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Brugervejledning

Intelect® HPL7 
and HPL15
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A. Håndstykke
B. 7" skærm med touchfunktion
C. Nødstopknap
D. Multifunktionsdrejeknap
E. Kalibreringsstik

F. Mærkat, der viser laserdata
G. Mærkat med 

produktidentifikation
H. Hovedafbryder
I. 2x2AT-sikringer
J. 100-240 V ~ 50/60 Hz stik
K. Køleblæser
L. Interlock
M. Stik til fodafbryder
N. Interlock til patientknap 

(valgfri)
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Tilbehør

Laserhåndstykke

Fodafbryder 
(4930)

Sikkerhedsbriller
(4800)

3-polet interlock
(4900)

Strømkabel
(4910)

Ø 38 mm applikator med 
magnetisk fastgørelse

(207902)

Ø 26 mm applikator med 
magnetisk fastgørelse

(207901)
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Enhedsklasse I, BF-typen

Vekselstrøm~
LL00115

Stråling er ikke ioniseret

Generelt faresymbol

DJO France S.A.S er den 
juridisk ansvarlige fabrikant

Enhedens serienummer

Åben (frakobling af lysnet)

Applikator til optisk fiber

Fare ved brug af laser Mærket med 
produktidentifikation 
(Intelect HPL 7)

Interlock til patientknap 
(kun ScanX-versionen) 

Mærkat til stik til fodafbryder

Mærkat til interlock

Opfylder kravene i direktivet 
93/42/EØF med identifikation af 
Interteks bemyndigede organ

OBS: Laserspecifikationer 
for klasse IV 
Intelect HPL 7
P 7 W
   810 + 980 nmy

Lukket (tilslutning af lysnet)

Brug af symboler på mærkat og enhed

0

I

Forpligtelse til at følge 
brugsanvisningerne

Laserstop

0086

WEEE-mærket (EU-direktiv 2012/19/
EF). Angiver, at produktet ved ophør af 
dets levetid ikke skal behandles sammen 
med almindeligt affald. I EU: Her kræver 
lovgivningen, der er implementeret i 
hver enkelt medlemsstat og gælder i 

hele EU, at affald i form af elektriske og elektroniske 
artikler, der bærer dette mærke, ikke må bortskaffes 
som almindeligt husholdningsaffald. Dette omfatter 
enheden og elektrisk tilbehør som f.eks. strømkabler 
og fodafbryder. Kunder i Storbritannien skal kontakte 
kundeservice hos DJO Ltd for at aftale returnering. I 
lande uden for EU: Kontakt de lokale myndigheder, hvis 
der skal bortskaffes brugte elektriske og elektroniske 
produkter, for at sikre, at udstyret ikke ender sammen 
med det "almindelige" husholdningsaffald.
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1.1 Hvad er Intelect® 
HPL 7 og HPL15?

1.2 Hvad bruges 
Intelect HPL 7 og 
HPL15 til?

1.3 Fordele

1. Introduktion

Intelect HPL 7 (REF2879) og HPL15 (REF 2979) er et medicinsk apparat til 
højenergilaserbehandling, der er beregnet til behandling af patologier, 
der påvirker muskler og knogler som f.eks. lumbago, tennisalbue, smerter 
i skulderen, slidgigt samt kontrakturer, forstuvninger og mange andre 
lidelser. Det er et kraftigt og nøjagtigt værktøj, der kan håndtere de fleste 
behandlingsmæssige krav.
Intelect HPL 7 og HPL15 har et udvalg af indstillinger i forhold til effekt og 
bølgelængde. Der er en effekt på op til 7 W for Intelect HPL 7 og op til 15 W 
for Intelect HPL 15.

Den fotokemiske virkning af Intelect HPL 7 og HPL15 genererer en 
biostimulering i væv, som genaktiverer cellulær metabolisering. Laserlyset 
kan udsende i uafbrudt tilstand, pulserende tilstand, tilstand med enkel 
impuls samt stokastisk tilstand. Sidstnævnte tilstand giver mulighed for at 
maksimere de behandlingsmæssige resultater uden at gå på kompromis 
med sikkerheden, fordi varmepåvirkningen af vævet begrænses.

Intelect HPL 7 og HPL15 er en særdeles innovativ laser til behandlingsformål. 
Udstyret er designet med en række vigtige funktioner:
 – Realtidsoperativsystem og 7’’ touchskærm
 – Interaktivt bibliotek med over 60 behandlingsprotokoller
 – Forskellige effektkonfigurationer, med effekt op til 7 W for Intelect HPL  

 7 og effekt op til 15 W for Intelect HPL 15
 – Ideelle behandlingsmæssige bølgelængder (810+980 nm) for HPL 7 og  

 (810+980+1064) for HPL15
 – Intelect HPL 7 og HPL15 har en række forskellige driftstilstande:   

 uafbrudt, afbrudt, pulserende, enkel impuls, udladning, stokastisk og  
 antiinflammatorisk.

Behandlingsmæssigt sikrer Intelect HPL 7 og HPL15 mitokondriestimulering, 
hvilket generer en større ATP-produktion, aktivering af mikrocirkulation og 
lymfe peristaltik. Hyperpolariseringen af nervefibermembraner genererer en 
smertelindrende effekt, mens omdannelsen af prostaglandin til prostacyclin 
(med efterfølgende blokering af inflammatoriske mediatorer) medfører en 
antiødem-effekt. 
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1.4 Hvem kan bruge 
Intelect HPL 7 og 
HPL15?

Intelect HPL 7 og HPL15 er beregnet til at blive brugt til laserbehandling.

