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Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται για τους χρήστες του 

Intelect® RPW 2. 

Περιέχει γενικές πληροφορίες για τον χειρισμό, τις πρακτικές 

προφύλαξης και τη συντήρηση.

Πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε θεραπείας σε ασθενή, 

οι χρήστες αυτού του εξοπλισμού πρέπει να διαβάσουν, 

να κατανοήσουν και να ακολουθούν τις πληροφορίες 

που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό για κάθε διαθέσιμη 

λειτουργία θεραπείας, καθώς και τις ενδείξεις, αντενδείξεις, 

προειδοποιήσεις και προφυλάξεις. Για πρόσθετες 

πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή θεραπείας Ακτινικών 

Κυμάτων Πίεσης και Δονήσεων, ανατρέξτε και σε άλλες 

πηγές.

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από 

εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, 

κατάλληλα εκπαιδευμένους στη σωστή χρήση της 

συσκευής:

Φυσικοθεραπευτές, Εργασίατρους, Γυμναστές, Χειροπράκτες, 

Οστεοπαθητικούς, Ορθωτικούς, Ποδίατρους, Αθλίατρους και 

Ιατρούς.

Η συσκευή δεν πρέπει να πωλείται άνευ έγκρισης (OTC) σε 

μη επαγγελματίες χρήστες

 

Ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση για τα εξής:

•  Να διαβάσει και να κατανοήσει το εγχειρίδιο χειριστή, 

τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τους 

κινδύνους.

• Να αντιλαμβάνεται τα ακουστικά και οπτικά σήματα.

• Να διαβάσει και να κατανοήσει τις ενδείξεις και τις 

αντενδείξεις της συσκευής

•  Ο χειριστής πρέπει να χειρίζεται μόνο μία συσκευή τη 

φορά και να θεραπεύει έναν ασθενή τη φορά.

•  Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από τον ίδιο 

τον ασθενή

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η συσκευή προορίζεται για χειρισμό σε κλινικό περιβάλλον 

και επιτρέπεται να μετακινηθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κείμενο με ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ» εξηγεί πιθανές παραβιάσεις 

ασφάλειας που ενδέχεται να προκαλέσουν μικρό ή μέτριο 

τραυματισμό ή βλάβη στον εξοπλισμό.

Κείμενο με ένδειξη «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» εξηγεί πιθανές 

παραβιάσεις ασφάλειας που θα προκαλέσουν σοβαρό 

τραυματισμό και βλάβη στον εξοπλισμό.

Κείμενο με ένδειξη «ΚΙΝΔΥΝΟΣ« εξηγεί πιθανές παραβιάσεις 

ασφάλειας που δημιουργούν άμεσα επικίνδυνες 

καταστάσεις και ενδέχεται να οδηγήσουν σε θάνατο ή 

σοβαρό τραυματισμό.

Οι οδηγίες προφύλαξης που αναφέρονται στην 

παρούσα ενότητα και σε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο 

υποδεικνύονται από συγκεκριμένα σύμβολα. Κατανοήστε 

αυτά τα σύμβολα και τους ορισμούς τους, πριν 

χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό. Ο ορισμός αυτών 

των συμβόλων είναι ο εξής:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η συσκευή δεν προορίζεται για τακτική μεταφορά από μια 

εγκατάσταση σε άλλη. Δεν προορίζεται για οικιακή χρήση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή Intelect RPW 2 προορίζεται για θεραπευτική 

χρήση από κλινικούς ιατρούς που χρειάζεται να παρέχουν 

στους ασθενείς μια ισχυρή και αποδεδειγμένη μέθοδο 

θεραπείας των ενδείξεων, όπως πόνος, μυοπεριτονιακά 

σημεία πυροδότησης πόνου, διαταραχές των εισαγωγών 

τένοντα, ενεργοποίηση μυών και συνδετικού ιστού.

Τα αποτελέσματα ανά ασθενή μπορεί να διαφέρουν. Η DJO 

Global, Inc. και οποιαδήποτε θυγατρική της δεν παρέχει 

ιατρικές συμβουλές. Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου 

δεν συνιστά ιατρική, νομική ή άλλου είδους επαγγελματική 

συμβουλή. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με διάφορες 

παθήσεις υγείας, ιατρικής και φυσικής κατάστασης και τη 

θεραπεία τους δεν υποκαθιστούν τις συμβουλές ιατρού ή 

άλλου επαγγελματία του τομέα της υγείας.
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ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Παρακάτω δίνονται ορισμοί για την ορολογία που χρησιμοποιείται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μελετήστε και εξοικειωθείτε με αυτούς 

τους όρους ώστε να διευκολυνθείτε στον χειρισμό του συστήματος και τις λειτουργίες ελέγχου του Intelect® RPW 2

ΣΥΜΒΟΛΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχική σελίδα

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Ρυθμίσεις

Υποδεικνύει ότι έχει εισαχθεί μονάδα flash USB

Υποδεικνύει τη στάθμη της μπαταρίας

Υποδεικνύει ότι μπορείτε να δείτε περισσότερο 

περιεχόμενο με κατακόρυφη σάρωση

Υποδεικνύει ότι μπορείτε να δείτε περισσότερο 

περιεχόμενο με οριζόντια σάρωση

Υποδεικνύει ότι μπορείτε να δείτε περισσότερο 

περιεχόμενο με κύλιση

Κλείσιμο παραθύρου / έξοδος από την πλήρη οθόνη

Επιβεβαίωση

Αποθήκευση δεδομένων

Επεξεργασία

Οδηγίες / Ανάθεση σε

Πληροφορίες πόνου

Επανάληψη εκτέλεσης

Έξοδος

 
Εξαγωγή

Εισαγωγή

Διαγραφή

Διαγραφή όλων

Διακοπή θεραπείας

Εφαρμογέας Ακτινικών Κυμάτων Πίεσης Falcon

Εφαρμογέας θεραπείας Δονήσεων V-Actor

Συντόμευση

SPS (Προτεινόμενη παραμετροποίηση)

Προσαρμοσμένα πρωτόκολλα

Δεδομένα θεραπείας

Κλινικοί πόροι
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Εύρος σχετικής υγρασίας

Εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης

Φορέας διεξαγωγής δοκιμών

Σήμα συμμόρφωσης CE με τον 

αριθμό κοινοποιημένου φορέα

Εξοπλισμός Κατηγορίας 1

Εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων

Συμμόρφωση με την Οδηγία ΑΗΗΕ

Διάρκεια ζωής

Αριθμός παρτίδας

Δεν επιτρέπεται συμπύκνωση 

υδρατμών

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης

Ονομαστική τάση τροφοδοσίας AC

MD (Ιατρός)

Οι σημάνσεις συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO7010 και ISO15-223-1"
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ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πριν από τη θεραπεία με Ακτινικά Κύματα Πίεσης, πρέπει να 

διενεργείται σωστή εξέταση και διάγνωση.

Παραμείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις και 

ιατρικές δημοσιεύσεις σχετικά με τη θεραπεία Ακτινικών 

Κυμάτων Πίεσης για λεπτομέρειες σχετικά με αντενδείξεις 

και παρενέργειες που δεν ήταν γνωστές κατά τη στιγμή της 

κατασκευής.

Η θεραπεία με RPW ενδείκνυται για τα εξής:

Μυοπεριτονιακά σημεία πυροδότησης πόνου (MTrP)
Εντοπισμός και απενεργοποίηση σημείων πυροδότησης

Τα σημεία πυροδότησης εντοπίζονται στο χαμηλό επίπεδο 

ενέργειας (περίπου 2 bar) όταν διέρχεται ο πομπός πάνω 

από την υπό θεραπεία μυϊκή περιοχή (αυξημένη ευαισθησία 

στον πόνο) και κατόπιν απενεργοποιούνται με χρήση 

υψηλότερου επιπέδου ενέργειας (περίπου 3 bar).

Ενεργοποίηση μυός και συνδετικού ιστού

Βελτίωση κυκλοφορίας 
Προάγει τη ροή αίματος διαμέσου του ιστού και ενισχύει το 

μεταβολισμό.

Παλμικό μασάζ δονήσεων
Ανακουφίζει από τη μυϊκή τάση και ένταση.

Διαταραχή σημείων εισαγωγής τενόντων

Φλεγμονή πελματιαίας περιτονίας, πόνος στην πτέρνα ή 
πόνος στα σφυρά
Η φλεγμονή πελματιαίας περιτονίας είναι μια φλεγμονώδης 

κατάσταση του ποδιού η οποία προκαλείται από υπερβολική 

τριβή της πελματιαίας περιτονίας που υποστηρίζει το τόξο

Ασβεστοποιός τενοντίτιδα/Υπερακάνθιος-τένοντας
Ασβεστοποιήσεις στον ώμο και χρόνιος πόνος στον ώμο

Κερκιδική και ωλένια βραχιόνια επικονδυλίτιδα
«Tennis elbow», φλεγμονή των τενόντων που προσφύονται 

στο ωλένιο ή στο κερκιδικό τμήμα της άρθρωσης του 

αγκώνα (βραχιόνιο)

Αχιλλειοδυνία
Πόνος που οφείλεται σε φλεγμονή του Αχίλλειου τένοντα ή 

του αντίστοιχου θύλακα.

Σύνδρομο οπισθοεπιγονατιδικού πόνου
Πόνος μπροστά, πίσω και γύρω από την επιγονατίδα.

Σύνδρομο κνημιαίου άκρου
Πόνος που εντοπίζεται κατά μήκος ή πίσω από τη μέση 

γραμμή της κνήμης

Σύνδρομο τριβής εγγύς λαγονοκνημιαίας ταινίας/
Τενοντίτιδα τροχαντήριας εισαγωγής
Πόνος ή άλγος στην εξωτερική πλευρά του γόνατος ή του 

ισχίου



9 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INTELECT® RPW 2

Η συσκευή Intelect® RPW 2 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται 

στις εξής περιπτώσεις:

• Εγκέφαλος ή σπονδυλική στήλη στην περιοχή 

θεραπείας.

• Σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης.

• Άμεση εφαρμογή σε καρκινικούς όγκους ή βλάβες 

λόγω της δυνατότητας αύξησης της ροής αίματος 

στην περιοχή της κακοήθειας.

• Περιοχή πολυνευροπάθειας. Ένας διαβητικός ασθενής 

συχνά παρουσιάζει διαταραγμένη αισθητηριακή και 

νευρική λειτουργία στην περιοχή πολυνευροπάθειας.

• Θεραπεία με κορτιζόνη: Περιμένετε τουλάχιστον 

6 εβδομάδες μετά την τοπική έγχυση κορτιζόνης 

προτού αρχίσετε τη θεραπεία με ακτινικά κύματα 

πίεσης.

• Αιμοφιλία, θρόμβωση, εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση ή 

άλλες πηκτικές διαταραχές.

• Αντιπηκτικά φάρμακα.

• Νεοπλαστικοί ιστοί ή χωροκατακτητικές βλάβες.

• Μειωμένη θερμική ευαισθησία στην προτεινόμενη 

περιοχή θεραπείας, εκτός εάν ειδοποιηθεί ο ιατρός 

που είναι υπεύθυνος για τον ασθενή.

• Οι παλμοί δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε περιοχές 

στόχους που βρίσκονται κοντά σε μεγάλα αγγεία, 

στη σπονδυλική στήλη ή στην κεφαλή (εκτός από το 

πρόσωπο).

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Κατά τη χορήγηση θεραπείας με Ακτινικά Κύματα Πίεσης, να 

έχετε υπόψη σας τα εξής:

• Η θεραπεία με Ακτινικά Κύματα Πίεσης πρέπει να 

εφαρμόζεται με προσοχή σε οστά όπου υπάρχει 

ελάχιστος (οστική προεξοχή) ή καθόλου (τραύματα 

σταδίου IV) μαλακός ιστός.

• Τα ακουστικά βοηθήματα πρέπει να αφαιρούνται.

• Η λειτουργία άλλου εξοπλισμού συνδεδεμένου με 

τον ασθενή ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από 

τη λειτουργία του εξοπλισμού παλμικών, ακτινικών 

κυμάτων πίεσης. Διατηρήστε τη μέγιστη απόσταση 

μεταξύ των συσκευών προκειμένου να μειώσετε 

οποιαδήποτε τάση αλληλεπίδρασης. Για περισσότερες 

πληροφορίες, ανατρέξτε στους πίνακες EMC στο 

τέλος του παρόντος εγχειριδίου.

• Τυχόν αιμορραγική τάση ενισχύεται με τη θέρμανση 

επειδή αυξάνεται η ροή του αίματος και η 

αγγειοβρίθεια των ιστών που έχουν θερμανθεί. Θα 

πρέπει, επομένως, να επιδεικνύεται προσοχή κατά την 

εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής με Ακτινικά Κύματα 

Πίεσης σε ασθενείς με αιμορραγικές διαταραχές.

• Πρέπει να υπάρχει συχνή παρακολούθηση του 

επιπέδου έντασης και της απόκρισης του δέρματος 

κατά τη διάρκεια όλων των θεραπειών.

• Εφαρμόζετε πάντοτε τον πομπό στο δέρμα με μικρές 

κυκλικές κινήσεις.

• Ποτέ μην εφαρμόζετε θεραπεία Ακτινικών Κυμάτων 

Πίεσης στην κεφαλή.

• Μην εφαρμόζετε άμεση θεραπεία σε περιοχή με 

μεταλλικό εμφύτευμα.

• Οι ασθενείς με ενεργά αυτοάνοσα νοσήματα μπορεί 

να μην αποκρίνονται θετικά στη θεραπεία

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μετά από θεραπεία Ακτινικών Κυμάτων Πίεσης ενδέχεται 

να εμφανιστούν παρενέργειες. Η πλειοψηφία θα εμφανιστεί 

μετά από 1-2 ημέρες. Μην επαναλάβετε τη θεραπεία εάν δεν 

εξαφανιστούν οι προηγούμενες παρενέργειες. Στις συνήθεις 

παρενέργειες περιλαμβάνουν:

• Ερυθρίαση, κοκκίνισμα

• Οίδημα

• Πόνος

• Αιμάτωμα

• Πετέχεια, κόκκινες κηλίδες

• Δερματικές αλλοιώσεις μετά από προηγούμενη 

θεραπεία με κορτιζόνη

• Οι παρενέργειες αυτές γενικά υποχωρούν μετά από 5 

έως 10 ημέρες

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΘΕΝΗ

Πομποί Υλικό κατασκευής
Τύπος 
εφαρμοζόμενου 
εξαρτήματος

A6 Χάλυβας 1.4021 Τύπος B

T10 Χάλυβας 1.4021 Τύπος B

C15 Κεραμικό Volcera Τύπος B

DI 15 Τιτάνιο κατηγορίας 5 ELI Τύπος B

F15 PTFE Τύπος B

D20-S Χάλυβας 1.4542 Τύπος B

D35-S Χάλυβας 1.4542 Τύπος B

D20-T Τιτάνιο κατηγορίας 5 ELI Τύπος B

Ro40 Χάλυβας 1.4021 Τύπος B

R15 Χάλυβας 1.4021 Τύπος B

V10 POM-C LSG (ACETRON) Τύπος B

V25 POM-C LSG (ACETRON) Τύπος B

V40 POM-C LSG (ACETRON) Τύπος B

ΠΕΡΙΦ. ΕΦΑΡΜΟΓ. POM-C LSG (ACETRON) Τύπος B

ΕΦΑΡΜ. ΣΠΟΝ. 

ΣΤΗΛΗΣ 

Πολυβινυλιδενοφθορίδιο EpoFlon 

– ECTFE (Halar)
Τύπος B

Γέλη υπερήχων Γέλη απιονισμένου νερού (PH7) Τύπος B
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το σύστημα Intelect® RPW 2 είναι μια γεννήτρια βαλλιστικών 

κρουστικών κυμάτων που λειτουργεί με πεπιεσμένο 

αέρα. Τα κρουστικά κύματα στη συσκευή δημιουργούνται 

με βαλλιστικό μηχανισμό ακριβείας που υπάρχει στον 

εφαρμογέα. Ένα βλήμα επιταχύνεται με πεπιεσμένο αέρα. 

Η κίνηση και το βάρος του βλήματος παράγουν κινητική 

ενέργεια. Όταν το βλήμα προσκρούει σε μια ακίνητη 

επιφάνεια, τον πομπό δονήσεων, η κινητική ενέργεια 

μετατρέπεται σε ηχητική ενέργεια. Αυτός ο ακουστικός 

παλμός μεταδίδεται με τη βοήθεια της γέλης στον ιστό για 

άμεση θεραπεία.

Αυτά τα κύματα ταξινομούνται από άποψη Φυσικής ως 

ακτινικά κύματα πίεσης. Ο εφαρμοζόμενος παλμός πίεσης 

διαδίδεται ακτινικά εντός του ιστού και έχει θεραπευτική 

επίδραση σε περιοχές του ιστού κοντά στην επιφάνεια.

Σημείωση: Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από 
επαγγελματία του τομέα υγείας.
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Φιάλη γέλης

Η γέλη για διαγνωστικές και θεραπευτικές ιατρικές 

διαδικασίες πρέπει να είναι βάσης απιονισμένου νερού. 

Χωρίς φορμαλδεΰδη, χωρίς λιπαρές ουσίες. Μόνο για 

εξωτερική χρήση.

Σάκος

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σε αυτές τις οδηγίες οι όροι «αριστερά» και «δεξιά» 

αναφέρονται στις πλευρές της συσκευής, όπως κοιτά ο 

χρήστης που στέκεται μπροστά από τη συσκευή.

Παρακάτω φαίνονται τα εξαρτήματα του Intelect® RPW 2.

Εφαρμογέας Falcon

Υποδοχή γέλης

Υποδοχές καλωδίων
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ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (IFU)

1. Για να κατεβάσετε τις οδηγίες χρήσης (IFU) επισκεφθείτε 

τον ιστότοπο της Chattanooga:  

www.chattanoogarehab.com

2. Ολοκληρώστε την εγγραφή, μάθετε για ενημερώσεις 

λογισμικού και IFU και καταχωρήστε τη συσκευή σας

3. Επιλέξτε το δικό σας μοντέλο INTELECT RPW 2

4. Κάντε κλικ στη λήψη των οδηγιών IFU για να ξεκινήσετε τη 

λήψη

5. Για να δείτε τις οδηγίες χρήσης IFU απαιτείται πρόγραμμα 

ανάγνωσης pdf

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για την έναρξη 

λειτουργίας του Intelect® RPW 2:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 
ΠΡΙΖΑ

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της 

συσκευής. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε πρίζα 

ρεύματος.

Σημείωση: Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αποσυνδέεται εύκολα 
από την πίσω πλευρά της συσκευής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

2. Συνδέστε τον εφαρμογέα Falcon στον σύνδεσμο δεξιά.

3. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται 

στο πίσω μέρος της συσκευής.

ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση/Παύση για παύση της 

θεραπείας και, μετά, πατήστε το κουμπί Διακοπή στην οθόνη 

αφής. Εάν η συσκευή τροφοδοτείται από πρίζα ρεύματος, 

πιέστε το κουμπί On/Off που υπάρχει στην πρόσοψη και, 

στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τον διακόπτη που υπάρχει 

στο πίσω μέρος της συσκευής.

Ενεργοποιήστε τον εφαρμογέα ή πατήστε το κουμπί 

Εκτέλεση/Παύση για παύση της θεραπείας και, 

μετά, πατήστε το κουμπί Διακοπή στην οθόνη αφής. 

Εάν η συσκευή τροφοδοτείται από πρίζα ρεύματος, 

απενεργοποιήστε τον διακόπτη που υπάρχει στο πίσω μέρος 

της συσκευής.

Πατήστε παρατεταμένα για 
απενεργοποίηση
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• Αυτή η μονάδα πρέπει να λειτουργεί υπό θερμοκρασία +10°C έως +40°C και σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) 30% 
έως 75%. Η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται υπό θερμοκρασία -20°C έως +60°C και σχετική υγρασία 
(χωρίς συμπύκνωση) 10% έως 90%. 

• Εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης: 70 kPa έως 106 kPa.
• Ο εφαρμογέας Falcon πρέπει να λειτουργεί υπό θερμοκρασία +10°C έως +40°C και σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) 

5% έως 95%.  
Ο εφαρμογέας πρέπει να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται υπό θερμοκρασία 0°C έως +60°C και σχετική υγρασία (χωρίς 
συμπύκνωση) 5% έως 95%.

• Ο εφαρμογέας V-Actor HF πρέπει να λειτουργεί υπό θερμοκρασία +10°C έως +30°C και σχετική υγρασία (χωρίς 
συμπύκνωση) 5% έως 95%. Ο εφαρμογέας πρέπει να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται υπό θερμοκρασία 0°C έως +60°C 
και σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) 5% έως 55%.

• Ο χρόνος που απαιτείται για να θερμανθεί το Intelect RPW 2 για την προβλεπόμενη χρήση από την ελάχιστη θερμοκρασία 
αποθήκευσης μεταξύ χρήσεων, με θερμοκρασία περιβάλλοντος στους 20°C, είναι 5 ώρες.

• Ο χρόνος που απαιτείται για να κρυώσει το Intelect RPW 2 για την προβλεπόμενη χρήση από τη μέγιστη θερμοκρασία 
αποθήκευσης μεταξύ χρήσεων, με θερμοκρασία περιβάλλοντος στους 20°C, είναι 5 ώρες

• Υπό συνθήκες μονού σφάλματος και ακραίες συνθήκες χρήσης, η μέγιστη θερμοκρασία του εφαρμογέα μπορεί να φτάσει 
τους 47°C. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος για την υγεία που να σχετίζεται με αυτή τη θερμοκρασία εκτός από την άνεση 
σας.

• Η χρήση εξαρτημάτων ή υλικών εκτός από αυτά της DJO μπορεί να υποβαθμίσει την ελάχιστη ασφάλεια.
• Συνδέετε σε αυτή τη συσκευή μόνο τα είδη και τον εξοπλισμό που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης (IFU) ως 

μέρος του συστήματος Intelect RPW 2 ή έχουν χαρακτηριστεί ως συμβατά με το σύστημα Intelect RPW 2.
• ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή μετατρέπετε τη συσκευή ή τα παρελκόμενα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη 

στη συσκευή, δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυματισμό. 
• Πριν από τη χρήση της συσκευής θεραπείας, ο χειριστής της πρέπει να βεβαιωθεί ότι είναι στη σωστή κατάσταση 

λειτουργίας και χειρισμού. Τα καλώδια και οι σύνδεσμοι, ειδικότερα, πρέπει να ελέγχονται για ίχνη φθοράς. Η συσκευή 
απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί εάν κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί ζημιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

• Πριν από κάθε χρήση, να παρέχετε πάντα στον ασθενή μέσα προστασίας της ακοής.
• Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα γέλης σύζευξης στο δέρμα του ασθενούς, στην περιοχή θεραπείας και στον πομπό 

δονήσεων.
• Το μέγιστο επίπεδο ενέργειας που χρησιμοποιείται κατά τη θεραπεία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προκαλεί 

αδικαιολόγητο πόνο στον ασθενή.
• ΜΗΝ εφαρμόζετε πάνω από 300 κρούσεις στο ίδιο σημείο κατά τη θεραπεία.
• Η επιφάνεια του πομπού μπορεί να φτάσει τους 47°C. Η παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ήπια 

εγκαύματα. Διακόπτετε τη θεραπεία μετά από 6000 παλμούς το μέγιστο, για να κρυώσει ο πομπός.
• Η λειτουργία της συσκευής σε πιέσεις υψηλότερες από 3 bar χωρίς επιφάνεια πρόσκρουσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά 

στον εφαρμογέα.
• Για να αποφύγετε το παραπάτημα, κρατάτε όλα τα παρελκόμενα και τα καλώδιά τους διαχωρισμένα κατά τη θεραπεία, 

χρησιμοποιώντας το άγκιστρο που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής.
• Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή ανακατασκευής.
• Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ενεργοποίησης παλμών όταν ο εφαρμογέας είναι ανοικτός.
• Αποσυνδέετε τον εφαρμογέα από τη συσκευή ελέγχου πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης.
• Μέσα στη συσκευή δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις από τον χρήστη. Εάν παρουσιαστεί κάποια 

δυσλειτουργία, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο DJO μέσω της διεύθυνσης  
www.djoglobal.com, για βοήθεια και πληροφορίες σέρβις.

• Να μην χρησιμοποιείται εάν νυστάζετε ή χειρίζεστε βαρύ εξοπλισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Ο εξοπλισμός αυτός δεν είναι σχεδιασμένος να εμποδίζει την εισροή νερού ή υγρών. Η εισροή νερού ή υγρών μπορεί 

να προκαλέσει δυσλειτουργία των εσωτερικών εξαρτημάτων του συστήματος και κατά συνέπεια να αυξήσει τον κίνδυνο 
τραυματισμού του ασθενούς.

• Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ιατρό ή επαγγελματία του τομέα υγείας. 
• Μολυσμένοι πομποί και γέλη μπορούν να προκαλέσουν λοίμωξη. Απολυμάνετε τον εφαρμογέα μετά από κάθε θεραπεία. 
• ΜΗ χρησιμοποιείτε το Intelect RPW 2 σε νερό (μπάνια, ντουζιέρες κλπ.) που θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτρονική 

αστοχία 
• ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή Intelect RPW 2 κοντά ή στο περιβάλλον οποιουδήποτε συστήματος διαθερμίας 

μικροκυμάτων ή ραδιοσυχνοτήτων (RF).
• ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε περιβάλλον όπου χρησιμοποιούνται άλλες συσκευές, οι οποίες σκόπιμα 

εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια χωρίς θωράκιση.
• Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, ο συγκεκριμένος εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά σε δίκτυο τροφοδοσίας 

ρεύματος με προστατευτική γείωση.
• ΜΗΝ εφαρμόζετε πάνω από 300 κρούσεις στο ίδιο σημείο κατά τη θεραπεία
• Αποφύγετε την υπερβολική πίεση του πομπού δονήσεων στο δέρμα του ασθενούς. 
• ΜΗΝ ενεργοποιείτε τους παλμούς εκτός εάν ο πομπός παλμών βρίσκεται σε επαφή με τη ζώνη θεραπείας.
• Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm (12 

ιντσών) από οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής Intelect RPW 2, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που καθορίζει ο 
κατασκευαστής. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκύψει υποβάθμιση της απόδοσης αυτού του εξοπλισμού.

• Η χρήση παρελκομένων, εφαρμογέων και πομπών εκτός αυτών που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή 
του εξοπλισμού αυτού μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική 
ατρωσία του εξοπλισμού και να προκαλέσει δυσλειτουργία του.

• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής ασφάλειας. Ο εξοπλισμός αυτός 
παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε άλλες συσκευές που βρίσκονται 
κοντά. Οι επιβλαβείς παρεμβολές σε άλλες συσκευές αναγνωρίζονται με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αυτού του 
εξοπλισμού. Προσπαθήστε να διορθώσετε την παρεμβολή, εφαρμόζοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

» Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της συσκευής λήψης
» Αυξήστε την απόσταση μεταξύ των συσκευών
»  Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο με το οποίο είναι συνδεδεμένη η άλλη 

συσκευή(-ές)
» Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της DJO για βοήθεια.

• Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση του εξοπλισμού.
• Η συσκευή Intelect® RPW 2 ενδέχεται να εκδηλώσει ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD) σε τάσεις υψηλότερες από ±8 kV 

κατά την πρώτη επαφή με τον εφαρμογέα Falcon ή V-Actor. Σε περίπτωση τέτοιας εκκένωσης, η συσκευή Intelect® RPW 
2 ενδέχεται να παρουσιάσει απώλεια επικοινωνίας. Η συσκευή Intelect® RPW 2 θα τερματίσει όλες τις ενεργές λειτουργίες 
και θα θέσει αυτόματα τη συσκευή σε ασφαλή κατάσταση.

• Για την αποτροπή ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD) σε τάσεις υψηλότερες από ±8 kV:
 » Πιάστε και κρατήστε τον εφαρμογέα πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία. Εάν ο εφαρμογέας πρέπει να τοποθετηθεί κάτω 
πριν την ολοκλήρωση της θεραπείας, τότε διακόψτε πρώτα την τρέχουσα θεραπεία και μετά τοποθετήστε τον 
εφαρμογέα στη βάση στήριξης.

 » Διατηρείτε σχετική υγρασία τουλάχιστον 35% στο περιβάλλον χρήσης.
 » Τα δάπεδα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ξύλο, τσιμέντο ή κεραμικά πλακάκια. Εάν τα δάπεδα καλύπτονται 
με συνθετικό υλικό, η DJO συνιστά τη χρήση πρόσθετου εξοπλισμού για διατήρηση της σχετικής υγρασίας 
τουλάχιστον στο 35%.

 » Ενημερώστε το υγειονομικό προσωπικό, τους εργοδηγούς, τους επισκέπτες και τους ασθενείς για τις συγκεκριμένες 
προφυλάξεις έναντι ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD).

• ΜΗΝ φράζετε τα ανοίγματα αερισμού της συσκευής.
• Μπορεί να προκύψει ηλεκτρομαγνητική ή άλλη παρεμβολή σε αυτόν ή άλλο εξοπλισμό. Ελαχιστοποιήσετε αυτήν την 

παρεμβολή αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσετε άλλον εξοπλισμό σε συνδυασμό με αυτόν.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ
• ΜΗ συνδέετε τη συσκευή σε πρίζες ρεύματος χωρίς πρώτα να επαληθεύσετε ότι έχουν τη σωστή τάση. Η ακατάλληλη 

τάση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή, δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυματισμό. Η συσκευή 

σας κατασκευάστηκε για να λειτουργεί μόνο με την ηλεκτρική τάση που καθορίζεται στην Πινακίδα ονομαστικής τάσης 

και σειριακού αριθμού παραγωγής. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο DJO εάν η μονάδα δεν αναγράφει τις κατάλληλες 

ονομαστικές τιμές. 

• Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε περιβάλλον πλούσιο σε οξυγόνο. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί παρουσία 

εύφλεκτου αναισθητικού μείγματος με αέρα, οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου τότε υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 

• Εάν η συσκευή δεν είναι ασφαλής για λειτουργία, τότε πρέπει να επισκευαστεί από πιστοποιημένο τεχνικό συντήρησης και 

οι χειριστές πρέπει να ενημερωθούν για τους κινδύνους που ενέχει η συσκευή.
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ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή αποστέλλεται με το υλικό συσκευασίας που 

παρέχεται από τον κατασκευαστή. Η συσκευή ζυγίζει 

περίπου 32 kg (72 lbs), συνεπώς πρέπει να αποσυσκευαστεί 

από τουλάχιστον 2 άτομα.

Προχωρήστε ως εξής:

• Τοποθετήστε τη συσκευασία μεταφοράς έτσι ώστε τα 

βέλη να δείχνουν προς τα επάνω.

• Αφαιρέστε τις ταινίες ασφαλείας από τη συσκευασία 

μεταφοράς.

• Ανασηκώστε τη συσκευασία μεταφοράς προς τα 

πάνω.

• Αφαιρέστε το υπόλοιπο αφρώδες υλικό.

• Χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 2 άτομα, ανασηκώστε 

τη συσκευή από το κάτω τμήμα της συσκευασίας.

• Προτού συνεχίσετε, ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν 

ζημιές

 

Αμέσως μετά την αποσυσκευασία της συσκευής, εκτελέστε 

τα ακόλουθα βήματα:

1. Επαληθεύστε τα έγγραφα παράδοσης για να βεβαιωθείτε 

ότι η παράδοση ολοκληρώθηκε.

2. Ελέγξτε τα εξωτερικά εξαρτήματα και τα παρελκόμενα για 

πιθανές ζημιές κατά τη μεταφορά

3. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευασία περιέχονται τα εξής:

• Συσκευή Intelect® RPW 2

• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Intelect® RPW 2

• Μονάδα flash USB

• Σάκος

• Υποδοχή γέλης

• Υποδοχή καλωδίων

• Καλώδιο τροφοδοσίας

• Φιάλη γέλης Conductor™ Transmission Gel-250 ml 

(8.5 oz)

• Τυπικό κιτ παρελκομένων που περιλαμβάνει τα εξής:

» Εφαρμογέα RPW Falcon

» Βλήμα

» Πομπό R0 40 - 15 mm ESWT

» Πομπό D20-S D-ACTOR® 20 mm

» Σετ στεγανοποίησης

» Σωλήνας οδηγού

» Βούρτσα καθαρισμού

4. Φυλάξτε την αρχική συσκευασία. Μπορεί να χρειαστεί για 

οποιαδήποτε μεταφορά του εξοπλισμού. Για πληροφορίες, 

ανατρέξτε στην ενότητα «Παρελκόμενα» στο κεφάλαιο της 

σελίδας 64. Για πληροφορίες σχετικά με τα προαιρετικά 

παρελκόμενα.

5. Η συσκευή συνοδεύεται από σάκο. Αυτός ο σάκος μπορεί 

να τοποθετηθεί στο πλάι της λαβής της συσκευής και 

χρησιμεύει στη φύλαξη των παρελκομένων.

α. Τοποθετήστε τον σάκο σο πλάι της συσκευής, ακριβώς 

κάτω από τη ράβδο της λαβής:

β. Περάστε το υφασμάτινο τμήμα στερέωσης πάνω από τη 

ράβδο

γ. Στερεώστε το υφασμάτινο τμήμα στο Velcro που υπάρχει 

στο πίσω μέρος του σάκου
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6. Μπορείτε να στερεώσετε το κύπελλο της υποδοχής γέλης 

σε οποιαδήποτε πλευρά της συσκευής 

7. Η υποδοχή καλωδίων χρησιμοποιείται για την ανάρτηση 

των καλωδίων του εφαρμογέα

Σε αυτές τις οδηγίες οι όροι «αριστερά» και «δεξιά» 

αναφέρονται στις πλευρές του μηχανήματος, όπως κοιτά ο 

χρήστης που στέκεται μπροστά από τη συσκευή.

Παρακάτω φαίνονται τα εξαρτήματα του Intelect® RPW 2.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Λαβή

Έγχρωμη οθόνη αφής

Κουμπί Εκτέλεση / Παύση

Βάση εφαρμογέα Falcon

Υποδοχή δίσκου πομπών*

Σύνδεσμος USB

Περιστροφικός διακόπτης 
ρύθμισης

Βάση εφαρμογέα V-Actor 

Διακόπτης
ON/OFF

Κουμπί ενεργοποίησης

* Η συσκευή παραδίδεται με 2 πομπούς. Οι άλλοι πομποί που εμφανίζονται είναι προαιρετικοί.
* Ο εφαρμογέας V-actor είναι προαιρετικός.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ FALCON

1. Ξεβιδώστε τον άξονα από τον εφαρμογέα και τραβήξτε 

τον έξω από τη λαβή του εφαρμογέα. Χρησιμοποιήστε το 

συνοδευτικό γερμανικό κλειδί.

2. Εισαγάγετε το νέο βλήμα στον τοποθετημένο σωλήνα 

οδηγό

3. Βιδώστε τον άξονα στον εφαρμογέα και σφίξτε τον με το 

χέρι. Με το ένα χέρι, πιέστε τον εφαρμογέα σφιχτά επάνω 

στο τραπέζι και σφίξτε τον άξονα με το γερμανικό κλειδί. Δεν 

πρέπει πλέον να είναι δυνατό να ξεβιδώσετε τον άξονα με το 

χέρι.

4. Βιδώστε ξανά και σφιχτά στον άξονα το βιδωτό πώμα του 

πομπού με τον αντίστοιχο πομπό. Για διαιρούμενα πώματα 

πομπού: Βεβαιωθείτε ότι τα δύο μέρη του πώματος έχουν 

βιδωθεί καλά στη θέση τους και ότι το βιδωτό πώμα του 

πομπού έχει βιδωθεί καλά στον άξονα.

5. Συνδέστε τον εφαρμογέα Falcon στον δεξί σύνδεσμο της 

συσκευής
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Εισαγάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της 

συσκευής, και το φις (ρευματολήπτη) στην πρίζα. 

Ενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη, που υπάρχει 

στο πίσω μέρος της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος τροφοδοσίας είναι 

προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή, καθώς λειτουργεί και ως 

διακόπτης έκτακτης ανάγκης. Απενεργοποιήστε τον κύριο 

διακόπτη για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή. Για 

πλήρη απομόνωση από την παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε 

το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.

1. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής θα εμφανιστεί η 

παρακάτω οθόνη Αρχικοποίησης για μερικά δευτερόλεπτα.

2. Μετά την οθόνη αρχικοποίησης θα εμφανιστεί η οθόνη 

ρύθμισης, επιτρέποντας στον χρήστη να ορίσει τη γλώσσα, 

το όνομα της συσκευής, την ώρα και να επιλέξει κλίμακα 

πόνου ασθενούς είτε ως NRS (Κλίμακα Αριθμητικής 

Αξιολόγησης) είτε ως VAS (Οπτική Αναλογική Κλίμακα). 

Μεταβείτε στη δεύτερη οθόνη ρύθμισης και επιλέξτε την 

κλίμακα πόνου που θέλετε.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Continue» (Συνέχεια) για να 

μεταβείτε στην αρχική οθόνη.

ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (IFU)

1. Μεταβείτε στον ιστότοπο της Chattanooga:  

www.chattanoogarehab.com

2. Μεταβείτε στην καρτέλα προϊόντος του Intelect RPW 2

3. Συμπληρώστε το έντυπο εγγραφής για να ενημερωθείτε 

σχετικά με τη διαθεσιμότητα νέων εκδόσεων λογισμικού και 

ενημερώσεων των οδηγιών χρήσης (IFU) του προϊόντος.

4. Μεταβείτε στην καρτέλα εγγράφων

5. Κάντε κλικ στην τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης 

της συσκευής Intelect RPW 2 που διαθέτετε για λήψη

Σημείωση: για την προβολή των οδηγιών χρήσης (IFU) 

απαιτείται πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων pdf

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Η συσκευή Intelect RPW 2 διαθέτει διάφορες φωτεινές 

ενδείξεις:

ΜΠΛΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ON/OFF:

•  Ανάβει ΣΤΑΘΕΡΑ από τη σύνδεση της συσκευής στην 

πρίζα ρεύματος

• Αναβοσβήνει όσο είναι πατημένο το κουμπί ON/OFF

ΜΠΛΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ/
ΠΑΥΣΗ:

• Αναβοσβήνει όταν ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει/

συνεχίσει μια θεραπεία. Διαφορετικά ανάβει σταθερά
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Κατεβάστε και εγκαταστήστε τη δωρεάν εφαρμογή Intelect 
Connect για Windows 10 από chattanoogarehab.com 
Για να προετοιμάσετε την επικοινωνία με τη συσκευή 
INTELECT RPW2, πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων, κάντε 
κύλιση προς τα κάτω στην οθόνη και πατήστε το κουμπί 
«Data transfer» (Μεταφορά δεδομένων) για να ξεκινήσει η 
σύνδεση Bluetooth.

1. Κατόπιν, θα εμφανιστεί η οθόνη «Waiting for connection» 
(Αναμονή για σύνδεση), όσο η συσκευή εντοπίζει τον 
υπολογιστή με τον οποίο θα συνδεθεί

2. Εάν υπάρχουν ένα ή περισσότερα ενεργά κανάλια στη 
συσκευή που παρέχει θεραπεία, τότε θα εμφανιστεί το 
μήνυμα σφάλματος «Active channel please stop before data 
transfer» (Ενεργό κανάλι, σταματήστε πριν από τη μεταφορά 
δεδομένων) 

4. Όταν συνδεθείτε στην Εφαρμογή θα εμφανιστεί το 
όνομα και ο τύπος της συσκευής, καθώς και τα δεδομένα/ 
πρωτόκολλα θεραπείας που διατίθενται για εξαγωγή στον 
υπολογιστή

5. Τα δεδομένα θεραπείας θα εμφανίζονται ανάλογα με 
αναγνωριστικό και επιλέγοντας ένα στοιχείο εμφανίζονται 
τα δεδομένα θεραπείας που σχετίζονται με το συγκεκριμένο 
αναγνωριστικό (ID)

6. Τα προσαρμοσμένα πρωτόκολλα αναφέρονται ονομαστικά 
και μπορούν να εξαχθούν στον υπολογιστή και να εισαχθούν 
από τον υπολογιστή στη συσκευή. Σημειώστε ότι τα 
δεδομένα θεραπείας μπορούν μόνο να εξαχθούν και όχι να 
εισαχθούν.

3. Η συσκευή θα εμφανίσει έναν αριθμητικό κωδικό. Για να 
ολοκληρωθεί η σύζευξη με τον υπολογιστή, πληκτρολογήστε 
τον κωδικό στον υπολογιστή για να ολοκληρώσετε τη 
σύνδεση. Στην οθόνη της συσκευής θα εμφανιστεί η ένδειξη 
«Connected» (Συνδέθηκε) και μπορείτε να ξεκινήσετε τη 
μεταφορά δεδομένων μέσω της εφαρμογής των Windows 
10.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι τιμές που αναγράφονται στη συσκευή έχουν ανοχή ±10%

Πλάτος  ............................................................................................ 420 mm 

Βάθος  ............................................................................................... 410 mm 

Ύψος  ................................................................................................ 1140 mm

Τυπικό βάρος (με έναν εφαρμογέα) .........................32 Kg (72 lbs)

Θερμοκρασία περιβάλλοντος  .....................................10 °C - 40 °C 

Σχετική υγρασία 30% έως  ...............................................................75%

Πίεση αέρα  ..................................................... 700 hPa έως 1060 hPa

Κατανάλωση ισχύος

350 VA (Μοντέλο 2173DEV)

350 VA (Μοντέλο 2174DEV)

450 VA (Μοντέλο 2175DEV)

Είσοδος

120V AC~ 50 - 60 Hz 350VA (Μοντέλο 2173DEV)

220-240V AC~ 50 Hz 350VA (Μοντέλο 2174DEV)

230V AC~ 60 Hz 350VA

100V AC~ 50 - 60Hz 450VA (Μοντέλο 2175DEV)

Έξοδος 

0,3 - 5 bar 1 - 21 Hz (RPW) 1 - 50 Hz (V-Actor)  
(Μοντέλο 2173DEV) 
0,3 - 5 bar 1 - 21 Hz (RPW) 1 - 50 Hz (V-Actor)  
(Μοντέλο 2174DEV)
0,3 - 5 bar 1 - 21 Hz (RPW) 1 - 50 Hz (V-Actor)  
(Μοντέλο 2175DEV)

Λειτουργία  ....................................................................Μονή ή συνεχής

Έξοδος πεπιεσμένου αέρα ...............................................0,3 - 5,0 bar

Βήμα αύξησης ισχύος  .................................................................. 0,1 bar

Πλάτος παλμού  ............ περίπου 2 mm στα 3 bar, χωρίς φορτίο 

(χωρίς σύξευξη)

Πλάτος παλμού  ........................................................περίπου 6 - 12 ms

Συχνότητα παλμών .. 1 - 21 Hz για RPW, 1 - 50 Hz για Δονήσεις

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

Κατηγορία ηλεκτρ. συσκ.  .............................................ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I

Ηλεκτρικός τύπος (βαθμός προστασίας)  ..................... ΤΥΠΟΣ Β

Κατηγορία Κανονιστικού Κινδύνου  ...................................................... 

  .....................................................IIa σύμφωνα με MDD 93/42/ΕΟΚ

Βάρος-Μάζα  .....................................................................29 Kg (64 lbs)

Φορτίο ασφαλούς εργασίας ............................................. 5 kg (11 lbs)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ 
FALCON

Είσοδος πεπιεσμένου αέρα  ............................................1,0 - 5,0 bar

Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία  ... 10 - 40 °C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση  ................ 

  ........................................................................ 0 - 60 °C και μεταφορά

Πίεση αέρα περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία  ............................ 

  .........................................................................................800 - 1,060 hPa

Πίεση αέρα περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση  ..................... 

  ........................................................... 500 - 1,060 hPa και μεταφορά

Υγρασία αέρα για αποθήκευση .............................................................. 

  ................................. 5 - 95%, χωρίς συμπύκνωση και μεταφορά

Λειτουργία με αέρα  ......................... 5 - 95%, χωρίς συμπύκνωση

Βάρος  ...................................................................................................480 g

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Το λογισμικό αναπτύσσεται και παρέχεται από την DJO.

Για να δείτε την έκδοση του λογισμικού, πατήστε το κουμπί 

«Settings» (Ρυθμίσεις). Ο αριθμός έκδοσης του Λογισμικού 

μπορεί να βρεθεί πιέζοντας τις πληροφορίες έκδοσης της 

μονάδας προβολής.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος  ....................................-20°C - 60°C

Σχετική υγρασία  ........................... 10% - 90% χωρίς συμπύκνωση

Πίεση αέρα  ...................................................... 500 hPa έως 1060 hPa

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RED)

Χαρακτηριστικά πομπού/δέκτη RF (ραδιοσυχνοτήτων):

- Zώνη συχνοτήτων εκπομπής: 2400–2483,5 MHz

- Τύπος διαμόρφωσης: GFSK

-  Ρυθμός δεδομένων: έως 2Mbps, απόκλιση 500kHz στα 

2Mbps

- Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς: +6dBm
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

Πριν την εφαρμογή θεραπείας με Ακτινικά Κύματα Πίεσης 

στον ασθενή, προετοιμάστε πρώτα το δέρμα του ασθενούς. 

Προετοιμάζοντας κατάλληλα το δέρμα του ασθενούς για 

θεραπεία, επιτρέπετε να φθάσει στις επιφάνειες-στόχους 

περισσότερη ενέργεια και μειώνετε τον κίνδυνο δερματικού 

ερεθισμού.

Για να προετοιμάσετε το δέρμα του ασθενούς για θεραπεία, 

κάντε τα εξής:

1. Πλύνετε πολύ καλά το δέρμα στο οποίο πρόκειται να 

χορηγηθεί η θεραπεία με ήπιο σαπούνι και νερό ή σκουπίστε 

με οινόπνευμα.

2. Στεγνώστε το δέρμα εντελώς.

3. Απλώστε άφθονη γέλη υπερήχων στην περιοχή-στόχο 

του ασθενούς. Η θεραπεία με RPW στη σωστή δόση και 

για τις κατάλληλες ενδείξεις, αποτελεί εξαιρετική θεραπεία 

για πολλές χρόνιες παθήσεις, που δεν βελτιώνονται ή δεν 

θεραπεύονται με άλλες μεθόδους θεραπείας. Η θεραπεία 

με RPW είναι πολύ διαδεδομένη μεταξύ των θεραπευτών, 

χάρη στα θετικά αποτελέσματά της και στη σχετικά σύντομη 

περίοδο θεραπείας. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
• Έχετε τον ασθενή σας σε θέση χαλάρωσης κατά 

τη συνεδρία της θεραπείας και σε περίπτωση 

εκτεταμένης θεραπείας, αν χρειαστεί, τοποθετήστε 

μια τυλιγμένη πετσέτα κάτω από το αντίστοιχο άκρο 

του για περισσότερη άνεση

• Εντοπίστε τα σημεία πόνου που σκοπεύετε να 

θεραπεύσετε. Μια καλή ιδέα είναι να σημειώσετε τα 

σημεία με μαρκαδόρο.

•  Απλώστε άφθονη ποσότητα γέλης στο δέρμα της 

περιοχής θεραπείας.

Μιλήστε με τον ασθενή σας και βεβαιωθείτε ότι κατανοεί τα 

εξής:

• Η θεραπεία θα ξεκινήσει στο ελάχιστο επίπεδο πίεσης

• Η πίεση θα αυξάνεται αργά, χειροκίνητα ή αυτόματα 

όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Comfort (Άνεσης)

• Ο ασθενής οφείλει να ενημερώσει ανά πάσα στιγμή 

τον θεραπευτή εάν η θεραπεία γίνεται επώδυνη

Σημείωση: Ο θεραπευτής πρέπει να προσέχει την αντίδραση του 
σώματος του ασθενούς στη θεραπεία
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Το κουμπί ON/OFF του Intelect® RPW 2 διαθέτει αρκετές φωτεινές ενδείξεις:

- Ανάβει ΣΤΑΘΕΡΑ από τη σύνδεση της συσκευής στην πρίζα ρεύματος

- Αναβοσβήνει όσο είναι πατημένο το κουμπί ON/OFF

Μπλε ένδειξη κουμπιού ΕΚΤΕΛΕΣΗ/ΠΑΥΣΗ: αναβοσβήνει όταν ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει/συνεχίσει τη θεραπεία. 

Διαφορετικά, ανάβει σταθερά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΘΟΝΩΝ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Γραμμή μενού

2. Κύρια περιοχή

3. Γραμμή καναλιών
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Κάθε οθόνη περιέχει τα ακόλουθες περιοχές:

Γραμμή μενού
Βρίσκεται στην κορυφή κάθε οθόνης και αναγράφει το όνομα της τρέχουσας οθόνης.

Κύρια περιοχή
Βρίσκεται κάτω από τη γραμμή μενού και εμφανίζει εικονίδια που υπάρχουν μόνο στην τρέχουσα οθόνη.

1. Γραμμή μενού

2. Κύρια περιοχή

3. Γραμμή καναλιών
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Η αρχική οθόνη σας ενημερώνει εάν οι εφαρμογείς είναι συνδεδεμένοι (Available = συνδεδεμένο, Unvailable = μη συνδεδεμένο). 

Εάν ο εφαρμογέας είναι συνδεδεμένος αλλά η συσκευή εντοπίσει σφάλμα, τότε ενδέχεται να εμφανιστεί μήνυμα, ανατρέξτε στη 

σελίδα 64 για λεπτομέρειες.

Η αριστερή πλευρά της οθόνης σας ενημερώνει για τον πομπό που έχετε επιλέξει με μια εικόνα του πομπού - βεβαιωθείτε ότι 

έχετε τον κατάλληλο πομπό στο άκρο του εφαρμογέα.

Η δεξιά πλευρά σας ενημερώνει για το πλήθος των παλμών, την κατάσταση θεραπείας, τον επιλεγμένο εφαρμογέα (θεραπεία). 

Η κατάσταση της θεραπείας θα αλλάζει καθώς η θεραπεία εξελίσσεται με την ακόλουθη σειρά: «Set-up» (Ρύθμιση), «Arm» 

(Όπλιση), «Armed» (Οπλισμένο), «Running» (Σε λειτουργία), «Pause» (Παύση), «Completed» (Ολοκληρώθηκε).

 

Κατάσταση V-Actor: 
«Available» 
(Διαθέσιμο)

Κατάσταση 
Falcon: 
«Available» 
(Διαθέσιμο)



28 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INTELECT® RPW 2

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ:

Υποδεικνύει ότι 

π εφαρμογέας 

είναι διαθέσιμος 

για χρήση

Υποδεικνύει ότι π 

εφαρμογέας δεν είναι 

διαθέσιμος για χρήση

Υποδεικνύει ότι δεν 

έχει επιλεγεί τύπος 

πομπού

Υποδεικνύει ότι έχει επιλεγεί 

τύπος πομπού

Υποδεικνύει ότι 

ο συμπιεστής 

είναι οπλισμένος

Υποδεικνύει ότι η θεραπεία 

εκτελείται

Υποδεικνύει 

ότι η θεραπεία 

έχει διακοπεί 

προσωρινά

Υποδεικνύει ότι ο 

εφαρμογέας δεν λειτουργεί 

σωστά ή δεν είναι συμβατός 

με το INTELECT® RPW 2

Υποδεικνύει 

ότι η θεραπεία 

ολοκληρώθηκε

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ BAR

Τα Bar είναι η μονάδα μέτρησης για την ένταση που εφαρμόζει o εφαρμογέας και αισθάνεται ο ασθενής. 

Μπορείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε τα Bar χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό επιλογέα στη συσκευή.

Οι διαθέσιμες επιλογές των Bar ξεκινούν από 0,3 και φτάνουν στο 5,0. Τα Bar αυξάνονται με βήμα 0,1.

Οι χαμηλότερες ρυθμίσεις, όπως <1,0 Bar πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για θεραπείες στη σπονδυλική στήλη ή το πρόσωπο, 

εκτός εάν ο ασθενής έχει χαμηλό όριο πόνου. Για όλες τις άλλες θεραπείες πρέπει να χρησιμοποιούνται ρυθμίσεις υψηλότερες 

από 1,4 Bar.
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Η λειτουργία «Comfort » (Άνεση) ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την κλιμάκωση. Αυτή η λειτουργία αυξάνει αργά τα Bar 

και επιτρέπει στον ασθενή να συνηθίσει στην πίεση αντί να εφαρμόσει μονομιάς όλη την ένταση. Η προεπιλογή αυτής της 

λειτουργίας είναι το «ON» (Ενεργοπ.), στην οποία η συσκευή αυξάνει σταδιακά τα Bar ή την ένταση μέχρι την επιλεγμένη ρύθμιση 

για τη θεραπεία. Η συσκευή αυξάνει τα Bar μέχρι την επιλεγμένη ρύθμιση, ξεκινώντας από το 1/10 της επιλεγμένης τιμής, 

αυξάνοντας αργά ανά βήματα του 1/3 του επιλεγμένου πλήθους παλμών μέχρι να φτάσει την πλήρη ένταση των Bar.

Μπορείτε να «απενεργοποιήσετε» αυτή η λειτουργία αγγίζοντας την οθόνη.

Σημείωση: Εάν η λειτουργία «Comfort» (Άνεση) έχει απενεργοποιηθεί πριν από τη θεραπεία, τότε δεν μπορείτε να την ενεργοποιήσετε στο μέσο της 
θεραπείας, δηλαδή ενώ η θεραπείας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατά τη θεραπεία, όσο η συσκευή κλιμακώνει την ένταση μέχρι τα επιλεγμένα Bar της θεραπείας, μπορείτε να θέσετε σε παύση 

τη συσκευή.

Μετά την παύση, μπορείτε να συνεχίσετε τη θεραπεία με έναν από τους εξής τρεις τρόπους:

1. Συνέχιση της κλιμάκωσης μέχρι τα πλήρη Bar της θεραπείας

2. Συνέχιση της κλιμάκωσης από την τιμή πίεσης (Bar) που ίσχυε κατά την παύση

3. Συνέχιση της θεραπείας με δυνατότητα περιστροφής του χειριστηρίου της συσκευής ώστε η κλιμάκωση να γίνει μέχρι 

χαμηλότερη ένταση για το υπόλοιπο της θεραπείας.

Η ρύθμιση της πίεσης (Bar) είναι η πιο ευαίσθητη προσαρμόσιμη παράμετρος και είναι πολύ σημαντικό να ρυθμιστεί σωστά. 

Ένα χαμηλό επίπεδο πίεσης (Bar) δεν θα είναι αποτελεσματικό, καθώς το 50% της ενέργειας χάνεται στην επιφάνεια του 

δέρματος. Αντίστοιχα, ένα υψηλό επίπεδο πίεσης (Bar) μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας, με 

αποτέλεσμα ο ασθενής να μην συνεχίσει τις συνεδρίες θεραπείας. Η λειτουργία άνεσης του Intelect RPW 2 έχει σχεδιαστεί για να 

βοηθά τον κλινικό να καθορίζει το επίπεδο πίεσης (Bar) και δυσφορίας που μπορεί να δεχτεί ο ασθενής.

NO RAMP

RAMP ON

RAMP ON
BUT STOP

BA
R

TREATMENT
2000 PULSES

3 BAR

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «COMFORT» (ΑΝΕΣΗ)

Στην προηγούμενη έκδοση του Intelect® RPW αυτή η λειτουργία ονομαζόταν «Ramp» (Κλιμάκωση). Η ίδια, φιλική προς τον 

χρήστη, λειτουργία υπάρχει και στο Intelect RPW 2.

