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Lisävarusteet

Laserkäsikappale

Jalkakytkin 
(4930)

Suojalasit
(4800)

3-napainen turvalukitus
(4900)

Virtajohto
(4910)

Ø 38 mm applikaattorin 
magneettikiinnitin

(207902)

Ø 26 mm applikaattorin 
magneettikiinnitin

(207901)
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Luokan I laite, BF-tyyppiä

Vaihtovirta~
LL00115

Ionisoimatonta säteilyä
Yleinen vaaramerkki

Laillinen valmistaja DJO 
France S.A.S

Laitteen sarjanumero

Katkaistu (sähkönsyötöstä)

Valokuidun applikaattori

Laservaara Tuotteen tunnistustarra 
(Intelect HPL 7)

Potilaspainikkeen turvalukitus 
(vain ScanX-versio) 

Jalkakytkimen pistukan tarra

Interlock-turvalukituksen 
tarra

Direktiivin 93/42/ETY mukaisuus 
ja Intertek ilmoitetun laitoksen 
tunniste

Huomaa: IV luokan 
lasertiedot 
Intelect HPL 7
P 7 W
   810 + 980 nmy

Kytketty (sähkönsyöttöön)

Tarroissa ja laitteessa esiintyvät symbolit

0

I

Velvoitus noudattaa 
käyttöohjetta

Laser, seis

0086

WEEE-merkki (EU:n direktiivi 2012/19/
EY). Osoittaa, että käyttöiän lopuksi 
tuote on käsiteltävä yleisjätteestä 
erillään. Euroopan Unionissa: EU:n 
lainsäädäntö kunkin jäsenvaltion 
toteuttamalla tavalla edellyttää, että 

tällä merkinnällä varustetut romutettavat sähkö- ja 
elektroniikkatuotteet täytyy hävittää normaalista 
kotitalousjätteestä erillään. Tämä käsittää laitteen ja 
sähkölisävarusteet, kuten virtajohdot ja jalkakytkimen. 
Ison-Britannian asiakkaiden tulee ottaa DJO Ltd:n 
asiakaspalveluihin yhteys palautuksen järjestämiseksi. 
Euroopan Unionin ulkopuolella: jos haluat romuttaa 
sähkö- tai elektroniikkatuotteita, ota yhteys paikalliseen 
kunnanhallitukseen sen varmistamiseksi, etteivät laitteet 
joudu normaalin kotitalousjätteen sekaan.
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1.1 Mitä ovat 
Intelect® HPL 7 ja 
HPL15?

1.2 Mihin Intelect 
HPL 7:ää ja 
HPL15:tä käytetään?

1.3 Edut

1. Johdanto

Intelect HPL 7 (REF 2879) ja HPL15 (REF 2979) ovat korkeaenergiseen 
laserterapiaan käytettäviä lääkintälaitteita, jotka on tarkoitettu lihaksiin ja 
luustoon vaikuttavien patologioiden, esim. noidannuolen, tenniskyynärpään, 
hartiakivun, nivelrikon sekä kutistumien, nyrjähdysten ja monien muiden 
vaivojen hoitoon. Se on tehokas ja tarkka väline, joka pystyy vastaamaan 
useimpiin terapeuttisiin tarpeisiin.
Intelect HPL 7:ssä ja HPL15:ssä on erilaisia teho- ja aallonpituusasetuksia, 
enintään 7 W tehoa (Intelect HPL 7) tai 15 W tehoa (Intelect HPL 15).

Intelect HPL 7:n ja HPL15:n fotokemiallinen vaikutus tuottaa kudokseen 
syvää biostimulointia ja aktivoi solujen aineenvaihduntaa. Laservaloa 
saatetaan tuottaa jatkuvassa, pulssitetussa ja super-pulssitetussa 
toimintatilassa sekä stokastisessa tilassa. Jäljemmän avulla terapeuttiset 
tulokset voidaan maksimoida täysin turvallisesti ja kudokseen kohdistuvat 
lämpövaikutukset rajoittaa.

Intelect HPL 7 ja HPL15 ovat erittäin innovatiivisia lasereita. 
Niihin on suunniteltu monia tärkeitä ominaisuuksia:
- Tosiaikainen käyttöjärjestelmä ja 7’’ kosketusnäyttö
- Vuorovaikutteinen kirjasto, johon sisältyy yli 60 terapeuttista protokollaa
- Lukuisia tehoasetuksia, jopa 7 W (Intelect HPL 7), tai 15 W (Intelect HPL 15)
- Ihanteelliset terapeuttiset aallonpituudet (810+980 nm) HPL 7:ssä ja 

(810+980+1064 nm) HPL15:ssä
- Intelect HPL 7 ja HPL15 sisältävät eri toimintatiloja: jatkuva, keskeytetty, 

pulssitettu, yksi pulssi, purske, stokastinen, anti-inflam.

Terapeuttisella tasolla Intelect HPL 7 ja HPL15 takaavat mitokondrioiden 
stimuloinnin, joka lisää ATP:n tuotantoa, aktivoi mikroverenkiertoa ja 
imusuoniston peristaltiikkaa. Hermosyiden kalvojen hyperpolarisointi 
tuottaa analgeettisen vaikutuksen, samalla kun prostaglandiinin muunto 
prostasykliiniksi (estämällä siten tulehduksen välittäjät) tuottaa turvotusta 
estävän vaikutuksen. 
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1.4 Kuka voi 
käyttää HPL 7:ää ja 
HPL15:tä?

Intelect HPL 7 ja HPL15 on suunniteltu laserterapiassa käytettäviksi.

Laserterapia kuulua fysioterapiaan ja analgeettiseen terapiaan. Käyttäjän 
täytyy olla pätevä ja asiantunteva ja kuulua johonkin seuraavista luokista:

Lääkintähenkilöstö:
Fysiatrit
Urheilulääkärit
Ortopedit
Kiropraktikot
Podologit
Lääkärit

Ambulanssihenkilöstö 
Fysioterapeutit
Kuntoutusterapeutit
Urheiluterapeutit 
Fysioterapeutin apulainen ja kiropraktikon apulainen
laillistetun fysioterapeutin tai kiropraktikon valvonnassa

Subakromiaaliset konfliktit
Kiertäjäkalvosimen vammat
Artroosi
Tenniskyynärpää
Golfkyynärpää
Bursiitti
Fraktuuroiden seuraukset
Tendiniitti
Karpaalitunnelisyndrooma
Nivuskipu
Gonartroosi
ACL-korjaus
Polven bursiitti
Nyrjähdykset
Plantaarifaskiitti
Akillesjänne
Niskakipu
Cervicobrachialgia
Kontraktuura
Spondyloosi
Alaselkäkipu
Lonkka-artroosi
Piriformis-syndrooma
Iskias

1.5 Käyttöaiheet
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Koska laserlähteestä tulee infrapuna-alueen lähellä olevaa valoa, vasta-
aiheita on olennaisesti kahdenlaisia.