Laserbehandling hører under fysioterapi og smertelindrende behandling. 
Operatøren skal være uddannet og have de nødvendige færdigheder og 
tilhøre et af følgende specialer:

Medicinsk personale:
Sportslæger
Ortopæder
Kiropraktorer
Fodterapeuter
Læger

Paramedicinsk personale 
Fysioterapeut
Genoptræningsterapeut
Terapeut med speciale i sportsudøvere 
Fysioterapeutassistent og kiropraktorassistent,
der har en autoriseret fysioterapeut eller kiropraktor som tilsynsførende

Subacromial konflikt
Rotator cuff-læsion
Artrose
Epicondylitis
Epicondylitis medialis
Bursitis
Følgevirkninger ved frakturer
Senebetændelse
Karpaltunnelsyndrom
Lyskenskade
Gonartrose
Rekonstruktion af forreste korsbånd
Pes anserinus bursitis
Forstuvninger
Plantar fasciitis
Achillessene
Nakkesmerter
Cervicobrachialgi
Kontraktur
Spondylose
Lumbago
Coxartrose
Piriformissyndrom
Ischias

1.5 Indikationer
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Da den anvendte laserkilde udsender lys i området tæt på det infrarøde 
område, er der grundlæggende to typer kontraindikationer.

– Øjenskade
– Varmeskade på væv, der behandles, med særlig opmærksomhed på 
uafbrudt emission og patientens fototype.

Det første tilfælde forhindres ved at bruge sikkerhedsbriller, mens det 
andet undgås ved, at operatøren er i stand til at evaluere den rigtige 
varmemæssige følsomhed hos patienten og dennes fototype. Brug 
de værdier og brugsspecifikationer, der er beskrevet i afsnittet med 
brugsanvisninger.

Undgå især brug ved:
– Patienter med mistanke om eller tydelig neoplasme
– Gravide kvinder
– Behandling af lysfølsomme områder
– Behandling af infektiøse områder
– Patienter med epilepsi
– Områder med blødninger 
– Behandling af det sympatiske nervesystem, vagusnerven eller 

hjerteregionen hos hjertepatienter.

1.6 Kontraindikationer

Før anvendelse skal brugeren læse brugervejledningen helt og 
opmærksomt igennem, herunder behandlingsmetoden, indikationerne 
og kontraktindikationerne, advarslerne og betjenings-
vejledningen. 

For at undgå risiko for elektrisk stød må dette udstyr kun tilsluttes en 
lysnetkontakt med jordforbindelse. 

Apparatet skal bruges sammen med det medfølgende strømkabel.

Strømkablet skal beskyttes mod overbelastning og være nemt at tage 
ud, hvis det er nødvendigt. 

Magnetiske og elektriske felter kan gribe forstyrrende ind i apparatets 
korrekte ydeevne. Det skal derfor sikres, at alle eksterne anordninger, 
der anvendes i nærheden af apparatet, overholder de relevante EMC-
krav, der fremgår til sidst i denne brugervejledning. Røntgenudstyr, 
MR-udstyr, radiosystemer og mobiltelefoner er mulige kilder til 
interferens, da de kan udsende høje niveauer af elektromagnetisk 
stråling. Hold apparatet væk fra denne type udstyr, og kontrollér, at 
apparatet virker før brug.

1.7 Generel advarsel
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Frakobl apparatet før hver vedligeholdelse eller rengøring ved at tage 
kablet ud af stikket. Det er for at undgå risiko for elektrisk stød. 

Det anbefales, at brugen af brandfarlig bedøvelsesgas eller 
oxideringsgas som f.eks. kvælstofilte (NO) og oxygen undgås.
Visse materialer (som f.eks. vattering) kan brænde ved ekstremt 
høje temperaturer, når de er mættet med oxygen, selv ved NORMAL 
BRUG AF APPARATET. De klæbende opløsningsmidler og brandfarlige 
opløsninger, der bruges til at rengøre eller desinficere apparatet, skal 
være fordampet, før LASERAPPARATET tages i brug. Vær opmærksom 
på brandrisici, f.eks. fra endogen gas. 

Virker strålen forkert (fravær eller afvigelse), kan det være en indikation 
på en forkert betjening af emissionen.

Det elektriske kredsløb skal fastgøres af autoriseret og uddannet 
personale, der har et dokument fra producenten. 

Går apparatet i stykker, anbefales det at kontakte producenten for ikke 
at miste garantien. 

Brug ikke andet tilbehør end det, som DJO leverer. Andet tilbehør kan 
skabe en farlig situation, påvirke apparatets EMC-egenskaber eller 
beskadige apparatet.

Efterse apparatet før brug. Hvis apparatet eller tilbehør er beskadiget, 
må apparatet ikke anvendes. Kontakt distributøren.

Apparatet må ikke modificeres. Apparatet må kun repareres af 
personale, som DJO har givet autorisation til det.

Intelect HPL 7 og HPL15 er ikke velegnet til brug i områder med en 
eksplosiv, brandfarlig eller let antændelig atmosfære. 
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2. Lynvejledning i brug

Før Intelect HPL 7 og HPL15 tages i brug, skal det sikres, at apparatet står på en stabil overflade.
Sørg for, at afbryderen er indstillet til "0". 
Sørg for, at strømkablet er sat i maskinen. Sæt stikket i en stikkontakt.
Kontakt DJO, hvis de opstår spørgsmål under opsætningen af Intelect HPL 7 og HPL15 (se kontaktlisten til 
sidst i denne brugervejledning).

Sæt kablet til den pneumatiske 
fodafbryder i det rigtige stik på 
bagsiden af maskinen.

Kobl interlocken til det relevante 
stik midt på bagsiden af maskinen.

Når interlocken er koblet til 
maskinen, er Intelect HPL 7 og 
HPL15 klar til brug. Dørkontakten 
til behandlingsrummet skal 
tilsluttes af en uddannet elektriker.

Tænd maskinen ved at bruge 
afbryderen bag på kabinettet.
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Sæt den magnetiske applikator på 
håndstykket.

Sørg for, at de tilstedeværende 
(operatør og patient) er iført 
certificerede sikkerhedsbriller. 

Efter velkomstskærmen vises et 
tastatur. Angiv adgangskoden for at 
starte maskinen. 

Adgangskoden er 1-2-3-4.

Vælg tilstanden for at starte 
behandlingen.



13 DA

Indstil behandlingsparametrene ved at 
trykke på "Quick start". Derefter åbnes 
en skærm, der gør det muligt at vælge 
tilstanden (uafbrudt, afbrudt, pulserende, 
enkel impuls, udladning, stokastisk og 
antiinflammatorisk), før emissionen 
starter. Når der er valgt en tilstand, åbnes 
en skærm, hvor det er muligt at indstille 
behandlingsparametrene.

