
1 NO

Bruksanvisning

Intelect® HPL7 
and HPL15



2 NO

Bilder

B C

D

A

E

G
F

H I

N L

J M K

A. Håndenhet
B. 7” berøringsskjerm
C. Nødstoppknapp
D. Multi-funksjonsknott
E. Kalibreringsstøpsel

F.  Laserdata-merke
G.  Produktidentifiseringsmerke
H.  Hovedbryter
I.  2 x 2AT-sikringer
J.  100–240 V ~ 50/60 Hz støpsel
K.  Kjølevifte
L.  Sperre
M.  Fotbryter-støpsel
N.  Sperre for pasientknapp 

(valgfritt)
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Tilbehør

Laser-håndenhet

Fotbryter 
(4930)

Vernebriller
(4800)

3-stift-sperre
(4900)

Strømkabel
(4910)

Ø 38 mm 
magnetapplikator

(207902)

Ø 26 mm 
magnetapplikator

(207901)
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Enhet av klasse I, type BF

Vekselstrøm~
LL00115

Stråling, ikke ioniserende
Symbol for generell fare

Autorisert produsent: DJO 
France S.A.S.

Enhetens serienummer

Åpen (tilkobling av 
strømforsyning)

Applikator for optisk fiber

Laserfare Produktidentifiseringsmerke 
(Intelect HPL 7)

Sperre for pasientknapp 
(kun ScanX-versjon) 

Klistremerke for fotbryter-
støpsel

Merke for sperre

I samsvar med direktiv 93/42/
EØF med identifikasjon av 
Intertek teknisk kontrollorgan

OBS: Laserspesifikasjoner 
av IV-klasse 
Intelect HPL 7
P 7 W
   810 + 980 nmy

Lukket (tilkobling av 
strømforsyning)

Symbologi på merke og enhet

0

I

Bruksanvisningen må følges

Laserstopp

0086

WEEE-merke (Europeisk direktiv 
2012/19/EF). Indikerer behandling atskilt 
fra restavfall på slutten av levetiden. 
Innenfor EU - EU-lovgivning, som 
implementert i hvert medlemsland, 
krever at avfallet fra elektriske og 

elektroniske produkter som bærer dette merket må 
kasseres separat fra vanlig husholdningsavfall. Dette 
inkluderer enheten og elektrisk tilbehør, for eksempel 
strømkablene og fotbryteren. For kunder i Storbritannia, 
ta kontakt med DJO Ltd kundeservice for å avtale 
returforsendelsen. Utenfor EU - Dersom du ønsker å 
kassere brukte elektriske og elektroniske produkter, ta 
kontakt med din lokale myndighet for å sikre at utstyret 
ikke ender opp i det 'vanlige' husholdningsavfallet.
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1.1 Hva er Intelect® 
HPL 7 og HPL15?

1.2 Hva brukes 
Intelect HPL 7 og 
HPL15 til?

1.3 Fordeler

1. Innledning

Intelect HPL 7 (REF2879) og HPL15 (REF 2979) er en medisinsk enhet for 
laserterapi med høy energi, utviklet for behandling av sykdommer som 
påvirker muskler og bein som lumbago, epikondylitt, skuldersmerter, artrose, 
samt kontraktur, forstuinger og mange andre lidelser. Det er et kraftig og 
nøyaktig verktøy som er i stand til å møte de fleste terapeutiske krav.
Intelect HPL 7 og HPL15 har en rekke innstillinger for strømeffekt og 
bølgelengde, opp til 7W strømeffekt (Intelect HPL 7), og opp til 15W 
strømeffekt (Intelect HPL 15).

Den fotokjemiske effekten av Intelect HPL 7 og HPL15 genererer dyp 
biostimulering i vevet, noe som reaktiverer cellenes stoffskifte. Laserlyset 
kan avgis i kontinuerlige, pulserende og enkelt pulserende modi, så vel 
som den stokastiske modusen. Den sistnevnte gjør det mulig å maksimere 
terapeutiske resultater i full sikkerhet, noe som begrenser den termiske 
effekten på vev.

Intelect HPL 7 og HPL15 er en svært innovativ terapeutisk laser. 
Utstyret er utformet med en rekke viktige funksjoner:
- Sanntids operativsystem og 7’’ berøringsskjerm
- Interaktivt bibliotek med over 60 terapeutiske protokoller
- Ulike konfigurasjoner av strømeffekt, opp til 7W effektiv (Intelect HPL 7), 
 og opp til 15W effektiv (Intelect HPL 15)
- Ideelle terapeutiske bølgelengder (810+980 nm) for HPL 7 og 

(810+980+1064) for HPL15
- Intelect HPL 7 og HPL15 har en rekke modi: kontinuerlig, avbrutt, pulsert, 

enkel puls, impuls, stokastisk, antiinflammatorisk.

På et terapeutisk nivå garanterer Intelect HPL 7 og HPL15 mitokondriell 
stimulering som genererer en økning av ATP-produksjon, aktivering 
av mikrosirkulasjon og lymfatisk peristaltikk. Hyperpolariseringen 
av nervemembraner genererer en smertestillende effekt, mens 
transformasjonen av prostaglandin til prostasyklin (med etterfølgende 
blokkering av inflammasjonsmediatorer) resulterer i en antiødem-effekt. 
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1.4 Hvem kan bruke 
Intelect HPL 7 og 
HPL15?

Intelect HPL 7 og HPL15 er utformet for å brukes til laserterapi.

