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INTELECT® RPW 2 KULLANICI KILAVUZU

Bu kılavuz, Intelect® RPW 2 kullanıcıları için hazırlanmıştır. 

Kılavuzda işletim, önleyici tedbirler ve bakıma ilişkin genel 

bilgiler yer almaktadır.

Hastaya herhangi bir tedavi uygulamadan önce, bu 

donanımın kullanıcıları, bu kılavuzda bulunan mevcut olan 

her tedavi moduyla ilgili bilgilerin yanı sıra endikasyonları, 

kontrendikasyonları, uyarıları ve önlemleri okumalı, anlamalı 

ve bunlara uymalıdır. Radyal Basınç Dalgası ve Titreşim 

terapilerine ilişkin ilave bilgiler için başka kaynaklara 

da başvurun.

HEDEF KULLANICI PROFILI

Bu cihaz, cihazı düzgün biçimde kullanma konusunda 

eğitilmiş olan ruhsatlı sağlık çalışanlarının kullanımına 

yöneliktir:

Fizyoterapist, Meslek Hastalıkları Uzmanı, Atletizm 

Antrenörleri, Kiropraktörler, Osteopatlar, Ortotistler, 

Ayak Hastalıkları Uzmanları, Spor Hekimliği Terapistleri 

ve Tıp Doktorları.

Cihaz profesyonel olmayan kullanıcılara OTC olarak 

satılmamalıdır

Kullanıcı:

•  Kullanıcı kılavuzunu, uyarıları, dikkat edilecek hususları 

ve tehlikeleri okumalı ve anlamalıdır.

• Sesli ve görsel sinyallere dikkat etmelidir.

•  Cihazla ilgili uyarıları ve kontrendikasyonları okumalı 

ve anlamalıdır.

•  Operatör bir seferde sadece bir cihaz çalıştırmalı ve bir 

seferde bir hasta tedavi etmelidir.

•  Cihaz hasta tarafından çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

ÖNSÖZ

DİKKAT

“DİKKAT” işareti bulunan metin, küçük ile orta düzey 

yaralanmalara veya ekipmanda hasara neden olma ihtimali 

bulunan olası güvenlik ihlallerini açıklar.

“UYARI” işareti bulunan metin, ciddi yaralanmalara ve 

ekipman hasarına yol açması olası güvenlik ihlallerini açıklar.

“TEHLİKE” işareti bulunan metinde, ölüme veya ciddi 

yaralanmalara yol açacak tehdit oluşturan tehlikeli durum 

niteliğindeki olası güvenlik ihlalleri açıklanır.

Bu bölümde ve kılavuzda bulunan tedbir amaçlı talimatlar 

özel sembollerle belirtilmektedir. Bu ekipmanı kullanmadan 

önce, bu sembolleri ve tanımlarını öğrenin. Bu sembollerin 

tanımları aşağıda verilmektedir:

TEDBIR AMAÇLI TALIMATLAR

UYARI

TEHLİKE

HEDEF KULLANIM ORTAMI

Cihaz klinik bir ortamda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır ve 

odadan odaya taşınabilir. Cihaz bir tesisten diğerine düzenli 

olarak taşınmak üzere tasarlanmamıştır. Evde kullanılmak 

üzere tasarlanmamıştır.

KULLANIM AMACI

Intelect RPW 2 cihazı hastalar için ağrı, miyofiskal 

tetikleme noktaları, tendon bağlanma, kas aktivasyonu 

ve bağ doku bozuklukları gibi endikasyonların tedavisine 

dair güçlü ve kanıtlanmış bir yönteme gereksinim duyan 

hekimler tarafından tedavi yöntemi olarak kullanılması 

için tasarlanmıştır.

Sonuçlar farklılık gösterebilir. DJO Global, Inc. veya iştirakleri 

tıbbi tavsiyede bulunmaz. Bu belgenin içeriği, herhangi bir 

tıbbi, hukuki veya farklı bir profesyonel tavsiye anlamına 

gelmez. Çeşitli sağlık, tıp veya uygunluk durumlarına ilişkin 

bilgilerin ve bunların ele alınma şekillerinin, hekiminiz veya 

başka sağlık personeli tarafından verilen tavsiyelerin yerini 

alması amaçlanmamıştır.
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GENEL TERMINOLOJI

Aşağıda, bu el kitabında kullanılan terimlerin tanımları bulunmaktadır. Intelect® RPW 2 sistemi işletiminin ve kontrol işlevlerinin

daha kolay olması için bu terimlere çalışın ve onlara aşina olun.

SISTEM YAZILIMI SEMBOLLERI

Ana Sayfa

Önceki ekrana geri dön

Ayarlar

Bir USB Flaş Sürücünün Takıldığını Gösterir

Pil Seviyesini Gösterir

Dikey olarak kaydırma yapılırsa daha fazla içeriğin 

görüntülenebileceğini gösterir

Yatay olarak kaydırma yapılırsa daha fazla içeriğin 

görüntülenebileceğini gösterir

Aşağı kayılırsa daha fazla içeriğin 

görüntülenebileceğini gösterir

Pencereyi kapat / tam ekrandan çık

Onayla

Veriyi Kaydet

Düzenle

Kılavuzlar / Ata

Ağrı bilgisi

Yeniden çalıştır

Çıkış

 
Dışa Aktar

İçe Aktar

Sil

Hepsini sil

Tedaviyi durdur

Falcon Radyal Basınç Dalgası el aleti

Titreşim Terapisi el aleti V-Actor

Kısayol

SPS (Tavsiye Edilen Parametre Ayarları)

Özel Protokoller

Tedavi Verisi

Klinik Kaynaklar



7 GIRIŞ TR
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Bağıl Nem Aralığı

Atmosfer Basıncı Aralığı

Test eden kuruluş

CE Uygunluk İşareti ve yetkilendirilmiş 

kuruluş numarası

Sınıf 1 ekipman

Radyo frekansı ekipmanı

WEEE Direktif i uygunluğu

Kullanım süresi

Parti numarası

Yoğuşma olmamalıdır

Kullanım talimatlarını okuyun

AC Anma besleme gerilimi

MD

İşaretler ISO7010 ve ISO15-223-1’e uygundur
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KAS-ISKELET SISTEMINDE AĞRI

Radyal Basınçlı Dalga ile tedavi öncesinde, doğru muayene 

yapılmalı ve doğru tanı konulmalıdır.

Lütfen, üretim sırasında bilinmeyen kontrendikasyonlar ve yan 

etkiler hakkında detaylı bilgi almak için Radyal Basınçlı Dalga 

terapisi üzerine en son gelişmeleri ve tıbbi yayınları takip edin.

RPW terapisi, aşağıdakiler için endikedir:

Miyofasiyel Tetikleme Noktaları (MTrP)
Tetik Noktalarını lokalize etme ve devre dışı bırakma 

Tetikleyiciler, ileticiyi tedavi edilen kas bölgesinin üzerinden 

(ağrıya karşı artmış hassasiyet) geçirilerek düşük enerji 

düzeyinde (yaklaşık 2 bar) lokalize edilir ve ardından daha 

yüksek enerji düzeyi (yaklaşık 3 bar) kullanılarak devre 

dışı bırakılır.

Kas ve Bağ Dokusunun Aktivasyonu

Dolaşımı artırma 
dokuda kan akışını artırır ve metabolizmayı destekler.

Puls Titreşim Masajı
Kas gerilmesi ve stresten rahatlama sağlar.

Tendon Bağlanma Bozukluğu

Plantar Fasyit, Topuk Ağrısı veya Topuk Dikeni  
Plantar Fasyit, arkı destekleyen plantar fasiyanın aşırı 

yıpranmasının neden olduğu ayaktaki iltihaba bağlı durumdur

Tendinosis Calcarea/Supraspinöz-Tendon
Omuz kireçlenmesi ve kronik omuz ağrısı

Radyal ve Ulnar humeral Epikondilit
Tenisçi dirseği, dirsek ekleminin kübital ve radyal bölümünde 

tendon bağlantılarının enflamasyonu (humeral)

Albert Hastalığı
Aşil tendonu veya onunla ilişkili bursanın iltihabı sebebiyle 

gözlenen ağrı.

Retropatellar Ağrı Sendromu
Dizkapağının önünde, arkasında ve çevresine ağrı.

Tibiyal Kenar Sendromu
Tibiyanın üzerinde veya medyal kenarının hemen 

arkasındaki ağrı

Proksimal Iliotibial Band Friksiyon Sendromu/
Trokanterik Yerleştirme Tendoniti
Diz veya kalçanın dış kısmında ağrı ve acı hissi.
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Intelect® RPW 2 aşağıdaki koşullar altında 

KULLANILMAMALIDIR:

• Tedavi bölgesinde beyin veya spinal kolonun bulunması.

• Hamilelik sırasında vücudun herhangi bir kısmında.

• Kötü huylu tümör bölgesine kan akışını artırma 

potansiyeli nedeniyle kanser tümörleri veya lezyonları 

üzerine doğrudan uygulama.

• Polinöropati alanı. Diyabet hastaları sıklıkla 

polinöropatik alanda duyusal ve sinirsel işlev 

bozukluğu veya azalması yaşamaktadır.

• Kortizon terapisi: Lokal kortizon enjeksiyonunun 

ardından radyal basınçlı dalga tedavisi öncesinde en 

az 6 hafta bekleyin.

• Hemofili, Tromboz, Derin ven trombozu veya başka 

pıhtılaşma bozuklukları.

• Antikoagülan farmasötikler.

• Herhangi bir neoplastik doku veya yer kaplayan 

lezyon üzerinde.

• Hastanın sorumluluğunda olduğu hekim 

bilgilendirilmedikçe önerilen tedavi bölgesinde 

azalmış termal duyarlılık durumunda.

• Pulslar, büyük damarlar, spinal kolon veya başın 

(yüz dışında) yakınındaki hedef alanlara tatbik 

edilmemelidir.

KONTRENDIKASYONLAR
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EK ÖNLEMLER

Radyal Basınç Dalgası tedavisi uygularken, şunları 

aklınızda tutun:

• Yumuşak dokunun minimal (kemik çıkıntı) düzeyde 

bulunduğu veya hiç (IV. aşama yaraları) bulunmadığı 

yerlerde Radyal Basınç Dalgası tedavisi kemik 

üzerinde dikkatle uygulanmalıdır.

• İşitme cihazları çıkarılmalıdır.

• Hastaya bağlı diğer donanımların işlevi, pulslu radyal 

basınçlı dalga donanımının çalışmasından olumsuz 

etkilenebilir. Herhangi bir etkileşim eğilimini azaltmak 

için cihazlar arasında maksimum mesafeyi koruyun. 

Daha fazla bilgi için bu el kitabının sonundaki EMC 

tablolarına bakın.

• Herhangi bir kanama eğilimi, kan akışındaki artış 

ve ısınan dokuların vaskülaritesi nedeniyle ısınma 

ile artar. Bu nedenle kanama bozuklukları bulunan 

hastaları terapötik Radyal Basınç Dalgası tedavisi ile 

tedavi ederken dikkatli olunmalıdır.

• Tüm tedaviler sırasında yoğunluk düzeyi ve cilt yanıtı 

sık sık incelenmelidir.

• İleticiyi her zaman cilt üzerine küçük dairesel 

hareketler ile uygulayın.

• Radyal Basınçlı Dalga terapisini hiçbir zaman başın 

üzerinde kullanmayın.

• Metal implant bulunan bir alanı doğrudan 

tedavi etmeyin.

• Aktif otoimmün hastalıkları olan hastalar tedaviye 

pozitif yanıt veremeyebilir.

ADVERS ETKILER

Radyal Basınçlı Dalgası terapisi ile tedavi sonrasında advers 

etkiler oluşabilir. Bunların çoğunluğu 1- 2 gün içinde gözlenir. 

Önceki advers etkiler azalana dek tedaviyi tekrarlamayın. 

Yaygın gözlenen advers etkiler şunlardır:

• Eritem, kızarıklık

• Şişme

• Ağrı

• Hematom

• Peteşi, kırmızı noktalar

• Önceki kortizon terapisinden sonra görülen cilt 

lezyonları

• Bu advers etkiler genellikle 5 ila 10 gün içinde kaybolur

HASTAYA UYGULANAN KISIMLAR

İleticiler Materyal Hastaya temas eden 
kısım Tipi

A6 Çelik 1.4021 Tip B

T10 Çelik 1.4021 Tip B

C15 Seramik Volcera Tip B

DI 15 Titanyum derecesi 5 ELI Tip B

F15 PTFE Tip B

D20-S Çelik 1.4542 Tip B

D35-S Çelik 1.4542 Tip B

D20-T Titanyum derecesi 5 ELI Tip B

Ro40 Çelik 1.4021 Tip B

R15 Çelik 1.4021 Tip B

V10 POM-C LSG (ACETRON) Tip B

V25 POM-C LSG (ACETRON) Tip B

V40 POM-C LSG (ACETRON) Tip B

PERI ACTORS POM-C LSG (ACETRON) Tip B

SPINE ACTORS 
Polivinilidenflorür EpoFlon –  

ECTFE (Halar)
Tip B

Ultrason jeli 
Deiyonize su halinde su bazlı Jel 

(PH7) 
Tip B
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ÜRÜN TANIMI

Intelect® RPW 2 sıkıştırılmış hava ile çalıştırılan balistik şok 

dalgası jeneratörüdür. Cihazdaki şok dalgaları el aletindeki 

bir hassas balistik mekanizmasıyla üretilir. Projektil, 

sıkıştırılmış hava ile hızlandırılmıştır. Projektilin hareketi ve 

ağırlığı kinetik enerji üretir. Projektil hareketsiz bir yüzeye, 

yani şok ileticiye çarptığında bu kinetik enerji ses enerjisine 

dönüştürülür. Bu akustik puls bir jel yardımıyla doğrudan 

tedavi edilecek dokuya iletilir. Bu dalgalar fiziksel olarak 

radyal basınç dalgaları şeklinde sınıflandırılır. Uygulanan 

basınç pulsu, doku içinde radyal olarak dağılır ve yüzeye 

yakın doku bölgelerinde terapötik etkiye sahiptir.

Not: Bu ekipman, yalnızca lisanslı bir pratisyen hekim tarafından 
kullanılmalıdır.
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Jel Şişesi

Teşhis ve tedavi amaçlı tıbbi prosedürler için jel, deiyonize su 

halinde su bazlı olmalıdır. Formaldehit içermez, yağ içermez. 

Sadece harici kullanım içindir.

Torba

BILEŞENLER

Buradaki talimatlarda cihazın taraflarını belirten “sol” ve 

“sağ” terimleri, cihazın önünde duran bir kullanıcıya göredir.

Intelect® RPW 2 cihazının bileşenleri aşağıda gösterilmiştir.

Falcon El Aleti

Jel Tutucu

Kablo Tutucular
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KULLANIM KILAVUZUNU INDIRME

1. Kullanım Kılavuzunu indirmek için  

www.chattanoogarehab.com adresindeki Chattanooga 

web sitesine gidin

2. Yazılım ve Kullanım Kılavuzu güncellemelerinden haberdar 

olmak için kayıt işlemini tamamlayın ve cihazınızı kaydedin

3. INTELECT RPW 2 modelinizi seçin

4. İndirmeyi başlatmak için Kullanım Kılavuzunu indir 

öğesine tıklayın

5. Kullanım Kılavuzunu görüntülemek için bir pdf 

görüntüleyicisi gereklidir

SISTEMI ÇALIŞTIRMA

Intelect® RPW 2’yi başlatmak için şu adımları izleyin:

ŞEBEKEYE BAĞLI CIHAZ

1. Güç kablosunu cihazın arkasına takın. Kablonun diğer 

ucunu bir elektrik prizine takın.

