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Gebruiksaanwijzing

Intelect® HPL7 
and HPL15
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A. Handstuk
B. 7” Touchscreen
C. Noodstopknop
D. Multifunctionele knop
E. Kalibratiesleuf

F. Label met lasergegevens
G. Productidentificatielabel
H. Aan-uitschakelaar
I. 2x2AT Zekeringen
J. 100-240 V ~ 50/60 Hz 

aansluiting
K. Koelventilator
L. Vergrendeling
M. Aansluitingvoetschakelaar
N. Vergrendeling voor 

patiëntknop (Optioneel)
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Accessoires

Laserhandstuk

Voetschakelaar 
(4930)

Veiligheidsbril
(4800)

3-polige vergrendeling
(4900)

Stroomkabel
(4910)

Ø 38 mm Applicator 
magnetisch 

uitrustingsstuk
(207902)

Ø 26 mm Applicator 
magnetisch 

uitrustingsstuk
(207901)
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Apparaat van Klasse I, type BF

Wisselstroom~
LL00115

Niet-geïoniseerde straling

Algemeen gevarensymbool

Officiële fabrikant DJO 
France S.A.S

Serienummer apparaat

Open (loskoppelen van 
netstroom)

Applicator voor glasvezel

Lasergevaar
Productidentificatielabel 
(Intelect HPL 7)

Vergrendeling patiëntknop 
(alleen ScanX versie) 

Sticker voor 
aansluitingvoetschakelaar

Label voor vergrendeling

Overeenkomstig richtlijn 93/42/
EEG met identificatie van door 
Intertek goedgekeurde instelling

Let op: Laserspecificaties 
van klasse IV 
Intelect HPL 7
P 7 W
   810 + 980 nmy

Gesloten (aansluiten van 
netstroom)

Symbolen op label en apparaat

0

I

Gebruiksinstructies verplicht 
volgen

Laser stoppen

0086

WEEE-markering (Europese richtlijn 
2012/19/EG). Deze markering duidt 
aan dat dit apparaat niet mag worden 
behandeld als algemeen afval aan het 
einde van de levensduur. In de Europese 
Unie vereist EU-wetgeving, zoals 

toegepast door elke lidstaat, dat afval van elektrische en 
elektronische producten met dit merkteken gescheiden 
van restafval moet worden afgevoerd. Deze omvatten 
het apparaat en elektrische accessoires, zoals de 
stroomkabels en de voetschakelaar. Klanten in het 
Verenigd Koninkrijk moeten contact opnemen met 
de klantenservice van DJO Ltd voor de retour. Indien 
u buiten de Europese Unie gebruikte elektrische en 
elektronische producten wilt afvoeren, moet u contact 
opnemen met uw lokale overheid om te garanderen dat 
de apparatuur in bij het normale restafval terechtkomt.
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1.1 Wat zijn Intelect® 
HPL 7 en HPL15?

1.2 Waar worden 
Intelect HPL 7 
en HPL15 voor 
gebruikt?

1.3 Voordelen

1. Inleiding

Intelect HPL 7 (REF2879) en HPL15 (REF 2979) zijn medische apparaten 
voor lasertherapie met hoge energie, bestemd voor de behandeling 
van pathologieën van spieren en botten zoals lumbago, epicondylitis, 
schouderpijn, artrose, maar ook contracturen, verrekkingen en vele 
andere klachten. Het zijn krachtige en nauwkeurige hulpmiddelen die 
beantwoorden aan de meeste therapeutische vereisten.
Intelect HPL 7 en HPL15 hebben tal van instellingen voor vermogen en 
golflengte, tot 7 W vermogen (Intelect HPL 7), tot 15 W vermogen (Intelect 
HPL 15).

Het fotochemisch effect van Intelect HPL 7 en HPL15 genereert diepe 
biostimulatie van weefsel en heractiveert het celmetabolisme. Het laserlicht 
kan worden uitgestraald in een continue, gepulseerde en enkele-puls 
modus evenals de stochastische modus. In deze laatste modus worden de 
therapeutische resultaten gemaximaliseerd in alle veiligheid, waarbij het 
thermische effect op het weefsel wordt beperkt.

De Intelect HPL 7 en HPL15 zijn uiterst innovatieve therapeutische lasers. 
De apparatuur heeft tal van belangrijke kenmerken:
- Realtime besturingssysteem en 7’’ touchscreen
- Interactieve bibliotheek met meer dan 60 therapeutische protocollen
- Verschillende stroomconfiguraties, tot 7 W effectief (Intelect HPL 7), 
 tot 15 W effectief (Intelect HPL 15)
- Ideale therapeutische golflengtes (810+980 nm) voor HPL 7 en 

(810+980+1064) voor de HPL15
- Intelect HPL 7 en HPL15 hebben tal van gebruiksmodi: continu, 

onderbroken, gepulseerd, enkele puls, burst, stochastisch, anti-inflam.

Op therapeutisch niveau garanderen de Intelect HPL 7 en HPL15 
mitochondriale stimulatie, wat een verhoging van de ATP-productie 
genereert, de activering van microsimulatie en lymfatische peristalsis. De 
hyperpolarisatie van zenuwvezelmembranen genereert een analgetisch 
effect en de transformatie van prostagladine tot prostacycline (met 
daaropvolgende blokkering van ontstekingsmediatoren) leidt tot een anti-
oedeemeffect. 
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1.4 Wie kan de 
Intelect HPL 7 en 
HPL15 gebruiken?

Intelect HPL 7 en HPL15 zijn bestemd voor gebruik bij lasertherapie.

Lasertherapie valt binnen het domein van fysiotherapie en analgetische 
therapie. De gebruiker moet opgeleid en vaardig zijn in een van de volgende 
categorieën:

Medisch personeel:
Revalidatieartsen
Sportartsen
Orthopedisten
Chiropractors
Chiropodisten
Artsen

Paramedisch personeel 
Fysiotherapeuten
Revalidatietherapeuten
Sporttherapeuten 
Assistent-fysiotherapeuten en assistent-chiropractor onder
leiding van een gediplomeerd fysiotherapeut of chiropractor

Subacromiale pijn
Manchetletsels
Artrose
Epicondylitis
Epicondylitis medialis
Bursitis
Gevolgen van breuk
Tendinitis
Carpaal tunnelsyndroom
Pubalgie
Gonartrose
Reconstructie van anterieure kruisband
Kniebursitis
Verstuikingen
Plantaire fasciitis
Achillespees
Cervicalgie
Cervicobrachialgie
Contractuur
Spondylose
Lumbago
Coxartrose
Piriformis-syndroom
Ischias

1.5 Indicaties
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Aangezien de gebruikte laserbron licht uitstraalt in het korte infraroodbereik, 
zijn er twee soorten contra-indicaties.