Fysioterapi og smertestillende behandling omhandler laserterapi. 
Operatøren må være kvalifisert og kompetent i en av følgende kategorier:

Medisinsk personell:
Fysiatere
Sportsleger
Ortopeder
Kiropraktorer
Fotleger
Leger

Ambulansepersonell 
Fysioterapeut
Rehabiliteringsterapeut
Friidrettsterapeut 
Assistent til fysioterapeut og kiropraktor under
tilsyn av lisensiert fysioterapeut eller kiropraktor

Subacrominale konflikter
Mansjettskader
Artrose
Epikondylitt
Epitrocleititt
Bursitt
Ettereffekter av fraktur
Tendinitt
Karpaltunnelsyndrom
Pubalgia
Gonartrose
Rekonstruksjon av fremre korsbånd
'Kråkefot'-bursitt
Forstuinger
Plantarfasciitt
Akillessene
Cervicalgia
Cervikal brachialgia
Kontraktur
Spondylose
Lumbago
Coxartrose
Piriformissyndrom
Isjias

1.5 Indikasjoner
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Fordi laserkilden emitterer lys benyttet i det nære infrarøde området, er 
kontraindikasjonene hovedsakelig av to typer.

- Øyeskade
- Termisk skade på vev eksponert for terapi, med særlig vekt på kontinuerlig 
stråling og fototype av pasienten.

Det første tilfellet kan forhindres ved bruk av vernebriller, mens 
det andre unngås ved operatørens evne til å vurdere riktig termisk 
følsomhet av pasienten og dennes fototype. Hold deg til de verdiene og 
bruksspesifikasjonene som er beskrevet i "Bruksanvisning".

Unngå spesielt bruk på:
- Pasienter med mistenkt eller påvist svulst
- Gravide kvinner
- Behandling av fotofølsomme områder
- Behandling av infiserte områder
- Epileptikere
- Områder med blødning 
- Behandling av den sympatiske nerven, nervus vagus, eller det kardiale 
området av hjertepasienter.

1.6 Kontraindikasjoner

Før anvendelse må brukeren lese bruksanvisningen fullstendig og 
oppmerksomt, inkludert behandlingsmetoden, indikasjonene og 
kontraindikasjonene, advarslene og
driftsinstruksjonene. 

For å unngå fare for elektrisk støt, må dette utstyret kun kobles til en 
strømforsyning med jording. 

Enheten må brukes med den medfølgende strømkabelen.

Strømkabelen må beskyttes mot belastninger og må kunne fjernes lett 
ved behov. 

Magnetiske og elektriske felt kan virke forstyrrende på enhetens 
funksjon. Derfor må du sjekke at alle eksterne enheter som betjenes 
i nærheten av enheten, samsvarer med de gjeldende EMC-kravene 
oppgitt på slutten av denne bruksanvisningen. Røntgenutstyr, MR-
enheter, radiosystemer og mobiltelefoner er mulige kilder til interferens, 
da de kan avgi høyere nivåer av elektromagnetisk stråling. Oppbevar 
enheten borte fra slikt utstyr og sjekk ytelsen før bruk.

1.7 Generell advarsel
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Enheten må kobles fra før alt av vedlikehold eller rengjøring, og 
kabelen skal trekkes ut fra støpselet. Dette for å unngå faren for 
elektrisk støt. 

Det anbefales å unngå bruk av brennbar anestesigass eller oksiderende 
gass som nitrogenoksid (NO) og oksygen.
Noen materialer (f.eks. vatt) kan brenne ved ekstremt høye 
temperaturer når mettet med oksygen, selv ved NORMAL BRUK AV 
ENHETEN. Oppløsningen av selvklebende og brannfarlige væsker som 
benyttes til rengjøring og desinfisering må få lov til å fordampe før 
du bruker LASERENHETEN. Vær oppmerksom på brannfaren, som 
eksempelvis med endogen gass. 

Dårlig funksjon av strålen (fravær eller avvik) kan tyde på feil drift av 
laserstrålen. 

Reparasjon av elektriske kretser må utføres av autorisert og kvalifisert 
personell, som har dokumentert bevis fra produsenten. 

Vi anbefaler at du kontakter produsenten av enheten i tilfelle brudd for 
å unngå tap av garantivilkårene. 

Du skal ikke bruke annet tilbehør enn de levert av DJO. Annet tilbehør 
kan generere en fare, påvirke enhets EMC-egenskaper eller skade 
enheten.

Enheten må inspiseres før bruk. Hvis enheten eller tilbehøret er skadet, 
må du ikke bruke enheten og ta kontakt med forhandleren.

Enheten skal ikke modifiseres. Enheten kan repareres kun av personell 
autorisert av DJO.

Intelect HPL 7 og HPL15 er ikke egnet for bruk i områder med eksplosiv, 
brannfarlig eller antennelig atmosfære. 
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2. Hurtigstartveiledning

Før du bruker Intelect HPL 7 og HPL15, sørg for at den står på et stabilt underlag.
Sikre at strømbryteren er stilt i posisjonen "0". 
Kontroller at strømkabelen er koblet til maskinen; koble pluggen til en stikkontakt.
Ved eventuelle spørsmål under oppsettet av Intelect HPL 7 og HPL15, ta kontakt med DJO (kontaktlisten 
finner du på slutten av denne bruksanvisningen).

Koble den pneumatiske fotbryter-
kabelen til det aktuelle støpselet på 
baksiden av maskinen.

Koble sperren til det aktuelle 
sentralstøpselet på baksiden av 
maskinen.

Etter å ha koblet sperren til 
maskinen, er Intelect HPL 7 og 
HPL15 fullt funksjonell; tilkoblingen 
til behandlingsrommets dørbryter 
må utføres av autorisert elektriker.

Slå på enheten med bryteren på 
baksiden av dekselet.
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Fest magnetapplikatoren til 
håndenheten. 

Sikre at de som er tilstede 
(operatør og pasient) er iført 
sertifiserte vernebriller. 

Det vil vises et tastatur etter 
velkomstskjermen. Angi passordet 
for å starte opp maskinen. 

Passordet er 1-2-3-4.

Velg modus for å starte 
behandlingen.
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For å stille inn behandlingsparametrene: 
Trykk på "Quick start" (Hurtigstart). 
Dette vil bringe deg til en skjerm som lar 
deg velge modus (kontinuerlig, avbrutt, 
pulsert, enkel puls, impuls, stokastisk, 
antiinflammatorisk) før laserstrålen 
avgis. Ved å velge en modus, vil du bli 
henvist til en skjerm der du kan angi 
behandlingsparametrene.

