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Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu Intelect® Mobile 2 

käyttäjille. Käyttöohjeissa on yleisiä tietoja laitteen käytöstä, 

varotoimenpiteistä ja huollosta.

Laitteen käytön, tehokkuuden ja käyttöiän maksimoimiseksi 

lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja tutustu ohjaimiin sekä 

lisätarvikkeisiin ennen laitteen käyttöä.

Yllä olevien tietojen lisäksi näissä käyttöohjeissa on 

valinnaisen vaunu- ja tyhjiömoduulin kunnossapito- ja 

asennusohjeet Intelect® Mobile 2 käyttäjille.

Ennen kuin tämän laitteen käyttäjät antavat mitään 

hoitoa potilaalle, heidän on luettava, ymmärrettävä tämän 

käyttöoppaan tiedot jokaisesta käytettävissä olevasta 

hoitomuodosta sekä kontraindikaatiot, huomiot, varoitukset 

ja vaarat. Kysy muista lähteistä sähköhoidon ja ultraäänen 

käyttöön liittyviä lisätietoja.

KÄYTTÄJÄPROFIILI

Tämän laitteen tarkoitettu käyttäjä on laillistettu 

lääketieteen ammattilainen. Käyttäjän on pystyttävä:

• Lukemaan ja ymmärtämään käyttöohjeet, 

varoitukset, huomiot ja vaarat.

• Aistimaan äänisignaalit ja visuaaliset signaalit.

• Lukemaan ja ymmärtämään laitteen indikaatiot ja 

kontraindikaatiot.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Laite on tarkoitettu käytettäväksi klinikalla ja 

etähoitopaikoilla. Tarkoitetut kliiniset olosuhteet 

ovat tyypillinen klinikkaympäristö, mukaan lukien 

kiropraktiikkaklinikat, fysioterapeutin klinikat, urheilijoiden 

harjoittelutilat tai muut kuntoutustilat. Potilaiden koti on 

myös yleinen käyttöympäristö, jossa lääkäri hoitaa potilasta 

hänen omassa ympäristössään.

JOHDANTO

HUOMIO: HUOMIO-ilmaisut viittaavat koko 
näissä käyttöohjeissa hyödyllisiin tietoihin tietystä 
kuvattavasta toiminta-alueesta.

VARO
VARO-ilmaisun sisältävässä tekstissä selitetään mahdolliset 

turvallisuusrikkomukset, jotka voivat aiheuttaa lievän tai 

kohtalaisen vamman tai laitevaurion.

VAROITUS-ilmaisun sisältävässä tekstissä selitetään 

mahdolliset turvallisuusrikkomukset, jotka voivat aiheuttaa 

vakavia vammoja ja laitevaurioita.

VAARA-ilmaisun sisältävässä tekstissä selitetään 

mahdolliset turvallisuusrikkomukset, jotka ovat välittömiä 

vaaratilanteita, jotka voivat johtaa kuolemaan tai vakavaan 

loukkaantumiseen.

Tässä osassa ja koko käyttöohjeissa olevat varotoimenpiteet 

on merkitty erityisillä symboleilla. Ymmärrä nämä symbolit 

ja niiden määritelmät ennen laitteen käyttöä. Näiden 

symbolien määritelmät ovat seuraavat:

VAROTOIMENPITEET

VAROITUS

VAARA

KÄYTTÖTARKOITUS

Intelect Mobile 2 -laitetta käytetään erilaisten menetelmien 

tuottamiseen potilaalle. Ultraääni- ja sähköstimulaatio 

toimitetaan joko itsenäisinä hoitoina tai yhdistelmänä.
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YLEINEN TERMINOLOGIA

Alla ovat näissä käyttöohjeissa käytetyn terminologian määritykset. Tutustu näihin termeihin Intelect® Mobile 2 järjestelmän 

käytön ja toimintojen ohjaamisen helpottamiseksi.

JÄRJESTELMÄN OHJELMISTOSYMBOLIT

Aloitus

Takaisin edelliselle näytölle

Asetukset

Ilmaisee, että USB-muistitikku on asetettu

Ilmaisee akun varaustason

Ilmaisee, että pyyhkäisemällä pystysuoraan voidaan 

katsoa lisää sisältöä

Ilmaisee, että pyyhkäisemällä vaakasuoraan voidaan 

katsoa lisää sisältöä

Ilmaisee, että vierittämällä voidaan katsoa lisää 

sisältöä

Sulje ikkuna / poistu koko näytöltä

Vahvista

Tallenna tiedot

Muokkaa

Ohjeet / Määritä kohteeseen

Kiputiedot

Käynnistä uudelleen

Poistu

 
Vie

Importti

Poista

Poista kaikki

Lopeta hoito

Stimulointi

Ultraääni

Combo

Pikakuvake

SPS (Suggested Parameter Setup /  

Ehdotettu parametriasetus)

muokattuihin protokolliin.

Hoitotiedot

Kliiniset resurssit
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LAITEMERKINTÖJEN KUVAUS

Laitemerkinnät takaavat laitteen yhdenmukaisuuden 

lääketieteellisten laitteiden turvallisuutta ja 

sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien korkeimpien 

standardien kanssa sekä standardien ISO 7010 ja ISO15-223-1 

Laitteessa voi olla yksi tai useampi seuraavista merkinnöistä:

Katso käyttöohjeet

Varoitus, varo tai vaara

Tyypin BF sähkölaite

Ultraääni

Stimulointi

Combo

Toista

Keskeytä

ON/OFF

Valmistaja

Valmistuspäivämäärä

Luettelonumero

Sarjanumero

Särkyvä, käsittele varoen

Tämä pää ylös

Pidä kuivana

Lämpötila-alue

Suhteellisen kosteuden alue

Ilmanpainealue

Testauslaitoksen 

CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä ilmoitetun 

laitoksen numeron kanssa

Vaihtovirta

Luokan II laite

IP21

Radiotaajuuslaitteiden

WEEE-direktiivin noudattaminen

Käyttöikä

Eränumero

Ultraääni amplitudimoduloitu

lääkinnällinen laite

TYHJIÖMODUULIN MERKINNÄT

Kanavan 1 laitteen liitäntä tyhjiöön 1 2

Kanavan 2 laitteen liitäntä tyhjiöön 1 2

+/- Kanavan 1 napaisuus

1 2

+/- Kanavan 2 napaisuus

1 2
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ILMAISUT

TENS / TOKSISET EPIDERMISET NEKROLYYSIT

• Kroonisen kivun oireenmukainen lievitys

• Postoperatiivisen kivun hallinta

 

NMES / Neuromuskulaarinen sähköstimulaatio

• Lihasten uudelleenkoulutus

• Paikallisen verenvirtauksen lisääminen

• Lihaskouristusten rentouttaminen

• Liikelaajuuden ylläpitäminen / lisääminen

4.3. VASTA-AIHEET

Intelect® Mobile 2 -laitetta EI saa käyttää seuraavissa 

olosuhteissa:

• Älä käytä oireenmukaista paikallista kivunlievitystä, 

ellei etiologiaa ole vahvistettu tai jos kipuoireyhtymä 

on diagnosoitu.

• Älä käytä, jos hoitoalueella on syöpäleesioita.

• Älä käytä stimulaatiota turvonneiden, 

infektoituneiden tai tulehtuneiden alueiden tai 

ihottumien yhteydessä (esim. flebiitti, tromboflebiitti, 

suonikohjut jne.).

• Älä käytä, kun potilaalla epäillään tai tiedetään 

olevan tartuntatauti ja/tai tauti, jossa yleisten 

lääketieteellisten tarkoitusten takia on suositeltavaa 

hillitä kuumotusta tai kuumetta.

• Älä sijoita elektrodeja kaulavaltimon sinusalueelle 

(kaulan etuosaan) tai aivojen läpi (pään läpi).

• Älä käytä raskaana olevilla naisilla. Turvallisuutta 

sähköstimulaatiohoidon käytölle raskauden aikana ei 

ole osoitettu.

• Älä käytä Intelect® Mobile 2 -laitetta potilailla, joilla 

on tai joilla on ollut implantoitava neurostimuloiva 

sydämentahdistin, rytmihäiriötahdistin tai muita 

implantoitavia elektronisia laitteita.

• Älä käytä Intelect® Mobile 2 -laitetta potilailla, 

joilla on kehon ulkopuolella mukana kannettava 

sähkömekaaninen lääkinnällinen laite eli 

insuliinipumppu.

• Älä käytä tätä järjestelmää MRI- tai CT-ympäristössä. 

Intelect® Mobile 2, sen komponentit ja lisätarvikkeet 

eivät saa olla MRI- tai CT-ympäristössä.

• Älä käytä stimulaatiota transthoraattisesti, sillä 

sähkövirran johtaminen sydämeen voi aiheuttaa 

sydämen rytmihäiriöitä.

• Älä käytä stimulaatiota kaulan etuosan tai suun 

päällä. Kukunpään ja nielun lihaksissa voi esiintyä 

vakavia kouristuksia, ja supistukset voivat olla riittävän 

voimakkaita sulkemaan hengitystiet tai aiheuttamaan 

hengitysvaikeuksia.

SÄHKÖHOIDON INDIKAATIOT
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LISÄVAROTOIMENPITEET

• Ole varovainen niiden potilaiden kanssa, joilla 

epäillään olevan tai on diagnosoitu sydänvaivoja.

• Ole varovainen niiden potilaiden kanssa, joilla 

epäillään olevan tai on diagnosoitu epilepsia.

• Ole varovainen seuraavien läsnä ollessa:

 » Kun on olemassa verenvuototaipumus akuutin 

vamman tai murtuman jälkeen.

 » Vähän aikaa sitten suoritettujen kirurgisten 

toimenpiteiden jälkeen, kun lihassupistus voi 

häiritä paranemista.

 » Kohdun yllä kuukautisten tai raskauden aikana.

 » Ihoalueilla, joilla normaali tuntoaisti on 

heikentynyt.

• Teholähteellä varustettuja lihasstimulaattoreita 

saa käyttää vain valmistajan suosittelemien 

liitosjohtimien ja elektrodien kanssa.

• TENS-aaltomuotojen yhteydessä elektrodien 

sijoituskohdassa voi esiintyä pitkäaikaisen käytön 

jälkeen yksittäisiä ihoärsytystapauksia.

• Tehokas kivunhallinta TENS-aaltomuodoilla riippuu 

suuresti potilasvalinnasta, jonka tekee kivunhallintaan 

pätevöitynyt henkilö.

SÄHKÖHOIDON INDIKAATIOT (CONTINUED)

HAITTAVAIKUTUKSET

• Teholähteellä varustettuja lihasstimulaattoreita 

käytettäessä on ilmoitettu ihoärsytyksestä ja 

palovammoista elektrodien alla. Ärsytystä voidaan 

yleensä vähentää käyttämällä vaihtoehtoista johtava 

a ainetta tai vaihtoehtoista elektrodien sijoittelua.

• TENS-aaltomuotojen mahdolliset haittavaikutukset 

ovat ihoärsytys ja elektrodien aiheuttamat 

palovammat.

Huomio: 1. Ihoärsytystä ja elektrodien alle tulevia palovammoja 
voidaan vähentää tai välttää käyttämällä sopivaa elektrodien kokoa ja 
varmistamalla kontaktin optimaalinen laatu. Jos sinulla on kysyttävää 
oikeasta elektrodien koosta, ota ennen hoitoa yhteyttä laillistettuun 
lääkäriin.

2. Joillakin ihmisillä, joilla on erittäin herkkä iho, voi esiintyä 
punoitusta elektrodien alla hoidon jälkeen. Yleensä tämä punoitus 
on täysin vaaratonta ja häviää yleensä 10–20 minuutin kuluttua. 
Älä kuitenkaan aloita uutta stimulaatiohoitoa samalla alueella, jos 
punoitusta on vielä näkyvissä.
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ILMAISUT

• Lihaskouristuksen aiheuttaman kivun lievittäminen

• Niveljäykkyyden aiheuttaman kivun lievittäminen

• Nivelsiteiden nyrjähdyksen, jännetulehdukseen ja 

lihasrevähdyksen liittyvän kivun lievittäminen

4.3. VASTA-AIHEET

• Älä käytä oireenmukaista paikallista kivunlievitystä, 

ellei etiologiaa ole vahvistettu tai jos kipuoireyhtymä 

on diagnosoitu.

• Älä käytä, jos hoitoalueella on syöpäleesioita.

• Älä käytä, kun potilaalla epäillään tai tiedetään 

olevan tartuntatauti ja/tai tauti, jossa yleisten 

lääketieteellisten tarkoitusten takia on suositeltavaa 

hillitä kuumotusta tai kuumetta.

• Älä käytä luun kasvukeskuksissa tai lähellä niitä, 

ennen kuin luun kasvu on valmis.

• Älä käytä rintakehän yllä, jos potilas käyttää 

sydämentahdistinta.

• Älä käytä parantuvan murtuman yllä.

• Älä käytä silmien yllä tai silmissä.

• Älä käytä raskaana olevan kohdun yllä.

• Jos laitetta käytetään verisuonitautia sairastavien 

potilaiden iskeemisissä kudoksissa, seurauksena 

voi olla kudosnekroosi, jossa verenvirtaus ei pysy 

aineenvaihdunnan tarpeiden mukana.

• Älä käytä Intelect® Mobile 2 -laitetta potilailla, joilla 

on tai joilla on ollut implantoitava neurostimuloiva 

sydämentahdistin, rytmihäiriötahdistin tai muita 

implantoitavia elektronisia laitteita.

• Älä käytä Intelect® Mobile 2 -laitetta potilailla, 

joilla on kehon ulkopuolella mukana kannettava 

sähkömekaaninen lääkinnällinen laite eli 

insuliinipumppu.

• Älä käytä tätä järjestelmää MRI- tai CT-ympäristössä. 

Intelect® Mobile 2, sen komponentit ja lisätarvikkeet 

eivät saa olla MRI- tai CT-ympäristössä.

LISÄVAROTOIMENPITEET

Lisävarotoimenpiteitä on noudatettava käytettäessä 

ultraääntä potilaille, joilla on seuraavat tilat:

• Selkäytimen alueella laminektomian jälkeen eli kun 

suuret peittävät kudokset on poistettu

• Puudutettujen alueiden yllä

• Potilailla, joilla on verenvuotodiateesi

ULTRAÄÄNEN INDIKAATIOT
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TUOTEKUVAUS

Intelect® Mobile 2 COMBO on kaksikanavainen sähköhoito-, 

ultraäänihoito- ja yhdistelmäjärjestelmä, jota käytetään 

valinnaisen vaunun kanssa tai ilman sitä. Vaunu 

mahdollistaa tyhjiömoduulin sisällyttämisen. Laitetta saa 

käyttää vain laillistetun saaneen lääkärin määräyksestä tai 

valvonnassa.

KOMPONENTIT

Kaikissa näissä ohjeissa koneen puolia koskevat termit 

"vasen" ja "oikea" tarkoittavat suuntaa laitteen edessä 

seisovan käyttäjän näkökulmasta.

Intelect® Mobile 2 COMBOn komponentit näkyvät alla.

PÄÄ

VAUNU

AKKUMODUULI (VALINNAINEN)

Akku on 18 V, 3 350 mAh ladattava litiumioniakku 

ULTRAÄÄNIAPPLIKAATTORIT

TYHJIÖMODUULI (VALINNAINEN)
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KÄYTTÖLIITTYMÄ

4. ON/OFF/ PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ -kytkin (aktiivinen vain 

silloin, kun laite on kytketty verkkovirtaan)

5. Ultraääniapplikaattorin pidike, vasen ja oikea puoli

6. Verkkovirtaliitäntä

7. Akkulokeron kansi

8. USB-muistitikun portti

9. Magneettinen kiinnitys vaunuun

10. Tyhjiökansi

11. Laitteen kahva

Intelect® Mobile 2 COMBOn käyttöliittymä sisältää kaikki 

toiminnot ja ohjaimet, jotka käyttäjä tarvitsee päästäkseen 

kaikkiin apuohjelmiin, menetelmiin, parametrien 

muuttamiseen ja järjestelmäasetuksiin. Värillinen 

kosketusnäyttö

1.  Säätövalitsin

2. Play/Pause / Toista/Tauko -painike

3. ON/OFF / PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ -painike. Sammuta 

laite pitämällä painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.

Kahva

Värillinen kosketusnäyttö

Toista/Tauko-painike

Säätövalitsin

Ultraääniapplikaattorin tuki 

ON/OFF / PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ -painike

Ultraääniapplikaattorin 
liittimet

Sähköstimulaation 
liitosjohdinliitännät

ON/OFF/ PÄÄLLÄ / POIS 
PÄÄLTÄ -kytkin, aktiivinen 

vain verkkovirtaan kytkettynä
Ohjelmistopäivityksen 
USB-portti

Verkkovirtaliitäntä

Akkulokeron kansi Tyhjiökansi
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1 2

Kanavan 2 laitteen liitäntä tyhjiöönKanavan 1 laitteen liitäntä tyhjiöön

+/- Kanavan 1 napaisuus +/- Kanavan 2 napaisuus

TYHJIÖMODUULIN KÄYTTÖLIITTYMÄ

Säiliö
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VARO

• Tätä laitetta on käytettävä lämpötilassa +5 °C – +40 °C ja suhteellisessa kosteudessa 15– 90 %. Laite on kuljetettava ja 

varastoitava lämpötilassa –20 °C – +60 °C ja suhteellisessa kosteudessa 10–90 %. 

• Muiden kuin DJO osien tai materiaalien käyttö voi heikentää vähimmäisturvallisuutta.