Not: Acil bir durumda, Güç Kablosu cihazın arkasından sökülebilir.

2. Falcon el aletini sağ konektöre bağlayın.

3. Cihazın arkasında bulunan güç düğmesini açın.

TEDAVIYI DURDURMAK IÇIN

Tedaviyi duraklatmak için dokunmatik ekran üzerindeki Oynat/

Duraklat düğmesine, sonra Durdur düğmesine basın. Cihaz 

şebekeye bağlıysa ön paneldeki Açma/Kapatma düğmesine 

basın, ardından cihazın arkasındaki düğmeyi kapatın.

Tedaviyi duraklatmak için el aletini tetikleyin veya dokunmatik 

ekran üzerindeki Başlat/Duraklat düğmesine, sonra Durdur 

düğmesine basın. Cihaz şebekeye bağlıysa cihazın arkasındaki 

düğmeyi açın.

Gücü kapatmak için 
basılı tutun
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• Bu cihaz 10 °C ila +40 °C sıcaklıklarda ve %30 ila %75 Bağıl Nemde çalıştırılmalıdır (yoğuşmasız). Cihaz -20 °C ila +60 °C 

sıcaklıklarda ve %10 ila %90 Bağıl Nemde taşınmalı ve saklanmalıdır (yoğuşmasız). 

• Atmosfer basıncı gereklilikleri: 70 kPa ila 106 kPa.

• Falcon el aleti 10 ° C ila + 40 ° C ve% 5 ila% 95 Bağıl Nemde çalıştırılmalıdır (yoğunlaşma yok). Başlık, 0 ° C ila + 60 ° C arasında 

ve% 5 ila% 95 arasında taşınmalı ve depolanmalıdır. Bağıl Nem (yoğunlaşma yok).

• V-Actor HF el aleti 10 ° C ila + 30 ° C ve% 5 ila% 95 Bağıl Nemde çalıştırılmalıdır (hayır yoğunlaştırma). El aleti 0 ° C ila + 60 ° C 

arasında ve% 5 ila% 55 oranında taşınmalı ve depolanmalıdır. Nem (yoğunlaşma yok).

• Intelect RPW 2’nin kullanımlar arasında minimum saklama sıcaklığından ısınması ve ortam sıcaklığı 20 °C olduğunda Intelect 

RPW 2’nin kullanım amacına hazır hale gelmesi için gerekli olan süre 5 saattir.

• Intelect RPW 2'nin, ortam sıcaklığı 20 ° C olduğunda 5 saat olduğunda Intelect RPW 2'nin Kullanım amacı için hazır olana kadar 

kullanımlar arasındaki maksimum depolama sıcaklığından soğuması için gereken süre

• Tek bir arıza durumu ve aşırı kullanım koşullarında, el aletinin maksimum sıcaklığı 47 °C’ye ulaşabilir. Konforunuz dışında bu 

sıcaklıkla ilgili belli bir sağlık riski yoktur.

• DJO’nun olmayan parça veya malzeme kullanımı, düşük seviyede güvenlik sağlar.

• Bu cihaza yalnızca bu Kullanıcı Kılavuzunda Intelect RPW 2 Sisteminin bir parçası olarak belirtilen veya Intelect RPW 2 

Sistemiyle uyumlu olduğu belirtilen öğeler ve ekipmanlar bağlayın.

• Cihaz veya donatılar sökülmemeli, modifiye edilmemeli ve bunların şekilleri değiştirilmemelidir. Bu, cihazın zarar görmesine, 

arızalanmasına, elektrik çarpmasına, yangına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir. 

• Tedavi cihazını kullanmadan önce, operatör ünitenin doğru çalışma düzeninde ve çalışır durumda olduğundan emin olmalıdır. 

Özellikle kablolar ve konektörler hasar belirtisi bakımından kontrol edilmelidir. Elektrik çarpması riski olduğu için cihaz herhangi 

bir parçası hasarlıysa kullanılamaz. 

• Her kullanımdan önce hastaya her zaman kulak tıkacı verin.

• Hastanın tedavi alanındaki cildine ve şok ileticisine yeterli miktarda kuplaj jeli tatbik edin.

• Tedavi sırasında kullanılan maksimum enerji seviyesi, hiçbir koşulda hastada aşırı ağrıya neden olmamalıdır.

• Tedavi sırasında aynı noktaya 300 şoktan fazlasını UYGULAMAYIN.

• İleticinin yüzeyindeki sıcaklık 47 °C’ye ulaşabilir. Deri ile uzun süreli temas halinde hafif yanıklar gözlenebilir. Maksimum 

6000 puls sonrasında ileticinin soğumasına müsaade etmek için tedaviyi durdurun.

• Etki yüzeyi olmaksızın cihazı 3 barın üzerindeki basınçlarda çalıştırmak, el aletine zarar verebilir.

• Takılma tehlikesini önlemek için cihazın yanında bulunan kancayı kullanarak tüm aksesuarları ve bunların kablolarını tedavi 

sırasında birbirlerinden ayrı tutun.

• Herhangi bir temizlik veya muayene işlemine başlamadan önce, ünitenin şebekeden bağlantısını kesin.

• El aleti açıkken puls tetiklemesi nedeniyle yaralanma tehlikesi.

• Herhangi bir temizlik veya bakım işlemine başlamadan önce, el aletinin kontrol cihazına bağlantısını kesin.

• Cihaz içinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilir parça bulunmamaktadır. Bir arıza meydana gelmesi halinde, cihazı 

kullanmayı derhal durdurun ve yardım ve servis bilgisi için www.djoglobal.com üzerinden yerel DJO ofisinize başvurun.

• Uyurken ya da ağır ekipmanı kullanırken kullanmayın

DİKKAT
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UYARI
• Bu cihaz yalnızca bir hekim ya da pratisyen hekim tarafından kullanılmalıdır. 

• Kirli ileticiler ve jel enfeksiyona yol açabilir. Her bir tedaviden sonra el aletini dezenfekte edin. 

• Intelect RPW 2’yi suda (banyo, duş vb.) kullanmayın; aksi halde elektronik arıza meydana gelebilir. 

• Intelect RPW 2’yi, herhangi bir mikrodalga ya da RF kısa dalga diyatermi sisteminin bulunduğu bir ortamda ya da 

yakınlarında KULLANMAYIN.

• Bu cihazı, korumasız bir şekilde kasten elektromanyetik enerji yayan diğer cihazların kullanıldığı bir ortamda ÇALIŞTIRMAYIN.

• Bu ekipman, elektrik çarpması riskini önlemek için koruyucu topraklama bulunan bir şebeke elektriğine bağlanmalıdır.

• Tedavi sırasında aynı noktaya 300 şoktan fazlasını UYGULAMAYIN.

• Şok ileticisinin hastanın cildine aşırı basınç uygulamasını önleyin. 

• Puls ileticisi tedavi bölgesiyle temas etmediği sürece pulsları TETİKLEMEYİN.

• Taşınabilir RF iletişim ekipmanı, üretici tarafından belirtilen kablolar da dahil olmak üzere Intelect RPW 2’nin herhangi bir 

bölümüne en fazla 30 cm (12 inç) mesafeden kullanılmalıdır. Aksi takdirde, bu ekipmanın performansının düşmesine neden olabilir.

• Bu ekipmanın üreticisi tarafından belirtilen veya temin edilenlerin dışındaki aksesuarların, el aletlerinin ve ileticilerin 

kullanılması, bu ekipmanda elektromanyetik emisyonun artmasına veya elektromanyetik bağışıklığın azalmasına neden olabilir 

ve yanlış çalışmayla sonuçlanabilir.

• Cihaz, elektromanyetik güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi oluşturur, 

kullanır ve yayabilir; kullanım talimatlarına uygun kurulmaz ve kullanılmazsa yakınlarındaki diğer cihazlarda zararlı girişimlere 

yol açabilir. Diğer cihazlarda zararlı girişime neden olup olmadığı, ekipman açılıp kapatılarak belirlenebilir. Bu girişimi aşağıdaki 

çözümlerden bir veya birkaçını uygulayarak düzeltmeyi deneyin:

  » Alıcı cihazın yönünü veya konumunu değiştirin

  » Ekipman ile arasındaki mesafeyi artırın

  » Ekipmanı, diğer cihazların bağlandığından farklı bir devre üzerindeki bir çıkışa bağlayın

  » Yardım için yetkili DJO bayinize danışın.

• Bu ekipman üzerinde değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir

• Intelect® RPW 2, Falcon veya V actor el aleti ilk kez kullanıldığında ±8 kV’nin üzerinde Elektrostatik Boşalmaya (ESD) karşı 

dirençsiz olabilir. Bu boşalma halinde, Intelect® RPW 2 iletişim kaybı yaşayabilir. Intelect® RPW 2, aktif tüm çıkışları sonlandırır, 

cihazı otomatik olarak güvenli bir duruma getirir.

• ±8’nin üzerindeki Elektrostatik Boşalmaları (ESD) önlemek için:

 » Tedaviye başlamadan önce el aletini elinize alın. Aplikatörün tedavi bitmeden bırakılması gerektiğinde, önce 

sürmekte olan tedaviyi durdurun ve ardından aplikatörü tutucuya yerleştirin.

 » Sistemin kullanıldığı ortamın bağıl nemini en az %35’te tutun.

 » Zemin ahşap, beton veya fayans olmalıdır. DJO, zeminin sentetik malzemeyle kaplı olması halinde bağıl nemi en 

az %35’te tutmak için ek kontroller uygulanmasını tavsiye eder.

 » Elektrostatik Boşalmaya karşı tedbir prosedürlerini sağlık personeline, yüklenicilere, ziyaretçilere ve hastalara anlatın.

• Cihazın havalandırma deliklerini KAPATMAYIN.

• Bu ekipmana veya diğer ekipmanlara olası elektromanyetik veya başka girişimler olabilir. Küçültmeyi dene Bu müdahale diğer 

ekipmanla birlikte kullanılmayarak

• Bu ekipman, su veya sıvı girişini engellemek için tasarlanmamıştır. Su veya sıvıların girmesi, sistemin iç bileşenlerinin 

bozulmasına neden olabilir ve bu nedenle hastaya zarar gelebilir.
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TEHLİKE
• Güç kaynağının doğru gerilimde olduğundan emin olmadan, cihazı elektrik kaynağına BAĞLAMAYIN. Hatalı gerilim cihazın 

hasar görmesine, arızalanmasına, elektrik çarpmasına, yangın çıkmasına ve bireysel yaralanmaya neden olabilir. Cihazınız 

yalnızca Gerilim Değeri ve Seri Numarası Plakasında belirtilen elektrik geriliminde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Cihazınızın 

gerilim değeri uygun değilse DJO satıcısına danışın. 

• Cihaz, oksijen yönünden zengin olan ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır; cihazın hava, oksijen ve azot oksit ile 

yanıcı anestezik karışımı bulunan bir ortamda kullanılması patlamaya yol açabilir. 

• Cihazın çalıştırılması emniyetli değilse bu durumda ünite, onaylı bir servis teknisyeni tarafından onarılmalı ve cihazın yol 

açabileceği tehlikelere karşı operatörlere bilgi verilmelidir.
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CIHAZIN AMBALAJINDAN ÇIKARILMASI

Cihaz genellikle üretici tarafından sağlanan ambalaj 

malzemesinde teslim edilir. Cihazın ağırlığı yaklaşık 32 kg 

(72 lbs) olduğundan, üniteyi ambalajından çıkarma işlemi 

en az 2 kişi tarafından yapılmalıdır.

Aşağıdaki adımları uygulayın:

• Nakliye ambalajını oklar yukarıyı gösterecek 

şekilde yerleştirin.

• Güvenlik bantlarını nakliye ambalajından çıkarın.

• Nakliye ambalajını yukarı yönde kaldırarak çıkarın.

• Geride kalan köpüğü malzemeden çıkarın.

• En az 2 kişiyle, cihazı alt ambalaj öğesinden kaldırın.

• Devam etmeden önce cihazı hasarlar 

açısından inceleyin

Cihazı ambalajından çıkardıktan hemen sonra, aşağıdaki 

adımları gerçekleştirin:

1. Teslimatın eksiksiz olduğundan emin olmak için teslimat 

belgelerini doğrulayın.

2. Harici bileşenler ve aksesuarlarda nakliye nedeniyle hasar 

olup olmadığını kontrol edin

3. Ambalajda aşağıdakilerin bulunduğundan emin olun

• Intelect® RPW 2 cihazı

• Intelect® RPW 2 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

• USB cihazı

• Torba

• Jel Tutucu

• Kablo Tutucular

• Güç kablosu

• Conductor™ Transmisyon Jeli-250 ml’lik (8,5 oz) şişe

• Standart Aksesuar Kitine şunlar dahildir:

            » RPW Falcon El Aleti Aplikatörü

            » Projektil

            » R0 40 - 15 mm ESWT İletici

            » D20-S D-ACTOR® 20 mm İletici

            » Kapatma Seti

            » Kılavuz Boru

            » Temizleme Fırçası

4. Orijinal ambalajını saklayın. Donanımın taşınması sırasında

faydalı olabilir. Lütfen bilgi için sayfa 64, Aksesuar Bölümüne

bakın. İsteğe bağlı aksesuarlar hakkındaki bilgiler için.

5. Cihazla birlikte bir torba sağlanmıştır. Bu torba,

cihaz kulpunun yan tarafına takılabilir ve aksesuarların

depolanmasında kullanılabilir..

a. Torbayı cihazın yan tarafına, kulp rayının hemen altına 

yerleştirin:

b. Ek tekstil parçasını rayın üstüne getirin

c. Tekstil parçasını torbanın arkasında bulunan cırt cırtlı 

banda takın
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6. Jel Tutucu kabı cihazın herhangi bir tarafına takılabilir 

7. Kablo tutucu el aletinin kablolarını asmak için kullanılır

Buradaki talimatlarda cihazın taraflarını belirten 

“sol” ve “sağ” terimleri, makinenin önünde duran bir 

kullanıcıya göredir.

Intelect® RPW 2 cihazının bileşenleri aşağıda gösterilmiştir.
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CIHAZ TANIMI

Kulp

Renkli Dokunmatik Ekran

Oynat/duraklat butonu

Falcon El Aleti Desteği

İletici Tepsi Tutucusu*

USB Konektörü

Dönme ayarı 
topuzu

V actor aplikatör desteği 

AÇMA/KAPATMA
Şalteri

Güç Düğmesi

*Cihaz 2 ileticiyle tedarik edilir. Görüntülenen diğer ileticiler isteğe bağlıdır.
*V-actor aplikatörü isteğe bağlıdır.
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FALCON EL ALETININ KURULUMU

1. Şaftın vidasını el aletinden gevşetin ve el aleti kulpundan 

çekerek çıkarın. Bunun için ürünle birlikte sağlanan çift ağızlı 

somun anahtarını kullanın.

2. Yeni projektili uygun kılavuz boruya yerleştirin

3. Şaftı sıkıca el aletine vidalayın. Bir elinizle el cihazını 

masaya sıkıca bastırın ve çift ağızlı somun anahtarını 

kullanarak şaftı sıkın. Şaftın elle sökülmesi artık 

mümkün olmamalıdır.

4. İletici vida kapağını istenen ileticide şaft üzerine sıkıca geri 

takın. İki parçalı iletici kapakları için: İki kapak parçasının 

yerine sıkıca vidalandığından ve iletici vida kapağının şafta 

sıkıca vidalandığından emin olun.