For å velge energimengden som skal 
overføres, trykker du på firkanten 
(joule) på høyre side av skjermen og 
vrir knappen med klokken; det å justere 
mengden joule vil automatisk justere 
terapitiden (kvadratet øverst til venstre).
For å stille inn ønskelig strømeffekt, klikk 
på "laser power" (lasereffekt)-ikonet og 
vri knotten med klokken. Parameteren 
vises nederst til venstre på skjermen.

Laserstrålen avgis ved å trykke på "play" 
(start) nederst til høyre på skjermen og 
tråkke på den pneumatiske fotbryteren. 
Under strålingen blir lydutgangssignalet 
(justerbar intensitet) aktivert og 
behandlingsparametrene (watt, tid, 
joule og laserhodets temperatur) vises 
i rektangler på bunnen av skjermen. 
Laserstrålen stopper når du tråkker på 
fotbryteren. 

Identifiser området av kroppen som skal 
behandles og posisjoner håndenheten 
vinkelrett på området.
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Slå av maskinen med bryteren på 
baksiden.

For å tilbakestille parametrene 
(tid, mengden av energi og 
strømeffekt), trykk på "stop" 
(stopp)-knappen. 

Bruk alltid laser-håndenheten med den medfølgende applikatoren. 

Vi anbefaler å utføre kalibreringen før hver behandling. 

For å slå av enheten på sikker måte: fullfør behandlingen og stopp 
laserstrålen, slå av enheten med knappen på baksiden av maskinen, 
sikre at den er posisjonert ved "0". 

For å fullføre frakoblingen, for optimal sikkerhet, fjern strømkabelen fra 
enheten. 

2.1 Slik bruker du 
håndenheten
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3. Bruksanvisning

For å starte behandlingen, trykk på "Quick start" (Hurtigstart), velg 
strålemodus (kontinuerlig, avbrutt, etc.), still inn strømeffekt-parameteren 
ved å trykke på "Laser power" (Lasereffekt) og energikvantiteten ved å 
trykke på "Joule", ta ut håndenheten fra holderen, sett på håndenhetens 
avstandsstykke og tråkk på fotbryteren for å aktivere laserstrålen. 
Håndenheten må alltid holdes vinkelrett i forhold til pasienten; du kan øke 
eller redusere strømeffekten ved å vri knotten med/mot klokken.

Den nedre delen av skjermen viser den faktisk leverte strømeffekten, tiden, 
den overførte energien og temperaturen av laserhodet.

3.1 Oppstart

Etter at enheten er slått på og velkomstskjermen vises, vil du komme til 
hoved 'device management' (enhetsstyring)-skjermen hvor du må angi 
passordet. 
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3.2.1 Kontinuerlig modus

Modusene er delt inn i sju deler:

A) "Continuous" (Kontinuerlig) (Kap. 3.2.1)
B) "Interrupted" (Avbrutt) (Kap. 3.2.2)
C) "Pulsed" (Pulsert) (Kap. 3.2.3)
D) "Single Pulse" (Enkel puls) (Kap. 3.2.4)
E) "Burst" (Impuls) (Kap. 3.2.5)
F) "Stochastic" (Stokastisk) (Kap. 3.2.6)
G) "Anti-Inflam" (Antiinflammatorisk) (Kap. 3.2.7)

I denne delen av menyen er det mulig å velge kontinuerlig modus-funksjon. 
Det er den eneste strålemodusen som sikrer en tilstrekkelig energiutveksling 
for å utløse fotobiostimulasjonseffekten, noe som øker produksjonen av ATP. 
Strålingen leveres på en konstant måte. Den kontinuerlige strålemodusen 
er grunnleggende for å utløse en vevregenereringsprosess; det er indisert 
for dyp skade-patologi. For å starte behandlingen, velg kontinuerlig 
strålemodus, still inn strømeffekt-parameteren ved å trykke på "Laser 
power" (Lasereffekt) og energikvantiteten ved å trykke på "Joule", ta ut 
håndenheten fra holderen, sett på håndenhetens avstandsstykke og tråkk på 
fotbryteren for å aktivere laserstrålen. Den nedre delen av skjermen viser den 
faktisk leverte strømeffekten, tiden, den overførte energien og temperaturen 
av laserhodet.

3.2 Modus



17 NO

3.2.2 Avbruddsmodus

3.2.3 Pulseringsmodus

For å starte behandlingen, velg avbrutt strålemodus, still inn 
strømeffekt-parameteren ved å trykke på "Laser power" (Lasereffekt) og 
energikvantiteten ved å trykke på "Joule". Driftssyklusen kan modifiseres. 
Ta ut håndenheten fra holderen, sett på håndenhetens avstandsstykke og 
tråkk på fotbryteren for å aktivere laserstrålen. Den nedre delen av skjermen 
viser den faktisk leverte strømeffekten, tiden, den overførte energien og 
temperaturen av laserhodet.

Pulseringsmodusen brukes vanligvis for den akutte fasebehandlingen, 
noe som optimaliserer den antiinflammatoriske virkningen og øker 
biostimuleringen, mens varmepåvirkningen blir minimal. Denne modusen 
aktiverer laserstråleoptimaliseringen avhengig av hudtypen.
Ved å velge varigheten av impulsen < 500 ms er det mulig å endre 
frekvensen ved å velge riktig alternativ på skjermen.
Etter å ha stilt inn parametrene av frekvensen og pulsvarigheten ved å klikke 
på "laser power" (lasereffekt) kan du endre driftseffekten mens du klikker 
"joules" (joule) i øvre høyre hjørne av skjermen, og deretter angi hvor mye 
energi som skal overføres. Ved å fjerne håndenheten fra holderen, sette på 
applikatoren, trykke på "Start" og tråkke på den pneumatiske fotbryteren, 
kan du starte terapiøkten. 
Den nedre delen av skjermen viser den faktisk leverte strømeffekten, 
tiden, den overførte energien og temperaturen av laserhodet. For å endre 
parametrene for tid og energi, må du trykke på firkanten øverst på skjermen.
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3.2.4 Enkel puls-modus

