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JOHDANTO

Tämä opas on tarkoitettu Intelect® RPW 2 -käyttäjille. Opas 

sisältää yleistietoja käytöstä sekä varotoimenpiteitä ja 

huoltoon liittyviä tietoja.

Ennen kuin potilaalle annetaan mitään hoitoa, tämän 

laitteen käyttäjien on luettava, ymmärrettävä ja 

noudatettava tämän oppaan sisältämät tiedot jokaisesta 

hoitotavasta sekä käyttöaiheet, kontraindikaatiot, 

varoitukset ja varotoimenpiteet. Hanki muista 

lähteistä lisätietoa radiaalisesta paineaaltohoidosta ja 

värähtelyhoidoista.

KÄYTTÄJIÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET

Tarkoitetun käyttäjän on oltava valtuutettu 

terveydenhuoltoalan ammattilainen, joka on saanut 

asianmukaisen koulutuksen laitteen käyttöön:

fysioterapeutti, toimintaterapeutti, valmentaja, 

kiropraktikko, osteopaatti, ortopedi, podiatri, 

urheilulääkäri ja lääkäri.

Laitetta ei saa myydä muille kuin päteville ammattilaisille.

Käytön edellytykset:

•  Käyttöoppaan, varoitusten, huomautusten ja vaarojen 

lukeminen ja ymmärtäminen.

• Auditiivisten ja visuaalisten signaalien havaitseminen.

•  Laitteen huomautusten ja vasta-aiheiden lukeminen 

ja ymmärtäminen.

•  Käyttäjän on käytettävä vain yhtä laitetta yhdelle 

potilaalle kerrallaan.

•  Laitetta ei ole tarkoitettu potilaan käytettäväksi.

JOHDANTO

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS-teksti varoittaa sellaisista mahdollisista 

turvallisuusmääräysten rikkomuksista, joista voi olla seurauksena 

lievä tai kohtalainen vamma tai laitteen vioittuminen.

VAROITUS-teksti varoittaa turvallisuusriskeistä, jotka 

johtavat mahdollisesti vakavaan loukkaantumiseen ja 

laitteen vaurioitumiseen.

VAARA-teksti varoittaa sellaisista mahdollisista 

turvallisuusmääräysten rikkomuksista, jotka aiheuttavat 

välittömän vaaratilanteen ja voivat johtaa kuolemaan tai 

vakavaan loukkaantumiseen.

Tässä osassa ja koko käsikirjassa näytettävät varo-ohjeet 

tunnistaa erityisistä symboleista. Opettele tuntemaan nämä 

symbolit ja niiden määritelmät, ennen kuin käytät tätä 

laitetta. Symbolien määritelmät ovat seuraavat:

VARO-OHJEET

VAROITUS

VAARA

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Liikuteltava laite on suunniteltu käytettäväksi kliinisessä 

ympäristössä. Laitetta ei ole tarkoitettu siirrettäväksi 

toistuvasti laitosten välillä. Laitetta ei ole tarkoitettu 

kotikäyttöön.

KÄYTTÖTARKOITUS

Intelect RPW 2 on tarkoitettu käytettäväksi terapiamuotona 

niiden lääkäreiden toimesta, joiden täytyy tarjota potilaalle 

tehokas ja tutkittu hoitomenetelmä sellaisiin käyttöaiheisiin 

kuin kipu, myofaskiaaliset liipaisupisteet, jännevammat, 

lihas- ja sidekudoksen aktivaatio.

Tulokset voivat vaihdella yksilöllisesti. DJO Global, Inc. 

ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna lääketieteellistä 

neuvontaa. Tämän asiakirjan sisältö ei muodosta 

lääketieteellistä, juridista tai minkään muunlaista 

ammatillista neuvontaa. Tietoja liittyen terveydentilaan, 

kuntoon ja sairauksiin ja niiden hoitoon ei ole tarkoitettu 

korvaamaan lääkärin tai muun terveydenhuollon 

ammattilaisen antamia neuvoja.
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JOHDANTO

YLEINEN TERMINOLOGIA

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

käytön ja toimintojen ohjaamisen helpottamiseksi

JÄRJESTELMÄN OHJELMISTOSYMBOLIT

Aloitus

Takaisin edelliselle näytölle

Asetukset

Ilmaisee, että USB-muistitikku on asetettu

Ilmaisee akun varaustason

Ilmaisee, että pyyhkäisemällä pystysuoraan voidaan 

katsoa lisää sisältöä

Ilmaisee, että pyyhkäisemällä vaakasuoraan voidaan 

katsoa lisää sisältöä

Ilmaisee, että vierittämällä voidaan katsoa lisää 

sisältöä

Sulje ikkuna / poistu koko näytöltä

Vahvista

Tallenna tiedot

Muokkaa

Ohjeet / Määritä kohteeseen

Kiputiedot

Käynnistä uudelleen

Poistu

 
Vie

Importti

Poista

Poista kaikki

Lopeta hoito

Falcon RPW -käsikappale

V-Actor-käsikappale

Pikakuvake

SPS (Suggested Parameter Setup /  

Ehdotettu parametriasetus)

muokattuihin protokolliin.

Hoitotiedot

Kliiniset resurssit
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Suhteellinen kosteus

Ilmanpaine

Testilaitos

CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä 

ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumero

Luokan 1 laite

Radiotaajuuslaite

WEEE-direktiivin vaatimustenmukaisuus

Käyttöikä

Eränumero

Tiivistyminen ei sallittu

Lue käyttöohjeet

AC-syöttöjännite

MD

Merkinnät ovat standardien ISO7010 ja ISO15-223-1 mukaisia

| INTELECT®�RPW�2���KÄYTTÖOPAS
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LIIKUNTAELIMISTÖN KIPU

Ennen radiaalisen paineaaltohoidon aloittamista potilas on 

tutkittava ja diagnoosi on tehtävä.

Seuraa radiaalisen paineaaltohoidon kehittymistä ja siitä 

julkaistuja lääketieteellisiä artikkeleita, jotta saat tietoja vasta-

aiheista ja haittavaikutuksista, joita ei tunnettu tämän laitteen 

valmistusajankohtana.

RPW-hoidon käyttöaiheita ovat:

Myofaskiaaliset liipaisupisteet (MTrP)
Liipaisupisteet paikannetaan ja passivoidaan vähäisellä 

energiamäärällä (noin 2 baaria) viemällä hoitokappale 

hoidettavalle lihasalueelle, jonka kipuherkkyys on 

lisääntynyt. Liipaisimet passivoidaan käyttämällä suurempaa 

energiaa (noin 3 baaria).

Lihas- ja tukikudoksen aktivointi
Parantaa verenkiertoa kudoksissa ja siten aineenvaihduntaa.

Pulssivärähtelyhieronta
Lievittää lihasrasituksen aiheuttamaa kipua.

Jännevammat
Plantaarifaskiitti (kantapääkipu) on tulehdustila, joka aiheutuu 

jalkakaarta tukevan jalkapohjan kalvojänteen liiallisesta 

rasituksesta.

Tendinosis Calcarea/Supraspinatus-Tendon
Hartioiden kalkkeutumat ja krooninen hartiakipu.

Olkaluun ja kyynärluun säteittäinen epikondyliitti
Tenniskyynärpää, tulehdus kyynärnivelen kubitaalisen tai 

radiaalisen osan (kiinnitys olkaluuhun) jännekiinnityksissä.

Akillesjänteen kiputila
Akillesjänteen tulehduksen tai sen bursan inflammaatiokipu.

Patellofemoraalinen kipuoireyhtymä
Kipu polvilumpion edessä, takana tai ympärillä.

Tibiaalinen oireyhtymä
Kipu tibiassa tai sen mediaalisen reunan takana.

Proksimaalinen iliotibiaalisen jänteen kitkaoireyhtymä/
trokanteeri-insertiitti
Kipu tai särky polven tai lantion ulkopuolella.

| INTELECT®�RPW�2���KÄYTTÖOPAS
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Intelect® RPW 2 -laitetta EI saa käyttää seuraavissa 

olosuhteissa:

• Aivot tai selkäranka sijaitsevat hoitoalueella.

• Potilas on raskaana.

• Suoraan syöpäkasvaimeen tai leesioihin kohdistettu 

hoito, koska se mahdollisesti lisää veren virtausta 

pahanlaatuisen kasvaimen tai vamman alueelle.

• Polyneuropatia-alue. Diabetespotilaiden 

ääreishermostossa esiintyy usein aisti- ja 

hermohäiriöitä.

• Kortisonihoito: Odota vähintään 6 viikkoa paikallisen 

kortisoni-injektion jälkeen ennen radiaalista 

paineaaltohoitoa.

• Hemofilia, veritulppa, laskimotulppa tai muut 

hyytymishäiriöt.

• Verenohennuslääkitys.

• Neoplastiset kudokset tai alue, jossa on leesioita.

• Jos potilaalla on alentunut lämpöherkkyys 

hoitoalueella, häntä ei tule hoitaa ilmoittamatta siitä 

potilasta hoitavalle lääkärille.

• Paineaaltoja ei saa kohdistaa suurten verisuonten, 

selkärangan tai pään alueelle (pois lukien kasvot).

KONTRAINDIKAATIOT

| INTELECT®�RPW�2���KÄYTTÖOPAS
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LISÄVAROTOIMENPITEET

Muista seuraavat varoitukset antaessasi radiaalista 

paineaaltohoitoa.

• Radiaalista paineaaltohoitoa tulee antaa varovasti 

sellaisen luun päälle, jossa on hyvin vähän (luu-uloke) 

tai ei ollenkaan (vaiheen IV haavat) pehmytkudosta.

• Kuulolaitteet on poistettava.

• Pulssitetun radiaalisen paineaaltolaitteen 

käyttö voi vaikuttaa vahingollisesti muiden 

potilaaseen liitettyjen laitteiden toimintaan. Säilytä 

laitteiden välinen maksimietäisyys mahdollisen 

yhteisvaikutuksen vähentämiseksi. Katso lisätietoa 

oppaan lopussa löytyvistä EMC-taulukoista.

• Lämpö lisää vuototaipumusta, koska lämmitettävien 

kudosten verenvirtaus ja verisuonitus lisääntyvät. 

Tästä johtuen on oltava huolellinen hoidettaessa 

radiaalisella paineaaltohoidolla potilaita, joilla on 

verenvuotohäiriöitä.

• Hoidon voimakkuusaste ja ihon vaste on tarkistettava 

usein kaikkien hoitojen aikana.

• Liikuttele hoitokappaletta aina iholla pienin 

ympyränmuotoisin liikkein.

• Älä koskaan anna radiaalista paineaaltohoitoa päähän.

• Älä anna hoitoa metalli-implantin alueelle.

• Autoimmuunisairaudesta kärsivillä potilailla ei 

välttämättä saada aikaan myönteistä hoitovastetta.

HAITTAVAIKUTUKSET

Radiaalinen paineaaltohoito voi aiheuttaa haittavaikutuksia. 

Suurin osa niistä ilmaantuu 1–2 päivän kuluttua. Älä jatka 

hoitoa, ennen kuin haittavaikutukset ovat vähentyneet. 

Yleisiä haittavaikutuksia:

• Eryteema, punoitus.

• Turvotus.

• Kipu.

• Hematooma.

• Petekia, veripilkut.

• Iholeesiot aiemman kortisonihoidon jälkeen.

• Nämä haittavaikutukset ilmenevät yleensä 

5–10 päivän kuluttua.

POTILASLIITYNTÄOSAT

Hoitokappaleet Materiaali Liityntäosatyyppi

A6 Teräs 1.4021 Tyyppi B

T10 Teräs 1.4021 Tyyppi B

C15 Keraaminen Volcera Tyyppi B

DI 15 Titaani, laatu 5 ELI Tyyppi B

F15 PTFE Tyyppi B

D20-S Teräs 1.4542 Tyyppi B

D35-S Teräs 1.4542 Tyyppi B

D20-T Titaani, laatu 5 ELI Tyyppi B

Ro40 Teräs 1.4021 Tyyppi B

R15 Teräs 1.4021 Tyyppi B

V10 POM-C LSG (ACETRON) Tyyppi B

V25 POM-C LSG (ACETRON) Tyyppi B

V40 POM-C LSG (ACETRON) Tyyppi B

PERI ACTORS POM-C LSG (ACETRON) Tyyppi B

SPINE ACTORS 
Polyvinyylidenkloridi EpoFlon – 

ECTFE (Halar)
Tyyppi B

Ultraäänigeeli Deionisoitu geeli (PH7) Tyyppi B

| INTELECT®�RPW�2���KÄYTTÖOPAS
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TUOTEKUVAUS

Intelect® RPW 2 on paineilmakäyttöinen ballistinen 

paineaaltogeneraattori. Laitteen tuottamat paineaallot 

tuotetaan käsikappaleen ballistisella tarkkuusmekanismilla. 

Paineilma kiihdyttää projektiilia. Ammuksen liike ja paino 

tuottavat kineettistä energiaa. Kun ammus iskeytyy 

liikkumatonta pintaa eli hoitokappaletta vasten, tämä 

kineettinen energia muuntuu äänienergiaksi. Akustinen 

pulssi välitetään kudokseen suoraan geelin välityksellä. 

Nämä aallot ovat radiaalisia paineaaltoja. Annettu 

painepulssi leviää säteittäisesti kudoksen sisällä ja vaikuttaa 

hoitavasti erityisesti pintakudoksiin.

Huomautus: Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon 
ammattilaisen käyttöön.

| INTELECT®�RPW�2���KÄYTTÖOPAS
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Geelipullo

Laitetta on käytettävä deionisoidun vesipohjaisen geelin 

kanssa. Ei formaldehydiä, ei rasvaa. Vain ulkoiseen käyttöön.

Pussi

OSAT

Oppaassa käsitteet ”vasen” ja ”oikea” viittaavat laitteen 

puoliin edestä päin katsottuna.

Intelect® RPW 2 -laitteen osat on kuvattu alla.

Falcon-käsikappale

Geelipidike

Kaapelipidikkeet

| INTELECT®�RPW�2���KÄYTTÖOPAS



13 LAITTEEN KUVAUS FI

KÄYTTÖOPPAAN LATAAMINEN

1. Voit ladata käyttöoppaan Chattanoogan verkkosivustolta 

osoitteesta www.chattanoogarehab.com.

2. Rekisteröitymällä saat ajantasaista tietoa ohjelmistosta ja 

käyttöoppaan päivityksistä.