- Oogschade
- Thermische schade aan weefsel dat aan de therapie wordt blootgesteld, 

waarbij vooral moet worden opgelet bij continue emissie en het fototype 
van de patiënt.

Het eerste geval wordt voorkomen door een beschermende bril, het tweede 
doordat de gebruiker de correcte thermische gevoeligheid van de patiënt en 
het fototype bepaalt. Respecteer de waarden en gebruiksspecificaties in het 
gedeelte 'Instructies'.

Voorkom met name gebruik bij:
- Patiënten met vermoedelijke of duidelijke neoplasmen
- Zwangere vrouwen
- Behandeling van fotosensitieve zones
- Behandeling van ontstoken zones
- Epileptische patiënten
- Delen met een bloeding 
- Behandeling van het sympathisch zenuwstelsel, de nervus vagus, het 

hartgebied of hartpatiënten.

1.6 Contra-indicaties

De gebruiker moet vóór gebruik de gebruikershandleiding volledig en 
aandachtig lezen, met inbegrip van de behandelingsmethode, indicaties 
en contra-indicaties, de waarschuwingen en de
gebruiksinstructies. 

Deze apparatuur mag uitsluitend worden aangesloten op een geaard 
stopcontact om het risico van elektrische schokken te vermijden. 

Het apparaat moet worden gebruikt met de meegeleverde 
stroomkabel.

De stroomkabel moet worden beschermd tegen te hoge belastingen 
en moet eenvoudig te verwijderen zijn indien nodig. 

Magnetische en elektrische velden kunnen zorgen voor verstoring 
van de juiste werking van het apparaat. Zorg er daarom voor dat 
alle externe apparaten die in de nabijheid van het apparaat worden 
gebruikt, voldoen aan de relevante EMC-vereisten zoals vermeld 
op het einde van deze gebruikershandleiding. Röntgen- en MRI-
apparaten, radiosystemen en mobiele telefoons vormen een mogelijke 
interferentiebron aangezien ze hogere niveaus van elektromagnetische 
straling kunnen uitzenden. Houd het apparaat uit de buurt van 
dergelijke apparatuur en verifieer de werking voorafgaand aan gebruik.

1.7 Algemene 
waarschuwing
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Het apparaat moet worden losgekoppeld voor elk onderhoud of elke 
reinigingsbeurt en de kabel moet uit de aansluiting worden verwijderd. 
Dit is om het risico van elektrische schokken te vermijden. 

We raden aan geen ontvlambaar anesthetisch gas of oxiderend gas te 
gebruiken zoals stikstofoxide (NO) en zuurstof.
Sommige materialen (zoals de watten) kunnen branden met extreem 
hoge temperaturen wanneer deze zijn verzadigd met zuurstof, ZELFS 
INDIEN HET APPARAAT NORMAAL WORDT GEBRUIKT. U moet de 
oplosmiddelen voor de lijm en andere ontvlambare oplossingen die 
u gebruikt om het apparaat schoon te maken of te reinigen, laten 
verdampen voordat u het LASERAPPARAAT gebruikt. Let op het risico 
voor brand, zoals bij endogeen gas. 

Een slechte werking van de straal (geen of afwijkende straal) kan 
wijzen op een onjuiste werking van de emissie.

Elektrische circuits mogen alleen worden gerepareerd door bevoegd en 
opgeleid personeel met een document van de fabrikant. 

We raden u aan contact op te nemen met de fabrikant van het 
apparaat indien er zich een defect voordoet, zodat u de garantie niet 
verliest. 

Gebruik geen andere accessoires dan originele accessoires van DJO. 
Andere accessoires kunnen gevaarlijk zijn, de EMC-eigenschappen van 
het apparaat beïnvloeden of het apparaat beschadigen.

Inspecteer het apparaat voor gebruik. Indien het apparaat of een 
accessoire is beschadigd, mag u het niet gebruiken en moet u contact 
opnemen met uw distributeur.

Voer geen aanpassingen uit aan het apparaat. Het apparaat mag alleen 
door bevoegd personeel van DJO worden gerepareerd.

Intelect HPL 7 en HPL15 zijn niet geschikt voor gebruik in ruimtes met 
een explosieve, ontvlambare of brandbare atmosfeer. 
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2.Snelstarthandleiding

Voordat u de Intelect HPL 7 of HPL15 gebruikt, moet u nagaan of het apparaat op een stabiel oppervlak staat.
Zorg dat de stroomschakelaar op '0' staat. 
Sluit de stroomkabel aan op de machine en stop de stekker in een stopcontact.
Indien u vragen hebt tijdens het opstellen van de Intelect HPL 7 of HPL15, moet u contact opnemen met DJO 
(lijst met contactpersonen aan het einde van deze gebruikershandleiding).

Sluit de pneumatische kabel van 
de voetschakelaar aan op de juiste 
aansluiting achter op de machine.

Sluit de vergrendeling aan op de 
juiste centrale aansluiting achter 
op de machine.

Na het aansluiten van de 
vergrendelingskabel is de 
Intelect HPL 7 of HPL15 volledig 
operationeel. De aansluiting 
op de deurschakelaar van de 
behandelingsruimte moet door 
een opgeleid elektricien worden 
uitgevoerd.

Schakel de machine in met de 
schakelaar op de achterkant van de 
machine.
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Bevestig de magnetische applicator 
op het handstuk.

Ga na of alle aanwezigen 
(gebruiker en patiënt) een 
goedgekeurde veiligheidsbril 
dragen. 

Na het startscherm ziet u een 
toetsenbord. Voer het wachtwoord 
in om de machine op te starten. 

Het wachtwoord is 1-2-3-4.

Selecteer de modus om de therapie 
te starten.
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Druk op 'Snelle start' om de 
behandelingsparameters in te stellen. 
Hierdoor krijgt u een scherm te zien 
waarin u de modus kunt kiezen (continu, 
onderbroken, gepulseerd, enkele puls, 
burst, stochastisch, anti-inflam.) voordat 
de emissie start. Nadat u de modus hebt 
gekozen, krijgt u een scherm waarin u de 
therapieparameters kunt instellen.