5. Falcon el aletini cihaz üzerindeki sağ konektöre bağlayın.
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CIHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

Güç kablosunu cihazın arkasına takın, fişi elektrik prizine takın. 

Cihazın arkasındaki şalteri kullanarak cihazı açın.

Acil durum anahtarı olarak kullanabileceği için şebeke 

konektörünün daima erişilebilir durumda olduğundan 

emin olun. Cihazı tamamen kapatmak için ana basmalı 

anahtarı kapatın. Şebeke kaynağından tam kutuplu ayırma 

için şebeke fişini prizden çıkarın.

1. Cihaz başlatılırken aşağıdaki Başlatma ekranı birkaç 

saniye görüntülenecektir.

2. Bundan sonra ilk ayar ekranı görüntülenecek ve kullanıcının 

cihazda dil ve saati ayarlayabilmesi sağlanacaktır.

3. Ana ekrana gitmek için “Devam” düğmesine basın

KT INDIRME

1. Chattanooga internet sitesine gidin

www.chattanoogarehab.com

2. Intelect RPW 2 ürün sekmesine gidin

3. Mevcut yeni ürün yazılım sürümlerinden ve KT

güncellemelerinden haberdar olmak için kayıt formunu

doldurun.

4. Belgeler sekmesine gidin

5. Intelect RPW 2 cihazınızın en son Kullanıcı El Kitabı 

sürümünü indirmek için üzerine tıklayın

Not: KT dokümanını göstermek için bir pdf gösterici 

gereklidir

CIHAZ IŞIK GÖSTERGELERI
Intelect RPW 2  cihazında çeşitli ışık göstergeleri bulunur:

MAVI AÇIK/KAPALI DÜĞME GÖSTERGESI:

• Cihaz şebeke elektriğine bağlı ise sabit AÇIK

• Güç AÇIK/KAPALI durumlarına geçişte yanıp sönme

MAVI OYNAT/DURAKLAT DÜĞME MAVI 
GÖSTERGESI:

• Kullanıcı bir tedaviye başlayabileceği/devam edebileceği 

zaman yanıp sönme. Diğer durumlarda sabit.
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ILETIŞIM

Windows 10 Intelect Connect Uygulamasını indirin ve yükleyin

chattanoogarehab.com adresinden ücretsiz

INTELECT RPW 2 ile iletişime hazırlanmak için ayarlar 

düğmesine basın ve ekranı aşağı kaydırın ve Bluetooth 

bağlantısını başlatmak için Veri aktarma düğmesine basın

1. Şimdi bağlantı bekleniyor Ekranı görmelisiniz cihaz 

bilgisayarın eşleştirileceğini keşfederken

2. Cihazda bir veya daha fazla aktif kanal varsa tedavi 

uygulandığında bir hata mesajı görüntülenecektir Aktif kanal 

veri aktarımından önce durun

3. Cihaz, eşleştirmeyi tamamlamak için sayısal bir anahtar 

verecektir bilgisayar ile tamamlamak için anahtarı bilgisayara 

koymak bağ. Cihaz ekranında Bağlandı ve Windows 10 

Uygulaması ile veri aktarımı başlayabilir

4. Uygulamaya bağlandığında cihaz adını göreceğiz

ve tipi ve tedavi verilerinin / protokollerinin bilgisayara aktar

5. Tedavi verileri tanımlayıcı ile bir öğesi, söz konusu iD ile 

ilişkilendirilmiş tedavi verilerini görüntüler

6. Özel protokoller ada göre listelenir ve olabilir bilgisayara 

aktarıldı ve bilgisayardan aktarıldı cihaz. Lütfen tedavi 

verilerinin sadece ihraç ve ithal edilmez.
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KULLANIM VERILERI VE DEĞERLERI

Cihazda görüntülenen değerler ±%10 toleranslıdır.

Genişlik .............................................................................................420 mm 

Derinlik ..............................................................................................410 mm 

Yükseklik ......................................................................................... 1140 mm

Standart Ağırlık (bir el aleti ile) .................................... 32 Kg (72 lbs)

Ortam sıcaklığı .................................................................... 10 °C - 40 °C 

Bağıl Nem ................................................................................. %30 ila %75

Hava Basıncı ......................................................... 700 hPa ila 1060 hPa

Güç Tüketimi

350 VA (Model 2173DEV)

350 VA (Model 2174DEV)

450 VA (Model 2175DEV)

Giriş

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

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

230 V AC~ 60 Hz 350 VA

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

Çıkış 

0,3 - 5 bar 1 - 21 Hz (RPW) 1 - 50 Hz (V-Actor)  

(Model 2173DEV) 

0,3 - 5 bar 1 - 21 Hz (RPW) 1 - 50 Hz (V-Actor)  

(Model 2174DEV)

0,3 - 5 bar 1 - 21 Hz (RPW) 1 - 50 Hz (V-Actor)  

(Model 2175DEV)

Mod ....................................................................................Tek veya Sürekli

Sıkıştırılmış Hava Çıkışı ......................................................0,3 - 5,0 bar

Güç Artış Ayarları .............................................................................0,1 bar

Puls Amplitüdü ..........  3 barda yakl. 2 mm, rölantide (kuplaşsız)

Puls Genişliği ........................................................................ yakl. 6-12 ms

Puls Frekansı .........................RPW için 1-21 Hz Titreşim için 1 - 50

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

Elektrik Sınıfı ...................................................................................... SINIF I

Elektrik Tipi (Koruma Derecesi) ................................................... TİP B

Düzenleyici Risk Sınıfı ......................MDD 93/42/EEC uyarınca IIa

Kütle ........................................................................................ 29 Kg (64 lbs)

Güvenli Çalışma Yükü .......................................................... 5 Kg (11 lbs)

FALCON EL ALETININ TEKNIK 
ÖZELLIKLERI

Sıkıştırılmış hava girişi ........................................................... 1,0-5,0 bar

Çalışma sırasındaki oda sıcaklığı ........................................  10-40 °C

Saklama ve taşıma sırasında ........................ 0-60 °C oda sıcaklığı

Çalışma sırasında ortam hava basıncı ...................800-1,060 hPa

Saklama ve taşıma sırasında 

ortam.........................................................500-1,060 hPa hava basıncı

Saklama ve taşıma 

sırasında ............................... %5-95, yoğuşmasız ve havadaki nem

Çalıştırma sırasında hava ..................................%5-95, yoğuşmasız

Ağırlık .....................................................................................................480 g

YAZILIM

Yazılım, DJO tarafından geliştirilmiş ve sunulmuştur.

Yazılımın sürümünü görüntülemek için Ayarlar düğmesine 

basın. Yazılımın sürüm numarası, ünite sürüm bilgisini göster 

öğesine basılarak bulunabilir.

TAŞIMA VE SAKLAMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı ................................................................ -20 °C - 60 °C

Bağıl Nem ......................................................... %10 - %90 yoğuşmasız

Hava Basıncı .........................................................500 hPa ila 1060 hPa

RED

RF verici/alıcı karakteristikleri:

- Frekans Bant iletimi: 2400–2483.5 MHz

- Modülasyon tipi: GFSK

- Veri hızı: 2Mbps seviyesine kadar, 2Mbps seviyesinde 

500kHz sapma

- Etkin yayın gücü: +6dBm
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HASTAYI HAZIRLAMA 

Hastaya Radyal Basınç Dalgası tedavisi uygulamadan önce, 

ilk olarak hastanın cildini hazırlayın. Hastanın cildinin tedavi 

için uygun şekilde hazırlanması, hedeflenen bölgelere daha 

fazla enerjinin ulaşmasını sağlayacak ve cildin tahriş olma 

riskini azaltacak.

Hastanın cildini tedavi için hazırlamak amacıyla 

aşağıdakileri yapın:

1. Tedavi uygulamayı planladığınız bölgedeki cildi hafif bir 

sabun ve suyla veya alkollü bezle iyice temizleyin.

2. Cildi iyice kurulayın.

3. Ultrason jelini hastanın hedef bölgesine bolca sürün.

Doğru dozda ve doğru endikasyonlara yönelik verilen 

RPW tedavisi, diğer tedavi yöntemlerinin geliştiremediği 

veya iyileştiremediği birçok kronik durum için mükemmel 

bir tedavi yöntemidir. RPW terapisi, olumlu sonuçları ve 

nispeten kısa tedavi süresi nedeniyle terapistler arasında 

çok iyi algılanır.

TEDAVI IPUÇLARI

• Hastanızı bir tedavi seansı sırasında rahatlatıcı bir 

pozisyonda dinlendirin, yükseltilmiş bir tedavi sırasında 

gerekli olursa rahat etmesi için uzuvlarının altına 

yuvarladığınız bir havluyu yerleştirin.

• Tedavi etmeyi planladığınız ağrı noktalarının yerini 

belirleyin. Noktaları keçeli kalemle işaretlemek iyi bir 

fikir olabilir.

•  Tedavi alanındaki cilde bol miktarda jel tatbik edin.

Hastanızla konuşun ve aşağıdakileri anladıklarından 

emin olun:

• Tedavi minimum Bar düzeyinde başlamalıdır.

• Konfor Modu kullanılırken bar düzeyi yavaş, manuel 

veya otomatik olarak artmalıdır.

• Tedavi ağrılı hale gelirse bunu her an klinisyene 

bildirmekten hasta sorumludur.

Not: Terapist hastanın vücudunun tedaviye tepkisine dikkat etmelidir.
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Intelect® RPW 2 AÇMA/KAPATMA düğmesinde birkaç ışık göstergesi bulunur:

- cihazın şebekeye bağlandığını gösteren sürekli AÇIK

- AÇMA/KAPATMA yapılırken yanıp sönme

OYNAT/DURAKLAT düğmesi mavi göstergesi: kullanıcı bir tedaviyi başlatabilecek/tedaviye devam edebilecek durumdaysa yanıp 

söner. Yoksa sürekli yanar.

EKRAN TANIMI

CIHAZ KULLANICI ARABIRIMI

1. Menü Çubuğu

2. Ana Alan

3. Kanal Çubuğu
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Ekranlardan her biri şu alanlardan oluşur:

Menü Çubuğu
Her ekranın üst kısmında yer alır ve mevcut ekran adını listeler.

Ana alan
Menü çubuğunun altında yer alan bu alan, mevcut ekrandaki simgeleri görüntüler.

1. Menü Çubuğu

2. Ana Alan

3. Kanal Çubuğu

An
a S

ay
fay

a 
Gi

t

Ön
ce

ki 
Ek

ra
na

 
Gi

t USB (Siyah bağlı, Gri aktif değil)

Ayarlar

M
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t E

kra
n 

Ad
ı
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ALT BÖLÜMÜ ANLAMA

Ana ekran size el aletinin/aletlerinin bağlı olup olmadığını söyler (mevcut = bağlı; mevcut değil = bağlı değil). El aleti bağlıysa 

ancak cihaz bir hata tespit ederse bir mesaj görüntülenebilir. Ayrıntılar için 64. sayfaya bakın.

Ekranın sol tarafı, ileticinin resmiyle birlikte hangi ileticiyi seçtiğinizi gösterir; el cihazının ucunda doğru ileticinin bulunduğundan 

emin olun.

Sağ taraf puls sayısını, tedavi durumunu, seçilen el aletini (tedavi) söyler. Tedavi genel olarak aşağıdaki sırayla ilerledikçe tedavi 

durumu değişir: Kurulum, Hazırla, Hazır, Çalışıyor, Duraklat, Bitti.

V Actor durumu: 
Mevcut

Falcon durumu: 
Mevcut
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KANAL DURUM OLASILIKLARI:

El aletinin 

kullanılabilir 

olduğunu 

gösterir

El aletinin kullanılabilir 

olmadığını gösterir

İletici tipinin 

seçilmediğini 

gösterir

İletici tipinin seçildiğini 

gösterir

Kompresörün 

hazır olduğunu 

gösterir

Tedavinin sürdüğünü gösterir

Tedavinin 

duraklatıldığını 

gösterir

El cihazının düzgün çalışmadığını 

veya INTELECT® RPW 2 ile 

uyumlu olmadığını gösterir

Tedavinin 

bittiğini gösterir

BAR AÇIKLAMASI

Bar, el aleti tarafından uygulanan ve hasta tarafından hissedilen yoğunluğun ölçü birimidir. 

Cihazdaki döner topuzu kullanarak bar ayarları arttırılabilir veya azaltılabilir.

Bar ölçümleri 0,3’ten başlar ve 5,0’a kadar ulaşabilir; bar 0,1 aralıklarla artar.

Hastanın ağrı eşiği düşük değilse <1,0 bar gibi düşük ayarlar Spinal ve Fasiyal tedavilere ayrılmalıdır. 

Diğer tüm tedavilerde 1,4’ün üzerinde olan daha yüksek bar ayarları kullanılmalıdır.
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Konfor modu özelliği kademeli artış özelliğini açar veya kapatır. Tam çıkışı birden vermek yerine bu özellik barı yavaşça artırır 

ve hastanın çıkış basıncına alışmasını sağlar. Bu özellik varsayılan olarak ‘AÇIK’ olarak ayarlanmıştır, cihazın barı veya yoğunluğu 

istenen tedavi bar ayarına kademeli olarak yükseltmesini sağlar. Cihaz, istenen barın 1/10’inden başlayarak istenen bar ayarına 

yükselir, ayarlanan puls miktarını 1/3’lik aralıklarla tam bar gücüne ulaşana kadar yavaşça artırır.

Ekrana dokunarak bu özellik ‘KAPALI’ duruma getirilebilir.

Not: Konfor Modu tedaviden önce ‘KAPALI’ duruma getirilerek kapatılmışsa tedavinin ortasında bir tedavi seansı devam ederken etkinleştirilemez.

Tedavi sırasında, cihaz tedavi bar seviyesine kadar kademeli yükselme sürecindeyken cihaz duraklatılabilir.

Duraklatmadan sonra tedaviye devam edildiğinde, tedavi üç yoldan biriyle devam edebilir:

1. Tam tedavi bar değerine kadar kademeli artışa devam etme

2. Kademeli artış sırasında duraklatıldığında tedavi, bar seviyesinden devam edebilir

3. Tedaviye devam edilebilir ve klinisyen cihazdaki kadranı çevirerek kademeli artışın tedavinin geri kalanı için daha düşük bir 

ayarda olmasını sağlayabilir.

Bar ayarı, ayarlanacak en hassas parametredir ve doğru ayarlanması çok önemlidir. 

Cildin yüzeyinde enerjinin %50’si kaybolduğundan düşük bir bar enerjisi düzeyi verimli olmaz. Yüksek düzeyde enerji, tedavi 

sırasında hastanın daha fazla tedavi görmek istememesine neden olacak şekilde yoğun ağrı üretebilir. Intelect RPW 2 

konfor modu, klinisyene hastanın hangi düzeyde bar enerjisi ve rahatsızlığı kabul edebileceğini belirlemesine yardımcı olmak 

için tasarlanmıştır.

KONFOR MODU AÇIKLAMASI

Eski Intelect® RPW cihazında bu özelliğe Rampa (Kademeli Artış) Modu adı verilmişti. Bu aynı kullanıcı dostu işlevsellik, Intelect 

RPW 2’ye uygulanmıştır.
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  AYARLAR

Ana ekran menü çubuğunun  sağ üst köşesindeki ayarlar simgesi, kullanıcılara tercihlerini ayarlama olanağı

sağlar ve “ düğmesine basılarak buraya erişilebilir.

Daha fazla ayar görmek için dikey olarak kaydırın.