3.2.5 Tenningsmodus

Denne modusen lar deg angi varigheten av en enkeltpuls. Enkel puls-
modusen leverer en puls, og dens varighet er definert av operatøren hver 
gang det tråkkes på fotbryteren. Det er mulig å velge en varighet på 20 
ms til et maksimum på 1000 ms ved å trykke på firkanten i sentrum av 
skjermen. 
Det å trykke på "Start" og legge press på fotbryteren vil aktivere en enkel 
puls, som vil bli levert innen den forhåndsspesifiserte tidsrammen. Det å 
fortsette å tråkke på fotbryteren vil levere en identisk puls. Den nedre delen 
av skjermen viser den faktisk leverte strømeffekten, tiden, den overførte 
energien og temperaturen av laserhodet. 

Denne modusen lar deg stille inn pulsfrekvensen og varigheten av hver puls. 
Valg av pulsvarigheten < 500 ms lar deg endre frekvensen (10 Hz maks.) 
ved å foreta de hensiktsmessige valgene. Etter å ha stilt inn parametrene 
av frekvensen og pulsvarigheten ved å klikke på "laser power" (lasereffekt) 
kan du endre driftseffekten. Ved å fjerne håndenheten fra holderen, sette på 
applikatoren, trykke på "Start" og tråkke på den pneumatiske fotbryteren, 
kan du starte terapiøkten. Den nedre delen av skjermen viser den faktisk 
leverte strømeffekten, tiden, den overførte energien og temperaturen av 
laserhodet. 
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3.2.6 Stokastisk modus

Stokastisk strålemodus genererer laserpulser med variabel strømeffekt; 
denne spesielle modusen samvirker med det perifere nervesystemet, noe 
som i stor grad begrenser opplevelsen av varme under behandlingen. 
"Naturlig termisk" stråling kombinert med termomekanisk påvirkning 
av de perifere reseptorene, tillater en rask depolarisering av nociceptive 
veier, polarisering av A-delta-fibre, og slik motvirke smerten fra noxa med 
portkontroll-handlingen. Det å trykke på "joule"-ikonet, stiller mengden 
energi som skal overføres under behandling. Strømeffekten kan velges ved 
å trykke på "laser power" (lasereffekt). Hvis du ønsker å angi terapitiden, må 
du trykke på "treatment time" (behandlingstid) og dermed vil joule-verdien 
endres. Ved å fjerne håndenheten fra holderen, sette på applikatoren, 
trykke på "Start" og tråkke på den pneumatiske fotbryteren, kan du 
starte terapiøkten. Den nedre delen av skjermen viser den faktisk leverte 
strømeffekten, tiden, den overførte energien og temperaturen av laserhodet. 

3.2.7 Antiinflammatorisk 
modus

Pulsert strålemodus er utviklet for å tillate å oppnå en antiinflammatorisk 
effekt ved å begrense den termiske effekten under behandlingen. Det å 
trykke på "joule"-ikonet, stiller mengden energi som skal overføres under 
behandling. Strømeffekten kan velges ved å trykke på "laser power" 
(lasereffekt). Hvis du ønsker å angi terapitiden, må du trykke på "treatment 
time" (behandlingstid) og dermed vil joule-verdien endres. Ved å fjerne 
håndenheten fra holderen, sette på applikatoren, trykke på "Start" og tråkke 
på den pneumatiske fotbryteren, kan du starte terapiøkten. Den nedre delen 
av skjermen viser den faktisk leverte strømeffekten, tiden, den overførte 
energien og temperaturen av laserhodet. 
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Patologiavsnittet lar operatøren følge veiledede behandlingsprotokoller.
I dette avsnittet finner du en rekke terapeutiske protokoller fordelt i 
henhold til det anatomiske området som man ønsker å behandle. Det 
er mulig å velge det anatomiske området fra den viste menneskekropp-
figuren; det å trykke på det valgte området åpner de respektive 
behandlingsprotokollene. 

3.3 CPS

For hvert anatomiske område eksisterer det terapeutiske protokoller for 
behandling av spesifikke sykdommer i muskel-skjelettsystemet.

Når en patologi har blitt valgt, vil du bli invitert til å spesifisere:
- Pasientens alder
- Pasientens fototype
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Protokollen, med automatiske innstillinger, viser verdiene av strømeffekt, 
strålemodus, tid og/eller dosimetri for cm2 av hver forhåndsinnstillingsfase. 
Ved å fjerne håndenheten fra holderen, sette på applikatoren, trykke på 
"Start" og tråkke på den pneumatiske fotbryteren, kan du starte terapiøkten. 
Den nedre delen av skjermen viser den faktisk leverte strømeffekten, tiden, 
den overførte energien og temperaturen av laserhodet.
Ved å trykke på innsiden av venstre firkant, den ved siden av "treatment 
time" (behandlingstid), kan du se protokollen for patologi. 



22 NO

3.4 Favoritter

3.5 Veiledning

3.6 Programmering

I "Favorites" (Favoritter)-avsnittet, kan du gå inn og starte protokoller som er 
lagret tidligere i "Programming" (Programmering)-skjermen. Det er mulig å 
starte behandlingen etter å ha valgt en protokoll. 

Denne delen viser de terapeutiske indikasjonene og kontraindikasjonene, og 
litt informasjon om riktig bruk av enheten.

I denne delen kan du angi favorittprotokollene, først ved å velge 
strålemodusen, og deretter behandlingsparametrene (tid, strømeffekt, joule, 
etc.) ved å følge de tidligere instruksjonene.
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Når du har valgt parametrene, klikk på "save" (lagre) nederst i høyre hjørne 
av skjermen. Angi navnet på protokollen eller pasienten, deretter velg hvor 
du vil lagre protokollen og klikk på "save" (lagre). Behandlingsprotokollen vil 
bli lagret i "Favorites" (Favoritter).