3. Valitse INTELECT RPW 2 -malli.

4. Käynnistä lataus valitsemalla ”Lataa käyttöopas”.

5. Käyttöoppaan avaaminen edellyttää PDF-ohjelmistoa.

JÄRJESTELMÄN KÄYNNISTÄMINEN

Käynnistä Intelect® RPW 2 seuraavasti:

LAITTEEN LIITTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Liitä virtajohto laitteen takana olevaan virtaliittimeen. Liitä 

virtajohdon toinen pää verkkovirtapistorasiaan.

Huomautus: Irrota laite verkkovirrasta hätätilanteessa.

2. Liitä Falcon-käsikappale oikeanpuoleiseen liittimeen.

3. Kytke laite päälle laitteen takana sijaitsevalla virtakytkimellä.

HOIDON PYSÄYTTÄMINEN

Paina Toisto/Keskeytä-painiketta ja sitten Pysäytä-painiketta 

kosketusnäytöllä. Jos laite on kytketty verkkovirtaan, paina 

etupaneelin virtapainiketta ja kytke laite pois päältä takana 

olevan virtakytkimen avulla.

Paina käsikytkimen liipaisinta tai Toisto/Keskeytä-painiketta 

ja sitten Pysäytä-painiketta kosketusnäytöllä. Jos laite on 

kytketty verkkovirtaan, kytke laite pois päältä takana olevan 

virtakytkimen avulla.

Pidä painettuna sammuttaaksesi

| INTELECT®�RPW�2���KÄYTTÖOPAS
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• Laitteen käyttöolosuhteet: 10–40 °C ja 30–75 % suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitumista). 

Laitteen kuljetusolosuhteet: -20 – +60 °C ja 10–90 % suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitumista). 

• Ilmanpaine: 70–106 kPa.

• Falcon-käsikappaletta tulisi käyttää lämpötilassa 10 ° C - + 40 ° C ja suhteellisessa kosteudessa 5% - 95%. (ei tiivistymistä). 

Käsikappale tulee kuljettaa ja varastoida lämpötilassa 0 ° C - + 60 ° C ja 5% - 95%. Suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä).

• V-Actor HF-käsikappaletta tulisi käyttää lämpötilassa 10 ° C - + 30 ° C ja suhteellisessa kosteudessa 5% - 95% (ei 

tiivistyminen). Käsikappale tulee kuljettaa ja varastoida lämpötilassa 0 ° C - + 60 ° C ja suhteellisessa suhteessa 5% - 55% 

Kosteus (ei tiivistymistä)

• Intelect RPW 2 -laitteen lämpeneminen minimivarastointilämpötilasta Intelect RPW 2 -laitteen käyttövalmiuteen 

ympäristön lämpötilan ollessa 20 °C kestää 5 tuntia.

• Aika, joka on tarpeen, jotta Intelect RPW 2: n jäähtyy maksimimääräisestä varastolämpötilasta käytön välillä, kunnes 

Intelect RPW 2 on valmis käyttötarkoitukseensa, kun ympäristön lämpötila on 20 ° C, on 5 tuntia

• Yhden vian tapauksessa ja äärimmäisissä käyttöoloissa käsikappaleen enimmäislämpötila voi nousta 47 °C:hen. 

Tämä lämpötila ei aiheuta erityistä terveysvaaraa, lukuun ottamatta epämiellyttävää tunnetta. 

• Muiden kuin DJO:n valmistamien osien tai materiaalien käyttö voi vaarantaa vähimmäisturvallisuusvaatimukset.

• Laitteeseen voidaan liittää ainoastaan tässä käyttöoppaassa ilmoitettuja laitteita, jotka kuuluvat Intelect RPW 2 

-järjestelmään tai jotka on ilmoitettu yhteensopiviksi RPW 2 -järjestelmän kanssa.

• ÄLÄ pura, muunna tai muokkaa laitetta tai lisävarusteita. Tällainen toiminta voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen, 

toimintahäiriön, sähköiskun, tulipalon tai henkilövamman. 

• Ennen terapialaitteen käyttöä käyttäjän täytyy varmistaa, että se on oikeassa käyttö- ja toimintakunnossa. Etenkin 

kaapeleista ja liittimistä täytyy tarkistaa mahdolliset vaurion merkit. Laitetta ei saa käyttää, jos siinä havaitaan vaurioita. 

Muutoin seurauksena on sähköiskun vaara. 

• Tarjoa potilaalle aina kuulosuojaimia ennen hoitoa.

• Levitä riittävä määrä väliainegeeliä potilaan hoitoalueen iholle ja hoitokappaleeseen.

• Hoidon aikana käytetty suurin energiataso ei saa aiheuttaa potilaalle tarpeetonta kipua missään olosuhteissa.

• Anna ENINTÄÄN 300 iskua samaan kohtaan yhden hoidon aikana.

• Hoitokappaleen pinnan lämpötila voi nousta 47 °C:hen. Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa lieviä palovammoja. 

Keskeytä hoito enintään 6 000 pulssin jälkeen, jotta hoitokappale jäähtyy.

• Laitteen käyttäminen suuremmalla paineella kuin 3 baaria ilman suojusta voi vaurioittaa kädessä pidettävää osaa.

• Pidä kaikki varusteet ja niiden johdot hoidon aikana erillään sivussa näkyvän koukun avulla kompastumisvaaran 

välttämiseksi.

• Irrota laite virtalähteestä ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.

• Kun käsikappale on auki, pulssin laukaisu aiheuttaa vammautumisvaaran.

• Irrota käsikappale ohjauslaitteesta ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.

• Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Toimintahäiriön ilmetessä lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys paikalliseen 

DJO:n toimipisteeseen osoitteessa www.djoglobal.com apua ja huoltotietoja varten.

• Älä käytä nukkumassa tai raskasta kalustoa käyttäessäsi

HUOMAUTUS
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VAROITUS
• Tätä laitetta saa käyttää vain lääkäri tai lisensoitu ammattilainen. 

• Saastuneet hoitokappaleet ja geeli voivat aiheuttaa infektion. Desinfioi käsikappale jokaisen hoidon jälkeen. 

• ÄLÄ käytä Intelect RPW 2 -laitetta kosteissa tiloissa (esim. suihkuhuone). Muutoin seurauksena voi olla sähköiskun vaara 

ja toimintahäiriö. 

• ÄLÄ käytä Intelect RPW 2 -laitetta mikroaalto- tai RF-lyhytaaltojärjestelmien läheisyydessä.

• ÄLÄ käytä tätä hoitopöytää muiden sellaisten laitteiden lähellä, jotka säteilevät sähkömagneettista energiaa 

suojaamattomalla tavalla.

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

• Anna ENINTÄÄN 300 iskua samaan kohtaan yhden hoidon aikana.

• Varo painamasta hoitokappaletta liian voimakkaasti potilaan ihoa vasten. 

• ÄLÄ laukaise pulsseja, ellei hoitokappale ole kosketuksissa hoitoalueen kanssa.

• Kannettavia RF-laitteita ei saa käyttää alle 30 cm (12 tuumaa) etäisyydellä Intelect RPW 2 -laitteesta, mukaan lukien 

laitteen kaapelit. Muussa tapauksessa laitteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä.

• Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisävarusteiden, käsikappaleiden ja hoitokappaleiden käyttö voi johtaa 

suurempiin sähkömagneettisiin päästöihin tai heikentää laitteen sähkömagneettista häiriönsietoa ja siten johtaa 

häiriintyneeseen toimintaan.

• Laite on suunniteltu sähkömagneettista turvallisuutta koskevien standardien mukaiseksi. Laite tuottaa, käyttää ja voi 

säteillä radiotaajuista energiaa ja voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä muille lähistöllä oleville laitteille, jos sitä ei asenneta 

ja käytetä ohjeiden mukaisella tavalla. Muille laitteille mahdollisesti aiheutuvat haitalliset häiriöt voidaan todeta 

katkaisemalla laitteen virta ja kytkemällä se uudelleen. Voit yrittää häiriöiden poistamista yhdellä tai useammalla 

seuraavista tavoista:

  » Suuntaa häiriöitä vastaanottava laite uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.

  » Lisää laitteiden välistä etäisyyttä.

  »  Liitä eri laitteet eri virtapiirin pistorasioihin.

  » Ota yhteyttä valtuutettuun DJO:n jälleenmyyjään.

• Laitetta ei saa muokata.

• Intelect® RPW 2 -laitteessa voi esiintyä yli ±8 kV:n sähköstaattisia purkauksia, mikäli Falcon- tai V-Actor-

käsikappaleeseen tartutaan. Tällaisessa tilanteessa Intelect® RPW 2 -laitteessa voi esiintyä tiedonsiirtokatkos. Intelect® 

RPW 2 keskeyttää kaiken tiedonsiirron ja siirtyy automaattisesti vikasietotilaan.

• Yli ±8 kV:n sähköstaattisen purkauksen välttäminen:

 » Tartu käsikappaleeseen ennen hoidon aloittamista. Jos applikaattori on laskettava pois kädestä ennen hoidon 

päättymistä, pysäytä hoito ensin ja aseta applikaattori pidikkeeseen.

 » Käyttöpaikan suhteellisen ilmankosteuden on oltava vähintään 35 %.

 » Lattioiden on oltava puuta, betonia tai keraamista laattaa. Jos lattioissa käytetään synteettisiä materiaaleja, DJO 

suosittelee varmistamaan, että suhteellinen ilmankosteus on vähintään 35 %.

 » Nämä sähköstaattisia purkauksia koskevat varotoimet ja huomiot on ilmoitettava henkilökunnalle, vieraille 

ja potilaille.

• ÄLÄ tukki laitteen tuuletusaukkoja.

• Mahdollisia sähkömagneettisia tai muita häiriöitä voi esiintyä näissä laitteissa tai muissa laitteissa. Yritä minimoida tämä 

häiriö, kun ei käytetä muita laitteita yhdessä sen kanssa

• Laitetta ei ole suunniteltu estämään veden tai nesteiden päästämistä sisään. Veden tai nesteiden päästäminen voi 

aiheuttaa järjestelmän sisäisten komponenttien toimintahäiriöitä ja aiheuttaa siten potilaan loukkaantumisriskin.
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VAARA
• ÄLÄ liitä laitetta virtalähteeseen, ennen kuin olet varmistanut, että virtalähde syöttää oikeaa jännitettä. Väärä jännite 

voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen, toimintahäiriön, sähköiskun, tulipalon tai henkilövamman. Laite on tarkoitettu 

käytettäväksi ainoastaan sillä jännitteellä, joka on merkitty jänniteluokka- ja sarjanumerokilpeen. Ota yhteys 

DJO -jälleenmyyjääsi, jos laitteen jänniteluokitus on sopimaton. 

• Laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi happirikkaassa ympäristössä. Laitteen käyttäminen lähellä ilmaa, happea 

tai ilokaasua sisältävää tulenarkaa anesteettia voi aiheuttaa räjähdysvaaran. 

• Jos laitetta ei voi käyttää turvallisesti, valtuutetun korjaajan on korjattava laite ja sen vaaroista on ilmoitettava 

laitteen käyttäjille.
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LAITTEEN POISTAMINEN PAKKAUKSESTA

Laite toimitetaan yleensä pakattuna valmistajan 

pakkausmateriaaleihin. Laite painaa noin 32 kg, joten sen 

pakkauksesta poistamiseen tarvitaan vähintään 2 henkilöä.

Toimi seuraavasti:

• Aseta kuljetuslaatikko siten, että nuolet 

osoittavat ylöspäin.

• Poista kuljetuspakkauksen suojanauhat.

• Poista kuljetuspakkaus nostamalla sitä ylöspäin.

• Poista jäljelle jäänyt vaahtomuovi.

• Nosta laite pois alemmasta pakkauksesta 

(vähintään 2 henkilöä nostamiseen).

• Tarkista laite vaurioiden varalta.

Heti laitteen pakkauksesta purkamisen jälkeen:

1. Tarkasta kuljetusasiakirjoista, että toimitus on täydellinen.

2. Tarkasta, etteivät ulkoiset osat ja lisävarusteet ole 

vioittuneet kuljetuksen aikana.

3. Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat:

• Intelect® RPW 2 -laite

• Intelect® RPW 2 -pika-aloitusopas

• USB-tikku

• Pussi

• Geelipidike

• Kaapelipidike

• Virtajohto

• Conductor™-väliainegeeli 250 ml pullo

• Lisävarustesarja, sisältö:

            » RPW Falcon -käsikappale

            » Projektiili

            » R0 40 - 15 mm ESWT-hoitokappale

            » D20-S D-ACTOR® 20 mm hoitokappale

            » Tiivistesarja

            » Ohjausputki

            » Puhdistusharja

4. Säilytä alkuperäinen pakkaus. Siitä voi olla hyötyä, 

jos laitteita on kuljetettava. Lisätietoa valinnaisista 

lisävarusteista on luvussa Lisävarusteet, SIVU 64. Katso 

lisätietoa valinnaisia lisävarusteita koskevasta luvusta.

5. Laite sisältää pussin. Pussi voidaan kiinnittää laitteen 

kahvan sivuun esim. lisävarusteiden säilytystä varten.

a. Kiinnitä pussi laitteen sivulle kahvan alapuolelle:

b. Kuljeta tekstiiliosa kahvan yli.

c. Kiinnitä tekstiiliosa pussin takana olevaan tarranauhaan.
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6. Geelipidike voidaan kiinnittää kummalle puolelle tahansa. 

7. Kaapelipidikkeeseen voidaan ripustaa käsikappaleen 

kaapelit.

Oppaassa käsitteet ”vasen” ja ”oikea” viittaavat laitteen 

puoliin edestä päin katsottuna.

Intelect® RPW 2 -laitteen osat on kuvattu alla.
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LAITTEEN KUVAUS

Kahva

Värikosketusnäyttö

Toisto/Keskeytä-painike

Falcon-käsikappaleen pidike

Hoitokappalealusta*

USB-liitin

Säätö- 
nuppi

V-Actor-käsikappaleen 
pidike 

Kytkin
PÄÄLLE/POIS

Virtapainike

* Toimitukseen sisältyy 2 hoitokappaletta. Muut näytetyt hoitokappaleet ovat lisävarusteita.
* V-Actor-käsikappale on myös valinnainen.
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FALCON-KÄSIKAPPALEEN�VALMISTELU

1. Kierrä varsi irti käsikappaleesta ja vedä se ulos käsikappaleen 

kahvasta. Käytä toimitukseen sisältyvää jakoavainta.

2. Aseta uusi projektiili paikalleen asennetun 

ohjausputken sisään.