1. Ana Ekranda, menü çubuğunun orta kısmındaki “mevcut ekran adı” varsayılan değeri 'Intelect RPW 2’ olarak gösterilir.

2. Dil (Language): başka bir dil seçmek istiyorsanız bu kutuya dokunun

3. Cihaz adı, klinik adı gibi seçeceğiniz herhangi bir adla değiştirilebilir. Bunu yapmak için Cihaz adı (Device Name) düğmesine 

basın ve çıkan klavyeyi kullanarak yeni adı girin, Enter tuşuna basın, ardından yeni cihaz adı ana ekranda gösterilecektir.

4. Tarih ve zaman (Date and time) düğmesine basılarak tarih ve zaman değiştirilebilir, tarih biçimi ve zaman biçimi de bu 

ekrandan ayarlanabilir.

5. Bu menüye girmek için ekran ve sesler (screen and sounds) düğmesine basın:

» Ekran parlaklığını ayarlamak için Parlaklık (Brightness) düğmesini seçin. Parlaklık aralığı 0% (en karanlık) ila 100% (en parlak) 

arasındadır ve 10% artırmalarla yapılır. Varsayılan ayar 80%’dir.

» Ses miktarını ayarlamak için ses (volume) düğmesini seçin. Ses aralığı 0% (kapalı) ila 100% (en yüksek) arasındadır ve 10% 

artırmalarla yapılır. Varsayılan ayar 40%’dır.

» Klavye sesleri (keyboard sounds) düğmesine basarsanız klavye sesleri açılır veya kapanır. Varsayılan ayar AÇIK’tır.

6. Darbe sayacı sıfırlanabilir.

7. Ünite bilgisini göster (display unit information) düğmesine basarak mevcut sürüm seri numarasını ve aşağıda gösterilen diğer 

bazı cihaz parametrelerini görebilirsiniz.

8. Varsayılan tedavileri sıfırla (reset default treatments) düğmesine basılırsa tüm tedavi protokolleri varsayılan ayarlarına geri 

getirilir.

9. Gereken seçeneği ayarlamak için ağrı skalası düğmesine basarak ağrı skalası görüntüsünü NRS veya VAS olarak seçin.

10. Cihazı fabrika ayarlarına geri döndürmek için Fabrika ayarlarına geri dön (Reset to factory defaults) düğmesine basın. Bu 

düğmeye basıldığında cihaz yeniden başlatılır ve ilk ayarlama ekranı kullanıcıya gösterilir.

11. Bir USB sürücü takıldığında, USB sürücünün güvenli bir şekilde çıkarılması için yeni bir düğme görünür. Bu düğmeye basın ve 

ekrandaki talimatları takip edin
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ANA SAYFA EKRANI

Intelect® RPW 2 Ana Sayfa ekranı, tüm sistem modaliteleri ve fonksiyonlarına erişim sağlar. Ana Sayfa ekranı şu bilgileri sunar:

Modaliteler Kısa yol atama veya başlatma Kütüphaneler

Klinisyen protokol kütüphanesi

“Önerilen Parametre Kurulumu“
Önceden programlanan protokol 
kütüphanesi

Eğitim kütüphanesi:
· Modalite tanımları
· Anatomik resimler
· Patolojik görüntüler

Tedavi verisi saklama
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TEDAVIYI INCELEME EKRANI

Radyal Basınç Dalgası, Titreşim Terapisi öğelerinin veya ekranın seçilmesiyle otomatik olarak “tedavi inceleme ekranına” gidilir. 

Intelect® RPW 2 Tedavi İnceleme ekranlarında aşağıdaki bilgiler bulunur:

Varsayılan ayarları 
veya Özel Protokolleri 

kaydedin/üzerine 
yazın

Tedavi yönergeleri

Tedavi atayın 

Parametreler

Iletici alt menü ekranını seçin

İletici tipini seçin

İletici seçin

Daha fazla parametre 
görmek için dikey olarak 
kaydırın

1. Etkinleştirmek için 
dokunun Etkin kutu 
siyah çizgiyle çevrilidir
2. Ayar kadranıyla 
ayarlama:
• Saat yönüne – Arttırır
• Saat yönünün tersine 
– Azaltır
Not: Bir parametre 
ayarlanabilir olmadığında 
parametre kutusunun 
rengi soluktur.
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İletici seçin
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YÖNERGELER EKRANI

Yönergeler aşağıdaki bilgileri sunar: 

Modalite tanımı, şartlar, endikasyonlar ve kontrendikasyonlar, tedavi yönergeleri 

Tam ekran modunda 
görüntülemek için 
resme dokunun

Daha fazlasını 
görmek için yatay 
olarak kaydırın

RADYAL BASINÇ DALGASINI ÇALIŞTIRMA

Tedaviye başlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Hastayı Radyal Basınç Dalgası tedavisine hazırlayın. HASTAYI HAZIRLAMA bölümüne bakın

2. Ana Sayfa ekranında Falcon el aleti simgesini seçin
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3. TEDAVI KURULUMU 
Tedavi inceleme ekranında tedavi parametrelerini istediğiniz düzeye ayarlayabilirsiniz.

Not: Asla basınç ayarıyla başlamayın; önce bütün diğer parametreleri ayarlayın ve tedaviye başlamadan hemen önce barı ayarlayın 

Parametreler

1. Etkinleştirmek için dokunun
2. Ayar kadranıyla ayarlama:
• Saat yönüne – Arttırır
• Saat yönünün tersine – Azaltır

4. ILETICI SEÇIMI
“İletici tipi” düğmesi (daha önce gösterildiği gibi) seçildikten sonra dört iletici seçeneği gösteren bir ekran görüntülenir. İkinci 

ekran, söz konusu belirli iletici tipi seçeneği için mevcut olan ileticilerin bir listesini gösterir. Kullanmak istediğiniz ileticiye 

dokunun. Seçildikten sonra, bilgiler seçilen ileticilerle birlikte tedavi ekranına yerleştirilir.

seçim İletici tipi
kutusunu gösterir
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5. KONFOR MODU “AÇIK” KONUMDA TEDAVIYI BAŞLATMA
Başlat/duraklat düğmesine basın

Kompresör birkaç saniye boyunca hazırlanır ve ardından “Armed” (Hazır) mesajı görüntülendiğinde tedavi, el aleti 

tetiklenerek başlayabilir.

El aletinin üzerindeki düğme, tetikleme düğmesidir ve ayrıca başlatma/durdurma düğmesi olarak adlandırılır.
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6. TEDAVI SÜRÜYOR
Tedavi Konfor modu “AÇIK” ile başladığında, bar ayarlanan değerin 1/10’inden başlayarak kademeli olarak artar.

Gerçek değer Konfor modu ilerleme çubuğunda görüntülenir.

Hasta tedavinin rahatsız edici veya acı verici olduğunu belirttiğinde, terapist el aletini tetikleyerek tedaviyi duraklatır.

Terapistin 2 seçeneği vardır:

1. Tedaviye Konfor modu düzeyinde devam etme.

2. Tedaviye devam ederek Konfor düzeyini aramaya devam etme. 
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7. TEDAVIYI DURAKLATMA
Tedavi duraklatıldığında, Tedavi İnceleme ekranında otomatik olarak “tedaviyi durdur” öğesi görüntülenir.

Tedavi cihazın üzerindeki DURAKLAT düğmelerine basılarak duraklatılabilir. Tedavi, el aletinde bulunan düğmeye basılarak 

da duraklatılabilir.

Lütfen örnek senaryolara bakın:

Senaryo 1: El aleti etkin ve projektil hareket ediyor. El aleti düğmesine basıldığında projektil hareketi durur, ancak el aleti etkin 

kalır. El aletindeki düğmeye tekrar basıldığında projektil harekete devam eder ve tedavi devam edebilir.

Senaryo 2: El aleti etkin ve projektil hareket ediyor. Cihazı duraklatma düğmesine basıldığında projektil hareketi durur, ancak el 

aleti etkin kalır. El aleti düğmesine basıldığında hiçbir şey olmaz. Cihaz duraklatma düğmesine tekrar basıldığında el aleti cihazın 

tedaviye başlamaya hazır olduğu bilgisini alır. Şimdi el aletindeki düğmeye tekrar basıldığında projektil harekete devam eder ve 

tedavi devam edebilir.



8. TEDAVIYI DURDURMA
El aleti etkin ve projektil hareket ediyorsa: 

Önce tedaviyi duraklatın, sonra el aleti inaktif hale gelir. Sonra Tedavi bitir öğesi seçildiğinde tedavi biter ve tedavi özeti görüntülenir.

9. TEK ATIŞ MODU
Falcon D-Actor, tek atış yapma becerisine sahiptir.

Bu işlem Frekans seçilerek ve kadran sola döndürülerek yapılabilir, böylece Hz “—” olarak gösterilir. Ardından Pulslar’ı seçin ve puls 

sayımını ‘1’ olarak değiştirin. 

Bu tek atışlı tedavi tamamlandığında, Tedavi özeti ekranı gösterilir.
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10. TEDAVI ÖZETI
Tedavi tamamlandığında, aşağıdaki seçenekler ile birlikte Tedavi Özeti ekranı görüntülenir:

• “Tekrarla” kutusuna basarak tedaviyi tekrarlayın.

• Şu şekilde kaydedin:

 » tedavi bilgilerini Tedavi Verilerine 

 » tedavi protokolünü Özel Protokollere

• Modaliteden çıkın ve ana sayfa ekranına dönün

Tamamlanan tedavi ayarları
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SPS (ÖNERILEN PARAMETRE KURULUMU)

Intelect® RPW 2’de bir Önerilen Parametre Kurulumu (SPS) simgesi vardır; bu kurulum vücut alanının, klinik endikasyonun, patolojik 

durumun ve şiddetin kullanıcı tarafından seçildiği bir dizi protokol ön ayarından oluşur ve bunun üzerine önerilen algoritma parametre 

ayarlarını seçer. Bütün ayarlar, uygun hasta tedavi reçetesi ve hastanın rahatlığına uyacak şekilde düzenlenebilir.

BİR SPS PROTOKOLÜNÜ BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ ADIMLARI İZLEYİN:

1.  Ana Sayfa ekranında SPS seçeneğini seçin

2. Tedavi etmek istediğiniz VÜCUT BÖLGESINE dokunun 

Not: Seçilen vücut bölümü vurgulanır ve ekrana dokunmaya devam ederek parmağınızı başka bir alana hareket ettirdiğinizde başka bir vücut bölümü 

vurgulanıp seçilir.
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3. ENDIKASYON seçin

Infraspinatus tendinopati öğesini seçin 

4. ENDIKASYON seçin

Ağrı Bölgesi tedavisi öğesini seçin
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5. MODALITE SEÇIN

6. TEDAVI KURULUMU
Tedavi inceleme ekranında önerilen tedavi ayarları görüntülenir ve parametreleri istediğiniz düzeye ayarlayabilirsiniz.

Radyal Basınç Dalgasını seçin

Parametreler

1. Etkinleştirmek için dokunun
2. Ayar kadranıyla ayarlama:
• Saat yönüne – Arttırır
• Saat yönünün tersine – Azaltır
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7. TEDAVIYI BAŞLATMA
BAŞLAT düğmesine basın

Tedavi Sürüyor
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TEDAVI VERISI

Bir tedavi tamamlandıktan sonra Tedavi verisi daha sonra cihazda kullanmak üzere Intelect® RPW 2’de kaydedilebilir.

TEDAVİ VERİSİNİ KAYDETME 

Şuraya Ata düğmesine basın. Tedavi verisi, tedavi esnasında herhangi bir zamanda (ayarlama, çalıştırma ya da tamamlanma 

sırasında) bir klasöre atanabilir ancak veri sadece tedavi tamamlandığında ve kanal bir sonraki tedavi için serbest kaldığında 

[Tedavi Özeti ekranında ÇIKIŞ (EXIT) düğmesine basıldığında] kaydedilir.

1.  Tedavi Özeti ekranında ŞUNA ATA öğesine dokunun
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2. TEDAVI VERISI ekranı görüntülenir
Tedavi verisini mevcut bir ID klasörüne ya da yeni bir ID klasörü oluşturup oraya kaydedin

Yeni kimlik oluşturun ve 
yeni kimliğe kaydedin

Seçin ve mevcut 
kimliğe kaydedin

TEDAVI VERISINI YENI BIR KIMLIĞE KAYDEDIN: 

Kimlik girin ve kaydedin



1. Tedavi verisini GÖRÜNTÜLEYIN 
Tedavi Verisini Seçin
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TEDAVI VERISINI GÖRÜNTÜLEME VE YÖNETME

Ana Sayfa ekranındaki TEDAVİ VERİSİ simgesine basın
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Seansın Tedavi Özetini görüntülemek 
için ilgili seansı seçin.

TEDAVİ GEÇMİŞİ, kronolojik olarak sıralanan, önceki bütün kayıtlı tedavi seansları dahil olarak görüntülenir

Seans detayları görüntülenir



Bir kimlik silin
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2. Tedavi verisini SILME
Tüm kimlikleri silin



Tüm tedavi seanslarını silin
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Onaylayın veya iptal edin
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Bir seans silin



ÖZEL PROTOKOLLER

Intelect® RPW 2 maksimum 25 özel protokolün tanımlanmasını sağlar. 

ÖZEL BİR PROTOKOLÜ KAYDETME

Tedavi İnceleme veya Tedavi Özeti ekranından yeni bir özel protokol kaydedilebilir.

1.  TEDAVİ İNCELEME veya TEDAVİ ÖZETİ ekranında KAYDET öğesine dokunun

2.Yeni Özel Protokol Adını Girin ve Kaydedin

Not: Özel protokollere kaydetmek yerine modalitenin varsayılan ayarlarının üzerine yazılması da mümkündür.
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3. Özel Protokol kütüphanesi görüntülenir ve burada protokolü YENİ özel protokol olarak kaydedebilir veya mevcut bir özel 

protokolün ÜZERİNE YAZABİLİRSİNİZ

YENİ ÖZEL PROTOKOL OLUŞTURUN: 

Özel Protokol Adını Girin ve Kaydedin
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Mevcut protokolü 
seçin ve üzerine yazın

Alfabetik liste
Daha fazlasını görmek 

için kaydırın

Yeni özel 
protokol oluşturun



ÖZEL PROTOKOLLERİ GÖRÜNTÜLEME VE YÖNETME

Ana Sayfa ekranındaki ÖZEL PROTOKOLLER simgesine dokunun

1. Özel Protokolü GÖRÜNTÜLEYIN
İstenen Özel Protokolü seçin
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TEDAVİ İNCELEME EKRANI, protokol ayarlarıyla birlikte görüntülenir.

Tedaviyi başlatın veya diğer eylemleri yapın. 

2. Özel Protokolü SILIN
Tüm protokolleri silin
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Bir protokol silin
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KISAYOLLAR

Intelect® RPW 2 ana sayfa ekranında 12 özel protokol kısayolunun atanmasını sağlar.

KISAYOL ATAMA

Atanmamış bir ana sayfa ekranı kısayolu atamak için şu adımları izleyin. Özelleştirilmiş bir protokol için kısayol simgeleri 

gri renkli görünür: Ana sayfa ekranı üzerinde yer alan atanmamış “Kısayol” simgelerinden birine basın.

Özel Protokol kütüphanesinde istenen protokolü seçin
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Ana sayfa ekranında atanan kısayol

Kısayol ataması yapıldıktan sonra, simge rengi içerdiği tedavi yönteminin rengine uygun hale gelir



KISAYOLU IPTAL ETME

Özel bir protokol için atanan Ana Sayfa ekran kısayolunu iptal etmek için şu adımları izleyin:

Ana Sayfa ekranı üzerinde atamasını iptal etmek istediğiniz kısayol simgesini basılı tutun.