• Kytke tähän laitteeseen vain esineitä ja laitteita, jotka on määritelty näissä käyttöohjeissa osana LÄÄKINNÄLLISEN 

LAITTEEN JÄRJESTELMÄÄ tai jotka on määritelty yhteensopiviksi LÄÄKINNÄLLISEN LAITTEEN JÄRJESTELMÄN kanssa.

• ÄLÄ pura, muokkaa tai rakenna uudelleen laitetta tai lisätarvikkeita. Se voi aiheuttaa laitteen vaurioita, toimintahäiriöitä, 

sähköiskun, tulipalon tai henkilövahinkoja.

• ÄLÄ päästä laitteeseen vieraita materiaaleja, nesteitä tai puhdistusaineita, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, 

syttyviä aineita, vettä ja metallisia esineitä, laitteen vaurioiden, toimintahäiriöiden, sähköiskun, tulipalon ja 

henkilövahinkojen estämiseksi.

• Tarkista ultraääniapplikaattori ennen jokaista käyttöä halkeamien varalta, sillä ne saattavat mahdollistaa sähköä johtavan 

nesteen pääsyn laitteeseen.

• Tarkista ennen jokaista käyttöä applikaattorikaapelit, stimulointikaapelit ja niihin liittyvät liittimet.

• Tarkista ennen jokaista käyttöä tyhjiöelektrodikupit ja liitosletkut halkeamien ja vaurioiden varalta, sillä niiden takia tyhjiö 

ei välttämättä voi kiinnittää elektrodeja kunnolla.

• Käsittele ultraääniapplikaattoria varovasti. Virheellinen käsittely voi vaikuttaa haitallisesti ultraääniapplikaattorin 

ominaisuuksiin.

• Ole varovainen aina, kun virrantiheys on yli 2 mA / cm². 

• Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Jos toimintahäiriöitä ilmenee, lopeta käyttö heti ja ota yhteys 

jälleenmyyjään korjaushuollon takia.

• Jos akun sisältävää laitetta ei käytetä, on suositeltavaa kytkeä laite vähintään kerran 4 kuukaudessa, jotta akku voi 

latautua uudelleen.

• DC-komponentin sisältävissä aaltomuodoissa:

 » Älä ajele karvoja elektrodien käyttöalueelta.

 » Varoita potilasta, että pistelyn tunne elektrodien alla on normaalia ja että se ei liity palovammariskiin. 

 » Huuhtele hoitoalue huolellisesti vesijohtovedellä heti hoidon jälkeen. 
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VAROITUS

• Tätä laitetta saa käyttää vain laillistetun lääkärin jatkuvassa valvonnassa.

• Saastuneet sienet, elektrodit, liitosjohtimet ja geeli voivat johtaa infektioon.

• Elektrodien käyttö useilla potilailla voi johtaa infektioon.

• Älä käytä sähköstimulaatiohoitoa kylpyammeessa, suihkussa, saunassa jne.

• ÄLÄ käytä Intelect® Mobile 2 -laitetta ultraäänidiatermiajärjestelmän lähellä tai ympäristössä. 

• ÄLÄ käytä Intelect® Mobile 2 -laitetta minkään mikroaaltojärjestelmän ja RF-lyhytaaltodiatermiajärjestelmän lähellä tai 

ympäristössä. 

• ÄLÄ käytä tätä laitetta ympäristössä, jossa käytetään muita laitteita, jotka säteilevät tarkoituksellisesti sähkömagneettista 

energiaa suojaamattomalla tavalla.

• Elektroniset valvontalaitteet (kuten EKG-näytöt ja EKG-hälytykset) eivät välttämättä toimi oikein, kun sähköstimulaatio 

on käytössä.

• POTILAAN samanaikainen kytkentä suurtaajuiseen kirurgiseen LÄÄKETIETEELLISEEN LAITTEESEEN voi aiheuttaa 

palovammoja STIMULAATTORIN elektrodien alueella ja mahdollisia vaurioita STIMULAATTORILLE.

• Kannettavia RF-viestintälaitteita ei saa käyttää lähempänä kuin 30 cm (12 tuuman) päässä mistään Intelect Mobile 2 

osasta, mukaan lukien valmistajan ilmoittamat kaapelit. Muutoin tämän laitteen suorituskyky voi heikentyä.

• Muiden kuin tämän laitteen valmistajan määrittelemien tai toimittamien lisätarvikkeiden, muuntajien ja kaapeleiden 

käyttö voi lisätä laitteen sähkömagneettisia päästöjä tai vähentää laitteen sähkömagneettista häiriönsietoa ja johtaa 

vääränlaiseen toimintaan.

• Jos riittämättömästi koulutettu henkilöstö vaihtaa akun, se voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Lue huolellisesti 

Mobile 2 käyttöohjeiden akun vaihto-ohjeet ennen kuin yrität vaihtaa akkua.

• Laite on suunniteltu noudattamaan sähkömagneettisia turvallisuusstandardeja. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä 

radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä 

muille läheisyydessä oleville laitteille. Haitallinen häiriö muille laitteille voidaan määrittää kytkemällä tämä laite päälle ja 

pois päältä. Yritä korjata häiriö toimimalla yhden tai useamman seuraavan tavan mukaisesti:

 » Suuntaa tai sijoita vastaanottava laite uudelleen.

 » Suurenna laitteiden välistä etäisyyttä.

 » Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin toinen laite / toiset laitteet on kytketty.

 » Pyydä apua valtuutetulta DJO-jälleenmyyjältä. 

• Irrota järjestelmä virtalähteestä ennen kuin suoritat mitään huolto-, asennus-, poisto- tai vaihtotoimenpiteitä sähköiskun 

ja järjestelmän mahdollisten vaurioiden estämiseksi.

• Intelect® Mobile 2 voi olla herkkä sähköstaattiselle purkaukselle (ESD / Electro-Static Discharge) yli ± 6 kV:ssa, kun 

ultraääniapplikaattoriin tartutaan ensin. Tällaisessa purkauksessa Intelect® Mobile 2 saattaa näyttää pysyvän virheen. 

Intelect® Mobile 2 pysäyttää kaikki aktiiviset lähtövirrat (stimulointi, ultraääni) ja asettaa laitteen automaattisesti 

turvalliseen tilaan. 

• Sähköstaattisen purkauksen (ESD) estämiseksi yli ± 6 kV:ssa:

 » Tartu ultraääniapplikaattoriin ja pidä sitä ennen hoidon aloittamista. Jos applikaattori on asetettava alas ennen 

hoidon päättymistä, lopeta ensin nykyinen hoito ja aseta sitten applikaattori pidikkeeseen.

 » Pidä käyttöympäristön kosteus vähintään 50 % suhteellisessa kosteudessa.

 » Lattioiden on tulisi olla puuta, betonia tai keraamista laattaa. Jos lattiat on päällystetty synteettisellä materiaalilla, 

DJO suosittelee lisävalvontojen toteuttamista suhteellisen kosteuden ylläpitämiseksi vähintään 50 prosentissa.

 » Ilmoita nämä ESD-varotoimenpiteet terveydenhuoltohenkilöstölle, urakoitsijoille, vierailijoille ja potilaille. 
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INTELECT® MOBILE 2 COMBO -KÄYTTÖOHJEET

VAARA

• ÄLÄ kytke laitetta sähköverkkoon tarkistamatta ensin, että verkossa on oikea jännite. Väärä jännite voi aiheuttaa 

laitteen vaurioita, toimintahäiriöitä, sähköiskun, tulipalon tai henkilövahinkoja. Laitteesi on rakennettu toimimaan vain 

jännitearvo- ja sarjanumerokilvessä määritellyllä sähköjännitteellä. Jos laitetta ei ole luokiteltu oikein, ota yhteyttä DJO-

jälleenmyyjään.

• Laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi happirikkaassa ympäristössä. On olemassa räjähdysvaara, jos laitetta käytetään 

syttyvien anesteettisten seosten läsnä ollessa ilman, hapen tai typpioksidin kanssa.



17 YKSITYISKOHTAISEN LAITTEEN KUVAUS FI

INTELECT® MOBILE 2 COMBO -KÄYTTÖOHJEET

Intelect® Mobile 2 -setin komponentit näkyvät alla.

15-1200 Intelect Mobile 2 Ultrasound INTL Set EU -pistoke

15-1201 Intelect Mobile 2 Ultrasound INTL Set All -pistoke

15-1202 Intelect Mobile 2 Stim INTL Set EU -pistoke

15-1203 Intelect Mobile 2 Stim INTL Set All -pistoke

15-1204 Intelect Mobile 2 Combo INTL Set EU -pistoke

15-1205 Intelect Mobile 2 Combo INTL Set All -pistoke

PÄÄ

LIITOSJOHTIMET
Saatavilla olevat liitosjohtimet näkyvät alla. Jos käyttäjä tilaa 

Intel Mobile 2 Stimin tai Intel Mobile 2 Combon, laatikossa 

on siniset ja vihreät liitosjohtimet. 

VIRTAJOHTO
15-0144 Seinään kytkettävä virtajohto, 2 m, musta EU 

15-0146  Seinään kytkettävä virtajohto, 2 m, musta, 

Yhdistynyt kuningaskunta

15-0147 Virtajohto, 2 m, musta, Australia

INTELECT MOBILE 2 -SETIN 
KOMPONENTIT

COMBO-SARJA SISÄLTÄÄ:

15-0133 INTELECT MOBILE 2 COMBO

79967 Hiilielektrodit

70010 STIM-liitosjohtimet

6522055 Chattanooga-hihnat

42198 Elektrodigeeli

15-0144/46/47 Virtajohto

13-1604 Painettu pikaopas

15-0142 5 cm2 ultraääniapplikaattori

4248 Ultraäänigeelipullo

15-1140 USB-asema

STIM-SETIN SISÄLTÖ:

15-0132 INTELECT MOBILE 2 STIM

79967 Hiilielektrodit

70010 STIM-liitosjohtimet

6522055 Chattanooga-hihnat

42198 Elektrodigeeli

15-0144/46/47 Virtajohto

13-1604 Painettu pikaopas

15-1140 USB-asema

ULTRAÄÄNISETIN SISÄLTÖ:

15-0131 INTELECT MOBILE 2 ULTRASOUND

15-0144/46/47 Virtajohto

13-1604 Painettu pikaopas

15-0142 5 cm2 ultraääniapplikaattori

4248 Ultraäänigeelipullo

15-1140 USB-asema
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INTELECT® MOBILE 2 COMBO -KÄYTTÖOHJEET

1. Applikaattorin pää
Aplikaattorin komponentti, joka muodostaa kontaktin 

potilaaseen ultraääni- tai yhdistelmähoidon aikana.

2. Applikaattori
Järjestelmään kytkettävä kokoonpano, joka sisältää 

applikaattorin pään.

3. LED
Applikaattorin osa, joka osoittaa, onko applikaattori kytketty 

hoitoalueelle vai irrotettu siitä.

ULTRAÄÄNIAPPLIKAATTORI
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Valinnainen hoitojärjestelmävaunu on suunniteltu 

käytettäväksi vain Intelect® Mobile 2 kanssa. Vaunun 

avulla käyttäjä voi kuljettaa järjestelmää helposti potilaalta 

toiselle klinikalla sekä säilyttää vaunussa kaikkia tarvittavia 

lisätarvikkeita, varusteita ja applikaattoreita, joita käytetään 

järjestelmän erilaisissa käyttötavoissa.

Pää kiinnitetään vaunuun magneettisesti.

Poista Intelect® Mobile 2 -laite ja vaunu 

toimituspakkauksesta. Tarkista silmämääräisesti vaurioiden 

varalta. Ilmoita mahdollisista vaurioista heti kuljettajalle.

Asenna Mobile 2 pää vaunuun seuraavasti:

1. Aseta laitteen etuosan alapuoli vaunun lippaan.

2. Vapauta laite varovasti takaisin vaunuun. Magneetit 

auttavat sijoittamaan laitteen oikein vaunun yläosan päälle.

PÄÄN KIINNITYS VAUNUUN
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KAAPELIEN KYTKEMINEN JA 
PISTOKKEIDEN ASETTAMINEN 

Kun asetat pistokkeita, muista kohdistaa pistokkeen litteä 

puoli aukon litteään puoleen ja työnnä pistoke varovasti 

sisään. Näin vältetään pistokkeen tappien taivuttaminen.

Aseta kaapeli oikeaan liittimeen ennen hoidon aloittamista.

LAITTEEN VASTAANOTTAMINEN

Poista kaikki pakkaukset.

VALINNAISEN AKUN KANSSA 
TOIMITETTAVA LAITE

Kun olet poistanut pakkaukset Intelect Mobile 2 -laitteesta 

akun asettamiseksi, toimi seuraavasti:

1. Kierrä akkulokeron kansi irti laitteen pohjasta poistamalla 

KAKSI ruuvia, katso alla oleva kuva.

2. Poista akkulokeron kansi. 

3. Kytke akku laitteen akkuliittimeen.

4. Aseta akku paikalleen.

5. Asenna 2 ruuvia paikalleen akkulokeron kannen 

sulkemiseksi.

LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO
Käytä ensimmäisen käytön aikana aina verkkovirtaa, vaikka 

akku olisi kytkettynä. Aseta virtajohto laitteen takaosaan, 

työnnä pistoke pistorasiaan, älä aseta Intelect Mobile 2 

-laitetta siten, että sitä on vaikea irrottaa verkkovirrasta.

Kytke laite päälle laitteen takana olevalla ON/OFF / PÄÄLLÄ 

/ POIS PÄÄLTÄ -kytkimellä.

1. Alla oleva alustusnäyttö näkyy muutaman sekunnin ajan 

laitteen käynnistyessä.

2. Tämän jälkeen näkyy ensimmäinen asetusnäyttö, jolla 

käyttäjä voi asettaa kielen (language), laitteen nimen (device 

name), päivämäärän ja ajan (date and time) ja valita potilaan 

kipuasteikon (pain scale) joko NRS (numerical rating scale / 

numeraalinen asteikko) -asteikkona tai VAS (visual analogue 

scale / sanallinen asteikko) -asteikkona.

3. Napsauta Continue/Jatka-painiketta siirtyäksesi Aloitus-

näytölle.

KÄYTTÖOHJEIDEN LATAUS

1. Siirry Chattanoogan verkkosivustolle  

www.chattanoogarehab.com.

2. Siirry Intelect Mobile 2 -tuoteväliledelle.

3. Täytä rekisteröintilomake saadaksesi tietoja uuden 

tuotteen ohjelmistoversion saatavuudesta ja käyttöohjeiden 

päivityksistä.

4. Siirry Documents/Asiakirjat-välilehdelle

5. Napsauta Intelect Mobile 2 -laitteesi (COMBO, US tai 

STIM) käyttöohjeiden uusinta versiota ladataksesi sen.

Huomio: Käyttöohjeiden näyttämiseen tarvitaan PDF-

katseluohjelma.
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LAITTEEN KYTKEMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Kytke virtajohto laitteen takaosaan. Kytke johdon toinen 

pää pistorasiaan.

HUOMAA: Hätätilanteessa virtajohto voidaan irrottaa 

laitteen takaa.

2. Kytke laitteen takana oleva ON/OFF / PÄÄLLÄ / POIS 

PÄÄLTÄ -kytkin päälle.

3. Paina LCD–etupaneelin ON/OFF / PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ 

-painiketta.

4. Valitse haluamasi toiminto aloitusnäytöltä. 

AKULLA TOIMIVA LAITE

1. Paina LCD-etupaneelin ON/OFF-painiketta alla olevan 

kuvan mukaisesti.

2. Valitse haluamasi toiminto aloitusnäytöltä alla olevan 

kuvan mukaisesti.

ON/OFF-painike

HOIDON LOPETTAMINEN JA LAITTEEN 
KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ
Keskeytä hoito painamalla Play/Pause / Toista/Tauko 

-painiketta ja paina sitten kosketusnäytön Stop/Pysäytä-

painiketta. Jos laite on kytkettynä verkkovirtaan, paina 

etupaneelin ON/OFF / PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ -painiketta ja 

kytke sitten laitteen takana oleva kytkin pois päältä.

Jos laite toimii akulla, noudata yllä olevaa menettelyä, mutta 

kytke laite pois päältä vain painamalla etupaneelin ON/OFF-

painiketta.

PLAY/PAUSE / TOISTA/TAUKO -painike
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Intelect Mobile 2 COMBOssa on useita merkkivaloja:

ETUPANEELIN MERKKIVALOT:

1. Värit:

• Vaaleansininen ultraäänihoitokanavan vasemmalla ja 

oikealla puolella

• Tummansininen sähköstimulaatiokanavan 1 ympärillä

• Vihreä sähköstimulaatiokanavan 2 ympärillä

2. Toiminta:

• Jatkuva, kun käyttötapa on valittu ja ulostulo ei ole 

aktiivinen.

• Vilkkuu, kun ulostulo on aktiivinen.

• Vilkkuu nopeasti, kun hoito keskeytetään ja käyttäjän 

toimia vaaditaan.

ON/OFF-PAINIKKEEN SININEN 
MERKKIVALO: 

• Jatkuvasti PÄÄLLÄ laitteen kytkennästä verkkovirtaan.

• Vilkkuu, kun virta kytketään PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ

PLAY/PAUSE / TOISTA/KESKEYTÄ 
-PAINIKKEEN SININEN MERKKIVALO: 

• Vilkkuu, kun käyttäjä voi aloittaa hoidon tai jatkaa 

sitä. Muussa tapauksessa merkkivalo palaa jatkuvasti.

LAITTEEN MERKKIVALOT
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VIESTINTÄ

Valmistautuaksesi viestintään INTELECT Mobile 2 kanssa paina Settings/Asetukset-painiketta, vieritä näyttöä alas ja paina Data 

transfer / Tiedonsiirto-painiketta käynnistääksesi Bluetooth-yhteyden.