IEC EN 60601-2-22 (norm som regulerer sikkerheten for terapeutisk og 
diagnostisk laserutstyr) oppgir at: 'Laserutstyr må kontrolleres av operatøren 
for å kontrollere laserstrålingen til enhver tid, ved hjelp av tilleggsutstyr hvis 
det er nødvendig.'

Av denne grunnen har Intelect HPL 7 og HPL15 en "Calibration" (Kalibrering)-
funksjon. Ved hjelp av denne testen er det mulig å måle den faktisk avgitte 
strømeffekten, slik at operatøren kan kontrollere riktig laserstråling.

1) Fjern magnetavstandsstykket fra håndenheten

2) Kontroller at linsen montert på enden av håndenheten er helt ren; hvis 
den er skitten, må du rengjøre den

3) Sett håndenheten inn i kalibreringsstøpselet

4) Trykk på "Start calibration" (Start kalibrering) for å starte 
kalibreringstesten; fotbryteren må tråkkes ned i løpet av testen.

5) Hvis svaret er "Calibration ok" (Kalibrering ok), kan du bruke maskinen 
Hvis svaret er "Fault" (Feil), se avsnittet 6.2.

6) Repeter denne kallibreringen hver annen uke og för förstegangs bruk.

3.7 Kalibrering
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3.8 Innstillinger

Via dette skjermbildet er det mulig å gå inn på produktinnstillingene.

"Language" (Språk): Det er mulig å angi programvarespråket.

"Buzzer Volume (Summer-volum): Det er mulig å justere den hørbare 
tilbakemeldingen avgitt under bruken av produktet (behandling).

"Beep" (Pip): I "Beep" (Pip) er det mulig å slå berøringsskjermknappens lyd 
på eller av.

"Maintenance" (Vedlikehold): Legg inn et passord for den interne styringen 
av enheten (reservert avsnitt).

"BackLight" (Bakgrunnsbelysning): Det er mulig å justere lysstyrken på 
skjermen ved bruk av rotasjonsskiven.

"Therapy hours" (Terapitimer): Tiden, i timer, maskinen har vært i drift.

"Operation hours" (Driftstimer): Det effektive antallet timer med utført 
terapi.
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4. Advarsler

Under bruk av Intelect HPL 7 og HPL15 er det nødvendig å ta noen 
forholdsregler for å holde maskinen i god stand. Spesielt er det nødvendig å 
ta vare på ledningen som kobler håndenheten til maskinen: noen skade kan 
stoppe riktig drift av maskinen.

Dra maskinen aldri etter kabelen.

Vær oppmerksom på plasseringen 
av Intelect HPL 7 og HPL15: unngå 
overlapping av kabelen i dører, 
mellom behandlingsengen og 
-vognen, eller i andre klemfarer som 
skuffer.

Vær oppmerksom på plasseringen 
av Intelect HPL 7 og HPL15 og unngå 
å tråkke på kabelen når du beveger 
den. 

4.1 
Oppmerksomhet 
under bruk
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Vær oppmerksom på vognhjulene: 
unngå å kjøre over kabelen

Slå aldri av Intelect HPL 7 og HPL15 
ved bruk av nødstoppknappen!
Den er designet for bruk kun i 
nødstilfeller; dens gjentatte bruk for 
å slå av laseren kan skade maskinen. 

Siden Intelect HPL 7 og HPL15 er en terapeutisk laser med ikke-invasiv 
bruksmåte, avhenger driftsparameterne i stor grad av pigmenteringen 
av vevet, tykkelsen av fettlaget, dybden og området av patologien og 
følsomheten av pasienten. Avgivelse av laserstrålen er et resultat av at trykk 
påføres fotbryteren og strømeffektverdien som vises på berøringsskjermen.

Eksponering av vev for laserstråling må gjøres ved hjelp av en applikator, 
eventuelt i kontakt med huden. Applikatoren må plasseres slik at den er 
vinkelrett på overflaten av huden.

4.2 Terapeutisk 
stell

Hvis nødstoppknappen trykkes inn, 
før den tilbake til normal posisjon 
ved å vri den slik at laseren kan 
fungere som normalt.
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Effektiviteten av laserterapi med høy strømeffekt er basert på:

- Nøyaktigheten av diagnosen
- Korrespondansen mellom patologi og virkningen av laseren med høy effekt
- Det å respektere optimale bruksbetingelser, spesielt når vevet som skal 

behandles ligger dypt
- At laserstrålens eksponeringsgrenser blir møtt uten noen 
 kontraindikasjoner. 

Advarsel om fare for brann og/eller eksplosjon når laserutgangen brukes i 
nærvær av brennbart materiale, eller gasser, eller i et oksygenanriket miljø.

Advarsel om høy temperatur produsert ved normal bruk av laseren som kan 
antenne noen brennbare materialer (som bomull, løsemidler, etc. ...)

Ikke marker de områdene som skal behandles med blekk; marker omrisset 
av det området der applikatoren vil bli plassert. 

Sørg for at overflaten av huden er ren og, aller viktigst, ikke er våt eller svett.

Husk at termisk følsomhet varierer fra pasient til pasient, og fra område til 
område på den samme personen, og at nivået av pigmentering i stor grad 
påvirker absorpsjon av energi, og derfor vil stråletidene ved lik strømeffekt 
ikke forbli konstant. 

Den vinkelrette vinkelen av laserstrålen sikrer, med like elektromagnetiske 
strålingsegenskaper, at kapasiteten av strålingen vil penetrere huden og at 
andelen av den LASERSTRÅLINGEN som er reflektert vil bli samlet opp. 
Terapien er påvirket av applikatoren som er koblet til den terapeutiske 
optiske fiberen, strømeffekten av laserstrålen og, selvsagt, varigheten av 
behandlingen.