3. Kierrä varsi kiinni käsikappaleeseen sopivan tiukalle. Paina 

käsikappaletta pöytään yhdellä kädellä ja kiristä vartta 

jakoavaimella. Tämän jälkeen varren kiertäminen irti käsin 

ei saa enää onnistua.

4. Kierrä tarvittava hoitokappale ja sen kierrekorkki taas 

tiukasti kiinni varteen. Hoitokappaleen kaksiosaiset korkit: 

Varmista, että kaksi korkkiosaa on kierretty tukevasti 

paikalleen ja että hoitokappaleen korkki on kierretty 

tukevasti kiinni varteen.

5. Liitä Falcon-käsikappale laitteen oikeanpuoleiseen 

liittimeen.
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LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE

Liitä virtajohto laitteen taakse ja toinen pää seinäpistorasiaan. 

Kytke laite päälle laitteen takana sijaitsevalla virtakytkimellä.

Varmista, että virtaliittimeen on aina helppo pääsy; se 

toimii hätäkatkaisimena. Kytke pääkeinukytkin pois päältä 

sammuttaaksesi laitteen kokonaan. Kaikkien napojen 

kytkemiseksi irti verkkovirrasta irrota pistoke pistorasiasta.

1. Käynnistysnäyttö näkyy muutaman sekunnin ajan.

2. Asetusnäyttö avautuu. Valitse kieli ja aseta kellonaika.

3. Napsauta Continue/Jatka-painike

KÄYTTÖOHJEIDEN LATAUS

1. Siirry Chattanoogan verkkosivustolle

www.chattanoogarehab.com.

2. Siirry Intelect RPW 2 -tuoteväliledelle.

3. Täytä rekisteröintilomake saadaksesi tietoja uuden

tuotteen ohjelmistoversion saatavuudesta ja käyttöohjeiden

päivityksistä.

4. Siirry Documents/Asiakirjat-välilehdelle

5. Napsauta Intelect RPW 2 -laitteesi käyttöohjeiden uusinta 

versiota ladataksesi sen.

Huomio: Käyttöohjeiden näyttämiseen tarvitaan PDF-

katseluohjelma.

LAITTEEN MERKKIVALOT
Intelect RPW 2 ssa on useita merkkivaloja:

ON/OFF-PAINIKKEEN�SININEN�
MERKKIVALO:

• Jatkuvasti PÄÄLLÄ laitteen kytkennästä verkkovirtaan.

• Vilkkuu, kun virta kytketään PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ

PLAY/PAUSE / TOISTA/KESKEYTÄ 
PAINIKKEEN SININEN MERKKIVALO:

• Vilkkuu, kun käyttäjä voi aloittaa hoidon tai jatkaa

sitä. Muussa tapauksessa merkkivalo palaa jatkuvasti
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| INTELECT®�RPW�2���KÄYTTÖOPAS

VIESTINTÄ

Lataa ja asenna Windows 10 Intelect Connect -sovellusilmaiseksi chattanoogarehab.com-sivustolta

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

transfer / Tiedonsiirto-painiketta käynnistääksesi Bluetooth-yhteyden

1. Sinun pitäisi nähdä nyt Waiting for connection / 

Odotetaan yhteyttä -näyttö, kun laite etsii tietokonetta, 

jonka kanssa se paritetaan.

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

tulee virheviesti, jossa lukee "Active channel please stop 

before data transfer" / "Aktiivinen kanava, pysäytä ennen 

tiedonsiirtoa". 

3. Laite antaa numeroavaimen; parittamisen loppuun 

suorittamiseksi tietokoneen kanssa kirjoita avain 

tietokoneeseen yhteyden muodostamiseksi. Laitteen 

näytöllä näkyy Connected/Yhdistetty-ilmoitus, ja tiedonsiirto 

Windows 10 -sovelluksen kautta voi alkaa.

4. Kun laite on kytketty sovellukseen, näet laitteen nimen 

ja tyypin sekä hoitotiedot/protokollat, joita voidaan viedä 

tietokoneelle.

5. Hoitotiedot näytetään tunnisteen kanssa. Kohteen 

valitseminen näyttää kyseiseen tunnisteeseen liittyvät 

hoitotiedot.

6. Mukautetut protokollat luetellaan nimen mukaan 

ja voidaan viedä tietokoneelle ja tuoda tietokoneelta 

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

voi tuoda.

KÄYTTÖÖNOTTO-OHJEET
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KÄYTTÖARVOT�JA�-TEHOT

Näytettyjen arvojen toleranssi on ±10 %

Leveys ................................................................................................420 mm 

Syvyys .................................................................................................410 mm 

Korkeus ............................................................................................ 1140 mm

Paino (yhdellä käsikappaleella) ....................................................32 Kg

Ympäristön lämpötila .............................................................. 10–40 °C 

Suhteellinen kosteus ..................................................................30–75 %

Ilmanpaine ......................................................................... 700–1060 hPa

Virrankulutus

350 VA (Malli 2173DEV)

350 VA (Malli 2174DEV)

450 VA (Malli 2175DEV)

Tulo

120 V AC~ 50–60 HZ 350 VA (malli 2173DEV)

220–240 V AC~ 50 HZ 350 VA (malli 2174DEV)

230 V AC~ 60 HZ 350 VA

100 V AC~ 50–60 HZ 450 VA (malli 2175DEV)

Lähtöteho 

0,3–5 baria 1–21 Hz (RPW) 1–50 Hz (V-Actor) (malli 2173DEV) 

0,3–5 baria 1–21 Hz (RPW) 1–50 Hz (V-Actor) (malli 2174DEV)

0,3–5 baria 1–21 Hz (RPW) 1–50 Hz (V-Actor) (malli 2175DEV)

Tila .........................................................................Yksittäinen tai jatkuva

Paineilmalähtö ........................................................................0,3–5,0 bar

Tehoasetuksen porrastus .............................................................0,1 bar

Pulssiamplitudi n. ................................... 2 mm @ 3 bar, joutokäynti  

(ilman liitäntää)

Pulssileveys ................................................................................n. 6–12 ms

Pulssitaajuus ................................1–21 Hz, RPW, 1–50 Hz, värähtely

Sulakkeet ............................................. 2 x T6, 3A H 250 V 5 x 20 mm 

Sähköluokka ............................................................................... LUOKKA I

Sähkötyyppi (Suojausaste) .....................................................TYYPPI B

Lainsäädännöllinen riskiluokka .............. IIa direktiivin 93/42/ETY 

mukaan

Paino ........................................................................................................29 kg

Turvallinen käyttökuormitus ........................................................... 5 kg

FALCON-KÄSIKAPPALEEN�TEKNISET�TIEDOT

Paineilmatulo ........................................................................... 1,0–5,0 bar

Ympäristön lämpötila käytön aikana ..............................  10–40 °C

Ympäristön lämpötila varastoinnin ja ...............................0–60 °C 

kuljetuksen aikana

Ilmanpaine käytön aikana ..........................................800–1060 hPa

Ympäristön ilmanpaine säilytyksen ja ...................500–1060 hPa 

kuljetuksen aikana

Varastoinnin ilmankosteus ...........5–95 %, ei kondensoitumista

Käytön ilmankosteus .......................5–95 %, ei kondensoitumista

Paino .......................................................................................................480 g

OHJELMA

Ohjelmisto on DJO:n kehittämä. Voit tarkistaa 

ohjelmistoversion painamalla asetuspainiketta. Voit tarkistaa 

ohjelmistoversion asetusvalikon vastaavalla painikkeella.

KULJETUS JA SÄILYTYS

Ympäristön lämpötila .......................................................... -20–60 °C

Suhteellinen ilmankosteus .......... 10–90 % ei kondensoitumista

Ilmanpaine ........................................................................500–1 060 hPa

RADIOLAITEDIREKTIIVI

RF-lähettimen/vastaanottimen ominaisuudet:

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

– Modulaatiotyyppi: GFSK

– Tiedonsiirtonopeus: enintään2Mbps, 500kHz poikkeama

2Mbps:ssa

– Tehollinen säteilyteho: + +6dBm
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POTILAAN VALMISTELU 

Ennen kuin annat radiaalisia paineaaltoja potilaalle, hänen 

ihonsa on valmisteltava hoitoa varten. Kun potilaan iho 

valmistellaan kunnolla hoitoa varten, energiaa pääsee 

kohdealueille enemmän ja ihoärsytyksen riski pienenee.

Valmistele potilaan iho hoitoa varten seuraavasti:

1. Pese ihoalue, jolle aiot antaa hoitoa, perusteellisesti 

miedolla saippualla ja vedellä.

2. Kuivaa iho perusteellisesti.

3. Levitä ultraäänigeeliä reilusti potilaan kohdealueelle.

Paineaaltohoito on oikein annettuna erinomainen 

hoitomuoto moniin kroonisiin vaivoihin, joita ei pystytä 

hoitamaan perinteisillä menetelmillä. Paineaaltohoito 

on suosittu hoitomuoto positiivisten hoitotulosten ja 

suhteellisten lyhyiden hoitojaksojen takia.

HOITOVINKKEJÄ

• Varmista, että potilas makaa mukavassa asennossa 

hoidon aikana; käytä hoidettavan raajan alla 

tarvittaessa pyyhettä.

• Paikanna hoitokohdat. Voit tarvittaessa merkitä 

kohdat huopakärkikynällä.

•  Lisää runsaasti geeliä hoitoalueelle.

Keskustele potilaan kanssa ja varmista, että hän ymmärtää 

seuraavat seikat:

• Aloita hoito alimmalta painetasolta

• Painetasoa on nostettava hitaasti  

(tai automaattisesti mukavuustilassa)

• Potilaan on ilmoitettava lääkärille, mikäli hoito 

aiheuttaa kipua

Huomautus: Tarkkaile aina potilaan vartalon reaktioita hoitoon.
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Intelect® RPW 2 -laitteen virtakytkimellä on eri ilmaisimia:

- laitteen ollessa päällä, ilmaisin palaa

- ilmaisin vilkkuu virtaa kytkettäessä päälle/pois

Toisto/Keskeytä-painikkeen sininen ilmaisin vilkkuu laitteen ollessa käyttövalmis. Muutoin ilmaisin on päällä.

NÄYTÖN KUVAUS

LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1. Valikkorivi

2. Näyttöalue

3. Kanavarivi
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Jokainen näyttö sisältää seuraavat alueet:

Valikkorivi
Sijaitsee näytön yläreunassa ja sisältää näytön nimen.

Näyttöalue
Sijaitsee valikkorivin alapuolella ja sisältää näytön toimintokuvakkeet.

1. Valikkorivi

2. Näyttöalue

3. Kanavarivi

Pa
laa

 
alo

itu
sn

äy
tö

lle

Pa
laa

 ed
ell

ise
lle

 
nä

ytö
lle USB (musta: kytketty, 

harmaa: ei-aktiivinen)

Asetukset

Nä
ytö

n n
im

i
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| INTELECT® RPW 2   KÄYTTÖOPAS

KÄYTTÖLIITTYMÄ

NÄYTÖN ALAOSAN KUVAUS

Mikäli käsikappale on liitetty, tämä ilmaistaan aloitusnäytöllä (saatavilla = liitetty, ei saatavilla = ei liitetty). Jos käsikappale 

on liitetty, mutta laite havaitsee virheen, siitä saatetaan näyttää viesti; katso tarkemmat tiedot sivulta 64.

Vasemmalla puolella näkyy valittu hoitokappale; varmista, että hoitokappale on valittu oikein.

Oikealla puolella näkyy pulssimäärä, hoidon tila ja valittu käsikappale. Hoidon tila edistyy seuraavasti: Valmistelu, lataa, ladattu, 

käynnissä, keskeytetty, valmis.

V-Actor-laitteen 
tila: Saatavilla Falcon-tila: 

Saatavilla

| INTELECT®�RPW�2���KÄYTTÖOPAS
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KANAVATILAT

Käsikappale on 

käyttövalmis
Käsikappale ei ole käyttövalmis

Hoitokappaletta ei 

ole valittu
Hoitokappale on valittu

Kompressori on 

ladattu
Hoito on käynnissä

Hoito on 

keskeytetty

Käsikappale ei toimi oikein tai 

ei ole yhteensopiva INTELECT® 

RPW 2 -laitteen kanssa

Hoito on 

päättynyt

BAARIN SELITYS

Laitteen tuottama voima ilmaistaan baareissa. 

Voit säätää paineen voimakkuutta laitteen säätönupilla.

Painetta voidaan säätää välillä 0,3–5,0 0,1:n välein.

Alhaisemmat asetukset (<1,0) soveltuvat vain selkärangan ja kasvojen alueen hoitoihin, ellei potilaalla ole poikkeuksellisen  

alhainen kivunsietokynnys. Tyypillisiin hoitosovelluksiin suositellaan yli 1,4 baarin tehoja.

| INTELECT®�RPW�2���KÄYTTÖOPAS
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Mukavuustila hallitsee porrastustoimintoa. Täyden tehon tuottamisen sijaan toiminto nostaa painetta hiljalleen, jotta potilas 

tottuu paineeseen. Tila on automaattisesti päällä, eli asetettu hoitoteho saavutetaan porrastetusti. Laite aloittaa porrastuksen 

10 % teholla asetetusta baariarvosta, nostaen tehon täyteen 33 % välein.

Voit kytkeä tilan tarvittaessa pois päältä.

Huomautus: Jos toiminto on kytketty pois päältä, sitä ei voida kytkeä päälle kesken hoidon.

Porrastus voidaan kuitenkin keskeyttää.

Tämän jälkeen hoitoa voidaan jatkaa seuraavasti:

1. Porrastusta jatketaan täyteen tehoon

2. Hoitoa voidaan jatkaa teholla, joka oli käytössä keskeytyksen aikana

3. Hoitoa voidaan jatkaa eri painetasolla kääntämällä säätönuppia.

Painetta on aina säädettävä erittäin varovasti. 

Hyvin alhaiset tehotasot eivät välttämättä tuota toivottua hoitovaikutusta, koska 50 % energiasta häviää ihon pinnalla. 

Liian korkeat tehotasot puolestaan voivat olla kivuliaita, mikä voi heikentää potilaan motivaatiota jatkaa hoitoja. Intelect 

RPW 2 -laitteen mukavuustila on suunniteltu helpottamaan lääkärin arviointia potilaalle soveltuvasta painetasosta.