1. Sinun pitäisi nähdä nyt Waiting for connection / 

Odotetaan yhteyttä -näyttö, kun laite etsii tietokonetta, 

jonka kanssa se paritetaan.

2. Jos on useampi kuin yksi hoitoa antava kanava, näkyville 

tulee virheviesti, jossa lukee "Active channel please stop 

before data transfer" / "Aktiivinen kanava, pysäytä ennen 

tiedonsiirtoa". 

3. Laite antaa numeroavaimen; parittamisen loppuun 

suorittamiseksi tietokoneen kanssa kirjoita avain 

tietokoneeseen yhteyden muodostamiseksi. Laitteen 

näytöllä näkyy Connected/Yhdistetty-ilmoitus, ja tiedonsiirto 

Windows 10 -sovelluksen kautta voi alkaa.

4. Kun laite on kytketty sovellukseen, näet laitteen nimen 

ja tyypin sekä hoitotiedot/protokollat, joita voidaan viedä 

tietokoneelle.

5. Hoitotiedot näytetään tunnisteen kanssa. Kohteen 

valitseminen näyttää kyseiseen tunnisteeseen liittyvät 

hoitotiedot.

6. Mukautetut protokollat luetellaan nimen mukaan 

ja voidaan viedä tietokoneelle ja tuoda tietokoneelta 

laitteeseen. Huomaa, että hoitotietoja voi vain viedä; niitä ei 

voi tuoda.
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VIRTA

Tulovirta 100–240 V AC, 1,0–0,42 A, 50/60 Hz

Sähköluokka LUOKKA II

Toimintatapa Jatkuva

Huomaa: Verkkovirta voidaan eristää takapaneelissa olevalla 
kaksinapakytkimellä.

Sähkölaitteen tyyppi (suojausaste)

Ultraääni TYYPPI BF

Sähköhoito TYYPPI BF

Sähköhoito tyhjiön avulla TYYPPI BF

Ultraääni ja sähköhoito TYYPPI BF

SÄHKÖSTIMULAATION TEKNISET TIEDOT

Jokaisen aaltomuodon lähtövirran tekniset tiedot kuvataan 

sivuilla 24–26.

Ellei toisin ilmoiteta, sähköhoidon ohjauksen tarkkuus on: 

± 20 %.

Kuormitusimpedanssi: 500–1 000 ohmia

CC = vakiovirta, kuormitusimpedanssin vaikutus 

jännitteeseen

CV = vakiojännite, kuormtusimpedanssin vaikutus virtaan

JÄRJESTELMÄN TEKNISET TIEDOT JA MITAT

Leveys Syvyys Korkeus Paino (ilman akkua)

Intelect Mobile 2 -pääyksikkö

COMBO 34 cm 35,5 cm 15 cm 3,1 kg

Ultrasound 34 cm 35,5 cm 15 cm 2,8 kg

STIM 25,5 cm 35,5 cm 15 cm 2,9 kg

Vaunun määritykset

Vaunu (turvallinen työkuorma 6,5 kg) 48 cm (ENINT.) 52 cm (ENINT.) 96 cm 10,1 kg

Vaunu tyhjiön kanssa 48 cm (ENINT.) 52 cm (ENINT.) 96 cm 11,5 kg

Laite vaunussa - - 111 cm -

TYHJIÖN TEKNISET TIEDOT

Virta

Tulovirta 20–25 Vdc, enimmäishuippuvirta 4 A 

Sähkötyyppi TYYPPI BF

Yleiset ominaisuudet

Tyhjiön alue 0–600 mbar, enintään +/– 5 %

Tyhjiön tilat  Jatkuva tai pulssitettu jatkuva

10 asetus tyhjiön alueella

60 mbar asetusta kohden,

+10 mbar – 10 mbar asetusta kohden

Pulssitettu tila

Tyhjiön enimmäisasetukset 2–10, +10mbar – –10mbar 

asetusta kohden 

Tyhjiön vähimmäisasetukset 1–9, +10mbar – –10mbar 

asetusta kohden

Pitoaika tyhjiön vähimmäis- ja enimmäisasetuksissa, 

0–20 sekuntia, in 1 sekunnin vaiheissa, +/–0,5 sekuntia
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ULTRAÄÄNEN TEKNISET TIEDOT

Taajuus 1 MHz, 3 MHz

Pulssisuhteet 10 %, 20 %, 50 %, jatkuva

Pulssin toistotaajuus 16, 48, tai 100 Hz

Pulssin kesto: 1–31,25 ms

Enint. (PÄÄLLÄ): 31,25 ms

Vähint. (POIS PÄÄLTÄ): 5ms

LÄHTÖTEHO

Ul
tra

ää
ni

ap
pl

i-
ka

at
to

rin
 

ta
aju

us

1cm2 2cm2 5cm2 10cm2

1MHz 3MHz 1MHz 3MHz 1MHz 3MHz 1MHz 3MHz

Te
ho

ka
s 

sä
te

ily
alu

e 
ER

A 
IN

TL
 

(c
m

2 ) 1 0,9 1,5 1 2,5 2,7 6 6,8

En
im

m
äis

-
läh

tö
te

ho
 

Jat
ku

va
-ti

-
las

sa

2 W 1,8 W 3 W 2 W 5 W 5,4 W 12 W 6,8 W

En
im

m
äis

-
läh

tö
te

ho
 

Pu
lss

ite
t-

tu
-ti

las
sa 3 W 2,7 

W (*) 4,5 W 3 W 7,5 W 8,1 W 18 W 13,6 W

En
im

m
äis

-
am

pli
tu

di
 

Jat
ku

va
-ti

-
las

sa

2W/
cm2

2W/
cm2

2W/
cm2

2W/
cm2

2W/
cm2

2W/
cm2

2W/
cm2

1W/
cm2

En
im

m
äis

-
am

pli
tu

di
 

Pu
lss

ite
t-

tu
-ti

las
sa 3W/

cm2
3W/
cm2

3W/
cm2

3W/
cm2

3W/
cm2

3W/
cm2

3W/
cm2

2W/
cm2

(*) + 0,25 W virhe voidaan mitata 1cm2 ultraääniapplikaattorilla, 
Pulssitettu-tila 100Hz 10 % tai 20 % pulssisuhteella.

Ellei toisin mainita, ultraääni- 

ohjauksen tarkkuus on: ± 20 %.

Huipusta keskimääräiseen -suhde:  1:1, 50 % pulssisuhteessa

4:1, 20 % pulssisuhteessa

9:1, 10 % pulssisuhteessa

Säteen epäyhtenäisyyssuhde <5:1 

Sädetyyppi Kollimoitu

Hoitoaika 1–30 min

JÄRJESTELMÄN YLEINEN KÄYTTÖ-  
JA VARASTOINTILÄMPÖTILA

Käyttöolosuhteet

Laite täyttää vaatimuksensa seuraavissa olosuhteissa:

Lämpötila: +5 – +40 °C

Suhteellinen kosteus: 15–90 %

Ilmanpaine: 70–106 kPa

Kuljetus- ja varastointiolosuhteet

Laite pysyy kunnossa seuraavissa olosuhteissa:

Lämpötila: –20°C – +60 °C

Suhteellinen kosteus: 10–90 %

Ilmanpaine: 50–106 kPa

Aika, joka Intelect Mobile 2 -laitteelta kuluu 

varastoinnin vähimmäislämpötilasta lämpenemiseen 

käyttöjen välillä, kunnes Intelect Mobile 2 on valmis 

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA ympäristön lämpötilan ollessa 

+20 °C: 5 h

Aika, joka Intelect Mobile 2 -laitteelta kuluu varastoinnin 

enimmäislämpötilasta jäähtymiseen käyttöjen välillä, kunnes 

Intelect Mobile 2 on valmis KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA 

ympäristön lämpötilan ollessa +20 °C: 5 h

Laitteen IPXX-luokitus

Luokitus: IP21

IP2*: Suojaus sellaisia sormia tai muita esineitä vastaan, 

joiden pituus on enintään 80mm ja halkaisija enintään 12mm.

*1: Suojaus pystysuunnassa tippuvaa vettä vastaan

Ultraääniapplikaattorin IPXX-luokitus

Luokitus: IPX7

IPX7: Suojaus veteen upottamiselta (enintään1 metrin 

syvyyteen)

Radiolaitedirektiivi

RF-lähettimen/vastaanottimen ominaisuudet:

– Taajuuskaistan lähetys: 2 400–2 483,5 MHz

– Modulaatiotyyppi: GFSK 

– Tiedonsiirtonopeus: enintään2Mbps, 500kHz poikkeama 

2Mbps:ssa 

– Tehollinen säteilyteho: + +6dBm
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Käytettävien elektrodien kokoa ja tyyppiä koskevat ohjeet 

ovat laitteen graafisen käyttöliittymän hoito-ohjeissa.

CC: Vakiovirta  CV: Vakiojännite

AALTOMUODOT

IFC (interferenssinen) perinteinen (4-napainen)
Käytettävien elektrodien kokoa ja tyyppiä koskevat ohjeet ovat laitteen graafisen 

käyttöliittymän Hoito-ohjeet-ominaisuudessa.

Interferenssivirta on keskitaajuuksinen aaltomuoto. Virtaa jaetaan 
kahden kanavan (neljän elektrodin) kautta. Virrat risteävät toisensa 
kehossa hoitoa vaativalla alueella. Kaksi virtaa häiritsevät toisiaan tässä 
risteyskohdassa, mikä johtaa voimakkuuden muokkaukseen (virran 
voimakkuus suurenee ja pienenee säännöllisellä taajuudella).
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1 JA 2 

Hoitoaika  1–60 minuuttia

Tapavalinta  CC

Lähtötehon voimakkuus  0–100 mA (CC)

Interferenssitaajuus  1–200 Hz

Kantoaaltotaajuus  2 000–10 000 Hz

Syklin kesto  Jatkuva tai käyttäjän määrittelemä

Pyyhkäisyn kesto 14 s

Pyyhkäisyn matala interferenssitaajuus  1–199 Hz

Pyyhkäisyn korkea interferenssitaajuus  2–200 Hz

Skannausprosentti  Staattinen, 40 %, 100 %, manuaalinen 

IRMS 0–78 mA

DC-komponentti  Ei

TENS – Epäsymmetrinen kaksifaasinen
Käytettävien elektrodien kokoa ja tyyppiä koskevat ohjeet ovat laitteen graafisen 

käyttöliittymän Hoito-ohjeet-ominaisuudessa.

Epäsymmetrisen kaksivaiheisen aaltomuodon pulssin kesto on lyhyt. 
Kyseinen aaltomuoto pystyy stimuloimaan voimakkaasti ihon ja 
lihaskudoksen hermokuituja. Tätä aaltomuotoa käytetään usein TENS-
laitteissa. Aaltomuodon lyhyen pulssin vuoksi potilas sietää virtaa yleensä 
hyvin, jopa melko suurilla voimakkuuksilla.
Ulostulotapa  Elektrodit

Lähtötehon voimakkuus  0–140 mA (CC) 0–140 V (CV)

Saatavana kanavilla  1 ja 2

Hoitoaika (STIM) 1–60 minuuttia

Hoitoaika (COMBO)  1 –30 min

Tapavalinta (STIM)  CC tai CV

Tilavalinta (COMBO)  CV

Amplitudimodulaatio  0 % (pois päältä) – 100 % 10 % vaiheissa

Pursketaajuus  0–10 bps

Syklin kesto  Jatkuva tai käyttäjän määrittelemä

Taajuus  1–200 pps

Taajuuspyyhkäisy  Päällä / Pois päältä

Vaiheen kesto  30–400 µs

Pyyhkäisyn kesto  14 s 

Pyyhkäisyn matala taajuus  1–199 pps

Pyyhkäisyn korkea taajuus  2–200 pps

IRMS 0–50mA

DC-komponentti  Ei
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AALTOMUODOT (JATKUU)

TENS – Symmetrinen kaksifaasinen
Käytettävien elektrodien kokoa ja tyyppiä koskevat ohjeet ovat laitteen graafisen 

käyttöliittymän Hoito-ohjeet-ominaisuudessa.

Symmetrisellä kaksivaiheisella aaltomuodolla on lyhyt pulssin kesto. 
Kyseinen aaltomuoto pystyy stimuloimaan voimakkaasti ihon ja 
lihasten hermokuituja. Tätä aaltomuotoa käytetään usein kannettavissa 
lihasstimulaatioyksiköissä ja joissain TENS-laitteissa.
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1 ja 2

Hoitoaika (STIM)  1–60 min

Hoitoaika (COMBO)  1–30 min

Tapavalinta (STIM)  CC tai CV

Tapavalinta (COMBO)  CV

Lähtötehon voimakkuus  0–140 mA (CC) 0–140 V (CV)

Amplitudimodulaatio  0 % (pois päältä) – 100 % 10 % vaiheissa

Pursketaajuus  0–10 bps

Syklin kesto  Jatkuva tai käyttäjän määrittelemä

Taajuus  1–200 pps

Taajuuspyyhkäisy  Päällä / Pois päältä

Vaiheen kesto  30–400 µs

Nousu  0–5 s

Pyyhkäisyn kesto  14 s 

Pyyhkäisyn matala taajuus  1–199 pps

Pyyhkäisyn korkea taajuus  2–200 pps

IRMS 0–50mA

DC-komponentti  Ei

TENS – HAN
Käytettävien elektrodien kokoa ja tyyppiä koskevat ohjeet ovat laitteen graafisen 

käyttöliittymän Hoito-ohjeet-ominaisuudessa.

HAN-aaltomuoto tarjoaa optimaaliset parametrit tiheiden ja hajautuvien 
(Dense-and–Disperse / DD) -stimulaatiotilojen tarkkaan kontrolloidulla 
sekvenssillä, jossa 8 pulssin purske 80 Hz:ssa vuorottelee jatkuvan 
stimulaation (ilman pursketta) kanssa jokaisen pulssin kestäessä 
3 sekuntia. Tämä tuottaa synergistisen analgeettisen vaikutuksen.
Ulostulotapa Elektrodit

Saatavana kanavilla 1, 2

Hoitoaika 1–60 min

Tilavalinta CC

Lähtötehon voimakkuus 0–100 mA (CC)

Pursketaajuus  2 bps

Taajuus 80 pps

Vaiheen kesto 180 μs

IRMS 0–19 mA

DC-komponentti Ei
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AALTOMUODOT (JATKUU)

Mikrovirta
Käytettävien elektrodien kokoa ja tyyppiä koskevat ohjeet ovat laitteen graafisen 

käyttöliittymän Hoito-ohjeet-ominaisuudessa.

Mikrovirta on monofaasinen aaltomuoto, jolla on erittäin matala 
voimakkuus.
Kirjallisuudessa raportoidaan tämän aaltomuodon hyödyllisistä 
vaikutuksista haavojen hoidossa. Tämän vaikutuksen fysiologista 
toimintamekanismia ei vielä ole selvästi ymmärretty. Kyseisen 
aaltomuodon arvellaan stimuloivan kudosten paranemista stimuloimalla 
"vamman virtaa" eli virtaa, jota paranevassa kudoksessa on luonnollisesti.
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1, 2

Hoitoaika  1–60 min

Tapavalinta  CC

Lähtötehon voimakkuus  0–1 000 μA

Käyttösykli  50 %

Taajuus  0,1–1 000 pps

Napaisuus  Positiivinen, negatiivinen tai vuorotteleva

IRMS  0–1 mA

DC-komponentti  Ei

VMS™

Käytettävien elektrodien kokoa ja tyyppiä koskevat ohjeet ovat laitteen graafisen 

käyttöliittymän Hoito-ohjeet-ominaisuudessa.

VMS on symmetrinen kaksivaiheinen aaltomuoto, jonka vaiheväli on 
100 µs. Koska pulssi on suhteellisen lyhyt, kyseinen aaltomuoto aiheuttaa 
ihoon pienen kuormituksen, mikä tekee kyseisestä aaltomuodosta 
sopivan käyttöihin, jotka vaativat suuria voimakkuuksia, kuten lihaksen 
uudelleenkoulutusprotokollat.
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1, 2

Hoitoaika (STIM)  1–60 min

Hoitoaika (COMBO)  1–30 min 

Tilavalinta  CC tai CV

Lähtötehon voimakkuus  0–140 mA (CC) 0–140 V (CV)

Väsymyksen esto  Pois päältä tai päällä

Kanava-tila  Yksittäinen, vastavuoroinen, yhteissopimus

Syklin kesto  Jatkuva tai käyttäjän määrittelemä

Taajuus  1–200 pps

Vaiheen kesto  30–1 000 µs

Nousu  0–5 s

Aseta voimakkuus  Yksilöllinen/molemmat Kanavan voimakkuusasetus 

Vastavuoroinen- ja Yhteissopimus -tiloissa 

IRMS 0–50mA

DC-komponentti  Ei
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AALTOMUODOT (JATKUU)

IFC esimoduloitu (perinteinen 2-napainen)
Käytettävien elektrodien kokoa ja tyyppiä koskevat ohjeet ovat laitteen graafisen 

käyttöliittymän Hoito-ohjeet-ominaisuudessa.

Esimoduloitu virta on keskitaajuuksinen aaltomuoto. Virta tulee 
ulos yhdestä kanavasta (kahdesta elektrodista). Virran voimakkuus 
on moduloitu: Se suurenee ja pienenee säännöllisellä taajuudella 
(amplitudimodulaatiotaajuudella).
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1, 2

Hoitoaika (STIM)  1-60 min

Hoitoaika (COMBO)  1-30 min 

Tilavalinta  CC tai CV

Lähtötehon voimakkuus 0-100 mA (CC) 0-100 V (CV)) Vaunu 

Kiinteä lyönti (pyyhkäisy pois päältä) 1-200 Hz

Syklin kesto  Jatkuva tai käyttäjän määrittelemä

Taajuus  2 000-10 000 Hz

Pyyhkäisyn matala interferenssitaajuus  1-199 Hz

Pyyhkäisyn korkea interferenssitaajuus  2–200 Hz

IRMS 0-55mA

DC-komponentti  Ei

Diadynaamiset aaltomuodot
Käytettävien elektrodien kokoa ja tyyppiä koskevat ohjeet ovat laitteen graafisen 

käyttöliittymän Hoito-ohjeet-ominaisuudessa.

