονδυλίτιδα
Λουμπάγκο
Οστεοαρθρίτιδα του ισχίου
Σύνδρομο απιοειδούς
Ισχιαλγία

1.5 Ενδείξεις
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Επειδή η χρησιμοποιούμενη πηγή λέιζερ εκπέμπει φως στο εγγύς εύρος 
υπερύθρων, οι αντενδείξεις είναι στην ουσία δύο τύπων.

- Οφθαλμική βλάβη
- Θερμική βλάβη στον ιστό που εκτίθεται στη θεραπεία, με ιδιαίτερη προσοχή 
στη συνεχή εκπομπή και τον φωτότυπο του ασθενούς.

Η πρώτη περίπτωση αποτρέπεται με τη χρήση προστατευτικών γυαλιών, ενώ 
η δεύτερη αποφεύγεται μέσω της ικανότητας του χειριστή να αξιολογεί τη 
σωστή θερμική ευαισθησία του ασθενούς και τον φωτότυπό του. Τηρείτε τις 
τιμές και τις προδιαγραφές χρήσης που αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 
«Οδηγίες».

Ιδιαίτερα, αποφύγετε τη χρήση σε:
- Ασθενείς με υποψία νεοπλασίας ή διαγνωσμένες νεοπλασίες
- Εγκυμοσύνη
- Θεραπεία σε φωτοευαίσθητες περιοχές
- Θεραπεία σε μολυσμένες περιοχές
- Επιληπτικοί ασθενείς
- Αιμορραγικές περιοχές 
- Θεραπεία του συμπαθητικού νεύρου, του πνευμονογαστρικού νεύρου και η 
καρδιακή περιοχή καρδιοπαθών.

1.6 Αντενδείξεις

Πριν την εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά ολόκληρο 
το εγχειρίδιο χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της μεθόδου θεραπείας, 
των ενδείξεων και αντενδείξεων, των προειδοποιήσεων και των οδηγιών 
λειτουργίας. 

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να 
συνδέεται μόνο με ηλεκτρικό δίκτυο με προστατευτική γείωση. 

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με το παρεχόμενο καλώδιο 
τροφοδοσίας.

Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να προστατεύεται από τσακίσματα και 
πρέπει να βγαίνει εύκολα εφόσον χρειαστεί. 

Τα μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία μπορούν να εμποδίσουν την ορθή απόδοση 
της μονάδας. Για το λόγο αυτό βεβαιωθείτε ότι όλες οι εξωτερικές συσκευές 
που λειτουργούν κοντά στη μονάδα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές 
περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) που παρέχονται στο τέλος 
του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Ο εξοπλισμός ακτίνων X, οι μαγνητικοί 
τομογράφοι, τα ραδιοφωνικά συστήματα και τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν 
πιθανές πηγές παρεμβολών, καθώς ενδέχεται να εκπέμπουν σήμα με 
υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Να διατηρείτε τη 
μονάδα μακριά από τέτοιου τύπου εξοπλισμό και να επαληθεύετε την 
απόδοσή της πριν από τη χρήση.

1.7 Γενική 
προειδοποίηση
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Η μονάδα πρέπει να αποσυνδέεται πριν από κάθε εργασία συντήρησης 
ή καθαρισμού, αφαιρώντας το καλώδιο από την πρίζα. Αυτό πρέπει να 
γίνεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

Συνιστούμε να αποφεύγετε τη χρήση εύφλεκτων αναισθητικά αερίων 
ή οξειδωτικών αερίων, όπως το μονοξείδιο του αζώτου (NO) και το 
οξυγόνο.
Ορισμένα υλικά, (το μαλακό επενδυτικό υλικό, για παράδειγμα) μπορεί 
να καούν σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες όταν κορεστούν με 
οξυγόνο, ακόμη και σε ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Πριν τη 
χρήση της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΕΙΖΕΡ θα πρέπει να αφήνετε να εξατμίζονται 
οι προσκολλητικοί διαλύτες και τα εύφλεκτα διαλύματα που 
χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή την απολύμανση της μονάδας. 
Να είστε προσεκτικοί όσον αφορά τα υλικά που ενέχουν κινδύνους 
πυρκαγιάς, όπως τα ενδογενή αέρια. 

Η κακή λειτουργία της ακτίνας (απουσία ή παρέκκλιση) μπορεί να 
υποδεικνύει εσφαλμένη λειτουργία της εκπομπής.

Η επιδιόρθωση ηλεκτρικών κυκλωμάτων πρέπει να διενεργείται 
από εξειδικευμένο προσωπικό που είναι εξουσιοδοτημένο από τον 
κατασκευαστή με σχετικό έγγραφο. 

Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή της συσκευής σε 
περίπτωση θραύσης, ώστε να μην ακυρωθεί η εγγύηση. 

Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται 
από την DJO. Τα διαφορετικά παρελκόμενα μπορεί να δημιουργήσουν 
κίνδυνο, να επηρεάσουν τις ιδιότητες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
(EMC) της μονάδας ή να προκαλέσουν ζημιά στη μονάδα.

Επιθεωρήστε τη μονάδα πριν από τη χρήση. Αν η μονάδα ή κάποιο 
παρελκόμενο έχει υποστεί ζημιά, μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα και 
επικοινωνήστε με το διανομέα σας.

Μην τροποποιείτε τη μονάδα. Η μονάδα μπορεί να επισκευαστεί μόνον 
από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της DJO.

Οι μονάδες Intelect HPL 7 και HPL15 δεν είναι κατάλληλες για χρήση σε 
περιοχές με εκρηκτική ή εύφλεκτη ατμόσφαιρα. 
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2. Οδηγός γρήγορης χρήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε τις μονάδες Intelect HPL 7 και HPL15, βεβαιωθείτε ότι ακουμπούν σε σταθερή επιφάνεια.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι ρυθμισμένος στο «0». 
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο με το μηχάνημα και συνδέστε το φις σε μια 
πρίζα παροχής ρεύματος.
Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες κατά τη διάρκεια της ρύθμισης των μονάδων Intelect HPL 7 
και HPL15, επικοινωνήστε με την DJO (παρέχεται μια λίστα με στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος του παρόντος 
εγχειριδίου χρήσης).

Συνδέστε το καλώδιο του 
πνευματικού ποδοδιακόπτη στην 
κατάλληλη υποδοχή στο πίσω μέρος 
του μηχανήματος.

Συνδέστε την ασφάλεια με την 
κατάλληλη κεντρική υποδοχή στο 
πίσω μέρος του μηχανήματος.
Μετά τη σύνδεση της ασφάλειας 
με το μηχάνημα, οι μονάδες 
Intelect HPL 7 και HPL15 είναι 
πλήρως λειτουργικές. Η σύνδεση 
με το διακόπτη πόρτας της 
αίθουσας θεραπείας πρέπει να 
διενεργείται από πιστοποιημένο 
ηλεκτρολόγο.

Ενεργοποιήστε το μηχάνημα 
χρησιμοποιώντας το διακόπτη στο 
πίσω μέρος του περιβλήματος.
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Συνδέστε το μαγνητικό εφαρμογέα 
στην κεφαλή.

Βεβαιωθείτε ότι τα άτομα που 
είναι παρόντα (χειριστής και 
ασθενής) φορούν πιστοποιημένα 
προστατευτικά γυαλιά. 

Μετά την οθόνη καλωσορίσματος, 
θα εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο. 
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης 
για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
μηχανήματος. 

Ο κωδικός πρόσβασης είναι 1-2-3-4.

Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας 
για να ξεκινήσετε τη θεραπεία.



13 EL

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους θεραπείας, 
πιέστε «Γρήγορη εκκίνηση». Θα μεταφερθείτε σε 
μια οθόνη που σας επιτρέπει να επιλέξετε την 
κατάσταση λειτουργίας (συνεχές, διακοπτόμενο, 
παλμικό, μονός παλμός, ριπή, στοχαστικό, αντιφλεγ.) 
πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Με την επιλογή της 
κατάστασης λειτουργίας θα μεταφερθείτε σε 
μια οθόνη όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τις 
παραμέτρους της θεραπείας.

Για να επιλέξετε την ποσότητα ενέργειας που πρέπει 
να μεταφερθεί, πιέστε το τετραγωνίδιο (Joule) στα 
δεξιά της οθόνης και γυρίστε τον περιστροφικό 
διακόπτη προς τα δεξιά. Με τη ρύθμιση της 
ποσότητας των joule θα ρυθμιστεί αυτόματα και ο 
χρόνος θεραπείας (επάνω αριστερό τετραγωνίδιο).
Για να ορίσετε την επιλεγμένη ισχύ, κάντε 
κλικ στο εικονίδιο «Ισχύς λέιζερ» και γυρίστε 
τον περιστροφικό διακόπτη προς τα δεξιά. Η 
παράμετρος εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος 
της οθόνης.

Η εκπομπή λέιζερ ξεκινά πιέζοντας «Αναπαραγωγή» 
στην κάτω δεξιά περιοχή της οθόνης και πιέζοντας 
τον πνευματικό ποδοδιακόπτη. Κατά τη διάρκεια 
της εκπομπής, το σήμα εξόδου ήχου (ρυθμιζόμενης 
έντασης) ενεργοποιείται και οι παράμετροι 
θεραπείας (Watt, χρόνος, Joules και θερμοκρασία 
κεφαλής λέιζερ) εμφανίζονται στα τετραγωνίδια στο 
κάτω μέρος της οθόνης. Η εκπομπή λέιζερ σταματά 
όταν διακόψετε την πίεση στον ποδοδιακόπτη. 

Εντοπίστε την περιοχή του σώματος που πρόκειται 
να υποβληθεί σε θεραπεία και τοποθετήστε την 
κεφαλή κατακόρυφα ως προς την περιοχή.
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Απενεργοποιήστε το μηχάνημα 
χρησιμοποιώντας το διακόπτη στο 
πίσω μέρος του μηχανήματος.

Για επαναφορά των παραμέτρων 
(χρόνος, ποσότητα ενέργειας και 
ισχύς), πιέστε το κουμπί «stop». 

Χρησιμοποιείτε πάντα την κεφαλή λέιζερ με τον εφαρμογέα που 
παρέχεται. 

Συνιστούμε τη διενέργεια της διαδικασίας βαθμονόμησης πριν από κάθε 
θεραπεία. 

Για να απενεργοποιήσετε με ασφάλεια τη συσκευή: ολοκληρώστε τη 
θεραπεία και σταματήστε την εκπομπή από το λέιζερ, απενεργοποιήστε 
τη μονάδα με το κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος του 
μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί είναι τοποθετημένο στο «0». 

Για να ολοκληρώσετε την αποσύνδεση, για βέλτιστη ασφάλεια, βγάλτε το 
καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή. 

2.1 Τρόπος 
χρήσης της 
κεφαλής
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3. Οδηγίες χρήσης

Για να ξεκινήσετε τη θεραπεία, πιέστε «Γρήγορη εκκίνηση», επιλέξτε την 
κατάσταση λειτουργίας εκπομπής (συνεχές, διακοπτόμενο, κ.λπ.), ρυθμίστε 
την παράμετρο ισχύος πιέζοντας «Ισχύς λέιζερ» και την ποσότητα ενέργειας 
πιέζοντας «Joule», βγάλτε την κεφαλή από τη θήκη της, τοποθετήστε τον 
αποστάτη κεφαλής και πιέστε τον ποδοδιακόπτη για να ενεργοποιήσετε την 
εκπομπή λέιζερ. Η κεφαλή πρέπει να κρατιέται πάντα κατακόρυφα ως προς 
τον ασθενή. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ισχύ γυρίζοντας τον 
περιστροφικό διακόπτη προς τα δεξιά / προς τα αριστερά.

Το κάτω μέρος της οθόνης δείχνει την πραγματική χορηγούμενη ισχύ, το 
χρόνο, την ποσότητα της μεταφερόμενης ενέργειας και τη θερμοκρασία της 
κεφαλής λέιζερ.

3.1 Έναρξη λειτουργίας

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή και εμφανιστεί η οθόνη καλωσορίσματος, 
θα μεταβείτε στην κύρια οθόνη «Διαχείριση συσκευής» και θα χρειαστεί να 
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. 
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3.2.1 Κατάσταση συνεχούς 
λειτουργίας

Οι καταστάσεις λειτουργίας διαιρούνται σε 7 ενότητες:

A) Συνεχές (3.2.1)
B) Διακοπτόμενο (3.2.2)
Γ) Παλμικό (3.2.3)
Δ) Μονός παλμός (3.2.4)
E) Ριπή (3.2.5)
ΣΤ) Στοχαστικό (3.2.6)
Ζ) Αντιφλεγ. (3.2.7)

Από αυτό το τμήμα του μενού μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση 
συνεχούς λειτουργίας. Είναι η μόνη κατάσταση λειτουργίας εκπομπής 
που διασφαλίζει επαρκή ανταλλαγή ενέργειας ώστε να πυροδοτηθεί το 
φωτοβιοδιεγερτικό αποτέλεσμα, αυξάνοντας την παραγωγή ATP. Χορηγείται 
έξοδος αδιάκοπα. Η κατάσταση λειτουργίας συνεχούς εξόδου είναι 
θεμελιώδες στοιχείο για την πυροδότηση της διαδικασίας αναγέννησης του 
ιστού. Ενδείκνυται για παθολογίες κάκωσης σε βάθος. Για να ξεκινήσετε τη 
θεραπεία, επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας συνεχούς εκπομπής, ρυθμίστε 
την παράμετρο ισχύος πιέζοντας «Ισχύς λέιζερ» και την ποσότητα ενέργειας 
πιέζοντας «Joule», βγάλτε την κεφαλή από τη θήκη της, τοποθετήστε τον 
αποστάτη κεφαλής και πιέστε τον ποδοδιακόπτη για να ενεργοποιήσετε 
την εκπομπή λέιζερ. Το κάτω μέρος της οθόνης δείχνει την πραγματική 
χορηγούμενη ισχύ, το χρόνο, την ποσότητα της μεταφερόμενης ενέργειας και 
τη θερμοκρασία της κεφαλής λέιζερ.

3.2 Κατάσταση 
λειτουργίας
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3.2.2 Κατάσταση 
διακοπτόμενης 
λειτουργίας

3.2.3 Κατάσταση παλμικής 
λειτουργίας

Για να ξεκινήσετε τη θεραπεία, επιλέξτε την κατάσταση διακοπτόμενης 
λειτουργίας ρυθμίστε την παράμετρο ισχύος πιέζοντας «Ισχύς λέιζερ» και 
την ποσότητα ενέργειας πιέζοντας «Joule». Ο κύκλος λειτουργίας μπορεί 
να τροποποιηθεί. Βγάλτε την κεφαλή από τη θήκη της, τοποθετήστε τον 
αποστάτη κεφαλής και πιέστε τον ποδοδιακόπτη για να ενεργοποιήσετε 
την εκπομπή λέιζερ Το κάτω μέρος της οθόνης δείχνει την πραγματική 
χορηγούμενη ισχύ, το χρόνο, την ποσότητα της μεταφερόμενης ενέργειας και 
τη θερμοκρασία της κεφαλής λέιζερ.