- Silmävauriot
- Terapialle altistuneen kudoksen lämpövauriot kiinnittäen erityistä huomiota 
jatkuvaan säteilyyn ja potilaan fototyyppiin.

Ensimmäinen ongelma estetään suojalasien käytöllä kun taas toinen 
vältetään sillä, että käyttäjä osaa arvioida potilaan lämpöherkkyyden 
ja fototyypin oikein. Pysyttele Ohjeet-osassa ilmoitettujen arvojen ja 
käyttömääritysten rajoissa.

Vältä erityisesti käyttöä:
- potilaille, joilla epäillään olevan tai todennäköisesti on kasvain
- raskaana oleville naisille
- valolle arkojen alueiden hoitoon
- infektoituneiden alueiden hoitoon
- epileptisille potilaille
- verenvuotoalueille 
- sympaattisen hermoston, vagus-hermon tai sydänpotilaiden sydämen 
alueen hoitoon.

1.6 Vasta-aiheet

Ennen käyttöä täytyy käyttäjän lukea käyttöohjekirja kokonaan ja 
huolellisesti, mukaan lukien hoitomenetelmät, käyttö- ja vasta-aiheet, 
varoitukset ja käyttöohjeet. 

Sähköiskuriskin välttämiseksi tämän laitteen saa liittää vain 
sähköverkkoon, jossa on suojamaadoitus. 

Laitteessa täytyy käyttää toimitettua virtajohtoa.

Virtajohtoon ei saa kohdistua vetoa ja se pitää pystyä irrottamaan 
helposti tarvittaessa. 

Magneetti- ja sähkökentät saattavat häiritä laitteen normaalia 
toimintaa. Tämän vuoksi pitää varmistaa, että kaikki laitteen lähellä 
käytettävät ulkoiset laitteet noudattavat asianmukaisia EMC-
vaatimuksia, jotka on esitetty tämän käyttöohjekirjan lopussa. 
Röntgenlaitteet, magneettikuvauslaitteet, radiojärjestelmät ja 
matkapuhelimet ovat mahdollisia häiriölähteitä, sillä niistä lähtee 
runsaasti sähkömagneettista säteilyä. Pidä laite sellaisista laitteistoista 
loitolla ja varmista sen toiminta ennen käyttöä.

1.7 Yleiset varoitukset
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Laitteen virtajohto täytyy irrottaa pistorasiasta ennen jokaista huoltoa 
tai puhdistusta. Näin vältetään sähköiskun vaara. 

Suosittelemme välttämään tulenarkojen anestesiakaasujen tai 
hapettavien kaasujen, kuten typpioksidin (NO) ja hapen, käyttöä.
Eräät materiaalit (kuten pumpuli) voivat palaa hapella 
kyllästyneinä äärimmäisen korkeassa lämpötilassa LAITTEEN 
NORMAALIKÄYTÖSSÄKIN. Liima-aineiden liuotteiden ja laitteen 
puhdistukseen tai desinfiointiin käytettävien tulenarkojen liuosten 
on annettava haihtua ennen LASERLAITTEEN käyttöä. Huomioi 
palovaarat, esim. endogeeniset kaasut. 

Säteen huono toiminta (puuttuminen tai poikkeama) saattaa osoittaa 
emission virheellistä toimintaa.

Sähköpiirien korjauksen saavat suorittaa vain valmistajan kirjallisesti 
valtuuttamat ja ammattitaitoiset henkilöt. 

Suosittelemme ottamaan yhteyden valmistajaan rikkoutumisen 
tapahtuessa, jotta takuuehtoja ei loukata. 

Vain DJO:n toimittamia lisävarusteita saa käyttää. Muut lisävarusteet 
voivat aiheuttaa vaaran, vaikuttaa laitteen EMC-ominaisuuksiin tai 
vahingoittaa laitetta.

Tarkasta laite ennen käyttöä. Jos laite tai lisävaruste on viallinen, älä 
käytä laitetta ja ota yhteyttä myyjään.

Älä muuttele laitetta. Laitteen voi korjata vain DJO:n valtuutettu 
henkilöstö.

Intelect HPL 7 ja HPL15 eivät sovellu räjähdys-, leimahdus- tai 
palovaarallisia ilmaseoksia sisältävissä tiloissa käytettäviksi. 
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2. Pikakäyttöopas

Varmista ennen Intelect HPL 7:n ja HPL15:n käyttöä, että se sijaitsee vakaalla pinnalla.
Varmista, että virtakytkin on 0-asennossa. 
Varmista, että virtajohto on koneessa kiinni. Kytke pistoke pistorasiaan.
Jos Intelect HPL 7:n ja HPL15:n käyttöönoton aikana ilmenee kysymyksiä, ota DJO:hon yhteyttä 
(yhteystiedot ovat tämän käyttöohjekirjan lopussa).

Kytke pneumaattisen jalkakytkimen 
johto koneen takana olevaan 
pistukkaan.

Kytke interlock-lukitus koneen 
takana olevaan keskipistukkaan.

Koneen interlock-lukituksen 
kytkennän jälkeen on Intelect 
HPL 7 tai HPL15 toimintavalmis. 
Kytkennän hoitohuoneen 
ovikatkaisimeen saa tehdä vain 
pätevä sähköasentaja.

Kytke koneeseen virta kotelon 
taustapuolella olevalla kytkimellä.
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Liitä magneettinen applikaattori 
käsikappaleeseen.

Varmista, että läsnäolevat (käyttäjä 
ja potilas) pitävät sertifoituja 
suojalaseja. 

Tervetulonäytön jälkeen tulee esiin 
näppäimistö. Anna salasana koneen 
käynnistämiseksi. 

Salasana on 1-2-3-4.

Valitse toimintatila terapian 
aloittamiseksi.
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Aseta hoitoparametrit: paina 
Pikakäynnistys. Tämä tuo esiin näytön, 
josta voit valita toimintatilan (jatkuva, 
keskeytetty, pulssitettu, yksi pulssi, purske, 
stokastinen, anti-inflam.) ennen emission 
alkua. Valitsemalla toimintatilan ohjaudut 
näyttöön, josta voit asettaa terapian 
parametrit.