Diadynaamiset aaltomuodot ovat tasasuunnattuja vaihtovirtoja. 
Vaihtovirtaa on muokattu (tasasuunnattu), jotta virta voi virrata vain 
yhteen suuntaan.
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1, 2

Hoitoaika  1–60 min

Tapavalinta  CC

Lähtötehon voimakkuus  0–60 mA (CC)

MF (Monophasé Fixe / kiinteä yksivaiheinen) – Taajuus 50 Hz:

Vaiheen kesto 10 ms, jota seuraa 10 ms tauko.

IRMS [mA]  0–33 mA

DF –
Taajuus 100 Hz: Vaiheen kesto 10 ms

CP –
1 sekunti MF:tä, jota seuraa nopeasti 1 sekunti DF:tä.

LP –
Rytminen vaihtelu 2 MF-virran välillä. 

CP-iso –
MF- ja DF-aaltomuotojen yhdistelmä. CP-id: Sama kuin CP-iso.

IRMS  0-47 mA

DC-komponentti  Kyllä
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AALTOMUODOT (JATKUU)

Venäläinen
Käytettävien elektrodien kokoa ja tyyppiä koskevat ohjeet ovat laitteen graafisen 

käyttöliittymän Hoito-ohjeet-ominaisuudessa.

Venäläinen virta on sinusoidinen aaltomuoto, joka toimitetaan purskeina 
tai pulssisarjoina. Kirjailija (Kotz) väitti tämän menetelmän tuottavan 
enimmäismääräiset lihaksen uudelleenkoulutusvaikutukset ilman 
merkittävää potilaalle aiheutuvaa haittaa.
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1, 2

Hoitoaika  1–60 min

Tilavalinta  CC tai CV

Lähtötehon voimakkuus  0-100 mA (CC) 0-100 V (CV)

Pursketaajuus  1–100 bps

Kantoaaltotaajuus  2 500 Hz

Syklin kesto  Jatkuva tai käyttäjän määrittelemä

Pulssisuhde  10%, 20%, 30%, 40%, 50%

Nousu  0–5 s

IRMS  0-39 mA

DC-komponentti  Ei

VMS™-purske
Käytettävien elektrodien kokoa ja tyyppiä koskevat ohjeet ovat laitteen graafisen 

käyttöliittymän Hoito-ohjeet-ominaisuudessa.

VMS-purske on symmetrinen kaksivaiheinen aaltomuoto, joka 
toimitetaan purskemuodossa. Koska pulssi on suhteellisen lyhyt, kyseinen 
aaltomuoto aiheuttaa ihoon pienen kuormituksen, mikä tekee kyseisestä 
aaltomuodosta sopivan käyttöihin, jotka vaativat suuria voimakkuuksia, 
kuten lihaksen uudelleenkoulutusprotokollat.
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1, 2

Hoitoaika  1–60 min

Tilavalinta  CC tai CV

Lähtötehon voimakkuus  0–140 mA (CC) 0–140 V (CV)

Väsymyksen esto  Pois päältä tai päällä

Pursketaajuus  1–200 bps

Kanava-tila  Yksittäinen, vastavuoroinen, yhteissopimus Vaihe

Syklin kesto  Jatkuva tai käyttäjän määrittelemä

Kesto  30-400 μs

Nousu  0–5 s

Aseta voimakkuus  Yksilöllinen/molemmat Kanavan voimakkuus

Vastavuoroinen- ja Yhteissopimus -tiloissa

IRMS  0–50 mA

DC-komponentti  Ei
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AALTOMUODOT (JATKUU)

YKSIVAIHEINEN: Yksivaiheinen suorakulmainen
Pulssitettu
Käytettävien elektrodien kokoa ja tyyppiä koskevat ohjeet ovat laitteen graafisen 

käyttöliittymän Hoito-ohjeet-ominaisuudessa.

Monofaasinen suorakulmainen pulssiaaltomuoto on keskeytetty 
yksisuuntainen virta suorakulmaisella pulssimuodolla.
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1, 2

Hoitoaika  1–60 min

Tapavalinta  CC

Lähtötehon voimakkuus  0–60 mA (CC)

Vaiheen kesto  0,1–1 000 ms

Vaiheväli  5-5 000 ms

IRMS  0-47 mA

DC-komponentti  Kyllä

GALVAANINEN: Jatkuva
Käytettävien elektrodien kokoa ja tyyppiä koskevat ohjeet ovat laitteen graafisen 

käyttöliittymän Hoito-ohjeet-ominaisuudessa.

Galvaaninen virta on tasavirta, joka virtaa vain yhteen suuntaan.
Virta voi olla jatkuva tai keskeytetty.
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1, 2

Hoitoaika  1–60 min

Tapavalinta  CC

Lähtötehon voimakkuus  0–40 mA (CC)

Pulssin kesto  Jatkuva tai käyttäjän määrittelemä

Napaisuuden kääntö  Päällä tai pois päältä

Kun napaisuuden kääntö on päällä, napaisuus muuttuu

hoitoajan puolivälissä.

IRMS  0-44 mA

DC-komponentti  Kyllä

YKSIVAIHEINEN: Yksivaiheinen kolmionmuotoinen
Pulssitettu
Käytettävien elektrodien kokoa ja tyyppiä koskevat ohjeet ovat laitteen graafisen 

käyttöliittymän Hoito-ohjeet-ominaisuudessa.

Yksivaiheinen kolmionmuotoinen pulssiaaltomuoto on keskeytetty 
yksisuuntainen virta, jolla on kolmionmuotoinen pulssimuoto.
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1, 2

Hoitoaika  1–60 min

Tapavalinta  CC

Lähtötehon voimakkuus  0–60 mA (CC)

Vaiheen kesto  0,1–1 000 ms

Vaiheväli  5-5 000 ms

IRMS  0-27 mA

DC-komponentti  Kyllä

GALVAANINEN: Keskeytetty
Käytettävien elektrodien kokoa ja tyyppiä koskevat ohjeet ovat laitteen graafisen 

käyttöliittymän Hoito-ohjeet-ominaisuudessa.

Galvaaninen virta on tasavirta, joka virtaa vain yhteen suuntaan.
Virta voi olla jatkuva tai keskeytetty.
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1, 2

Hoitoaika  1–60 min

Tapavalinta  CC

Lähtötehon voimakkuus  0–40 mA (CC)

Pulssin kesto  136 μs

Vaiheväli  25 μs

Napaisuuden kääntö  Päällä tai pois päältä

Kun napaisuuden kääntö on päällä, napaisuus

muuttuu hoitoajan puolivälissä.

Napaisuuden käännön nousu  1 s

IRMS  0-41 mA

DC-komponentti  Kyllä
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AALTOMUODOT (JATKUU)

Träbert (ultraäänistimulaatio)
Träbert-virta on yksivaiheinen aaltomuoto, jonka vaiheen kesto on 2 ms 
ja tauon kesto 5 ms, mikä johtaa noin 143 Hz taajuuteen.
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1, 2

Hoitoaika  1–60 min

Tapavalinta  CC

Lähtötehon voimakkuus  0–80 mA (CC)

Taajuus  143 pps

Napaisuuden kääntö  Päällä tai pois päältä

Kun napaisuuden kääntö on päällä, napaisuus muuttuu

hoitoajan puolivälissä.

Vaiheen kesto  2 ms

IRMS  0-47 mA

DC-komponentti  Kyllä

Matalatasoinen galvaaninen
Käytettävien elektrodien kokoa ja tyyppiä koskevat ohjeet ovat laitteen graafisen 

käyttöliittymän Hoito-ohjeet-ominaisuudessa.

Matalatasoinen galvaaninen virta on tasavirta, joka virtaa vain yhteen 
suuntaan. Voimakkuus on rajoitettu 4,0 mA:iin
Lähtöteho-tila  Elektrodit

Tilavalinta  CC

Lähtötehon voimakkuus  0–4 mA (CC)

Annostus  40-80 mA / min

Napaisuus  vahvistettu positiiviseksi

IRMS  0-5 mA

DC-komponentti  Kyllä

NOUSEVA: Yksivaiheinen suorakulmainen
NOUSEVA: Yksivaiheinen suorakulmainen virta on sarja suorakaiteen 
muotoisia yksivaiheisia pulsseja. Pulssit nousevat enimmäistehoon, 
pidättäytyvät ja laskevat sitten ennen taukoa. Tämä aaltomuoto soveltuu 
hyvin lihasten uudelleenkoulutukseen.
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1, 2

Hoitoaika  1–60 min

Tapavalinta  CC

Lähtötehon voimakkuus  0–60 mA (CC)

Taajuus  5-60 Hz

Vaiheen kesto  0,2-5,0 ms

Tauko  0-57 s

Nousuja minuutissa  1-20

IRMS  0-37 mA

DC-komponentti  Kyllä

NOUSEVA: Yksivaiheinen kolmiomainen
Nouseva yksivaiheinen kolmiomainen pulssiaaltomuoto on 
yksikanavainen aaltomuoto. Se on kolmiomainen pulssiaaltomuoto, jota 
nousee ylös ja alas amplitudissa (nouseva).
Lähtöteho-tila  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1, 2

Hoitoaika  1-60 min

Tilavalinta  CC

Lähtötehon voimakkuus  0–60 mA (CC)

Taajuus  5–60 Hz

Vaiheen kesto  0,2-5,0 ms

Tauko  0-57 s

Nousuja minuutissa  1–20

IRMS  21 mA

DC-komponentti  Kyllä



33 SYSTEM FI

INTELECT® MOBILE 2 COMBO -KÄYTTÖOHJEET

AALTOMUODOT (JATKUU)

VMS™ FR
VMS-aaltomuodon VMS-FR-versio on fysiologiaan perustuva kanavien 
vuorovaikutus, jossa yksi kanava stimuloi harjoitetun lihasryhmän 
agonistia ja toinen kanava antagonistia. Agonistinen kanava aloittaa 
liikkeen lyhyellä tehopurskeella, jota seuraa jatkuvan toiminnan jakso 
liikkeen loppuun saattamiseksi. Antagonistisella kanavalla on lyhyt 
tehopurske agonistin alkukiihdytyksen hidastamiseksi, mitä seuraa 
pieni lähtöteho agonistin liikkeen säätelemiseksi. Liikkeen suorittaa 
loppuun lopullinen toimintapurske molemmilla kanavilla. VMS on 
symmetrinen kaksivaiheinen aaltomuoto, jonka vaiheväli on 100 µs. 
Koska pulssi on suhteellisen lyhyt, kyseinen aaltomuoto aiheuttaa 
ihoon pienen kuormituksen, mikä tekee kyseisestä aaltomuodosta 
sopivan käyttöihin, jotka vaativat suuria voimakkuuksia, kuten lihaksen 
uudelleenkoulutusprotokollat.
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana  kanavilla 1, 2

Hoitoaika  1–60 min

Tapavalinta  CC

Lähtötehon voimakkuus  0–140 mA (CC)

Purskeen kesto  200-5 000 ms

Syklin kesto  Määriteltävissä

Taajuus  20-80 pps

Vaiheen kesto  30-400 μs

IRMS  0-39 mA

DC-komponentti  Ei

Suurjännitepulssivirta  
 (HVPC / High Voltage Pulsed Current)
Käytettävien elektrodien kokoa ja tyyppiä koskevat ohjeet ovat laitteen graafisen 

käyttöliittymän Hoito-ohjeet-ominaisuudessa.

Suurjännitepulssivirralla (HVPC / High Voltage Pulsed Current) on erittäin 
lyhyt pulssin kesto, jossa on kaksi erillistä huippua, jotka toimitetaan 
suurella jännitteellä. Aaltomuoto on monofaasinen (virta virtaa vain 
yhteen suuntaan). Suurjännite vähentää ihon vastusta, mikä tekee 
virrasta mukavan ja helpon sietää.
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1, 2

Hoitoaika (STIM)  1-60 min

Hoitoaika (COMBO)  1-30 min

Tilavalinta  CV

Lähtötehon voimakkuus  0-500 V (CV)

Syklin kesto  Jatkuva tai käyttäjän määrittelemä

Näyttö  Voltit

Taajuus  1-200 pps

Napaisuus  Positiivinen tai negatiivinen

Nousu  0,5-5 s

Pyyhkäisyn kesto  14 s 

Pyyhkäisyn korkea taajuus  2-200 pps

Pyyhkäisyn matala taajuus  1-199 pps

IRMS 0-45 mA

DC-komponentti  0-1,5 mA
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Isoplanaarisen vektorin interferenssivirta
Interferenssivirta on keskitaajuuksinen aaltomuoto. Virtaa jaetaan 
kahden kanavan (neljän elektrodin) kautta. Virrat risteävät toisensa 
kehossa hoitoa vaativalla alueella. Kaksi virtaa häiritsevät toisiaan 
tässä risteyskohdassa, mikä johtaa voimakkuuden muokkaukseen 
(virran voimakkuus suurenee ja pienenee säännöllisellä taajuudella). 
Isoplanaarisessa vektorissa IFC-kanavalla B on kiinteä 45 asteen 
vaihesiirto kanavaa A vasten.
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1, 2

Hoitoaika  1–60 minuuttia

Amplitudi  0-100 mA (CC)

Interferenssitaajuus  1–200 Hz

Kantoaaltotaajuus  2 000–10 000 Hz

Syklin kesto  Jatkuva tai käyttäjän määrittelemä

Nousu  0-5 s

Pyyhkäisyn kesto  14 s

Pyyhkäisyn matala interferenssitaajuus  1–199 Hz

Pyyhkäisyn korkea interferenssitaajuus  2–200 Hz

Vektoriskannaus  vahvistettu 45 asteeseen

IRMS  0–55 mA

DC-komponentti  Ei

Dipolivektorin interferenssivirta
Interferenssivirta on keskitaajuuksinen aaltomuoto. Virtaa jaetaan 
kahden kanavan (neljän elektrodin) kautta. Virrat risteävät toisensa 
kehossa hoitoa vaativalla alueella. Kaksi virtaa häiritsevät toisiaan 
tässä risteyskohdassa, mikä johtaa voimakkuuden muokkaukseen 
(virran voimakkuus suurenee ja pienenee säännöllisellä taajuudella). 
Dipolivektoritekniikalla kahden elektrodiparin virrat yhdistetään 
vektorisesti kudokseen. Vaikutus on, että stimulaatio tapahtuu vain 
tuloksena olevan vektorin suuntaan, jota voidaan säätää 360 asteen 
alueella.
Kulma säädetään joko manuaalisesti ja vakiona tai luodaan 
automaattisesti siten, että koko kierros (360°) luodaan automaattisesti 
säädettävällä ajoituksella (kierron kesto).
Ulostulotapa  Elektrodit

Saatavana kanavilla  1, 2

Hoitoaika  1–60 minuuttia

Amplitudi  0-100 mA (CC)

Interferenssitaajuus  1–200 Hz

Kantoaaltotaajuus  2 000–10 000 Hz

Syklin kesto  Jatkuva tai käyttäjän määrittelemä

Nousu  0-5 s

Resoluution vektorin kulma (Manuaalinen-tila)  359°

Kierron kesto (Automaattinen-tila)  1–10 s

Pyyhkäisyn kesto  14 s

Pyyhkäisyn matala interferenssitaajuus  1–199 Hz

Pyyhkäisyn korkea interferenssitaajuus  2–200 Hz

Vektoriskannaus  Manuaalinen/automaattinen

IRMS  0–55 mA

DC-komponentti  Ei
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DURA-STICK®-elektrodeja koskevat ohjeet 

Liitosjohtimien kytkeminen
1.  Aseta punaisen (+) elektrodiliittimen sisältävä johdin 

yhteen DURA-STICK® -elektrodiin.

2. Aseta mustan (–) elektrodiliittimen sisältävä johdin 

toiseen elektrodiin.

3. Varmista, että liitosjohtimet ovat täysin paikoillaan 

elektrodeissa.

HUOMIO: Johtavan aineen tai sienten käyttöä ei tarvita tai suositella. 
DURA-STICK® -elektrodit on valmistettu optimaalisen johtavuuden 
varmistamiseksi hoidon aikana oikein käytettäessä.

Elektrodien kiinnittäminen
1.  Poista DURA-STICK® -elektrodit suojataustasta.

2. Aseta elektrodit hoitoalueelle ohjeiden mukaan.

3. Varmista, että koko elektrodin pinta on kontaktissa 

potilaan ihon kanssa painamalla elektrodi paikoilleen.

• Tarkista iho mahdollisten haavojen varalta ja puhdista 

iho.

• Aseta elektrodit hoitoalueelle.

• Varmista, että elektrodit on kiinnitetty kunnolla iholle.

• Varmista hyvä kontakti kunkin elektrodin ja ihon 

välillä.

• Tarkista elektrodien kontakti säännöllisesti hoidon 

aikana.

• Tarkista iho uudelleen hoidon jälkeen.

• Valitse potilaan anatomiaan sopivat elektrodit.

• Katso vain viitteenä ennen hoidon antamista 

Treatment rewiev / Hoidon tarkistus -näytöltä 

tiettyyn hoidon käyttötapaan liittyvät elektrodien 

sijoittamista koskevat suositukset.

• Noudata elektrodien valmistajan ohjeita.