Etter hver behandlingsøkt, rengjør enden av håndenheten med en myk 
bomullsklut fuktet med etylalkohol. Sikre at alkoholrester fordamper før 
gjenbruk.
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5. Standarder og sikkerhet

Intelect HPL 7 og HPL 15 er konstruert og bygget i samsvar med følgende 
standarder:
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 og HPL15 er en klasse IV-laser og som sådan har den en 
sikkerhetssperre. 
Ved bruk av en spesiell knapp (pasientknapp) som er koblet til maskinen, 
er det mulig å avbryte behandlingen når som helst.

Tilkobling av sperre 
Intelect HPL 7 og HPL15 har en sperrekontakt, plassert over fotbryter-
kontakten på baksiden av maskinen.
Denne fungerer som en seriekontakt for fotbryteren og er 
koblet til dørbryteren montert på døren til behandlingsrommet. 
Kontaktspenningen er 12V DC.

5.1 Laserstandarder

5.2 
Sikkerhetsegenskaper

1 3

2
4 5

Limit

Begrensningsbryter
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Laseradvarsel
Det anbefales at maskinen brukes i et godt opplyst rom, uten reflekterende 
flater, med laservarselskilt som vises ved inngangen. 

Laservarsellys

Beskyttelse
Det er en risiko for varmeskade på vev som utsettes for stråling som ikke 
kan fjernes uten å umuliggjøre behandling, gitt den strømeffekten som er 
involvert og fokuseringssystemene som brukes i DJO-enheter. 

FOR BRUK AV LASERUTSTYR ER DET EN JURIDISK FORPLIKTELSE 
TIL Å BRUKE VERNEBRILLER SOM FØLGER MED MASKINEN, 
COD - (OPTISK TETTHETSKODE) 651, ELLER TILSVARENDE MED 
BESKYTTELSESNIVÅET I TABELLEN.

De medfølgende vernebrillene, COD - (Optisk tetthetskode) 651, 
skjermer ikke fra eller forhindrer synligheten av lyssignaler.
Vi anbefaler å bruke laserbrillene levert av DJO.

Operatøren må hele tiden og nøye overvåke sikkerheten til pasienten 
under behandlingen, iverksette nødvendige tiltak for å unngå skader.

Vernebriller

DJO påtar seg ikke noe ansvar for skader på personer eller eiendom som 
følge av feil bruk av dets produkter eller bruk av dets produkter som ikke er i 
tråd med instruksene som følger med bruksanvisningen.

Kode OD Beskyttelse
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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Laserne i Intelect HPL 7- og HPL15-serien er terapeutiske og kirurgiske lasere 
med optisk fiber-utgang, designet for å fungere med pumpede halvleder-
laserhoder, med bølgelengder mellom 600 nm og 2000 nm, med maksimal 
strømeffekt opp til 7W (Intelect HPL 7), og opp til 15W (Intelect HPL 15).

Basert på vedlegg IX av direktiv 93/42/EØF er denne enheten 
klassifisert som en:

-Enhet tilsiktet brukt på lang sikt
-Enhet med ikke-invasiv bruksmåte
-Aktiv medisinsk enhet
-Medisinsk enhet av klasse IIb

Basert på de generelle standardene for sikkerhet (IEC 60601-1) er den 
klassifisert som en:

-Klasse 1-enhet
-Enhet med anvendte deler av type BF
-Enhet med beskyttende deksel mot fast objekt større enn 12 mm, i klassen 
IP2X

-Enhet uegnet for bruk i nærvær av en blanding av brennbar anestesigass og 
luft eller oksygen, eller med nitrogenoksid

-Enhet for kontinuerlig funksjon

Basert på laserstråleegenskaper (IEC 60825-1: 2014, paragraf d, tabell 4) 
er enheten klassifisert som:
Klasse IV

Intelect HPL 7 og HPL15 samsvarer med RoHS-spesifikasjonene og bruker 
resirkulerte materialer.

Generell beskrivelse
Intelect HPL 7 og HPL15 er produsert ved bruk av en ABS- og 
aluminiumsstruktur.

Materialene benyttet i strukturen som kommer i kontakt med operatøren 
og pasienten, er vanlige ved normal menneskelig aktivitet:

- AISI 316L rustfritt stål i håndenhetssylinderen
- Anodisert aluminium EN AW-2011 i applikator-håndenheten 
(leverandørerklæring vedlagt)

- ABS for dekselet

Innenfor dekselet eksisterer ingen kjølevæsker eller andre substanser som 
kan lekke ut i tilfelle av støt eller uhell. 

5.3 Klassifisering
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Kretsene er vanligvis overdimensjonerte og godt ventilerte, noe som unngår 
overoppheting og tilhørende problemer. 
Den anbefalte driftstemperaturen er mellom 10 og 30 °C og en fuktighet på 
mellom 30 og 75 %, og trykk mellom 700 og 1060 hPa.

Når den brukes i en klinikk eller sykehus, i et normalt ikke-sterilt miljø, 
har Intelect HPL 7 og HPL15 ingen spesiell beskyttelse mot utilsiktet søl av 
væsker; sporadisk sprut eller spray av vann eller gel gir ingen problemer på 
grunn av avstanden mellom kretskortet og ventilasjonsgrillene.

Bruksmiljøet er: sykehus, klinikker og private praksiser.
Bruksmiljøet må ha følgende miljømessige og elektriske krav:
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6. Vedlikehold

Intelect HPL 7- og HPL15-lasersystemet krever ikke spesielle 
vedlikeholdsprosedyrer; men det anbefales å bruke systemet i områder som 
er fritt for støv og maskinen må rengjøres nøye.

6.1 Vanlig vedlikehold

For å rengjøre kalibreringsstøpselet, 
må du bruke en bomullspinne 
fuktet med flytende vaskemiddel. 

Tørk umiddelbart med en ren 
bomullspinne.

For å rengjøre beskyttelsesvinduet 
av laseren, må du bruke en stråle 
av tørr trykkluft.