Valitaksesi siirrettävän energiamäärän 
paina oikealla olevaa ruutua (Joulet) 
ja käännä nuppia myötäpäivään – 
joulemäärää säädettäessä terapia-aika 
(oikea yläruutu) säätyy automaattisesti.
Aseta valittu teho napsauttamalla 
laserteho-kuvaketta ja kääntämällä 
nuppia myötäpäivään. Parametri näkyy 
näytön vasemmassa alareunassa.

Laseremissio alkaa painamalla 
näytön oikeassa alareunassa olevaa 
käyntinäppäintä ja pneumaattista 
jalkakytkintä. Emission aikana äänimerkki 
(voimakkuus säädettävissä) aktivoituu 
ja terapiaparametrit (watit, aika, joulet 
ja laserpään lämpötila) näkyvät näytön 
alareunassa olevissa suorakulmioissa. 
Laseremissio pysähtyy, kun jalka 
nostetaan jalkakytkimeltä. 

Yksilöi hoidettava kehon alue ja sijoita 
käsikappale kohtisuoraan alueelle.
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Sammuta koneesta virta koneen 
taustapuolella olevalla kytkimellä.

Parametrit (aika, energian ja tehon 
määrä) voi nollata painamalla 
pysäytyspainiketta. 

Käytä laserkäsikappaletta aina toimitetun applikaattorin kanssa. 

Suosittelemme kalibroinnin suorittamista ennen jokaista hoitoa. 

Laite sammutetaan turvallisesti näin: tee hoito loppuun ja pysäytä 
laserin emissio. Sammuta laite koneen taustapuolella olevalla kytkimellä 
varmistaen, että se on 0-asennossa. 

Virran katkaisu vedään turvallisuussyistä loppuun irrottamalla virtajohto 
laitteesta. 

2.1 Käsikappaleen 
käyttötapa
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3. Käyttöohjeet

Aloita hoito painamalla Pikakäynnistys, valitse emission toimintatila (jatkuva, 
keskeytetty jne.), aseta tehoparametri painamalla Laserteho ja energian 
määrä painamalla Joulet, ota käsikappale pidikkeestä, laita käsikappaleen 
välike paikalleen ja paina jalkakytkintä laseremission aktivoimiseksi. 
Käsikappaletta täytyy aina pitää kohtisuorassa potilaaseen nähden. Tehoa 
voi lisätä tai vähentää kiertämällä nuppia myötä- tai vastapäivään.

Näytön alaosassa näkyy varsinainen toimitettu teho, aika, siirretyn energian 
määrä ja laserpään lämpötila.

3.1 Käynnistäminen

Laitteen käynnistyttyä ja tervetuloanäytön ilmestyttyä joudut päänäyttöön 
(laitteen hallinta), johon sinun on syötettävä salasana. 
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3.2.1 Jatkuva toimintatila

Toimintatilat jakautuvat 7 osioon:

A) Jatkuva (3.2.1)
B) Keskeytetty (3.2.2)
C) Pulssitettu (3.2.3)
D) Yksi pulssi (3.2.4)
E) Purske (3.2.5)
F) Stokastinen (3.2.6)
G) Anti-Inflam. (3.2.7)

Tästä valikon osasta on mahdollista valita jatkuva toimintatila. Se on 
ainoa emissiotila, joka varmistaa riittävän energian vaihdon ATP:n 
tuotantoa lisäävän fotobiostimulaatiovaikutuksen laukaisemiseksi. Tehoa 
tuotetaan jatkuvalla tavalla. Jatkuva toimintatila on olennainen kudoksen 
uudistumisprosessin käynnistymiselle, ja sen käyttöaiheena ovat syvät 
vammaperäiset patologiat. Aloita hoito valitsemalla jatkuva toimintatila, 
aseta tehoparametri painamalla Laserteho ja energian määrä painamalla 
Joulet, ota käsikappale pidikkeestä, laita käsikappaleen välike paikalleen ja 
paina jalkakytkintä laseremission aktivoimiseksi. Näytön alaosassa näkyy 
varsinainen toimitettu teho, aika, siirretyn energian määrä ja laserpään 
lämpötila.

3.2 Toimintatila
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3.2.2 Keskeytetty tila

3.2.3 Pulssitettu 
toimintatila

Aloita hoito valitsemalla keskeytetty toimintatila, aseta tehoparametri 
painamalla Laserteho ja energian määrä painamalla Joulet. Toimintajaksoa 
voidaan muutella. Ota käsikappale pidikkeestä, laita käsikappaleen välike 
paikalleen ja paina jalkakytkintä laseremission aktivoimiseksi. Näytön 
alaosassa näkyy varsinainen toimitettu teho, aika, siirretyn energian määrä ja 
laserpään lämpötila.

Pulssitetun toimintatilan käyttöaiheena on yleensä akuutin vaiheen hoito, 
jolloin tulehdusta vastustava vaikutus optimoituu ja biostimulaatio lisääntyy 
samalla, kun lämpövaikutus minimoituu. Tässä toimintatilassa laseremission 
optimointi ihotyypin mukaan on mahdollista.
Valitsemalla impulssin kestoksi < 500 ms on mahdollista vaihtaa taajuutta 
valitsemalla näytöltä asianmukaisen vaihtoehdon.
Taajus- ja pulssinkestoparametrien asettamisen jälkeen Laserteho-
painiketta napsauttamalla voi muuttaa työskentelytehoa, kun taas näytön 
oikeassa yläkulmassa olevaa Joulet-painiketta napsauttamalla voi asettaa 
siirrettävän energian määrän. Voit aloittaa terapian ottamalla käsikappaleen 
pidikkeestä, laittamalla applikaattorin paikalleen, painamalla Aloita ja 
painamalla pneumaattista jalkakytkintä. 
Näytön alaosassa näkyy varsinainen toimitettu teho, aika, siirretyn energian 
määrä ja laserpään lämpötila. Aika- ja energiaparametrien muuttamiseksi 
tarvitsee painaa näytön yläreunassa olevaa ruutua.
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3.2.4 Yksipulssinen 
toimintatila

3.2.5 Pursketoimintatila

Tässä toimintatilassa voi asettaa yksittäisen pulssin keston. Yksipulssinen 
toimintatila antaa pulssin, jonka keston käyttäjä on määrittänyt, aina 
jalkakytkintä painettaessa. Kesto on mahdollista valita 20 ms:n ja 1000 ms:n 
väliltä painamalla näytön keskellä olevaa ruutua. 
Painamalla Aloita ja painamalla jalkakytkintä yksittäinen pulssi aktivoituu 
ennalta määrätyksi ajaksi. Jalkakytkimen pitäminen painettuna tuottaa 
identtisen pulssin. Näytön alaosassa näkyy varsinainen toimitettu teho, aika, 
siirretyn energian määrä ja laserpään lämpötila. 