Η κατάσταση παλμικής λειτουργίας είναι η πιο κοινή ενδεικνυόμενη 
κατάσταση λειτουργίας για τη θεραπεία οξείας φάσης, βελτιστοποιώντας την 
αντιφλεγμονώδη δράση και αυξάνοντας τη βιοδιέγερση, ελαχιστοποιώντας 
παράλληλα τη θερμική επίδραση. Αυτή η κατάσταση λειτουργίας επιτρέπει τη 
βελτιστοποίηση της εκπομπής λέιζερ ανάλογα με τον τύπο του δέρματος.
Επιλέγοντας τη διάρκεια του ερεθίσματος σε < 500ms μπορείτε να αλλάξετε 
τη συχνότητα επιλέγοντας την κατάλληλη επιλογή στην οθόνη.
Μετά τον ορισμό των παραμέτρων συχνότητας και διάρκειας παλμού 
κάνοντας κλικ στο «Ισχύς λέιζερ» μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργική ισχύ, 
ενώ κάνοντας κλικ στο «Joules» στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης μπορείτε 
να ορίσετε την ποσότητα ενέργειας προς μεταφορά. Βγάζοντας την κεφαλή 
από τη θήκη της, τοποθετώντας τον εφαρμογέα, πιέζοντας «Εκκίνηση» και 
ασκώντας πίεση στον πνευματικό ποδοδιακόπτη, μπορείτε να ξεκινήσετε τη 
συνεδρία θεραπείας. 
Το κάτω μέρος της οθόνης δείχνει την πραγματική χορηγούμενη ισχύ, το 
χρόνο, την ποσότητα της μεταφερόμενης ενέργειας και τη θερμοκρασία της 
κεφαλής λέιζερ. Για να αλλάξετε τις παραμέτρους χρόνου και ενέργειας, θα 
χρειαστεί να πιέσετε το τετραγωνίδιο στο επάνω μέρος της οθόνης.
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3.2.4 Κατάσταση 
λειτουργίας μονού 
παλμού

3.2.5 Κατάσταση 
λειτουργίας ριπής

Αυτή η κατάσταση λειτουργίας σάς επιτρέπει να ορίσετε τη διάρκεια ενός 
μονού παλμού. Η κατάσταση λειτουργίας μονού παλμού χορηγεί έναν παλμό, 
η διάρκεια του οποίου ορίζεται από το χειριστή κάθε φορά που πατιέται ο 
ποδοδιακόπτης. Μπορείτε να επιλέξετε διάρκεια 20 ms έως 1000 ms το 
μέγιστο, πιέζοντας το τετραγωνίδιο στο κεντρικό μέρος της οθόνης. 
Όταν πιέσετε «Εκκίνηση» και εφαρμόσετε πίεση στον ποδοδιακόπτη 
θα ενεργοποιηθεί ένας μονός παλμός, ο οποίος θα χορηγηθεί στο 
προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Αν συνεχίσετε να πιέζετε τον 
ποδοδιακόπτη θα χορηγηθεί πανομοιότυπος παλμός. Το κάτω μέρος της 
οθόνης δείχνει την πραγματική χορηγούμενη ισχύ, το χρόνο, την ποσότητα 
της μεταφερόμενης ενέργειας και τη θερμοκρασία της κεφαλής λέιζερ. 

Αυτή η κατάσταση λειτουργίας σάς επιτρέπει να ορίσετε τη συχνότητα 
του παλμού και τη διάρκεια του κάθε παλμού. Επιλέγοντας διάρκεια 
παλμού <500ms μπορείτε να αλλάζετε τη συχνότητα (10Hz μέγιστο) 
πραγματοποιώντας τις κατάλληλες επιλογές. Μετά τον ορισμό των 
παραμέτρων συχνότητας και διάρκειας παλμού κάνοντας κλικ στο «Ισχύς 
λέιζερ», μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργική ισχύ. Βγάζοντας την κεφαλή 
από τη θήκη της, τοποθετώντας τον εφαρμογέα, πιέζοντας «Εκκίνηση» και 
ασκώντας πίεση στον πνευματικό ποδοδιακόπτη, μπορείτε να ξεκινήσετε 
τη συνεδρία θεραπείας. Το κάτω μέρος της οθόνης δείχνει την πραγματική 
χορηγούμενη ισχύ, το χρόνο, την ποσότητα της μεταφερόμενης ενέργειας και 
τη θερμοκρασία της κεφαλής λέιζερ. 
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3.2.6 Κατάσταση 
στοχαστικής 
λειτουργίας

Η κατάσταση λειτουργίας στοχαστικής εκπομπής δημιουργεί παλμούς λέιζερ μεταβλητής 
ισχύος. Αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση λειτουργίας αλληλεπιδρά με το περιφερικό 
νευρικό σύστημα, περιορίζοντας κατά πολύ το αίσθημα καύσου κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας. Οι «φυσικά θερμικές» εκπομπές σε συνδυασμό με τη θερμομηχανική δράση 
των περιφερικών υποδοχέων επιτρέπουν την ταχεία αποπόλωση των αλγαισθητικών 
οδών, πολώνοντας τις Αδ ίνες και αντισταθμίζοντας έτσι τον πόνο μέσω της δράσης του 
ελέγχου πύλης. Με το πάτημα του εικονιδίου «Joules» ορίζεται η ποσότητα ενέργειας προς 
μεταφορά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Μπορείτε να επιλέξετε την ισχύ, πιέζοντας 
το εικονίδιο «Ισχύς λέιζερ». Αν θέλετε να ορίσετε το χρόνο θεραπείας, πιέστε «Χρόνος 
θεραπείας» και, στη συνέχεια, η τιμή Joule θα αλλάξει. Βγάζοντας την κεφαλή από τη 
θήκη της, τοποθετώντας τον εφαρμογέα, πιέζοντας «Εκκίνηση» και ασκώντας πίεση στον 
πνευματικό ποδοδιακόπτη, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συνεδρία θεραπείας. Το κάτω 
μέρος της οθόνης δείχνει την πραγματική χορηγούμενη ισχύ, το χρόνο, την ποσότητα της 
μεταφερόμενης ενέργειας και τη θερμοκρασία της κεφαλής λέιζερ. 