Om de toegediende hoeveelheid 
energie te bepalen, drukt u op het 
vierkantje (joule) rechts op het scherm 
en draait u de knop rechtsom. Door de 
joule-instelling aan te passen, zal ook 
de therapietijd automatisch wijzigen 
(vierkantje linksboven). Om het gekozen 
vermogen in te stellen, klikt u op het 
pictogram 'laservermogen' en draait u 
de knop rechtsom. De parameter wordt 
linksonder op het scherm weergegeven.

De laseremissie begint wanneer u 
op 'afspelen' drukt rechtsonder op 
het scherm en de pneumatische 
voetschakelaar indrukt. Tijdens de emissie 
wordt het geluidssignaal geactiveerd 
(instelbare intensiteit) en worden de 
therapieparameters (Watt, tijd, joule en 
laserkoptemperatuur) weergegeven in 
de rechthoeken onderaan het scherm. 
De laseremissie stopt wanneer u de 
voetschakelaar niet langer indrukt. 

Bepaal welk deel van het lichaam 
moet worden behandeld en plaats het 
handstuk loodrecht op die zone.
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Schakel de machine uit met de 
schakelaar op de achterkant van de 
machine.

Om de parameters te resetten (tijd, 
hoeveelheid energie en vermogen), 
drukt u op 'stop'. 

Gebruik altijd het laserhandstuk met de meegeleverde applicator. 

We raden u aan de kalibratieprocedure uit te voeren vóór elke 
behandeling. 

Het apparaat veilig uitschakelen: voltooi de behandeling en stop 
de laseremissie, schakel het apparaat uit met de knop achter op de 
machine en ga na of deze op '0' staat. 

Om het loskoppelen te voltooien moet u voor optimale veiligheid de 
stroomkabel verwijderen uit het apparaat. 

2.1 Het handstuk 
gebruiken
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3. Instructies voor gebruik

Om de behandeling te beginnen, drukt u op 'Snelle start', kiest u de 
emissiemodus (continu, onderbroken, enz.), stelt u het vermogen in door 
op de knop 'laservermogen' te drukken en kiest u de hoeveelheid energie 
door op 'joule' te drukken. Neem het handstuk uit de houder, plaats het 
afstandsstuk voor het handstuk en druk op de voetschakelaar om de 
laseremissie te activeren. Het handstuk moet altijd loodrecht op de patiënt 
worden gehouden. U kunt het vermogen verhogen of verlagen door de 
knop rechtsom/linksom te draaien.

Het onderste deel van het scherm laat het werkelijk toegediende vermogen, 
de tijd, de hoeveelheid uitgestraalde energie en de temperatuur van de 
laserkop zien.

3.1 Opstarten

Nadat het apparaat is ingeschakeld en het welkomstscherm is verschenen, 
ziet u het hoofdscherm 'apparaatbeheer' en moet u het wachtwoord 
invoeren. 
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3.2.1 Continu

De modi worden beschreven in 7 delen:

A) Continu (par. 3.2.1)
B) Onderbroken (par. 3.2.2)
C) Gepulseerd (par. 3.2.3)
C) Enkele puls (par. 3.2.4)
E) Burst (par. 3.2.5)
F) Stochastisch (par. 3.2.6)
G) Anti-Inflam. (par. 3.2.7)

In dit menugedeelte kunt u de modus selecteren voor continue werking. 
Het is de enige emissiemodus waarin voldoende energie wordt geleverd om 
het fotobiostimuleringseffect te veroorzaken en zo de productie van ATP 
te verhogen. Het vermogen wordt op een constante manier geleverd. De 
continue uitgangsmodus is essentieel voor een weefselregeneratieproces 
en wordt geïndiceerd voor diepe letselpathologieën. Om de behandeling 
te beginnen, kiest u de continue emissiemodus, stelt u het vermogen in 
door op de knop 'laservermogen' te drukken en kiest u de hoeveelheid 
energie door op 'joule' te drukken. Neem het handstuk uit de houder, 
plaats het afstandsstuk voor het handstuk en druk op de voetschakelaar 
om de laseremissie te activeren. Het onderste deel van het scherm laat 
het werkelijk toegediende vermogen, de tijd, de hoeveelheid uitgestraalde 
energie en de temperatuur van de laserkop zien.

3.2 Modus



17 NL

3.2.2 Onderbroken

3.2.3 Gepulseerd

Om de behandeling te beginnen, kiest u de onderbroken emissiemodus, 
stelt u het vermogen in door op de knop 'laservermogen' te drukken en 
kiest u de hoeveelheid energie door op 'joule' te drukken. De inschakelduur 
kan worden aangepast. Neem het handstuk uit de houder, plaats het 
afstandsstuk voor het handstuk en druk op de voetschakelaar om de 
laseremissie te activeren. Het onderste deel van het scherm laat het 
werkelijk toegediende vermogen, de tijd, de hoeveelheid uitgestraalde 
energie en de temperatuur van de laserkop zien.

De gepulseerde modus wordt meest geïndiceerd voor acute 
fasebehandeling, waarbij de anti-inflammatoire werking wordt geactiveerd 
en de biostimulatie wordt verhoogd terwijl de thermische impact toch 
wordt geminimaliseerd. In deze modus is optimalisatie van de laseremissie 
mogelijk afhankelijk van het huidtype.
Door een duur te kiezen van de puls < 500 ms is het mogelijk om de 
frequentie te wijzigen door de juiste optie op het scherm te selecteren.
Na de frequentie en pulsduur te hebben ingesteld door te klikken op 
'laservermogen', kunt u het werkvermogen aanpassen, wanneer u klik 
op 'joule' rechtsboven op het scherm kunt u de uit te stralen hoeveelheid 
energie instellen. Door het handstuk te verwijderen uit de houder, de 
applicator aan te brengen, op 'start' te drukken en de pneumatische 
voetschakelaar te bedienen, kunt u de therapiesessie beginnen. 
Het onderste deel van het scherm laat het werkelijk toegediende vermogen, 
de tijd, de hoeveelheid uitgestraalde energie en de temperatuur van de 
laserkop zien. Om de parameters te wijzigen voor tijd en energie moet u op 
het vierkant drukken bovenop het scherm.
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3.2.4 Enkele puls

3.2.5 Burst

In deze modus kunt u de duur van één puls instellen. Bij Enkele puls wordt 
een puls toegediend met een door de gebruiker in te stellen duur, telkens als 
de voetschakelaar wordt ingedrukt. Het is mogelijk om een duur van 20 ms 
in te stellen tot maximaal 1000 ms door op het vierkantje te drukken in het 
midden van het scherm. 
Door op 'Start' te drukken en de voetschakelaar in te drukken, wordt één 
puls geactiveerd die gedurende de vooraf ingesteld tijd wordt toegediend. 
Wanneer u de voetschakelaar blijft indrukken, blijft u een identieke puls 
toedienen. Het onderste deel van het scherm laat het werkelijk toegediende 
vermogen, de tijd, de hoeveelheid uitgestraalde energie en de temperatuur 
van de laserkop zien. 