Bu işlem sonrasında cihazda “‘Özel Protokol 1’i iptal etmek istediğinizden emin misiniz?” sorusunu yönelten bir metin kutusu 

görüntülenir.

Kaldırma işleminden çıkmak ve Ana Ekrana dönmek için “Hayır”, kaldırma işlemine devam etmek için “Evet” seçeneğine dokunun. 

“Evet” ögesi seçildikten sonra, daha önce atanmış olan kısayol artın Ana Ekran üzerinde görünmez Kısayol ataması yapıldıktan 

sonra, simge rengi içerdiği tedavi yönteminin rengine uygun hale gelir
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KLINIK KAYNAKLAR

Intelect® RPW 2 eşsiz bir Klinik Kaynaklar Kütüphanesi içerir.

Anatomik ve patolojik görüntü kütüphanesi, operatörün belirli kas gruplarını ve patolojik durumlara ilişkin genel sorunları 

anlaması ve bunların yerini belirlemesine yardımcı olmak ve klinisyenin hastada kullanması için bir eğitimsel araç sunmak 

üzere tasarlanmıştır.

Modalite tanımları, kullanıcının uygun modaliteyi seçmesine yardımcı olma amacıyla Radyal Basınç Dalgası ve Titreşim 

Terapisinin fiziksel arka planı ve fizyolojik etkileri hakkında bilgi sağlar.

Klinik Kaynaklar Kütüphanesini görüntülemek için şu adımları izleyin:

Ana Sayfa ekranındaki Klinik Kaynaklar Kütüphanesi simgesine basın.

ANATOMİK/PATOLOJİK GÖRÜNTÜ KÜTÜPHANESİ

Anatomik veya Patolojik Görüntü Kütüphanesini görüntülemek için şu adımları izleyin:

1. Klinik Kaynaklar ekranındaki Anatomik veya Patolojik Görüntü Kütüphanesi simgesine basın



2. Ilgili bilgileri görmek istediğiniz vücut bölgesine dokunun. 
Ön (ekranın sol tarafı) veya arka (ekranın sağ tarafı) bölümü seçin.

3. Seçilen vücut bölümüne yönelik mevcut resimler görüntülenir.
Tam ekran modunda görüntülemek istediğiniz resme dokunun.
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4. Tam ekran resmi

Tam ekran modunu kapatın
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MODALITE TANIMLARI

Radyal Basınç Dalgası ve Titreşim terapisi tanımlarını görüntülemek için şu adımları izleyin:

1. Bir modalite tanımını seçin

2. Modalite tanımı görüntülenir

EKRAN YAZDIRMA IŞLEVI

Intelect® RPW 2 cihazında kullanıcının örneğin şu şekilde gerçekleştirilen bir tedavi seansının ekranını yazdırmasını sağlayan, 

yerleşik bir işlevi vardır:

1. USB sürücüsünü Intelect® RPW 2 cihazının arkasındaki USB bağlantı noktasına takın.

2. Oynatmayı duraklat düğmesine ve Açma/Kapatma düğmesine yaklaşık 1 saniye boyunca aynı anda basın, ekran yanıp söner 

ve resim USB sürücüsüne kaydedilir.

3. Ayar menüsünde Intelect RPW 2 cihazından güvenli bir şekilde çıkarılmasını sağlamak için USB sürücüsünü çıkarın.

4. Dosyanın formatı bir bitmap dosyası olup tarih ve saat dosya adına kodlanmıştır.

Not: Ekran yazdırma fonksiyonu, tedavi sırasında kullanılmamalıdır.
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SORUN GIDERME KODLARI

1. Cihaz tarafından oluşturulan tüm sistem mesajları, uyarı mesajları ve hata mesajları, sistem hatası hariç kendi kendini 

açıklayıcı niteliktedir.

2. Sistem hatası meydana gelirse hata kodunu not edin ve DJO satış bayisi veya DJO Servis Departmanı ile irtibat kurun.

3. Kırmızı bir üçgen gösteriliyorsa açıklama almak için üçgene tıklayın.

internationalproductsupport@djoglobal.com

Cihaz açılmıyorsa ekran ve ışıklar açılmaz.

1. Cihazın arka yüzünde bulunan Açma/Kapatma tuşunun AÇIK konumda olduğunu kontrol edin. 

2. Güç kablosunun doğru besleme noktasına bağlı olduğunu kontrol edin.
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AKSESUARLAR

YEDEK AKSESUARLAR

Aşağıdaki tablolar Intelect® RPW 2 kullanıcılarına sistemle birlikte kullanılan yedek aksesuarları sipariş verebilmeleri için gerekli 

bilgileri sunar. Yedek aksesuar listesi, Intelect® RPW 2 ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sipariş sırasında; ilgili parça numarasını, 

tanımı ve istenilen miktarı belirtin. Aşağıda listelenen tüm parça numaraları, aksi belirtilmedikçe 1 adet olarak satılmaktadır.

Model Numarası Açıklama

18080 Falcon® RPW El Aleti

28178 Ro40 ‘Işın’ İletici

29724 D20-S D-Actor® 20 mm İletici

29104 Revizyon Kiti Kısa

15-1140 USB Anahtarı

22651 Jel kabı ve tutucu

82-0274 RPW Torbası

22652 İletici tepsisi

13-7611-1 Kablo tutucu

22654 Su deposu

13-28660* Hızlı Başlangıç Rehberi (Her ünite için birden fazla dilde hazırlanmıştır)

GÜÇ KABLOLARI

Model Numarası Açıklama

14679 Güç kablosu Kuzey Amerika

14814 Güç kablosu İsviçre

14815 Güç kablosu BK

14816 Güç kablosu Hindistan

14817 Güç kablosu İsrail

14818 Güç kablosu Danimarka

14819 Güç kablosu Avustralya

14820 Güç kablosu AB 

14821 Güç kablosu Japonya

40-1112 Güç kablosu Arjantin

Not: Falcon el aletleri yedek aksesuarlar için bkz. sayfa 73 

Falcon ve D-Actor Storz medical AG’nin tescilli ticari markalarıdır.
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ISTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

Model Numarası Açıklama

29104 Revizyon Kiti Kısa

28739 Kılavuz boru temizleme fırçası

31800 9 Kutu içinde İletici Seti, Aksesuar

29801 A6 Uç, İletici

29802 T10 Parmak, İletici

29729 C15, 15 mm Cerama-X İletici, Siyah

29728 DI15, 15 mm, Deep Impact İletici, Siyah

29726 F15 Odaklı-Lens 15 mm Verici

29724 D20-S D-Actor® 20 mm İletici

28736 D20-T İletici

29725 D35-S, 35 mm, D-Actor® İletici, Siyah

29539 ATLAS İletici

28946 INTELECT RPW 2 SPINE-ACTOR İletici seti

28945 INTELECT RPW 2 PERI-ACTOR İletici seti

19365 V-Actor® HF

28740 V-Actor® V25 İletici

28741 V-Actor® V40 İletici

29742 V-Actor V10 İletici, iletici vida kapağı olmadan

4248 CONDUCTOR Ultrason Jeli 24 x 8,5 oz ŞİŞE

4238 CONDUCTOR Ultrason Jeli 5 L Küp, doldurulabilir şişeli

4266 Intelect Ultrason Jeli 5 L Küp, doldurulabilir şişeli

82-0274 RPW Torbası

15-1140 USB Anahtarı

18638 R15, 15 mm  İletici, Siyah

Falcon, D-Actor® ve V-Actor® Storz medical AG’nin tescilli ticari markalarıdır
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V-ACTOR HF® EL ALETINI ÇALIŞTIRMA, KURULUM, TEMIZLIK VE BAKIM

CIHAZ TANIMI

V-ACTOR HF®, “titreşimli tedavi” uygulayan bir el aletidir 

ve Intelect® RPW 2 ile birlikte isteğe bağlı bir aksesuar 

olarak kullanılabilir.

Bu el aletini kullanarak, yüksek frekanslı pulslar ile 

yumuşak dokuları tedavi etmek mümkündür.

V-ACTOR HF el aletini kullanmaya yönelik ön koşullar, 

Intelect RPW 2'nin çalıştırılması için gereken ön koşullar 

ile uyumludur. Daha fazla bilgi için lütfen bu kullanım 

kılavuzundaki Kontrendikasyonlar bölümünü okuyun. 

Yapılacak tedaviye bağlı olarak, el aleti aşağıdaki üç şok 

iletici başlığından biri ile donatılabilir:

1: V-ACTOR HF küresel titreşim iletici 10 mm (V10)  

2: V-ACTOR HF titreşim iletici 25 mm (V25)   

3: V-ACTOR HF titreşim iletici 40 mm   

1: Tetikleme düğmesi

2: Şok iletici

1 2 3

KURULUM TALIMATLARI 

AMBALAJINDAN ÇIKARMA

• El aletini ve aksesuarları ambalaj kutusundan çıkarın.

• Tüm parçaların ambalaj kutusu içinde olduğundan ve 

hasarlı olmadığından emin olun.

• Herhangi bir parçanın eksik veya hasarlı olması halinde,  

derhal tedarikçiniz veya üretici firma ile irtibata geçin.

TEDARIK KAPSAMI

V-ACTOR HF el aleti standart olarak aşağıdaki parçalarla 

birlikte tedarik edilir:

– El aleti

– Titreşim iletici V25 ve vida kapağı

– Titreşim iletici V40 ve vida kapağı

Not: V10 titreşim iletici, V-Actor HF için isteğe bağlı bir aksesuardır 
ve ayrıca sipariş edilmelidir.

*V-Actor, Storz medical AG’nin tescilli ticari markasıdır
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1: Kırmızı  
noktalar
2: Fiş gövdesinin 
dışı

EL ALETININ BAĞLANMASI

Intelect® RPW 2'de, V-ACTOR HF® el aleti konektörü ve 

cihazın sol tarafında özel bir el aleti tutucu vardır.

V-Actor HF'yi bağlamak için lütfen cihazın ön kısmında yer 

alan konektörleri bulun. V-Actor el aleti tutucusu cihazın 

sol tarafında yer aldığından, sol taraftaki konektör fişinin 

kullanılması önerilmektedir.

• El aleti fişini Intelect RPW 2'deki el aleti konektörüne takın.

• Fiş üzerindeki kırmızı noktanın el aleti konektörü 

üzerindeki kırmızı nokta ile hizalı olduğundan emin olun.

• Fişi yavaş bir şekilde konektöre ittiğinizde, erişim derhal 

kilitlenir ve kablo çekildiğinde konektörün otomatik olarak 

yerinden çıkması önlenir.

• El aletini el aleti tutucusuna yerleştirin.

• Bağlantıyı kesmek için fiş gövdesinin dış kısmını çekin. 

Böylece, önce kilitleme işlevi serbest kalır ve fişin el aleti 

konektöründen çekilmesi sağlanır.

*V-Actor, Storz medical AG’nin tescilli ticari markasıdır
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ÇALIŞTIRMA

El aleti Intelect® RPW 2'deki ekran kullanılarak çalıştırılır. Ayarlar, ekran üzerinde manuel olarak yapılabilir veya önceden 

programlanmış ayarlar uygulanabilir.

BAŞLATMA

• V-ACTOR HF® el aletini Intelect RPW 2'ye bağlayın.

• V-ACTOR HF çalıştırma modundaki puls enerjisini 2 bar'lık ilk değere getirin.

• Tetikleme düğmesini etkinleştirin.

Not: Tetikleme düğmesi, kısaca basıldığında açma/kapama düğmesi işlevi görür. Daha uzun süre basmak, uç anahtarı işlevi görmesine neden olur; 
örneğin düğme serbest bırakılıncaya kadar pulslar devam edecektir.

FONKSIYONEL KONTROLLER
Cihaz kurulumu yapıldıktan sonra, aşağıdaki fonksiyonel kontrolleri yapın:

• V-ACTOR HF modundaki enerji seviyesini 2,4 bar değerine ayarlayın.

• Kontrol paneli ekranı üzerinde gerçek puls sayısını sıfırlayın.

• 30 Hz'lik puls frekansı ile pulsları serbest bırakın.

• Tetiklenen pulsların, kontrol cihazının tedavi puls sayacı üzerinde doğru sayıldığını kontrol edin.

STANDART AYARLAR

• Her tedavi öncesinde, puls sayacının sıfıra ayarlı olduğundan emin olun.

• V-ACTOR HF tedavisini 2 bar enerji seviyesinde ve 20 Hz frekansta başlatın.

• Basınç ve frekans arasında bir ilişki vardır; biri artarken diğeri azalır. V-Actor HF, aynı anda tam frekansta ve tam basınçta 

kullanılamaz. Basınç ve frekans arasındaki ilişkiyi gösteren çizelgeyi incelemek için lütfen 70. sayfaya bakın.

*V-Actor, Storz medical AG’nin tescilli ticari markasıdır

Dikkat!
Cihaz veya bileşenler arızalanabilir!

Tedaviye başlamadan önce, aşağıda tarif edilen FONKSİYONEL KONTROLLERİN yapılması gereklidir.
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Basınç (Bar) Frekans (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

Burada gösterilen çizelge, V-Actor HF ile Intelect® RPW 2 

birlikte kullanıldığında basınç ve frekans arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir.
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TEDAVI

GÜVENLIK BILGILERI

Cihazı kullanmadan önce, kullanıcı cihazın doğru çalıştığından ve iyi durumda olduğundan emin olmalıdır. 

Cihaz her taşındığında, ardından tedaviye başlamadan önce cihaz üzerinde tüm fonksiyonel kontrollerin yapıldığından emin olun. 

Daha fazla bilgi için, 69. sayfadaki FONKSİYONEL KONTROLLER bölümüne bakın.

Not: Tedavi sırasında kullanılan maksimum enerji seviyesi, hiçbir koşulda hastada aşırı ağrıya neden olmamalıdır.

TEDAVIYI GERÇEKLEŞTIRME

• Hastanın tedavi alanındaki cildine ve V-ACTOR HF titreşim ileticisine yeterli miktarda masaj jeli tatbik edin.

• Uygulama broşüründe/uygulama önerilerinde tavsiye edildiği şekilde V-ACTOR HF tedavisini gerçekleştirin.

*V-Actor, Storz medical AG’nin tescilli ticari markasıdır

Dikkat!
El aleti, boşta iken (vuruş yüzeyi olmadan) çalıştırılmamalıdır. 

• Titreşim ileticisi tedavi bölgesiyle temas etmediği sürece pulsları tetiklemeyin!

Dikkat!
Uzun bir süre geçtikten sonra, puls gürültüsü rahatsız edici olarak algılanabilir!

• Hastaya kulak koruyucu kullanmasını önerin.

• Öneri: Kullanıcının da kulak koruyucu takması gerekir.
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TEMIZLIK, BAKIM, ONARIM

TITREŞIM ILETICILERI V25 VE V10'U 
DEĞIŞTIRME

• 25 mm titreşim ileticisini veya 10 mm küresel titreşim 

ileticisini kaldırmak için titreşim iletici vida kapağını (1) el 

aletinden çıkarın ve ardından titreşim ileticisini (2) çıkarın.

• 73. sayfada tarif edildiği şekilde titreşim ileticisinin tüm 

parçalarını temizleyin.

• Titreşim ileticisini kendi kendine kurumaya bırakın

• Titreşim ileticisini adımları ters sırayla uygulayarak tekrar 

takın.

• Yeni titreşim ileticisini el aleti üzerine sıkıca vidalayın.

V40

1 Ön kapak

2 Titreşim iletici başlığı 

3 Sızdırmazlık halkası

4 Yaylı parça

5 Arka kapak

6 Kesik

7  Alt ağız

• V40 titreşim ileticisini çıkarmak için titreşim ileticisini el 

aletinden çıkarın.