3.2.7 Κατάσταση 
αντιφλεγμονώδους 
λειτουργίας

Η κατάσταση λειτουργίας παλμικής εκπομπής έχει σχεδιαστεί να επιτρέπει τη λήψη 
αντιφλεγμονώδους αποτελέσματος περιορίζοντας το θερμικό αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας. Με το πάτημα του εικονιδίου «Joules» ορίζεται η ποσότητα ενέργειας προς 
μεταφορά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Μπορείτε να επιλέξετε την ισχύ, πιέζοντας 
το εικονίδιο «Ισχύς λέιζερ». Αν θέλετε να ορίσετε το χρόνο θεραπείας, πιέστε «Χρόνος 
θεραπείας» και, στη συνέχεια, η τιμή Joule θα αλλάξει. Βγάζοντας την κεφαλή από τη 
θήκη της, τοποθετώντας τον εφαρμογέα, πιέζοντας «Εκκίνηση» και ασκώντας πίεση στον 
πνευματικό ποδοδιακόπτη, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συνεδρία θεραπείας. Το κάτω 
μέρος της οθόνης δείχνει την πραγματική χορηγούμενη ισχύ, το χρόνο, την ποσότητα της 
μεταφερόμενης ενέργειας και τη θερμοκρασία της κεφαλής λέιζερ. 
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Η ενότητα παθολογίας επιτρέπει στο χειριστή να ακολουθεί τα 
καθοδηγούμενα πρωτόκολλα θεραπείας.
Σε αυτήν την ενότητα υπάρχει ένας αριθμός θεραπευτικών πρωτοκόλλων, 
τα οποία κατανέμονται ανάλογα με την ανατομική περιοχή που θέλετε να 
υποβληθεί σε θεραπεία. Μπορείτε να επιλέξετε την ανατομική περιοχή από 
το εμφανιζόμενο ανθρώπινο σώμα. Με το πάτημα στην επιλεγμένη περιοχή 
αποκτάτε πρόσβαση στα αντίστοιχα θεραπευτικά πρωτόκολλα. 

3.3 CPS

Για κάθε ανατομική περιοχή υπάρχουν θεραπευτικά πρωτόκολλα για τη 
θεραπεία συγκεκριμένων παθολογιών του μυοσκελετικού συστήματος.

Αφού επιλέξετε την παθολογία, θα σας ζητηθεί να καθορίσετε τα εξής:
- Ηλικία του ασθενούς
- Φωτότυπος του ασθενούς
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Το πρωτόκολλο, με αυτόματες ρυθμίσεις, θα εμφανίσει τιμές ισχύος, την 
κατάσταση λειτουργίας εκπομπής, το χρόνο και/ή τη δοσιμετρία για cm2 
για κάθε προεπιλεγμένη φάση. Βγάζοντας την κεφαλή από τη θήκη της, 
τοποθετώντας τον εφαρμογέα, πιέζοντας «Εκκίνηση» και ασκώντας πίεση 
στον πνευματικό ποδοδιακόπτη, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συνεδρία 
θεραπείας. Το κάτω μέρος της οθόνης δείχνει την πραγματική χορηγούμενη 
ισχύ, το χρόνο, την ποσότητα της μεταφερόμενης ενέργειας και τη 
θερμοκρασία της κεφαλής λέιζερ.
Πιέζοντας μέσα στο αριστερό τετραγωνίδιο, αυτό που βρίσκεται δίπλα στο 
τετραγωνίδιο «Χρόνος θεραπείας», μπορείτε να δείτε το πρωτόκολλο για την 
παθολογία. 
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3.4 Αγαπημένα

3.5 Οδηγός

3.6 Προγραμματισμός

Από την ενότητα «Αγαπημένα», μπορείτε να εισαγάγετε και να ξεκινήσετε 
πρωτόκολλα που έχουν αποθηκευτεί προηγουμένως στην οθόνη 
«Προγραμματισμός». Μπορείτε να ξεκινήσετε τη θεραπεία αφού επιλέξετε 
κάποιο πρωτόκολλο. 

Η ενότητα αυτή περιέχει τις θεραπευτικές ενδείξεις και αντενδείξεις, καθώς 
και ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση της συσκευής.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ορίσετε αγαπημένα πρωτόκολλα, 
επιλέγοντας πρώτα την κατάσταση λειτουργίας εξόδου και, στη συνέχεια, 
τις παραμέτρους θεραπείας (χρόνος, ισχύ, joules, κ.λπ.) ακολουθώντας τις 
προηγούμενες οδηγίες.
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Αφού επιλέξετε τις παραμέτρους, κάντε κλικ στο «Αποθήκευση» στην 
κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Εισαγάγετε το όνομα του πρωτοκόλλου ή 
του ασθενή και, στη συνέχεια, επιλέξτε που θέλετε να αποθηκεύσετε το 
πρωτόκολλο και κάντε κλικ στο «Αποθήκευση». Το πρωτόκολλο θεραπείας θα 
αποθηκευτεί στα «Αγαπημένα».

Το πρότυπο CEI EN 60601-2-22 (κανόνας που διέπει την ασφάλεια 
του θεραπευτικού και διαγνωστικού εξοπλισμού λέιζερ) αναφέρει ότι: 
«Ο εξοπλισμός λέιζερ πρέπει να ελέγχεται από το χειριστή ώστε να 
επαληθεύεται η εκπομπή λέιζερ ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας 
συμπληρωματικό εξοπλισμό, αν χρειάζεται.»

Για το λόγο αυτό οι μονάδες Intelect HPL 7 και HPL15 περιλαμβάνουν τη 
λειτουργία «Βαθμονόμηση». Με τη χρήση αυτής της δοκιμής είναι δυνατή η 
μέτρηση της πραγματικής ισχύος που εκπέμπεται, επιτρέποντας στο χειριστή 
να ελέγχει τη σωστή εκπομπή λέιζερ.

1) Αφαιρέστε τον μαγνητικό αποστάτη από την κεφαλή

2) Ελέγξτε ότι ο φακός που είναι εφαρμοσμένος στο άκρο της κεφαλής είναι 
τελείως καθαρός. Αν είναι βρόμικος, καθαρίστε τον.

3) Εισαγάγετε την κεφαλή στην υποδοχή βαθμονόμησης

4) Πιέστε «Έναρξη βαθμονόμησης»για να ξεκινήσει η δοκιμή βαθμονόμησης. 
Ο ποδοδιακόπτης πρέπει να είναι πατημένος κατά τη διάρκεια της 
δοκιμής.

5) Αν η απάντηση είναι «Βαθμονόμηση ΟΚ», χρησιμοποιήστε το μηχάνημα. 
Αν η απάντηση είναι «Βλάβη», ανατρέξτε στην ενότητα 6.2

6) Выполняйте калибровку каждые две недели, а также перед первым 
использованием

3.7 Βαθμονόμηση



24 EL

3.8 Ρυθμίσεις

Μέσω αυτής της οθόνης μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις 
προϊόντος.

Γλώσσα: μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα του λογισμικού.

Ένταση: μπορείτε να προσαρμόσετε τον πληροφοριακό ήχο που εκπέμπεται 
κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος (θεραπείας).

Μπιπ: Από το στοιχείο «Μπιπ» μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τους ήχους των κουμπιών της οθόνης αφής.

Συντήρηση: Προσθέστε κωδικό πρόσβασης για την εσωτερική διαχείριση 
της συσκευής («κρατημένη» ενότητα).

Φωτισμός: μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης 
χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό διακόπτη.

Ώρες λειτουργίας: ο χρόνος λειτουργίας του μηχανήματος σε ώρες.

Ώρες θεραπείας: ο αριθμός ωρών χορήγησης λειτουργικής θεραπείας.



25 EL

4. Προειδοποιήσεις

Κατά τη διάρκεια της χρήσης των μονάδων Intelect HPL 7 και HPL15 είναι 
απαραίτητο να λαμβάνετε ορισμένες προφυλάξεις ώστε να διατηρείτε 
το μηχάνημα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, είναι 
απαραίτητο να είστε προσεκτικοί με το σωλήνα ο οποίος συνδέει την κεφαλή 
με το μηχάνημα: τυχόν ζημιά μπορεί να διακόψει τη σωστή λειτουργία του 
μηχανήματος.

Μην τραβάτε ποτέ το μηχάνημα 
χρησιμοποιώντας το καλώδιο.