3 BAR

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
2000 ΠΑΛΜΟΙ

ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΗ

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΗ, ΑΛΛΑ 

ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ

BA
R
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     ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Το εικονίδιο ρυθμίσεων στην πάνω δεξιά γωνία της γραμμής μενού της αρχικής οθόνης επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν τις 

προτιμήσεις τους, πατώντας για πρόσβαση το κουμπί «''».

Σαρώστε κατακόρυφα για να δείτε περισσότερες ρυθμίσεις

1. Στην αρχική οθόνη, το «όνομα τρέχουσας οθόνης» που εμφανίζεται στο μέσο γραμμής μενού είναι από προεπιλογή το «Intelect 

RPW 2».

2. «Language» (Γλώσσα): αγγίξτε αυτό το πλαίσιο εάν θέλετε να επιλέξετε άλλη γλώσσα

3. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής με ένα της επιλογής σας, π.χ. το όνομα κλινικής. Για να το κάνετε αυτό πατήστε 

το κουμπί «Device name» (Όνομα συσκευής), πληκτρολογήστε το νέο όνομα στο πληκτρολόγιο και πατήστε Enter ώστε το νέο 

όνομα συσκευής να αναγράφεται στην αρχική οθόνη.

4. Μπορείτε να ορίσετε ημερομηνία και ώρα πατώντας το κουμπί «Date and time» (Ημερομηνία και ώρα). Σε αυτήν την οθόνη 

μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μορφή ημερομηνίας και ώρας.

5. Πατήστε το κουμπί οθόνης και ήχων για να μπείτε σε αυτό το μενού:

» Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, επιλέξτε το κουμπί «Brightness» (Φωτεινότητα). Το εύρος φωτεινότητας είναι από 

0% (σκοτεινότερο) έως 100% (φωτεινότερο) σε βήματα του 10%. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 80%.

» Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, επιλέξτε το κουμπί έντασης ήχου. Το εύρος ρύθμισης της έντασης είναι από 0% (σίγαση) 

έως 100% (δυνατότερο) σε βήματα του 10%. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 40%.

» Πατώντας το κουμπί ήχου πληκτρολογίου, ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται οι ήχοι του πληκτρολογίου. Η προεπιλεγμένη 

ρύθμιση είναι «ON» (Ενεργοποίηση).

» Πατώντας το κουμπί «Keypad layout» (Διάταξη πληκτρολογίου) μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή πληκτρολογίου σε QWERTY, 

AZERTY ή QWERTZ

6. Μπορείτε να μηδενίσετε τον μετρητή παλμών.

7. Πατώντας το «Display unit version information» (Εμφάνιση πληροφοριών έκδοσης μονάδας) θα εμφανιστεί ο σειριακός 

αριθμός της τρέχουσας έκδοσης λογισμικού και διάφορες παράμετροι της συσκευής, όπως φαίνεται παρακάτω.

8. Επιλέξτε την ένδειξη κλίμακας πόνου NRS ή VAS, πατώντας το κουμπί κλίμακας πόνου για να κάνετε την απαιτούμενη επιλογή.

9. Πατώντας το κουμπί «Data Transfer» (Μεταφορά δεδομένων), η συσκευή θα συνδεθεί μέσω Bluetooth σε υπολογιστή με 

δυνατότητα Bluetooth.

10. Πατήστε το «Reset to factory defaults» (Επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές) για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές 

ρυθμίσεις. Πατώντας αυτό το κουμπί θα γίνει επανεκκίνηση και ο χρήστης θα μεταφερθεί στην οθόνη αρχικών ρυθμίσεων.

11. Όταν εισάγεται μονάδα USB εμφανίζεται ένα νέο κουμπί που επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή της μονάδας USB. Πατήστε το 

κουμπί και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
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ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Η Αρχική οθόνη της συσκευής Intelect® RPW 2 παρέχει πρόσβαση σε όλους τους τρόπους θεραπείας και λειτουργίες του 

συστήματος. Η Αρχική οθόνη διαθέτει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τρόποι θεραπείας Συντόμευση αντιστοίχισης ή εκκίνησης Βιβλιοθήκες

Βιβλιοθήκη κλινικών πρωτοκόλλων

« Suggested Parameter Setup » 
(Προτεινόμενη παραμετροποίηση)
Βιβλιοθήκη προ-
προγραμματισμένων πρωτοκόλλων

Εκπαιδευτική βιβλιοθήκη:
· Περιγραφές τρόπων θεραπείας
· Ανατομικές εικόνες
· Παθολογικές εικόνες

Αποθήκευση δεδομένων θεραπείας
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ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Επιλέγοντας «Radial Pressure Wave» (Ακτινικά Κύματα Πίεσης) ή «Vibration Therapy» (Θεραπεία με Δονήσεις) η οθόνη θα 

αλλάξει αυτόματα στην «οθόνη ανασκόπησης θεραπείας. Οι οθόνες Ανασκόπησης θεραπείας της συσκευής Intelect® RPW 2 

περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

Οδηγίες θεραπείας

Αποθήκευση προσαρμοσμένου 
πρωτοκόλλου

Αντιστοίχιση θεραπείας 

Παράμετροι

Οθόνη υπομενού επιλογής πομπού

Επιλογή τύπου πομπού

Επιλογή πομπού

Σαρώστε κατακόρυφα για 
να δείτε περισσότερες 
παραμέτρους

1. Αγγίξτε για ενεργοποίηση
Το ενεργό πλαίσιο 
περιβάλλεται από μαύρη 
γραμμή
2. Προσαρμόστε με το 
χειριστήριο ρύθμισης:
• Δεξιόστροφα – Αύξηση
• Αριστερόστροφα – 
Μείωση
Σημείωση: Όταν μια 
παράμετρος δεν είναι 
ρυθμιζόμενη, το πλαίσιο 
παραμέτρων εμφανίζεται 
γκρίζο.
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Επιλογή πομπού



ΟΘΟΝΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

Οι «Guidelines» (Οδηγίες) παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 

Περιγραφή, όροι, ενδείξεις και αντενδείξεις της μεθόδου, οδηγίες θεραπείας 
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Αγγίξτε την εικόνα για 
προβολή σε πλήρη οθόνη

Σαρώστε οριζόντια 
για περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να ξεκινήσετε τη θεραπεία:

1. Προετοιμάστε τον ασθενή για θεραπεία με Ακτινικά Κύματα Πίεσης.  
Ανατρέξτε στην ενότητα «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ».

2. Επιλέξτε τον εφαρμογέα Falcon από την αρχική οθόνη
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3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Στην οθόνη Ανασκόπησης θεραπείας μπορείτε να προσαρμόσετε τις παραμέτρους θεραπείας στα επίπεδα που θέλετε.

Σημείωση: Ποτέ μην ξεκινάτε με ρύθμιση της πίεσης – πρώτα προσαρμόστε όλες τις άλλες παραμέτρους και ρυθμίστε την πίεση (Bar) ακριβώς πριν 
ξεκινήσετε τη θεραπεία 

Παράμετροι

1. Αγγίξτε για ενεργοποίηση
2. Προσαρμόστε με το χειριστήριο 
ρύθμισης:
• Δεξιόστροφα – Αύξηση
• Αριστερόστροφα – Μείωση

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΜΠΟΥ
Μόλις επιλέξετε το κουμπί «Transmitter type» (Τύπος πομπού) (όπως απεικονίζεται προηγουμένως), θα εμφανιστεί μια οθόνη 

με τους τέσσερις τύπους πομπού για επιλογή. Στη δεύτερη οθόνη εμφανίζεται μια λίστα των διαθέσιμων πομπών για τον 

συγκεκριμένο τύπο επιλεγμένου πομπού. Αγγίξτε τον πομπό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μόλις επιλέξετε, οι πληροφορίες θα 

συμπληρωθούν στην οθόνη θεραπείας με τον πομπό επιλογής.

Η επιλογή υποδεικνύει το πλαίσιο 
«Transmitter type» (Τύπος πομπού)
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5. ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «COMFORT» στο «ON»
Πατήστε το κουμπί έναρξης/παύσης

Ο συμπιεστής οπλίζεται για λίγα δευτερόλεπτα και όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Armed» (Οπλισμένο), μπορείτε να ξεκινήσετε τη 

θεραπεία, ενεργοποιώντας τον εφαρμογέα.

Το κουμπί στο επάνω μέρος του εφαρμογέα είναι το κουμπί ενεργοποίησης, που ονομάζεται επίσης κουμπί έναρξης/διακοπής.
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6. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Όταν η θεραπεία ξεκινήσει με τη λειτουργία «Comfort» (Άνεση) στο «ON« η πίεση θα αυξηθεί σταδιακά ξεκινώντας από το 1/10 

της καθορισμένης τιμής. 

Η πραγματική τιμή εμφανίζεται στη γραμμή προόδου της λειτουργίας «Comfort» (Άνεση). 

Εάν ο ασθενής δηλώσει ότι αισθάνεται άβολα ή πόνο κατά τη θεραπεία, τότε ο θεραπευτής μπορεί να διακόψει τη θεραπεία από 

τον εφαρμογέα. 

Ο θεραπευτής έχει 2 επιλογές: 

1. Συνέχιση της θεραπείας στο επίπεδο Άνεσης.

2. Συνέχιση της θεραπείας με αναζήτηση του νέου επιπέδου Άνεσης. 
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7. ΠΑΥΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η παύση της θεραπείας εμφανίζει αυτόματα το κουμπί διακοπής θεραπείας στην οθόνη Ανασκόπησης θεραπείας

Μπορείτε να κάνετε παύση της θεραπείας, πατώντας τα κουμπιά ΠΑΥΣΗ που βρίσκονται στη συσκευή. Μπορείτε επίσης να 

κάνετε παύση της θεραπείας, πατώντας το κουμπί που υπάρχει στον εφαρμογέα.

Ανατρέξτε στα παραδείγματα σεναρίου:

Σενάριο 1: ο εφαρμογέας είναι ενεργός και το βλήμα κινείται. Πατώντας το κουμπί του εφαρμογέα, το βλήμα σταματά να κινείται, 

αλλά ο εφαρμογέας παραμένει ενεργός. Πατώντας ξανά το κουμπί στον εφαρμογέα, το βλήμα αρχίζει ξανά να κινείται και η 

θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί.

Σενάριο 2: ο εφαρμογέας είναι ενεργός και το βλήμα κινείται. Πατώντας το κουμπί παύσης της συσκευής, το βλήμα σταματά 

να κινείται, αλλά ο εφαρμογέας παραμένει ενεργός. Πατώντας το κουμπί του εφαρμογέα δεν συμβαίνει τίποτα. Πατώντας ξανά 

το κουμπί παύσης της συσκευής ο εφαρμογέας ενημερώνεται ότι η συσκευή είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη θεραπεία. Αν τώρα 

πατηθεί ξανά το κουμπί στον εφαρμογέα, το βλήμα αρχίζει ξανά να κινείται και η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί.
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8. ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Εάν ο εφαρμογέας είναι ενεργός και το βλήματα κινείται: 

Κάνετε πρώτα παύση της θεραπείας και, στη συνέχεια, ο εφαρμογέας απενεργοποιείται. Κατόπιν, επιλέγοντας το «Stop treatment» 

(Διακοπή θεραπείας), η θεραπεία τερματίζεται και εμφανίζεται η σύνοψη της θεραπείας.

9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΗΣ ΡΙΠΗΣ
Ο εφαρμογέας Falcon D-Actor έχει τη δυνατότητα μονής ριπής.

Αυτό γίνεται επιλέγοντας το «Frequency» (Συχνότητα) και στρέφοντας το χειριστήριο προς τα αριστερά μέχρι τα Hz να 

αναγράφουν «—». Στη συνέχεια επιλέξτε το «Pulses» (Παλμοί) και αλλάξτε το πλήθος τους σε «1». 

Όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία μονής ριπής, θα εμφανιστεί η οθόνη «Treatment summary» (Σύνοψη θεραπείας). 
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10. ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία, θα εμφανιστεί η οθόνη «Treatment Summary» (Σύνοψη θεραπείας) με τις παρακάτω επιλογές:

• Επαναλάβετε τη θεραπεία πιέζοντας ξανά το «Run» (Εκτέλεση).

• Κουμπί «Save» (Αποθήκευση)

 » το πρωτόκολλο θεραπείας αποθηκεύεται στα Προσαρμοσμένα πρωτόκολλα

• Κουμπί «Assign to» (Αντιστοίχιση σε)

 » Αντιστοίχιση πληροφοριών θεραπείας στα δεδομένα θεραπείας

 » Άνοιγμα Κλίμακας πόνου για καταγραφή του πόνου μετά τη θεραπεία

• Έξοδος από τον Τρόπο θεραπείας και επιστροφή στην αρχική οθόνη
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SPS (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ)

Η συσκευή Intelect® RPW 2 διαθέτει εικονίδιο SPS (Προτεινόμενη Παραμετροποίηση) με μια σειρά προκαθορισμένων 

πρωτοκόλλων όπου η περιοχή σώματος, η κλινική ένδειξη, η παθολογική κατάσταση και η σοβαρότητα επιλέγονται από τον 

χρήστη και ο προτεινόμενος αλγόριθμος επιλέγει τις ρυθμίσεις παραμέτρων. Μπορείτε να επεξεργαστείτε όλες τις ρυθμίσεις, 

ώστε να ανταποκρίνονται στη συνταγή θεραπείας και την άνεση του ασθενούς.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ SPS:

1.  Επιλέξτε το SPS από την Αρχική οθόνη

2. Επιλέξτε το ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ όπου θα γίνει η θεραπεία 

Σημείωση: το επιλεγμένο μέρος του σώματος θα επισημανθεί και αν μετακινήσετε το δάχτυλό σας σε άλλη περιοχή ενώ κρατάτε επαφή με την οθόνη, 

τότε θα επισημάνετε και θα επιλέξετε κι άλλο μέρος του σώματος.
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3. Επιλογή Ενδείξεων

Επιλογή κύματος πίεσης

4. Επιλογή Ενδείξεων

Επιλογή θεραπείας Ζώνης πόνου
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5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Στην οθόνη Ανασκόπησης θεραπείας εμφανίζονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θεραπείας και μπορείτε να προσαρμόσετε τις 

παραμέτρους στα επίπεδα που θέλετε.

Επιλογή Ακτινικών Κυμάτων Πίεσης

Παράμετροι

1. Αγγίξτε για ενεργοποίηση
2. Προσαρμόστε με το χειριστήριο ρύθμισης:
• Δεξιόστροφα – Αύξηση
• Αριστερόστροφα – Μείωση
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7. ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ

Εκτέλεση θεραπείας
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση μιας θεραπείας, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα Δεδομένα θεραπείας στη συσκευή Intelect® RPW 2 για 

μεταγενέστερη χρήση στη συσκευή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Κάντε κλικ στο κουμπί «Assign to» (Αντιστοίχιση σε). Τα δεδομένα θεραπείας μπορούν να αντιστοιχιστούν σε έναν φάκελο 

οποιαδήποτε στιγμή της θεραπείας (ρύθμιση παραμέτρων, εκτέλεση ή ολοκλήρωση), αλλά τα δεδομένα θα αποθηκευτούν μόνο 

όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία και το κανάλι είναι ελεύθερο για την επόμενη θεραπεία (μετά το πάτημα του κουμπιού «EXIT» 

(Έξοδος) στην οθόνη «Treatment Summary» (Σύνοψη θεραπείας))

Άνοιγμα Κλίμακας πόνου για καταγραφή του πόνου μετά τη θεραπεία



46 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INTELECT® RPW 2

3. Εμφανίζεται η οθόνη «Treatment data» (Δεδομένα θεραπείας)
Αποθηκεύστε τα δεδομένα θεραπείας σε υπάρχοντα φάκελο ID ή δημιουργήστε έναν νέο φάκελο ID και αποθηκεύστε εκεί

Δημιουργία & αποθήκευση 
σε νέο φάκελο ID

Επιλογή και 
αποθήκευση σε 
υπάρχοντα φάκελο ID

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΕΟ ID: 

Πληκτρολογήστε το ID και αποθηκεύστε
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Πιέστε το εικονίδιο «TREATMENT DATA» (ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) στην αρχική οθόνη

1. ΠΡΟΒΟΛΗ Δεδομένων θεραπείας 
Προβολή Δεδομένων θεραπείας



Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της συνεδρίας
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Επιλέξτε συνεδρία για να δείτε τη Σύνοψη 
θεραπείας για αυτήν τη συνεδρία.

Εμφανίζεται το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ με χρονολογική σειρά, συμπεριλαμβανομένων όλων των ήδη αποθηκευμένων συνεδριών 

θεραπείας
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2. ΔΙΑΓΡΑΦΗ Δεδομένων θεραπείας
Διαγραφή όλων των ID

Διαγραφή ενός ID
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Διαγραφή όλων των συνεδριών θεραπείας

Διαγραφή μίας συνεδρίας
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Η συσκευή Intelect® RPW 2 επιτρέπει τον καθορισμό έως και 25 προσαρμοσμένων πρωτοκόλλων. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα νέο προσαρμοσμένο πρωτόκολλο είτε στην οθόνη Αξιολόγηση θεραπείας είτε στην οθόνη 

Σύνοψη θεραπείας.

1. Αγγίξτε το «SAVE» (Αποθήκευση) στην οθόνη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ή ΣΥΝΟΨΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2. Ονομάστε το προσαρμοσμένο πρωτόκολλο με το πληκτρολόγιο

Σημείωση: είναι επίσης δυνατή η αντικατάσταση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του τρόπου θεραπείας αντί της αποθήκευσης σε προσαρμοσμένα 
πρωτόκολλα.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 

Πληκτρολογήστε το όνομα του προσαρμοσμένου πρωτοκόλλου και Αποθηκεύστε
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Αγγίξτε το εικονίδιο «CUSTOM PROTOCOLS» (Προσαρμοσμένα πρωτόκολλα) στην αρχική οθόνη

1. ΠΡΟΒΟΛΗ προσαρμοσμένου πρωτοκόλλου
Επιλέξτε το προσαρμοσμένο πρωτόκολλο που θέλετε
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Εμφανίζεται η οθόνη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ που εμφανίζει τις ρυθμίσεις του πρωτοκόλλου.

Ξεκινήστε τη θεραπεία ή εκτελέστε άλλες ενέργειες. 

2. ΔΙΑΓΡΑΦΗ προσαρμοσμένου πρωτοκόλλου
Διαγραφή όλων των πρωτοκόλλων
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Διαγραφή μεμονωμένου πρωτοκόλλου
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ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

Η συσκευή Intelect® RPW 2 επιτρέπει 12 συντομεύσεις αντιστοίχισης προσαρμοσμένου πρωτοκόλλου στην αρχική οθόνη.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα στην αρχική οθόνη για να αντιστοιχίσετε μια ελεύθερη συντόμευση. Τα εικονίδια 

συντόμευσης για τα προσαρμοσμένα πρωτόκολλα εμφανίζονται με γκρίζο χρώμα: Πατήστε ένα από τα μη αντιστοιχισμένα 

εικονίδια «Συντόμευσης» της αρχικής οθόνης.