In deze modus kunt u de pulsfrequentie en de duur van elke puls instellen. 
Door een pulsduur van <500 ms te selecteren, kunt u de frequentie wijzigen 
(max 10 Hz) met behulp van de juiste selecties. Na de frequentie en 
pulsduur te hebben ingesteld door te klikken op 'laservermogen', kunt u het 
werkvermogen aanpassen. Door het handstuk te verwijderen uit de houder, 
de applicator aan te brengen, op 'Start' te drukken en de pneumatische 
voetschakelaar te bedienen, kunt u de therapiesessie beginnen. Het onderste 
deel van het scherm laat het werkelijk toegediende vermogen, de tijd, de 
hoeveelheid uitgestraalde energie en de temperatuur van de laserkop zien. 
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3.2.6 Stochastisch

De stochastische emissiemodus genereert laserpulsen met een variabel 
vermogen. Deze specifieke modus beïnvloedt het perifere zenuwstelsel, wat 
de perceptie van hitte tijdens de behandeling sterk beperkt. Dankzij 'natuurlijk 
thermische' emissies in combinatie met thermomechanische beïnvloeding 
van perifere receptoren is een snelle depolarisatie mogelijk van nociceptieve 
paden, waarbij de A-delta-vezels worden gepolariseerd en zo de pijn van de 
noxa wordt gecompenseerd door de Gate Control. Door op het pictogram 
'joule' te drukken, kunt u bepalen hoeveel energie er wordt uitgestraald 
tijdens de therapie. U kunt het vermogen selecteren door op 'vermogen laser' 
te drukken. Indien u de therapietijd wilt instellen, drukt u op 'behandeltijd', 
waarna de waarde joule zal wijzigen. Door het handstuk te verwijderen uit de 
houder, de applicator aan te brengen, op 'Start' te drukken en de pneumatische 
voetschakelaar te bedienen, kunt u de therapiesessie beginnen. Het onderste 
deel van het scherm laat het werkelijk toegediende vermogen, de tijd, de 
hoeveelheid uitgestraalde energie en de temperatuur van de laserkop zien. 

3.2.7 Anti-inflam.

De modus met gepulseerde emissie is bestemd om een anti-inflammatoir effect 
te verkrijgen door het thermische effect te beperken tijdens de behandeling. 
Door op het pictogram 'joule' te drukken, kunt u bepalen hoeveel energie er 
wordt uitgestraald tijdens de therapie. U kunt het vermogen selecteren door 
op 'vermogen laser' te drukken. Indien u de therapietijd wilt instellen, drukt u 
op 'behandeltijd', waarna de waarde joule zal wijzigen. Door het handstuk te 
verwijderen uit de houder, de applicator aan te brengen, op 'Start' te drukken en 
de pneumatische voetschakelaar te bedienen, kunt u de therapiesessie beginnen. 
Het onderste deel van het scherm laat het werkelijk toegediende vermogen, de 
tijd, de hoeveelheid uitgestraalde energie en de temperatuur van de laserkop zien. 
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In het pathologiegedeelte kan de gebruiker de begeleide 
behandelingsprotocollen volgen.
In dit gedeelte staan een aantal therapeutische protocollen ingedeeld 
bij het anatomische gebied dat u wilt behandelen. Het is mogelijk om 
de anatomische zone te selecteren op de afbeelding van het menselijk 
lichaam. Door op de gekozen zone te drukken, hebt u toegang tot de 
respectievelijke behandelprotocollen. 

3.3 CPS

Voor elk anatomisch gebied zijn er therapeutische protocollen voor de 
behandeling van specifieke pathologieën van het muscoskeletale systeem.

Zodra u een pathologie hebt geselecteerd, wordt u gevraagd om het 
volgende op te geven:
- Leeftijd van de patiënt
- Fototype van de patiënt
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Het protocol, met automatische instellingen, geeft waarden weer 
voor vermogen, emissiemodus, tijd en/of dosimetrie per cm2 voor elke 
geprogrammeerde fase. Door het handstuk te verwijderen uit de houder, 
de applicator aan te brengen, op 'Start' te drukken en de pneumatische 
voetschakelaar te bedienen, kunt u de therapiesessie beginnen. Het onderste 
deel van het scherm laat het werkelijk toegediende vermogen, de tijd, de 
hoeveelheid uitgestraalde energie en de temperatuur van de laserkop zien.
Door in het linker vierkant te drukken, naast 'behandeltijd', kunt u het 
protocol bekijken voor de pathologie. 
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3.4 Favorieten

3.5 Handleiding

3.6 Programmeren

In het hoofdstuk 'Favorieten' kunt u eerder opgeslagen protocollen uit 
het scherm 'Programmeren' openen en starten. Het is mogelijk om de 
behandeling te starten nadat een protocol is geselecteerd. 

In dit hoofdstuk staan de therapeutische indicaties, contra-indicaties en 
informatie over het correcte gebruik van het apparaat.

In dit hoofdstuk kunt u favoriete protocollen instellen, waarbij u eerst de 
uitvoermodus selecteert en vervolgens de behandelingsparameters (tijd, 
vermogen, joule, enz.) op basis van de eerdere instructies.
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Zodra u de parameters hebt gekozen, klikt u op 'opslaan' rechtsonder op het 
scherm. Voer de naam van het protocol of de patiënt in, selecteer waar u het 
protocol wilt opslaan en klik op 'save' (opslaan). Het behandelingsprotocol 
wordt opgeslagen bij de favorieten.

CEI EN 60601-2-22 (norm betreffende de veiligheid van therapeutische en 
diagnostische laserapparatuur) vermeldt: ‘De laserapparatuur moet worden 
gecontroleerd en bediend door de gebruiker die de laseremissie op elk 
moment nagaat, indien nodig met extra apparatuur.’