• Huomaa, että mitä pienempi elektrodi on, sitä 

suurempi on virran tiheys.

DURA-STICK® -elektrodit
DURA-STICK® -elektrodit ovat itseliimautuvia, 

kertakäyttöisiä tuotteita, jotka on erityisesti suunniteltu 

käytettäviksi Intelect® Mobile 2 kanssa.

DURA-STICK® -elektrodeja suositellaan käytettäviksi aina 

kun mahdollista, jotta voidaan varmistaa korkein kontaktin 

taso hoitoalueella ja määrätyn sähköhoidon yhdenmukaisin 

suorittaminen.

 

Katso sähköhoito-ohjeet sivulta 42

SÄHKÖHOITOPOTILAAN VALMISTELU JA 
ELEKTRODIEN SIJOITTAMINEN
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Mobile 2 kytkeminen tyhjiövaunuun

Kun laitteen virta on kytketty pois päältä, poista 2 ruuvia, 

jotka kiinnittävät tyhjiökannen laitteen pohjaan. 

2 ruuvia 
tyhjiökannessa

On tärkeää, että virta on katkaistu tässä vaiheessa. 

Tyhjiömoduuli ei toimi oikein, jos se on kiinnitetään virran 

ollessa päällä.

Ota nauhakaapeli tyhjiövaunusta ja kytke se vaunun 

pohjassa olevaan pistorasiaan (kaapeli sopii vain yhteen 

suuntaan).

Aseta laite vaunuun, kytke sininen ja vihreä tyhjiön 

liitosjohdin laitteeseen ja tyhjiömoduuliin (A) alla olevan 

kaavion mukaisesti ja kytke virta päälle. Tyhjiöjärjestelmä on 

nyt käyttövalmis.

1 2

+/- Kanavan 1 napaisuus +/- Kanavan 2 napaisuus

A

TYHJIÖELEKTRODIN VALMISTELU 
(VALINNAINEN) 

Huomio: Tyhjiöjärjestelmää ei voida käyttää, kun laite saa virtansa 
akusta.

Elektrodit

DJO-tyhjiöelektrodit on erityisesti suunniteltu optimaaliseen 

käyttöön Intelect® Mobile 2 -tyhjiömoduulin kanssa. 

Nämä elektrodit ovat monikäyttöisiä, kun ne pidettän 

kunnossa ja puhdistetaan oikein. Laitteen sieniä suositellaan 

käytettäväksi vain yhdellä potilaalla. Sienet on puhdistettava 

miedolla kloorittomalla antibakteerisella liuoksella ennen ja 

jälkeen jokaisen hoitokerran.

Tyhjiöelektrodit
Katso alla olevasta kuvasta tyhjiöelektrodien saatavilla olevat 

koot. Katso aaltomuotojen asetukset ja parametrimuutokset 

TYHJIÖN KÄYTTÖ -osiosta sivulta 56.

Katso ennen hoidon antamista Treatment Rewiev / Hoidon 

tarkistus -näytöltä tiettyyn hoidon käyttötapaan liittyvät 

elektrodien sijoittamista koskevat suositukset.

30 mm 60 mm 90 mm

Liitosletkujen kytkeminen
1.  Aseta KAPEAN KOTELON HALKAISIJAN SISÄLTÄVÄ 

punainen liitosletku tyhjiömoduulin halutun kanavan 

liitosletkun positiivisen (+) liitännän porttiin.

2. Aseta KAPEAN KOTELON HALKAISIJAN SISÄLTÄVÄ 

toinen liitosletku, tyhjiömoduulin halutun kanavan 

liitosletkun negatiivisen (–) liitännän porttiin.

3. Sijoita tyhjiöpistokkeet kaikkiin käyttämättömiin 

tyhjiökanaviin tyhjövuotojen estämiseksi hoidon aikana.
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6. Aseta yksi sieni jokaisen tyhjiöelektrodikupin sisään.

7. Valitse Treatment Review / Hoidon tarkistus -näytöltä 

Vacuum/Tyhjiö-kohta. Valitse Vacuum Settings / 

Tyhjiöasetukset -näytöltä ON/PÄÄLLÄ-kohta alla olevien 

kuvien mukaisesti.

8. Valitse Vacuum/Tyhjiö-tila: Continuous/Jatkuva-

tilassa tyhjiöyksikkö ylläpitää haluttua tyhjiöpainetta. 

Pulssitettu-tilassa tyhjiöpaine vaihtelee korkean ja 

matalan paineen välillä. Korkeaa ja matalaa painearvoa 

sekä molempien paineiden aikaa voidaan säätää.

4. Valitse määrätty tyhjiöelektrodin koko ja asenna yksi 

kummankin tyhjiöliitosletkun vastakkaiseen päähän.

Alla on OIKEANLAINEN liitäntä, jossa näkyy SUUREMMAN 

KOTELON HALKAISIJAN SISÄLTÄVIEN liitoksien TIUKKA 

sopivuus elektordeja vasten:

Vertaa alla näkyvään VÄÄRÄNLAISEEN liitäntään:

5. Kostuta asiaankuuluvat, käytetyn elektrodin koon 

mukaiset sienet puhdistetuilla sienillä ja tislatulla 

vedellä. Purista ylimääräinen vesi pois.
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9. Kun tyhjiöelektrodit on asetettu alaspäin puhtaalle, 

tukevalle alustalle, lisää tyhjiön voimakkuutta 

säätövalitsimella, kunnes elektrodit ovat kiinni pinnalla. 

Poista jokainen elektrodi erikseen pinnalta ja aseta 

elektrodit potilaan hoitoalueelle ohjeiden mukaan.

HUOMIO: Säädä tyhjiön voimakkuutta, kunnes tyhjiöelektrodit ovat 
kiinnittyneet potilaaseen.
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ULTRAÄÄNIPOTILAAN VALMISTELU

1.  Tarkista iho mahdollisten haavojen varalta ja puhdista 

iho.

2. Katso applikaattorisuositus hoito-ohjeista.

3. Tarkista ultraääniohjeet (vain viitteenä) Traitment 

Review / Hoidon tarkistus -näytöltä ennen hoidon 

antamista.

HUOMIO: Aplikaattoreita on saatavilla seuraavissa koissa:

1 2 3 4

Applikaattorin valmistelu ja käyttö
1.  Puhdista applikaattori lämpimällä saippuavedellä ennen 

jokaista hoitokertaa. Tarkista ennen käyttöä, ettei 

applikaattorissa ole halkeamia.

2. Levitä välittävää geeliä vapaasti potilaan hoitoalueelle.

3. Liikuta applikaattoria hoidon aikana ympyrämäisellä 

liikkeellä. Hoidettavan alueen on oltava:

• Kahdesti applikaattorin halkaisija

• 5 CM² ultraääniapplikaattori: kolme kertaa 

applikaattorin halkaisija, jos lähtöteho on 4 W 

Jatkuva-tilassa.

Aplikaattoria on pidettävä aina kahvasta eikä 

ultraääniapplikaattorin päästä.

4. Jos US Coupling / Ultraäänen kytkentä -asetus on ON-

asennossa ja LED-valo palaa jatkuvasti, applikaattori 

on kytketty oikein potilaaseen ja tuottaa ultraääntä. 

Jos applikaattorin pää irrotetaan, pään LED vilkkuu. Jos 

US Coupling / Ultraäänen kytkentä -asetus on ON-

asennossa, kuuluu myös useita piippauksia, kunnes pää 

kytketään uudelleen. Hoitoaika pysähtyy irrottamisen 

aikana.

HUOMIO: Vaikka applikaattori irrotettaisiin, ultraäänen 
lähtötehoa lähetetään edelleen kaikissa US Coupling / Ultraäänen 
kytkentä -tiloissa. Lähtöteho on laskettu erittäin alhaiselle tasolle 
ultraäänipään lämpenemisen estämiseksi.

Katso ULTRAÄÄNEN KÄYTTÖ sivulta 64. 
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LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

NÄYTÖN KUVAUS

1. Valikkopalkki

2. Pääalue

3. Kanavapalkki

Jokainen näyttö sisältää seuraavat alueet:

Valikkopalkki
Sijaitsee kunkin näytön yläosassa ja ilmoittaa nykyisen näytön nimen.
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Akun varaustaso

USB (musta: kytketty, harmaa: ei-aktiivinen)

Asetukset
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Pääalue
Tällä valikkopalkin alla sijaitsevalla alueella näkyy nykyisen näytön ainutlaatuisia kuvakkeita.

1. Valikkopalkki

2. Pääalue

3. Kanavapalkki
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Kanavapalkki
Tällä kunkin näytön alareunassa olevalla alueella näkyvät kunkin kanavan tilan tiedot.

Hoitoa aloitettaessa kanavat määritetään automaattisesti seuraavalle käytettävissä olevalle kanavalle. Manuaalinen valinta 

tapahtuu koskettamalla haluttua kanavaa.

Ultraääni-tilan laatikko Stim Ch 1 -tilaruutu Stim Ch 2 -tilaruutu

Voimakkuus
Jäljellä oleva hoitoaika

Hoidon eteneminen

Tila

Kanava-tilan mahdollisuudet:

Ilmoittaa, että kanava 

on käytettävissä.

Ilmoittaa, että ultraäänihoito 

on käynnissä vasemmalla (L) 

applikaattorilla.

Ilmoittaa, että kanavan 

hoito on parhaillaan 

käynnissä, mutta hoito ei 

ole vielä alkanut.

Ilmoittaa, että kanavan 

hoito on parhaillaan 

käynnissä.

Ilmoittaa, että kanavan 

hoito on parhaillaan 

keskeytetty.

Ilmoittaa, että kanavan 

hoito on suoritettu 

loppuun.
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 ASETUKSET

Settings/Aloitus-näytön valikkopalkin oikeassa yläkulmassa olevasta asetuskuvakkeesta käyttäjä voi asettaa asetukset, joihin 

pääsee painamalla '' -painiketta.

1.  Aloitus-näytön valikkopalkin keskiosassa näkyvä "Current screen name" / "Nykyinen näytön nimi" on oletuksena "Intelect 

Mobile 2". 

2. Language/Kieli: kosketa tätä ruutua, jos haluat valita toisen kielen.

3. Laitteen nimi voidaan muuttaa haluamaksesi nimeksi, esim. klinikan nimeksi. Paina tätä varten Device name / Laitteen nimi 

-painiketta ja kirjoita uusi nimi näytöllä näkyvällä näppäimistöllä ja paina Enter-painiketta. Uusi laitteen nimi näkyy Aloitus-

näytöllä.

4. Päivämäärä ja kellonaika voidaan asettaa painamalla Date and Time / Päivämäärä ja aika -painiketta, ja myös 

päivämäärämuoto ja kellonaika voidaan asettaa tällä näytöllä.

5. Siirry tähän valikkoon painamalla Screen and sounds / Näyttö ja äänet -painiketta:

 » Säädä näytön kirkkautta Brigthness/Kirkkaus-painikkeella. Kirkkausalue on 0 % (himmein) – 100 % (kirkkain) 10 % 

välein. Oletusasetus on 80 %.

 » Säädä äänenvoimakkuutta Volume/Äänenvoimakkuus-painikkeella. Äänenvoimakkuusalue on 0 % (pois päältä) – 

100 % (äänekkäin) 10 % välein. Oletusasetus on 40 %.

 » Keyboard sounds / Näppäimistöäänet -painiketta painamalla voidaan valita näppäimistön äänet joko päälle tai pois 

päältä. Oletusasetus on PÄÄLLÄ.

 » Keypad layout / Näppäimistön asettelu -painiketta painamalla voidaan muuttaa näppäimistön muodon muotoon 

QWERTY, AZERTY tai QWERTZ

 » US coupling sound / Ultraäänen kytkennän ääni -painiketta painamalla käyttäjä voi kytkeä ultraäänen kytkennän 

äänen päälle tai pois päältä. Oletusasetus on PÄÄLLÄ.

6. Display unit version information / Näytä yksikön versiotiedot -painiketta painamalla näkyvät nykyisen ohjelmistoversion 

sarjanumero ja useita laiteparametreja, kuten alla näkyy.

7. Paina Pain scale / Kipuasteikko -painiketta valitaksesi Pain scale / Kipuasteikko-näytön NRS- tai VAS-arvoksi vaaditun 

vaihtoehdon mukaisesti.

8. Data Transfer / Tiedonsiirto -painiketta painamalla laite voi muodostaa yhteyden Bluetoothin kautta Bluetooth-

yhteensopivaan tietokoneeseen.

9. Palauta laite tehdasasetuksiin painamalla Reset to factory defaults / Palauta tehdasasetuksiin -painiketta, jolloin laite 

käynnistetään uudelleen ja käyttäjä siirretään alun asetusnäytölle.

10. Kun USB-asema on asetettu, uusi painike tulee näkyviin, jotta USB-asema voidaan poistaa turvallisesti. Paina vain painiketta 

ja noudata näytön ohjeita.

Pyyhkäise pystysuunnassa nähdäksesi lisää asetuksia.
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TULOSTA NÄYTTÖ -TOIMINTO

Intelect Mobile 2 -laitteessa on sisäänrakennettu toiminto, jonka avulla käyttäjä voi tulostaa näytön esim. tulostaakseen 

hoitokerran. Tämä tehdään seuraavasti:

 » 1. Aseta USB-asema Mobile 2 -laitteen takana olevaan USB-porttiin.

 » 2. Paina Play/Pause / Toista/Tauko -painiketta ja ON/OFF-painiketta noin 1 sekunnin ajan. Näyttö vilkkuu, ja kuva 

kaapataan USB-asemaan.

 » 3. Poista USB-asema asetusvalikosta, jotta USB-asema voidaan poistaa turvallisesti Mobile 2 -laitteesta.

 » 4. Tiedoston muoto on bitmap-tiedosto, ja se on päivämäärä- ja aikakoodattu tiedostonimeen.

Huomio: Tulosta näyttö -toimintoa ei saa käyttää hoidon aikana.

ALOITUSNÄYTTÖ

Intelect® Mobile 2 aloitusnäytöltä pääsee kaikkiin järjestelmän menetelmiin ja toimintoihin. Aloitusnäytöllä on seuraavat tiedot:

Modaliteetit Määritä tai käynnistä pikakuvake Kirjastot

Klinikan protokollakirjasto

« Ehdotettu parametriasetus »
Esiohjelmoitu protokollakirjasto

Opetuskirjasto:
· Käyttötapojen kuvaukset
· Anatomiset kuvat
· Patologiset kuvat

Hoitotietojen tallennus
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TREATMENT REVIEW / HOIDON TARKISTUS -NÄYTTÖ

Intelect® Mobile 2 sähköhoidon, ultraäänihoidon ja yhdistelmähoidon Treatment Review / Hoidon tarkistus -näytöillä on 

seuraavat tiedot:

Elektrodien sijoittamisohjeet

Tallenna muokattuihin 
protokolliin

1. Kosketa 
aktivoidaksesi
2. Säädä 
säätövalitsimella:
• Myötäpäivään - 
Suurenna
• Vastapäivään - 
Pienennä

Huomio: Kun 
parametria ei 
voida säätää, 
parametrilaatikko on 
haalea.

Tallenna hoitotietoihin

Parametrialivalikon näyttö

Kytke päälle tai pois päältä koskettamalla.

1. Kosketa aktivoidaksesi
2. Säädä säätövalitsimella:
• Myötäpäivään - Suurenna
• Vastapäivään - Pienennä
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Voimakkuuden hallinta kahdella kanavalla

• Kunkin kanavan voimakkuutta voidaan hallita erikseen koskettamalla ruutua sen aktivoimiseksi.

• Jos hoito tarjoaa mahdollisuuden hallita molempien kanavien voimakkuuksia yhdessä, "+" -symboli ilmestyy kanavan 

voimakkuuden ruutuun.

• Koskettamalla tätä symbolia molemmat kanavan voimakkuuden ruudut aktivoidaan yhdessä. Käännä kiertonuppia 

suurentaaksesi/pienentääksesi molempia yhdessä.

• Kun voimakkuudet toimivat yhdessä, jokaisessa ruudussa näkyy "–" -symboli. Koskettamalla tätä symbolia asiaankuuluva 

kanava deaktivoituu, joten nuppi toimii vain jäljellä olevalla aktiivisella kanavalla.
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GUIDELINES/OHJEET-NÄYTTÖ

Näytön vasemmalla puolella ovat sähköhoitoa, ultraäänihoitoa ja yhdistelmähoitoa koskevat ohjeet sisältävät seuraavat tiedot: 

 elektrodin optimaaliseen sijoittamiseen ja/tai ultraääniapplikaattorin käyttöön liittyvät ohjeet.

Näytön oikealla puolella on kuvia, jotka esittävät elektrodien sijoittelua ja/tai ultraäänihoitoaluetta ja suositeltavaa 

applikaattorivalintaa.

Pyyhkäise pystysuunnassa 
nähdäksesi lisää.

Kosketa kuvaa 
nähdäksesi sen koko 
näytöllä.

Katso koko näytöllä

Pyyhkäise 
vaakasuoraan 
nähdäksesi lisää.
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SÄHKÖHOIDON KÄYTTÖ

Suorita seuraavat vaiheet sähköhoidon aloittamiseksi:

1. Valmistele potilas ja hoitojärjestelmä sähköhoitoa varten. Katso elektrodin valintaan, potilaan valmisteluun ja elektrodien 

kiinnittämiseen liittyviä ohjeita POTILAAN VALMISTELU -osiosta.

2. Valitse aloitusnäytöltä ELECTROTHERAPY/SÄHKÖHOITO-kuvake.
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4. MÄÄRITÄ HOITO 
Treatment Review / Hoidon tarkistus -näytöltä voit säätää hoitoparametreja halutulle tasolle.