Επιλέξτε το πρωτόκολλο που θέλετε στη βιβλιοθήκη «Custom Protocol» (Προσαρμοσμένα πρωτόκολλα)
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Αντιστοιχισμένη συντόμευση της αρχικής οθόνης

Μόλις ένα εικονίδιο συντόμευσης αντιστοιχιστεί αποκτά το χρώμα και το σύμβολο του αντίστοιχου τρόπου θεραπείας
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ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να καταργήσετε την αντιστοίχιση μιας συντόμευσης της αρχικής οθόνης προς ένα 

προσαρμοσμένο πρωτόκολλο:

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο συντόμευσης του οποίου θέλετε να καταργήσετε την αντιστοίχιση.

Η συσκευή θα εμφανίσει ένα πλαίσιο κειμένου που θα ρωτάει, «Remove “My Custom Protocol 1” shortcut?» (Να καταργηθεί η 

συντόμευση «Το προσαρμοσμένο πρωτόκολλό μου 1»;)

Επιλέξτε: το «Cancel» (Ακύρωση) για να διακόψετε τη διαδικασία αναίρεσης και να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη ή το 

«Confirm» (Επιβεβαίωση) για να συνεχίσετε τη διαδικασία κατάργησης της αντιστοίχισης. Εάν επιλέξετε το «Confirm» 

(Επιβεβαίωση), η αντιστοιχισμένη συντόμευση δεν θα εμφανίζεται πλέον στην Αρχική οθόνη.
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ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η συσκευή Intelect® RPW 2 περιέχει μια μοναδική βιβλιοθήκη Κλινικών πόρων.

Η βιβλιοθήκη ανατομικών και παθολογικών εικόνων έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει τον χειριστή να κατανοεί και να εντοπίζει 

οπτικά συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες και τα συνήθη προβλήματα που σχετίζονται με παθολογικές παθήσεις, καθώς και για να 

παρέχει στον κλινικό ιατρό ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιεί μαζί με τον ασθενή.

Οι περιγραφές των τρόπων θεραπείας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το φυσικό υπόβαθρο και τις φυσιολογικές επιδράσεις 

των θεραπειών Ακτινικών Κυμάτων Πίεσης και Δονήσεων, με σκοπό να βοηθήσουν τον χρήστη στην επιλογή του κατάλληλου 

τρόπου θεραπείας.

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να δείτε τη Βιβλιοθήκη Κλινικών Πόρων:

Πατήστε το εικονίδιο «Clinical Resources» (Βιβλιοθήκη κλινικών πόρων) στην Αρχική οθόνη.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ/ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να προβάλετε τη Βιβλιοθήκη Ανατομικών και Παθολογικών Εικόνων:

1. Πατήστε το εικονίδιο Βιβλιοθήκης Ανατομικών ή Παθολογικών Εικόνων στην οθόνη «Clinical Resources»  
(Κλινικοί πόροι)
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2. Αγγίξτε το τμήμα του σώματος για το οποίο θέλετε να δείτε πληροφορίες. 
Επιλέξτε την εμπρόσθια (στα αριστερά της οθόνης) ή την οπίσθια (στα δεξιά της οθόνης) πλευρά.

3. Εμφανίζονται οι διαθέσιμες εικόνες για το επιλεγμένο μέρος του σώματος.
Αγγίξτε την εικόνα που θέλετε να δείτε σε πλήρη οθόνη.
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4. Εικόνα πλήρους οθόνης

Κλείσιμο λειτουργίας πλήρους οθόνης
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΠΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να δείτε τις περιγραφές της θεραπείας με Ακτινικά Κύματα Πίεσης και Δονήσεις:

1. Επιλέξτε μία από τις περιγραφές τρόπου θεραπείας

2. Εμφανίζεται η περιγραφή του τρόπου θεραπείας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Η συσκευή Intelect® RPW 2 επιτρέπει στον χρήστη να εκτυπώσει την οθόνη, π.χ. τα στοιχεία μιας συνεδρίας θεραπείας. Αυτό 

γίνεται ως εξής:

 

1. Εισαγάγετε τη μονάδα USB στη θύρα USB που υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής Intelect® RPW 2

2. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί εκτέλεσης/παύσης και το κουμπί On/Off για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Η οθόνη θα αναβοσβήσει 

και η εικόνα θα καταγραφεί στον δίσκο USB.

3. Στο μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε εξαγωγή του δίσκου USB για την ασφαλή αφαίρεση από τη συσκευή RPW 2.

4. Η μορφή του αρχείου είναι bitmap και στο όνομά του κωδικοποιείται η ημερομηνία και η ώρα.

Σημείωση : Η λειτουργία εκτύπωσης οθόνης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της θεραπείας
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Όλα τα μηνύματα συστήματος, τα προειδοποιητικά μηνύματα και τα μηνύματα σφάλματος που εμφανίζει από τη συσκευή είναι 

εύκολα κατανοητά, εκτός από το σφάλμα συστήματος.

2. Εάν παρουσιαστεί σφάλμα συστήματος, σημειώστε τον κωδικό σφάλματος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων 

της DJO ή το Τμήμα Σέρβις της DJO

3. Σε περίπτωση που εμφανιστεί ένα κόκκινο τρίγωνο, κάντε κλικ στο τρίγωνο για να δείτε την επεξήγηση

 

internationalproductsupport@djoglobal.com

Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, η οθόνη και οι λυχνίες δεν ανάβουν

1. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ON/OFF στο πίσω μέρος της συσκευής είναι ενεργοποιημένο (ON) 

2. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σε κατάλληλη πρίζα



64 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΛ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INTELECT® RPW 2

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Παρακάτω πίνακες παρέχουν στους χρήστες του Intelect® RPW 2 τις απαραίτητες πληροφορίες για την παραγγελία ανταλλακτικών 

παρελκομένων που χρησιμοποιούνται με το σύστημα. Αυτή η λίστα ανταλλακτικών παρελκομένων έχει σχεδιαστεί για χρήση με 

το Intelect® RPW 2. Κατά την παραγγελία, δηλώστε τον αντίστοιχο αριθμό εξαρτήματος, περιγραφή και ποσότητα που επιθυμείτε. 

Όλοι οι αριθμοί εξαρτημάτων που αναφέρονται παρακάτω πωλούνται σε ποσότητες του 1, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Αριθμός μοντέλου Περιγραφή

18080 Εφαρμογέας RPW Falcon®

28178 Πομπός «δέσμης» Ro40

29724 Πομπός D20-S D-Actor® 20mm

29104 Κιτ γενικής επισκευής κοντό

15-1140 Μονάδα USB

22651 Κύπελλο και βάση συγκράτησης γέλης

82-0274 Σάκος RPW

22652 Δίσκος πομπών

13-7611-1 Υποδοχή καλωδίων

22654 Δοχείο νερού

 13-28660* Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (Διατίθεται σε πολλές γλώσσες με κάθε μονάδα)

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός μοντέλου Περιγραφή

14679 Καλώδιο τροφοδοσίας, Βόρεια Αμερική

14814 Καλώδιο τροφοδοσίας, Ελβετία

40-0108 Καλώδιο τροφοδοσίας, Ην. Βασίλειο

14816 Καλώδιο τροφοδοσίας, Ινδία

14817 Καλώδιο τροφοδοσίας, Ισραήλ

14818 Καλώδιο τροφοδοσίας, Δανία

14819 Καλώδιο τροφοδοσίας, Αυστραλία

14820 Καλώδιο τροφοδοσίας, ΕΕ 

14821 Καλώδιο τροφοδοσίας, Ιαπωνία

40-1112 Καλώδιο τροφοδοσίας, Αργεντινή

Σημείωση: Για τα ανταλλακτικά παρελκόμενα του εφαρμογέα Falcon, ανατρέξτε στη σελίδα 73 

Οι ονομασίες Falcon και D-Actor είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Storz medical AG



65 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΛ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INTELECT® RPW 2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Αριθμός μοντέλου Περιγραφή

29104 Κιτ γενικής επισκευής κοντό

28739 Βούρτσα καθαρισμού σωλήνα οδηγού

31800 Σετ 9 πομπών σε θήκη, παρελκόμενο

29801 Πομπός A6 σημείων

29802 Πομπός «Δάκτυλο» T10

29729 Πομπός C15, 15 mm από Cerama-X, μαύρος

29728 Πομπός DI15, 15 mm, «Deep Impact», μαύρος

29726 Πομπός F15 «Focus-Lens» 15 mm

29724 Πομπός D20-S D-Actor® 20mm

28736 Πομπός D20-T

29725 Πομπός D35-S, 35 mm, D-Actor®, μαύρος

29539 Πομπός ATLAS

28946 Σετ πομπών INTELECT RPW 2 SPINE-ACTOR

28945 Σετ πομπών INTELECT RPW 2 PERI-ACTOR

19365 V-Actor® HF

28740 Πομπός V-Actor® V25

28741 Πομπός V-Actor® V40

29742 Πομπός V-Actor V10 χωρίς βιδωτό πώμα πομπού

4248 Γέλη υπερήχων, φιάλες 24x 8,5oz

4238 Γέλη υπερήχων, δοχείο 5L με γεμιζόμενη φιάλη

4266 Γέλη υπερήχων Intelect. δοχείο 5L με γεμιζόμενη φιάλη

82-0274 Σάκος RPW

15-1140 Μονάδα USB

18638 Πομπός R15, 15 mm, ESWT, μαύρος

Οι ονομασίες Falcon, D-Actor® και V-Actor® είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Storz medical AG
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INTELECT® RPW 2

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ 
V-ACTOR HF®

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το V-ACTOR HF® είναι ένας εφαρμογέας "θεραπείας 

δονήσεων" και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προαιρετικό 

παρελκόμενο με το Intelect® RPW 2.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον εφαρμογέα, είναι δυνατή η 

θεραπεία μαλακών ιστών χρησιμοποιώντας παλμούς υψηλής 

συχνότητας.

Οι προϋποθέσεις για τη χρήση του εφαρμογέα V-ACTOR 

HF αντιστοιχούν στις προϋποθέσεις λειτουργίας του 

Intelect RPW 2. Για περισσότερες λεπτομέρειες. διαβάστε 

το κεφάλαιο «Αντενδείξεις» στις παρούσες οδηγίες χρήσης 

(IFU). 

Ανάλογα με τη θεραπεία που θα εκτελεστεί, μπορείτε να 

εξοπλίσετε τον εφαρμογέα με μία από τις τρεις παρακάτω 

κεφαλές πομπού δονήσεων:

1: Σφαιρικός πομπός δονήσεων V-ACTOR HF 10 mm (V10)

2: Πομπός δονήσεων V-ACTOR HF 25 mm (V25)

3: Πομπός δονήσεων V-ACTOR HF 40 mm

1

1: Κουμπί ενεργοποίησης

2

2: Πομπός δονήσεων

3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

• Αφαιρέστε τον εφαρμογέα και τα παρελκόμενα από τη 

συσκευασία.

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα περιλαμβάνονται στη 

συσκευασία και ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά.

• Επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή σας ή τον 

κατασκευαστή εάν λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά 

οποιαδήποτε αντικείμενα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Στα τυπικά περιεχόμενα του εφαρμογέα V-ACTOR HF 

περιλαμβάνονται τα εξής:

– Εφαρμογέας

– Πομπός δονήσεων V25 με βιδωτό πώμα

– Πομπός δονήσεων V40 με βιδωτό πώμα

Σημείωση: Ο πομπός δονήσεων V10 είναι προαιρετικό παρελκόμενο 
για τον V-Actor HF και πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά.

*Το V-Actor είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Storz Medical AG
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INTELECT® RPW 2

1: Κόκκινες 
κουκκίδες
2: Εξωτερικό 
τμήμα σώματος 
βύσματος

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ

Το Intelect® RPW 2 διαθέτει σύνδεσμο για τον εφαρμογέα 

V-ACTOR HF® και αποκλειστική βάση εφαρμογέα στην 

αριστερή πλευρά της συσκευής.

Για να συνδέσετε το V-Actor HF, εντοπίστε τους συνδέσμους 

στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Καθώς η βάση για τον 

εφαρμογέα V-Actor βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της 

συσκευής, συνιστάται η χρήση του συνδέσμου στα αριστερά.

• Εισαγάγετε το βύσμα του εφαρμογέα στον αντίστοιχο 

σύνδεσμο του Intelect RPW 2.

• Βεβαιωθείτε ότι η κόκκινη κουκκίδα στο βύσμα είναι 

ευθυγραμμισμένη με την κόκκινη κουκίδα στον σύνδεσμο 

του εφαρμογέα.

• Πιέστε απαλά το βύσμα στον σύνδεσμο μέχρι να ασφαλίσει, 

αποτρέποντας την ακούσια αποσύνδεση εάν τραβήξετε το 

καλώδιο.

• Τοποθετήστε τον εφαρμογέα στη βάση του.

• Για να διακόψετε τη σύνδεση, τραβήξτε το εξωτερικό 

τμήμα του σώματος του βύσματος. Με αυτόν τον τρόπο 

απελευθερώνεται πρώτα η ασφάλεια, επιτρέποντας 

στο βύσμα να τραβηχτεί έξω από τον σύνδεσμο του 

εφαρμογέα.

*Το V-Actor είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Storz Medical AG
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INTELECT® RPW 2

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Ο χειρισμός του εφαρμογέα γίνεται μέσω της οθόνης του Intelect® RPW 2. Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν χειροκίνητα στην 

οθόνη ή να εφαρμοστούν προγραμματισμένες ρυθμίσεις.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

• Συνδέστε τον ε V-ACTOR HF® στο Intelect RPW 2.

• Ρυθμίστε την ενέργεια παλμών στη λειτουργία του V-ACTOR HF σε αρχική τιμή 2 bar.

• Ενεργοποιήστε το κουμπί ενεργοποίησης.

Σημείωση: Το κουμπί ενεργοποίησης λειτουργεί ως διακόπτης On/Off όταν πατηθεί σύντομα. Πατώντας το παρατεταμένα, λειτουργεί ως διακόπτης 
άκρου, δηλαδή οι παλμοί θα συνεχίσουν μέχρι να απελευθερωθεί το κουμπί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Εκτελέστε τους παρακάτω λειτουργικούς ελέγχους μετά την εγκατάσταση της συσκευής:

• Ρυθμίστε το επίπεδο ενέργειας στη λειτουργία του V-ACTOR HF σε 2,4 bar.

• Επαναφέρετε το πραγματικό πλήθος παλμών στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

• Ελευθερώστε παλμούς με συχνότητα παλμού 30 Hz.

• Βεβαιωθείτε ότι οι παλμοί που ελευθερώνονται μετρούνται σωστά στον μετρητή παλμών θεραπείας της συσκευής ελέγχου.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

• Πριν από κάθε θεραπεία, βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής παλμών έχει ρυθμιστεί στο μηδέν.

• Ξεκινήστε τη θεραπεία V-ACTOR HF σε επίπεδο ενέργειας 2 bar και συχνότητα 20 Hz.

• Υπάρχει σχέση μεταξύ πίεσης και συχνότητας, όταν η μία αυξάνεται η άλλη μειώνεται. Ο εφαρμογέας V-Actor HF δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα στη μέγιστη συχνότητα και πίεση. Ανατρέξτε στον πίνακα που δείχνει τη σχέση μεταξύ πίεσης και 

συχνότητας στη σελίδα 70.

*Το V-Actor είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Storz Medical AG

Προσοχή!
Πιθανή δυσλειτουργία της συσκευής ή των εξαρτημάτων της!

Πριν την έναρξη της θεραπείας, είναι απαραίτητο να κάνετε τους ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ που 

περιγράφονται παρακάτω.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INTELECT® RPW 2

Πίεση (Bar) Συχνότητα (Hz)

2,4 50

2,5 46

2,6 42

2,7 41

2,8 39

2,9 38

3,0 36

3,1 35

3,2 34

3,3 33

3,4 31

3,5 30

3,6 28

3,7 27

3,8 26

3,9 25

4,0 24

4,1 23

4,2 22

4,3 21

4,5 20

4,6 19

4,8 18

5,0 17

Ο πίνακας που φαίνεται εδώ δείχνει τη σχέση μεταξύ 

πίεσης και συχνότητας κατά τη χρήση του V-Actor HF με το 

Intelect® RPW 2.



70 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ V-ACTOR HF ΕΛ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INTELECT® RPW 2

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από τη χρήση, ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι τη συσκευή λειτουργεί με ασφάλεια και είναι σε καλή κατάσταση. 

Κάθε φορά που μεταφέρεται η συσκευή, βεβαιωθείτε στη συνέχεια ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι λειτουργικοί έλεγχοι στη 

συσκευή πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 69, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ.

Σημείωση: Το μέγιστο επίπεδο ενέργειας που χρησιμοποιείται κατά τη θεραπεία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προκαλεί αδικαιολόγητο πόνο στον 
ασθενή.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

• Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα λαδιού μασάζ στο δέρμα του ασθενούς στην περιοχή θεραπείας και στον πομπό δονήσεων 

V-ACTOR HF.

• Εκτελέστε θεραπεία με τον V-ACTOR HF όπως συνιστάται στο φυλλάδιο εφαρμογής/στις συστάσεις εφαρμογής.

*Το V-Actor είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Storz Medical AG

Προσοχή!
Το εξάρτημα χειρός δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς φορτίο (χωρίς επιφάνεια πρόσκρουσης). 

• Μην ενεργοποιείτε παλμούς εάν ο πομπός κραδασμών δεν βρίσκεται σε επαφή με τη ζώνη θεραπείας!

Προσοχή!
Σε παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, ο θόρυβος των παλμών μπορεί να θεωρηθεί δυσάρεστος!

• Προσφέρετε προστατευτικά ακοής στον ασθενή.

• Υπόδειξη: Ο χρήστης πρέπει επίσης να φοράει προστατευτικά ακοής.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΜΠΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ V25 
ΚΑΙ V10

• Για να αφαιρέσετε τον πομπό δονήσεων των 25 mm ή 

τον σφαιρικό πομπό δονήσεων των 10 mm, ξεβιδώστε 

το βιδωτό πώμα του πομπού δονήσεων (1) από τον 

εφαρμογέα και τραβήξτε έξω τον πομπό δονήσεων (2).

• Καθαρίστε όλα τα μέρη του πομπού δονήσεων, όπως 

περιγράφεται στη σελίδα 73.

• Αφήστε τον πομπό δονήσεων να στεγνώσει στον αέρα

• Επανασυναρμολογήστε τον πομπό δονήσεων με 

αντίστροφη σειρά.

• Βιδώστε τον νέο πομπό δονήσεων στον εφαρμογέα και 

σφίξτε με το χέρι.