Προσέχετε κατά την τοποθέτηση 
των μονάδων Intelect HPL 7 και 
HPL15: αποφύγετε την παγίδευση 
του καλωδίου σε πόρτες, ανάμεσα 
στο κρεβάτι θεραπείας και το τρόλεϊ, 
ή σε άλλα σημεία όπου υπάρχει 
κίνδυνος μαγκώματος, όπως τα 
συρτάρια.

Προσέχετε κατά την τοποθέτηση 
των μονάδων Intelect HPL 7 και 
HPL15 και μην πατάτε το καλώδιο 
κατά τη μετακίνησή τους. 

4.1 Προσοχή κατά 
τη διάρκεια της 
χρήσης
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Προσοχή στα ροδάκια του τρόλεϊ: 
αποφύγετε την κύλιση επάνω από το 
καλώδιο.

Μην απενεργοποιείτε ποτέ τις 
μονάδες Intelect HPL 7 και HPL15 
χρησιμοποιώντας το κουμπί 
διακοπής έκτακτης ανάγκης!
Το κουμπί αυτό είναι σχεδιασμένο 
για χρήση σε έκτακτη ανάγκη μόνο. 
Η επανειλημμένη χρήση του για να 
απενεργοποιήσετε το λέιζερ μπορεί 
να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα. 

Καθώς οι μονάδες Intelect HPL 7 και HPL15 είναι ένα θεραπευτικό λέιζερ με 
μη επεμβατική εφαρμογή, οι παράμετροι χρήσης εξαρτώνται κυρίως από τη 
χρώση του ιστού, το πάχος του στρώματος λίπους, το βάθος και την περιοχή 
της παθολογίας, καθώς και την ευαισθησία του ασθενούς. Η εκπομπή του 
λέιζερ είναι αποτέλεσμα της πίεσης που εφαρμόζεται στον ποδοδιακόπτη και 
η τιμή ισχύος φαίνεται στην οθόνη αφής.

H έκθεση του ιστού στην ακτινοβολία λέιζερ πρέπει να γίνεται 
χρησιμοποιώντας έναν εφαρμογέα, πιθανώς σε επαφή με το δέρμα. Ο 
εφαρμογέας πρέπει να είναι τοποθετημένος έτσι ώστε να είναι κατακόρυφος 

4.2 Θεραπευτική 
φροντίδα

Αν το κουμπί διακοπής έκτακτης 
ανάγκης είναι πατημένο, επιστρέψτε 
το στην κανονική θέση του 
περιστρέφοντάς το ώστε το λέιζερ 
να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.
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Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας λέιζερ υψηλής ισχύος βασίζεται στα 
εξής:

- Την ακρίβεια της διάγνωσης
- Την αντιστοιχία μεταξύ της παθολογίας και του αποτελέσματος του λέιζερ 

υψηλής ισχύος
- Την τήρηση των βέλτιστων συνθηκών χρήσης, ιδιαίτερα όταν ο υπό 

θεραπεία ιστός είναι σε βάθος
- Την τήρηση των ορίων έκθεσης σε ακτινοβολία λέιζερ χωρίς τυχόν 
 αντενδείξεις. 

Προειδοποίηση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς και/ή έκρηξης όταν η έξοδος 
λέιζερ χρησιμοποιείται παρουσία εύφλεκτων υλικών, αερίων ή σε περιβάλλον 
εμπλουτισμένο με οξυγόνο.

Προειδοποίηση για την υψηλή θερμοκρασία που παράγεται κατά τη χρήση 
του λέιζερ, η οποία μπορεί να αναφλέξει εύφλεκτα υλικά (όπως βαμβάκια, 
διαλύτες, κ.λπ.)

ως προς την επιφάνεια του δέρματος.

Μη σημαδεύετε τις περιοχές προς θεραπεία με μελάνι. Σημαδέψτε το 
περίγραμμα της περιοχής εντός της οποίας θα τοποθετηθεί ο εφαρμογέας. 

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του δέρματος είναι καθαρή και, κυρίως, δεν 
είναι υγρή ή ιδρωμένη.

Να θυμάστε ότι η θερμική ευαισθησία ποικίλλει από ασθενή σε ασθενή και 
από περιοχή σε περιοχή στο ίδιο άτομο, καθώς και ότι το επίπεδο χρώσης 
επηρεάζει σημαντικά την απορρόφηση της ενέργειας και, συνεπώς, οι χρόνοι 
εκπομπής σε ίδια ισχύ δεν θα παραμένουν σταθεροί. 

Η κατακόρυφη γωνία εφαρμογής διασφαλίζει, με ίδια χαρακτηριστικά 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, την ικανότητα της ακτινοβολίας να 
διεισδύει και τον περιορισμό της αναλογίας της ακτινοβολίας ΛΕΪΖΕΡ που 
ανακλάται. 
Η θεραπεία επηρεάζεται από τον εφαρμογέα που είναι συνδεδεμένος με τη 
θεραπευτική οπτική ίνα, την ισχύ εκπομπής και, προφανώς, τη διάρκεια της 
θεραπείας.

Μετά από κάθε εφαρμογή, να καθαρίζετε το άκρο της κεφαλής 
χρησιμοποιώντας μαλακό βαμβακερό πανί, υγραμένο με αιθυλική αλκοόλη. 
Βεβαιωθείτε ότι τυχόν υπολείμματα αλκοόλης εξατμίζονται πριν την 
επαναχρησιμοποίηση.
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5. Πρότυπα και ασφάλεια

Οι μονάδες Intelect HPL 7 και HPL 15 έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σε 
συμμόρφωση με τα παρακάτω πρότυπα:
EN 60601-1
IEC 60601-2-22
EN 60601-1-2
EN 60601-1-6
EN 62366
EN 62304
IEC 60825-1

Οι μονάδες Intelect HPL 7 και HPL15 είναι λέιζερ κατηγορίας IV και ως 
τέτοιες διαθέτουν διάταξη ασφάλειας. 
Μέσω ενός ειδικού κουμπιού (κουμπί ασθενούς) που είναι συνδεδεμένο 
με το μηχάνημα, μπορείτε να διακόψετε τη θεραπεία οποιαδήποτε 
στιγμή.

Ασφάλεια σύνδεσης 
Οι μονάδες Intelect HPL 7 και HPL15 διαθέτουν ένα βύσμα ασφάλειας, 
τοποθετημένο πάνω από το βύσμα ποδοδιακόπτη στο πίσω μέρος του 
μηχανήματος.
Αυτό λειτουργεί ως επαφή σε σειρά για τον ποδοδιακόπτη και είναι 
συνδεδεμένο με το διακόπτη πόρτας που είναι τοποθετημένος στην 
αίθουσα θεραπείας. Η τάση του βύσματος είναι 12V dc.

5.1 Πρότυπα λέιζερ

5.2 Χαρακτηριστικά 
ασφαλείας

1 3

2
4 5

Limit

Διακόπτης ορίου
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Προειδοποίηση για το λέιζερ
Συνιστάται το μηχάνημα να χρησιμοποιείται σε καλά φωτισμένη αίθουσας, 
χωρίς ανακλαστικές επιφάνειες, με το προειδοποιητικό σήμα λέιζερ να 
απεικονίζεται στην είσοδο. 

Προειδοποιητικό φως λέιζερ

Προστασία
Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί θερμική βλάβη στον ιστό που εκτίθεται 
σε ακτινοβολία η οποία δεν μπορεί να απομακρυνθεί χωρίς η θεραπεία να 
καταστεί αδύνατη, δεδομένης της εμπλεκόμενης ισχύος και των συστημάτων 
εστίασης που χρησιμοποιούνται στις συσκευές της DJO. 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΖΕΡ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ 
ΝΟΜΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΚΩΔ. 651, Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ.