Tässä toimintatilassa voi asettaa pulssien taajuuden ja keston. Jos pulssin 
kestoksi valitaan <500 ms, taajuutta voi muuttaa (10 Hz maks.) tekemällä 
asianmukaiset valinnat. Taajus- ja pulssinkestoparametrien asettamisen 
jälkeen Laserteho-painiketta napsauttamalla voi muuttaa työskentelytehoa. 
Voit aloittaa terapian ottamalla käsikappaleen pidikkeestä, laittamalla 
applikaattorin paikalleen, painamalla Aloita ja painamalla pneumaattista 
jalkakytkintä. Näytön alaosassa näkyy varsinainen toimitettu teho, aika, 
siirretyn energian määrä ja laserpään lämpötila. 
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3.2.6 Stokastinen 
toimintatila

Stokastinen emissiotila tuottaa teholtaan vaihtelevia laserpulsseja. Tämä 
tila vuorovaikuttaa ääreishermoston kanssa ja rajoittaa voimakkaasti 
lämmön havaitsemista hoidon aikana. "Luonnolliset" lämpöemissiot 
yhdistyvät ääreishermoston reseptoreihin kohdistuvaan lämpömekaaniseen 
vaikutukseen, minkä ansiosta nosiseptiivisten reittien polarisointi häviää 
nopeasti ja A-delta-syyt polarisoituvat. Näin noxasta tulevaa kipua 
vastustetaan hilaohjauksella. Joulet-kuvaketta painamalla asetetaan 
terapian aikana siirrettävän energian määrä. Teho voidaan valita Laserteho-
painikkeella. Jos haluat asettaa terapia-ajan, paina hoitoaikaa, jolloin 
Joulet arvo muuttuu. Voit aloittaa terapian ottamalla käsikappaleen 
säilytyskohdastaan, laittamalla applikaattorin paikalleen, painamalla Aloita ja 
painamalla pneumaattista jalkakytkintä. Näytön alaosassa näkyy varsinainen 
toimitettu teho, aika, siirretyn energian määrä ja laserpään lämpötila. 

3.2.7 Anti-Inflam. 
toimintatila

Pulssitettu emissiotila on suunniteltu tuottamaan tulehdusta vastustavan 
vaikutuksen rajoittamalla lämpövaikutusta hoidon aikana. Joulet-kuvaketta 
painamalla asetetaan terapian aikana siirrettävän energian määrä. Teho 
voidaan valita Laserteho-painikkeella. Jos haluat asettaa terapia-ajan, paina 
hoitoaikaa, jolloin Joulet arvo muuttuu. Voit aloittaa terapian ottamalla 
käsikappaleen pidikkeestä, laittamalla applikaattorin paikalleen, painamalla 
Aloita ja painamalla pneumaattista jalkakytkintä. Näytön alaosassa näkyy 
varsinainen toimitettu teho, aika, siirretyn energian määrä ja laserpään 
lämpötila. 
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Patologiaosion avulla käyttäjä voi seurata ohjattuja hoitoprotokollia.
Tässä osiossa on lukuisia terapeuttisia protokollia, jotka on jaettu sen 
mukaan, mitä anatomista aluetta halutaan hoitaa. Anatominen alue 
voidaan valita näytössä olevasta ihmisruumiista. Valittua aluetta painamalla 
päästään vastaaviin hoitoprotokolliin. 

3.3 Kliinisen 
protokollan 
asetukset

Kutakin anatomista aluetta varten on omat terapeuttiset protokollat 
tiettyjen tuki- ja liikuntaelimistön patologioiden hoitoon.

Kun patologia on valittu, sinua pyydetään täsmentämään:
- potilaan ikä
- potilaan fototyyppi
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Protokolla automaattiasetuksineen näyttää kunkin ennakkoon valitun 
vaiheen tehon, emissiotilan, ajan ja/tai dosimetrian /cm2. Voit aloittaa 
terapian ottamalla käsikappaleen pidikkeestä, laittamalla applikaattorin 
paikalleen, painamalla Aloita ja painamalla pneumaattista jalkakytkintä. 
Näytön alaosassa näkyy varsinainen toimitettu teho, aika, siirretyn energian 
määrä ja laserpään lämpötila.
Painamalla hoitoajan vieressä olevaa vasenta ruutua, näet patologiaa 
vastaavan protokollan. 
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3.4 Suosikit

3.5 Ohje

3.6 Ohjelmointi

Suosikit-osiossa voi avata ja käynnistää aiemmin Ohjelmointi-näytössä 
tallennettuja protokollia. Hoidon voi aloittaa protokollan valitsemisen 
jälkeen. 

Tässä osiossa näytetään terapeuttiset käyttöaiheet ja vasta-aiheet sekä 
tietoja laitteen oikeanlaisesta käytöstä.

Tässä osiossa voi asettaa suosikkiprotokollia valitsemalla ensin toimintatilan 
ja sitten hoitoparametrit (aika, teho, joulet jne.) edellä olevia ohjeita 
noudattaen.
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Kun olet valinnut parametrit, napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa 
tallennuspainiketta. Anna protokollan tai potilaan nimi, valitse sitten minne 
protokolla tallennetaan ja napsauta tallenna. Hoitoprotokolla tallennetaan 
Suosikkeihin.

IEC EN 60601-2-22:ssa (terapeuttisten ja diagnostisten laserlaitteiden 
turvallisuudesta annettu normi) todetaan: "Käyttäjän täytyy kaikkina aikoina 
valvoa laserlaitteistoa sen laseremission varmistamiseksi käyttämällä 
tarvittaessa lisälaitteita."

Tästä syystä Intelect HPL 7:ssä ja HPL15:ssä on kalibrointitoiminto. Tällä 
testillä on mahdollista mitata todellinen emissioteho, jolloin käyttäjä voi 
tarkistaa oikean laseremission.