V40

1 Μπροστινό πώμα

2 Κεφαλή πομπού δονήσεων 

3 Δακτύλιος στεγανοποίησης

4 Ελατήριο στοιχείο

5 Πίσω πώμα

6 Εγκοπή

7 Κάτω χείλος

• Για να αφαιρέσετε τον πομπό δονήσεων V40, ξεβιδώστε 

τον από τον εφαρμογέα.

• Ξεβιδώστε το βιδωτό πώμα του πομπού δονήσεων (1 και 5) 

και τραβήξτε έξω τον πομπό δονήσεων.

• Αφαιρέστε τον δακτύλιο στεγανοποίησης (3) πιέζοντάς τον 

στο σημείο της εγκοπής (6).

• Για καθαρισμό, συμπιέστε ελαφρά το στοιχείο ελατηρίου 

(4) και αφαιρέστε τα υπολείμματα από κάτω του. Μην 

επιχειρήσετε να αφαιρέσετε αυτό το τμήμα του πομπού!

• Καθαρίστε όλα τα μέρη του πομπού δονήσεων, όπως 

περιγράφεται στη σελίδα 73 και αφήστε τα να στεγνώσουν 

στον αέρα. Όταν επανασυναρμολογείτε το V40, σημειώστε 

ότι ο δακτύλιος στεγανοποίησης έχει κάτω χείλος (7), 

το οποίο πρέπει να είναι στραμμένο προς τα έξω όταν 

επανασυναρμολογείται.

• Επανασυναρμολογήστε τον πομπό δονήσεων με 

αντίστροφη σειρά.

• Βεβαιωθείτε ότι η λεία πλευρά του δακτυλίου 

στεγανοποίησης (3) είναι σε επαφή με την κεφαλή του 

πομπού δονήσεων (2).

• Βιδώστε τον νέο πομπό δονήσεων στον εφαρμογέα και 

σφίξτε με το χέρι.

*Το V-Actor είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Storz Medical AG

2
1

1 2 34 5

6
7
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΑΣ

• Καθαρίστε τη γέλη σύζευξης από τον εφαρμογέα, χρησιμοποιώντας ένα καθαριστικό κατάλληλο για επιφάνειες.

• Απολυμάνετε τον εφαρμογέα με απολυμαντικό με βάση το οινόπνευμα που είναι κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών 

(ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή).

• Καθαρίζετε καλά τους πομπούς δονήσεων μετά από κάθε χρήση. 

• Μετά από κάθε χρήση, μπορείτε να καθαρίζετε τους πομπούς δονήσεων με τα συνήθη καθαριστικά και απολυμαντικά.

• Εναλλακτικά, μπορείτε να καθαρίζετε τους πομπούς δονήσεων καθημερινά σε λουτρό υπερήχων.

Προσοχή!
Τα καθαριστικά και τα απολυμαντικά μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτική ατμόσφαιρα. 

Αποσυνδέετε τον εφαρμογέα από τη συσκευή ελέγχου πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή 

συντήρησης.

Προσοχή!
Είναι σημαντικό να μην επιτρέπεται η διείσδυση υγρού είτε στη συσκευή είτε στη σωλήνωσή της.

Προσοχή!
Τα συστατικά που αναφέρονται εδώ είναι μη δεσμευτικά παραδείγματα. Δεν δεσμευόμαστε για την πληρότητα της 

λίστας.
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ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ ΚΑΙ 
ΠΟΜΠΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

Μετά από κάθε χρήση, τα εξαρτήματα του εφαρμογέα που 

έρχονται σε επαφή με τον ασθενή πρέπει να καθαρίζονται 

και να απολυμαίνονται καλά, πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

Οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή 

ζημιάς στα εξαρτήματα και δυσλειτουργιών.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας τα ακόλουθα μέσα 

και εξοπλισμό για να εκτελέσετε τις εργασίες καθαρισμού και 

απολύμανσης:

– Καθαρά, μαλακά και χωρίς χνούδι πανιά καθαρισμού

– Ουσίες καθαρισμού

– Απολυμαντικό επιφανειών με βάση το οινόπνευμα

– Λουτρό υπερήχων (αν απαιτείται)

V25 ΚΑΙ V10

• Ξεβιδώστε τον πομπό δονήσεων από τον εφαρμογέα.

• Αφαιρέστε το ένθετο του πομπού δονήσεων από το 

μπροστινό πώμα.

– Το στοιχείο ελατηρίου (1) στο ένθετο του πομπού 

δονήσεων δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί.

• Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα κάτω από τρεχούμενο νερό.

• Εναλλακτικά, μπορείτε να καθαρίσετε και να απολυμάνετε 

το ένθετο του πομπού δονήσεων και τον δακτύλιο 

στεγανοποίησης σε λουτρό υπερήχων.

V40

• Ξεβιδώστε τον πομπό δονήσεων από τον εφαρμογέα.

• Αποσυναρμολογήστε το βιδωτό, διαιρούμενο πώμα του 

πομπού δονήσεων.

• Αφαιρέστε το ένθετο του πομπού δονήσεων από το 

μπροστινό πώμα.

• Αφαιρέστε τον μπροστινό δακτύλιο στεγανοποίησης (2).

• Υπάρχει εγκοπή ώστε να αφαιρείται ευκολότερα.

• Το στοιχείο ελατηρίου στο ένθετο του πομπού δονήσεων (1) 

δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί.

• Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα κάτω από τρεχούμενο νερό.

• Εναλλακτικά, μπορείτε να καθαρίσετε και να απολυμάνετε 

το ένθετο του πομπού δονήσεων και τον δακτύλιο 

στεγανοποίησης σε λουτρό υπερήχων.

1 2

1
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπόκεινται σε τεχνικές αλλαγές

Σημείωση: Σε περίπτωση μεταφοράς του ιατρικού προϊόντος σε τρίτους, πρέπει να τηρούνται τα εξής: 

– Μαζί με το ιατρικό προϊόν πρέπει να παρέχεται η πλήρης τεκμηρίωση της συσκευής.

– Το ιατρικό προϊόν μπορεί να εξαχθεί σε ξένη χώρα μόνο εάν το ιατρικό προϊόν και οι αντίστοιχες ενδείξεις επιτρέπονται εκεί.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τις Οδηγίες, ανατρέξτε στο ξεχωριστό εγχειρίδιο λειτουργίας για τη δική σας 

συσκευή ελέγχου.

*Το V-Actor είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Storz Medical AG

Περιγραφή σφάλματος Πιθανή αιτία Διορθωτικές ενέργειες

Χωρίς παροχή πεπιεσμένου αέρα Διαρροές στο καλώδιο του εφαρμογέα ή λανθασμένη σύνδεσή του Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίου και σωλήνα και αντικαταστήστε τις, εάν χρειάζεται

Χωρίς ισχύ εξόδου Ελαττωματικός εφαρμογέας Αντικαταστήστε τον εφαρμογέα

Παρελκόμενα Κωδ. εξαρτ.:

Σετ εφαρμογέα V-ACTOR HF® 19365

ΠΟΜΠΟΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 25 mm 28740

ΠΟΜΠΟΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 40 mm 28741

ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΠΟΜΠΟΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 10 mm χωρίς βιδωτό πώμα 29742

Εφαρμογέας V-ACTOR

Συχνότητα λειτουργίας V-ACTOR 1 – 50 HZ

Επιλογή έντασης σε βήματα από 1 – 5 bar

Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία 10 °C – 30 °C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά 0 °C – 60 °C

Πίεση αέρα περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία 800 – 1060 HPA

Πίεση αέρα περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά 500 – 1060 HPA

Υγρασία αέρα κατά τη λειτουργία 5 – 55%, χωρίς συμπύκνωση

Υγρασία αέρα κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά 5 – 95%, χωρίς συμπύκνωση

Βάρος συμπερ. καλώδιο, υγρά περίπου 400 G

Προστασία από εισροή νερού IPX0
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ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ V-ACTOR® HF

Ο εφαρμογέας V-ACTOR HF® είναι εξάρτημα που φθείρεται. Θα αντικαταστήσουμε, χωρίς χρέωση του πελάτη, τους νέους 

εφαρμογείς που έχουν εκτελέσει έως 1 εκατομμύριο παλμούς, εάν προσκομίσεις επαρκείς αποδείξεις ότι το σφάλμα οφείλεται σε 

ελαττώματα υλικού ή εργασίας του εφαρμογέα. 

Το κόστος μεταφοράς και ο κίνδυνος απώλειας κατά την αποστολή των προϊόντων που επιστρέφονται βαρύνουν τον πελάτη.

Οι αξιώσεις εγγύησης γίνονται δεκτές μόνο εάν ο εφαρμογέας επιστραφεί καθαρισμένος στη θήκη του, στην πλήρη και αρχική 

του κατάσταση, με το δελτίο επισκευής συμπληρωμένο πλήρως. 

Τυχόν εξαρτήματα που λείπουν θα αντικατασταθούν με χρέωση. Τα παρελκόμενα που αποστέλλονται μαζί θα ελεγχθούν και, αν 

χρειαστεί, θα αντικατασταθούν αφού αξιολογηθούν.

Οι πομποί δονήσεων και τα κιτ ανακατασκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση του εφαρμογέα.

ΣΕΡΒΙΣ

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 88 στο παρόν εγχειρίδιο.

*Το V-Actor είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Storz Medical AG

ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΡΝΗΝΕΙΑ

Πρέπει να διαβάσετε το εγχειρίδιο λειτουργίας!

Προσοχή!
Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις στον εφαρμογέα και στους πομπούς. Κάθε μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα, 

επισκευή ή τροποποίηση των εφαρμογέων από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό απαλλάσσει τον κατασκευαστή 

από την ευθύνη και την υποχρέωσή του για ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Αυτό θα ακυρώσει αυτόματα 

την εγγύηση ακόμα και πριν από το τέλος της περιόδου εγγύησης.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ INTELECT® RPW 2

Αφού αποσυνδέσετε το σύστημα από την τροφοδοσία 

ρεύματος, καθαρίστε το με καθαρό πανί που δεν αφήνει 

χνούδι, εμποτισμένο με νερό και ήπιο αντιβακτηριακό 

σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες. Εάν απαιτείται 

υψηλότερος βαθμός αποστείρωσης, εμποτίστε το πανί με 

αντιμικροβιακό καθαριστικό. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται 

καθημερινά.

Μη βυθίζετε το σύστημα σε υγρά. Σε περίπτωση τυχαίας 

βύθισης της συσκευής, επικοινωνήστε αμέσως με τον 

αντιπρόσωπο ή το Τμήμα Σέρβις της DJO. Μην επιχειρήσετε 

να χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα που έχει υγρασία στο 

εσωτερικό του έως ότου ελεγχθεί και δοκιμαστεί από 

εκπαιδευμένο τεχνικό.

Καθαρισμός της οθόνης LCD
Καθαρίστε την οθόνη LCD με καθαρό, στεγνό πανί, όπως 

ακριβώς θα καθαρίζατε την οθόνη ενός υπολογιστή. Μη 

χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά ή χημικά ή υγρά. 

ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (IFU)

1. Μεταβείτε στον ιστότοπο της Chattanooga:  

www.chattanoogarehab.com

2. Μεταβείτε στην καρτέλα προϊόντος του Intelect RPW 2

3. Συμπληρώστε το έντυπο εγγραφής για να ενημερωθείτε 

σχετικά με τη διαθεσιμότητα νέων εκδόσεων λογισμικού και 

ενημερώσεων των οδηγιών χρήσης (IFU) του προϊόντος, εάν 

δεν το έχετε κάνει ήδη

4. Μεταβείτε στην καρτέλα εγγράφων

5. Κάντε κλικ στην τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης 

της συσκευής Intelect RPW 2 που διαθέτετε για λήψη

Σημείωση: για την προβολή απαιτείται πρόγραμμα 

ανάγνωσης αρχείων pdf 

Μπορείτε να ζητήσετε τις οδηγίες χρήσης (IFU) σε έντυπη 

μορφή από την DJO, είτε με εγγραφή στον ιστότοπο είτε από 

το τοπικό γραφείο ή αντιπρόσωπο της DJO. Το έντυπο θα 

σας παραδοθεί εντός 7 ημερών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

Το RPW 2 χρησιμοποιεί συμπυκνωτή μεταξύ του συμπιεστή 
και του εφαρμογέα για την εξαγωγή της υγρασίας από 
τον αέρα, ώστε να αποφευχθεί συσσώρευση νερού στον 
εφαρμογέα. Το νερό που εξάγεται συλλέγεται στο δοχείο 
νερού που βρίσκεται στο πίσω κάλυμμα ακριβώς κάτω από 
τη θύρα του καλωδίου τροφοδοσίας.
Η στάθμη του νερού πρέπει να ελέγχεται καθημερινά πριν 
από τη χρήση. Το δοχείο νερού πρέπει να αδειάζει τακτικά.

Για να αδειάσετε το δοχείο ακολουθήστε τις οδηγίες.
1. Πιέστε το κλιπ απελευθέρωσης και ανασηκώστε απαλά το 
δοχείο νερού από το Intelect® RPW 2, σύροντάς το προς τα 
πάνω.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι του δοχείου νερού και 
απορρίψτε τα υγρά απόβλητα.

Για να τοποθετήσετε ξανά το δοχείο 
1. Επανατοποθετήστε το καπάκι του δοχείου και εισαγάγετε 
τον σωλήνα νερού στο άνοιγμα που υπάρχει επάνω
2. Τοποθετήστε το δοχείο επάνω στο Intelect RPW 2 πάνω 
από το κλιπ σύνδεσης
3. Σύρετε το δοχείο προς τα κάτω. Πιέστε προς τα 
κάτω απαλά μέχρι να ακουστεί ο ήχος «κλικ». Το κλιπ 
απελευθέρωσης θα είναι ορατό μετά την εγκατάσταση του 
δοχείου νερού.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

1. Μεταβείτε στον ιστότοπο της Chattanooga:  

www.chattanoogarehab.com

2. Μεταβείτε στη σελίδα προϊόντος του Intelect RPW 2

3. Συμπληρώστε το έντυπο εγγραφής για να ενημερωθείτε 

σχετικά με τη διαθεσιμότητα νέων εκδόσεων λογισμικού και 

ενημερώσεων των οδηγιών χρήσης (IFU) του προϊόντος  

(εάν δεν το έχετε κάνει ήδη)

4. Μεταβείτε στην καρτέλα λήψεων

5. Κάντε λήψη του αρχείου zip αναβάθμισης υλικολογισμικού 

και εξαγωγή του αρχείου

6. Διαγράψτε τα περιεχόμενα του δίσκου USB που παρέχεται 

με το Intelect RPW 2

7. Αντιγράψτε τα αρχεία που εξήχθησαν στον δίσκο USB.

8. Απενεργοποιήστε τη συσκευή

9. Εισαγάγετε τον δίσκο USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος 

της συσκευής

10. Ενεργοποιήστε τη συσκευή

11. Η συσκευή θα εντοπίσει αυτόματα τη διαθεσιμότητα 

ενημέρωσης υλικολογισμικού και θα ξεκινήσει την 

αναβάθμιση. Η αναβάθμιση θα διαρκέσει μερικά λεπτά, στα 

οποία δεν πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή

12. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού, 

θα εμφανιστεί η Αρχική οθόνη και θα μπορείτε να 

αφαιρέσετε τον δίσκο USB. Η συσκευή είναι έτοιμη για 

χρήση.

13. Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού στις ρυθμίσεις

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Δεν απαιτείται εσωτερική συντήρηση ή τακτική 

βαθμονόμηση για την ίδια τη συσκευή. 

Για τους εφαρμογείς Falcon® και V-Actor HF® μαζί με τους 

πομπούς, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα αυτού του 

εγχειριδίου χρήστη.

Αντικατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας: Αποσυνδέστε το 

εργοστασιακό καλώδιο και, στη συνέχεια, συνδέστε το νέο 

καλώδιο.

*Οι ονομασίες Falcon και V-Actor είναι καταχωρημένα εμπορικά 
σήματα της Storz medical AG
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ FALCON®

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο τακτικός καθαρισμός εξασφαλίζει τέλεια υγιεινή και λειτουργία του εφαρμογέα Falcon®. Ο εφαρμογέας και ιδιαίτερα ο πομπός 

δονήσεων, πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται καλά μετά από κάθε συνεδρία θεραπείας.

• Καθαρίστε τη γέλη σύζευξης από τον εφαρμογέα, χρησιμοποιώντας ένα καθαριστικό κατάλληλο για επιφάνειες.

• Απολυμάνετε τον εφαρμογέα με απολυμαντικό με βάση το οινόπνευμα που είναι κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών.

Εξάρτημα Διαδικασία Χρονικό διάστημα

Άξονας και επένδυση εφαρμογέα καθαρισμός και απολύμανση

καθημερινά 

ή μετά από 20.000 κρούσεις  

(όποιο από τα δύο ολοκληρωθεί πρώτο)

Σωλήνας οδηγού καθαρισμός εσωτερικά με βούρτσα καθημερινά

Πομποί δονήσεων και δακτύλιοι O-ring καθαρισμός σε λουτρό υπερήχων και απολύμανση μετά από κάθε θεραπεία ή επαφή με ασθενή

Σωλήνας οδηγού, βλήμα και δακτύλιοι O-ring αντικαταστήστε
μετά από 1.000.000 κρούσεις  

(ανακατασκευή του εφαρμογέα)

Προσοχή!
Εύφλεκτα και πτητικά μέσα καθαρισμού και απολύμανσης μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτική ατμόσφαιρα. 

Αποσυνδέετε τον εφαρμογέα από τη μονάδα ελέγχου πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή 

συντήρησης.

Προσοχή!
Είναι σημαντικό να μην επιτρέπεται η διείσδυση υγρού είτε στη συσκευή είτε στη σωλήνωσή της.

*Η ονομασία Falcon είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Storz medical AG
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ΤΥΠΙΚΟΙ ΠΟΜΠΟΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

1. Αποσυνδέστε τον εφαρμογέα από τη συσκευή ελέγχου.

2. Ξεβιδώστε το βιδωτό πώμα του πομπού δονήσεων από 

τον εφαρμογέα.

3. Αφαιρέστε το ένθετο του πομπού δονήσεων.

4. Εισαγάγετε το ένθετο του πομπού δονήσεων στο 

αντίστοιχο βιδωτό πώμα του πομπού δονήσεων.

5. Βιδώστε το βιδωτό πώμα του πομπού δονήσεων στον 

εφαρμογέα και σφίξτε με το χέρι.