Vælg den energimængde, der skal 
overføres, ved at trykke på firkanten 
(Joule) til højre på skærmen og indstille 
drejeknappen med uret. En justering af 
antallet af joules justerer automatisk 
behandlingstiden (firkant øverst til 
venstre).
Indstil den valgte effekt ved at klikke på 
ikonet for "laser udgangseffekt", og indstil 
drejeknappen med uret. Parameteren 
vises nederst til venstre på skærmen.

Laseremissionen starter ved at trykke 
på "afspil" i området nederst til højre på 
skærmen og aktivere den pneumatiske 
fodafbryder. Under emissionen aktiveres 
lydudgangssignalet (styrken kan justeres), 
og behandlingsparametrene (watt, tid, 
joules og laserhovedets temperatur) 
vises i rektanglerne nederst på 
skærmen. Laseremissionen stopper, når 
fodafbryderen ikke længere aktiveres. 

Identificer det område på kroppen, der 
skal behandles, og placer håndstykket 
vinkelret på området.
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Sluk maskinen ved at bruge 
afbryderen bag på maskinen.

Parametrene nulstilles (tid, 
energimængde og effekt) ved at 
trykke på "stop"-knappen. 

Brug altid laserhåndstykket sammen med den medfølgende applikator. 

Det anbefales at kalibrere før hver behandling. 

Sådan slukkes apparatet på en sikker måde: Afslut behandlingen, og 
stop laseremissionen. Sluk apparatet ved hjælp af knappen bag på 
maskinen. Sørg for, at den er indstillet til "0". 

Tag strømkablet ud af apparatet, så der er fuld frakobling, og 
sikkerheden bliver optimal. 

2.1 Brug af 
håndstykket
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3. Brugsanvisninger

Start behandlingen ved at trykke på "Quick start", vælge emissionstilstanden 
(uafbrudt, afbrudt osv.), indstille effektparameteren ved at trykke på 
"Laser udgangseffekt" og energimængden ved at trykke på "Joule", tage 
håndstykket ud af holderen, sætte afstandsstykket til håndstykket på og 
trykke på fodafbryderen for at aktivere laseremissionen. Håndstykket skal 
altid holdes vinkelret på patienten. Effekten kan øges eller sænkes ved at 
indstille drejeknappen med eller mod uret.

Den nederste del af skærmen viser den faktiske effekt, der er leveret, tiden, 
den overførte energimængde og temperaturen på laserens hoved.

3.1 Opstart

Når apparatet er tændt, og velkomstskærmen har været vist, åbnes 
hovedskærmen til "enhedshåndtering", hvor adgangskoden skal angives. 
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3.2.1 Uafbrudt tilstand

Tilstandene er opdelt i 7 afsnit:

A) Uafbrudt (overskrift 3.2.1)
B) Afbrudt (overskrift 3.2.2)
C) Pulserende (overskrift 3.2.3)
D) Enkel impuls (overskrift 3.2.4)
E) Udladning (overskrift 3.2.5)
F) Stokastisk (overskrift 3.2.6)
G) Antiinflammatorisk (overskrift 3.2.7)

I denne del af menuen er det muligt at vælge funktionen med uafbrudt 
tilstand. Det er kun emissionstilstanden, der har en tilstrækkelig 
energiudveksling til at udløse den biostimulerende fotoeffekt, som øger 
produktionen af ATP. Udgangen leveres på en konstant måde. Tilstanden til 
uafbrudt udgang er helt afgørende for at udløse den proces, der regenererer 
væv. Den er angivet til patologier, hvor skaderne er dybe. Start behandlingen 
ved at vælge uafbrudt emissionstilstand, indstil effektparameteren ved at 
trykke på "laser udgangseffekt" og energimængden ved at trykke på "Joule", 
tage håndstykket ud af holderen, sætte afstandsstykket til håndstykket på 
og trykke på fodafbryderen for at aktivere laseremissionen. Den nederste 
del af skærmen viser den faktiske effekt, der er leveret, tiden, den overførte 
energimængde og temperaturen på laserens hoved.

3.2 Tilstand
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3.2.2 Afbrudt tilstand

3.2.3 Pulserende tilstand

Start behandlingen ved at vælge tilstanden med afbrudt emission, 
indstil effektparameteren ved at trykke på "Laser udgangseffekt" og 
energimængden ved at trykke på "Joule". Den fysiske arbejdscyklus 
kan ændres. Tag håndstykket ud af dets holder, sæt afstandsstykket til 
håndstykket på, og tryk på fodafbryderen for at aktivere laseremissionen. 
Den nederste del af skærmen viser den faktiske effekt, der er leveret, tiden, 
den overførte energimængde og temperaturen på laserens hoved.

Den pulserende tilstand er den, der indikeres hyppigst til akut 
fasebehandling, fordi den optimerer den antiinflammatoriske effekt og øger 
biostimuleringen, samtidig med at varmepåvirkningen minimeres. Denne 
tilstand giver mulighed for optimering af laseremissionen, afhængigt af 
hudtypen.
Ved at angive, at varigheden af impulsen skal være < 500 ms, er det muligt 
at ændre frekvensen ved at vælge den relevante indstilling på skærmen.
Når parameteren for frekvens og varighed af impuls er indstillet ved at klikke 
på "Laser udgangseffekt", er det muligt at ændre driftseffekten, samtidig 
med at et klik på "Joule" øverst til højre på skærmen gør det muligt at 
indstille den energimængde, der skal overføres. Start behandlingssessionen 
ved at fjerne håndstykket fra dets holder, sætte applikatoren på, trykke på 
"Start" og aktivere den pneumatiske fodafbryder. 
Den nederste del af skærmen viser den faktiske effekt, der er leveret, tiden, 
den overførte energimængde og temperaturen på laserens hoved. Tryk 
på firkanten øverst på skærmen, hvis parametrene for tid og energi skal 
ændres.