Τα προστατευτικά γυαλιά που παρέχονται, κωδ. 651, δεν προφυλάσσουν 
από την ορατότητα των σημάτων φωτός, ούτε την αποτρέπουν.
Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τα γυαλιά λέιζερ που παρέχονται από την 
DJO.

Ο χειριστής πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς και προσεκτικά την 
ασφάλεια του ασθενούς κατά τη διάρκεια της θεραπείας, λαμβάνοντας 
τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή τραυματισμού.

Προστατευτικά γυαλιά

Η DJO δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες 
λόγω εσφαλμένης χρήσης των προϊόντων της ή χρήση των προϊόντων της 
η οποία δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο 
χρήσης.

Κωδικός OD Προστασία
651 3 745-1115 DIR LB3
651 4 770-1100 DIR LB4
651 5 785-1085 DIR LB5
651 6 800-825 DIR LB6

651 6 885-1075 DIR LB6
651 7 1000-1070 D LB6+IR LB7+M LB7Y
651 8 1030-1065 D LB6+IR LB8+M LB7Y
651 6 9000-11000 DI LB3
651 1 0.01W 2E-6J 660-700 RB1 U S CE
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Τα λέιζερ της οικογένειας των μονάδων Intelect HPL 7 και HPL15 είναι 
θεραπευτικά και χειρουργικά λέιζερ με έξοδο οπτικής ίνας, σχεδιασμένα 
να λειτουργούν με κεφαλές λέιζερ ημιαγωγών άντλησης, με μήκη κύματος 
μεταξύ 600nm και 2000nm, με μέγιστη ισχύ έως 7W (Intelect HPL 7) και 
έως 15W (Intelect HPL 15).

Με βάση το Παράρτημα IX της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ η συσκευή αυτή 
ταξινομείται ως:

-Συσκευή που προορίζεται για μακροπρόθεσμη χρήση
-Συσκευή με μη επεμβατική εφαρμογή
-Ενεργό ιατροτεχνολογικό προϊόν
-Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας Ilb 

Με βάση τα γενικά πρότυπα ασφάλειας (IEC 60601-1), ταξινομείται ως:
-Συσκευή κατηγορίας I
-Συσκευή με εφαρμοζόμενα εξαρτήματα τύπου BF
-Συσκευή με περίβλημα προστασίας από στερεά αντικείμενα μεγαλύτερα από 
12 mm κατηγορίας IP2X

-Συσκευή ακατάλληλη για χρήση παρουσία μίγματος εύφλεκτου αναισθητικού 
και αέρα ή οξυγόνου ή πρωτοξειδίου του αζώτου.

-Συσκευή για συνεχή λειτουργία

Με βάση τα χαρακτηριστικά εκπομπής λέιζερ (IEC 60825-1:2014, 
παράγραφος d, πίνακας 4), η συσκευή ταξινομείται ως:
Κατηγορίας IV

Οι μονάδες Intelect HPL 7 και HPL15 συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές 
της Οδηγίας RoHS (Οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων 
ουσιών) και χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά.

Γενική περιγραφή
Οι μονάδες Intelect HPL 7 και HPL15 κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας μια 
δομή από ABS και αλουμίνιο.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη δομή και τα οποία έρχονται σε επαφή 
με το χειριστή και τον ασθενή είναι αυτά που χρησιμοποιούνται συνήθως στις 
φυσιολογικές ανθρώπινες δραστηριότητες:

- Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L για τον κύλινδρο της κεφαλής
- Ανοδιωμένο αλουμίνιο EN AW-2011 για τον εφαρμογέα της κεφαλής 
(Παρέχεται δήλωση του προμηθευτή)

- ABS για το περίβλημα

5.3 Ταξινόμηση
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Εντός του περιβλήματος δεν υπάρχουν ψυκτικά υγρά ή άλλες ουσίες που 
ενδέχεται να διαρρεύσουν σε περίπτωση πρόσκρουσης ή ατυχήματος. 

Το κύκλωμα έχει γενικά μεγαλύτερο μέγεθος και αερίζεται καλά, πράγμα που 
αποτρέπει την υπερθέρμανση και τα συναφή προβλήματα. 
Η συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας είναι μεταξύ 10 °C και 30 °C, με 
υγρασία μεταξύ 30% και 75% και πίεση μεταξύ 700 hPa και 1060 hPa.

Όταν χρησιμοποιούνται σε κλινική ή νοσοκομείο, σε σύνηθες μη στείρο 
περιβάλλον, οι μονάδες Intelect HPL 7 και HPL15 δεν διαθέτουν ιδιαίτερη 
προστασία από ακούσιο χύσιμο υγρών. Οι περιστασιακές πιτσιλιές ή 
ψεκασμοί νερού ή γέλης δεν δημιουργούν προβλήματα λόγω της απόστασης 
ανάμεσα στις πλακέτες κυκλώματος και τις γρίλιες αερισμού.

Το περιβάλλον χρήσης είναι: νοσοκομείο, κλινική και ιδιωτικό κέντρο.
Το περιβάλλον χρήσης πρέπει να έχει τις παρακάτω περιβαλλοντικές και 
ηλεκτρικές απαιτήσεις:
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6. Συντήρηση

Το σύστημα λέιζερ των μονάδων Intelect HPL 7 και HPL15 δεν απαιτεί 
ιδιαίτερες διαδικασίες συντήρησης. Ωστόσο, συνιστάται να χρησιμοποιείται 
σε περιοχές χωρίς σκόνη και το μηχάνημα πρέπει να καθαρίζεται προσεκτικά.

6.1 Τακτική συντήρηση

Για να καθαρίσετε την υποδοχή 
βαθμονόμησης, χρησιμοποιήστε 
μπατονέτα υγραμένη με υγρό 
απορρυπαντικό. 

Στεγνώστε αμέσως με καθαρή 
μπατονέτα.

Για να καθαρίσετε το παράθυρο 
προστασίας από το λέιζερ, 
χρησιμοποιήστε πίδακα ξηρού 
πεπιεσμένου αέρα.

Αν το παράθυρο είναι 
πολύ βρόμικο, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μπατονέτα 
υγραμένη με αιθυλική αλκοόλη. 
Στεγνώστε αμέσως με πίδακα 
ξηρού πεπιεσμένου αέρα.

Για να καθαρίσετε την οθόνη και 
το περίβλημα, χρησιμοποιήστε 
επαγγελματικά μαντιλάκια 
μικροϊνών για καθαρισμό οθόνης. 

Με τον προσεκτικό καθαρισμό της 
οθόνης αποφεύγονται μελλοντικά 
προβλήματα που σχετίζονται με τη 
λειτουργία της οθόνης αφής.
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Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για την αντιμετώπιση προβλημάτων. 
Για προβλήματα οποιουδήποτε άλλου είδους, επικοινωνήστε με το κέντρο 
βοήθειας της DJO.

6.2 Αντιμετώπιση 
προβλημάτων και 
περιοδική συντήρηση

Πρόβλημα Πιθανή Αιτία Λύση

Οι μονάδες Intelect HPL 7 και 
HPL15 δεν ενεργοποιούνται.