MUKAVUUSTILAN SELITYS

Vanhemmissa Intelect® RPW -malleissa tämä tila tunnettiin porrastustilana. Myös Intelect RPW 2 -sisältää tämän 

käyttömukavuutta parantavan toiminnon.
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 ASETUKSET

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

pääsee painamalla '' -painiketta

Pyyhkäise pystysuunnassa nähdäksesi lisää asetuksia

1. Aloitus-näytön valikkopalkin keskiosassa näkyvä "Current screen name" / "Nykyinen näytön nimi" on oletuksena "Intelect RPW 2".

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

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

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

näytöllä.

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

ja kellonaika voidaan asettaa tällä näytöllä.

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

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

Oletusasetus on 80 %.

» Säädä äänenvoimakkuutta Volume/Äänenvoimakkuus-painikkeella. Äänenvoimakkuusalue on 0 % (pois päältä) – 100 % 

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

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

Oletusasetus on PÄÄLLÄ.

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

AZERTY tai QWERTZ

6. Sykelaskuri voidaan nollata

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

sarjanumero ja useita laiteparametreja, kuten alla näkyy.

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

vaihtoehdon mukaisesti.

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

tietokoneeseen.

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

käynnistetään uudelleen ja käyttäjä siirretään alun asetusnäytölle.

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

noudata näytön ohjeita
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ALOITUSNÄYTTÖ

Intelect® RPW 2 -aloitusnäyttö tarjoaa pääsyn kaikkiin järjestelmän modaliteetteihin ja toimintoihin. Aloitusnäyttö sisältää 

seuraavat tiedot:

Modaliteetit Pikavalintojen aktivointi/määritys Kirjastot

Lääkärin protokollakirjasto

”Suositellut parametrit”
Ennalta ohjelmoitu protokollakirjasto

Koulutuskirjasto:
· Modaliteettien kuvaukset
· Anatomiset kuvat
· Patologiset kuvat

Hoitodata-arkisto
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HOIDON TIETONÄYTTÖ

Kun valitaan jompikumpi modaliteetti (radiaalinen paineaaltohoito, värähtelyhoito), näytölle avautuu hoidon tietonäyttö. 

Intelect® RPW 2 -laitteen hoidon tietonäyttö sisältää seuraavat tiedot:

Tallenna/muokkaa 
oletusasetuksia 

tai mukautettuja 
protokollia

Hoito-ohjeet

Määritä hoito 

Parametrit

Valitse hoitokappaleen alavalikko

Hoitokappaleen valinta

Valitse 
hoitokappale

Voit selata parametreja 
pyyhkäisemällä 
pystysuunnassa

1. Aktivoi koskettamalla.
Aktiivinen parametri 
on korostettu mustalla 
rajauksella.
2. Säädä tehoa 
säätönupilla:
• Myötäpäivään = nosta 
tehoa
• Vastapäivään = laske 
tehoa
Huomautus: Mikäli 
parametria ei voi 
säätää, parametri näkyy 
himmeänä.
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Valitse hoitokappale
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OHJENÄYTTÖ

Ohjeet opastavat seuraavilla tiedoilla: 

Modaliteettien kuvaukset, käsitteet, käyttöaiheet ja vasta-aiheet, hoito-ohjeet 

KÄYTTÖLIITTYMÄ

Voit avata koko 
näytön näkymän 
koskettamalla

Selaa pystysuunnassa

RADIAALINEN PAINEAALTOHOITO

Aloita hoito seuraavasti:

1. Valmistele potilas radiaalista paineaaltohoitoa varten. Katso kohta POTILAAN VALMISTELU.

2. Valitse Falcon-käsikappale aloitusnäytöltä.
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3. HOIDON VALMISTELU 
Hoidon tietonäytöllä voit säätää hoitoparametreja.

Huomautus: Älä aloita paineensäädöllä. Määritä muut parametrit ensin ja säädä paine lopuksi. 

Parametrit

1. Aktivoi koskettamalla.
2. Säädä tehoa säätönupilla:
• Myötäpäivään = nosta tehoa
• Vastapäivään = laske tehoa

4. HOITOKAPPALEEN VALINTA
Voit valita neljästä hoitokappaletyypistä Hoitokappaleen tyyppi -painikkeella. Näytölle ilmestyy valittavissa olevat 

hoitokappaleet. Valitse käytettävä hoitokappale. Hoitokappaleen tiedot ladataan hoidon tietonäytölle.

Hoidon 
tiedot
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5. ALOITA HOITO MUKAVUUSTILA PÄÄLLÄ
Paina Toisto/Keskeytä-painiketta.

Kompressori latautuu muutaman sekunnin ajan. Kun viesti ”ladattu” näkyy, hoito voidaan käynnistää.

Käsikappaleen yläosassa oleva painike on liipaisinpainike, josta käytetään myös nimitystä käynnistys-/pysäytyspainike.
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6. HOITO KÄYNNISSÄ
Kun hoito käynnistyy mukavuustilassa, teho kasvaa progressiivisesti alkaen 10 %:n tasolta asetettuun arvoon nähden.

Asetettu ja senhetkinen paine näkyvät näytöllä.

Jos potilas toteaa kokevansa epämukavuutta tai kipua, keskeytä hoito käsikappaleesta.

Voit toimia kahdella tavalla:

1. Jatka hoitoa samalla tasolla.

2. Jatka hoitoa asetettua tasoa kohti. 
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7. KESKEYTÄ HOITO
Hoidon keskeyttäminen ilmaistaan näytöllä.

Voit keskeyttää hoidon laitteen keskeytä-painikkeella. Voit myös keskeyttää hoidon käsikappaleen painikkeella.

Katso seuraavat esimerkit:

Esimerkki 1: käsikappale on käynnissä ja projektiili liikkuu. Käsikappaleen painiketta painetaan, projektiili pysähtyy, mutta 

käsikappale on edelleen päällä. Käsikappaleen painiketta painetaan uudelleen, projektiili jatkaa liikettä, ja hoito jatkuu.

Esimerkki 2: käsikappale on käynnissä ja projektiili liikkuu. Keskeytyspainiketta painetaan, projektiili pysähtyy, mutta käsikappale 

on edelleen päällä. Käsikappaleen painiketta painetaan, mutta mitään ei tapahdu. Keskeytyspainiketta painetaan uudelleen, ja 

hoitoa voidaan jatkaa. Hoitoa voidaan jatkaa painamalla käsikappaleen painiketta uudelleen.
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8. LOPETA HOITO
Jos käsikappale on päällä ja projektiili liikkuu: 

Keskeytä hoito ensin, jonka jälkeen käsikappale deaktivoituu. Voit päättää hoidon valitsemalla Pysäytä hoito.

�9.�YHDEN�LAUKAUKSEN�TILA
Falcon D-Actor -käsikappaleella voi myös antaa yksittäisiä laukauksia.

Tämän voi tehdä valitsemalla Taajuus ja kääntämällä valintakiekkoa vasemmalle siten, että Hz-asetuksen  

valintana näkyy “—“. Valitse sitten Pulssit ja muuta pulssilukemaksi '1'. 

Kun yhden laukauksen hoito on suoritettu, näkyviin tulee hoidon yhteenvetonäyttö.
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10.�HOIDON�YHTEENVETO
Kun hoito on saatu loppuun, näyttöön tulevat hoidon yhteenveto ja seuraavat vaihtoehdot:

• Toista hoito valitsemalla Aja uudelleen.

• Tallenna

 » hoitodata Hoitodata-kohtaan 

 » hoitoprotokolla Mukautettuihin protokolliin

• Palaa aloitusnäytölle.
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SPS�(SUOSITELLUT�PARAMETRIT)

Intelect® RPW 2 -laitteella on suositeltuja parametreja eri vartalonalueille, kliinisille käyttöaiheille, patologioille ja 

vakavuusasteille. Voit valita SPS-parametreja vastaavalla painikkeella aloitusnäytöllä. Kaikkia asetuksia voidaan mukauttaa niin, 

että ne sopivat potilaan asianmukaiseen hoitomääräykseen ja mukavuuteen.

SPS-PROTOKOLLAN SUORITTAMINEN:

1.  Valitse SPS aloitusnäytöllä.

2. Valitse hoidettava vartalonalue. 

Huomautus: Valittu vartalonosa korostetaan; jos siirrät sormeasi toiselle alueelle, se valitaan.
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3. Valitse KÄYTTÖAIHE.

Valitse infraspinatuslihaksen 
tendinopatia 

4. Valitse KÄYTTÖAIHE.

Valitse kipualueen hoito
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5. VALITSE MODALITEETTI.

6. HOIDON VALMISTELU.
Hoidon tietonäytöllä voit tarkastella ja muokata parametreja tarvittaessa.

Valitse radiaalinen paineaalto

Parametrit

1. Aktivoi koskettamalla.
2. Säädä tehoa säätönupilla:
• Myötäpäivään = nosta tehoa
• Vastapäivään = laske tehoa
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7. ALOITA HOITO.
Paina Käynnistä-painiketta.

Hoito käynnissä
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HOITODATA

Hoidon jälkeen hoitodata voidaan tallentaa Intelect® RPW 2 -laitteeseen myöhempää tarvetta varten.

TALLENNA HOITODATA 

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

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

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

Avaa kipuasteikko tallentaaksesi hoidonjälkeisen kivun.

1.  Kosketa HOIDON SAAJA hoidon yhteenvetonäytöltä
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2. HOITODATA-näyttö avautuu
Tallenna hoidotiedot olemassa olevaan tunnistekansioon tai luo uusi tunnistekansio ja tallenna sinne

Luo ja tallenna uuteen 
tunnisteeseen

Valitse ja tallenna 
olemassa olevaan 
tunnisteeseen

TALLENNA HOITODATA UUTEEN TUNNISTEESEEN: 

Syötä tunniste ja valitse Tallenna.
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1. Hoitodatan tarkastelu 
Valitse tarkasteltava data

KÄYTTÖLIITTYMÄ

HOITODATAN TARKASTELU JA HALLINTA

Valitse HOITODATA-kuvake aloitusnäytöllä.
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Valitse istunto tarkastellaksesi 
hoidon yhteenvetoa.

HOITOHISTORIA ilmestyy näytölle sisältäen kaikki aiemmat hoidot aikajärjestyksessä.

Istunnon tiedot näytetään.
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Poista yksi tunniste

KÄYTTÖLIITTYMÄ

2. Hoitodatan poistaminen
Poista kaikki tunnisteet
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Kaikkien hoitokertojen poistaminen

KÄYTTÖLIITTYMÄ

Vahvista tai peruuta
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Yhden hoitokerran poistaminen
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MUKAUTETUT PROTOKOLLAT

Intelect® RPW 2 -laitteeseen voidaan tallentaa 25 mukautettua protokollaa. 

MUKAUTETUN PROTOKOLLAN TALLENTAMINEN

Voit tallentaa protokollan hoidon tietosivulla tai yhteenvetosivulla.

1. Valitse TALLENNA hoidon tietosivulla tai yhteenvetosivulla.

2. Syötä mukautetun protokollan nimi ja tallenna

Huomautus: Voit myös korvata modaliteetin oletusasetukset mukautettujen protokollien tallennuksen sijaan.

KÄYTTÖLIITTYMÄ
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3. Mukautetut protokollat -kirjasto avautuu. Tässä voit tallentaa protokollan uutena protokollana tai korvata olemassa 

olevan protokollan.

UUDEN MUKAUTETUN PROTOKOLLAN LUONTI: 

Syötä mukautetun protokollan nimi ja tallenna.

KÄYTTÖLIITTYMÄ

Valitse ja korvaa 
olemassa oleva protokollaLuettelo

Voit selata 
pyyhkäisemällä 
pystysuunnassa

Luo uusi mukautettu 
protokolla
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TARKASTELE JA MUOKKAA MUKAUTETTUJA PROTOKOLLIA

Valitse MUKAUTETUT PROTOKOLLAT aloitusnäytöllä.

1. Mukautetun protokollan tarkastelu
Valitse mukautettu protokolla.

KÄYTTÖLIITTYMÄ
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HOIDON TIETONÄYTTÖ avautuu.

Voit muokata protokollaa tai aloittaa hoidon. 

2. Mukautetun protokollan poistaminen
Kaikkien protokollien poistaminen

KÄYTTÖLIITTYMÄ
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Yhden protokollan poistaminen
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PIKAVALINNAT

Intelect® RPW 2 -laitteen aloitusnäytöllä voidaan määrittää 12 mukautetun protokollan pikavalintaa.

PIKAVALINNAN MÄÄRITYS

Voit määrittää pikavalintoja aloitusnäytöllä seuraavasti. Käyttämättömät pikavalintakuvakkeet mukautetuille  

protokollille näkyvät aloitusnäytöllä harmaina. Valitse jokin kuvakkeista.

Valitse haluttu protokolla Mukautetut protokollat -kirjastosta.
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Määritetty pikavalinta aloitusnäytöllä

Määritettyjen pikavalintojen väri vastaa niiden modaliteettia.
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PIKAVALINNAN MÄÄRITYKSEN POISTO

Voit poistaa pikavalintojen määrityksiä mukautetulle protokollalle aloitusnäytöllä seuraavasti.

Pidä tarvittavaa kuvaketta painettuna.

Näytölle avautuu kehote: ”Haluatko poistaa mukautetun protokollan 1 pikavalinnan?”

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

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

Aloitus-näytössä
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KLIINISET LÄHTEET

Intelect® RPW 2 sisältää ainutlaatuisen kliinisen lähdekirjaston.

Nämä anatomiset ja patologiset kuvakirjastot on suunniteltu auttamaan käyttäjää visuaalisesti ymmärtämään ja paikantamaan 

tietyn lihasryhmän ja patologiseen tilaan yleisesti liittyvät ongelmat sekä tarjota lääkintähenkilöstölle koulutustyökalu, jota 

voidaan käyttää potilaan kanssa.

Modaliteettien kuvaukset tarjoavat tietoa laitteen hoitomenetelmien fysiologisista vaikutuksista. Tällä tavoin käyttäjä voi valita 

soveltuvimman modaliteetin.

Voit avata kliinisen lähdekirjaston seuraavasti:

Paina Kliininen lähdekirjasto -kuvaketta aloitusnäytöllä.

ANATOMISTEN/PATOLOGISTEN KUVIEN KIRJASTO

Voit tarkastella anatomista tai patologista kuvakirjastoa seuraavasti:

1. Valitse Kliiniset lähteet -näytöllä Anatominen tai Patologinen kuvakirjasto -kuvake.
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2. Valitse tarkasteltava vartalonalue. 
Valitse anteriorinen (vasemmalla) tai posteriorinen (oikealla).

3. Valitun vartalonalueen kuvat näytetään.
Voit avata koko näytön näkymän koskettamalla kuvaa.
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4. Koko näytön kuva.