6. Αφού τοποθετήσετε ξανά τον πομπό δονήσεων, 

βεβαιωθείτε ότι το πώμα του εφαρμογέα και τα εξαρτήματα 

του πώματος έχουν βιδωθεί σταθερά στη θέση τους.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα του πώματος των πομπών 
δονήσεων έχουν βιδωθεί καλά στη θέση τους και ότι το βιδωτό πώμα 
του πομπού δονήσεων έχει βιδωθεί σταθερά στον άξονα.
Κατά τη διάρκεια φάσεων παρατεταμένης θεραπείας, ελέγχετε τη 
σύνδεση του βιδωτού πώματος του πομπού δονήσεων και των 
εξαρτημάτων του πώματος.
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ΠΟΜΠΟΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ 
ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ

1. Αποσυνδέστε τον εφαρμογέα από τη συσκευή ελέγχου.

Τα σετ πομπών σπονδυλικής στήλης και περιτονίας 

περιλαμβάνουν έναν ειδικό συμπλέκτη για την τοποθέτηση 

των πομπών σπονδυλικής στήλης και περιτονίας. Ο πομπός 

δονήσεων μπορεί να τοποθετηθεί μόνο εάν ο συμπλέκτης 

έχει ήδη βιδωθεί στον εφαρμογέα.

2. Βιδώστε τον συμπλέκτη στον εφαρμογέα.

3. Αφαιρέστε από τη θήκη τον πομπό δονήσεων που θέλετε.

4. Σπρώξτε το εσωτερικό τμήμα του συμπλέκτη προς τον 

άξονα του εφαρμογέα (1).

• Σπρώξτε τον πομπό δονήσεων μέσα στον συμπλέκτη 

(2).

5. Ελευθερώστε το εσωτερικό τμήμα του συμπλέκτη.

• Ο πομπός δονήσεων θα ασφαλιστεί στη θέση του.

Σημείωση: Πριν ξεκινήσετε με τη θεραπεία, βεβαιωθείτε ότι ο πομπός 
δονήσεων έχει ασφαλιστεί στη θέση του. 

6. Για να αποσυναρμολογήσετε τον πομπό δονήσεων, 

ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

• Σπρώξτε το εσωτερικό τμήμα του συμπλέκτη προς 

τον άξονα του εφαρμογέα

• Τραβήξτε τον πομπό δονήσεων έξω από τον 

συμπλέκτη.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ

Σημείωση: Μετά τον καθαρισμό, ο εφαρμογέας πρέπει να στεγνώσει 
πριν επανασυναρμολογηθεί. Για τον λόγο αυτό, προβλέψτε επαρκή 
χρόνο για το στέγνωμα του εφαρμογέα και των εξαρτημάτων του.

1. Αποσυνδέστε τον εφαρμογέα από τη συσκευή ελέγχου.

2. Ξεβιδώστε το βιδωτό πώμα του πομπού δονήσεων 

(αντίστοιχα τον συμπλέκτη για πομπούς δονήσεων 

σπονδυλικής στήλης και περιτονίας) από τον εφαρμογέα.

3. Καθαρίστε τη γέλη σύζευξης από τον εφαρμογέα, 

χρησιμοποιώντας ένα καθαριστικό κατάλληλο για επιφάνειες.

• Απολυμάνετε τον εφαρμογέα με απολυμαντικό 

με βάση το οινόπνευμα που είναι κατάλληλο για 

καθαρισμό επιφανειών

4. Ξεβιδώστε τον άξονα από τον εφαρμογέα και τραβήξτε τον 

έξω από τη λαβή του εφαρμογέα (5).

• Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό γερμανικό κλειδί (4).

5. Καθαρίστε το σωλήνα οδηγό με τη βούρτσα για να 

διασφαλίσετε την τέλεια κίνηση του βλήματος.

Για τη συναρμολόγηση του εφαρμογέα ακολουθήστε την 

αντίστροφη σειρά.

Σημείωση: Κατά την τοποθέτηση του άξονα του εφαρμογέα είναι 
απαραίτητο να τον σφίξετε με το συνοδευτικό γερμανικό κλειδί.  
Ο άξονας δεν πρέπει να λύνεται με το χέρι.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΜΠΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΟΙ ΠΟΜΠΟΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

• Ξεβιδώστε το βιδωτό πώμα του πομπού δονήσεων 

και αφαιρέστε το ένθετο του πομπού δονήσεων από 

το βιδωτό πώμα του πομπού δονήσεων.

• Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα κάτω από τρεχούμενο 

νερό.

Σημείωση: Η αποσυναρμολόγηση του ένθετου του πομπού 
δονήσεων για το διαιρούμενο πώμα και η αφαίρεση των δακτύλιοι 
στεγανοποίησης γίνεται μόνο με ειδικά εργαλεία. Αποφύγετε να 
κάνετε κάτι τέτοιο διότι μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στον πομπό 
δονήσεων. Δεν είναι απαραίτητο για τον καθαρισμό.
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• Μετά την εφαρμογή θεραπείας δονήσεων σε 

ανθρώπους, μπορείτε να καθαρίσετε ακόμα καλύτερα 

τους πομπούς δονήσεων σε λουτρό υπερήχων. 

Ωστόσο, δεν απαιτείται λουτρό υπερήχων.

• Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείτε μόνο 

απολυμαντικά εργαλείων για ιατρικές συσκευές 

πολλαπλών χρήσεων που είναι ευαίσθητες στη 

θερμότητα.

• Καθαρίστε και απολυμάνετε όχι μόνο το ένθετο του 

πομπού δονήσεων αλλά και το βιδωτό πώμα του 

πομπού δονήσεων με τα συνήθη καθαριστικά και 

απολυμαντικά με βάση το οινόπνευμα.

• Στεγνώστε τον πομπό δονήσεων και το βιδωτό πώμα 

του πριν τα βιδώσετε μαζί.

• Σπρώξτε το ένθετο μέσα στο μπροστινό πώμα και 

σφίξτε με το χέρι τα δύο μέρη του πώματος μαζί.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα του πώματος των πομπών 
δονήσεων έχουν βιδωθεί καλά στη θέση τους και ότι το βιδωτό πώμα 
του πομπού δονήσεων έχει βιδωθεί σταθερά στον άξονα.
Κατά τη διάρκεια φάσεων παρατεταμένης θεραπείας, ελέγχετε τη 
σύνδεση του βιδωτού πώματος του πομπού δονήσεων και των 
εξαρτημάτων του πώματος.

ΠΟΜΠΟΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ 
ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ

• Αφαιρέστε τον πομπό από τον εφαρμογέα και 

αποσυνδέστε τον από το σύνδεσμο.

• Αφαιρείτε αμέσως μετά από κάθε θεραπεία τα 

υπολείμματα της γέλης σύζευξης με υγρό πανί.

Σημείωση: Εάν η γέλη σύζευξης παραμείνει στους πομπούς ή τον 
συμπλέκτη, θα διαβρώσει τα μεταλλικά μέρη.

• Καθαρίστε και απολυμάνετε τους πομπούς δονήσεων 

σπονδυλικής στήλης και περιτονίας σε λουτρό 

υπερήχων με μέγιστη θερμοκρασία 40°C.

• Αφήστε τους πομπούς δονήσεων να στεγνώσουν 

πριν τους επανατοποθετήσετε στη θήκη.

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΠΟΜΠΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ/ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ

• Καθαρίστε τον συμπλέκτη από τη γέλη σύζευξης ή το 

υπολειπόμενο λάδι χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί.

• Απολυμάνετε τον συμπλέκτη με απολυμαντικό 

με βάση το οινόπνευμα που είναι κατάλληλο για 

καθαρισμό επιφανειών.

• Ψεκάστε το απολυμαντικό με βάση το οινόπνευμα 

στο άνοιγμα στερέωσης του πομπού.

• Καθαρίστε το εσωτερικό του συμπλέκτη 

χρησιμοποιώντας μπατονέτα.
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ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Τα κρουστικά κύματα δημιουργούνται μηχανικά. Λόγω της τριβής, τα εξαρτήματα των εφαρμογέων εκτίθενται συνεχώς σε 

μηχανική καταπόνηση, η οποία προκαλέσει μικρή φθορά.

Σημείωση: Ο εφαρμογέας Falcon* πρέπει να ανακατασκευάζεται κάθε 1.000.000 κρούσεις περίπου. Αυτό μπορεί να γίνει από το χρήστη της 
συσκευής. Το μόνο που απαιτείται είναι το κιτ γενικής ανακατασκευής, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα που φθείρονται.

Σημείωση: Οι δακτύλιοι στεγανοποίησης, το βλήμα και ο σωλήνας-οδηγός πρέπει πάντα να αντικαθίστανται σε κάθε ανακατασκευή του εφαρμογέα. 
Για την επιλογή των δακτυλίων στεγανοποίησης που θα χρησιμοποιηθούν, ανατρέξτε στον Οδηγό δακτυλίων O-ring. Περιέχεται στο σετ 

ανακατασκευής. 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ

• Εύφλεκτα και πτητικά μέσα καθαρισμού και απολύμανσης μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτική ατμόσφαιρα. 

• Αποσυνδέετε τον εφαρμογέα από τη μονάδα ελέγχου πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης.

• Τοποθετήστε τον εφαρμογέα σε στεγνή, καθαρή και χωρίς σκόνη επιφάνεια. 

*Η ονομασία Falcon είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Storz medical AG

Προσοχή!
Για την ελευθέρωση ή τη συναρμολόγηση του άξονα του εφαρμογέα κατά την ανακατασκευή χρησιμοποιήστε 

γερμανικό κλειδί.
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1. Αποσυνδέστε τον εφαρμογέα από τη συσκευή ελέγχου.

• Ξεβιδώστε το βιδωτό πώμα του πομπού δονήσεων 

(αντίστοιχα τον συμπλέκτη για πομπούς δονήσεων 

σπονδυλικής στήλης και περιτονίας) από τον 

εφαρμογέα.

2. Ξεβιδώστε τον άξονα από τον εφαρμογέα και τραβήξτε τον 

έξω από τη λαβή του εφαρμογέα.

• Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό γερμανικό κλειδί (3).

3. Τραβήξτε τον σφιχτά συναρμοσμένο οδηγό σωλήνα έξω 

από τον άξονα. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε μια λεπτή 

μεταλλική ράβδο ή το συνοδευτικό εξαγωνικό κλειδί ως 

εργαλείο έλξης, εισάγοντάς το μέσα από τα ανοίγματα του 

σωλήνα οδηγού. 

4. Μια αντίστοιχη διάταξη υπάρχει στη λαβή του εφαρμογέα 

για να συγκρατεί πίσω το βλήμα. Για να αφαιρέσετε το βλήμα, 

κρατήστε τη λαβή του εφαρμογέα με το άνοιγμα στραμμένο 

προς τα κάτω. Χτυπήστε απαλά τη λαβή επάνω στην 

επιφάνεια του τραπεζιού μέχρι να πέσει το βλήμα. Εάν το 

βλήμα έχει θρυμματιστεί λόγω υπερβολικής καταπόνησης, 

τότε στο εσωτερικό του σωλήνα οδηγού μπορεί να έχει 

παραμείνει τμήμα του βλήματος. 
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5. Απορρίψτε τον χρησιμοποιημένο σωλήνα οδηγού και το 

χρησιμοποιημένο βλήμα

6. Απορρίψτε τους αφαιρούμενους δακτυλίους 

στεγανοποίησης των πομπών δονήσεων C15, DI15, F15, B15, 

T10 και τον δακτύλιο στεγανοποίησης του άξονα.

7. Καθαρίστε τον άξονα, τον πομπό δονήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των τοποθετημένων δακτυλίων 

στεγανοποίησης) και το βιδωτό πώμα του πομπού 

δονήσεων, χρησιμοποιώντας απολυμαντικό που περιέχει 

οινόπνευμα. Αυτά τα εξαρτήματα επαναχρησιμοποιούνται 

μετά τον καθαρισμό.

Σημείωση: Η αποσυναρμολόγηση του ένθετου του πομπού 
δονήσεων για το διαιρούμενο πώμα και η αφαίρεση των δακτύλιοι 
στεγανοποίησης γίνεται μόνο με ειδικά εργαλεία. Αποφύγετε να 
κάνετε κάτι τέτοιο διότι μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στον πομπό 
δονήσεων. Δεν είναι απαραίτητο για τον καθαρισμό.

8. Τώρα, από το κιτ ανακατασκευής, αφαιρέστε τους 

νέους δακτυλίους στεγανοποίησης (και για τον άξονα) 

και τοποθετήστε τους. Για τον σκοπό αυτόν, ανατρέξτε 

στον Οδηγό δακτυλίων O-ring. Περιέχεται στο σετ 

ανακατασκευής.
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9. Βγάλτε το νέο σωλήνα οδηγού και το νέο βλήμα από το κιτ 

ανακατασκευής.

10. Εισαγάγετε τον σωλήνα οδηγού στο άνοιγμα του άξονα, 

πιέζοντας προς τον μέχρι το τέρμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα οδηγού 
όπου βρίσκονται οι δύο εγκοπές αέρα είναι στραμμένο προς τη 
λαβή του εφαρμογέα.

11. Εισαγάγετε το νέο βλήμα στον τοποθετημένο σωλήνα 

οδηγού.

12. Βιδώστε τον άξονα στον εφαρμογέα και σφίξτε τον με το 

χέρι.

• Με το ένα χέρι, πιέστε τον εφαρμογέα σφιχτά επάνω 

στο τραπέζι και σφίξτε τον άξονα με το γερμανικό 

κλειδί. Δεν πρέπει πλέον να είναι δυνατό να 

ξεβιδώσετε τον άξονα με το χέρι.

13. Βιδώστε το βιδωτό πώμα του πομπού με τον απαιτούμενο 

πομπό σταθερά πίσω στον άξονα.

• Για διαιρούμενα πώματα πομπού: Βεβαιωθείτε ότι τα 

δύο μέρη του πώματος έχουν βιδωθεί καλά στη θέση 

τους και ότι το βιδωτό πώμα του πομπού έχει βιδωθεί 

καλά στον άξονα.

• Πραγματοποιήστε λειτουργικό έλεγχο του εφαρμογέα
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ 
FALCON®

Ο εφαρμογέας Falcon* πρέπει να ανακατασκευάζεται μετά 

από περίπου 1 εκατομμύριο κρούσεις. Εφόσον τηρείται 

αυτό το διάστημα, η μέση αναμενόμενη διάρκεια ζωής είναι 

περίπου 

• 5 εκατομμύρια κρούσεις για τον εφαρμογέα

• 1 εκατομμύριο κρούσεις για τους πομπούς δονήσεων

• 5 εκατομμύρια κρούσεις για τον συμπλέκτη.

Η υπέρβαση της διάρκειας ζωής μπορεί να οδηγήσει σε 

αστοχία των συσκευών. Καμία αξίωση εγγύησης δεν θα γίνει 

αποδεκτή πέρα από τα αναφερόμενα διαστήματα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ V-ACTOR 
HF®

Η μέση αναμενόμενη διάρκεια ζωής του εφαρμογέα είναι 

περίπου 5 εκατομμύρια παλμοί. Η υπέρβαση της διάρκειας 

ζωής μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία των συσκευών. 

Καμία αξίωση εγγύησης δεν θα γίνει αποδεκτή πέρα από τα 

διαστήματα που αναφέρονται στην ενότητα εγγύησης του 

παρόντος εγχειριδίου.

*Οι ονομασίες Falcon και V-Actor είναι καταχωρημένα εμπορικά 

σήματα της Storz medical AG



89 ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INTELECT® RPW 2

ΣΕΡΒΙΣ & ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σέρβις 

Εάν η συσκευή Intelect® RPW 2 ή οποιοδήποτε παρελκόμενο 

χρειαστεί σέρβις, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή το Τμήμα 

Σέρβις της DJO.

Το σέρβις αυτών των συσκευών πρέπει να πραγματοποιείται 

μόνο από τεχνικό συντήρησης πιστοποιημένο από την DJO.

Αναμενόμενη διάρκεια ζωή
Το προϊόν καθώς και τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενα που 

παρέχονται μαζί του έχουν σχεδιαστεί για ελάχιστη διάρκεια 

ζωής 5 ετών κανονικής χρήσης και σωστής συντήρησης.

Οι πομποί, ο σωλήνας οδηγός, το βλήμα, οι πομποί και οι 

δακτύλιοι o-ring είναι αναλώσιμα και έχουν σχεδιαστεί με 

αναμενόμενη διάρκεια ζωής το 1 εκατομμύριο κρούσεις. 

Η γέλη υπερήχων έχει χρόνο ζωής μικρότερο από την 

αναμενόμενη διάρκεια ζωής της συσκευής, των εφαρμογέων 

και των άλλων παρελκομένων. Η διάρκεια ζωής αναγράφεται 

στη φιάλη της γέλης.

Επισκευή εφαρμογέα
Οι εργασίες επισκευής ελαττωματικών εφαρμογέων πρέπει 

να εκτελούνται μόνο από προσωπικό που διαθέτει την 

κατάλληλη εξουσιοδότηση της DJO Global. Για τον σκοπό 

αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο αυθεντικά 

εξαρτήματα της DJO Global. Το κατάλληλα εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό μπορεί να προέρχεται από την DJO Global ή να 

είναι εκπρόσωποι των αντιπροσώπων της DJO Global.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Intelect RPW 2
Για την απόρριψη αυτού του ιατρικού προϊόντος, δεν 

απαιτούνται ειδικά μέτρα. Προχωρήστε σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς της χώρας σας. Μετά τη λήξη 

της διάρκειας ζωής του, απορρίψτε το Intelect RPW 2 ως 

απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εφαρμογείς Falcon και V-Actor
Για την απόρριψη αυτού του προϊόντος, δεν απαιτούνται 

ειδικά μέτρα. Προχωρήστε σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς της χώρας σας. 

Επιπλέον, μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του εφαρμογέα, 

επιστρέψτε τη συσκευή στην DJO Global.
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ΕΓΓΥΗΣΗ

Προσοχή
Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις στη συσκευή ή τον 

εφαρμογέα. Κάθε μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα, επισκευή 

ή τροποποίηση της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό απαλλάσσει τον κατασκευαστή από την 

ευθύνη και την υποχρέωσή του για ασφαλή λειτουργία του 

συστήματος. Αυτό θα ακυρώσει αυτόματα την εγγύηση 

ακόμα και πριν από το τέλος της περιόδου εγγύησης.

 

Η DJO FRANCE («Εταιρεία») εγγυάται ότι η συσκευή Intelect® 

RPW 2 («Προϊόν») δεν παρουσιάζουν ελαττώματα υλικών 

και εργασίας. Η εγγύηση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ για 

τρία έτη (36 μήνες) από την ημερομηνία αρχικής αγοράς από 

τον καταναλωτή. Κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου 

εγγύησης από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος 

στον τελικό πελάτη, τυχόν ελαττώματα θα αποκατασταθούν 

δωρεάν για τον πελάτη, εφόσον ο πελάτης προσκομίσει 

επαρκείς αποδείξεις ότι το ελάττωμα οφείλεται σε 

ελαττώματα υλικού ή εργασίας.