18 DA

3.2.4 Tilstand med enkel 
impuls

3.2.5 Udladningstilstand

Denne tilstand gør det muligt at indstille varigheden af en enkel impuls. 
Tilstand med enkel impuls afgiver en impuls, hvis varighed defineres af 
operatøren, hver gang der trykkes på fodafbryderen. Det er muligt at vælge 
en varighed fra 20 op til maksimalt 1000 ms. Det gøres ved at trykke på 
firkanten midt på skærmen. 
En enkel impuls aktiveres ved at trykke på "Start" og presse ned på 
fodafbryderen, hvorefter den afgives i det tidsrum, der er angivet på forhånd. 
Hvis fodafbryderen holdes nede, afgives en identisk impuls. Den nederste 
del af skærmen viser den faktiske effekt, der er leveret, tiden, den overførte 
energimængde og temperaturen på laserens hoved. 

Denne tilstand gør det muligt at indstille impulsfrekvensen og varigheden af 
hver impuls. Hvis der vælges en varighed af impulser < 500 ms, er det muligt 
at ændre frekvensen (maks. 10 Hz) ved at foretage de relevante valg. Når 
parametrene for frekvens og impulsvarighed er indstillet, kan driftseffekten 
ændres ved at klikke på "Laser udgangseffekt". Start behandlingssessionen 
ved at fjerne håndstykket fra dets holder, sætte applikatoren på, trykke 
på "Start" og trykke på den pneumatiske fodafbryder. Den nederste del 
af skærmen viser den faktiske effekt, der er leveret, tiden, den overførte 
energimængde og temperaturen på laserens hoved. 
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3.2.6 Stokastisk tilstand

Tilstanden med stokastisk emission genererer variable effektlaserimpulser. 
Denne tilstand er kendetegnet ved, at den interagerer med det perifere 
nervesystem, som i høj grad begrænser varmefornemmelsen under 
behandlingen. Emissioner med "naturlig varme" kombineret med 
termomekanisk funktion på perifere receptorer muliggør en hurtig 
depolarisering af nociceptorer, polarisering af A-delta-fibrene og 
blokerer smerten fra noxe via brugen af Gate Control-mekanismen. Et 
tryk på "joule"-ikonet indstiller den energimængde, der overføres under 
behandlingen. Effekten kan vælges ved at trykke på "Laser udgangseffekt". 
Tryk på "behandlingstid", hvis behandlingstiden skal ændres. Det medfører, at 
joule-værdien ændres. Start behandlingssessionen ved at fjerne håndstykket 
fra dets holder, sætte applikatoren på, trykke på "Start" og aktivere den 
pneumatiske fodafbryder. Den nederste del af skærmen viser den faktiske 
effekt, der er leveret, tiden, den overførte energimængde og temperaturen 
på laserens hoved. 

3.2.7 Antiinflammatorisk 
tilstand

Tilstanden for pulserende emission er beregnet til at give en 
antiinflammatorisk effekt ved at begrænse varmepåvirkningen under 
behandlingen. Et tryk på "joule"-ikonet indstiller den energimængde, der 
overføres under behandlingen. Effekten kan vælges ved at trykke på "Laser 
udgangseffekt". Tryk på "behandlingstid", hvis behandlingstiden skal ændres. 
Det medfører, at joule-værdien ændres. Start behandlingssessionen ved at 
fjerne håndstykket fra dets holder, sætte applikatoren på, trykke på "Start" 
og trykke på den pneumatiske fodafbryder. Den nederste del af skærmen 
viser den faktiske effekt, der er leveret, tiden, den overførte energimængde 
og temperaturen på laserens hoved. 
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Afsnittet om patologier giver operatøren mulighed for at følge vejledende 
behandlingsprotokoller.
I dette afsnit er der en række behandlingsprotokoller, der er opdelt efter 
det anatomiske område, der skal behandles. Det er muligt at vælge det 
anatomiske område på den viste figur af menneskekroppen. Tryk på det 
valgte område for at få adgang til de respektive behandlingsprotokoller. 

3.3 CPS

For hvert anatomisk område er der behandlingsprotokoller til behandling af 
bestemte patologier for bevægeapparatet.

Når en patologi er blevet valgt, skal følgende angives:
– Patientens alder
– Patientens fototype
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Med de automatiske indstillinger viser protokollen værdierne for effekt, 
emissionstilstand, tid og/eller dosimetri for cm2 for hver forindstillet fase. 
Start behandlingssessionen ved at fjerne håndstykket fra dets holder, sætte 
applikatoren på, trykke på "Start" og trykke på den pneumatiske fodafbryder. 
Den nederste del af skærmen viser den faktiske effekt, der er leveret, tiden, 
den overførte energimængde og temperaturen på laserens hoved.
Protokollen for patologien kan vises ved at trykke på den venstre firkant, der 
er ud for "behandlingstid". 
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3.4 Favoritter

3.5 Guide

3.6 Programmering

I afsnittet "Favoritter" er det muligt at angive og starte protokoller, der 
tidligere er gemt på skærmen "Programmering". Det er også muligt at starte 
en behandling, efter at der er valgt en protokol. 

I dette afsnit vises de behandlingsmæssige indikationer og 
kontraindikationer samt oplysninger om, hvordan apparatet bruges korrekt.

I dette afsnit er det muligt at indstille foretrukne protokoller, hvor 
udgangstilstanden vælges først efterfulgt af behandlingsparametrene (tid, 
effekt, joules osv.) efter de forudgående anvisninger.



23 DA

Tryk på "gem" i nederste højre hjørne af skærmen, når du har valgt 
parametrene. Angiv navnet på protokollen eller patienten, og vælg derefter, 
hvor protokollen skal gemmes, og klik på "gem". Behandlingsprotokollen 
gemmes under Favoritter.

IEC/EN 60601-2-22 (standard, der regulerer sikkerheden for laserudstyr, 
der bruges til behandling og diagnosticering) angiver, at: "Operatøren altid 
skal kontrollere laserudstyret for at bekræfte laseremissionen. Det skal om 
nødvendigt gøres ved hjælp af supplerende udstyr."