Sulje koko näytön tila
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MODALITEETTIEN KUVAUKSET

Voit tarkastella radiaalisen paineaaltohoidon ja värähtelyhoidon kuvauksia seuraavasti:

1. Valitse modaliteetin kuvaus.

2. Modaliteetin kuvaus ilmestyy.

RUUDUNKAAPPAUS

Intelect® RPW 2 -laitteen ruudunkaappaustoiminnolla voit esim. tulostaa hoitokerran tiedot seuraavasti:

1. Liitä USB-laite Intelect® RPW 2 -laitteen USB-liittimeen.

2. Pidä Toisto/Keskeytä-painiketta ja päälle/pois-painiketta painettuna 1 sekunnin ajan ruudunkaappausta varten.

3. Poista USB-laite Intelect RPW 2 -laitteesta asetusvalikossa.

4. Järjestelmä luo BMP-tiedoston, ja päivämäärä ja aika lisätään tiedostonimeen.

Huomautus: Ruudunkaappaustoimintoa ei pidä käyttää hoidon aikana.
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VIANETSINTÄ

VIRHEKOODIT

1. Kaikki viestit, varoitusviestit ja vikaviestit ovat itsestään selviä (pois lukien järjestelmävirheet).

2. Järjestelmävirheen esiintyessä virhekoodi on merkittävä muistiin ja otettava yhteys DJO:n jälleenmyyjään tai DJO:n huoltoon.

3. Jos virheessä näkyy punainen kolmio, napsauta sitä tarkistaaksesi tiedot.

internationalproductsupport@djoglobal.com

Jos laite ei kytkeydy päälle eikä valot syty:

1. Varmista, että laitteen takana oleva virtakytkin on päällä. 

2. Varmista, että virtajohto on liitetty verkkovirtapistorasiaan.
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LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET

VAIHTO-OSAT

Seuraavat taulukot sisältävät Intelect® RPW 2 -laitteen vaihto-osien tilaustiedot. Tässä luetellut lisävarusteet on tarkoitettu 

käytettäväksi Intelect® RPW 2 -laitteen kanssa. Ilmoita tilatessasi kyseisen osan numero, kuvaus ja haluamasi määrä. 

Kaikki tässä luetellut osat myydään YKSITELLEN, ellei toisin ilmoiteta.

Mallinumero Kuvaus

18080 Falcon® RPW -käsikappale

28178 Ro40-hoitopää

29724 D20-S D-Actor® -hoitopää, 20 mm

29104 Korjaussarja, lyhyt

15-1140 USB-muisti

22651 Geelikuppi ja -pidike

82-0274 RPW-laitteen pussi

22652 Hoitopääalusta

13-7611-1 Kaapelipidike

22654 Vesisäiliö

13-28660* Pika-aloitusopas (useilla eri kielillä jokaisen laitteen mukana)

VIRTAJOHDOT

Mallinumero Kuvaus

14679 Virtajohto (Pohjois-Amerikka)

14814 Virtajohto (Sveitsi)

14815 Virtajohto (UK)

14816 Virtajohto (Intia)

14817 Virtajohto (Israel)

14818 Virtajohto (Tanska)

14819 Virtajohto (Australia)

14820 Virtajohto (EU) 

14821 Virtajohto (Japani)

40-1112 Virtajohto (Argentiina)

Huomautus: Katso lisätietoja Falcon-käsikappaleen vaihto-osista sivulta 73. 

Falcon ja D-Actor ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Storz medical AG.
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VALINNAISET LISÄVARUSTEET

Mallinumero Kuvaus

29104 Korjaussarja, lyhyt

28739 Ohjausputken puhdistusharja

31800 9 hoitopään pakkaus kotelossa, lisävaruste

29801 A6-hoitopää

29802 T10-hoitopää

29729 C15, 15 mm Cerama-X-hoitopää, musta

29728 DI15, 15 mm, syvävaikuttava hoitopää, musta

29726 F15 Focus-Lens -hoitopää, 15 mm

29724 D20-S D-Actor® -hoitopää, 20 mm

28736 D20-T-hoitopää

29725 D35-S, 35 mm, D-Actor®-hoitopää, musta

29539 ATLAS-hoitopää

28946 INTELECT RPW 2 SPINE-ACTOR -hoitopääsarja

28945 INTELECT RPW 2 PERI-ACTOR -hoitopääsarja

19365 V-Actor® HF

28740 V-Actor® V25 -hoitopää

28741 V-Actor® V40 -hoitopää

29742 V-Actor V10 -hoitopää ilman kierrekorkkia

4248 CONDUCTOR US -geeli 24 x 250 ml:n PULLOA

4238 CONDUCTOR US -geeli 5 l laatikko ja täyttöpullo

4266 Intelect US -geeli 5 l laatikko ja täyttöpullo

82-0274 RPW-laitteen pussi

15-1140 USB-muisti

18638 R15, 15 mm hoitopää, musta

Falcon, D-Actor® ja V-Actor® ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Storz medical AG.
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V-ACTOR HF® -KÄSIKAPPALEEN TOIMINNOT, VALMISTELU, PUHDISTUS 
JA KUNNOSSAPITO

LAITTEEN KUVAUS

V-ACTOR HF® on vibraatiohoidon käsikappale, ja sitä 

voidaan käyttää valinnaisena lisävarusteena Intelect® 

RPW 2 -laitteen kanssa.

Tätä käsikappaletta käyttämällä on mahdollista hoitaa 

pehmytkudoksia suurtaajuuspulsseilla.

V-ACTOR HF -käsikappaleen käytön edellytykset ovat 

samat kuin Intelect RPW 2 -laitteen käytön edellytykset. 

Lue tarkemmat tiedot tämän käyttöoppaan kappaleesta 

Vasta-aiheet. 

Annettavasta hoidosta riippuen käsikappale voidaan 

varustaa jollakin seuraavista hoitopäistä:

1: Pallomainen V-ACTOR HF -hoitopää 10 mm (V10)  

2: V-ACTOR HF -hoitopää 25 mm (V25)   

3: V-ACTOR HF -hoitopää 40 mm   

1

1: Liipaisinpainike

2

2: Hoitopää

3

ASENNUSOHJEET 

PAKKAUKSESTA PURKAMINEN

• Ota käsikappale ja lisävarusteet varovasti pakkauksesta.

• Varmista, että kaikki osat ovat mukana pakkauksessa ja 

että ne ovat ehjiä.

• Ota välittömästi yhteys tavarantoimittajaan tai 

valmistajaan, jos pakkauksesta puuttuu jotain tai jotain 

on vaurioitunut.

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

V-ACTOR HF -käsikappaleen vakiotoimitukseen kuuluvat 

seuraavat:

– Käsikappale

– Hoitopää V25 kierrekorkilla

– Hoitopää V40 kierrekorkilla

Huomautus: V10-hoitopää on valinnainen lisävaruste V-Actor HF 
-käsikappaleeseen, ja se on tilattava erikseen.

*V-Actor on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Storz 
medical AG.
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1: Punaiset 
pisteet
2: Pistokkeen 
rungon 
ulkopuoli

KÄSIKAPPALEEN KYTKEMINEN

Intelect® RPW 2 -laitteessa on liittimet V-ACTOR HF® 

-käsikappaletta varten ja sen vasemmalla puolella on 

varta vasten käsikappaleelle tarkoitettu pidike.

V-Actor HF -käsikappaleelle on kaksi liitintä laitteen 

etupuolella. Koska pidike V-Actor-käsikappaletta varten 

sijaitsee laitteen vasemmalla puolella, on suositeltavaa 

käyttää vasemmanpuoleista liitintä.

• Kytke käsikappaleen pistoke Intelect RPW 2 -laitteen 

käsikappaleen liittimeen.

• Varmista, että pistokkeeseen merkitty punainen piste 

osuu kohdakkain laitteen liittimessä olevan punaisen 

pisteen kanssa.

• Kun pistoketta työnnetään varovasti liittimeen, 

kytkentä lukittuu välittömästi ja estää liitintä irtoamasta 

automaattisesti, kun kaapelista vedetään.

• Aseta käsikappale pidikkeeseensä.

• Kun haluat irrottaa kytkennän, vedä pistokkeen 

rungon ulkopuolesta. Tämä avaa ensin lukituksen, 

jolloin pistokkeen voi vetää ulos käsikappaleen liittimestä.

*V-Actor on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Storz 
medical AG.
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KÄYTTÖ

Käsikappaletta käytetään Intelect® RPW 2 -laitteen näytön kautta. Asetukset voi joko tehdä manuaalisesti näytöllä tai ottaa 

käyttöön esiohjelmoidut asetukset.

VALMISTELU

• Kytke V-ACTOR HF®  käsikappale Intelect RPW 2 -laitteeseen.

• Aseta pulssienergia V-ACTOR HF -toimintatilassa alkuarvoon 2 baria.

• Aktivoi liipaisinpainike.

Huomautus: Liipaisinpainike toimii kytkimenä/katkaisimena, kun sitä painetaan pikaisesti. Jos sitä painetaan pitkään, se alkaa toimia jatkuvan 
toiminnan kytkimenä eli pulssien laukaisu jatkuu, kunnes painikkeesta päästetään irti.

TOIMINNALLISET TARKASTUKSET
Tee laitteen asentamisen jälkeen seuraavat toiminnalliset tarkastukset:

• Aseta energiataso V-ACTOR HF -tilassa arvoon 2,4 baria.

• Nollaa tämänhetkinen pulssimäärä, joka näkyy ohjauspaneelin näytössä.

• Laukaise pulsseja pulssitaajuudella 30 Hz.

• Tarkista, että laukaistut pulssit näkyvät oikein laskettuina ohjauslaitteen hoitopulssien laskurissa.

TAVALLISET ASETUKSET

• Varmista ennen jokaista hoitoa, että pulssilaskuri on nollattu.

• Aloita V-ACTOR HF -hoito energiatasolla 2 baria ja taajuudella 20 Hz.

• Paine ja taajuus ovat suhteessa toisiinsa; kun toinen kasvaa, toinen pienenee. V-Actor HF -käsikappaletta ei voi käyttää 

täydellä taajuudella ja täydellä paineella samanaikaisesti. Katso kaavio, josta ilmenee paineen ja taajuuden suhde, sivulta 70.

*V-Actor on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Storz medical AG.

Huomio!
Laitteen tai sen osien virhetoiminta on mahdollista!

Ennen hoidon aloittamista on suoritettava TOIMINNALLISET TARKASTUKSET alla kuvatun mukaisesti.
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Paine (Bar) Taajuus (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

Seuraavasta kaaviosta ilmenee paineen ja taajuuden 

suhde, kun V-Actor HF -käsikappaletta käytetään  

Intelect® RPW 2 -laitteen kanssa.
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HOITO

TURVALLISUUSTIEDOT

Ennen tämän laitteen käyttöä käyttäjän täytyy varmistaa, että se toimii turvallisesti ja oikein. 

Varmista, että kaikki toiminnalliset tarkastukset on tehty ennen hoidon aloittamista aina, kun laitetta on kuljetettu paikasta 

toiseen. Katso tarkemmat tiedot sivulta 69, TOIMINNALLISET TARKASTUKSET.

Huomautus: Hoidon aikana käytetty suurin energiataso ei saa aiheuttaa potilaalle tarpeetonta kipua missään olosuhteissa.

HOIDON ANTAMINEN

• Levitä riittävä määrä hierontaöljyä potilaan hoidettavalle ihoalueelle ja V-ACTOR HF -hoitopäähän.

• Anna V-ACTOR HF -hoito hoitoesitteen/hoitosuositusten mukaan.

*V-Actor on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Storz medical AG.

Huomio!
Käsikappaletta ei voi käyttää lepotilassa (ilman iskupintaa). 

• Älä laukaise pulsseja, ellei hoitopää ole kosketuksissa hoidettavan alueen kanssa!

Huomio!
Pulssien aiheuttama melu voi ajan mittaan alkaa tuntua epämiellyttävältä.

• Tarjoa potilaalle kuulosuojaimia.

• Suositus: Myös käyttäjän kannattaa pitää kuulosuojaimia.
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PUHDISTUS, KUNNOSSAPITO JA HUOLTO

HOITOPÄIDEN�V25�JA�V10�VAIHTAMINEN

• Kun haluat poistaa 25 mm:n hoitopään tai pallomaisen 

10 mm:n hoitopään, kierrä hoitopään kierrekorkki (1) irti 

käsikappaleesta ja vedä hoitopää (2) ulos.

• Puhdista kaikki hoitopään osat, kuten on kuvattu sivulla 73.

• Anna hoitopään ilmakuivua.

• Kokoa hoitopää taas yhteen päinvastaisessa järjestyksessä.

• Kierrä uusi hoitopää kiinni käsikappaleeseen sormitiukkaan.

V40

1 Etukorkki

2 Hoitopään kärki 

3 Tiivisterengas

4 Jousielementti

5 Takakorkki

6 Läpileikkauskohta

7 Alahuuli

• Kun haluat poistaa V40-hoitopään, kierrä hoitopää 

irti käsikappaleesta.

• Kierrä hoitopään kierrekorkit (1 ja 5) irti ja vedä 

hoitopää ulos.

• Poista tiivisterengas (3) painamalla sen osia erilleen 

   läpileikkauskohdasta (6).

• Puhdista puristamalla jousielementtiä (4) kevyesti 

kokoon ja poistamalla sen alla oleva lika. Älä yritä irrottaa 

hoitopään tätä osaa!

• Puhdista kaikki hoitopään osat, kuten on kuvattu sivulla 73, 

ja anna ilmakuivua. Kun kokoat V40-hoitopäätä taas 

yhteen, huomaa, että tiivisterenkaassa on alahuuli (7), 

jonka on oltava ulospäin, kun hoitopää on koottu.

• Kokoa hoitopää taas yhteen päinvastaisessa järjestyksessä.

• Varmista, että tiivisterenkaan (3) sileä puoli on 

kosketuksissa hoitopään kärjen (2) kanssa.

• Kierrä uusi hoitopää kiinni käsikappaleeseen sormitiukkaan.

*V-Actor on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Storz medical AG.

2
1

1 2 34 5

6
7
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KÄSIKAPPALE

• Puhdista käsikappale väliainegeelistä käyttämällä pintojen puhdistamiseen sopivaa puhdistusainetta.

• Desinfioi käsikappale alkoholipohjaisella desinfiointiaineella, joka sopii pintojen puhdistamiseen (noudata valmistajan 

käyttöohjeita).