A) Απουσία ηλεκτρικής τροφοδοσίας
B) Καμένη ασφάλεια
Γ)  Κατεστραμμένο καλώδιο 

τροφοδοσίας ή το βύσμα δεν 
είναι πλήρως τοποθετημένο στην 
υποδοχή

A) Ελέγξτε την ηλεκτρική τροφοδοσία
B) Αλλάξτε την ασφάλεια
Γ)  Αλλάξτε το κατεστραμμένο καλώδιο ή 

κάντε σωστά τη σύνδεση

Το μηχάνημα δεν 
εκπέμπει ενέργεια

A) Διακοπή στο κύκλωμα εξόδου
B) Πατήθηκε το κουμπί διακοπής 

έκτακτης ανάγκης
Γ) Ανοικτή διάταξη ασφαλείας

A) Επικοινωνήστε με το κέντρο βοήθειας 
της DJO 

B) Πιέστε και γυρίστε προς τα δεξιά
Γ) Ελέγξτε την ασφάλεια

Το λέιζερ ενεργοποιείται αλλά η 
οθόνη δεν εμφανίζει τίποτα

A) Πιθανή βλάβη της οθόνης
A) Επικοινωνήστε με την DJO 
 Κέντρο βοήθειας

Το πάτημα κάποιου κουμπιού δεν 
έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα

A) Πιθανή βλάβη του κουμπιού 
B) Πιθανή βλάβη του κυκλώματος 

ελέγχου

A) Επικοινωνήστε με την DJO 
 Κέντρο βοήθειας

Ο έλεγχος βαθμονόμησης 
δείχνει «ΒΛΑΒΗ»

A) Πιθανή θραύση οπτικής ίνας 
B) Υποβαθμισμένη εκπομπή λέιζερ
Γ) Υποβαθμισμένο ή βρόμικο 

σύστημα ελέγχου βαθμονόμησης

A) Καθαρίστε το παράθυρο προστασίας 
από λέιζερ

B) Καθαρίστε τη μονάδα βαθμονόμησης
Γ) Επικοινωνήστε με την DJO 
 Κέντρο βοήθειας

Ο έλεγχος των ηλεκτρικών κυκλωμάτων πρέπει να διενεργείται από 
πιστοποιημένο προσωπικό που είναι εξουσιοδοτημένο από τον 
κατασκευαστή με σχετικό έγγραφο. Συνεπώς, πρέπει να επικοινωνήσετε με 
τον κατασκευαστή ώστε να μην ακυρωθεί η εγγύηση.

Με χαρά μας θα απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 
Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή επισκεφθείτε το αντίστοιχο 
κέντρο της DJO Global. 
Τα κέντρα της DJO Global παρατίθενται στο οπισθόφυλλο.
Για τεχνική συντήρηση από την DJO Global, επικοινωνήστε με την 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 

internationalproductsupport@DJOglobal.com
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Προειδοποίηση
Σε περίπτωση υπερτάσεων που προκαλούνται από έμμεσο ή άμεσο κεραυνό, 
η λειτουργία του μηχανήματος ενδέχεται να κλειδωθεί αποτρέποντας την 
εκπομπή λέιζερ.
Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με το κέντρο βοήθειας.

Μήνυμα Πιθανή αιτία Λύση

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Πρέπει να ελεγχθούν τα ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα του λέιζερ

Επικοινωνήστε με την DJO 
Κέντρο βοήθειας

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι 
υψηλή

Κρυώστε το λέιζερ διατηρώντας το 
μηχάνημα ενεργοποιημένο.

Αν το πρόβλημα παραμένει, 
επικοινωνήστε με το κέντρο βοήθειας 
της DJO.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, ενδέχεται να εμφανιστούν οι παρακάτω 
προειδοποιήσεις στις μονάδες Intelect HPL 7 και HPL15.

6.3 Συναγερμοί 
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7. Επισημάνσεις

B A
E ΓΔ

A Εφαρμογέας για οπτική ίνα 

B Κίνδυνος λέιζερ

Γ Πινακίδα στοιχείων λέιζερ

Δ
Πινακίδα ταυτοποίησης προϊόντος
(Intelect HPL 7)

E
Αυτοκόλλητο που εμφανίζει τη σύνδεση 
ποδοδιακόπτη

ΣΤ
Αυτοκόλλητο που εμφανίζει τη σύνδεση 
ασφάλειας για 
το κουμπί ασθενούς (προαιρετικό στοιχείο)

Ζ Σύνδεση ασφάλειας

ΣΤ Ζ
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8. Εγγύηση

Η DJO France («Εταιρεία») εγγυάται ότι οι μονάδες Intelect HPL 7 και 
HPL15 δεν έχουν ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση 
παραμένει σε ισχύ για τουλάχιστον δύο έτη (24 μήνες) από την ημερομηνία 
της αρχικής αγοράς. Εάν δεν είναι δυνατή η λειτουργία αυτών των προϊόντων 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης δύο ετών λόγω ελαττωμάτων 
στα υλικά ή την κατασκευή, κατά την κρίση της Εταιρείας, η Εταιρεία ή ο 
αντιπρόσωπος πωλήσεων θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο 
Προϊόν χωρίς επιβάρυνση, εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία κατά την οποία το Προϊόν επιστρέφεται στην Εταιρεία ή τον 
αντιπρόσωπο.

Δυσλειτουργίες, βλάβες ή προβλήματα που προκαλούνται από ακατάλληλη 
χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
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9. Τεχνικά στοιχεία

Τεχνολογία Σύστημα λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο

Μήκος κύματος 810+980 nm (HPL 7), 810+980+1064nm (HPL 15)

Φως-οδηγός 650 nm - 3 mW

Ισχύς λέιζερ 7 W (HPL 7), 15 W (HPL 15)

Εκπομπή Συνεχής (CW), διακοπτόμενη, παλμική, μονός παλμός, ριπή, 
και στοχαστική (κατάσταση στοχαστικής λειτουργίας που καλύπτεται με 
άδεια ευρεσιτεχνίας)

Κατάσταση λειτουργίας Συνεχές, διακοπτόμενο, παλμικό, μονός παλμός, ριπή, στοχαστικό, 
αντιφλεγμονώδες 

Προγραμματιζόμενο 12 θέσεις ανά όνομα

Παθολογίες Πάνω από 60 παθολογίες με διαδραστικές 
απεικονίσεις και πρωτόκολλα που υποδιαιρούνται ανά φάση

Βαθμονόμηση Σύστημα ελέγχου με γραφικά και ήχο για την εκπομπή λέιζερ στην έξοδο 
της κεφαλής σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60825-1

Οθόνη Έγχρωμη οθόνη αφής TFT 7”

Ηλεκτρική τροφοδοσία 100-240V 50-60Hz

Ισχύς απορρόφησης 160 VA

Διαστάσεις 390 x 282 x 170 mm

Βάρος 3,8 kg (HPL 7), 3,9 kg (HPL 15)

Κατηγορία λέιζερ IV

Απόκλιση δέσμης 25°

Πλάτος παλμού 1-1000 ms

Ταξινόμηση κατά IP Συσκευή IPX0
Κεφαλή IPX0
Πνευματικός ποδοδιακόπτης IPX4

Όροι
λειτουργίας

10°C - 30°C
30% - 75% υγρασία χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
700 - 1060 hPa

Όροι
μεταφοράς και φύλαξης

-10 - 55°C
10 - 90% υγρασία χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
700 - 1060 hPa

EMP Μέγιστη επιτρεπόμενη εκπομπή στο δέρμα 5600W/m²

EMP Μέγιστη επιτρεπόμενη εκπομπή στον κερατοειδή 9W/m²

DNRO Ονομαστική απόσταση οφθαλμικού κινδύνου 2,4 μέτρα

Συμμόρφωση EN 60601-1; EN 60601-1-2; IEC 60601-2-22

Πιστοποίηση CE0473

Ταξινόμηση ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος

IIb
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10. Πίνακες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)

Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή - Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Η μονάδα Intelect HPL 7/15 είναι κατάλληλη για χρήση στο καθορισμένο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον. Ο αγοραστής 
ή ο χρήστης της μονάδας Intelect HPL 7/15 πρέπει να διασφαλίζει ότι η μονάδα χρησιμοποιείται στο ηλεκτρομαγνητικό 

περιβάλλον που περιγράφεται παρακάτω: 
Δοκιμή εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων Ομάδα 1 Η μονάδα Intelect HPL 7/15 χρησιμοποιεί ενέργεια 
ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική λειτουργία της. 