Intelect HPL 7 og HPL15 har derfor en kalibreringsfunktion. Ved brug 
af denne test er det muligt at måle den reelle effekt, der udsendes, så 
operatøren kan kontrollere den rigtige laseremission.

1) Fjern det magnetiske afstandsstykke fra håndstykket

2) Kontrollér, at det objektiv, der er sat i enden af håndstykket, er helt rent. 
Rengør det, hvis det snavset

3) Sæt håndstykket i kalibreringsstikket

4) Tryk på "start kalibrering" for at starte kalibreringstesten. Fodafbryderen 
skal være trykket ned under testen.

5) Hvis svaret er "Kalibrering er OK", kan maskinen bruges. Se afsnit 6.2, hvis 
svaret er "Fejl"

6) Gentag denne kalibrering hver anden uge og før første brug

3.7 Kalibrering
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3.8 Indstillinger

Denne skærm giver adgang til produktindstillinger.

Sprog: Det er muligt at indstille sproget i softwaren.

Brummer, lydstyrke: Det er muligt at justere den lyd, der afgives under 
brugen af produktet (behandling).

Bip: Under "Bip" kan knaplydene på touchskærmen slås til eller fra.

Vedligeholdelse: Tilføj en adgangskode til den interne administration af 
apparatet (reserveret afsnit).

Baggrundsbelysning: Det er muligt at justere lysstyrken på skærmen ved 
hjælp af drejeknappen.

Behandlingstimer: Det antal timers behandling, der effektivt er udført

Driftstimer:Den tid angivet i timer, hvor maskinen har været i drift.
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4. Advarsler

Det er nødvendigt at tage visse forholdsregler under brug af Intelect HPL 
7 og HPL15 for at sikre, at maskinen fungerer, som den skal. Det er især 
nødvendigt at være opmærksom på det rør, der forbinder håndstykket til 
maskinen: En skade kunne forhindre, at maskinen fungerer korrekt.

Træk aldrig i maskinen ved hjælp af 
kablet.

Vær opmærksom på placeringen af 
Intelect HPL 7 og HPL15: Undgå at 
få kablet i klemme i døre, mellem 
behandlingsbriksen og trolley eller 
andre genstande, der kan udgøre en 
klemmefare, f.eks. skuffer.

Vær opmærksom på placeringen af 
Intelect HPL 7 og HPL15, og undgå 
at træde på kablet under færdslen 
omkring det. 

4.1 Vær 
opmærksom 
under brug
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Vær opmærksom på trolleyens hjul: 
Undgå at køre over kablet.

Brug aldrig nødstopknappen til at 
slukke Intelect HPL 7 og HPL15!
Den er kun beregnet til brug i 
nødstilfælde. Hvis den bruges 
gentagne gange til at slå laseren fra, 
kan det beskadige maskinen. 

Da Intelect HPL 7 og HPL15 er en laser til behandlingsbrug med ikke-
invasiv applikation, afhænger parametrene for brug i høj grad af vævets 
pigmentering, fedtlagets tykkelse, patologiens dybde og område samt 
patientens følsomhed. Laserens emission er et resultat af det tryk, der 
anvendes på fodafbryderen, og den effektværdi, der vises på touchskærmen.

Laserstrålingen på vævet skal gøres med en applikator og kan ske ved 
berøring af huden. Applikatoren skal placeres, så den står vinkelret på 
hudens overflade.

4.2 Behandlingsmæssig 
pleje

Hvis der trykkes på nødstopknappen, 
skal den sættes tilbage til den 
normale position, så laseren kan 
fungere som normalt.
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Virkningsgraden af den kraftige laserbehandling er baseret på:

– Nøjagtigheden af diagnosen
– Overensstemmelsen mellem patologien og virkningen af den kraftige laser
– Overholdelse af optimale brugsforhold, især når det væv, der skal 

behandles, ligger dybt
– Grænser for eksponeringen til laserstråling er overholdt uden nogen 
 kontraindikationer. 

Advarsel om risikoen for ildebrand og/eller eksplosion, når laserudgangen 
bruges ved tilstedeværelse eller brandfarlige materialer eller gasser eller i et 
miljø, hvor der er tilført oxygen.

Advarsel om høj temperatur, der forekommer ved normal brug af laseren, 
der kan antænde brandfarlige materialer (f.eks. bomuld, opløsningsmidler 
osv.)

Markér ikke de områder, der skal behandles, med blæk. Markér konturen af 
det område, inden for hvilket applikatoren skal placeres. 

Sørg for, at hudens overflade er ren og, hvad der er vigtigst, ikke våd eller 
svedig.

Husk, at varmefølsomheden varierer fra patient til patient og fra område 
til område på den samme person, og at pigmenteringsniveauet i høj grad 
påvirker energiabsorptionen, og derfor vil emissionstiderne ikke være 
konstante, selvom om effekten er den samme. 

Den lodrette vinkel ved applikationen sikrer strålingens 
gennemtrængningsevne og indeslutningen af den andel af LASER-stråling, 
som reflekteres, hvor egenskaberne for den elektromagnetiske stråling er de 
samme. 
Behandlingen påvirkes af den applikator, der er tilsluttet de optiske fibre til 
behandlingsbrug, emissionseffekten og selvfølgelig behandlingens varighed.

Efter hver applikation rengøres endestykket på håndstykket ved hjælp af 
en blød bomuldsklud, der er fugtet med ætylalkohol. Sørg for, at eventuelle 
alkoholrester er fordampet, før den bruges næste gang.
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5. Standarder og sikkerhed

Intelect HPL 7 og HPL 15 er beregnet til og bygget, så de opfylder kravene i 
følgende standarder:
EN 60601-1
IEC 60601-2-22
EN 60601-1-2
EN 60601-1-6
EN 62366
EN 62304
IEC 60825-1

Intelect HPL 7 og HPL15 er en klasse IV-laser og har som sådan en 
interlock. 
Det er altid muligt at afbryde behandlingen via en særlig knap 
(patientknap), der er forbundet til maskinen.

Interlock til tilslutning 
Intelect HPL 7 og HPL15 har et stik med en interlock, der er placeret over 
stikket til fodafbryderen på bagsiden af maskinen.
Denne fungerer som en seriel kontakt for fodafbryderen og er tilsluttet 
den dørkontakt, der er sat på døren til behandlingsrummet. Stikkets 
spænding er 12 V DC.