• Titreşim iletici vida kapağını (1 ve 5) ve ardından şok iletiyici 

çıkarın.

• Kesik noktasında (6) ayrılacak şekilde bastırarak 

   sızdırmazlık halkasını (3) çıkarın.

• Temizlemek için yaylı parçaya (4) tümüyle yavaşça bastırın 

ve altındaki kalıntıyı çıkarın. İleticinin bu kısmını kaldırmaya 

çalışmayın!

• 73. sayfada tarif edildiği şekilde titreşim ileticisinin tüm 

parçalarını temizleyin ve kendi kendine kurumaya bırakın. 

V40 tekrar monte edilirken, sızdırmazlık halkasının tekrar 

takıldığında dışarıya doğru bakması gereken bir alt ağzı (7) 

olduğunu unutmayın.

• Titreşim ileticisini adımları ters sırayla uygulayarak tekrar 

takın.

• Sızdırmazlık halkasının (3) düz tarafının titreşim iletici 

başlığı (2) ile temas ettiğinden emin olun.

• Yeni titreşim ileticisini el aleti üzerine sıkıca vidalayın.

*V-Actor, Storz medical AG’nin tescilli ticari markasıdır

21
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EL ALETI

• Yüzey temizliğine uygun bir temizlik maddesi kullanarak kuplaj jelini el aletinden temizleyin.

• El aletini, yüzey temizliğine uygun olan alkol bazlı bir dezenfektanla dezenfekte edin (üreticinin talimatlarını uygulayın).

• Titreşim ileticisini her kullanımdan sonra iyice temizleyin. 

• Titreşim ileticileri her kullanımdan sonra normal temizlik maddeleri ve dezenfektanlar kullanılarak temizlenebilir.

• Alternatif olarak, titreşim ileticilerini her gün ultrasonik banyoda temizleyebilirsiniz.

Dikkat!
Temizleme maddeleri ve dezenfektanlar patlayıcı bir ortam yaratabilir. 

Herhangi bir temizlik veya bakım işlemine başlamadan önce, el aletinin kontrol cihazıyla bağlantısını kesin.

Dikkat!
Hem cihaza hem de borularına hiçbir akışkanın nüfuz etmesine izin verilmemesi esastır.

Dikkat!
Burada listelenen bileşenler bağlayıcı olmayan örneklerdir. Listenin eksiksizliğine ilişkin 

hiçbir iddia ortaya atılmaz.



74 BÖLÜM TR

INTELECT® RPW 2 KULLANICI KILAVUZU

74 V-ACTOR HF EL ALETINI ÇALIŞTIRMA, KURULUM, TEMIZLIK VE BAKIM TR

EL ALETI VE TITREŞIM ILETICISININ 
YENIDEN IŞLENMESI

Her kullanımdan sonra, el aletinin hasta ile temas eden 

parçaları tekrar kullanılmadan önce iyice temizlenip 

dezenfekte edilmelidir.

Parçaların hasar görmesini ve arızaları önlemek 

amacıyla talimatlara kesin olarak uyulması gerekir.

Temizlik ve dezenfeksiyon işini yapmak için 

aşağıdaki madde ve ekipmanlara sahip 

olduğunuzdan emin olun:

– Temiz, yumuşak ve tüy bırakmayan temizlik bezleri

– Temizleme maddesi

– Alkol bazlı yüzey dezenfektanı

– Ultrasonik banyo (istenirse)

V25 VE V10

• Titreşim ileticisini el aletinden çıkarın.

• Titreşim ileticisi ek parçasını ön kapaktan çıkarın.

– Titreşim ileticisi üzerindeki yaylı parçanın (1) çıkarılması 

gerekmez.

• Tüm parçaları akan su altında temizleyin.

• Alternatif olarak, titreşim ileticisi ek parçasını ve 

sızdırmazlık halkasını ultrasonik banyoda temizleyebilirsiniz.

V40

• Titreşim ileticisini el aletinden çıkarın.

• İki parçalı dişli şok iletici vida kapağını sökün.

• Titreşim ileticisi ek parçasını ön kapaktan çıkarın.

• Ön sızdırmazlık halkasını çıkarın (2).

• Daha rahat bir şekilde çıkarılabilmesi için derin bir kesiğe 

sahiptir.

• Titreşim ileticisi ek parçası üzerindeki yaylı parçanın (1) 

çıkarılması gerekmez.

• Tüm parçaları akan su altında temizleyin.

• Alternatif olarak, titreşim ileticisi ek parçasını ve 

sızdırmazlık halkasını ultrasonik banyoda temizleyebilirsiniz.

1 2

1



75 BÖLÜM TR

INTELECT® RPW 2 KULLANICI KILAVUZU

75 V-ACTOR HF EL ALETINI ÇALIŞTIRMA, KURULUM, TEMIZLIK VE BAKIM TR

SORUN GIDERME

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

TEKNIK ÖZELLIKLER

Teknik değişiklikler yapılabilir

Not: Tıbbi ürünün üçüncü şahıslara gönderilmesi halinde, aşağıdaki hususlara riayet edilmelidir: 

– Tüm cihaz dokümantasyonu tıbbi ürün ile birlikte gönderilmelidir.

– Tıbbi ürün, sadece tıbbi ürün ve ilgili göstergelere orada izin verilmesi halinde, yabancı bir ülkeye ihraç edilebilir.

Bu cihaz, yürürlükteki standartlara uygundur.

Direktiflerle uyum hakkında bilgi almak için lütfen kontrol cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

*V-Actor, Storz medical AG’nin tescilli ticari markasıdır

Arıza açıklaması Olası neden Düzeltici faaliyetler

Sıkıştırılmış hava çıkışı yok
El aleti kablosunda sızıntı var veya kablo doğru bir şekilde 
bağlanmamış

Kablo ve tüp bağlantılarını kontrol edin ve gerekirse değiştirin

Güç çıkışı yok El aleti arızası El aletini değiştirin

Aksesuarlar Malzeme no.:

V-ACTOR HF® el aleti seti 19365

25 mm titreşim ileticisi 28740

40 mm titreşim ileticisi 28741

10 mm küresel titreşim ileticisi, titreşim ileticisi vida kapağı olmadan 29742

V-ACTOR el aleti

V-ACTOR çalıştırma frekansı 1 – 50 HZ

Enerji seçimi 1 – 5 bararası adımlarda 

Çalışma sırasındaki oda sıcaklığı 10 °C – 30 °C

Saklama ve taşıma sırasındaki oda sıcaklığı 0 °C – 60 °C

Çalışma sırasındaki ortam hava basıncı 800 – 1060 HPA

Saklama ve taşıma sırasındaki ortam hava basıncı 500 – 1060 HPA

Çalışma sırasındaki hava nemi %5 – 55, yoğuşmasız

Saklama ve taşıma sırasındaki hava nemi %5 – 95, yoğuşmasız

Kablolu, dolu ağırlık yaklaşık. 400 G

Su girişine karşı koruma IPX0
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SEMBOLLER VE ETIKETLER 

GARANTI VE SERVIS

V-ACTOR® HF EL ALETI GARANTISI

V-ACTOR HF® el aleti aşınan bir parçadır. Müşterinin arızanın malzeme veya işçilik kusurlarına bağlı olduğunu yeterli delillerle 

kanıtlaması üzerine 1 milyon pulsa kadar çalışan yeni el aletlerini müşteriden hiçbir ücret talep etmeden değiştireceğiz. 

Ulaştırma maliyetleri ve iade ürünlerin nakliyesi sırasında zarar rizikosu, müşteri tarafından karşılanacaktır.

Garanti talepleri, sadece el aleti eksiksiz ve ilk durumunda, temiz ve kutusunda, onarım etiketi tamamen doldurularak iade edilirse 

kabul edilecektir. 

Eksik bileşenler, ücrete tabi olarak yenilenecektir. Gönderilen aksesuarlar da kontrol edilecektir ve gerekirse değerlendirmeye 

aldıktan sonra yenilenecektir.

Titreşim ileticileri ve onarım kitleri el aletinin garantisi kapsamında değildir.

SERVIS

Herhangi bir sorunuz olması veya daha fazla bilgi almak istemeniz halinde, lütfen satıcınız ile irtibata geçmekten çekinmeyin.

Ayrıntılar için bu kılavuzun 88. sayfasına bakın.

*V-Actor, Storz medical AG’nin tescilli ticari markasıdır

Etiket Anlamı

Kullanım kılavuzunu okumalısınız!

Dikkat!
El aleti veya iletici üzerinde değişiklik yapılamaz. El aletinin yetkili olmayan personel tarafından izinsiz 

açılması, tamir edilmesi veya değiştirilmesi, sistemin emniyetli çalışması için var olan üretici sorumluluğunu 

kaldıracaktır. Bu, garanti süresi sona ermeden önce bile garantiyi otomatik olarak geçersiz kılacaktır.
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INTELECT® RPW 2’NIN TEMIZLENMESI

Sistemin güç kaynağıyla olan bağlantısı kesildiğinde, sistemi 

su ve hafif anti bakteriyel sabunla ıslatılmış tüy bırakmayan 

bir bezle temizleyin. Çözücü maddeler kullanmayın. Daha 

steril bir temizleme gerektiğinde, mikrop öldürücü bir temizlik 

maddesi ile nemlendirilmiş bir bez kullanın. Temizlik her gün 

yapılmalıdır. Sistemi sıvı içerisine sokmayın. Cihazın kazara 

sıvıya daldırılması halinde, derhal satıcı veya DJO Servis 

Departmanı ile irtibata geçin. İç kısmı ıslak olan bir sistemi, 

Eğitimli bir Teknisyen tarafından incelenene ya da test edilene 

kadar kullanmayın.

LCD Ekranın Temizlenmesi
LCD’yi, bilgisayar monitörünü temizler gibi temiz ve kuru bir 

bezle temizleyin. Aşındırıcı materyaller veya kimyasal maddeler 

ya da sıvılar kullanmayın.

KT INDIRME

1. Chattanooga internet sitesine gidin

www.chattanoogarehab.com

2. Intelect RPW 2 ürün sekmesine gidin

3. Henüz yapmadıysanız, mevcut yeni ürün yazılım 

sürümlerinden ve KT güncellemelerinden haberdar olmak için 

kayıt formunu doldurun

4. Belgeler sekmesine gidin

5. Intelect RPW 2 cihazınızın en son Kullanıcı El Kitabı 

sürümünü indirmek için üzerine tıklayın

Not: KT dokümanını göstermek için bir pdf gösterici gereklidir

Internet sitesinden kayıt yapılarak ya da yerel DJO ofisinden 

veya satıcı bayiden talep edilerek KT dokümanının basılı 

bir kopyası istenebilir, bu durumda kopya 7 gün içinde size 

gönderilir.

CIHAZ BAKIMI

SU DEPOSU

RPW 2, el aletinde su birikmesini önlemek amacıyla hava 

nemini almak için kompresör ve el aleti arasında bir 

kondansatör kullanır. Çıkarılan su, altında arka panelde 

bulunan su deposunda toplanır güç kablosu. Su düzeyi her 

gün kullanımdan önce kontrol edilmelidir. Su deposu düzenli 

olarak boşaltılmalıdır.

Depoyu boşaltmak için talimatları izleyin.

1. Serbest bırakma klipsine basın ve yavaşça yukarı kaydırarak 

su haznesini Intelect® RPW 2’den yukarı kaldırın.

2. Su deposunun kapağını dikkatlice çıkarın ve atık suyu atın.

Depoyu tekrar takmak için 

1. Depo kapağını yerine takın ve su borusunu üst kısımdaki 

boşluğa yerleştirin.

2. Depoyu, bağlantı klipsinin üzerindeki Intelect RPW 2’ye 

dayayın.

3. Depoyu aşağı kaydırın. Yavaşça aşağı bastığınızda bir 

tıklama duyulur. Serbest bırakma klipsi, su deposu takıldıktan 

sonra görünmeye devam eder.
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YAZILIMIN YÜKSELTILMESINE ILIŞKIN 
TALIMATLAR

1. Chattanooga web sitesine gidin 

www.chattanoogarehab.com

2. Intelect RPW 2 ürün sayfasına gidin

3. Yeni ürün yazılımı sürümünün kullanılabilirliği ve 

IFUupdates hakkında bilgi almak için kayıt formunu 

doldurun (daha önce yapılmadıysa)

4. İndirilenler sekmesine gidin

5. firmware yükseltme zip fie indirin ve fie ayıklayın

6. Intelect RPW 2 ile birlikte verilen USB sürücüsünü silin

7. Çıkarılan dosyaları USB sürücüsüne kopyalayın.

8. Cihazı KAPATIN

9. USB anahtar sürücüsünü, arkasındaki USB bağlantı 

noktasına takın. cihaz

10. Cihazı AÇIN

11. Cihaz ürün yazılımı güncellemesini otomatik olarak 

algılar kullanılabilirlik ve başlangıç   yükseltme, yükseltme 

birkaç dakika sürecek ve güç olmamalı yükseltme sırasında 

değiştirildi

12. Ürün yazılımı güncellemesi tamamlandığında, Ana ekran 

görüntülenir ve USB sürücü çıkarılabilir. Cihaz kullanıma 

hazır.

13. Yazılım sürümünü ayarda kontrol edin

CIHAZ BAKIMI 

Cihazda iç bakım veya rutin kalibrasyon gerekmez. 

Falcon® ve V-Actor HF® el aletleri ve ileticiler için lütfen bu 

kullanıcı kılavuzunun ilgili bölümüne bakın.

Güç kablosu değiştirme: Arızalı kabloyu çıkarın, sonra yeni 

kabloyu takın.

*Falcon ve V-Actor, Storz medical AG’nin tescilli ticari markalarıdır



79 FALCON EL ALETININ TEMIZLIĞI, BAKIMI; MUAYENE TR

INTELECT® RPW 2 KULLANICI KILAVUZU

FALCON® EL ALETININ TEMIZLIĞI, BAKIMI; MUAYENE

TEMIZLIK

Düzenli temizlik, Falcon® el aletinin tamamen temizlenmesini ve çalıştırılmasını sağlar. El aleti, özellikle şok iletici, her terapi 

seansından sonra iyice temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

• Yüzey temizliğine uygun bir temizlik maddesi kullanarak kuplaj jelini el aletinden temizleyin.

• El aletini, yüzey temizliğine uygun olan alkol bazlı bir dezenfektanla dezenfekte edin.

Bileşen Prosedür Aralık

El aleti şaftı ve tamponu temizleme ve dezenfeksiyon
günlük 

veya 20.000 şoktan sonra (hangisi daha önce olursa)

Kılavuz boru içeriden fırçayla temizleme her gün

Şok ileticiler ve O halkaları ultrason banyosunda temizleme ve dezenfeksiyon her tedaviden veya hastayla temastan sonra

Kılavuz boru, projektil ve O halkaları değiştirme 1.000.000 şoktan sonra (el aletini muayene edin)

Dikkat!
Yanıcı ve uçucu temizlik ve dezenfekte edici maddeler patlayıcı bir atmosfer yaratabilir. 

Herhangi bir temizlik veya bakım işlemine başlamadan önce, el aletinin kontrol ünitesine bağlantısını kesin.

Dikkat!
Hem cihaza hem de borularına hiçbir akışkanın nüfuz etmesine izin verilmemesi esastır.

*Falcon Storz medical AG’nin tescilli ticari markasıdır
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STANDART ŞOK ILETICILER

1. El aletini kontrol cihazından çıkarın.

2. Şok iletici vida kapağını el aletinden çıkarın.