Katso Treatment Review / Hoidon tarkistus -näytön tarkempi kuvaus sivulta...

HUOMIO: Älä koskaan aloita voimakkuuden säätämisellä. Säädä ensin kaikki muut parametrit ja aseta voimakkuus juuri ennen hoidon aloittamista.

Parametrit
Pyyhkäise pystysuunnassa nähdäksesi lisää.

1. Kosketa aktivoidaksesi. Valittu parametri tulee 
ruutuun ulkopuolen ympärille.
2. Säädä säätövalitsimella:
• Myötäpäivään - Suurenna
• Vastapäivään - Pienennä

3. Valitse haluttu aaltomuoto

Kosketa valitaksesi.
Pyyhkäise vaakatasossa nähdäksesi lisää.

Huomautus: Katso Intelect® Mobile 2 kaikkien aaltomuotojen tekniset tiedot näiden käyttöohjeiden Järjestelmän tekniset tiedot -osiosta.

Save/Tallennus-painikkeen painaminen tallentaa hoidon mukautettuna protokollana, jonka käyttäjä voi nimetä.

Assign to / Määritä kohteeseen -painiketta painamalla saadaan kaksi painiketta, kuten alla olevassa kuvassa näkyy.

– Assign to this / Määritä tähän -painikkeella voidaan määrittää hoitotiedot tiettyyn hoitotiedostoon, jonka käyttäjä voi nimetä.

– Open pain scale / Avaa kipuasteikko -painike avaa kipuasteikon, jotta hoitoa edeltävä kipu voidaan tallentaa.
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7. KESKEYTÄ HOITO
Paina Play/Pause / Toista/Tauko-painiketta.

5. ALOITA HOITO 
Paina Play/Pause / Toista/Tauko -painiketta.
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Hoidon keskeyttäminen näyttää automaattisesti Stop treatment / Lopeta hoito -painikkeen Treatment Review / Hoidon 

tarkistus -näytöllä.

Voit jatkaa hoitoa painamalla Start/Pause / Käynnistä/Keskeytä -painiketta uudelleen.

Huomaa: Keskeytys koskee vain valittua kanavaa.

8. LOPETA HOITO
Keskeytä hoito painamalla ensin Start/Pause / Käynnistä/Keskeytä -painiketta.
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Paina sitten Stop treatment / Lopeta hoito -painiketta Treatment Review / Hoidon tarkistus -näytöltä.

Kun hoito on suoritettu loppuun, Treatment Summary / Hoitoyhteenveto -näyttö tulee näkyviin seuraavilla 

vaihtoehdoilla:

• Toista hoito painamalla Run again / Käynnistä uudelleen -painiketta.

• Save/Tallenna-painike

 » hoitoprotokolla mukautettuna protokollana

• Assign to / Määritä kohteeseen -painike

 » Määritä hoitotiedot hoitotietoihin.

 » Avaa kipuasteikko tallentaaksesi hoidonjälkeisen kivun.

• Poistu käyttötavasta ja palaa Aloitus-näytölle.

Valmiin hoidon asetukset
Pyyhkäise pystysuunnassa nähdäksesi lisää.



53 KÄYTTÖLIITTYMÄ FI

INTELECT® MOBILE 2 COMBO -KÄYTTÖOHJEET

TYHJIÖN KÄYTTÖ

Suorita seuraavat vaiheet aloittaaksesi tyhjiösähköhoidon:

1. Valmistele potilas ja hoitojärjestelmä tyhjiöhoitoa varten. Katso elektrodin valintaan, potilaan valmisteluun ja elektrodien 

kiinnittämiseen liittyviä ohjeita POTILAAN VALMISTELU -osiosta sivulta...

2. Valitse aloitusnäytöltä ELECTROTHERAPY/SÄHKÖHOITO-kuvake. 

3. Valitse haluttu aaltomuoto

Kosketa valitaksesi.
Pyyhkäise vaakatasossa nähdäksesi lisää.

Huomautus: Katso Intelect® Mobile 2 kaikkien aaltomuotojen tekniset tiedot tämän oppaan Järjestelmän tekniset tiedot -osiosta.
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4. Treatment Review / Hoidon tarkistus -näyttö tulee näkyviin.
Vieritä näyttöä alaspäin, kunnes Vacuum/Tyhjiö-painike tulee näkyviin.

Paina painiketta kytkeäksesi tyhjiön päälle.
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5. Tarkista tyhjiöalivalikon asetukset ja säädä vastaavasti.

Aktivoi/deaktivoi tyhjiö.

Säädä Pulsed/Pulssitettu- tai 
Continuous/Jatkuva-tilaan.

Taso

Vacuum/Tyhjiö-tila:

Continuous/Jatkuva: Tyhjiöyksikkö ylläpitää haluttua tyhjiöpainetta. Tyhjiöpaineen taso voidaan säätää alueelle 1 (vähint.) – 

5 (enint.).

Pulsed/Pulssitettu: Tyhjiöyksikkö ylläpitää matalaa painetta halutun asetetun ajan, nostaa sitten paineen haluttuun korkeaan 

tyhjiöpaineeseen ja ylläpitää sitä. Sykli alkaa uudestaan ja toistuu hoidon keston mukaan.

- Tyhjiöpaineen korkea ja matala taso voidaan säätää alueelle 1 (vähint.) – 10 (enint.).

- Korkean ja matalan paineen kesto syklissä voidaan säätää alueelle 0 sekuntia (vähint.) – 20 sekuntia (enint.).

Toista sivulla ... olevassa SÄHKÖHOIDON KÄYTTÖ -osiossa selitetyt vaiheet - ..... säätääksesi muita hoitoparametreja ja 

aloittaaksesi/keskeyttääksesi/jatkaaksesi/lopettaaksesi hoidon.

HUOMAUTUS: Yhdistelmähoitoa ei voida antaa tyhjiöelektrodimoduulilla.
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ULTRAÄÄNEN KÄYTTÖ

Suorita seuraavat vaiheet ultraäänihoidon aloittamiseksi:

1. Valmistele potilaan iho ultraäänihoitoon, valmistelemalla hänet sivulla ... olevassa ULTRAÄÄNIPOTILAAN VALMISTELU 

-osiossa kuvatulla tavalla.

HUOMIO: Käytä vain Intelect® Mobile 2 -ultraääniapplikaattoreita. Chattanooga-ultraääniapplikaattoreiden aiemmat mallit eivät toimi Intelect® 
Mobile 2 kanssa.

2. Valitse aloitusnäytöltä Ultrasound/Ultraääni-kuvake.

3. MÄÄRITTELE HOITO
Treatment Review / Hoidon tarkistus -näytöltä voit säätää hoitoparametreja halutulle tasolle.

Katso Treatment Review / Hoidon tarkistus -näytön tarkempi kuvaus sivulta...

HUOMIO: Älä koskaan aloita voimakkuuden säätämisellä. Säädä ensin kaikki muut parametrit ja aseta voimakkuus juuri ennen hoidon aloittamista.

Pyyhkäise nähdäksesi enemmän 
parametrejä.

Kosketa aktivoidaksesi.
2. Säädä säätövalitsimella:
• Myötäpäivään - Suurenna
• Vastapäivään - Pienennä

Save/Tallenna- ja Assign to / Määritä kohteeseen -painikkeet käyttäytyvät 

samalla tavalla kuin Sähköhoito-kohdassa.
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4. ALOITA HOITO 
Aloita hoito painamalla START/KÄYNNISTÄ-painiketta.

5. KESKEYTÄ HOITO
Paina Play/Pause / Toista/Tauko-painiketta.
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Voit jatkaa hoitoa painamalla Start/Pause / Käynnistä/Keskeytä -painiketta uudelleen.

Huomaa: Keskeytys koskee vain valittua kanavaa.

6. LOPETA HOITO
- Keskeytä hoito painamalla ensin Start/Pause / Käynnistä/Keskeytä -painiketta. 

- Paina sitten Stop treatment / Lopeta hoito -painiketta Treatment Review / Hoidon tarkistus -näytöltä.
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HUOMIO: Käynnissä hoito voidaan lopettaa vain Pause/Keskeytys-tilasta.

Kun hoito on suoritettu loppuun, Treatment Summary / Hoitoyhteenveto -näyttö tulee näkyviin seuraavilla vaihtoehdoilla:

• Toista hoito painamalla Run again / Käynnistä uudelleen -painiketta.

• Tallenna

 » hoitoprotokolla räätälöityinä protokollina (vertaa sivua ...)

• Assign to: / Määritä kohteeseen:

 » Määritä hoitotiedot hoitotietoihin.

 » Avaa kipuasteikko tallentaaksesi hoidonjälkeisen kivun.

Poistu käyttötavasta ja palaa Aloitus-näytölle.

Valmiin hoidon 
asetukset
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YHDISTELMÄKÄYTTÖ

Yhdistelmä-käyttötavalla käyttäjä voi valita ultraäänihoidon ja käyttää sitä yhdessä sähköisen lihasstimulaation kanssa. 

Yhdistelmähoito hyödyntää ultraäänimenetelmää yhdessä korkeajännitepulssivirran (HVPC / High Voltage Pulsed Current), 

IFC-esimoduloidun (2 p), epäsymmetrisen kaksifaasisen, symmetrisen kaksifaasisen tai VMS™ kanssa hoitovaikutuksen 

aikaansaamiseksi.

Tässä hoitomuodossa ultraääniapplikaattori muodostaa puolet sähköpiiristä. Mustaan (–) liitosjohtimeen kiinnitetty elektrodi 

täydentää piirin.

Suorita seuraavat vaiheet yhdistelmähoidon aloittamiseksi:

1. Valmistele potilas ja hoitojärjestelmä – Katso sivulla ... olevasta POTILAAN VALMISTELU -osiosta elektrodien valintaan, 

potilaan valmisteluun ja elektrodien kiinnittämiseen liittyvät ohjeet. Ultraäänipotilaan valmistelu -osio löytyy sivulta...

2. Kytke musta (–) liitosjohdin kanavalta 2elektrodiin. Varmista, että liitosjohdin on täysin paikoillaan elektrodissa. Punaista 

(+) liitosjohdinta ei käytetä. Ultraääniapplikaattori viimeistelee yhdistelmähoidon piirin.

3. Valitse ALOITUSNÄYTÖLTÄ COMBO/YHDISTELMÄ-kuvake.
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4. Valitse haluamasi ultraääniyhdistelmähoito koskettamalla vastaavaa kuvaketta. 

HUOMIO: Turvallisuussyistä kaikkia aaltomuotoja ei ole saatavilla yhdistelmähoitoon.

5. MÄÄRITÄ HOITO 
Treatment Review / Hoidon tarkistus -näytöltä voit säätää hoitoparametreja halutulle tasolle.

Katso Treatment Review / Hoidon tarkistus -näytön tarkempi kuvaus sivulta...

HUOMIO: Älä koskaan aloita voimakkuuden säätämisellä. Säädä ensin kaikki muut parametrit ja aseta voimakkuus juuri ennen hoidon aloittamista.

Parametrit
Pyyhkäise pystysuunnassa nähdäksesi 
lisää ja siirtyäksesi ultraääniparametreihin.

1. Kosketa aktivoidaksesi
 u Aktiivinen ruutu = vihreä
2. Säädä säätövalitsimella:
• Myötäpäivään - Suurenna
• Vastapäivään - Pienennä

Haalea – osoittaa, että tämä parametri on kiinteä, eikä sitä voida muuttaa.

Save/Tallennus-painikkeen painaminen tallentaa hoidon mukautettuna protokollana, jonka käyttäjä voi nimetä.

Assign to / Määritä kohteeseen -painiketta painamalla saadaan kaksi painiketta, kuten alla olevassa kuvassa näkyy.

– Assign to this / Määritä tähän -painikkeella voidaan määrittää hoitotiedot tiettyyn hoitotiedostoon, jonka käyttäjä voi nimetä.

– Open pain scale / Avaa kipuasteikko -painike avaa kipuasteikon, jotta hoitoa edeltävä kipu voidaan tallentaa. 
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6. ALOITA HOITO 
Aloita hoito painamalla START/KÄYNNISTÄ-painiketta.

7. KESKEYTÄ HOITO
- Paina Play/Pause / Toista/Tauko-painiketta. 
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Voit jatkaa hoitoa painamalla Start/Pause / Käynnistä/Keskeytä -painiketta uudelleen.

Huomaa: Keskeytys koskee vain valittua kanavaa.

8. LOPETA HOITO

- Keskeytä hoito painamalla ensin Start/Pause / Käynnistä/Keskeytä -painiketta. 

- Paina sitten Stop treatment / Lopeta hoito -painiketta Treatment Review / Hoidon tarkistus -näytöltä.
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HUOMIO: Käynnissä hoito voidaan lopettaa vain Pause/Keskeytys-tilasta.

Kun hoito on suoritettu loppuun, Treatment Summary / Hoitoyhteenveto -näyttö tulee näkyviin seuraavilla vaihtoehdoilla:

• Toista hoito painamalla Run again / Käynnistä uudelleen -painiketta.

• Tallenna

 » hoitoprotokolla räätälöityinä protokollina (vertaa sivua ...)

• Assign to: / Määritä kohteeseen:

 » Määritä hoitotiedot hoitotietoihin.

 » Avaa kipuasteikko tallentaaksesi hoidonjälkeisen kivun.

• Poistu käyttötavasta ja palaa Aloitus-näytölle.

Valmiin yhdistelmähoidon 
asetukset
Pyyhkäise pystysuoraan 
nähdäksesi 
ultraääniasetukset.
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SPS (SUGGESTED PARAMETER SETUP / EHDOTETTU PARAMETRIASETUS)

Intelect® Mobile 2: ssa on SPS (Suggested Parameter Setup / Ehdotettu parametriasetus) -kuvake, joka on sarja esiasetettuja 

protokollia, joissa käyttäjä valitsee kehon alueen, kliinisen indikaation, patologisen tilan ja vakavuuden, ja ehdotettu algoritmi 

valitsee parametriasetukset. Kaikkia asetuksia voidaan muokata sopimaan potilaan hoitomääräykseen ja potilaan mukavuuteen.

SUORITA SEURAAVAT VAIHEET SPS-PROTOKOLLAN ALOITTAMISEKSI:

1. Valitse SPS aloitusnäytöltä.

2. Valitse RUUMIINOSA, jota haluat hoitaa.

HUOMIO: Valittu ruumiinosa korostetaan, ja sormen siirtäminen toiselle alueelle näyttöä samalla koskettamalla korostaa ja valitsee toisen 

ruumiinosan.
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3. Valitse INDIKAATIO.

Kosketa valitaksesi.
Pyyhkäise pystysuunnassa 
nähdäksesi lisää.

4. Valitse määritys.

Kosketa valitaksesi.
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5. Valitse MODALITEETTI/AALTOMUOTO.

Kosketa valitaksesi.

Valinnan tarkennusyhteenveto

6. MÄÄRITTELE HOITO
Treatment Review / Hoidon tarkistus -näytöllä näkyvät ehdotetut hoitoasetukset, ja voit säätää parametreja halutulle tasolle.

Katso Treatment Review / Hoidon tarkistus -näytön tarkempi kuvaus sivulta...

HUOMIO: Älä koskaan aloita voimakkuuden säätämisellä. Säädä ensin kaikki muut parametrit ja aseta voimakkuus juuri ennen hoidon aloittamista.

Parametrit
Pyyhkäise pystysuunnassa nähdäksesi lisää.

1. Kosketa aktivoidaksesi
2. Säädä säätövalitsimella:
• Myötäpäivään - Suurenna
• Vastapäivään - Pienennä

Save/Tallennus-painikkeen painaminen tallentaa hoidon mukautettuna protokollana, jonka käyttäjä voi nimetä.

Assign to / Määritä kohteeseen -painiketta painamalla saadaan kaksi painiketta, kuten alla olevassa kuvassa näkyy.

– Assign to this / Määritä tähän -painikkeella voidaan määrittää hoitotiedot tiettyyn hoitotiedostoon, jonka käyttäjä voi nimetä.

– Open pain scale / Avaa kipuasteikko -painike avaa kipuasteikon, jotta hoitoa edeltävä kipu voidaan tallentaa. 
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7. ALOITA HOITO
Paina START/KÄYNNISTYS-painiketta.
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HOITOTIEDOT

Hoidon päättymisen jälkeen hoitotiedot voidaan tallentaa Intelect Mobile 2 -laitteeseen myöhempää käyttöä varten. 

TALLENNA HOITOTIEDOT

Napsauta Assign To / Määritä kohteeseen -painiketta. Hoitotiedot voidaan määrittää kansioon milloin tahansa hoidon aikana 

(määritetty, käynnissä tai valmis), mutta tiedot tallennetaan vasta silloin, kun hoito on valmis ja kanava on vapaa seuraavalle 

hoidolle (sen jälkeen, kun EXIT/POISTU-painiketta on painettu Treatment Summary / Hoidon yhteenveto -näytöllä).

Avaa kipuasteikko tallentaaksesi hoidonjälkeisen kivun.

TREATMENT DATA / HOITOTIETOT-näyttö tulee näkyviin
Tallenna hoidotiedot olemassa olevaan tunnistekansioon tai luo uusi tunnistekansio ja tallenna sinne.

Valitse ja tallenna 
olemassa olevaan 
tunnisteeseen.

Luo ja tallenna 
uuteen 

tunnisteeseen.

Kronologinen luettelo
Pyyhkäise nähdäksesi lisää
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TALLENNA HOIDOTIEDOT UUDELLE TUNNUKSELLE: 

Syötä tunniste ja tallenna.

KATSO JA HALLINNOI HOITOTIETOJA

Paina Aloitus-näytöllä olevaa TREATMENT DATA / HOITOTIEDOT -kuvaketta.
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1. KATSO hoitotietoja. 
Valitse haluamasi tunnistetiedosto.