1) Poista magneettivälike käsikappaleesta

2) Tarkista, että käsikappaleen päähän asennettu linssi on täysin puhdas. 
Puhdista se, jos se on likainen

3) Pistä käsikappale kalibrointipistukkaan

4) Paina Aloita kalibrointi kalibrointitestin aloittamiseksi. Jalkakytkintä täytyy 
painaa testin aikana.

5) Jos vastauksena on "Kalibrointi OK", käytä konetta. Jos vastauksena on 
"Vika", katso kappaletta 6.2

6) Toista tämä kalibrointi joka toinen viikko ja ennen ensimmäistä 
käyttökertaa

3.7 Kalibrointi
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3.8 Asetukset

Tästä näytöstä pääsee tuotteen asetuksiin.

Kieli: ohjelmiston kieli voidaan valita.

Summerin äänenvoimakkuus: tuotteen käytön (hoidon) aikana kuuluvien 
äänimerkkien voimakkuutta voidaan säätää.

Äänimerkki: Äänimerkillä voidaan valita kosketusnäytön näppäinten äänet 
päälle tai pois.

Kunnossapito: Lisää salasana laitteen sisäistä hallintaa varten (varattu osio).

Taustavalo: säätimellä voidaan säätää näytön kirkkautta.

Käyttötunnit: koneen toiminta-aika tunteina.

Hoitotunnit: suoritettujen hoitotuntien tehollinen määrä.



25 FI

4. Varoitukset

Intelect HPL 7:n ja HPL15:n käytön aikana on tarpeen ryhtyä eräisiin 
varotoimiin koneen pitämiseksi hyvästä toimintakunnossa. Erityisesti on 
tarpeen huolehtia putkesta, jolla käsikappale liittyy koneeseen: vaurio voi 
estää koneen oikean toiminnan.

Älä koskaan siirrä konetta johdosta 
vetämällä.

Kiinnitä huomiota Intelect HPL 7:n ja 
HPL15:n sijaintiin niin, ettei johto jää 
oven väliin, hoitovuoteen ja vaunun 
väliin tai puristuksiin esimerkiksi 
vetolaatikoiden väliin.

Kiinnitä huomiota Intelect HPL 
7:n ja HPL15:n sijoittamiseen ja 
varo astumasta johdon päälle sen 
ympärillä liikuttaessa. 

4.1 Huomattavaa 
käytön aikana
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Kiinnitä huomiota vaunujen pyöriin: 
älä työnnä vaunua johdon päältä.

Älä koskaan sammuta 
Intelect HPL 7:ää ja HPL15:tä 
hätäpysäytyspainikkeella!
Se on tarkoitettu vain hätäkäyttöön. 
Sen toistuva käyttö laserin 
sammutukseen saattaa vahingoittaa 
konetta. 

Koska Intelect HPL 7 ja HPL15 ovat terapeuttisia lasereita, joita 
käytetään noninvasiivisesti, käyttöparametrit riippuvat laajalti kudoksen 
pigmentaatiosta, rasvakerroksen paksuudesta, patologian syvyydestä ja 
sijainnista sekä potilaan herkkyydestä. Laserin emissio on jalkakytkimen 
painamiseen käytetyn voiman ja kosketusnäytössä näkyvän tehoarvon tulo.

Kudoksen altistaminen lasersäteilylle täytyy tehdä applikaattorilla, 
mahdollisesti ihoon koskettamalla. Applikaattori on asemoitava siten, että se 
on kohtisuorassa ihon pintaan.

4.2 Terapeuttinen 
hoito

Jos hätäpysäytyspainiketta 
on painettu, palauta se 
normaaliasentoon kääntämällä sitä, 
jotta laser voi toimia normaalisti.
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Korkeatehoisen laserterapian tehokkuus perustuu:

- diagnoosin tarkkuuteen
- patologian ja korkeatehoisen laserin vaikutuksen vastaavuuteen
- optimaalisten käyttöehtojen noudattamiseen, etenkin kun hoidettava 

kudos on syvällä
- siihen, että lasersäteilyn altistusrajat saavutetaan ilman vasta-aiheita. 

Varoitus palo- ja/tai räjähdysvaarasta, kun laseria käytetään tulenarkojen 
materiaalien tai kaasujen lähellä tai runsashappisessa ympäristössä.

Varoitus laserin normaalikäytön tuottamista korkeista lämpötiloista, jotka 
saattavat sytyttää tulenarkoja materiaaleja (kuten pumpuli, liuotteet jne.)

Älä merkitse hoidettavia kohtia musteella vaan rajaa alue, jolle applikaattori 
sijoitetaan. 

Varmista, että ihon pinta on puhdas eikä missään nimessä märkä tai hikinen.

Muista, että lämpöherkkyys vaihtelee potilaasta toiseen ja saman henkilön 
eri kohdasta toiseen ja että pigmentaation määrä vaikuttaa runsaasti 
energian absorptioon. Siten emissioajat samalla teholla eivät pysy 
yhtenäisinä. 

Käytön kohtisuora kulma varmistaa, sähkömagneettisten ominaisuuksien 
pysyessä samoina, säteilyn tunkeutumiskyvyn ja heijastuneen LASER-säteilyn 
rajoittamisen. 
Terapiaan vaikuttavat terapeuttiseen valokuituun kytketty applikaattori, 
emissioteho ja tietysti hoidon kesto.

Puhdista jokaisen käytön jälkeen käsikappaleen pää pehmeällä, etanoliin 
kostutetulla puuvillakankaalla. Varmista, että alkoholijäänteet haihtuvat 
ennen uudelleenkäyttöä.
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5. Standardit ja turvallisuus

Intelect HPL 7 ja HPL 15 on suunniteltu ja valmistettu seuraavien standardien 
mukaisesti:
EN 60601-1
IEC 60601-2-22
EN 60601-1-2
EN 60601-1-6
EN 62366
EN 62304
IEC 60825-1

Intelect HPL 7 ja HPL15 ovat luokan IV lasereita, ja niissä on siten 
interlock-turvalukitus. 
Koneeseen liitetyllä potilaspainikkeella hoito voidaan keskeyttää milloin 
tahansa.

Liitännän interlock-lukitus 
Intelect HPL 7:ssä ja HPL15:ssä on interlock-liitin, joka sijaitsee koneen 
takana jalkakytkimen liittimen yläpuolella.
Tämä toimii jalkakytkimen sarjakoskettimena, ja se liitetään 
hoitohuoneen oveen asennettuun ovikytkimeen. Liittimen jännite on 12 
V dc.