5.1 Laserstandarder

5.2 Sikkerhedsfunktioner

1 3

2
4 5

Limit
Grænseafbryder



29 DA

Laseradvarsel
Det anbefales, at maskinen bruges i rum med god belysning, uden 
reflekterende flader, hvor laseradvarselsskiltet er vist ved indgangen. 

Advarselslys for laser

Beskyttelse
Risikoen for varmeskade på væv, der udsættes for stråling, kan ikke undgås 
uden samtidigt at umuliggøre behandling, hvilket skyldes den pågældende 
effekt og de fokuseringssystemer, der bruges i DJO-apparater. 

VED BRUG AF LASERUDSTYR ER MAN JURIDISK FORPLIGTET TIL 
AT BRUGE DE SIKKERHEDSBRILLER, DER ER LEVERET SAMMEN 
MED MASKINEN, COD. 651, ELLER TILSVARENDE MED DET 
BESKYTTELSESNIVEAU, DER ER ANGIVET I TABELLEN.

De medfølgende sikkerhedsbriller, COD. 651, afskærmer ikke mod eller 
forhindrer, at lyssignaler kan ses.
Det anbefales at bruge de laserbriller, der er leveret af DJO.

Operatøren skal hele tiden og omhyggeligt sørge for patientens 
sikkerhed under behandling og tage de nødvendige tiltag for at 
forhindre personskade.

Sikkerhedsbriller

DJO påtager sig intet ansvar for skader eller personskader på ejendom 
eller personer, der skyldes forkert brug af dets produkter eller brug af dets 
produkter på en måde, der ikke er i overensstemmelse med de anvisninger, 
der er angivet i brugervejledningen.

Kode OD Beskyttelse
651 3 745-1115 DIR LB3
651 4 770-1100 DIR LB4
651 5 785-1085 DIR LB5
651 6 800-825 DIR LB6

651 6 885-1075 DIR LB6
651 7 1000-1070 D LB6+IR LB7+M LB7Y
651 8 1030-1065 D LB6+IR LB8+M LB7Y
651 6 9000-11000 DI LB3
651 1 0.01W 2E-6J 660-700 RB1 U S CE
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Laserne i Intelect HPL 7- og HPL15-serien er til behandlingsbrug og 
kirurgiske indgreb med optisk fiberudgang, der er beregnet til at fungere 
sammen med pumpede halvleder-laserhoveder og med bølgelængder 
mellem 600 og 2000 nm, med maksimal effekt op til 7 W for Intelect HPL 7 
og op til 15 W for Intelect HPL 15.

Ud fra Anneks IX i direktivet 93/42/EØF er dette apparat klassificeret 
som et:

– Apparat, der er beregnet til langvarig brug
– Apparat med ikke-invasiv applikation
– Aktivt medicinsk apparat
– Medicinsk apparat i klasse Ilb

Ud fra generelle sikkerhedsstandarder (IEC 60601-1) er det klassificeret 
som et:

– Apparat i klasse I
– Apparat, hvor der anvendes dele af BF-typen
– Apparat med kabinet i klasse IP2X, der beskytter mod faste objekter, der er 

større end 12 mm
– Apparat, der ikke er egnet til brug ved tilstedeværelse af en blanding af 

brandfarlig anæstesimidler og luft eller oxygen eller kvælstofilte
– Apparat til uafbrudt funktion

Ud fra egenskaberne for laseremission (IEC 60825-1:2014, afsnit d, tabel 
4) er apparatet klassificeret som:
Klasse IV

Intelect HPL 7 og HPL15 overholder RoHS-specifikationerne og bruger 
materialer, der kan genanvendes.

Generel beskrivelse
Intelect HPL 7 og HPL15 fremstilles i en ABS- og aluminiumskonstruktion.

De materialer, der bruges til konstruktionen, og som kommer i berøring med 
operatøren og patienten, er almindeligt anvendte:

– AISI 316L rustfrit stål til cylinder til håndstykket
– Anodiseret aluminium EN AW-2011 til applikators håndstykket (erklæring 

fra leverandør påsat)
– ABS til kabinettet

Inden i kabinettet er der ingen kølevæsker eller andre stoffer, der kan lække i 
tilfælde af slag eller ved et uheld. 

5.3 Klassificering
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Kredsløbet er generelt overdimensioneret med god udluftning, hvilket 
forhindrer overophedning og relaterede problemer. 
Den anbefalede driftstemperatur ligger på mellem 10 og 30 °C, med en 
luftfugtighed på mellem 30 og 75 % og et tryk mellem 700 og 1060 hPa.

Ved brug på en klinik eller et hospital, hvor der er et normalt miljø uden 
sterilisering, har Intelect HPL 7 og HPL15 ingen særlig beskyttelse mod 
utilsigtet spild af væske. Lejlighedsvise stænk eller sprøjt af vand eller gelé 
skaber ikke problemer på grund af afstanden mellem printkortene og 
udluftningsristerne.

Brugsmiljøerne er: hospital, klinik og privat center.
Brugsmiljøet skal overholde følgende krav for miljø og el:
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6. Vedligeholdelse

Intelect HPL 7- og HPL15-lasersystemet kræver ikke nogen særlige 
vedligeholdelsesprocedurer. Det anbefales imidlertid, at de bruges i områder, 
der er støvfri, og at maskinen rengøres omhyggeligt.

6.1 Almindelig 
vedligeholdelse

Brug en vatpind fugtet med 
rengøringsmiddel i væskeform til at 
rengøre kalibreringsstikket. 

Aftør med det samme med en ren 
vatpind.

Rengør laserbeskyttelsesruden med 
trykluft.

Hvis ruden er meget snavset, 
kan der bruges en vatpind, der er 
fugtet i ætylalkohol. Aftør med det 
samme med en tør trykluft.

Brug en professionel mikrofiberklud 
til skærme til rengøring af 
skærmen og kabinettet. 