HOITOHISTORIA tulee näkyviin ja se sisältää kaikki aikaisemmin tallennetut hoitokerrat kronologisessa järjestyksessä.

Valitse hoitokerta nähdäksesi sen 
kerran hoitoyhteenvedon.
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2. POISTA hoitotietoja.
Poista kaikki tunnisteet.

Poista yksi tunniste.
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Poista kaikki hoitokerrat.

Poista yksi kerta.
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MUKAUTETUT PROTOKOLLAT

Intelect® Mobile 2:lla voi määrittää enintään 25 mukautettua protokollaa. 

TALLENNA MUKAUTETTU PROTOKOLLA

Uusi mukautettu protokolla voidaan tallentaa milloin tahansa SAVE/TALLENNA-painikkeella.

1. Kosketa SAVE/TALLENNA-painiketta TREATMENT REVIEW / HOIDON ARVIOINTI tai TREATMENT SUMMARY / 

HOITOYHTEENVETO -näytöltä.

2. NIMEÄ MUKAUTETTU PROTOKOLLA NÄPPÄIMISTÖLLÄ.
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LUO UUSI MUKAUTETTU PROTOKOLLA: 

Syötä mukautetun protokollan nimi ja tallenna.
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KATSELE JA HALLINNOI MUKAUTETTUJA PROTOKOLLIA

Kosketa aloitusnäytöllä olevaa CUSTOM PROTOCOLS / MUKAUTETUT PROTOKOLLAT -kuvaketta.

1. KATSO mukautettua protokollaa.
Valitse haluamasi mukautettu protokolla.
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TREATMENT REVIEW / HOIDON ARVIOINTI -näyttö tulee näkyviin, ja siinä näkyvät protokollan asetukset.

Aloita hoito tai suorita muut toimenpiteet Sähköhoito/Ultraäänihoito/Yhdistelmäkäyttö-osioissa kuvatulla tavalla.

2. POISTA mukautettu protokolla.
Poista kaikki protokollat.
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Poista yksittäisiä protokollia.
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PIKAKUVAKKEET

Intelect Mobile 2 aloitusnäytöllä voidaan määrittää 12 mukautetun protokollan pikakuvaketta.

MÄÄRITÄ PIKAKUVAKE

Määritä Aloitus-näytön pikakuvake suorittamalla seuraavat vaiheet. Määrittämättömät pikakuvakkeet näkyvät harmaina: Paina 

Aloitus-näytöltä jotakin määrittelemätöntä pikakuvaketta.

Valitse haluttu protokolla mukautettujen protokollien kirjastosta.
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Aloitus-näytölle määritetty pikakuvake

Kun pikakuvake on määritetty, näytölle tulee väri ja kuvake, joka liittyy kuvakkeen sisältämään käyttötapaan.
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POISTA PIKAKUVAKKEEN MÄÄRITYS

Suorita seuraavat vaiheet poistaaksesi mukautetun protokollan aloitusnäytön pikakuvakkeen määrityksen:

Pidä aloitusnäytöllä painettuna pikakuvaketta, jonka määrityksen haluat poistaa.

Yksikössä näkyy tekstiruutu, jossa kysytään "Remove "My Custom Protocol 1" shortcut? / "Poistetaanko Oma mukautettu 

protokolla 1 -kuvake?"

Valitse "Cancel/Peruuta", jos haluat lopettaa määrityksen poistamisprosessin ja palata Aloitus-näytölle, tai jatka määrityksen 

poistamista valitsemalla "Confirm/Vahvista". Kun olet valinnut "Confirm/Vahvista", aiemmin määritetty pikakuvake ei näy enää 

Aloitus-näytössä.
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KLIINISET RESURSSIT

Intelect® MOBILE 2 SISÄLTÄÄ AINUTLAATUISEN KLIINISTEN RESURSSIEN KIRJASTON.

Anatomisten ja patologisten kuvien kirjasto on suunniteltu auttamaan käyttäjää ymmärtämään ja paikantamaan visuaalisesti 

tiettyjä lihasryhmiä ja yleisesti havaittuja patologisiin tiloihin liittyviä ongelmia sekä tarjoamaan lääkärin käyttöön opetusvälineen 

potilaan kanssa käytettäväksi.

Käyttötapa- ja aaltomuotokuvauksissa on tietoa sähköhoidon erilaisten aaltomuotojen ja ultraäänihoidon fyysisestä taustasta ja 

fysiologisista vaikutuksista, mikä auttaa käyttäjää valitsemaan sopivan käyttötavan/aaltomuodon.

Suorita seuraavat vaiheet tarkastellaksesi kliinisten resurssien kirjastoa:

Paina Aloitus-näytöltä Clinical Resources Library / Kliinisten resurssien kirjasto -kuvaketta.

ANATOMISTEN / PATOLOGISTEN KUVIEN KIRJASTO

Suorita seuraavat vaiheet tarkastellaksesi anatomisten tai patologisten kuvien kirjastoa:

1. Paina Clinical Resources / Kliiniset resurssit -näytöltä Anatomical Image Library- / Anatomisten kuvien kirjasto- tai 
Pathological Image Library / Patologisten kuvien kirjasto -kuvaketta.



83 KÄYTTÖLIITTYMÄ FI

INTELECT® MOBILE 2 COMBO -KÄYTTÖOHJEET

2. Kosketa ruumiinosaa, johon liittyviä tietoja haluat tarkastella. 
Valitse joko etuosa (näytön vasemmalla puolella) tai takaosa (näytön oikealla puolella).

3. Valitulle ruumiinosalle saatavilla olevat kuvat näytetään.
Kosketa kuvaa, jonka haluat nähdä koko näytöllä.
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4. Koko näytön kuva

Sulje kokonäyttötila
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KÄYTTÖTAPOJEN/AALTOMUOTOJEN KUVAUKSET

Suorita seuraavat vaiheet tarkastellaksesi ultraäänen tai aaltomuotojen kuvauksia:

1. Paina Clinical Resources / Kliiniset resurssit -näytöltä Electrotherapy Waveform/Ultrasound/Combo Description / 
Sähköhoidon/Aaltomuodon/Ultraäänen/Yhdistelmän kuvaus -kuvaketta.

2. Valitse haluttu aaltomuoto (jos kyseessä on sähköhoidon aaltomuodon kuvaus).
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3. Käyttötavan tai aaltomuodon kuvaus tulee näkyviin.
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VIANMÄÄRITYS

1. Kaikki laitteen tuottamat järjestelmäviestit, varoitusviestit ja vikaviestit eivät vaadi selityksiä, lukuunottamatta 

järjestelmävirhettä.

2. Jos järjestelmävirhe ilmaantuu, kirjoita virhekoodi ylös ja ota yhteyttä DJO myyjään tai DJO huolto-osastoon.
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VAIHDETTAVAT LISÄTARVIKKEET

Seuraavassa on Intelect® Mobile 2 käyttäjille tarpeellisia tietoja järjestelmässä käytettävien vaihdettavien lisätarvikkeiden 

tilaamisesta. Tämä vaihdettavien lisätarvikkeiden luettelo on suunniteltu käytettäväksi Intelect® Mobile 2 kanssa. Anna tilauksen 

yhteydessälisätarvikkeen numero, kuvaus ja haluttu määrä.

ELEKTRODIT

Mallinumero Kuvaus

42209 Durastick Premium 5 cm (2”) Square (40/Case = 10 packs of 4)

42210 Durastick Premium 5 x 9 cm (2 x 3.5”) Rectangle (40/Case = 10 packs of 4)

42205 Durastick Premium 3.2 cm (1.25”) Round (40/Case = 10 packs of 4) (ei suositella sEMG-käyttöön)

42206 Durastick Premium 5 cm (2”) Round (40/Case = 10 packs of 4)

42207 Durastick Premium 4 x 6 cm (1.5 x 2.5”) Oval (40/Case = 10 packs of 4)

42208 Durastick Premium 8 x 13 cm (3 x 5”) (2 pack)

42211 Durastick Premium 5 cm (2”) blue gel Oval (40/Case = 10 packs of 4)

42212 Durastick Premium 4 x 9 cm (1.5 x 3.5”) blue gel Rectangle (40/Case = 10 packs of 4)

42198 Durastick Plus 5 cm (2”) cloth Square (40/Case = 10 packs of 4)

42193 Durastick Plus 5 cm (2”) foam Square (40/Case = 10 packs of 4)

42199 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3.5”) cloth Rectangle (40/Case = 10 packs of 4)

42194 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3.5”) foam Rectangle (40/Case = 10 packs of 4)

42200 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4”) cloth - double wire (2 pack) Rectangle

42218 Durastick Plus 1.5 x 15 cm (0.5 x 6”) cloth (6 pack) Rectangle

42219 Durastick Plus 3.2 cm (1.25”) cloth Round (40/Case = 10 packs of 4) (ei suositella sEMG-käyttöön)

42197 Durastick Plus 5 cm (2”) cloth Round (40/Case = 10 packs of 4)

42192 Durastick Plus 5 cm (2”) foam Round (40/Case = 10 packs of 4)

42195 Durastick Plus 4 x 6 cm (1.5 x 2.5”) foam Oval (40/Case = 10 packs of 4)

42196 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4”) foam Oval (40/Case = 10 packs of 4)

42201 Durastick Plus 5 cm (2”) cloth - clip Square (40/Case = 10 packs of 4)

42202 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4”) cloth - clip Rectangle (40/Case = 10 packs of 4)

42204 Durastick Plus 5 cm (2”) cloth Square (40/Case = 10 packs of 4)

42203 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4”) cloth - double snap (2 pack) Rectangle

42188 Durastick Plus 5 cm (2”) (2 pack) Square

42189 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3.5”) (2 pack) Rectangle

42190 Durastick Plus 5 cm (2”) Square (40/Case = 10 packs of 4)

42191 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3.5”) Rectangle (40/Case = 10 packs of 4)
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SÄHKÖHOIDON LISÄTARVIKKEET

Mallinumero Kuvaus

6522055 Chattanooga Strap

79967 6 x 8 cm (2.5 x 3”) carbon electrodes (4x)

YLEISET LISÄTARVIKKEET

Mallinumero Kuvaus

15-1136 Mobile 2 Cart

15-1210 Cart with Vacuum

79977 HIGHVOLT PROBE KIT- Includes Probe and Sponge Applicator Tips (15 and 8 mm)

114.121 Finger guard

70010 STIM CH 1/2 LEADWIRE KIT STD

70012 STIM CH 1/2 LEADWIRE KIT XL

PARISTOT.

Mallinumero Kuvaus

14-1086 Battery
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TYHJIÖN LISÄTARVIKKEET

Mallinumero Kuvaus

70030 LEADHOSEVACUUM CH 1/2 KIT

70032 LEADHOSEVACUUM CH 1/2 KIT XL

70034 90mm VACUUM ELECTRODE KIT

70035 60mm VACUUM ELECTRODE KIT

70036 30mm VACUUM ELECTRODE KIT

70037 90mm VACUUM SPONGE KIT

70038 60mm VACUUM SPONGE KIT

70039 30mm VACUUM SPONGE KIT

70040 VACUUM MODULE ELECTRODE/LEADHOSE KIT

70041 VACUUM PLUG KIT

ULTRASOUND APPLICATORS AND GEL

Mallinumero Kuvaus

15-0140 G16 Ultrasound Applicator 1 cm2

15-0141 G16 Ultrasound Applicator 2 cm2

15-0142 G16 Ultrasound Applicator 5 cm2

15-0143 G16 Ultrasound Applicator 10 cm2

4248 Conductor™ Transmission Gel – 9 oz Bottle
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INTELECT® MOBILE 2 PUHDISTUS

Puhdista virtalähteestä irrotettu järjestelmä puhtaalla, 

nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu vedellä 

ja miedolla antibakteerisella saippualla. Jos tarvitaan 

steriilimpää puhdistusta, käytä antimikrobisella 

puhdistusaineella kostutettua liinaa. Järjestelmä on 

puhdistettava päivittäin.

Älä upota järjestelmää nesteisiin. Jos laite upotetaan 

vahingossa johonkin nesteeseen, ota heti yhteyttä 

jälleenmyyjään tai DJO huolto-osastoon.

LCD-näytön puhdistus
Puhdista LCD-näyttö puhtaalla, kuivalla liinalla samalla 

tavalla kuin tietokoneen näyttö. Älä käytä hankaavia 

materiaaleja, kemikaaleja tai nesteitä.

Ultraääniapplikaattorin puhdistusohjeet
Äänipää voidaan puhdistaa alkoholilla jokaisen hoitokerran 

jälkeen. Alumiinipinta voidaan desinfioida alkoholilla, mutta 

vältä muoviosaa.

VAKUUMIMOODULIN PUHDISTUS

Säiliön tyhjennys
• Kun tyhjennät säiliötä, käytä kirurgisia käsineitä. 

Tyhjennä säiliökuppi kiertämällä sitä myötäpäivään 

alla kuvatulla tavalla. Hävitä sisältö kansallisten, 

osavaltioiden ja paikallisten hävittämisohjeiden 

mukaisesti.

Liitosletkujen ja säiliön huuhtelu
1.  Kytke molemmat kaksi liitosletkua tyhjiömoduuliin. 

Upota liitosletkujen toinen pää astiaan, joka on täytetty 

vähintään 250 ml:lla (8 nesteunssilla) kuumaa vettä ja 

johon on lisätty tippa astianpesuainetta.

2. Kytke tyhjiömoduuli päälle ja aseta tyhjiön voimakkuus 

maksimiin.

3. Toista tämä toimenpide, kunnes säiliötä tyhjennettäessä 

ei näy hiukkasia.

4. Hävitä säiliön sisältö kansallisten, osavaltion ja 

paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

5. Tyhjiöjärjestelmä on huuhdeltava viikoittain.

Huomio: Huomaa: Tyhjiöjärjestelmä on huuhdeltava ja tyhjennettävä 
ennen tyhjiömoduulin varastointia tai kuljetusta, jos lämpötila voi olla 
alle 0 °C

Tyhjiömoduulin puhdistus
• Puhdista virtalähteestä irrotettu tyhjiömoduuli 

puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla, joka on 

kostutettu vedellä ja miedolla antibakteerisella 

saippualla. Jos tarvitaan steriilimpää puhdistusta, 

käytä antimikrobisella puhdistusaineella kostutettua 

liinaa.

• Älä upota tyhjiömoduulia nesteisiin. Jos tyhjiömoduuli 

upotetaan vahingossa johonkin nesteeseen, ota heti 

yhteyttä jälleenmyyjään tai DJO huolto-osastoon.

Elektrodien ja imukuppien puhdistusohjeet
• Voidaan käyttää mietoa klooritonta antibakteerista 

liuosta liinan kanssa ja pyyhkiä liuos pois tai antaa 

kuivua ilmassa. Tätä suositellaan eri potilaiden 

hoitojen välillä. Nämä elektrodit ovat monikäyttöisiä, 

kun ne pidettän kunnossa ja puhdistetaan oikein.

Sienten puhdistusohjeet
• Laitteen sieniä suositellaan käytettäväksi vain yhdellä 

potilaalla. Sienet on puhdistettava 70-prosenttisella 

alkoholiliuoksella ennen ja jälkeen jokaisen 

hoitokerran.
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KALIBROINTIVAATIMUKSET

Laite kalibroitiin valmistuksen aikana, eikä sitä tarvitse 

kalibroida käyttöikänsä aikana.

Kaikille ultraääniapplikaattoreille on suoritettava 

tehdaskalibrointi vuosittain. Vain applikaattorit täytyy 

lähettää tehtaalle tai koulutetulle teknikolle tätä menettelyä 

varten.

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetussa neuvoston 

direktiivissä2012/19/EU (WEEE-direktiivi) määrätään, 

että sähkö- tai elektroniikkalaitteita ei saa hävittää 

kotitalousjätteenä. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään 

saadaksesi tietoja laitteen ja lisätarvikkeiden hävittämisestä.

OHJELMISTOPÄIVITYKSEEN LIITTYVÄT 
OHJEET

1.  Siirry Chattanoogan verkkosivustolle  

www.chattanoogarehab.com.

2. Siirry Intelect Mobile 2 -tuotevälilehdelle.

3. Täytä rekisteröintilomake saadaksesi tietoja uuden 

tuotteen ohjelmistoversion saatavuudesta ja 

käyttöohjeiden päivityksistä (jos et ole rekisteröitynyt jo 

aiemmin).

4. Siirry Downloads/Lataukset-välilehdelle.

5. Lataa laiteohjelmistopäivityksen zip-tiedosto ja pura 

tiedosto.

6. Poista Intelect Mobile 2 mukana toimitettu USB-asema.

7. Kopioi puretut tiedostot USB-asemaan.

8. Kytke laite pois päältä.

9. Aseta USB-asema laitteen takana olevaan USB-porttiin.

10. Kytke laite päälle.

11. Laite havaitsee laiteohjelmistopäivityksen saatavuuden 

automaattisesti ja aloittaa päivityksen, johon kuluu 

muutama minuutti. Virtaa ei saa katkaista päivityksen 

aikana.

12. Kun laiteohjelmistopäivitys on valmis, aloitusnäyttö 

tulee näkyviin, ja USB-asema voidaan poistaa. Laite on 

käyttövalmis.

13. Tarkista ohjelmistoversio asetuksista.

KÄYTTÖOHJEIDEN LATAUS

1.  Siirry Chattanoogan verkkosivustolle  

www.chattanoogarehab.com.

2. Siirry Intelect Mobile 2 -tuotevälilehdelle.

3. Täytä rekisteröintilomake saadaksesi tietoja uuden 

tuotteen ohjelmistoversion saatavuudesta ja 

käyttöohjeiden päivityksistä (jos et ole rekisteröitynyt jo 

aiemmin).