3. Şok iletici ekini çıkarın.

4. Şok iletici ekini ilgili şok iletici vida kapağına takın.

5. Şok iletici vida kapağını sıkıca el aletine vidalayın.

6. Şok ileticiyi değiştirdikten sonra, el aleti kapağı ve kapak 

parçalarının sıkıca yerine vidalandığından emin olun.

Not: Şok ileticilerinin kapak parçalarının yerine sıkıca vidalandığından 
ve şok iletici vida kapağının şafta sıkıca vidalandığından emin olun.
Uzun süreli tedavi aşamaları sırasında şok iletici vida kapağının ve 
kapak parçalarının vida bağlantısını kontrol edin.
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OMURGA VE FASYA ŞOK ILETICILERI

1. El aletini kontrol cihazından çıkarın.

Omurga ve fasya şok iletici seti omurga ve fasya şok 

ileticilerini monte etmek için özel bir kavrama içerir. Şok 

iletici, yalnızca kavrama el cihazına önceden vidalanmışsa 

monte edilebilir.

2. Kavramayı el aletine vidalayın.

3. Kutudan istenen şok ileticiyi çıkarın.

4.  Kavramanın iç kısmını el aletinin şaftı yönünde itin (1).

• Şok ileticiyi kavramaya itin (2).

5. Kavramanın iç kısmını serbest bırakın.

• Şok iletici yerine oturur.

Not: Tedaviye başlamadan önce, şok ileticinin yerine oturduğundan 
emin olun. 

6. Şok ileticiyi sökmek için şunları yapın:

• Kavramanın iç kısmını el aletinin şaftı yönünde itin

• Şok ileticiyi kavramadan çekerek çıkarın.
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EL ALETININ TEMIZLENMESI

Not: Temizledikten sonra, el aleti tekrar monte edilmeden önce kuru 
olmalıdır. Bu nedenle, el aletinin ve bileşenlerinin kuruması için yeterli 
zaman planlayın.

1. El aletini kontrol cihazından çıkarın.

2. Sırasıyla omurga ve fasya şok ileticileri için olmak üzere 

şok iletici vida kapağını el cihazından çıkarın.

3. Yüzey temizliğine uygun bir temizlik maddesi kullanarak 

kuplaj jelini el aletinden temizleyin.

• El aletini, yüzey temizliğine uygun olan alkol bazlı bir 

dezenfektanla dezenfekte edin.

4. Şaftın vidasını el aletinden gevşetin ve el aleti kulpundan 

(5) çekerek çıkarın.

• Bunun için ürünle birlikte sağlanan çift ağızlı somun 

anahtarını (4) kullanın.

5. Mükemmel projektil hareketini sağlamak için kılavuz 

borusunu bir fırça ile temizleyin.

El cihazı ters sırayla tekrar monte edilir.

Not: El cihazının şaftını monte ederken, şaftın ürünle birlikte verilen 
çift ağızlı somun anahtarını kullanarak sıkılması gerekir. Şaft artık elle 
sökülememelidir.



83 TEMIZLIK, BAKIM, MUAYENE TR

INTELECT® RPW 2 KULLANICI KILAVUZU

ŞOK ILETICILERIN TEMIZLENMESI

STANDART ŞOK ILETICILER

• Şok iletici vida kapağını sökün ve şok iletici ek parçasını şok 

iletici vida kapağından çıkarın.

• Tüm parçaları akan su altında temizleyin.

Not: İki parçalı iletici kapaklarının şok iletici ek parçası yalnızca 
sökülebilir ve sızdırmazlık halkaları yalnızca özel aletler kullanılarak 
çıkarılabilir. Bunu yapmaktan kaçınmalısınız, aksi halde bu işlem şok 
ileticide hasara neden olabilir. Bu işlem temizlik için gerekli değildir.
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• İnsanlar için şok dalgası uygulamasından sonra şok dalgası 

ileticilerimiz için hazırlanan bir ultrason banyosu ek 

temizlik sağlayabilir. Bununla birlikte ultrason banyosu bir 

gereklilik değildir.

• Bu amaçla sadece ısıya duyarlı, tekrar kullanılabilir tıbbi 

cihazlara yönelik cihaz dezenfektanlarını kullanın.

• Sadece şok iletici ek parçasını değil, aynı zamanda şok 

iletici vida kapağını da normal alkol bazlı temizlik maddeleri 

ve dezenfektanlarıyla temizleyin ve dezenfekte edin.

• Birbirine vidalamadan önce ileticiyi ve şok iletici vida 

kapağını kurutun.

• Ek parçayı ön kapağa doğru itin ve iki kapak parçasını 

sıkıca birbirine vidalayın.

Not: Şok ileticilerinin kapak parçalarının yerine sıkıca vidalandığından 
ve şok iletici vida kapağının şafta sıkıca vidalandığından emin olun.
Uzun süreli tedavi aşamaları sırasında şok iletici vida kapağının ve 
kapak parçalarının vida bağlantısını kontrol edin.

OMURGA VE FASYA ŞOK ILETICILERI

• Aplikatörü el aletinden çıkarın ve kuplajdan ayırın.

• Her tedaviden hemen sonra kuplaj jeli artıklarını nemli bir 

bezle çıkarın.

Not: Aplikatör veya kavrama üzerinde kuplaj jeli kalırsa, metal 
parçalarda korozyon meydana gelir.

• Omurga ve fasya şok ileticilerini maksimum 40 °C 

sıcaklıktaki bir ultrason banyosunda temizleyin ve 

dezenfekte edin.

• Tekrar kutuya koymadan önce şok ileticilerinin 

kurumasını bekleyin.

OMURGA/FASYA ŞOK ILETICILERI IÇIN 
KAVRAMA

• Kavramadaki kuplaj jelini veya artık yağı nemli bir bez 

kullanarak temizleyin.

• Kavramayı, yüzey temizliğine uygun olan alkol bazlı bir 

dezenfektanla dezenfekte edin.

• İleticinin montaj açıklığına alkol bazlı dezenfektan 

sprey püskürtün.

• Kavramanın içini pamuklu çubuklarla temizleyin.
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MUAYENE

Şok dalgaları mekanik olarak üretilir. Sürtünme etkisinden dolayı, el aleti bileşenleri sürekli olarak mekanik strese maruz kalır ve 

bu da küçük aşınmalara neden olur.

Not: Falcon* el aleti her 1.000.000 şoktan sonra muayene edilmelidir. Bu işlemi cihazın kullanıcısı yapabilir. Gereken tek şey, gerekli tüm aşınma 
parçalarını içeren muayene kitidir.

Not: Sızdırmazlık halkaları, projektil ve kılavuz boru her zaman el cihazının her muayenesinden sonra değiştirilmelidir. Kullanılacak sızdırmazlık 
halkalarını seçerken O halka Kılavuzuna dikkat edin. Kılavuz muayene kitinde bulunur.

EL ALETININ MUAYENE EDILMESI

• Yanıcı ve uçucu temizlik ve dezenfekte edici maddeler patlayıcı bir atmosfer yaratabilir. 

• Herhangi bir temizlik veya bakım işlemine başlamadan önce, el aletinin kontrol ünitesine bağlantısını kesin.

• El aletini kuru, temiz ve tozsuz bir yüzeye yerleştirin. 

*Falcon Storz medical AG’nin tescilli ticari markasıdır

Dikkat!
El aleti muayenesi sırasında el aleti şaftını serbest bırakmak veya monte etmek için çift ağızlı bir 

somun anahtarı kullanılmalıdır.
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1. El aletini kontrol cihazından çıkarın.

• Sırasıyla omurga ve fasya şok ileticileri için olmak üzere şok 

ileticinin vida kapağını el cihazından çıkarın.

2. Şaftın vidasını el aletinden gevşetin ve el aleti kulpundan 

çekerek çıkarın.

• Bunun için ürünle birlikte sağlanan çift ağızlı somun 

anahtarını (3) kullanın.

3. Sıkıca oturan kılavuz boruyu şafttan dışarı çekin. Gerekirse, 

çekme borusu olarak ince metal bir çubuk veya ürünle 

birlikte verilen altıgen somun anahtarını kılavuz borudaki 

açıklıklardan geçirerek kullanın. 

4. Projektili geride tutmak için el aleti kulpunda karşılık gelen 

bir donanım sağlanmıştır. Projektili çıkarmak için el aleti 

kulpunu açıklığı aşağı bakacak şekilde tutun. Projektil düşene 

kadar kulpu hafifçe masa yüzeyine vurun. Projektilin aşırı 

yüklenme nedeniyle parçalanması durumunda, projektilin 

bir parçası kılavuz borunun içinde kalabilir. 
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5. Kullanılmış kılavuz borusunu ve kullanılmış projektili atın.

6. C15, DI15, F15, B15, T10 şok ileticilerinin ayrılabilir sızdırmazlık 

halkalarını ve şaft üzerindeki sızdırmazlık halkasını atın.

7. Şaftı, şok ileticiyi (sıkıca oturmuş sızdırmazlık halkaları 

dahil) ve şok iletici vida kapağını alkol içeren bir dezenfektan 

kullanarak temizleyin. Bunlar temizlendikten sonra tekrar 

kullanılır.

Not: İki parçalı iletici kapaklarının şok iletici ek parçası yalnızca 
sökülebilir ve sızdırmazlık halkaları yalnızca özel aletler kullanılarak 
çıkarılabilir. Bunu yapmaktan kaçınmalısınız, aksi halde bu işlem şok 
ileticide hasara neden olabilir. Bu işlem temizlik için gerekli değildir.

8. Şimdi muayene kitinden yeni sızdırmazlık halkalarını ve şaftı 

çıkarın ve takın. Bu amaç için O halkası Kılavuzunu izleyin. 

Kılavuz muayene kitinde bulunur.



88 TEMIZLIK, BAKIM, MUAYENE TR

INTELECT® RPW 2 KULLANICI KILAVUZU

9. Yeni kılavuz borusunu ve yeni projektili muayene kitinden 

çıkarın.

10. Kılavuz borusunu sonuna kadar bastırarak şafttaki açıklığa 

yerleştirin.

ÖNEMLİ: İki hava yuvasının bulunduğu kılavuz borusu ucunun el aleti 
kulpunun yönünde olduğundan emin olun.

11. Yeni projektili uygun kılavuz boruya yerleştirin.

12. Şaftı sıkıca el aletine vidalayın.

• Bir elinizi kullanarak el cihazını masaya sıkıca bastırın ve 

çift ağızlı somun anahtarını kullanarak şaftı sıkın. Şaftın elle 

sökülmesi artık mümkün olmamalıdır.

13. İletici vida kapağını istenen ileticide şaft üzerine sıkıca geri 

takın.

• İki parçalı iletici kapakları için: İki kapak parçasının yerine 

sıkıca vidalandığından ve iletici vida kapağının şafta sıkıca 

vidalandığından emin olun.

• El aletinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin
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FALCON® EL ALETININ KULLANIM SÜRESI

Falcon* el aleti her 1 milyon şoktan sonra muayene 

edilmelidir. Bu aralığın gözlenmesi koşuluyla, beklenen 

kullanım süresi 

• el aleti için yakl. 5 milyon şoktur

• şok ileticiler için yakl. 1 milyon şoktur

• kavrama için 5 milyon şoktur.

Kullanım süresinin aşılması, cihazların arızalanmasına neden 

olabilir. Hiçbir garanti talebi, verilen bilgilerin dışında kabul 

edilmeyecektir.

V-ACTOR HF® EL ALETININ KULLANIM 
SÜRESI

El aletinin ortalama tahmini kullanım süresi yaklaşık 

5 milyon pulstur. Kullanım süresinin aşılması, cihazların 

arızalanmasına neden olabilir.

Bu kılavuzun garanti bölümünde verilen bilgilerin dışında 

herhangi bir garanti talebi kabul edilmeyecektir.

*Falcon ve V-Actor, Storz medical AG’nin tescilli ticari markalarıdır
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GARANTI KAPSAMINDA ONARIM/
GARANTI KAPSAMI DIŞINDA ONARIM

Servis 

Intelect® RPW 2 veya herhangi bir aksesuar servis 

gerektirdiğinde satıcı bayi veya DJO Servis Departmanı irtibat 

kişisini arayın.

Bu cihazların servisleri yalnızca DJO tarafından onaylanan 

bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kullanım Ömrü
Ürün ve beraberinde verilen parçalar ve aksesuarlar normal 

kullanım ve doğru bakım için minimum 5 yıllık hizmet süresi 

öngörülerek tasarlanmıştır. İleticiler, kılavuz boru, projektil 

ve o halkalar sarf malzemeleridir, 1 milyon şokluk beklenen 

ömre göre tasarlanmışlardır.

Ultrason jeli, ömründen daha düşük bir raf ömrüne sahiptir

cihazın, el cihazlarının ve diğer aksesuarların beklentisi.

Raf ömrü jel şişesinin üzerinde belirtilmiştir.

El Aletini Onarma
Arızalı el aletleri üzerindeki onarım işlemleri, sadece 

DJO Global tarafından yetki verilmiş personel tarafından 

yerine getirilmelidir. Bu amaç için sadece orijinal DJO 

Global parçaları kullanılabilir. Yetkili personel, DJO Global 

çalışanlarından veya DJO Global acente ve bayilerinin 

temsilcilerinden olabilir.

IMHA

Intelect RPW 2
Bu tıbbi ürün imha edilirken, hiçbir özel tedbir alınması 

gerekmez. Lütfen, yürürlükteki ülkeye özgü düzenlemelere 

uygun olarak ilerleyin. Kullanım süresi sona erdikten sonra

Intelect RPW 2 cihazını atık elektronik cihaz gibi imha edin.

Falcon ve V-Actor El Aletleri
Bu ürün imha edilirken, hiçbir özel tedbir alınması gerekmez. 

Lütfen, ülkeye özgü yürürlükteki düzenlemelere uygun 

olarak ilerleyin. 

Ayrıca, el aletinin kullanım süresi bittikten sonra lütfen cihazı 

DJO Global'e iade edin.
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GARANTI

Dikkat
Cihaz ve el aletinde değişiklik yapılmasına izin verilmez. 

El aletinin yetkili olmayan personel tarafından izinsiz 

açılması, tamir edilmesi veya değiştirilmesi, sistemin 

emniyetli çalışması için var olan üretici sorumluluğunu 

kaldıracaktır. Bu, garanti süresi sona ermeden önce bile 

garantiyi otomatik olarak geçersiz kılacaktır.

DJO, France (“Şirket”), Intelect® RPW 2’nin (“Ürün”) malzeme 

ve işçilik bakımından arızasız olduğunu garanti eder. Bu 

garanti, tüketicinin ilk satın alma tarihinden itibaren üç yıl 

(36 ay) geçerli olacaktır. Üç yıllık garanti süresince ürünün 

son müşteriye teslim tarihi, kusurları müşteriye ücretsiz 

olarak müşteriye ödenmeyecektir. Müşteri tefecatı, kusurun 

neden olduğu konusunda yeterli kanıt maddi veya işçilik 

kusurları.

- El cihazı için garanti, ilk önce hangisi meydana gelirse iki yıl 

veya üç milyon şoktur.

- Şok ileticiler için garanti, ilk önce hangisi meydana gelirse 

bir yıl veya bir milyon şoktur.

- Sarf malzemeleri el aletinin garantisi kapsamında değildir.

- Sadece el aletinin revizyonu her 1 milyon şokta bir 

yapıldığında geçerlidir. 

İşbu Garanti Aşağıdakileri Kapsamaz:

• Şirket, satış bayisi veya Yetkili bir Şirket servis teknisyeni 

dışında birisi tarafından tedarik edilen yedek parçalar 

veya işçilik.