Hvis vinduet er veldig skittent, kan 
du bruke en bomullspinne fuktet 
med etylalkohol; tørk umiddelbart 
med en stråle av tørr trykkluft.

For å rengjøre skjermen og 
dekselet, bruk profesjonelle 
mikrofiberkluter for 
skjermrengjøring. 

Nøye rengjøring av skjermen 
unngår fremtidige problemer med 
funksjonen av berøringsskjermen.
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Se tabellen nedenfor for feilsøking. For problemer av noe annen type, ta 
kontakt med DJO

6.2 Feilsøking og 
periodisk vedlikehold

Problem Mulig årsak Løsning

Intelect HPL 7 og HPL15 slår seg 
ikke på.

A) Ingen strømforsyning
B) Gått sikring
C)  Strømkabelen er skadet eller 

pluggen er ikke skjøvet helt inn

A) Sjekk strømforsyningen
B) Skift ut sikringen
C)  Skift ut den skadde kabelen eller 

koble til riktig

Maskinen avgir ingen 
energi

A) Utgangskrets avbrutt
B) Nødstoppknappen er trykket inn
C) Sikkerhetssperren er åpen

A) Kontakt DJO hjelpesenter 
B) Trykk og drei med klokken
C) Kontroller sperren

Laseren slår seg på, men 
skjermen viser ingenting

A) Sannsynlig feil på skjermen
A) Kontakt DJO 
 Hjelpesenter

Det å trykke på knappen 
resulterer ikke i ønsket effekt

A) Sannsynlig feil på knappen 
B) Sannsynlig feil på kontrollkrets

A) Kontakt DJO 
 Hjelpesenter

Kalibreringssjekken 
viser "FAULT" (FEIL)

A) Sannsynlig brudd på optisk fiber 
B) Degradert laserstråling
C) Kalibreringssjekksystemet 

forverret eller skittent

A) Rengjør laserens beskyttelsevindu
B) Rengjør kalibreringsenheten
C) Kontakt DJO 
 Hjelpesenter

Kontroll av de elektroniske kretsene må utføres av personell som er høyt 
kvalifisert, som har dokumentert bevis på autorisasjon fra produsenten. 
Derfor må produsenten kontaktes for å opprettholde betingelsene av 
garantien.

Vi vil gjerne svare på spørsmål du måtte ha om våre produkter og tjenester. 
Ta kontakt med din lokale forhandler eller tilsvarende DJO Global-kontor. 
DJO Global-kontorer er oppgitt på baksiden.
For teknisk service fra DJO Global, ta kontakt med: 

internationalproductsupport@DJOglobal.com
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Advarsel
I tilfelle av overspenning forårsaket av direkte eller indirekte lynnedslag, kan 
maskinen låses for å hindre oppstart av laserstrålen.
I dette tilfellet, ta kontakt med hjelpesenteret.

Melding Mulig årsak Løsning

SJEKK MASKINENS DRIFTSTIMER Laserens elektronikk må sjekkes
Kontakt DJO 
Hjelpesenter

TEMPERATURALARM Driftstemperaturen er høy

Kjøl av laseren for å holde maskinen 
påslått.

Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med 
DJO hjelpesenter

I tilfelle funksjonsfeil kan følgende advarsler vises på Intellect HPL 7- og 
HPL15-skjermen.

6.3 Alarmer 
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7. Merker

BA
E CD

A Applikator for optisk fiber 

B Laserfare

C Laserdataplate

D
Produktidentifiseringsplate
(Intelect HPL 7)

E Klistremerke som viser fotbryter-tilkobling

F
Klistremerke som viser sperre-tilkobling for 
pasientknapp (valgfritt)

G Sperre-tilkobling

F G
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8. Garanti

DJO France ("Company") garanterer at Intelect HPL 7- og HPL15-systemet 
er fri for defekter når det gjelder deler og utførelse. Denne garantien skal 
være gyldig i to år (24 mnd.) fra datoen for det opprinnelige kjøpet. Hvis 
disse produktene slutter å fungere i løpet av toårsperioden på grunn av en 
defekt i materiale eller utførelse vil, etter Selskapets valg, Selskapet eller den 
selgende agenten reparere eller bytte produktet uten kostnad innenfor en 
periode på tretti (30) dager fra datoen Produktet ble returnert til Selskapet 
eller agenten.

Funksjonsfeil, feil eller problemer som skyldes feil bruk dekkes ikke av 
garantien.
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9. Tekniske data

Teknologi Sanntids operativsystem

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

Ledelys 650 nm–3 mW

Lasereffekt 7 W (HPL 7), 15 W (HPL 15)

Stråling Kontinuerlig (CW), pulsert, enkel puls, impuls 
og stokastisk (patentert stokastisk modus)

Driftsmodus Kontinuerlig, avbrutt, pulsert, enkel puls, impuls, 
stokastisk, antiinflammatorisk 

Programmerbar 12 posisjoner etter navn

Patologier Over 60 patologier med interaktive 
illustrasjoner og protokoller underdividert etter fase

Kalibrering Grafisk og akustisk kontrollsystem for laserstråling ved 
håndenhetens utgang i henhold til standard. IEC 60825-
1

Display TFT 7” berøringsskjerm med farger

Forsyning 100–240V 50–60Hz

Absorpsjonseffekt 160 VA

Dimensjoner 390 x 282 x 170 mm

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

Laserklasse IV

Stråledivergens 25°

Pulsbredde 1-1000 ms

IP-klassifisering IPX0-enhet
IPX0-håndenhet
IPX4 pneumatisk fotbryter

Termer
drift

10–30 °C
30–75 % ikke kondenserende fuktighet
700–1060 hPa

Termer
Transport og oppbevaring

-10–55°C
10 - 90 % ikke kondenserende fuktighet
700–1060 hPa

EMP Maksimal utslippstillatelse på huden: 5600W/m²

EMP Maksimal utslippstillatelse på hornhinnen: 9W/m²

DNRO Nominell avstand for okulær risiko 2,4 m

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

Sertifisering CE0473

Klassifisering av medisinsk enhet IIb
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10. EMC-tabeller

Veiledning og produsentens erklæring – Elektromagnetiske utslipp
Intelect HPL 7/15 er egnet for bruk i det spesifiserte elektromagnetiske miljøet. Kjøperen eller brukeren av Intelect HPL 

7/15 må forsikre seg om at den blir brukt i et elektromagnetisk miljø som beskrevet nedenfor: 
Strålingstest Samsvar Elektromagnetisk miljø

RF-stråling Gruppe 1 Intelect  HPL 7/15  bruker RF-energi kun for dens interne 
funksjoner. Derfor er RF-strålingen svært lav og det er ikke 
sannsynlig at enheten vil forårsake interferens i utstyr som 

befinner seg i nærheten.