Hiervoor hebben Intelect HPL 7 en HPL15 een kalibratiefunctie. Met behulp 
van deze test is het mogelijk om het werkelijk uitgestraalde vermogen te 
meten, waardoor de gebruiker de correcte laseruitstraling kan nagaan.

1) Verwijder het magnetisch afstandsstuk van het handstuk

2) Controleer of de lens in het uiteinde van het handstuk volledig schoon is; 
reinig indien nodig

3) Plaats het handstuk in de kalibratiehouder

4) Druk op ‘kalibratie starten' om de kalibratietest te starten. De 
voetschakelaar moet tijdens de test worden ingedrukt.

5) Indien 'Kalibratie geslaagd' wordt weergegeven, kunt u de machine 
gebruiken. Raadpleeg hoofdstuk 6.2 indien 'Fout' wordt weergegeven

6) herhaal de kalibratie om de twee weken voor gebruik

3.7 Kalibratie
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3.8 Instellingen

Via dit scherm hebt u toegang tot productinstellingen.

Taal: hier is het mogelijk om de taal van de software in te stellen.

Buzzer Volume: het is mogelijk om de hoorbare feedback aan te passen die 
tijdens het gebruik van het product (de behandeling) wordt uitgestraald.

Pieptoon: In ‘Pieptoon’ is het mogelijk om de geluiden van de 
touchscreenknoppen in of uit te schakelen.

Onderhoud: Voeg een wachtwoord toe voor het interne beheer van het 
apparaat (gereserveerd gedeelte).

BackLight: het is mogelijk om de helderheid van het scherm aan te passen 
met de regeling.

Therapie-uren: het effectieve aantal uitgevoerde therapie-uren.

Bedrijfsuren: de tijd, uitgedrukt in uren, die de machine heeft gewerkt.
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4. Waarschuwingen

Tijdens gebruik van Intelect HPL 7 en HPL15 is het noodzakelijk om enkele 
voorzorgsmaatregelen te nemen om de machine in goede staat te houden. 
Het is vooral noodzakelijk om zorgzaam te zijn met de buis tussen het 
handstuk en de machine: alle schade kan leiden tot een onjuiste werking 
van de machine.

Trek nooit aan de kabel om de 
machine te verplaatsen.

Let op de locatie van de Intelect HPL 
7 en HPL 15: voorkom dat de kabel 
vast komt te zitten tussen deuren, 
tussen het behandelingsbed en de 
trolley, of op andere plaatsen met 
klemgevaar zoals lades.

Let op de plaatsing van de Intelect 
HPL 7 en HPL 15 en stap niet op de 
kabel wanneer u rond het apparaat 
stapt. 

4.1 Let op tijdens 
gebruik
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Let op de wieltjes van de trolley: rij 
niet over de kabel.

Schakel de Intelect HPL 7 en HPL15 
nooit uit met de noodstopknop!
Deze is alleen bestemd voor 
noodgebruik. Herhaald gebruik om 
de laser uit te schakelen kan de 
machine beschadigen. 

Aangezien Intelect HPL 7 en HPL15 therapeutische lasers zijn met niet-
invasieve toepassing, hangen de gebruiksparameters grotendeels af van de 
pigmentatie van het weefsel, de dikte van de vetlaag, de diepte en de zone 
van de pathologie en de gevoeligheid van de patiënt. De emissie van de laser 
is het resultaat van druk die wordt uitgeoefend op de voetschakelaar en de 
weergegeven vermogenswaarde op het scherm van het touchscreen.

De blootstelling van weefsel aan laserstraling moet gebeuren met behulp 
van een applicator die mogelijk in contact staat met de huid. De applicator 
moet zo zijn geplaatst dat deze loodrecht op het huidoppervlak staat.

4.2 Therapeutische 
zorg

Indien de noodstopknop 
wordt ingedrukt, moet u deze 
terugbrengen in de normale positie 
door deze te draaien zodat de laser 
opnieuw normaal kan werken.
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De doeltreffendheid van lasertherapie met hoog vermogen is gebaseerd op:

- de nauwkeurigheid van de diagnose
- de correspondentie tussen de pathologie en het effect van de krachtige 

laser
- het respecteren van de optimale gebruiksomstandigheden, vooral wanneer 

het te behandelen weefsel diep is
- het voldoen aan de blootstellingslimieten voor laserstraling zonder 
 contra-indicaties. 

Waarschuwing voor brand- en/of explosiegevaar wanneer de laseruitvoer 
wordt gebruikt in aanwezigheid van ontvlambare materialen, gassen of in 
een zuurstofrijke omgeving.

Waarschuwing voor de hoge temperatuur die ontstaat bij normaal 
gebruik van de laser en waardoor ontvlambare materialen (zoals katoen, 
oplosmiddelen, enz.) kunnen doen ontbranden

Markeer de te behandelen zones niet met inkt, maar markeer de buitenrand 
van de zone waarbinnen de applicator zal worden gebruikt. 

Zorg dat het oppervlak van de huid schoon is en, uiterst belangrijk, niet nat 
of bezweet is.

Denk eraan dat de thermische gevoeligheid varieert per patiënt, en bij 
dezelfde persoon ook per zone. Ook de hoeveelheid pigmentatie beïnvloedt 
grotendeels de absorptie van energie waardoor de emissietijden bij gelijk 
vermogen niet constant blijven. 

De loodrechte hoek van de applicator garandeert, bij gelijke 
elektromagnetische stralingseigenschappen, de capaciteit van de straling die 
doordringt en hoe het gedeelte van de gereflecteerde laserstraling wordt 
beperkt. 
De therapie wordt beïnvloed door de applicator die is aangesloten op de 
therapeutische glasvezel, het emissievermogen en uiteraard de duur van de 
behandeling.

Reinig na elke applicatie het uiteinde van het handstuk met een zachte 
katoenen doek die is bevochtigd met ethylalcohol. Zorg dat alcoholresidu is 
verdampt voordat u het handstuk opnieuw gebruikt.
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5. Normen en veiligheid

Intelect HPL 7 en HPL 15 zijn ontworpen en gebouwd overeenkomstig de 
volgende normen:
EN 60601-1
IEC 60601-2-22
EN 60601-1-2
EN 60601-1-6
EN 62366
EN 62304
IEC 60825-1

De Intelect HPL 7 en HPL15 zijn klasse IV-laserapparaten en hebben dus 
een veiligheidsvergrendeling. 
De behandeling kan op elk moment worden onderbroken met behulp 
van een speciale knop (patiëntknop) die is aangesloten op de machine.