• Şirket, satış bayisi veya Şirket tarafından onaylı bir servis 

teknisyeni dışında bir tarafın işçiliği sonucu ortaya çıkan 

kusurlar veya hasar.

• Ürüne makul ve gerekli bakımın yapılmaması veya 

Ürünün Kullanım Kılavuzuna uygun olmayan herhangi bir 

kullanımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hatalı 

kullanımdan kaynaklanan her türlü hasar ve arıza.

• Şirket, ürün üzerinde Şirket tarafından yetkilendirilmemiş 

bir servis personeli tarafından yapılan değişiklikler ya da 

servis uygulamaları nedeniyle oluşan yaralanmalardan 

veya hasarlardan sorumlu tutulamaz.

ŞİRKET HİÇBİR DURUMDA ARIZİ VEYA DOLAYLI 

HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu garanti size belirli yasal haklar vermektedir ve ülkeden 

ülkeye değişen başka yasal haklarınız da olabilir. Şirket 

hiçbir şahsa veya temsilciye, kendisi adına Ürünün satışıyla 

bağlantılı herhangi bir diğer yükümlülük veya sorumluluk 

yaratma yetkisi vermez.

Bu garantide bulunmayan her beyan ve anlaşma geçersiz ve 

hükümsüz olacaktır.

YUKARIDAKİ GARANTİ, HERHANGİ BİR PAZARLANABİLİRLİK 

VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ DE 

DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ TÜM DİĞER 

GARANTİLERİN YERİNİ ALMAKTADIR.
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ELEKTROMANYETIK UYUM (EMC)

Intelect® RPW 2 test edilmiş olup tıbbi cihazlara ilişkin IEC 

60601-1-2’nin elektromanyetik uyum (EMC) sınırlarına uygun 

bulunmuştur. Bu sınırlar, normal bir tıbbi kurulum sırasında 

gerçekleşen zararlı parazitlere karşı iyi bir koruma sağlar.

Aşağıda verilen kılavuz bilgiler, Intelect® RPW 2’nin 

kullanıldığı belirlenen bir çevrede elektromanyetik uyum 

(EMC) sağlamaya yardımcı olmayı amaçlar.

• Tıbbi cihazların elektromanyetik uyumluluğuna ilişkin 

EMC uzmanları ve yayınlar ve internet üzerindeki 

web siteleri gibi kaynaklardan faydalanın;

• Tesisin elektromanyetik ortamına erişin (örneğin; 

tesis çevresindeki telsiz ileticilerini tespit edin) ve 

kritik tıbbi cihazların kullanıldığı alanları belirleyin;

• Tıbbi cihaz elektromanyetik girişimi (EMI) riskini 

azaltmak ve elektromanyetik uyum elde etmek üzere, 

tıbbi cihazlar dâhil olmak üzere, elektromanyetik 

ortamı, RF ileticileri ve tüm elektrikli ve elektronik 

ekipmanları yönetin;

• Elektromanyetik uyum elde etmek üzere, tesiste 

kullanılan tüm elektrikli ve elektronik ekipmanların 

alım, kurulum, servis ve yönetimini koordine edin;

• Sağlık tesisi personelini, yüklenicileri ve hastaları, 

EMC ve EMI hakkında ve tıbbi cihaz elektromanyetik 

girişimini nasıl tanıyabilecekleri ve ilgili riskleri nasıl 

azaltabilecekleri konularında eğitin.

• Tıbbi cihaz elektromanyetik girişimi riskini azaltmak 

ve elektromanyetik uyum sağlamak üzere ortaya 

konulan sağlık kuruluşu çabalarını ve yöntemlerini 

ortaya koyan yazılı ilkeler ve prosedürleri belirleyin 

ve uygulayın.

• EMI sorunlarını FDA Medwatch programına bildirin 

ve EMI/EMC ile ilişkili yaşadığınız tecrübeleri tıbbi/

teknik yayınlar ve konferanslar gibi açık forumlarda 

meslektaşlarınızla paylaşın.

Tıbbi Cihazların Geliştirilmesi Birliği (AAMI) tarafından 

FDA’nın katılımıyla hazırlanan, sağlık tesislerinde EMC 

konulu kapsamlı kılavuz dokümanda ayrıntılı bilgi yer 

almaktadır: Teknik Bilgilendirme Raporu (TIR) 18, Tıbbi 

Cihazların Elektromanyetik Uyumu konusunda Klinik/

Biyomedikal Mühendislerine Yol Gösteren Rehber AAMI TIR 

18-1997. Arlington, Virginia: Tıbbi Cihazların Geliştirilmesi 

Birliği (AAMI); 1997.

Dikkat:
Elektrikli tıbbi ekipmanlar, EMC’ye ilişkin özel 

tedbirler gerektirmekte olup bu talimatlar uyarınca 

kurulup işletilmelidir. Portatif ve mobil RF iletişim 

ekipmanlarından veya diğer kuvvetli ya da yakınlardaki 

telsiz frekansı kaynaklarından gelen ışın yayan veya iletilen 

yüksek seviyede telsiz frekanslı elektromanyetik girişimin 

(EMI), ultrason sisteminin performansını olumsuz yönde 

etkilemesi mümkündür. Bozulma belirtileri arasında 

görüntünün bozulması veya kalitesinin düşmesi, hatalı 

okumalar, ekipmanların çalışmamaya başlaması veya 

diğer hatalı işlevler bulunabilir. Bu durumda, bozulmanın 

görüldüğü ortamı inceleyin ve kaynağı/kaynakları ortadan 

kaldırmak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin.

• Yakınlardaki ekipmanı kapatıp açarak girişime neden 

olan ekipmanı izole edin.

• Girişimde bulunan ekipmanın yerini veya yönünü 

değiştirin.

• Girişimde bulunan ekipman ile ultrason sisteminiz 

arasındaki mesafeyi arttırın.

• Ultrason sistem frekanslarına yakın frekansların 

kullanımını yönetin.

• EMI’ye son derece duyarlı olan cihazları 

ortamdan kaldırın.

• Tesis kontrolü dahilindeki dahili kaynakların (telsizle 

arama sistemleri gibi) gücünü azaltın.

• EMI’ye duyarlı cihazları etiketlendirin.

• Klinik personeline, EMI ile bağlantılı olası sorunları 

tanıyacak şekilde eğitim verin.

• EMI’yi teknik çözümlerle (perdeleme gibi) ortadan 

kaldırın ya da azaltın.

• EMI’ye duyarlı cihazların bulunduğu alanlarda, kişisel 

iletişim araçlarının (cep telefonları ve bilgisayarlar gibi) 

kullanımını sınırlandırın.

• Özellikle EMI üretme riski bulunan yeni ekipman 

alımının değerlendirilmesi sırasında, ilgili EMI bilgilerini 

diğer kişilerle paylaşın.

• IEC 60601- 1-2 EMC Standartlarına uygun tıbbi 

cihazları satın alın (3V/metre EMI bağışıklığı, girişim 

seviyesini 0,0014 V/metre ile sınırlandırın).
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ELEKTROMANYETIK UYUM (EMC) TABLOLARI

Aşağıdaki metinde kullanılan Intelect® RPW 2 ürün tanımı bütün seçeneklerini kapsar.

Intelect RPW 2 cihazı elektromanyetik uyuma (EMC) ilişkin belli önlemlere tabidir. Cihaz, beraberindeki belgelerde belirtilen EMC 

direktiflerine tam olarak uygun şekilde kurulmalı ve hizmete sunulmalıdır.

Taşınabilir ve mobil RF iletişim sistemleri, Intelect RPW 2’yi etkileyebilir.

Intelect RPW 2 başka donanımların yakınında veya üstünde kullanılmamalıdır.

Başka donanımın yakınında veya üstünde kullanılması gerekirse, Intelect RPW 2 kullanılacağı yapılandırmada normal çalıştığını 

doğrulamak amacıyla gözlemlenmelidir.

Hastanın veya operatörün güvenliğini azaltabilecek hasar veya arızalar tespit ederseniz, kullanmadan önce cihazı tamir ettirin.

Tertibatların veya kabloların değiştirilmesi gerekirse, onarımdan sonra EMC gerekliliklerine sürekli uygunluğu sağlamak için 

yalnızca üreticinin orijinal parçaları kullanılmalıdır.

Elektromanyetik uyum açısından, beklenen ürün ömrü boyunca herhangi bir bakım işlemi gerekmez!

UYARI!
Bu ekipmanın üreticisi tarafından belirtilen veya temin edilenlerin dışındaki aksesuarların ve kabloların 

kullanılması bu ekipmanda elektromanyetik emisyon artışlarına veya elektromanyetik bağışıklık azalışına 

neden olabilir ve yanlış çalışmayla sonuçlanabilir.
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12.2 Elektromanyetik bağışıklık : Rehberlik ve Üreticinin Açıklaması - Elektromanyetik Bağışıklık

Intelect RPW 2 aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri veya kullanıcı, 

Intelect RPW 2 cihazının bu tür bir ortamda kullanılacağını garanti etmekten sorumludur.

Bağışıklık Testi IEC 60601 Test Düzeyi Uyum Seviyesi Elektromanyetik Ortam - Kılavuz

IEC 61000-4-2 uyarınca 
elektrostatik boşalma 
(ESD)

± 8 kV temas
± 15 kV hava

± 8 kV temas
± 15 kV hava

Zeminin ahşap, beton veya seramik karo olması gerekir. Zemin sentetik 
materyalle kaplıysa, bağıl nem en az %30 olmalıdır.

IEC 61000-4-4 uyarınca 
elektriksel hızlı geçici 
rejim ani darbe

± 2 kV
100 kHz tekrar
frekans

± 2 kV
100 kHz tekrar
frekans

Şebeke gücü, tipik bir ticari ortam veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır.

IEC 61000-4-5 uyarınca 
dalgalanmalar

± 1 kV Hattan Hatta
± 2 kV Hattan Toprağa 

± 1 kV Hattan Hatta
± 2 kV Hattan Toprağa 

Şebeke gücü, tipik bir ticari ortam veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır.

IEC 61000-4-11 uyarınca 
gerilim düşüşleri

%0 UT ; 0,5 döngü: 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° ve 315°’de
%0 UT ; 1 döngü ve
%70 UT ; 25/30 döngü
0°’de tek faz

%0 UT ; 0,5 döngü: 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° ve 315°’de
%0 UT ; 1 döngü ve
%70 UT ; 25/30 döngü
0°’de tek faz

Şebeke gücü, tipik bir ticari ortam veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır. 
Intelect RPW 2 cihaz kullanıcısı, ana şebeke kesintileri sırasında kesintisiz 
kullanım gereği duyuyorsa Intelect RPW 2 cihazının kesintisiz bir güç kaynağı 
veya batarya ile çalıştırılması önerilir.

IEC 61000-4-8 uyarınca 
güç frekansı (50/60 Hz) 
manyetik alan

30 A/m 30 A/m
Güç frekansı manyetik alanları, en az tipik bir ticari ortamda veya hastane 
ortamındaki tipik bir yerin karakteristiği olan seviyelerde olmalıdır.

Not: UT, test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke gerilimidir.

12.1 Elektromanyetik emisyonlar: Rehberlik ve Üreticinin Açıklaması – Elektromanyetik Emisyonlar

Intelect RPW 2 aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri veya 

kullanıcı, Intelect RPW 2 cihazının bu tür bir ortamda kullanılacağını garanti etmekten sorumludur.

Emisyon Testleri Uyum Elektromanyetik Ortam - Kılavuz

RF emisyonları CISPR 11 Grup 1

Intelect® RPW 2 RF enerjisini yalnızca dahili işlevi 

için kullanmaktadır. Ayrıca Intelect RPW 2, ulusal 

düzenlemelere uygun bir Bluetooth® telsiz modülü 

içerir. Bu nedenle, RF emisyonları oldukça düşüktür 

ve bu emisyonların yakınındaki elektronik cihazlarda 

herhangi bir girişime neden olması beklenmez. Bununla 

birlikte, 30 cm’lik bir ayırma mesafesi korunacaktır.

CISPR 11 uyarınca RF emisyonları Sınıf B

Intelect RPW 2 cihazı, ev ve ev amacıyla kullanılan 

binalara kaynak sağlayan düşük voltajlı genel güç 

kaynağı ağına doğrudan bağlı olanlar haricindeki tüm 

tesislerde kullanıma uygundur.

IEC 61000-3-2 uyarınca harmonik emisyonlar
sınıf A gerekliklerine
uygundur

IEC 61000-3-3 uyarınca gerilim dalgalanmaları/titrek 
emisyonlar

uygundur
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Rehberlik ve Üreticinin Açıklaması - Elektromanyetik Bağışıklık

Intelect® RPW 2 aşağıda belirtilen elektromanyetik çevrede kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri veya kullanıcı,

Intelect RPW 2 cihazının bu tür bir ortamda kullanılacağını garanti etmekten sorumludur.

Bağışıklık Testi IEC 60601 Test Düzeyi Uyum Seviyesi Elektromanyetik Ortam - Kılavuz

İletilen RF 
IEC 61000-4-6 uyarınca

6 V
0,15 MHz-80 MHz 
1 kHz’de %80 AM

6 V
0,15 MHz-80 MHz 
1 kHz’de %80 AM

Yayılan RF
IEC 61000-4-3 uyarınca

10 V/m
80 MHz-2,7 GHz
1 kHz’de %80 AM

10 V/m
80 MHz-2,7 GHz
1 kHz’de %80 AM

RF kablosuz iletişim 
ekipmanlarından yakınlık 
alanları 
IEC 61000-4-3 uyarınca

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 GHz-2,57 GHz
PM 217 Hz’de

9 V/m
5,1 GHz-5,8 GHz
PM 217 Hz’de

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 GHz-2,57 GHz
PM 217 Hz’de

9 V/m
5,1 GHz-5,8 GHz
PM 217 Hz’de

Telsiz telefonlar (cep telefonu/kablosuz) ve kara mobil radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını gibi sabit vericilerden alan şiddetleri, doğrulukla teorik olarak tahmin edilemez. Sabit RF 
vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için elektromanyetik alan araştırması seçeneği dikkate alınmalıdır. Intelect RPW 2 cihazının kullanıldığı yerdeki ölçülen alan 
kuvveti yukarıda belirtilen uygun RF uyum seviyesini aştığı takdirde, Intelect RPW 2 cihazının normal çalışıp çalışmadığını doğrulamak için gözlemlenmesi gerekir. Anormal bir performans 
gözlemlenirse, Intelect RPW 2 cihazının yönünü veya yerini değiştirmek gibi ek tedbirler gerekli olabilir.
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12.3 RF (Radyo Frekans) Girişimi
EMC bozukluğu Intelect® RPW 2’nin performansını etkileyebilir. Kullanıcıyı kabul edilemez risklere karşı korumak için cihaz, 

çalışma sırasında da düzenli olarak performans kontrolleri gerçekleştirir. Bir sorun tanımlandığına meydana gelenler:

− bir ses sinyali duyulur

− cihaz derhal durur

− göstergede HATA mesajı ve bir hata kodu görüntülenir

Bu durumda, cihazı güç düğmesiyle kısaca kapatıp tekrar açarak yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.

UYARI!
Taşınabilir RF iletişim ekipmanı (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre birimleri dahil), üretici tarafından 

belirtilen kablolar da dahil olmak üzere Intelect RPW 2’nin herhangi bir bölümüne en fazla 30 cm (12 inç) 

mesafeden kullanılmalıdır. Aksi takdirde, bu ekipmanın performansının düşmesine neden olabilir.
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