5.1 Laserstandardit

5.2 Turvaominaisuudet

1 3

2
4 5

Limit

Rajakatkaisin
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Laservaroitus
On suositeltavaa käyttää konetta hyvin valaistussa huoneessa, jossa ei ole 
heijastavia pintoja ja jonka sisäänkäynnissä on laserista varoittava kyltti. 

Laserin varoitusvalo

Suojaus
Säteilylle altistuneeseen kudokseen kohdistuu lämpövaurioiden vaara, jota ei 
voi poistaa tekemättä hoitoa mahdottomaksi, kun otetaan huomioon DJO-
laitteissa käytettävä teho ja kohdistusjärjestelmät. 

LASERLAITTEISTON KÄYTÖN LAILLISENA EDELLYTYKSENÄ ON 
KONEEN MUKANA TOIMITETTUJEN SUOJALASIEN, KOODI 651, TAI 
TAULUKOSSA ILMOITETTUA SUOJAUSTASO VASTAAVIEN LASIEN 
KÄYTTÖ.

Toimitetut suojalasit, koodi 651, eivät rajoita tai estä valomerkkien 
näkyvyyttä.
Suosittelemme DJO:n toimittamien lasersuojalasien käyttöä.

Käyttäjän täytyy jatkuvasti ja huolellisesti tarkkailla potilaan 
turvallisuutta hoidon aikana ja ryhtyä tarpeellisiin toimiin vammojen 
välttämiseksi.

Suojalasit

DJO ei ota vastuuta henkilöille tai omaisuudelle kohtuneista vahingoista, 
jotka johtuvat sen tuotteiden virheellisestä tai käyttöohjekirjassa annettuja 
ohjeita vastaamattomasta käytöstä.

Koodi OD Suojaus
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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Intelect HPL 7- ja HPL15 -tuoteperheen laserit ovat terapeuttisia ja kirurgisia 
lasereita ja tuottavat säteen valokuidulla, joka on suunniteltu toimimaan 
pumpattujen puolijohdelaserpäiden kanssa, joiden aallonpituus on 600 
nm:n ja 2000 nm:n välillä ja maksimiteho jopa 7 W (Intelect HPL 7) tai 15 W 
(Intelect HPL 15).

Direktiivin 93/42/ETY IX liitteen perusteella tämä laite luokitellaan:
- pitkäaikaiskäyttöön tarkoitetuksi laitteeksi
- noninvasiiviseksi laitteeksi
- aktiiviseksi lääkintälaitteeksi
- luokan Ilb lääkintälaitteeksi

Yleisten turvallisuusstandardien (IEC 60601-1) perusteella se 
luokitellaan:

- luokan I laitteeksi
- laitteeksi, jossa on tyypin BF potilasliitäntäosat
- laitteeksi, jonka luokan IP2X kotelo suojaa 12 mm suuremmilta 
kiintoesineiltä

- laitteeksi, joka ei sovellu tulenaran anestesia-aineen ja ilman tai hapen 
seoksen tai typpioksiduulin lähellä käytettäväksi

- jatkuvaan käyttöön tarkoitetuksi laitteeksi

Laseremissio-ominaisuuksien (IEC 60825-1:2014, kohta d, taulukko 4) 
perusteella laite luokitellaan:
Luokkaan IV

Intelect HPL 7 ja HPL15 noudattavat RoHS-määrityksiä ja niissä käytetään 
kierrätettyjä materiaaleja.

Yleiskuvaus
Intelect HPL 7 ja HPL15 on valmistettu ABS:stä ja alumiinista.

Rakenteeseen käytettävät materiaalit, jotka joutuvat kosketuksiin käyttäjän 
ja potilaan kanssa, ovat normaalissa inhimillisessä toiminnassa yleisiä 
materiaaleja:

- käsikappaleen sylinteri on AISI 316L ruostumatonta terästä
- applikaattorin käsikappale on anodisoitua alumiinia EN AW-2011 
(toimittajan vakuutus liitteenä)

- kotelo on ABS-muovia

Kotelossa ei ole jäähdytysnesteitä tai muita aineita, jotka saattavat vuotaa 
törmäyksen tai tapaturman sattuessa. 

5.3 Luokitus
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Sähköpiirit ovat yleensä ylimitoitettuja ja hyvin tuuletettuja, jolloin vältytään 
ylikuumenemiselta ja siihen liittyviltä ongelmilta. 
Suositeltava käyttölämpötila on 10–30 °C, ilman kosteus 30–75 % ja paine 
700–1060 hPa.

Klinikalla tai sairaalassa normaalissa epästeriilissä ympäristössä käytettäessä 
Intelect HPL 7:ää ja HPL15:tä ei ole erityisesti suojattu vahingossa roiskuvilta 
nesteiltä. Ajoittaiset vesi- tai geeliroiskeet eivät aiheuta ongelmia 
piirikorttien ja tuuletusaukkojen välisen etäisyyden vuoksi.

Käyttöympäristöjä ovat: sairaala, klinikka ja yksityisvastaanotto.
Käyttöympäristöltä edellytetään seuraavat ympäristö- ja sähkötekniset 
vaatimukset:
 -) sähköjärjestelmä noudattaa asennusmaan normeja
 -) ei peilin kaltaisia heijastavia pintoja
 -) laserin varoitusmerkki
 -) punainen merkkivalo laserhoitohuoneen ulkopuolella
 -) lasersuojalasien hoidon aikaisen käytön välttämättömyyttä korostavat 

tarrat
 -) interlock-turvalukitus on kytketty laserhoitohuoneen oveen

Käyttöiän lopussa olevan koneen hävityksessä on noudatettava WEEE-
määräyksiä, jotka ovat sivulla 285.
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6. Kunnossapito

Intelect HPL 7- ja HPL15 -laserjärjestelmät eivät edellytä erityisiä 
kunnossapitotoimia. Konetta on kuitenkin suositeltavaa käyttää pölyttömillä 
alueilla, ja se pitää puhdistaa huolellisesti.

6.1 Tavallinen 
kunnossapito

Kalibrointipistukka puhdistetaan 
pesunesteeseen kostutulla 
pumpulipuikolla. 

Kuivaa välittömästi puhtaalla 
pumpulipuikolla.

Puhdista lasersuojaikkuna kuivalla 
paineilmalla.

Jos ikkuna on hyvin likainen, 
voidaan käyttää etanoliin 
kostutettua pumpulipuikkoa. 
Kuivaa välittömästi kuivalla 
paineilmalla.

Puhdista näyttö ja kotelo 
ammattikäyttöön tarkoitetuilla 
mikrokuitupyyhkeillä. 