 

- Η εγγύηση για τον εφαρμογέα είναι δύο χρόνια ή τρία 

εκατομμύρια κρούσεις, όποιο διάστημα συμπληρωθεί 

πρώτο.

- Η εγγύηση για τους πομπούς δονήσεων είναι ένα έτος ή 

ένα εκατομμύριο κρούσεις, όποιο διάστημα συμπληρωθεί 

πρώτο.

- Τα αναλώσιμα δεν καλύπτονται από την εγγύηση του 

εφαρμογέα.

- Ισχύει μόνο σε περίπτωση σωστής ανακατασκευής του 

εφαρμογέα κάθε 1 εκατομμύριο κρούσεις 

Η παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:

• Αντικαταστάσιμα μέρη ή εργασίες που παρέχονται 

από οποιονδήποτε άλλον εκτός της Εταιρίας, του 

πωλητή αντιπρόσωπου ή του πιστοποιημένου 

τεχνικού σέρβις της Εταιρίας.

• Ελαττώματα ή ζημιές που προκαλούνται από εργασία 

που παρέχεται από κάποιον άλλον εκτός της Εταιρίας, 

τον πωλητή αντιπρόσωπο ή από πιστοποιημένο 

τεχνικό υπηρεσιών της Εταιρίας.

• Οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή αστοχία στο Προϊόν 

που προκαλείται από κακή χρήση του προϊόντος, 

συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αποτυχίας 

παροχής εύλογης και απαραίτητης συντήρησης 

ή οποιασδήποτε χρήσης που δεν συνάδει με το 

Εγχειρίδιο Χρήστη του Προϊόντος.

• Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τραυματισμό ή ζημιά 

που προκύπτει από τροποποιήσεις ή σέρβις που 

εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό 

σέρβις της Εταιρίας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 

ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΒΛΑΒΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ.

 

Η εγγύηση αυτή σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά 

δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα, 

τα οποία διαφέρουν από τοποθεσία σε τοποθεσία. Η 

Εταιρία δεν εξουσιοδοτεί κανένα άτομο ή εκπρόσωπο να 

δημιουργήσει για αυτήν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή 

ευθύνη σε σχέση με την πώληση του Προϊόντος.

Κάθε αντιπρόσωπος ή συμφωνητικό που δεν 

περιλαμβάνεται στην εγγύηση θεωρείται άκυρο και άνευ 

ισχύος.

 

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ.
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 
(ΗΜΣ - EMC)

Η συσκευή Intelect® RPW 2 έχει ελεγχθεί και έχει 
διαπιστωθεί ότι πληροί τα όρια ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας (ΗΜΣ - EMC) που ισχύουν για τις ιατρικές 
συσκευές, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1-2. Τα 
όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη 
προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε τυπικές ιατρικές 
εγκαταστάσεις.

Οι παρακάτω οδηγίες αποσκοπούν στην προώθηση της 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ - EMC) στο 
περιβάλλον χρήσης για το Intelect® RPW 2.

• Αξιοποιήστε τους διαθέσιμους πόρους, όπως 
επαγγελματίες και δημοσιεύσεις ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας (ΗΜΣ - EMC), καθώς και 
ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο σχετικά με το θέμα 
της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας ιατρικών 
συσκευών.

• Αξιολογήστε το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον της 
εγκατάστασης (π.χ. εντοπισμός ραδιοπομπών γύρω 
από την εγκατάσταση) και εντοπίστε τις περιοχές 
όπου χρησιμοποιούνται κρίσιμες ιατρικές συσκευές.

• Διαχειριστείτε το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, 
τους πομπούς ραδιοσυχνοτήτων (RF) και όλο 
τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών συσκευών, 
για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτρομαγνητικών 
παρεμβολών (EMI) των ιατρικών συσκευών και να 
επιτύχετε ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ - 
EMC),

• Συντονίστε την αγορά, εγκατάσταση, σέρβις και 
διαχείριση όλου του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση 
για να επιτύχετε ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
(ΗΜΣ - EMC).

• Εκπαιδεύστε το προσωπικό των εγκαταστάσεων 
υγειονομικής περίθαλψης, τους εργολάβους, τους 
επισκέπτες και τους ασθενείς σχετικά με την EMC 
και το EMI και πώς μπορούν να αναγνωρίσουν το 
EMI των ιατρικών συσκευών και να βοηθήσουν στην 
ελαχιστοποίηση των σχετικών κινδύνων.

• Συντάξτε και εφαρμόστε γραπτές πολιτικές και 
διαδικασίες που τεκμηριώνουν τις προθέσεις και 
τις μεθόδους της εγκατάστασης υγειονομικής 
περίθαλψης για τη μείωση του κινδύνου ΕΜΙ 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την επίτευξη της 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ - EMC).

• Αναφέρετε τυχόν προβλήματα ΕMΙ στο πρόγραμμα 
MedWatch του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων 
των ΗΠΑ και κοινοποιείστε περιστατικά ΕΝΙ/EMC 
σε συναδέλφους σε ανοιχτά φόρουμ όπως ιατρικές/
τεχνικές δημοσιεύσεις και συνέδρια.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στο πλήρες έγγραφο 
καθοδήγησης για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ 

- EMC) σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, το 
οποίο συντάχθηκε, με συμμετοχή του FDA, από την Ένωση 
για την Προώθηση των Ιατρικών Οργάνων (AAMI): Technical 
Information Report (TIR) 18, Guidance on Electromagnetic 
Compatibility of Medical Devices for Clinical/Biomedical 
Engineers. AAMI TIR 18-1997. Arlington, Virginia: Association 
for the Advancement of Medical Instrumentation; 1997.

Προσοχή:
Ο ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός απαιτεί ειδικές 
προφυλάξεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
(ΗΜΣ - EMC) και πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί 
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Είναι πιθανό
υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών 
ακτινοβολούμενης ή επαγόμενης ραδιοσυχνότητας 
(EMI) από φορητό και κινητό εξοπλισμό επικοινωνιών 
ραδιοσυχνοτήτων ή άλλες
ισχυρές ή κοντινές πηγές ραδιοσυχνοτήτων, να οδηγήσουν 
σε υποβάθμιση της απόδοσης του συστήματος υπερήχων.
Οι ενδείξεις υποβάθμισης μπορεί να περιλαμβάνουν 
αλλοίωση ή παραμόρφωση εικόνας, λανθασμένες ενδείξεις, 
διακοπή λειτουργίας εξοπλισμού ή άλλη εσφαλμένη 
λειτουργία. Εάν συμβεί αυτό, ελέγξτε
τον χώρο υποβάθμισης και προβείτε στις ακόλουθες 
ενέργειες για την εξάλειψη των αιτίων.

• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τον εξοπλισμό 
στην περιοχή για να απομονώσετε τον εξοπλισμό που 
προκαλεί διαταραχές.

• Μετακινήστε ή επαναπροσανατολίστε τον 
παρεμβαλλόμενο εξοπλισμό.

• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού 
παρεμβολής και του συστήματος υπερήχων.

• Διαχειριστείτε τη χρήση συχνοτήτων κοντά στις 
συχνότητες του συστήματος υπερήχων.

• Αφαιρέστε τις συσκευές που είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητες στις ΕMΙ.

• Μειώστε την ισχύ από εσωτερικές πηγές εντός 
της εγκατάστασης ελέγχου (όπως συστήματα 
τηλεειδοποίησης).

• Επισημάνετε τις συσκευές που είναι ευαίσθητες στις 
ΕMΙ.

• Εκπαιδεύστε το κλινικό προσωπικό για να 
αναγνωρίσετε πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με 
το EMI.

• Εξαλείψτε ή μειώστε τις EMI με τεχνικές λύσεις 
(όπως θωράκιση).

• Περιορίστε τη χρήση προσωπικών συσκευών 
επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές) σε 
περιοχές με συσκευές που δέχονται EMI.

• Μοιραστείτε σχετικές πληροφορίες EMI με άλλους, 
ιδιαίτερα κατά την αξιολόγηση αγορών νέου 
εξοπλισμού που μπορεί να δημιουργήσουν EMI.

• Προμηθεύεστε ιατρικές συσκευές που 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα IEC 60601- 1-2 EMC 
(ατρωσία EMI 3V/μέτρο, περιορισμός του επιπέδου 
παρεμβολών σε 0,0014 V/μέτρο).
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΗΜΣ-EMC)

Ο προσδιορισμός προϊόντος Intelect® RPW 2 που χρησιμοποιείται στο παρακάτω κείμενο περιλαμβάνει όλες τις παραλλαγές του.

Η συσκευή Intelect RPW 2 υπόκειται σε ιδιαίτερες προφυλάξεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ - EMC).  

Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής 

συμβατότητας που ορίζονται στα συνοδευτικά έγγραφα.

Η συσκευή Intelect RPW 2 υπόκειται σε ιδιαίτερες προφυλάξεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ - EMC).  

Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής 

συμβατότητας που ορίζονται στα συνοδευτικά έγγραφα.

Τα φορητά και κινητά συστήματα επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων (RF) ενδέχεται να επηρεάσουν το Intelect RPW 2.

Το Intelect RPW 2 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δίπλα σε άλλο εξοπλισμό ή να στοιβάζεται μαζί του.

Εάν απαιτείται χρήση σε παράθεση ή στοίβαξη, τότε η συσκευή Intelect RPW 2 πρέπει να παρακολουθείται για την επαλήθευση 

της κανονικής λειτουργίας στη διαμόρφωση στην οποία θα χρησιμοποιηθεί.

Εάν εντοπίσετε ζημιά ή δυσλειτουργία που μπορεί να βλάψει την ασφάλεια του ασθενούς ή του χειριστή, φροντίστε να 

επισκευαστεί η συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Εάν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε συγκροτήματα ή καλώδια, τότε χρησιμοποιήστε μόνο τα αρχικά εξαρτήματα του 

κατασκευαστή, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις (ΗΜΣ - EMC) μετά την επισκευή.

Όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, δεν απαιτείται εργασία συντήρησης κατά τον αναμενόμενο χρόνο ζωής του 

προϊόντος!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η χρήση παρελκομένων και καλωδίων εκτός αυτών που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή 

του εξοπλισμού αυτού μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη 

ηλεκτρομαγνητική ατρωσία του εξοπλισμού και να προκαλέσει δυσλειτουργία του.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΗΜΣ-EMC) (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

12.2 Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία: Οδηγία και Δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Η συσκευή Intelect® RPW 2 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω.  

Αποτελεί ευθύνη του πελάτη ή του χρήστη να διασφαλίσει ότι η συσκευή Intelect RPW 2 χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής κατά IEC 60601 Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες

Ηλεκτροστατική
εκκένωση (ESD) κατά
IEC 61000-4-2

± 8 kV, με επαφή
± 15 kV, στον αέρα

± 8 kV, με επαφή
± 15 kV, στον αέρα

Τα δάπεδα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ξύλο, τσιμέντο ή κεραμικά 
πλακάκια. Εάν τα δάπεδα καλύπτονται με συνθετικό υλικό, τότε η σχετική υγρασία 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%.

Ηλεκτρικά ταχέα 
μεταβάσματα/ριπές κατά
IEC 61000-4-4

± 2 kV
100 kHz,
συχνότητα επανάληψης

± 2 kV
100 kHz,
συχνότητα επανάληψης

Η ποιότητα του ρεύματος τροφοδοσίας πρέπει να είναι αυτή που παρέχεται 
συνήθως σε επαγγελματικές ή νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.

Άλματα τάσης κατά
IEC 61000-4-5

± 1kV, γραμμή με γραμμή
± 2kV γραμμή με γείωση 

± 1kV, γραμμή με γραμμή
± 2kV γραμμή με γείωση 

Η ποιότητα του ρεύματος τροφοδοσίας πρέπει να είναι αυτή που παρέχεται 
συνήθως σε επαγγελματικές ή νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.

Βυθίσεις τάσης
κατά IEC 61000-4-11

0% UT, 0,5 κύκλοι στις 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0% UT, 1 κύκλος και
70% UT, 25/30 κύκλοι
Μονή φάση στις 0°

0% UT, 0,5 κύκλοι στις 0°, 45°, 
90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0% UT, 1 κύκλος και
70% UT, 25/30 κύκλοι
Μονή φάση στις 0°

Η ποιότητα του ρεύματος τροφοδοσίας πρέπει να είναι αυτή που παρέχεται 
συνήθως σε επαγγελματικές ή νοσοκομειακές εγκαταστάσεις. Εάν ο χρήστης της 
συσκευής Intelect RPW 2 απαιτεί συνεχή λειτουργία κατά τη διάρκεια διακοπών 
στην παροχή του ηλεκτρικού δικτύου, τότε συνιστάται η συσκευή Intelect RPW 
2 να τροφοδοτείται μέσω διάταξης αδιάλειπτης τροφοδοσίας ρεύματος (UPS) ή 
μπαταρία.

Συχνότητα ρεύματος 
τροφοδοσίας 
(50/60 Hz)
μαγνητικό πεδίο κατά
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m
Τα μαγνητικά πεδία εναλλασσόμενου ρεύματος θα πρέπει να βρίσκονται σε 
επίπεδα χαρακτηριστικά των τυπικών επαγγελματικών ή νοσοκομειακών 
εγκαταστάσεων.

Σημείωση: UT είναι η τάση του εναλλασσόμενου ρεύματος τροφοδοσίας πριν από την εφαρμογή του επιπέδου της δοκιμής.

12.1 Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές: Οδηγία και Δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Η συσκευή Intelect® RPW 2 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω.  

Αποτελεί ευθύνη του πελάτη ή του χρήστη να διασφαλίσει ότι η συσκευή Intelect RPW 2 χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμές εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες

Εκπομπές RF CISPR 11 Ομάδα 1

Η συσκευή Intelect® RPW 2 χρησιμοποιεί ενέργεια 
ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική της λειτουργία. 
Επιπλέον, η συσκευή Intelect RPW 2περιέχει μια μονάδα 
ραδιοεκπομπών Bluetooth®, η οποία συμμορφώνεται με 
τους εθνικούς κανονισμούς. Συνεπώς, οι εκπομπές των 
ραδιοσυχνοτήτων είναι πολύ χαμηλές και δεν ενδέχεται 
να προκαλέσουν παρεμβολές σε πλησίον ευρισκόμενο 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ωστόσο, πρέπει να διατηρείται 
απόσταση διαχωρισμού 30 cm.

Εκπομπές RF CISPR 11 Κατηγορία B
Το Intelect RPW 2 είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες τις 
εγκαταστάσεις, πλην των κατοικιών, καθώς και εκείνων 
που συνδέονται απευθείας στο δημόσιο δίκτυο παροχής 
ρεύματος χαμηλής τάσης το οποίο τροφοδοτεί κτίρια που 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Εκπομπές αρμονικών κατά
IEC 61000-3-2

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
της κατηγορίας A

Διακυμάνσεις/αστάθεια τάσης:
εκπομπές κατά IEC 61000-3-3 συμμορφώνεται
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Οδηγία και Δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Η συσκευή Intelect® RPW 2 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω.  

Αποτελεί ευθύνη του πελάτη ή του χρήστη να διασφαλίσει ότι η συσκευή Intelect RPW 2 χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής κατά IEC 60601 Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες

Αγόμενες 
ραδιοσυχνότητες 
κατά IEC 61000-4-6

6V
0,15MHz-80 MHz 
80% AM στα 1kHz

6V
0,15MHz-80 MHz 
80% AM στα 1kHz

Ακτινοβολούμενες 
ραδιοσυχνότητες
κατά IEC 61000-4-3

10 V/m
80MHz-2,7GHz
80% AM στα 1kHz

10 V/m
80MHz-2,7GHz
80% AM στα 1kHz

Πεδία εγγύτητας από 
εξοπλισμό ασύρματων 
επικοινωνιών 
ραδιοσυχνοτήτων 
κατά IEC 61000-4-3

27 V/m
380-390MHz
PM 18Hz

28 V/m
430-470MHz
FM +/- 5kHz
1 kHz συνημίτ.

9 V/m
704-787 MHz
PM 217Hz

28 V/m
800-960 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
1,7-1,99 GHz
PM 217 Hz

28V/m
2,4GHz-2,57GHz
σε PM 217Hz

9V/m
5,1GHz-5,8GHz
σε PM 217Hz

27 V/m
380-390MHz
PM 18Hz

28 V/m
430-470MHz
FM +/- 5kHz
1 kHz συνημίτ.

9 V/m
704-787 MHz
PM 217Hz

28 V/m
800-960 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
1,7-1,99 GHz
PM 217 Hz

28V/m
2,4GHz-2,57GHz
σε PM 217Hz

9V/m
5,1GHz-5,8GHz
σε PM 217Hz

Οι εντάσεις πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως οι σταθμοί βάσης για ραδιοτηλέφωνα (κινητά/ασύρματα) και οι κινητοί ραδιοπομποί ξηράς, οι ραδιοφωνικές εκπομπές AM και FM και οι 
τηλεοπτικές μεταδόσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για να αξιολογηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που οφείλεται σε σταθερούς πομπούς RF, πρέπει να διεξαχθεί 
επιτόπια ηλεκτρομαγνητική μελέτη. Εάν η μετρούμενη ένταση πεδίου στην τοποθεσία όπου χρησιμοποιείται η συσκευή Intelect RPW 2 υπερβαίνει το παραπάνω ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης 
ραδιοσυχνοτήτων, τότε η συσκευή Intelect RPW 2 πρέπει να παρακολουθείται για την επαλήθευση της κανονικής λειτουργίας. Εάν παρατηρηθεί μη φυσιολογική λειτουργία, πιθανόν να χρειαστούν 
επιπλέον μέτρα, όπως π.χ. αλλαγή θέσης ή προσανατολισμού της συσκευής Intelect RPW 2.
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12.3 Παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων (RF)
Η διαταραχή ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του Intelect® RPW 2. Για να αποτραπούν 

μη αποδεκτοί κίνδυνοι για τον χρήστη, η συσκευή εκτελεί τακτικά ελέγχους απόδοσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Εάν 

εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, τότε συμβαίνουν τα εξής:

− ακούγεται ένα ηχητικό σήμα

− η συσκευή σταματά αμέσως

− στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «ERROR» (ΣΦΑΛΜΑ) και ένας κωδικός σφάλματος

Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να επιχειρήσετε επανεκκίνηση της συσκευής απενεργοποιώντας τη για λίγο και ενεργοποιώντας 

τη με το διακόπτη λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες (RF) (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών, 

όπως καλώδια κεραίας και εξωτερικές κεραίες) πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm 

(12 ιντσών) από οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής Intelect RPW 2, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων 

που καθορίζει ο κατασκευαστής. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκύψει υποβάθμιση της απόδοσης αυτού του 

εξοπλισμού.
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