En omhyggelig rengøring 
af skærmen forhindrer, at 
touchfunktionen på et tidspunkt 
holder op med at virke.
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Se i tabellen herunder vedrørende fejlfinding. Kontakt DJO's assistancecenter 
ved alle andre typer problemer.

6.2 Fejlfinding 
og periodisk 
vedligeholdelse

Problem Mulig årsag Løsning

Intelect HPL 7 og HPL15 bliver 
ikke tændt.

A) Ingen strømforsyning
B) Sikring er gået
C)  Strømkabel er beskadiget, eller 

stik er ikke helt isat

A) Kontroller strømforsyningen
B) Skift sikringen
C)  Skift det beskadigede kabel, eller 

tilslut korrekt

Maskinen 
udsender ikke energi

A) Kredsløbsslutning afbrudt
B) Der er trykket på 

nødstopknappen
C) Interlock er åben

A) Kontakt DJO's assistancecenter 
B) Tryk ned, og drej med uret
C) Kontroller interlock

Laseren tændes, men skærmen 
viser ikke noget

A) Formentlig fejl i skærm
A) Kontakt DJO's 
 assistancecenter

Et tryk på en knap virker ikke 
efter hensigten

A) Formentlig en knapfejl 
B) Formentlig en fejl i 

styringskredsløb

A) Kontakt DJO's 
 assistancecenter

Kalibreringskontrollen 
viser "FEJL"

A) Formentlig et brud på den 
optiske fiber 

B) Forringet laseremission
C) System til kalibreringskontrol er 

forringet eller snavset

A) Rengør laserbeskyttelsesruden
B) Rengør kalibreringsapparatet
C) Kontakt DJO's 
 assistancecenter

En kontrol af de elektroniske kredsløb skal udføres af personale, der er 
veluddannet og godkendt med et dokument fra producenten. Producenten 
skal derfor kontaktes for at overholde garantibetingelserne.

Vi besvarer gerne alle de spørgsmål, du måtte have om vores produkter og 
tjenesteydelser. 
Kontakt venligst en lokal forhandler eller en DJO Global-afdeling. 
DJO Globals steder er angivet på bagsiden.
Vedr. teknisk service fra DJO Global bedes du kontakte: 

internationalproductsupport@DJOglobal.com
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Advarsel
I tilfælde af strømbelastninger, der skyldes direkte eller indirekte lynnedslag, 
kan maskinen blive låst, hvilket forhindrer laseremission.
I dette tilfælde skal assistancecentret kontaktes.

Meddelelse Mulig årsag Løsning

KONTROLLER MASKINTIMER Laserens elektronik skal kontrolleres
Kontakt DJO's 
assistancecenter

TEMPERATURALARM Driftstemperaturen er for høj

Afkøl laseren, mens maskinen er tændt.

Hvis problemet fortsætter, skal DJO's 
assistancecenter kontaktes

I tilfælde af fejlfunktion kan følgende advarsler blive vist på Intelect HPL 7- 
og HPL15-skærmen.

6.3 Alarmer 
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7. Mærkater

BA
E CD

A Applikator til optisk fiber 

B Fare ved brug af laser

C Plade med laserdata

D
Plade med produktidentifikation
(Intelect HPL 7)

E Mærkat, der viser tilslutning af fodafbryder

F
Mærkat, der viser tilslutning af interlock til 
patientknap (valgfri)

G Tilslutning af interlock

FG
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8. Garanti

DJO Frankrig ("Firma") garanterer, at Intelect HPL 7- og HPL15-systemet 
er uden fejl, for så vidt angår materialer og udførsel. Denne garanti er 
gældende i to år (24 måneder) fra datoen for det oprindelige forbrugerkøb. 
Hvis disse produkter ikke fungerer i løbet af garantiens periode på to år 
som følge af fejl i materiale eller udførsel, reparerer eller udskifter selskabet 
eller forhandleren efter selskabets valg produkterne vederlagsfrit i løbet af 
tredive (30) dage fra datoen, hvor produktet blev returneret til selskabet eller 
forhandleren.

Den garanti dækker ikke funktionsfejl, fejl eller problemer, der skyldes forkert 
brug.
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9. Tekniske data

Teknologi Realtidsoperativsystem

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

Vejledningslys 650 nm – 3 mW

Laser udgangseffekt 7 W (HPL 7), 15 W (HPL 15)

Emission Uafbrudt (med uret), pulserende, med enkel impuls, 
udladning, 
og stokastisk (patenteret stokastisk tilstand)

Driftstilstand Uafbrudt, afbrudt, pulserende, enkel impuls, udladning, 
stokastisk, antiinflammatorisk 

Programmerbar 12 positioner efter navn

Patologier Over 60 patologier med interaktive 
illustrationer og protokoller, der er underopdelt efter fase

Kalibrering Styringssystemer med grafik og lyd til laseremission 
ved udtagning af håndstykke i overensstemmelse med 
standard. IEC 60825-1

Display Farve TFT-touchskærm på 7"

Strømforsyning 100-240 V 50-60 Hz

Absorptionseffekt 160 VA

Dimensioner 390 x 282 x 170 mm

Vægt 3,8 kg (HPL 7), 3,9 kg (HPL 15)

Laserklasse IV

Stråleafvigelse 25°

Impulsbredde 1-1000 ms

IP-klassificering IPX0-apparat
IPX0-håndstykke
IPX4 – pneumatisk fodafbryder

Forhold under
drift

10 - 30°C
Luftfugtighed på 30-75 %, uden kondensdannelse
700 - 1060 hPA

Forhold under
Transport og opbevaring

-10-55 °C
Luftfugtighed på 10-90 % uden kondensdannelse
700 - 1060 hPA

EMP Maksimal emission tilladt på hud 5600 W/m²

EMP Maksimal emission tilladt på hornhinde 9 W/m²

DNRO Nominel afstand for okularrisiko på 2,4 m

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

Certificering CE0473

Klassificering som medicinsk enhed IIb
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10. EMC-tabeller

Vejledning og erklæring fra producenten om elektromagnetiske udladninger
Intelect HPL 7/15 er velegnet til brug i det angivne elektromagnetiske miljø. Køberen eller brugeren af Intelect HPL 7/15 

skal sørge for, at den bruges i et elektromagnetisk miljø, sådan som det beskrevet herunder: 
Emissionstest Overensstemmelse Elektromagnetisk miljø

RF-emission Gruppe 1 Intelect HPL 7/15 bruger kun RF-energi til den interne funktion.
RF-emissionen er derfor meget lav, og det er ikke sandsynligt, 

at den vil skabe nogen interferens i forhold til udstyr, der er 
placeret i nærheden.