• Puhdista hoitopää perusteellisesti jokaisen käytön jälkeen. 

• Hoitopäät voidaan puhdistaa tavallisilla puhdistus- ja desinfiointiaineilla.

• Vaihtoehtoisesti voit puhdista hoitopäät joka päivä ultraäänihauteessa.

Huomio!
Puhdistus- ja desinfiointiaineet voivat muodostaa räjähdysherkän ympäristön. 

Irrota käsikappale ohjauslaitteesta ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.

Huomio!
On erittäin tärkeää, ettei laitteeseen tai sen letkustoon pääse lainkaan nestettä.

Huomio!
Tässä luetellut ainesosat eivät ole sitovia esimerkkejä. Tämä luettelo ei ole täydellinen, eikä sen perusteella 

voida esittää mitään vaatimuksia.
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KÄSIKAPPALEEN JA HOITOPÄIDEN 
UUDELLEENKÄSITTELY

Jokaisen käytön jälkeen käsikappaleen osat, jotka 

ovat joutuneet kosketuksiin potilaan kanssa, on 

puhdistettava ja desinfioitava huolellisesti ennen kuin niitä 

voidaan käyttää uudelleen.

Ohjeita on noudatettava tiukasti osien vaurioitumisen 

ja toimintahäiriöiden välttämiseksi.

Varmista, että puhdistusta ja desinfiointia varten 

saatavilla ovat seuraavat aineet ja välineet:

– Puhtaita, pehmeitä ja nukkaamattomia puhdistusliinoja

– Puhdistusainetta

– Alkoholipohjaista pintadesinfiointiainetta

– Ultraäänihaude (tarvittaessa)

V25�JA�V10

• Kierrä hoitopää irti käsikappaleesta.

• Irrota hoitopään sisäkeosa etukorkista.

– Hoitopään sisäkeosan jousielementtiä (1) ei tarvitse 

irrottaa.

• Puhdista kaikki osat juoksevalla vedellä.

• Vaihtoehtoisesti voit puhdistaa ja desinfioida hoitopään 

sisäkeosan ja tiivisterenkaan ultraäänihauteessa.

V40

• Kierrä hoitopää irti käsikappaleesta.

• Pura hoitopään kaksiosainen kierrekorkki.

• Irrota hoitopään sisäkeosa etukorkista.

• Irrota tiivisterengas (2).

• Tiivisterengas on leikattu auki, jotta se voidaan 

poistaa helpommin.

• Hoitopään sisäkeosan (1) jousielementtiä ei 

tarvitse irrottaa.

• Puhdista kaikki osat juoksevalla vedellä.

• Vaihtoehtoisesti voit puhdistaa ja desinfioida hoitopään 

sisäkeosan ja tiivisterenkaan ultraäänihauteessa.

1 2

1
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VIANMÄÄRITYS

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

TEKNISET TIEDOT

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

Huomautus: Jos lääkinnällinen tuote siirretään kolmansille osapuolille, on otettava huomioon seuraavat seikat: 

– Laitteen täydellinen dokumentaatio on toimitettava yhdessä lääkinnällisen tuotteen kanssa.

–  Lääkinnällisiä tuotteita voidaan viedä toiseen maahan vain, jos kyseiset lääkinnälliset tuotteet ja niitä vastaavat käyttöaiheet ovat 
saaneet hyväksynnän kyseisessä maassa.

Laite noudattaa sovellettavia standardeja.

Katso tiedot direktiivien noudattamisesta ohjauslaitteen erillisestä käyttöoppaasta.

*V-Actor on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Storz medical AG.

Vian kuvaus Mahdollinen syy Korjaustoimenpiteet

Ei paineilmaa
Käsikappaleen johdossa on vuoto tai johtoa ei ole 
kytketty kunnolla

Tarkista johto- ja letkuliitännät ja vaihda ne tarvittaessa

Ei lähtötehoa Käsikappale on viallinen Vaihda käsikappale

Lisävarusteet Tuotenro:

V-ACTOR HF® -käsikappalesarja 19365

25 mm:n hoitopää 28740

40 mm:n hoitopää 28741

PALLOMAINEN 10 mm:n hoitopää ilman kierrekorkkia 29742

V-ACTOR-käsikappale

V-ACTOR-laitteen käyttötaajuus 1–50 HZ

Energiatason valinta asteittain välillä 1–5 baria

Ympäristön lämpötila käytön aikana 10 °C – 30 °C

Ympäristön lämpötila säilytyksen ja kuljetuksen aikana 0 °C – 60 °C

Ympäristön ilmanpaine käytön aikana 800–1 060 HPA

Ympäristön ilmanpaine säilytyksen ja kuljetuksen aikana 500–1 060 HPA

Ilmankosteus käytön aikana 5–55 %, ei tiivistyvä

Ilmankosteus säilytyksen ja kuljetuksen aikana 5–95 %, ei tiivistyvä

Paino johdon kanssa, täytettynä n. 400 G

Suojaus veden tunkeutumista vastaan IPX0
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SYMBOLIT JA MERKINNÄT 

TAKUU JA HUOLTO

V-ACTOR®�HF�-KÄSIKAPPALEEN�TAKUU

V-ACTOR HF® -käsikappale on kuluva osa. Vaihdamme uuteen käsikappaleen, jolla on laukaistu enintään 1 miljoona pulssia, 

maksutta asiakkaalle, kun asiakas antaa riittävän osoituksen siitä, että puutteet johtuvat käsikappaleen materiaali- tai 

valmistusvioista. 

Asiakas vastaa palautettavien tuotteiden kuljetuskuluista ja katoamisriskistä kuljetuksen aikana.

Takuuvaateet hyväksytään vain, jos käsikappale palautetaan kokonaisuudessaan ja alkuperäistilassa, puhdistettuna 

ja kotelossaan, ja jos käsikappaleen mukana on kokonaan täytetty korjaustarra. 

Puuttuvat osat vaihdetaan erillistä korvausta vastaan. Myös käsikappaleen mukana lähetetyt lisävarusteet tarkastetaan 

ja tarpeen vaatiessa vaihdetaan arvioinnin seurauksena.

Käsikappaleen takuu ei kata vaihtopäitä ja korjaussarjoja.

HUOLTO

Jos sinulla on kysyttävää tai jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys jälleenmyyjään.

Katso tarkemmat tiedot tämän oppaan sivulta 88.

*V-Actor on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Storz medical AG.

Merkintä Merkitys

Lue käyttöopas!

Huomio!
Käsikappaleeseen ja hoitopäihin ei saa tehdä muutoksia. Kaikki käsikappaleen valtuuttamaton avaaminen, 

korjaaminen tai muuttaminen valtuuttamattoman henkilökunnan toimesta vapauttaa valmistajan 

vastuuvelvollisuudesta ja järjestelmän turvallisen toiminnan takaamisesta. Tämä aiheuttaa automaattisesti 

takuun raukeamisen jopa ennen takuuajan umpeutumista.
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INTELECT®�RPW�2�-LAITTEEN�
PUHDISTAMINEN

Kun järjestelmä on irrotettu virtalähteestä, puhdista 

järjestelmä puhtaalla, nukattomalla mietoon antibakteeriseen 

saippuaveteen kostutetulla liinalla. Älä käytä liuottimia. Jos 

tarvitaan steriilimpää puhdistusta, käytä mikrobeja tappavaan 

puhdistusaineeseen kostutettua liinaa. Puhdista laite päivittäin. 

Älä upota järjestelmää nesteisiin. Jos laite joutuu vahingossa 

upoksiin, ota heti yhteys jälleenmyyjään tai DJO:n huolto-

osastoon. Älä yritä käyttää järjestelmää, joka on kastunut 

sisältä, ennen kuin pätevä huoltoteknikko on tarkastanut ja 

testannut laitteen.

LCD-näytön puhdistaminen
Puhdista LCD-näyttö puhtaalla, kuivalla liinalla samaan tapaan 

kuin puhdistaisit tietokoneen monitorin. Älä käytä hankaavia 

materiaaleja tai kemikaaleja.

KÄYTTÖOHJEIDEN LATAUS

1. Siirry Chattanoogan verkkosivustolle 

www.chattanoogarehab.com.

2. Siirry Intelect RPW  2 -tuotevälilehdelle.

3.  Täytä rekisteröintilomake saadaksesi tietoja uudentuotteen 

ohjelmistoversion saatavuudesta ja käyttöohjeiden 

päivityksistä (jos et ole rekisteröitynyt jo aiemmin).

4. Siirry Documents/Asiakirjat-välilehdelle.

5. Napsauta Intelect RPW  2 -laitteesi  käyttöohjeiden uusinta 

versiota ladataksesi sen.

Huomio: Käyttöohjeiden näyttämiseen tarvitaan PDF-

katseluohjelma.

Käyttöohjeiden tulostetun kopion voi pyytää joko DJO:lta

rekisteröitymällä verkkosivustolle tai DJO paikallisesta

toimistosta tai jälleenmyyjältä. Kopio toimitetaan sinulle

SEITSEMÄN päivän kuluessa

LAITTEEN KUNNOSSAPITO

VESISÄILIÖ

RPW 2 -laitteessa on lauhdutin kompressorin ja 

käsikappaleen välissä. Lauhdutin estää kosteuden 

kertymisen käsikappaleeseen. Poistettu vesi kerätään 

vesisäiliöön, joka sijaitsee takapaneelissa alapuolella heti 

virtajohdon portin.

Vesitaso on tarkistettava joka päivä ennen käyttöä. Vesisäiliö 

on tyhjennettävä säännöllisesti.

Voit tyhjentää säiliön seuraavasti.

1. Paina vapautinta ja nosta säiliö varovasti Intelect® RPW 

2 -laitteesta.

2. Poista säiliön kansi huolellisesti ja tyhjennä säiliö.

Säiliön asentaminen 

1. Aseta säiliön kansi takaisin paikalleen ja vie vesiputki 

ylhäällä olevaan aukkoon.

2. Aseta säiliö vasten Intelect RPW 2 -laitteen takaseinää 

vapauttimen yläpuolelle.

3. Liu'uta säiliö alas. Paina alas kevyesti, kunnes kuulet 

naksahduksen. Vapautin näkyy säiliön ollessa asennettuna.



78 FI

| INTELECT®�RPW�2���KÄYTTÖOPAS

OHJELMISTOPÄIVITYS

1. Siirry Chattanoogan verkkosivustolle

www.chattanoogarehab.com.

2. Siirry Intelect RPW  2 -tuotevälilehdelle.

3. Täytä rekisteröintilomake saadaksesi tietoja uuden 

tuotteen ohjelmistoversion saatavuudesta ja

käyttöohjeiden päivityksistä (jos et ole rekisteröitynyt jo 

aiemmin).

4. Siirry Downloads/Lataukset-välilehdelle.

5. Lataa laiteohjelmistopäivityksen zip-tiedosto ja pura 

tiedosto.

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

7. Kopioi puretut tiedostot USB-asemaan.

8. Kytke laite pois päältä.

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

10. Kytke laite päälle.

11. Laite havaitsee laiteohjelmistopäivityksen saatavuuden 

automaattisesti ja aloittaa päivityksen, johon kuluu 

muutama minuutti. Virtaa ei saa katkaista päivityksen 

aikana.

12. Kun laiteohjelmistopäivitys on valmis, aloitusnäyttö 

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

käyttövalmis.

13. Tarkista ohjelmistoversio asetuksista

LAITTEEN KUNNOSSAPITO

Laite ei edellytä kunnossapitoa tai rutiinikalibrointia. 

Katso Falcon®- ja V-Actor HF® -käsikappaleiden sekä 

hoitopäiden osalta tämän käyttöoppaan oikea osio.

Virtajohdon vaihto: Irrota vioittunut kaapeli ja liitä uusi 

kaapeli.

*Falcon ja V-Actor ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Storz medical 
AG.

KUNNOSSAPITO
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FALCON® -KÄSIKAPPALEEN PUHDISTUS, KUNNOSSAPITO JA HUOLTO

PUHDISTUS

Säännöllisellä puhdistuksella varmistetaan, että Falcon®-käsikappale toimii täydellisesti ja pysyy täysin hygieenisenä. 

Käsikappale ja etenkin hoitokappale on puhdistettava ja desinfioitava perusteellisesti jokaisen hoitokerran jälkeen.

• Puhdista käsikappale väliainegeelistä käyttämällä pintojen puhdistamiseen sopivaa puhdistusainetta.

• Desinfioi käsikappale alkoholipohjaisella desinfiointiaineella, joka sopii pintojen puhdistamiseen.

Osa Toimenpide Aikaväli

Käsikappaleen varsi ja pehmuste puhdista ja desinfioi
päivittäin tai 20 000 iskun jälkeen (riippuen siitä, kumpi 

tapahtuu aiemmin)

Ohjausputki puhdista sisäpuolelta harjalla päivittäin

Hoitokappale ja O-renkaat puhdista ultraäänikylvyssä ja desinfioi jokaisen hoitokerran tai potilaskontaktin jälkeen

Ohjausputki, projektiili ja O-renkaat vaihda 1 000 000 iskun jälkeen (käsikappaleen huolto)

Huomio!
Herkästi syttyvät ja palavat puhdistus- ja desinfiointiaineet voivat johtaa räjähdysvaaraan. 

Irrota käsikappale ohjauslaitteesta ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.

Huomio:
On erittäin tärkeää, ettei laitteeseen tai sen letkustoon pääse lainkaan nestettä.

*Falcon on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Storz medical AG.
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VAKIOHOITOKAPPALEET

1. Irrota käsikappale ohjauslaitteesta.

2. Kierrä hoitokappaleen kierrekorkki irti käsikappaleesta.

3. Poista hoitokappaleen sisäosa.

4. Aseta hoitokappaleen sisäosa sitä vastaavan 

kierrekorkin sisään.

5. Kierrä hoitokappaleen kierrekorkki kiinni 

käsikappaleeseen sopivan tiukalle.

6. Kun olet vaihtanut hoitokappaleen, varmista, että 

käsikappaleen korkki ja korkin osat on kierretty 

tukevasti paikalleen.

Huomautus: Varmista, että hoitokappaleiden osat on kierretty 
tukevasti paikalleen ja että korkki on kierretty tukevasti kiinni varteen.
Pitkien hoitojaksojen aikana on varmistettava, että hoitokappaleen 
kierrekorkin ja korkkiosien kierrekiinnitys pitää.
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SELKÄRANGAN JA FASKIAN 
HOITOKAPPALEET

1. Irrota käsikappale ohjauslaitteesta.

Selkärangan tai faskian hoitokappaleet sisältävät sovittimen 

hoitokappaleiden kiinnittämiseen. Hoitokappaleen 

kiinnittäminen edellyttää, että sovitin on kiinnitetty 

käsikappaleeseen.