Näytön huolellisella puhdistuksella 
vältetään tulevia kosketusnäytön 
käyttöongelmia.



33 FI

Suorita vianetsintä seuraavan taulukon avulla. Ota muidenlaisten ongelmien 
esiintyessä yhteyttä DJO:n asiakastukeen.

6.2 Vianetsintä ja 
määräaikaishuolto

Ongelma Todennäköinen syy Ratkaisu

Intelect HPL 7 tai HPL15 ei 
käynnisty.

A) Ei virransyöttöä
B) Sulake palanut
C)  Virtajohto vahingoittunut tai 

pistoketta ei ole painettu pohjaan

A) Tarkista virransyöttö
B) Vaihda sulake
C)  Vaihda vaurioitunut johto tai kytke 

oikein

Koneesta ei lähde 
energiaa

A) Lähtöpiiri on keskeytetty
B) Hätäpysäytyspainiketta on 

painettu
C) Interlock-turvalukitus on auki

A) Ota yhteyttä DJO:n asiakastukeen 
B) Paina ja käännä myötäpäivään
C) Tarkista turvalukitus

Laser käynnistyy, mutta näytölle 
ei tule mitään

A) Näytössä on todennäköisesti vika
A) Ota yhteyttä DJO:n 
 asiakastukeen

Painikkeen painamisella ei ole 
toivottua vaikutusta

A) Painikkeessa on todennäköisesti 
vika 

B) Ohjauspiirissä on todennäköisesti 
vika

A) Ota yhteyttä DJO:n 
 asiakastukeen

Kalibroinnin tarkistus 
näyttää VIKAA

A) Valokuitu on todennäköisesti 
rikki 

B) Laseremissio on huonontunut
C) Kalibroinnin tarkistusjärjestelmä 

on heikentynyt tai likainen

A) Puhdista lasersuojaikkuna
B) Puhdista kalibrointiyksikkö
C) Ota yhteyttä DJO:n 
 asiakastukeen

Elektroniikkapiirien tarkistuksen saavat suorittaa vain erittäin pätevät ja 
valmistajan kirjallisesti valtuuttamat huoltohenkilöt. Siksi valmistajaan täytyy 
ottaa yhteyttä, jotta takuuehdot pysyvät voimassa.

Vastaamme mielellämme kaikkiin tuotteitamme ja palveluitamme koskeviin 
kysymyksiin. 
Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai vastaavaan DJO Globalin 
toimipisteeseen. 
DJO Globalin toimipisteet on lueteltu takasivulla.
DJO Globalin tekniseen palveluun saa yhteyden osoitteesta: 

internationalproductsupport@DJOglobal.com
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Varoitus
Jos suora tai epäsuora salamanisku aiheuttaa tehopiikkejä, kone saattaa 
lukittua, mikä estää laseremission.
Ota tällöin yhteyttä asiakastukeen.

Viesti Todennäköinen syy Ratkaisu

TARKISTA KONEEN TUNNIT Laserin elektroniikka pitää tarkistaa
Ota yhteyttä DJO:n 
asiakastukeen

LÄMPÖTILAHÄLYTYS Toimintalämpötila on liian korkea

Jäähdytä laseria pitämällä kone päällä.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä DJO:n 
asiakastukeen

Toimintahäiriön sattuessa saattaa Intelect HPL 7:n ja HPL15:n näytössä näkyä 
seuraavat varoitukset.

6.3 Hälytykset 



35 FI

7. Tarrat

BA
E CD

A Valokuidun applikaattori 

B Laservaara

C Laserin arvokilpi

D
Tuotteen tunnistuskilpi
(Intelect HPL 7)

E Jalkakytkimen liitännän näyttävä tarra

F
Potilaspainikkeen turvalukitusliitännän 
näyttävä tarra (valinnainen)

G Turvalukitusliitäntä

F G
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8. Takuu

DJO France ("Yhtiö") takaa, että Intelect HPL 7 ja HPL15 -järjestelmissä ei 
ole materiaali- tai valmistusvikoja. Tämä takuu on voimassa kaksi vuotta 
(24 kuukautta) ensimmäisen ostajan ostopäivästä lukien. Jos nämä tuotteet 
eivät toimi tai lakkaavat toimimasta kahden vuoden takuuaikana materiaali- 
tai valmistusvian takia, yhtiö tai jälleenmyyjä korjaa tai vaihtaa kyseisen 
tuotteen yhtiön harkinnan mukaan korvauksetta kolmenkymmenen (30) 
päivän kuluessa siitä, kun tuote palautetaan yhtiölle tai jälleenmyyjälle.

Takuu ei korvaa asiattomasta käytöstä johtuvia toimintahäiriöitä, vikoja tai 
ongelmia.
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9. Tekniset tiedot

Teknologia Reaaliaikainen käyttöjärjestelmä

Aallonpituus 810+980 nm (HPL 7), 810+980+1064 nm (HPL 15)

Ohjausvalo 650 nm - 3 mW

Laserteho 7 W (HPL 7), 15 W (HPL 15)

Emissio Jatkuva (CW), pulssitettu, yksi pulssi, purske, 
ja stokastinen (patentoitu stokastinen toimintatila)

Toimintatila Jatkuva, keskeytetty, pulssitettu, yksi pulssi, purske, 
stokastinen, tulehdusta vastustava 

Ohjelmoitava 12 nimettyä asemaa

Patologiat Yli 60 patologiaa, jotka on kuvitettu 
vuorovaikutteisesti ja protokollat jaoteltu vaiheittain

Kalibrointi Laseremission graafinen ja akustinen ohjausjärjestelmä 
käsikappaleen lähdössä noudattaa standardia. IEC 
60825-1

Näyttö 7” TFT-värikosketusnäyttö

Virransyöttö 100–240 V 50–60 Hz

Absorptioteho 160 VA

Mitat 390 x 282 x 170 mm

Paino 3,8 kg (HPL 7), 3,9 kg (HPL 15)

Laserluokka IV

Säteen hajaantuma 25°

Pulssinleveys 1–1000 ms

IP-luokitus IPX0 laite
IPX0 käsikappale
IPX4 pneumaattinen jalkakytkin

Käyttö-
olosuhteet

10–30 °C
30–75 % kosteus, tiivistymätön
700–1060 hPa

Kuljetus- ja säilytys-
olosuhteet

-10–55 °C
10–90 % kosteus, tiivistymätön
700–1060 hPa

EMP Suurin sallittava emissio iholle 5600 W/m²

EMP Suurin sallittava emissio sarveiskalvolle 9 W/m²

DNRO Silmälle aiheutuvan vaaran nimellisetäisyys 2,4 m

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

Sertifiointi CE0473

Lääkintälaiteluokitus IIb
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10. EMC-taulukot

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt
Intelect HPL 7/15 sopii käytettäväksi määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Intelect HPL 7/15:n ostajan tai 

käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään seuraavassa kuvaillussa sähkömagneettisessa ympäristössä: 
Päästötesti Vastaavuus Sähkömagneettinen ympäristö
RF-päästöt Ryhmä 1 Intelect HPL 7/15 käyttää radiotaajuusenergiaa ainoastaan 

sisäiseen toimintaansa. Siksi sen radiotaajuuspäästöt ovat 
hyvin vähäiset eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä lähellä 

oleville laitteille.