Verbindingsvergrendeling 
De Intelect HPL 7 en HPL15 hebben een vergrendelingsaansluiting die 
zich boven de aansluiting van de voetschakelaar bevindt achteraan de 
machine.
Dit is een serieel contact voor de voetschakelaar en is aangesloten 
op de deurschakelaar die op de deur van de behandelingskamer is 
gemonteerd. De aansluitspanning is 12 V DC.

5.1 Lasernormen

5.2 
Veiligheidsvoorzieningen

1 3

2
4 5

Limit

Limietschakelaar
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Lasergevaar
Het wordt aanbevolen de machine te gebruiken in een goed verlichte kamer, 
zonder reflecterende oppervlakken, met het lasergevaarteken bij de ingang. 

Laserwaarschuwingslampje

Bescherming
Er bestaat een risico op schade aan weefsel dat is blootgesteld aan straling 
en dat niet kan worden verwijderd zonder de behandeling onmogelijk te 
maken als gevolg van het vermogen en de focussystemen in apparaten van 
DJO. 

OM DE LASERAPPARATUUR TE GEBRUIKEN, BENT U WETTELIJK 
VERPLICHT EEN VEILIGHEIDSBRIL TE DRAGEN DIE IS MEEGELEVERD 
MET DE MACHINE, COD. 651, OF GELIJKWAARDIG MET HET 
BESCHERMINGSNIVEAU IN DE TABEL.

De meegeleverde veiligheidsbril, cod. 651, beschermt niet tegen 
lichtsignalen en voorkomt niet dat deze zichtbaar zijn.
We raden aan de meegeleverde laserbril van DJO te gebruiken.

De gebruiker moet de veiligheid van de patiënt voortdurend en 
zorgvuldig bewaken tijdens de behandeling en de nodige stappen 
nemen om letsel te voorkomen.

Veiligheidsbril

DJO is niet verantwoordelijk voor schade of letsel aan personen of 
eigendommen door onjuist gebruik van hun producten of gebruik van 
producten dat niet overeenkomstig de meegeleverde instructies in de 
gebruikshandleiding is.

Code OD Bescherming
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 LB7+M LB7Y
651 6 9000-11000 DI LB3
651 1 0.01W 2E-6J 660-700 RB1 U S CE
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De lasers in de Intelect HPL 7 en HPL15 zijn therapeutische en chirurgische 
lasers met glasvezeluitgang, bestemd om te werken met gepompte 
laserkoppen met halfgeleiders, met golflengtes tussen 600 nm en 2000 nm, 
met maximaal vermogen tot 7 W (Intelect HPL 7) of 15 W (Intelect HPL 15).

Op basis van bijlage IX van Richtlijn 93/42/EEG wordt dit apparaat 
geklasseerd als een:

-apparaat bestemd om gedurende lange tijd te gebruiken
-apparaat met niet-invasieve toepassing
-actief medisch apparaat
-medisch apparaat Klasse Iib

Op basis van algemene veiligheidsnormen (IEC 60601-1) wordt het 
geklasseerd als een:

-apparaat klasse I
-apparaat met toegepaste onderdelen van type BF
-apparaat met klasse IP2X-behuizing als bescherming tegen vaste 
voorwerpen van groter dan 12 mm

-apparatuur is niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van brandbare 
anesthesiemengsels met lucht, zuurstof of lachgas.

-apparaat voor continue werking

Op basis van laseremissie-eigenschappen (IEC 60825-1:2014, paragraaf 
d, tabel 4) is het apparaat geklasseerd als:
Klasse IV

Intelect HPL 7 en HPL15 voldoen aan de RoHS-specificaties en gebruikt 
gerecycleerde materialen.

Algemene beschrijving
De Intelect HPL 7 en HPL15 zijn geproduceerd met een ABS- en 
aluminiumstructuur.

De gebruikte materialen voor de structuur die in aanraking komen met 
de gebruiker en de patiënt, zijn materialen die gebruikelijk zijn bij normale 
menselijke activiteiten:

- AISI 316L roestvrij staal voor de cilinder van het handstuk
- Geanodiseerd aluminium EN AW-2011 voor het handstuk van de applicator 

(Verklaring van leverancier meegeleverd)
- ABS voor de behuizing

5.3 Classificatie
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Er bevinden zich in de behuizing geen koelvloeistoffen of andere stoffen die 
kunnen lekken in geval van botsing of ongeval. 

De stroomkringen zijn meestal groot uitgevoerd en goed geventileerd om 
oververhitting en bijbehorende problemen te voorkomen. 
De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt tussen 10 en 30 °C, met relatieve 
luchtvochtigheid tussen 30 en 75% en luchtdruk tussen 700 en 1060 hPa.

Bij gebruik in een kliniek of ziekenhuis in een normale niet-steriele 
omgeving, hebben de Intelect HPL 7 en HPL15 geen specifieke bescherming 
tegen onbedoeld morsen van vloeistoffen; onopzettelijke spatten of 
watersprays of gel creëren geen problemen door de afstand tussen de 
stroomkringen en ventilatieroosters.

De gebruiksomgevingen zijn: ziekenhuis, kliniek en privékliniek.
De gebruiksomgeving heeft de volgende milieu- en elektrische vereisten:
 -) elektrisch systeem dat de installatienormen van het betreffende land 

respecteert
 -) geen reflecterend oppervlak zoals een spiegel
 -) symbool voor lasergevaar
 -) rood licht buiten de lasertherapieruimte
 -) labels die benadrukken dat tijdens de behandeling een beschermende bril 

tegen laserstralen vereist is
 -) vergrendelingssysteem dat is verbonden met de deur van de 

lasertherapieruimte
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6. Onderhoud

Er zijn geen specifieke onderhoudsprocedures voor de Intelect HPL 7 en 
HPL15. Er wordt echter wel aanbevolen het apparaat te gebruiken in ruimtes 
die vrij zijn van stof en de machine voorzichtig te reinigen.

6.1 Gewoon 
onderhoud

Gebruik een wattenstaafje met 
vloeibaar reinigingsmiddel om de 
kalibratieaansluiting te reinigen. 

Droog onmiddellijk met een schoon 
wattenstaafje.

Gebruik perslucht om het 
beschermingsglas van de laser te 
reinigen.

Indien het glas erg vuil is, 
gebruikt u een wattenstaafje met 
ethylalcohol. Droog onmiddellijk af 
met perslucht.