2. Kierrä sovitin käsikappaleeseen.

3. Ota tarvittava hoitokappale pakkauksesta.

4.  Työnnä sovittimen sisäosaa käsikappaleen vartta pitkin (1).

• Työnnä hoitokappale sovittimeen (2).

5. Vapauta sovittimen sisäosa.

• Hoitokappale lukittuu paikalleen.

Huomautus: Varmista ennen hoitoa, että hoitokappale on 
lukittunut paikalleen. 

6. Poista hoitokappale seuraavasti:

• Työnnä sovittimen sisäosaa käsikappaleen vartta 

pitkin.

• Vedä hoitokappale irti sovittimesta.
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KÄSIKAPPALEEN PUHDISTAMINEN

Huomautus: Kun käsikappale on puhdistettu, sen täytyy kuivua, 
ennen kuin se voidaan koota. Siksi käsikappaleen ja sen osien 
kuivumiseen on varattava riittävästi aikaa.

1. Irrota käsikappale ohjauslaitteesta.

2. Kierrä hoitokappaleen kierrekorkki irti ja irrota sovitin sekä 

hoitokappale käsikappaleesta.

3. Puhdista käsikappale väliainegeelistä käyttämällä pintojen 

puhdistamiseen sopivaa puhdistusainetta.

•  Desinfioi käsikappale alkoholipohjaisella 

desinfiointiaineella, joka sopii pintojen 

puhdistamiseen

4. Kierrä varsi irti käsikappaleesta ja vedä se ulos 

käsikappaleen kahvasta (5).

• Käytä toimitukseen sisältyvää jakoavainta (4).

5. Puhdista ohjausputki harjalla, jotta projektiili liikkuu hyvin.

Käsikappale kootaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Huomautus: Käsikappaleen varsi on kiristettävä toimitetulla 
jakoavaimella.
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HOITOKAPPALEIDEN PUHDISTAMINEN

VAKIOHOITOKAPPALEET

• Kierrä hoitokappaleen kierrekorkki irti ja poista sisäosa 

kierrekorkin sisältä.

• Puhdista kaikki osat juoksevalla vedellä.

Huomautus: Kaksiosaisen hoitokappaleen korkin sisäosa ja 
tiivisterenkaat voidaan purkaa vain erikoistyökaluilla. Vältä 
tätä toimenpidettä, koska tuloksena voi olla hoitokappaleen 
vaurioituminen. Toimenpide ei ole tarpeen puhdistusta varten.
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• Hoitokappaleet voidaan puhdistaa ultraäänikylvyllä 

hoitokerran jälkeen. Tämä ei kuitenkaan ole 

pakollinen puhdistusmenetelmä.

• Tätä tarkoitusta varten on käytettävä vain sellaisia 

laitteiden desinfiointiaineita, jotka on tarkoitettu 

lämpöherkille ja uudelleen käytettäville lääkinnällisille 

laitteille.

• Puhdista ja desinfioi hoitokappale, sisäosa ja 

kierrekorkki tavallisilla alkoholipohjaisilla puhdistus- 

ja desinfiointiaineilla.

• Kuivaa hoitokappale ja sen kierrekorkki, ennen kuin 

kierrät ne kiinni toisiinsa.

• Työnnä sisäosa etukorkin sisään ja kierrä korkkiosat 

kiinni toisiinsa sopivan tiukalle.

Huomautus: Varmista, että hoitokappaleiden osat on kierretty 
tukevasti paikalleen ja että korkki on kierretty tukevasti kiinni varteen.
Pitkien hoitojaksojen aikana on varmistettava, että hoitokappaleen 
kierrekorkin ja korkkiosien kierrekiinnitys pitää.

SELKÄRANGAN JA FASKIAN 
HOITOKAPPALEET

• Poista hoitokappale käsikappaleesta.

• Poista geelijäänteet välittömästi hoidon jälkeen 

kostealla liinalla.

Huomautus: Geelijäänteet voivat aiheuttaa metalliosien syöpymistä.

• Puhdista ja desinfioi hoitokappaleet vähintään 

40 °C-asteisessa ultraäänikylvyssä.

• Anna hoitokappaleiden kuivua ennen kuin varastoit 

ne.

SELKÄRANGAN/FASKIAN 
HOITOKAPPALEIDEN SOVITIN

• Puhdista geeli- ja öljyjäänteet sovittimesta 

kostealla liinalla.

• Desinfioi sovitin alkoholipohjaisella 

desinfiointiaineella, joka sopii pintojen 

puhdistamiseen.

• Puhdista hoitokappaleen liitinosa alkoholipohjaisella 

sprayllä.

• Puhdista sovittimen sisäosa vanupuikolla.
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HUOLTO

Paineaallot synnytetään mekaanisesti. Kitkan vaikutuksen takia käsikappaleen osat altistuvat jatkuvasti mekaaniselle stressille, 

joka aiheuttaa vähäistä kulumista.

Huomautus: Falcon*-käsikappale on huollettava suunnilleen 1 000 000 iskun välein. Huollon voi suorittaa käyttäjä. Huoltoon tarvitaan vain 
huoltosetti, johon kuuluvat kaikki tarvittavat kuluvat osat.

Huomautus: Tiivisterenkaat, projektiili ja ohjausputki on vaihdettava joka kerta, kun käsikappaletta huolletaan. Lue O-renkaiden opas, kun valitset 
käytettävät tiivisterenkaat. Se kuuluu huoltosettiin.

KÄSIKAPPALEEN HUOLTO

• Herkästi syttyvät ja palavat puhdistus- ja desinfiointiaineet voivat johtaa räjähdysvaaraan. 

• Irrota käsikappale ohjauslaitteesta ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.

• Aseta käsikappale kuivalle, puhtaalle ja pölyttömälle alustalle. 

*Falcon on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Storz medical AG.

Huomio:
Käsikappaleen purkamisessa ja kokoamisessa on käytettävä jakoavainta.
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1. Irrota käsikappale ohjauslaitteesta.

• Kierrä hoitokappaleen kierrekorkki irti ja irrota sovitin 

sekä hoitokappale käsikappaleesta.

2. Kierrä varsi irti käsikappaleesta ja vedä se ulos 

käsikappaleen kahvasta.

• Käytä toimitukseen sisältyvää jakoavainta (3).

3. Poista tiukkaan asetettu ohjausputki varresta. Voit 

tarvittaessa käyttää ohutta metallitankoa tai mukana 

toimitettua kuusioavainta vetovälineenä työntämällä sen 

ohjausputken aukkojen läpi. 

4. Käsikappaleen kahvassa on vastaava kiinnike, joka pitelee 

projektiilia kiinni. Kun haluat poistaa projektiilin, pidä 

käsikappaleen kahvaa niin, että sen aukko osoittaa alaspäin. 

Kopauta kahvaa kevyesti pöydän pintaa vasten muutaman 

kerran, kunnes projektiili putoaa ulos. Jos projektiili 

hajoaa ylikuormituksen takia, sen sirpale voi jäädä kiinni 

ohjausputken sisään. 
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5. Hävitä käytetty ohjausputki ja käytetty projektiili.

6. Hävitä hoitokappaleiden C15, DI15, F15, B15, T10 ja varren 

tiivisterenkaat.

7.  Puhdista varsi, hoitokappale (myös tiukasti istuvat 

tiivisterenkaat) ja hoitokappaleen kierrekorkki 

alkoholipohjaisella desinfiointiaineella. Niitä tullaan 

käyttämään uudestaan puhdistuksen jälkeen.

Huomautus: Kaksiosaisen hoitokappaleen korkin sisäosa ja 
tiivisterenkaat voidaan purkaa vain erikoistyökaluilla. Vältä 
tätä toimenpidettä, koska tuloksena voi olla hoitokappaleen 
vaurioituminen. Toimenpide ei ole tarpeen puhdistusta varten.

8. Asenna huoltosettiin sisältyvät uudet tiivisterenkaat 

varrelle. Lue O-renkaan opas tätä toimenpidettä varten. 

Se kuuluu huoltosettiin.
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9. Ota uusi ohjausputki ja uusi projektiili esiin huoltosetistä.

10. Työnnä ohjausputki varren aukkoon painamalla sitä 

alaspäin, kunnes se pysähtyy.

TÄRKEÄ: Varmista, että kahdella ilma-aukolla varustettu ohjausputken 
pää osoittaa käsikappaleen kahvan suuntaan.

11. Aseta uusi projektiili paikalleen asennetun 

ohjausputken sisään.

12. Kierrä varsi kiinni käsikappaleeseen sopivan tiukalle.

• Paina käsikappaletta pöytään yhdellä kädellä ja 

kiristä vartta jakoavaimella. Tämän jälkeen varren 

kiertäminen irti käsin ei saa enää onnistua.

13. Kierrä tarvittava hoitokappale ja sen kierrekorkki taas 

tiukasti kiinni varteen.

• Kaksi hoitokappaletta: Varmista, että kaksi 

korkkiosaa on kierretty tukevasti paikalleen ja että 

hoitokappaleen korkki on kierretty tukevasti kiinni 

varteen.

• Suorita käsikappaleen toimintatarkistus.
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FALCON®-KÄSIKAPPALEEN�KÄYTTÖIKÄ

Falcon*-käsikappale on huollettava suunnilleen 1 miljoonan 

iskun välein. Oikein huollettuna laitteen keskimääräinen 

odotettu käyttöikä on noin 

• Käsikappale: 5 miljoonaa iskua

• Hoitokappaleet: 1 miljoonaa iskua

• Sovitin: 5 miljoonaa iskua.

Käyttöiän ylittäminen voi aiheuttaa laitteiden 

toimintahäiriöitä. Muita kuin tässä annettuihin tietoihin 

liittyviä takuuvaateita ei hyväksytä.

V-ACTOR HF® -KÄSIKAPPALEEN 
KÄYTTÖIKÄ

Käsikappaleen keskimääräinen odotettu käyttöikä on noin 

5 miljoonaa pulssia. Käyttöiän ylittäminen voi aiheuttaa 

laitteiden toimintahäiriöitä.

Takuuvaatimuksia ei hyväksytä muiden kuin tämän 

käyttöoppaan takuuta koskevassa osiossa ilmoitettujen 

tietojen perusteella.

*Falcon ja V-Actor ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Storz medical AG.
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TAKUUKORJAUS/TAKUUN 
ULKOPUOLINEN KORJAUS

Huolto 

Jos Intelect® RPW 2 -laite tai lisävarusteet ovat huollon 

tarpeessa, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai DJO:n 

huolto-osastoon.

Näitä laitteita saavat huoltaa vain DJO:n valtuuttamat 

huoltoteknikot.

Käyttöikä
Tuote sekä sen mukana toimitetut osat ja lisävarusteet on 

suunniteltu kestämään vähintään 5 vuotta normaalikäytössä 

ja asianmukaisesti huollettuna. 

Hoitokappaleet, ohjausputki, projektiili ja O-renkaat ovat

kulutustarvikkeita, joiden suunniteltu käyttöikä on 1 miljoona 

iskua.

Ultraäänigeelin säilyvyys on alempi kuin käyttöikä laitteen, 

käsikappaleiden ja muiden lisälaitteiden odotettavissa oleva 

odotus. Kestoaika on merkitty itse geelipulloon

Käsikappaleen korjaus
Viallisten käsikappaleiden korjaustyöt saa suorittaa vain 

DJO Globalin asianmukaisesti valtuuttama henkilöstö. 

Korjaustoimenpiteissä saa käyttää vain DJO Globalin 

alkuperäisiä varaosia. Asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö 

voi tulla DJO Globalilta tai olla DJO Globalin välittäjien ja 

jälleenmyyjien edustajia.

HÄVITTÄMINEN

Intelect RPW 2
Mitään erityistoimia ei tarvitse noudattaa tätä hoitolaitetta 

hävitettäessä. Toimi soveltuvien maakohtaisten säännösten 

mukaisesti. Käyttöiän umpeuduttua Intelect RPW 2 on 

hävitettävä elektroniikkajätteenä.

Falcon- ja V-Actor-käsikappaleet
Erityisiä toimenpiteitä ei tarvitse noudattaa tätä 

tuotetta hävitettäessä. Toimi soveltuvien maakohtaisten 

säännösten mukaisesti. Kun käsikappaleen käyttöikä on 

kulunut, palauta laite DJO Globalille.
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TAKUU

Huomaa
Tähän laitteeseen tai käsikappaleeseen ei saa tehdä 

muutoksia. Kaikki laitteen valtuuttamaton avaaminen, 

korjaaminen tai muuttaminen valtuuttamattoman 

henkilökunnan toimesta vapauttaa valmistajan 

vastuuvelvollisuudesta ja järjestelmän turvallisen toiminnan 

takaamisesta. Tämä aiheuttaa automaattisesti takuun 

raukeamisen jopa ennen takuuajan umpeutumista.

DJO France, (”Yhtiö”) takaa, ettei Intelect® RPW 2 (”Tuote”) 

-laitteessa ole materiaali- tai valmistusvikoja. Tämä takuu on 

voimassa kolmen vuoden ajan (36 kuukautta) ensimmäisen

Kolmen vuoden takuuaikana tuotteen toimituspäivä 

loppukäyttäjälle, puutteet korjataan veloituksetta asiakkaalle 

asiakas toimittaa riittävät todisteet virheen syystä 

materiaali- tai valmistusvirheet

- Käsikappaleen takuu on kaksi vuotta tai kolme miljoonaa 

iskua (riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin).

- Hoitokappaleiden takuu on yksi vuosi tai miljoona iskua 

(riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin).

- Käsikappaleen takuu ei kata kulutustarvikkeita.

- Takuu on voimassa ainoastaan, mikäli käsikappale on 

huollettu 1 miljoonan iskun välein. 

Tämä takuu ei kata seuraavia:

• Vaihto-osat tai työsuoritukset, joista on vastannut 

joku muu kuin yhtiö, jälleenmyyjä tai yhtiön 

valtuuttama huoltoteknikko.

• Viat tai vauriot, jotka aiheutuvat työsuorituksista, 

joista on vastannut joku muu kuin yhtiö, jälleenmyyjä 

tai yhtiön valtuuttama huoltoteknikko.