CISPR 11

RF-päästöt Luokka B Tämä Intelect HPL 7/15 sopii käytettäväksi kaikissa 
ympäristöissä, mukaan lukien asuintilat ja suoraan 

asuinrakennuksiin sähkövirtaa syöttävään pienjänniteverkkoon 
liitetyt tilat. 

CISPR 11

Harmoniset päästöt Luokka A

IEC 61000-3-2

Jännitevaihtelut/välkyntäpäästöt Noudattaa

IEC 61000-3-3
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Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto
Intelect HPL 7/15 sopii käytettäväksi määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Intelect HPL 7/15:n ostajan tai 

käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään seuraavassa kuvaillussa sähkömagneettisessa ympäristössä: 
Häiriönsietotesti IEC 60601-1-2:n testitaso Yhteensopivuustaso Sähkömagneettinen ympäristö
Sähköstaattinen 

purkaus (ESD) IEC 
61000-4-2

6 kV kontakti IEC 60601-1-2 Lattioiden tulee olla puusta, betonista tai 
kaakelista valmistettuja. Jos lattiapinnoite 
on synteettistä materiaalia, suhteellisen 

kosteuden tulee olla vähintään 30 %

8 kV ilma Testitaso

Nopea 
sähkötransientti/

purske, IE 61000-4-4

2 kV virta IEC 60601-1-2 Sähköverkkovirran tulee olla laadultaan 
tyypilliseen liike- tai sairaalaympäristöön 

sopivaa. 
1 kV tulo-/lähtölinjoissa > 3 m Testitaso

Ylijänniteaalto IEC 
61000-4-5

1 kV differentiaalitila IEC 60601-1-2 Sähköverkkovirran tulee olla laadultaan 
tyypilliseen liike- tai sairaalaympäristöön 

sopivaa. 
2 kV yleistila Testitaso

Jännitekuopat, 
lyhyet katkokset 

ja jännitevaihtelut 
virransyötön 

tulolinjoissa, IEC 
61000-4-11

0 % Un 0,5 jaksoksi IEC 60601-1-2 Sähköverkkovirran tulee olla laadultaan 
tyypilliseen liike- tai sairaalaympäristöön 

sopivaa. Jos käyttäjä edellyttää 
Intelect HPL 7/15 -laitteen toiminnan 

jatkumista sähkökatkosten aikanakin, on 
suositeltavaa yhdistää Intelect HPL 7/15 

virranvarmistusjärjestelmään tai akkuun. 

40 % Un 5 jaksoksi 

70 % Un 25 jaksoksi Testitaso

0 % Un 5:ksi s 

Virran taajuuden 
(50/60 Hz) 

magneettikenttä IEC 
61000-4-8

3 A/m IEC 60601-1-2 Virtataajuisten magneettikenttien tulee 
vastata tasoltaan tyypillisen liikehuoneisto- tai 

sairaalaympäristön magneettikenttää. 
Testitaso
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Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto
Intelect HPL 7/15 sopii käytettäväksi määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Intelect HPL 7/15:n ostajan tai 

käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään seuraavassa kuvaillussa sähkömagneettisessa ympäristössä: 
Häiriönsietotesti IEC 60601-1-2:n testitaso Yhteensopivuu-

staso
Sähkömagneettinen ympäristö

Kannettavia ja siirrettäviä radiotaajuisia 
viestintälaitteita ei saa käyttää lähettimen 

taajuuteen perustuvasta yhtälöstä laskettavaa 
suositeltavaa etäisyyttä lähempänä Intelect HPL 
7/15 -laitetta ja sen osia, kaapelit mukaan lukien. 

Etäisyyssuositus:

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

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

Johtuva radiotaajuus 3 V 3 V d      1,2ʋ √P

EN 61000-4-6 150 kHz – 80 MHz

Kun P on lähettimen suurin lähtöteho watteina (W) 
valmistajan antamien määritysten mukaan ja d on 

suositeltu etäisyys metreinä (m). 
Kiinteiden radiotaajuuslähettimien 

sähkömagneettisilla mittauksilla todettujen 
kenttävoimakkuuksien pitää olla vaatimustasoa 

alempia jokaisella taajuusalueella. 
Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla 

merkittyjen laitteiden läheisyydessä:

20xx

LATEX
FREE

REF
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Kannettavien ja siirrettävien radiotaajuisten viestintälaitteiden ja Intelect HPL 7/15 -laitteen väliset suositeltavat 
etäisyydet

Intelect HPL 7/15 on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevät radiotaajuushäiriöt 
ovat hallinnassa. Asiakas tai Intelect HPL 7/15 -laitteen käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä 

säilyttämällä alla olevan suosituksen mukaisen vähimmäisetäisyyden kannettavan ja siirrettävän radiotaajuuslaitteen 
(lähettimet) ja Intelect HPL 7/15 -laitteen välillä viestintälaitteen enimmäistehon mukaan. 

Lähettimen 
nimellinen 

maksimilähtöteho 
(W)

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan (m)
150KHz – 80MHz 80MHz – 800MHz 800MHz – 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

Jos lähettimen nimellistä maksimilähtötehoa ei löydy edellä olevasta taulukosta, suositeltava erotusetäisyysd metreinä (m) 
voidaan arvioida lähettimen taajuuteen perustuvan yhtälön avulla, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen 

maksimilähtöteho watteina (W). 

Huom:
(1) Taajuuksilla 80MHz ja 800MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.

(2) Nämä ohjeet eivät ehkä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteista, 
esineistä ja ihmisistä aiheutuva vaimentuminen ja heijastuminen.
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