CISPR 11

RF-emission Klasse B Denne Intelect HPL 7/15 er egnet til brug i alle miljøer, 
herunder private hjem og bygninger, som er direkte tilsluttet 

et offentligt lavspændingsnetværk, der forsyner boligbygninger 
med strøm. 

CISPR 11

Harmoniske emissioner Klasse A

IEC 61000-3-2

Spændingsfluktuationer/
flimmeremissioner

Opfylder kravene

IEC 61000-3-3
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Retningslinjer og producenterklæring – elektromagnetisk immunitet
Intelect HPL 7/15 er velegnet til brug i det angivne elektromagnetiske miljø. Køberen eller brugeren af Intelect HPL 7/15 

skal sørge for, at det bruges i et elektromagnetisk miljø, sådan som det beskrevet herunder: 
Immunitetstest Testniveauet IEC 60601-1-2 Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø

Elektrostatisk 
udladning (ESD) IEC 

61000-4-2

6 kV kontakt IEC 60601-1-2 Gulvene skal være af træ, cement 
eller keramiske fliser. Hvis gulvene 
er dækket med syntetisk materiale, 
skal den relative fugtighed være på 

mindst 30 %.

8 kV luft Testniveau

Elektrisk hurtig 
transient/burst IEC 

61000-4-4

2 Kv for effekt IEC 60601-1-2 Netspændingens kvalitet skal opfylde 
kravene til et typisk erhvervs- eller 

hospitalsmiljø. 
1 kV for indgangs/

udgangslinjer > 3 m
Testniveau

Spændingsbølge IEC 
61000-4-5

1 kV differentialtilstand IEC 60601-1-2 Netspændingens kvalitet skal opfylde 
kravene til et typisk erhvervs- eller 

hospitalsmiljø. 
2 kV almindelig tilstand Testniveau

Spændingsfald, 
korte afbrydelser og 
spændingsvariation 
i strømforsyningens 
indgangslinjer IEC 

61000-4-11

0 % Un for 0,5 cyklusser IEC 60601-1-2 Netspændingens kvalitet skal 
opfylde kravene til et typisk 

erhvervs- eller hospitalsmiljø. 
Hvis brugeren af Intelect HPL 7/15 
kræver uafbrudt funktion under 

strømsvigt, anbefales det, at Intelect 
HPL 7/15 strømforsynes af en 

nødstrømsforsyning eller et batteri. 

40 % Un for 5 cyklusser 

70 % Un for 25 cyklusser Testniveau

0 % Un for 5 s 

Strømfrekvens 
(50/60 Hz) 

magnetisk felt IEC 
61000-4-8

3 A/m IEC 60601-1-2 Magnetiske driftsfrekvensfelter skal 
have samme karakteristika som 
et typisk professionelt miljø eller 

hospitalsmiljø. 

Testniveau



40 DA

Retningslinjer og producenterklæring – elektromagnetisk immunitet
Intelect HPL 7/15 er velegnet til brug i det angivne elektromagnetiske miljø. Køberen eller brugeren af Intelect HPL 7/15 

skal sørge for, at det bruges i et elektromagnetisk miljø, sådan som det beskrevet herunder: 
Immunitetstest Testniveauet IEC 60601-

1-2 
Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø

Bærbart og mobilt RF-
kommunikationsudstyr bør ikke anvendes 
tættere på Intelect HPL 7/15, inkl. kabler, 

end den anbefalede afstand, der beregnes 
ud fra den ligning, der stemmer overens 

med senderens frekvens. 

Anbefalet afstand:

Udstrålet RF 3 V/m 3 V/m d      1.2ʋ√P            80 til 800 MHz

EN 61000-4-3 80 MHz til 2,5 GHz d      2.3ʋ √P           800 MHZ til 2,5 GHz

Ledet RF 3 V 3 V d      1.2ʋ √P

EN 61000-4-6 150 kHz til 80 MHz

Hvor P er den maksimale 
udgangsmærkeeffekt for senderen udtrykt 
i watt (W) ifølge producenten af senderen, 
og d er den anbefalede afstand angivet i 

meter (m). 
Feltstyrken for fast RF-sender ifølge 

elektromagnetisk måling skal være mindre 
end overensstemmelsesniveauet i hvert 

frekvensområde. 
Der kan forekomme interferens i 

nærheden af det udstyr, der er mærket 
med følgende symbol.

20xx

LATEX
FREE

REF
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Anbefalede separationsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og Intelect HPL 7/15
Intelect HPL 7/15 er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvori udstrålede RF-forstyrrelser styres. Kunden 
eller brugeren af Intelect HPL 7/15 kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at sørge for, at 

der er minimal afstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sender) og Intelect HPL 7/15, som det 
anbefales nedenfor i henhold til maksimal udgangseffekt for kommunikationsudstyr. 

Senderens nominelle 
maksimumudgangseffekt 

(W)

Separationsafstand i henhold til transmitterens frekvens (m)
150 KHz til 80 MHz 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,5 GHz

d      1.2ʋ √P  d      1.2ʋ √P  d      2.3ʋ √P  

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

For sendere, der har en maksimal udgangsmærkeeffekt, som ikke er nævnt ovenfor, kan den anbefalede afstand d i meter (m) 
bestemmes ved hjælp af den relevante ligning for senderens frekvens, hvor P er senderens maksimale udgangsmærkeeffekt i 

watt (W) ifølge senderens producent. 

Bemærk:
(1) Ved 80 MHz og 800 MHz skal afstanden for de højeste frekvensområder anvendes.

(2) Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk overførsel påvirkes af absorption og reflektering 
fra bygninger, genstande og personer
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