• Tuotteen toimintahäiriöt tai viat, jotka aiheutuvat 

tuotteen väärästä käytöstä, mukaan lukien, mutta 

ei yksinomaan, seuraavista syistä: kohtuullisen ja 

tarvittavan huollon laiminlyönti tai mikä tahansa 

käyttö, joka ei ole tuotteen käyttäjän käsikirjan 

mukaista.

• Yhtiö ei ole vastuussa yhtiön valtuuttamattoman 

huoltohenkilöstön tekemien muutosten tai huollon 

aiheuttamista vammoista tai vaurioista.

YHTIÖ EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA 

SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA.

Tämä takuu antaa teille tietyt lakisääteiset oikeudet ja teillä 

saattaa olla vielä muita oikeuksia, jotka vaihtelevat alueittain. 

Yhtiö ei valtuuta ketään henkilöä tai edustajaa laatimaan muita 

tämän tuotteen myyntiin liittyviä vaatimuksia tai velvoitteita.

Mikä tahansa muu edustus tai sopimus, jota ei ole sisällytetty 

tähän takuuseen, katsotaan mitätöidyksi, eikä sillä ole 

mitään vaikutusta.

YLLÄ OLEVA TAKUU KORVAA KAIKKI MUUT TAKUUT – 

SUORAT TAI VÄLILLISET, MUKAAN LUKIEN JOKIN MUU 

TAKUU TAI KAUPATTAVUUS TAI SOPIVUUS JOHONKIN 

TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.
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Intelect® RPW 2 on testattu ja sen on todettu olevan 

IEC 60601-1-2 -standardissa määritettyjen sähkömagneettisen 

yhteensopivuuden (EMC) raja-arvojen mukainen. Näiden 

raja-arvojen tarkoituksena on taata kohtuullinen suojaus 

haitallisilta häiriöiltä tyypillisessä hoitoasennuksessa.

Seuraavien ohjeiden tarkoitus on opastaa Intelect® 

RPW 2 -laitteen käytössä EMC-vaatimusten mukaisessa 

käyttöympäristössä.

• Hyödynnä käytettävissä olevat lääketieteen resurssit, 

kuten EMC-ammattilaisten tiedot, julkaisut ja 

verkkosivut.

• Arvioi laitoksen sähkömagneettista ympäristöä (esim. 

lähistöllä olevat radiolähettimet) ja tunnista alueet, 

missä kriittisiä lääkinnällisiä laitteita käytetään.

• Ylläpidä sähkömagneettista yhteensopivuutta 

RF-lähetinten ja lääkinnällisten laitteiden ja 

sähkölaitteiden osalta sähkömagneettisten häiriöiden 

välttämiseksi.

• Koordinoi kaikkien lääkinnällisten sähkölaitteiden 

hankinta, asennus ja hallinta EMC-vaatimusten 

mukaisesti.

• Kouluta laitoksen työntekijöitä, alihankkijoita, 

vierailijoita ja potilaita sähkömagneettiseen 

yhteensopivuuteen ja riskien minimointiin liittyen.

• Laadi ja ota käyttöön kirjalliset käytännöt ja 

toimenpiteet lääkinnällisten laitteiden EMC-

vaatimusten täyttymiseksi ja ylläpitämiseksi.

• Raportoi kaikki sähkömagneettisiin päästöihin 

liittyvät ongelmat päteville viranomaisille ja jaa tietoa 

lääketieteellisillä foorumeilla.

Lisätietoa kattavista EMC-ohjeistuksista Yhdysvalloissa 

löytyy FDA:n ja Association for the Advancement of Medical 

Instrumentation (AAMI) -järjestön julkaisuista: 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.

Huomio:
Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet vaativat erityisiä varotoimia 

sähkömagneettisen yhteensopivuuden suhteen, joten 

laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää näiden ohjeiden 

mukaisesti. Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuuksia 

käyttävät viestintälaitteet ja muut voimakkaat tai lähellä 

olevat radiotaajuuslähettimet voivat aiheuttaa merkittäviä 

säteileviä tai johtuvia sähkömagneettisia häiriöitä (EMI), 

jotka voivat haitata järjestelmän suorituskykyä. Merkkejä 

tällaisista häiriöistä voivat olla muun muassa kuvanlaadun 

heikkeneminen tai kuvan vääristyminen, virheelliset lukemat, 

laitteen toiminnan keskeytyminen tai muu väärä toiminta. 

Jos ongelmia esiintyy, selvitä häiriöiden lähde tai lähteet ja 

ryhdy seuraaviin toimiin häiriöiden estämiseksi:

• Kytke läheiset laitteet ensin pois päältä ja sitten päälle 

häiriötä aiheuttavan laitteen löytämiseksi.

• Siirrä häiriötä aiheuttavaa laitetta tai vaihda 

sen asentoa.

• Kasvata häiriötä aiheuttavan laitteen ja järjestelmän 

välistä etäisyyttä.

• Säädä järjestelmän taajuutta lähellä olevia 

käyttötaajuuksia.

• Poista laitteet, jotka ovat hyvin herkkiä 

sähkömagneettisille häiriöille.

• Vähennä virtaa, joka tulee sisäisistä lähteistä laitoksen 

kontrolloimalta alueelta (esim. hakulaitteet).

• Merkitse laitteet, jotka ovat herkkiä 

sähkömagneettisille häiriöille.

• Kouluta kliininen henkilökunta tunnistamaan 

mahdolliset sähkömagneettisiin häiriöihin 

liittyvät ongelmat.

• Poista tai vähennä sähkömagneettisia 

häiriöitä teknisten ratkaisujen avulla (esim. 

suojaaminen häiriöiltä).

• Rajoita henkilökohtaisten viestintävälineiden 

(matkapuhelimien, tietokoneiden) käyttöä alueilla, 

joissa on EMI-herkkiä laitteita.

• Kerro merkitykselliset EMI-tiedot myös muille 

etenkin silloin, kun arvioidaan sellaisten uusien 

laitteiden hankintaa, jotka voivat tuottaa 

sähkömagneettisia häiriöitä.

• Osta lääkinnällisiä laitteita, jotka ovat yhdenmukaisia 

IEC 60601- 1-2 EMC -standardien kanssa (3 V/metri 

EMI-häiriönsieto, rajoita häiriötaso arvoon  

0,0014 V/metri).
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Alla olevassa tekstissä nimike Intelect® RPW 2 käsittää kaikki tuoteversiot.

Intelect RPW 2 on erityisten sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevien säännösten alainen. Laite täytyy asentaa ja 

ottaa käyttöön sen mukana toimitettujen asiakirjoissa ilmoitettujen EMC-ohjeiden mukaisesti.

Kannettavat ja siirrettävät RF-tiedonsiirtoon tarkoitetut järjestelmät voivat vaikuttaa Intelect RPW 2 -laitteeseen.

Intelect RPW 2 -laitetta ei pidä käyttää muiden laitteiden läheisyydessä tai niiden päällä.

Jos tällaista käyttöä ei voida välttää, on tarkkailtava, että Intelect RPW 2:n toiminta on normaalia käytettävässä kokoonpanossa.

Jos havaitset vaurioita, jotka voivat vaikuttaa potilaan tai käyttäjän turvallisuuteen, laite on korjattava ennen käyttöä.

Jos kaapeleita tai lisävarusteita on vaihdettava, vain alkuperäisen valmistajan osien käyttö takaa EMC-vaatimusten täyttymisen.

Laite ei edellytä mitään huoltotoimenpiteitä sen käyttöiän aikana EMC-vaatimusten kannalta!

VAROITUS!
Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisävarusteiden, käsikappaleiden ja hoitokappaleiden käyttö voi 

johtaa suurempiin sähkömagneettisiin päästöihin tai heikentää laitteen sähkömagneettista häiriönsietoa.
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12.2 Sähkömagneettisten häiriöiden sieto: Ohjeet ja valmistajan ilmoitus - Sähkömagneettisten häiriöiden sieto

Intelect RPW 2 on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa sähkömagneettisessa ympäristössä. Intelect RPW 2 -järjestelmän ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että 

laitetta käytetään kyseisessä ympäristössä.

Häiriönsietotesti IEC 60601 -testitaso Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettista ympäristöä koskeva ohjeistus

Sähköstaattinen purkaus 
(ESD) IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakti
± 15 kV ilma

± 8 kV kontakti
± 15 kV ilma

Lattioiden tulee olla puusta, betonista tai kaakelista valmistettuja. Jos lattioissa 
käytetään synteettisiä materiaaleja, ilman suhteellisen kosteuden tulee olla 
vähintään 30 %.

Nopea sähkötransientti/
purske, IEC 61000-4-4

± 2 kV
100 kHz toisto-taajuus

± 2 kV
100 kHz toisto-taajuus

Sähköverkkovirran tulee olla laadultaan tyypilliseen liike- tai 
sairaalaympäristöön sopivaa.

Ylijänniteaallot,  
IEC 61000-4-5

± 1 kV linja linja
± 2 kV linja-maa 

± 1 kV linja linja
± 2 kV linja-maa 

Sähköverkkovirran tulee olla laadultaan tyypilliseen liike- tai 
sairaalaympäristöön sopivaa.

Jännitelaskut,  
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 jakso, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0 % UT; 1 jakso ja
70 % UT; 25/30 jaksoa
Yksi vaihe, 0°

0 % UT; 0,5 jakso, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0 % UT; 1 jakso ja
70 % UT; 25/30 jaksoa
Yksi vaihe, 0°

Sähköverkkovirran tulee olla laadultaan tyypilliseen liike- tai sairaalaympäristöön 
sopivaa. Jos Intelect RPW 2 -laitetta on käytettävä jatkuvasti virransyötön 
keskeytyksien aikana, laite on suositeltavaa yhdistää jatkuvaa virtaa syöttävään 
virtalähteeseen tai akkuun.

Virran taajuuden 
(50/60 Hz) 
magneettikenttä,  
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m
Verkkotaajuisten magneettikenttien tulee vastata tasoltaan tyypillisen 
liikehuoneisto- tai sairaalaympäristön magneettikenttää.

Huomautus: UT on vaihtovirtaverkon jännite ennen testitason soveltamista.

12.1 Sähkömagneettiset päästöt: Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – Sähkömagneettiset päästöt

Intelect RPW 2 on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa sähkömagneettisessa ympäristössä. Intelect RPW 2 -järjestelmän ostajan tai käyttäjän on varmistettava, 

että laitetta käytetään kyseisessä ympäristössä.

Päästötestit Vaatimustenmukaisuus Sähkömagneettista ympäristöä koskeva ohjeistus

Radiotaajuuspäästöt CISPR 11 Ryhmä 1

Intelect® RPW 2 käyttää radiotaajuusenergiaa 

sisäiseen toimintaansa. Lisäksi Intelect RPW 2 sisältää 

Bluetooth® -moduulin, joka on kansallisten säädösten 

mukainen. Siksi sen radiotaajuuspäästöt ovat hyvin 

alhaisia eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä lähettyvillä 

oleville elektronisille laitteille. Laitteeseen on kuitenkin 

ylläpidettävä 30 cm etäisyyttä.

Radiotaajuuspäästöt standardin CISPR 11 mukaisesti Luokka B
Intelect RPW 2 sopii käytettäväksi kaikissa 

ympäristöissä, paitsi asuinympäristöissä ja 

suoraan julkiseen pienjänniteverkkoon kytketyissä 

ympäristöissä, joiden jännite on tarkoitettu 

asuinrakennuksille.

Harmoniset päästöt standardin  
IEC 61000-3-2 mukaan

vastaa luokan A vaatimuksia

Jännitteenvaihtelut/välkyntä  
standardin IEC 61000-3-3 mukaan

Vaatimustenmukainen
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus - Sähkömagneettisten häiriöiden sieto

Intelect® RPW 2 on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa sähkömagneettisessa ympäristössä. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että

Intelect RPW 2 -laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

Häiriönsietotesti IEC 60601 -testitaso Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettista ympäristöä koskeva ohjeistus

Johtuva radiotaajuus, 
IEC 61000-4-6

6 V
0,15–80 MHz 
80 % AM, 1 kHz

6 V
0,15–80 MHz 
80 % AM, 1 kHz

Säteilyradiotaajuus,
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM, 1 kHz

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM, 1 kHz

Radiotaajuuskentät 
langattomista 
tiedonsiirtolaitteista, 
IEC 61000-4-3

27 V/m
380–390 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
430–470 MHz
FM +/- 5 kHz
1 kHz sine

9 V/m
704–787 MHz
PM 217 Hz

28 V/m
800–960 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
1,7–1,99 GHz
PM 217 Hz

28 V/m
2,4–2,57 GHz
PM 217 Hz

9 V/m
5,1–5,8 GHz
PM 217 Hz

27 V/m
380–390 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
430–470 MHz
FM +/- 5 kHz
1 kHz sine

9 V/m
704–787 MHz
PM 217 Hz

28 V/m
800–960 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
1,7–1,99 GHz
PM 217 Hz

28 V/m
2,4–2,57 GHz
PM 217 Hz

9 V/m
5,1–5,8 GHz
PM 217 Hz

Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelimien (matkapuhelimet/langattomat puhelimet) ja langattomien radiopuhelimien, amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetyksien ja televisiolähetyksien 
tukiasemien kenttävoimakkuutta ei voida teoriassa ennakoida tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla pitäisi tehdä 
sähkömagneettinen mittaus. Jos Intelect RPW 2 -laitteen käyttöympäristön kenttävoimakkuus ylittää sovellettavan radiotaajuuden vaatimustenmukaisuustason, laitteen toimintaa tulee tarkkailla. 
Intelect RPW 2 -laite saatetaan joutua siirtämään tai suuntaamaan uudelleen, jos laitteen toiminnassa havaitaan häiriöitä.
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12.3 Radiotaajuushäiriöt
EMC-häiriöt voivat vaikuttaa Intelect® RPW 2 -laitteen toimintaan. Tarpeettomien käyttäjään kohdistuvien riskien välttämiseksi 

laite suorittaa tarkistuksia säännöllisesti käytön aikana. Järjestelmä toimii seuraavasti havaitessaan ongelman:

− äänimerkki kuuluu

− laite pysähtyy välittömästi

− näytöllä näkyy VIRHE-viesti ja virhekoodi

Tällöin voit yrittää käynnistää laitteen uudestaan katkaisemalla virran ja kytkemällä sen takaisin.

VAROITUS!
Kannettavia RF-laitteita (mukaan lukien antennikaapelit ja antennit) ei saa käyttää alle 30 cm (12 tuumaa) 

etäisyydellä Intelect RPW 2 -laitteesta, mukaan lukien laitteen kaapelit. Muussa tapauksessa laitteessa voi 

esiintyä toimintahäiriöitä.
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