Επομένως, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων είναι πολύ χαμηλές 
και είναι απίθανο να προκαλέσουν οποιαδήποτε παρεμβολή σε 

παρακείμενο εξοπλισμό.

CISPR 11

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων Κατηγορία B Αυτή η μονάδα Intelect HPL 7/15 είναι κατάλληλη για χρήση σε 
όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών 
εγκαταστάσεων και εκείνων που συνδέονται απευθείας με το 
δημόσιο δίκτυο παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης, το οποίο 

τροφοδοτεί τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιακούς 
σκοπούς. 

CISPR 11

Εκπομπές αρμονικών συχνοτήτων Κατηγορία Α

IEC 61000-3-2

Εκπομπές από διακυμάνσεις τάσης/
τρεμόσβημα

Συμμορφώνεται

IEC 61000-3-3
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Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή - Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Η μονάδα Intelect HPL 7/15 είναι κατάλληλη για χρήση στο καθορισμένο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον. Ο αγοραστής 
ή ο χρήστης της μονάδας Intelect HPL 7/15 πρέπει να διασφαλίζει ότι η μονάδα χρησιμοποιείται στο ηλεκτρομαγνητικό 

περιβάλλον που περιγράφεται παρακάτω: 
Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής IEC 60601-

1-2
Επίπεδο 

συμμόρφωσης
Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Ηλεκτροστατική 
εκφόρτιση (ESD) IEC 

61000-4-2

6 kV σε επαφή IEC 60601-1-2 Τα δάπεδα πρέπει να είναι από ξύλο, τσιμέντο ή 
κεραμικό πλακάκι. Εάν τα δάπεδα καλύπτονται 
από συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 30%.

8 kV στον αέρα Επίπεδο δοκιμής

Ηλεκτρικό ταχύ 
μετάβασμα/ριπή IEC 

61000-4-4

2 kV για γραμμές παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος

IEC 60601-1-2 Η ποιότητα του ρεύματος του ηλεκτρικού 
δικτύου πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές 

του τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού 
περιβάλλοντος. 

1 kV για γραμμές εισόδου/
εξόδου > 3 μέτρα

Επίπεδο δοκιμής

Υπέρταση IEC 
61000-4-5

1 kV σε διαφορική κατάσταση 
λειτουργίας

IEC 60601-1-2 Η ποιότητα του ρεύματος του ηλεκτρικού 
δικτύου πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές 

του τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού 
περιβάλλοντος. 

2 kV σε συνήθη κατάσταση 
λειτουργίας

Επίπεδο δοκιμής

Βυθίσεις τάσης, 
σύντομες διακοπές 

και μεταβολές 
τάσης στις γραμμές 
εισόδου ηλεκτρικής 

τροφοδοσίας IEC 
61000-4-11

0% Un για 0,5 κύκλους IEC 60601-1-2 Η ποιότητα του ρεύματος του ηλεκτρικού 
δικτύου πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές 

του τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού 
περιβάλλοντος. Εάν ο χρήστης έχει την 
απαίτηση η μονάδα Intelect HPL 7/15να 

συνεχίσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια 
διακοπής ρεύματος, συνιστάται η μονάδα 
Intelect HPL 7/15 να τροφοδοτείται από 

τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής ισχύος ή 
από μπαταρία. 

40% Un για 5 κύκλους 

70% Un για 25 κύκλους Επίπεδο δοκιμής

0% Un για 5 δευτ. 

Μαγνητικό πεδίο 
συχνότητας ισχύος 

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

3 A/m IEC 60601-1-2 Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος θα 
πρέπει να φτάνουν στα χαρακτηριστικά επίπεδα 
μιας τυπικής τοποθεσίας σε τυπικό εμπορικό ή 

νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Επίπεδο δοκιμής
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Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή - Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Η μονάδα Intelect HPL 7/15 είναι κατάλληλη για χρήση στο καθορισμένο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον. Ο αγοραστής 
ή ο χρήστης της μονάδας Intelect HPL 7/15 πρέπει να διασφαλίζει ότι η μονάδα χρησιμοποιείται στο ηλεκτρομαγνητικό 

περιβάλλον που περιγράφεται παρακάτω: 
Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής IEC 

60601-1-2 
Επίπεδο 

συμμόρφωσης
Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών 
με ραδιοσυχνότητες δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
κοντά σε οποιοδήποτε τμήμα της μονάδας Intelect 

HPL 7/15, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, 
σε απόσταση μικρότερη από τη συνιστώμενη 

απόσταση διαχωρισμού που υπολογίζεται από την 
εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού. 

Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού:

Ακτινοβολούμενες 
ραδιοσυχνότητες 

3 V/m 3 V/m d      1,2ʋ√P            80 MHz έως 800 MHz

EN 61000-4-3 80 MHz έως 2,5 GHz d      2,3ʋ √P           800 MHZ έως 2.5 GHz

Αγώγιμες 
ραδιοσυχνότητες

3 V 3 V d      1,2ʋ √P

EN 61000-4-6 150 kHz έως 80 MHz

Όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς 
εξόδου του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με 

τον κατασκευαστή του πομπού και d είναι η 
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m). 

Οι τιμές έντασης πεδίου για σταθερούς πομπούς 
ραδιοσυχνοτήτων, όπως προσδιορίζονται από 

ηλεκτρομαγνητική μελέτη χώρου, πρέπει να είναι 
μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε 

εύρος συχνοτήτων. 
Μπορεί να προκληθούν παρεμβολές πλησίον 

εξοπλισμού που φέρει σήμανση με το παρακάτω 
σύμβολο:

20xx

LATEX
FREE

REF
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Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες και 
της μονάδας Intelect HPL 7/15

Η μονάδα Intelect HPL 7/15 προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο οι διαταραχές των 
ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων είναι υπό έλεγχο. Ο πελάτης ή ο χρήστης της μονάδας Intelect HPL 7/15 μπορεί 
να συμβάλει στην πρόληψη των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ του 
φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες (πομποί) και της μονάδας Intelect HPL 7/15 όπως 

συνιστάται παρακάτω, σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών. 
Μέγιστη ονομαστική ισχύς 

εξόδου του πομπού (W)
Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού (m)

150KHz έως 80MHz 80MHz έως 800MHz 800MHz έως 2,5 GHz
d      1,2ʋ √P  d      1,2ʋ √P  d      2,3ʋ √P  

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

Για τους πομπούς με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού 
d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η 

μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού. 

Σημείωση:
(1) στα 80 MHz και τα 800 MHz ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων

(2) Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν για κάθε περίπτωση. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζεται 
από την απορρόφηση και την αντανάκλαση που προέρχεται από κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους.
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