4. Siirry Documents/Asiakirjat-välilehdelle.

5. Napsauta Intelect Mobile 2 -laitteesi (COMBO, US tai 

STIM) käyttöohjeiden uusinta versiota ladataksesi sen.

Huomio: Käyttöohjeiden näyttämiseen tarvitaan PDF-katseluohjelma.

Käyttöohjeiden tulostetun kopion voi pyytää joko DJO:lta 

rekisteröitymällä verkkosivustolle tai DJO paikallisesta 

toimistosta tai jälleenmyyjältä. Kopio toimitetaan sinulle 

SEITSEMÄN päivän kuluessa.
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AKUN ASENNUS

1.  Kierrä laitteen pohjassa oleva akkulokeron kansi irti  

(2 ruuvia).

2. Poista akkulokeron kansi.

3. Kytke uusi akku akkuliittimeen.

4. Aseta akku paikalleen.

5. Asenna akkulokeron kansi paikoilleen KAHDELLA 

ruuvilla.

VAIHTOAKKU

1.  Kierrä laitteen pohjassa oleva akkulokeron kansi irti  

(2 ruuvia).

2. Poista akkulokeron kansi.

3. Irrota ja poista akku.

4. Kytke uusi akku akkuliittimeen.

5. Aseta akku paikalleen.

6. Asenna akkulokeron kansi paikoilleen KAHDELLA 

ruuvilla.

Huoioa: Akun sisältävä käyttämätön laite on suositeltava 
kytkeä verkkovirtaan ja kytkeä päälle laitteen takana olevalla 
päävirtakatkaisimella vähintään kerran NELJÄN kuukauden aikana, 
jotta akku latautuu uudelleen.
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TAKUUN KATTAMAT KORJAUKSET / 
KORJAUKSET, JOITA TAKUU EI KATA

Huolto 

Kun Intelect® Mobile 2 tai sen lisätarvikkeet vaativat huoltoa, 

ota yhteyttä jälleenmyyjään tai DJO huolto-osastoon.

Näitä yksiköitä huoltaa vain yhtiön hyväksymä 

huoltoteknikko.

Odotettu käyttöikä
• Laitteen odotettu käyttöikä on viisi vuotta.

• Lisätarvikkeiden odotettu käyttöikä on yksi vuosi.

• Geelielektrodit ja ultraäänigeeli ovat tarvikkeita, joilla 

on viimeinen käyttöajankohta, ja niiden käyttöikä 

on lyhyempi kuin laitteen odotettu käyttöikä. 

Viimeinen käyttöajankohta ilmoitetaan elektrodien 

pakkauksissa ja geelipulloissa.

TAKUU

DJO FRANCE SAS (”yhtiö”) takaa, että Intelect® Mobile 2:ssa 

ja tyhjiömoduulissa (“tuotteet”) ei ole materiaali- ja 

valmistusvirheitä. Tämä takuu on voimassa kaksi vuotta 

(24 kuukautta) kuluttajan alkuperäisestä ostopäivästä.

Kahden vuoden takuuaikana, joka alkaa tuotteen 

toimittamisesta loppukäyttäjälle, viat korjataan veloituksetta 

asiakkaalle, kun hän antaa riittävät todisteet siitä, että vika 

johtuu materiaali- tai valmistusvirheistä.

Huomio
Laitetta ei saa muuttaa. Jos luvattomat henkilöt avaavat 

laitteen tai korjaavat tai muuttavat sitä, valmistaja vapautuu 

järjestelmän turvalliseen toimintaan liittyvästä vastuusta. 

Tämä mitätöi takuun automaattisesti jo ennen takuuajan 

päättymistä.

Lisätarvikkeiden takuuaika on 90 päivää. Lisätarvikkeita ovat 

liitosjohdot ja elektoridit.

Hoitojärjestelmävaunun ja ultraääniapplikaattoreiden 

takuuaika on yksi vuosi (12 kuukautta).

Takuu ei korvaa seuraavia asioita:
• Varaosat tai työ, jotka on toimittanut joku muu kuin 

yhtiö, jälleenmyyjä tai yhtiön huoltoteknikko.

• Viat tai vauriot, jotka on aiheuttanut joku muu kuin 

yhtiö, jälleenmyyjä tai yhtiön huoltoteknikko.

• Toimintahäiriöt tai viat, jotka johtuvat tuotteen 

väärinkäytöstä, mukaan lukien, mutta niihin 

rajoittumatta, kohtuullisen ja vaaditun kunnossapidon 

laiminlyönti tai muu käyttö, joka on ristiriidassa 

tuotteen käyttöohjeiden kanssa.

YHTIÖ EI OLE MILLÄÄN TAVOIN VASTUUSSA 
SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA.

Tämä takuu antaa sinulle erityisiä laillisia oikeuksia. Sinulla 

voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat alueittain. 

Yhtiö ei valtuuta ketään henkilöä tai edustajaa luomaan 

sille mitään muita tuotteen myyntiin liittyviä velvoitteita tai 

vastuita.

Kaikki esimerkit tai sopimukset, jotka eivät sisälly takuun 

piiriin, ovat mitättömiä ja vaikutuksettomia.

EDELLÄ MAINITTU TAKUU ANNETAAN KAIKKIEN 
NIIDEN MUIDEN VAKUUTUSTEN SIJASTA, JOTKA 
OVAT NIMENOMAISIA TAI IMPLISIITTISIÄ, MUKAAN 
LUKIEN KAIKKI TAKUUT, JOTKA LIITTYVÄT 
MYYNTIKELPOISUUTEEN TAI SOPIVUUTEEN TIETTYYN 
TARKOITUKSEEN.
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SÄHKÖMAGNEETTISEEN YHTEENSOPIVUUTEEN (EMC) LIITTYVÄT TAULUKOT

Ohjeet ja valmistajan vakuutus – Sähkömagneettinen säteily

Intelect® Mobile 2 on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. 

Intelect® Mobile 2 asiakkaan tai käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

PÄÄSTÖTESTIN KULKU Vaatimustenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö – Ohjeet

RF-päästöt 
CISPR 11

Ryhmä 1
Intelect® Mobile 2 käyttää RF-energiaa vain sisäiseen toimintaansa. Lisäksi Intelect® 

Mobile 2 sisältää Bluetooth®-radiomoduulin. Siksi laitteen RF-säteily on hyvin vähäistä eikä 

todennäköisesti häiritse lähistöllä olevia sähkölaitteita.RF-päästöt 
CISPR 11

Luokka B

Harmoniset päästöt 
IEC 61000-3-2

Luokka A
Intelect® Mobile 2 soveltuu käytettäväksi kaikenlaisissa rakennuksissa mukaan lukien asunnoissa, 

jotka on kytketty suoraan julkiseen pienjänniteverkkoon, joka tuottaa virtaa asumiskäytössä 

oleviin rakennuksiin.Jännitevaihtelut/ 
välkkymispäästöt 
IEC 61000-3-3

Vaatimustenmukainen
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SÄHKÖMAGNEETTISEEN YHTEENSOPIVUUTEEN (EMC) LIITTYVÄT TAULUKOT

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – Sähkömagneettinen häiriönsieto

Intelect® Mobile 2 on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. 

Intelect® Mobile 2 asiakkaan tai käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

Häiriönsietotesti IEC 60601 Testitaso Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö – Ohjeet

Sähköstaattinen  
purkaus (ESD) 
IEC 61000-4-2

± 8 kV kosketus 
± 15 kV ilma

± 8 kV kosketus 
± 15 kV ilma

Intelect® Mobile 2 riskinarviointi osoittaa, että väitetyt 
vaatimustenmukaisuustasot ovat hyväksyttäviä, kun suoritetaan ESD-
varotoimenpiteitä. 
 
Intelect® Mobile 2 voi olla herkkä sähköstaattiselle purkaukselle (ESD / 
Electrostatic Discharge) yli ± 7 kV, kun ultraääniapplikaattoriin tartutaan 
ensin. Tällaisessa purkauksessa Intelect® Mobile 2 saattaa näyttää 
pysyvän virheen. Intelect® Mobile 2 pysäyttää kaikki aktiiviset lähtövirrat 
(stimulointi, ultraääni) ja asettaa laitteen automaattisesti turvalliseen tilaan.
 
Sähköstaattisen purkautumisen (ESD) estämiseksi yli ± 7 kV:ssa:
• Tartu ultraääniapplikaattoriin ja pidä sitä ennen hoidon aloittamista. Jos 

applikaattori on asetettava alas ennen hoidon päättymistä, lopeta ensin 
nykyinen hoito ja aseta sitten applikaattori pidikkeeseen.

• Pidä käyttöympäristön kosteus vähintään 50 % suhteellisessa 
kosteudessa.

• Lattioiden on oltava puuta, betonia tai keraamista laattaa. Jos lattiat on 
päällystetty synteettisellä materiaalilla, DJO suosittelee lisävalvontojen 
toteuttamista suhteellisen kosteuden ylläpitämiseksi vähintään 50 
prosentissa.

• Ilmoita nämä ESD-varotoimenpiteet terveydenhuoltohenkilöstölle, 
urakoitsijoille, vierailijoille ja potilaille.

Transientti/purske 
IEC 61000-4-4

± 2 kV virransyöttöjohdoille ± 2 kV virransyöttöjohdoille
Verkkovirran on oltava normaalia kaupalliseen ympäristöön tai 
sairaalaympäristöön tarkoitettua laatua.

Jännitepiikki 
IEC 61000-4-5

± 1 kV johdosta johtoon ± 1 kV differentiaalimuoto
Verkkovirran on oltava normaalia kaupalliseen ympäristöön tai 
sairaalaympäristöön tarkoitettua laatua.

Jännitekuopat, lyhyet 
katkokset ja jännitteen 
vaihtelut virransyötön 
tulosignaalijohdoille 
IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 % pudotus UT:ssä) 
0,5 sykliä kohden 
40 % UT (60 % pudotus UT:ssä) 5 sykliä 
kohden 
70 % UT (30 % pudotus UT:ssä) 25 sykliä 
kohden 
<5 % UT (>95 % pudotus UT:ssä) 5 s

<5 % UT (>95 % pudotus UT:ssä) 
0,5 sykliä kohden 
40 % UT (60 % pudotus UT:ssä) 5 sykliä 
kohden 
70 % UT (30 % pudotus UT:ssä) 25 sykliä 
kohden 
<5 % UT (>95 % pudotus UT:ssä) 5 s

Verkkovirran on oltava normaalia kaupalliseen ympäristöön tai 
sairaalaympäristöön tarkoitettua laatua. Jos Intelect® Mobile 2 käyttäjä 
vaatii, ettei toiminta keskeydy sähkökatkojen aikana, on suositeltavaa ottaa 
Intelect® Mobile 2 virta katkottomasta virransyötöstä tai akusta.

Tehotaajuus  
(50/60 Hz) 
Magneettikenttä 
IEC 61 000-4-8

3 A/M 3 A/M
Verkkotaajuuden magneettikenttien on oltava tyypillisen kaupallisen 
ympäristön tai sairaalaympäristön tyypillisen sijainnin tavanomaisella 
tasolla.

HUOMIO: UT on vaihtovirran verkkojännite ennen testaustasoa.
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – Sähkömagneettinen häiriönsieto

Intelect® Mobile 2 on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. 

Intelect® Mobile 2 asiakkaan tai käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

HÄIRIÖNSIETOTESTI IEC 60601 TESTITASO Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö – Ohjeet

Johtuva RF 
IEC 61000-4-6

Säteilevä RF 
IEC 61000-4-3

3 Vrms 
150 kHz – 80 MHz 
ISM-kaistojen ulkopuolellaa 
 
6 Vrms 
150 kHz – 80 MHz 
ISM-kaistoilla 
 
10 V/m 
80 MHz – 2,5 GHz 
 
9–28V/m 
langattomilla kaistoilla

3 Vrms 
 
6 Vrms 
 
10 V/m 
 
9-28V/m

Kannettavia ja liikuteltavia RF-viestintälaitteita ei saa käyttää lähempänä 
mitään Intelect® Mobile 2 osaa, mukaan lukien kaapelit, kuin suositelluksi 
erotusetäisyydeksi on laskettu lähettimen taajuuteen sovellettavaa yhtälöä 
käyttäen. 
Suositeltu erotusetäisyys
 
d = 1,2 √P 
 
d = 2 √P 
 
d = 1,2 √P 80 MHz – 800 MHz 
d = 2,3 √P 800 MHz – 2,5 GHz 
 
josta P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen nimellinen 
enimmäisantoteho watteina (W) ja d on suositeltu erotusetäisyys metreinä (m).b 
Kuten sähkömagneettisen alueen mittauksessa on määritelty,c 
kiinteiden RF-lähettimien kenttävoimakkuuksien on oltava pienempiä kuin 
vaatimustenmukaisuustaso jokaisella taajuusalueella.d 
Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla merkityn laitteen läheisyydessä:

HUOMIO 1 80 MHz ja 800 MHz taajuudella on sovellettava suurempaa taajuusaluetta.

HUOMIO 2 Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Imeytyminen ja heijastuminen rakenteista, esineistä ja ihmisistä vaikuttaa sähkömagneettisten aaltojen etenemiseen.

a) ISM (teolliset, tieteelliset ja lääketieteelliset) kaistat välillä 150 kHz – 80 MHz ovat 6 765 MHz – 6 795 MHz, 13 553 MHz – 13 567 MHz,26 957 MHz – 27 283 MHz ja 40,66 MHz – 40,70 MHz. 
b) Välillä 150 kHz – 80 MHz ja taajuusalueella 80 MHz – 2,5 GHz olevien ISM-taajuuskaistojen vaatimustenmukaisuustasojen tarkoituksena on vähentää todennäköisyyttä, että kannettavat 
viestintälaitteet voivat aiheuttaa häiriötä, jos niitä tuodaan vahingossa potilasalueille. Tästä syystä lisäkerroin 10/3 on sisällytetty kaavoihin, joita käytetään laskettaessa suositeltavaa etäisyyttä 
lähettimille näillä taajuusalueilla.  
c) Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelinten (matkapuhelinten/langattomien puhelinten), maaradioiden, amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten sekä televisiolähetysten tukiasemien 
kentän voimakkuutta ei voi ennustaa teoreettisesti tarkkaan. Sähkömagneettisen alueen mittaamista on harkittava sähkömagneettisen ympäristön arvioimiseksi kiinteiden RF-lähettimien takia. 
Jos mitattu kentän voimakkuus paikassa, joissa Intelect® Mobile 2:ta käytetään, ylittää edellä mainitun sovellettavan radiotaajuutta koskevan vaatimustenmukaisuuden, Intelect® Mobile 2:ta on 
tarkkailtava sen normaalin toiminnan varmistamiseksi. Jos havaitaan epänormaalia suorituskykyä, lisätoimenpiteet, kuten Intelect® Mobile 2 uudelleen suuntaaminen tai uudelleen sijoittaminen, 
saattavat olla tarpeen. 
d) Taajuusalueella 150 kHz – 80 MHz, Kentän voimakkuuden on oltava alle 3 V/m
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Radiotaajuuksia käyttävien kannettavien RF-viestintälaitteiden suositellut etäisyydet Intelect® Mobile 2:een

Intelect® Mobile 2 on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jonka säteileviä RF-häiriöitä valvotaan. Intelect® Mobile 2 asiakas tai käyttäjä voi 

auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä pitämällä alla suositellut vähimmäisetäisyydet kannettavien RF-viestintälaitteiden (lähettimien) ja Intelect ® Mobile 2 välillä 

viestintälaitteiden enimmäisantotehon mukaan.

Lähettimen nimellinen 
enimmäislähtöteho

W

Etäisyys lähettimen taajuuden mukaan
d (m)

150 kHz - 80 MHz 
ISM-kaistojen ulkopuolella

D = 1,2 √P

150 kHz - 80 MHz 
ISM-kaistoilla

D = 2 √P

80 MHz - 800 MHz

D = 1,2 √P

800 MHz - 2,5 GHz

D = 2.3 √P

0,01 0,12 0,20 0,12 0,23

0,1 0,38 0,63 0,38 0,73

1 1,2 2,0 1,2 2,3

10 3,8 6,3 3,8 7,3

100 12 20 12 23

Lähettimille, joilla on nimellinen enimmäisantoteho ja joita ei ole lueteltu edellä, voidaan määritellä suositeltu erotusetäisyys d metreissä (m) lähettimen taajuuteen 

sovellettavalla kaavalla, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen nimellinen enimmäisantoteho watteina (W).

 
HUOMIO 1 80 MHz ja 800 MHz taajuudella on sovellettava suurempien taajuusalueiden erotusetäisyyttä.

HUOMIO 2 ISM (teolliset, tieteelliset ja lääketieteelliset) kaistat välillä 150 kHz – 80 MHz ovat 6 765 MHz – 6 795 MHz, 13 553 MHz – 
13 567 MHz, 26 957 MHz – 27 283 MHz ja 40,66 MHz – 40,70 MHz.

HUOMIO 3 Lisäkertoimena käytetään 10/3 niiden lähettimien suositellun etäisyyden laskemiseen, jokta ovat ISM-taajuuskaistoilla välillä 
150 kHz – 80 MHz ja taajuusalueilla välillä 80 MHz – 2,5 GHz, jotta voidaan vähentää todennäköisyyttä, että kannettavat viestintälaitteet 
voivat aiheuttaa häiriöitä, jos niitä tuodaan vahingossa potilasalueille.

HUOMIO 4 Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Imeytyminen ja heijastuminen rakenteista, esineistä ja ihmisistä vaikuttaa 
sähkömagneettisten aaltojen etenemiseen.
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