Gebruik professionele 
microvezeldoekjes voor 
schermreiniging om het scherm en 
de behuizing te reinigen. 

Door het scherm voorzichtig te 
reinigen, voorkomt u problemen in 
de toekomst met de werking van 
het aanraakscherm.
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Zie de tabel hieronder voor storingzoeken. Neem contact op met het DJO 
Assistance Centre voor alle andere problemen.

6.2 Storingzoeken en 
periodiek onderhoud

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Intelect HPL 7 en HPL15 kunnen 
niet worden ingeschakeld

A) Geen stroomtoevoer
B) Doorgebrande zekering
C)  Beschadigde stroomkabel of 

stekker niet goed geplaatst

A) Controleer de stroomtoevoer
B) Vervang de zekering
C)  Vervang de beschadigde kabel of sluit 

deze correct aan

De machine straalt geen 
energie uit

A) Uitgangscircuit onderbroken
B) Noodstopknop ingedrukt
C) Veiligheidsvergrendeling open

A) Neem contact op met het DJO 
Assistance Centre 

B) Druk en draai rechtsom
C) Controleer de vergrendeling

De laser wordt ingeschakeld 
maar het scherm is leeg

A) Mogelijke schermfout
A) Neem contact op met het DJO 
 Assistance Centre

Een druk op de knop heeft niet 
het gewenste effect

A) Mogelijke knopfout 
B) Mogelijke fout in het 

bedieningscircuit

A) Neem contact op met het DJO 
 Assistance Centre

De kalibratiecontrole geeft 
‘FOUT’ weer

A) Mogelijke breuk van glasvezel 
B) Zwakkere laseremissie
C) Defect of vuil 

kalibratiecontrolesysteem

A) Reinig het laserbeschermingsglas
B) Reinig de kalibratie-eenheid
C) Neem contact op met het DJO 
 Assistance Centre

De controle van elektronische circuits moet worden uitgevoerd door 
personeel dat is opgeleid en door middel van een document door de 
fabrikant zijn bevoegd. De fabrikant moet daarom worden geraadpleegd om 
de voorwaarden van de garantie te behouden.

Mocht u vragen hebben over onze producten en diensten dan zullen we u 
graag te woord staan. 
U kunt contact opnemen met uw lokale leverancier of met de vestiging van 
DJO Global bij u in de buurt. 
Alle vestigingen van DJO Global worden vermeld op de achterzijde van de 
verpakking.
Voor technische ondersteuning van DJO Global kunt u contact opnemen via: 

internationalproductsupport@DJOglobal.com
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Waarschuwing
In geval van stroomstoten door directe of indirecte blikseminslagen kan de 
machine zichzelf vergrendelen en de laseremissie verhinderen.
Neem in dit geval contact op met het Assistance Centre.

Bericht Mogelijke oorzaak Oplossing

CONTROLEER BEDRIJFSUREN
De elektronica van de laser moeten 
worden gecontroleerd

Neem contact op met het DJO 
Assistance Centre

TEMPERATUURALARM De bedrijfstemperatuur is hoog

Koel de laser af maar houd de machine 
ingeschakeld.

Neem contact op met het DJO 
Assistance Centre indien het probleem 
aanhoudt

Bij een storing kunnen de volgende waarschuwingen worden weergegeven 
op het scherm van de Intelect HPL 7 en HPL15.

6.3 Alarmen 
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7  Labels

BA
E CD

A Applicator voor glasvezel 

B Lasergevaar

C Plaatje met lasergegevens

D
Productidentificatieplaatje
(Intelect HPL 7)

E
Sticker met de aansluiting van de 
voetschakelaar afgebeeld

F
Sticker met de vergrendelingsaansluiting voor 
de patiëntknop afgebeeld (Optioneel)

G Vergrendelingsaansluiting

FG
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8. Garantie

DJO France (“Onderneming") garandeert dat de Intelect HPL 7- en HPL15-
systemen vrij zijn van materiaal- en productiefouten. Deze garantie geldt 
voor twee jaar (24 maanden) vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop 
door de klant. Als deze producten tijdens de garantietermijn van 2 jaar 
niet werken wegens een materiaal- of fabricagefout, zal de Onderneming 
of verkopende dealer, naar keuze van de Onderneming, het betreffende 
Product gratis repareren of vervangen binnen een periode van dertig (30) 
dagen na de datum waarop het Product aan de Onderneming of de dealer is 
geretourneerd.

Storingen, defecten of problemen veroorzaakt door onjuist gebruik vallen 
niet onder de garantie.
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9. Technische gegevens

Technologie Realtime besturingssysteem

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

Hulplicht 650 nm - 3 mW

Laservermogen 7 W (HPL 7), 15 W (HPL 15)

Emissie Continu (CW), Gepulseerd, Enkele puls, Burst 
en Stochastisch (gepatenteerde stochastische modus)

Bedrijfsmodus Continu, Onderbroken, Gepulseerd, Enkele puls, Burst, 
Stochastisch, Anti-inflam. 

Programmeerbaar 12 posities volgens naam

Pathologieën Meer dan 60 pathologieën met interactieve 
illustraties en protocollen, onderverdeeld per fase

Kalibratie Grafisch en akoestisch bedieningssysteem voor 
laseremissie bij uitgang van handstuk overeenkomstig 
de standaard. IEC 60825-1

Display 7” Touchscreen met TFT-kleurenscherm

Voeding 100-240 V 50-60 Hz

Absorptievermogen 160 VA

Afmetingen 390 x 282 x 170 mm

Gewicht 3,8 kg (HPL 7), 3,9 kg (HPL 15)

Laserklasse IV

Straaldivergentie 25°

Pulsbreedte 1-1000 ms

IP-classificatie IPX0 apparaat
IPX0 handstuk
IPX4 pneumatische voetschakelaar

Voorwaarden
bedrijf

10 - 30 °C
30 - 75% luchtvochtigheid, niet-condenserend
700 - 1060 hPa

Voorwaarden
transport en opslag

-10 - 55 °C
10 - 90% luchtvochtigheid, niet-condenserend
700 - 1060 hPa

EMP Maximale emissie toegestaan op huid 5600 W/m²

EMP Maximale emissie toegestaan op hoornvlies 5600 W/m²

DNRO Nominale afstand van oculair risico 2,4 m

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

Certificering CE0473

Medische apparatuurclassificatie: IIb
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10. EMC-tabellen

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissie
De Intelect HPL 7/15 is geschikt voor gebruik in de opgegeven elektromagnetische omgeving. De koper of de gebruiker 

van de Intelect HPL 7/15 moet ervoor zorgen dat het apparaat in een elektromagnetische omgeving wordt gebruikt 
zoals hieronder beschreven: 

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving
RF-emissie Groep 1 De Intelect HPL 7/15 maakt uitsluitend voor de interne functie 

gebruik van RF-energie. Daardoor is de RF-emissie zeer laag 
en het is onwaarschijnlijk dat deze interferentie veroorzaakt in 

elektrische apparatuur in de nabije omgeving.