CISPR 11

RF-stråling Klasse B Denne Intelect HPL 7/15 er egnet for bruk i alle sammenhenger, 
inkludert boliger og steder som er direkte knyttet til det 

offentlige lavspenningsnettet som forsyner bygninger som 
brukes til boligformål. 

CISPR 11

Harmonisk stråling Klasse A

IEC 61000-3-2

Spenningsvariasjoner/flekkstøy Samsvar

IEC 61000-3-3
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Veiledning og produsenterklæring – Elektromagnetisk immunitet
Intelect HPL 7/15 er egnet for bruk i det spesifiserte elektromagnetiske miljøet. Kjøperen eller brukeren av Intelect HPL 

7/15 må forsikre seg om at den blir brukt i et elektromagnetisk miljø som beskrevet nedenfor: 
Immunitetstest IEC 60601-1-2-testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø

Elektrostatisk utlading 
(ESD) IEC 61000-4-2

6 kV kontakt IEC 60601-1-2 Gulver må være av tre, betong eller 
keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt 

med syntetisk materiale, må den relative 
fuktigheten være minst 30 %

8 kV luft Testnivå

Elektrisk rask transient/
utbrudd IEC 61000-4-4

2 vK for strømeffekt IEC 60601-1-2 Strømforsyningen må ha en kvalitet som 
er typisk for kommersielle miljøer eller 

sykehus. 
1 kV for inn/ut-ledninger > 3 m Testnivå

Overspenning IEC 61000-
4-5

1 kV differensialmodus IEC 60601-1-2 Strømforsyningen må ha en kvalitet som 
er typisk for kommersielle miljøer eller 

sykehus. 
2 kV vanlig modus Testnivå

Spenningsfall, 
korte avbrudd og 

spenningsvariasjoner på 
strøminngangslinjene i 

henhold til IEC 61000-4-11

0 % Un i 0,5 sykluser IEC 60601-1-2 Strømforsyningen må ha en kvalitet 
som er typisk for kommersielle miljøer 
eller sykehus. Hvis brukeren av Intelect 
HPL 7/15krever kontinuerlig bruk under 
forstyrrelser i strømforsyningen er det 

anbefalt at Intelect HPL 7/15 skal få strøm 
fra en strømkilde som ikke er avbrutt eller 

et batteri. 

40 % Un i 5 sykluser 

70 % Un i 25 sykluser Testnivå

0 % Un i 5 s 

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

3 A/m IEC 60601-1-2 Strømfrekvensmagnetfelt må være på 
nivåer som er vanlig i kommersielle 

miljøer eller på sykehus. 
Testnivå
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Veiledning og produsenterklæring – Elektromagnetisk immunitet
Intelect HPL 7/15 er egnet for bruk i det spesifiserte elektromagnetiske miljøet. Kjøperen eller brukeren av Intelect HPL 

7/15 må forsikre seg om at den blir brukt i et elektromagnetisk miljø som beskrevet nedenfor: 
Immunitetstest IEC 60601-1-2-testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr bør 
ikke brukes nærmere noen del av Intelect HPL 7/15, 

inkludert kablene, enn den anbefalte avstanden 
beregnet ut ifra den formelen som gjelder 

senderens frekvens. 

Anbefalt avstand:

Strålt RF 3 V/m 3 V/m d      1,2ʋ√P            80 MHz til 800 MHz

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

Ledningsbåren RF 3 V 3 V d      1,2ʋ √P

EN 61000-4-6 150 kHz til 80 MHz

Når P er maks. utgangseffekt for senderen i watt 
(W) i henhold til produsenten av senderen og d er 

anbefalt avstand i meter (m). 
Feltstyrker for fast RF-sender, fastslått ved en 

elektromagnetisk undersøkelse av stedet, må være 
mindre enn samsvarsnivået i hvert frekvensområde. 

Interferens kan forekomme i nærheten av utstyr 
merket med følgende symbol:

20xx
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Anbefalte separasjonsavstander mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og Intelect HPL 7/15
Intelect HPL 7/15 er tilsiktet brukt i et elektromagnetisk miljø hvor de vurderte RF-forstyrrelsene er kontrollert. 

Kunden eller brukeren av Intelect HPL 7/15 kan hjelpe med å forebygge elektromagnetisk interferens ved å overholde 
en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sender) og Intelect HPL 7/15 som 

anbefalt nedenfor, i henhold til den maksimale utgangsstyrken for kommunikasjonsutstyret. 
Nominell maks. 

utgangseffekt for sender 
(W)

Separasjonsavstand basert på senderens frekvens (m)
150KHz til 80MHz 80MHz til 800MHz 800MHz til 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

For sendere med en nominell maks. utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan den anbefalte avstanden d i meter (m) 
anslås ved å bruke den ligningen som gjelder for senderens frekvens, der P er senderens maksimale utgangseffekt i watt (W) 

ifølge produsenten av senderen. 

Merk:
(1) Ved 80MHz og 800MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet.

(2) Disse retningslinjene vil kanskje ikke gjelde i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes av absorpsjon og 
refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker.
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