CISPR 11

RF-emissie Klasse B Deze Intelect HPL 7/15 is geschikt voor gebruik in alle 
omgevingen, waaronder huishoudelijke omgevingen en 

omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare 
laagspanningsnetwerk dat woonhuizen van stroom voorziet. 

CISPR 11

Harmonische emissie Klasse A

IEC 61000-3-2

Spanningsvariaties/flikkeremissies Voldoet aan

IEC 61000-3-3
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Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
De Intelect HPL 7/15 is geschikt voor gebruik in de opgegeven elektromagnetische omgeving. De koper of de gebruiker 

van de Intelect HPL 7/15 moet ervoor zorgen dat het apparaat in een elektromagnetische omgeving wordt gebruikt 
zoals hieronder beschreven: 

Immuniteitstest Testniveau IEC 60601-1-2 Conformiteitsniveau Elektromagnetische omgeving
Elektrostatische 

ontlading (ESO) IEC 
61000-4-2

6 kV contact IEC 60601-1-2 Vloeren moeten van hout, beton of 
keramiek zijn. Als de vloer is bedekt met 

synthetisch materiaal, dan moet de relatieve 
luchtvochtigheid ten minste 30% zijn

8 kV lucht Testniveau

Snelle elektrische 
transiënten/burst IEC 

61000-4-4

2 kV voor vermogen IEC 60601-1-2 De kwaliteit van de netvoeding moet die van 
een gebruikelijke ziekenhuis- of commerciële 

omgeving zijn. 
1 kV voor ingangs/

uitgangslijnen > 3 m
Testniveau

Stroomstoot IEC 
61000-4-5

1 kV differentiaalmodus IEC 60601-1-2 De kwaliteit van de netvoeding moet die van 
een gebruikelijke ziekenhuis- of commerciële 

omgeving zijn. 
2 kV standaardmodus Testniveau

Kortstondige 
spanningsdalingen en 
-onderbrekingen en 

spanningsvariaties op 
netingangsleidingen 

IEC 61000-4-11

0% Un gedurende 0,5 cyclus IEC 60601-1-2 De kwaliteit van de netvoeding moet die van 
een gebruikelijke ziekenhuis- of commerciële 
omgeving zijn. Als het voor de gebruiker van 
de Intelect HPL 7/15 vereist is dat deze tijdens 

spanningsonderbrekingen blijft werken, is 
het raadzaam dat de Intelect HPL 7/15 wordt 
gevoed door een noodstroomvoorziening of 

een batterij. 

40% Un gedurende 5 cycli 

70% Un gedurende 25 cycli Testniveau

0% Un gedurende 5 s 

Magnetische veld op 
netfrequentie (50/60 
Hz) IEC 61000-4-8

3 A/m IEC 60601-1-2 Magnetische velden bij netfrequentie moeten 
een sterkte hebben die kenmerkend is voor 

een normale locatie in een gebruikelijke 
commerciële of ziekenhuisomgeving. 

Testniveau



40 NL

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
De Intelect HPL 7/15 is geschikt voor gebruik in de opgegeven elektromagnetische omgeving. De aankoper of de 

gebruiker van de Intelect HPL 7/15 moet ervoor zorgen dat het apparaat in een elektromagnetische omgeving wordt 
gebruikt zoals hieronder beschreven: 

Immuniteitstest Testniveau IEC 60601-1-2 Conformiteitsniveau Elektromagnetische omgeving
Bij gebruik van draagbare en mobiele 

radiocommunicatieapparatuur in de buurt 
van enig onderdeel van de Intelect HPL 7/15, 

met inbegrip van de kabels, dient minimaal de 
aanbevolen afstand te worden aangehouden 

die is berekend op basis van de desbetreffende 
zenderfrequentie. 

Aanbevolen scheidingsafstand:

Uitgestraalde RF 3 V/m 3 V/m d      1,2ʋ√P            80 MHz tot 800 MHz

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

Geleide RF 3 V 3 V d      1,2ʋ √P

EN 61000-4-6 150 kHz tot 80 MHz

Waarbij P het maximale nominale 
uitgangsvermogen van de zender in watt (W) 
is volgens de fabrikant van de zender, en d de 
aanbevolen scheidingsafstand in meters (m). 

Veldsterktes van vaste RF-zendapparaten 
(zoals vastgesteld door middel van een 

elektromagnetisch onderzoek op locatie) moeten 
lager zijn dan het conformiteitsniveau in elk 

frequentiebereik. 
Interferentie kan zich voordoen in de buurt van 

apparatuur met het volgende symbool:
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Aanbevolen tussenafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en Intelect Mobile HPL 7/15
De Intelect HPL 7/15 is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen 

worden bewaakt. De klant of de gebruiker van de Intelect HPL 7/15 kan het risico van elektromagnetische interferentie 
verkleinen door de onderstaande aanbevolen minimumafstand tussen draagbare en mobiele radiocommunicatie-

apparatuur (zenders) en de Intelect HPL 7/15 aan te houden. Deze minimumafstand is afhankelijk van het maximale 
uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. 

Nominaal maximaal uitgan-
gsvermogen van de zender 

(W)

Afstand in relatie tot zenderfrequentie (m)
150 KHz tot 80 MHz 80 MHz tot 800 MHz 800 MHz tot 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

Voor zenders met een maximaal nominaal uitgangsvermogen dat niet hierboven wordt vermeld, kan de aanbevolen scheidin-
gsafstand d in meters (m) worden geschat met behulp van de vergelijking die geldt voor de frequentie van de zender, waarbij P 

het maximale nominale uitgangsvermogen in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender. 

Opmerking:
(1) bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hoogste frequentiebereik van toepassing

(2) Deze richtlijnen zijn wellicht niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische overdracht wordt beïnvloed door ab-
sorptie en reflectie van gebouwen, voorwerpen en mensen
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