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A. Handenhet
B. 7-tums pekskärm
C. Nödstoppsknapp
D. Multifunktionsknapp
E. Kalibreringsuttag

F.  Dekal med laserinformation
G.  Produktidentifieringsdekal
H. Huvudströmbrytare
I.  2x2AT-säkringar
J.  100-240 V ~ 50/60 Hz uttag
K. Kylfläkt
L.  Förregling
M. Uttag för fotomkopplare
N. Förregling för patientknapp 

(tillval)
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Tillbehör

Laserhandenhet

Fotomkopplare 
(4930)

Skyddsglasögon
(4800)

3-polig förregling
(4900)

Strömsladd
(4910)

Ø 38 mm applikator, 
magnetiskt fäste

(207902)

Ø 26 mm applikator, 
magnetiskt fäste

(207901)
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Enhet, klass I, BF-typ

Växelström~
LL00115

Icke-joniserad strålning
Allmän symbol för fara

Laglig tillverkare DJO 
France S.A.S

Enhetens serienummer

Öppen (huvudström 
frånkopplad)

Applikator för fiberoptik

Laserfara Produktidentifieringsdekal 
(Intelect HPL 7)

Patientknappsförregling 
(endast versionen ScanX) 

Dekal för fotomkopplaruttag

Förreglingsdekal

Uppfyller direktiv 93/42/EEC med 
identifiering av Intertek Notified 
Body

Observera: 
Laserspecifikationer för 
IV-klass 
Intelect HPL 7
P 7 W
   810 + 980 nmy

Stängd (huvudström 
ansluten)

Symboler på enheten och dekalerna

0

I

Bruksanvisningen måste 
följas

Laserstopp

0086

WEEE-märkning (EU-direktiv 2012/19/
EG). Indikerar att produkten ska 
kasseras separat från annat avfall i 
slutet av produktens livstid”. Enligt 
EU:s lagstiftning måste elektriska och 
elektroniska produkter med den här 

märkningen kasseras separat från normalt hushållsavfall. 
Det här inkluderar denna enhet med elektriska 
tillbehör, som strömsladd och fotomkopplare. Kunder i 
Storbritannien ska kontakta DJO Ltd:s kundtjänst för att 
arrangera retur av utrustningen. Utanför EU – kontakta 
de lokala myndigheterna om du vill kassera använda 
elektriska och elektroniska produkter för att säkerställa 
att utrustningen inte hamnar bland det 'normala' 
hushållsavfallet.
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1.1 Vad är Intelect® 
HPL 7 och HPL15?

1.2 Vad används 
Intelect HPL 7 och 
HPL15 för?

1.3 Fördelar

1. Inledning

Intelect HPL 7 (REF2879) och HPL15 (REF 2979) är en medicinsk enhet 
för laserbehandling med hög energi avsedd för behandling av patologier 
som påverkar muskler och ben, som ländryggssmärta, tennisarmbåge, 
axelsmärta, ledinflammation, stukning och liknande problem. Det är ett 
kraftfullt och precist verktyg som kan uppfylla de flesta behandlingsbehov.
Intelect HPL 7 och HPL15 har ett antal olika effekt- och 
våglängdsinställningar; upp till 7 W effekt (Intelect HPL 7) respektive 15 W 
effekt (Intelect HPL 15).

Den fotokemiska effekten av HPL 7 och HPL15 genererar djup biostimulering 
i vävnad och återaktiverar cellmetabolism. Laserljuset kan sändas ut i 
kontinuerligt, pulserande eller enkelpulsläge, såväl som i stokastiskt läge. Det 
senare möjliggör helt riskfri behandling med maximala terapeutiska resultat 
p.g.a. begränsad värmepåverkan på vävnaden.

Intelect HPL 7 och HPL15 är en mycket innovativ terapeutisk laser. 
Utrustningen har en mängd olika viktiga funktioner:
- Realtidsoperativsystem och 7-tums pekskärm
– Interaktivt register med fler än 60 terapeutiska protokoll
– Olika effektkonfigurationer, upp till 7 W uteffekt (Intelect HPL 7), 
 upp till 15 W uteffekt (Intelect HPL 15)
– Idealiska terapeutiska våglängder (810+980nm) för HPL 7 och 

(810+980+1064) för HPL15
– Intelect HPL 7 och HPL15 har ett antal olika driftlägen: kontinuerligt läge, 

intermittent läge, pulsläge, enkelpulsläge, pulståg, stokastiskt läge, anti-
inflam. läge

På behandlingsnivå garanterar Intelect HPL 7 och HPL15 
mitokondriestimulering som ger en ökad ATP-produktion, aktivering 
av mikrocirkulationen och lymfatisk peristaltik. Hyperpolariseringen 
av nervfibermembran har en analgetisk effekt, medan omvandlingen 
av prostaglandin till prostacylin (med påföljande blockering av 
inflammationsmediatorer) motverkar ödem. 
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1.4 Vem kan 
använda Intelect 
HPL 7 och HPL15?

Intelect HPL 7 och HPL15 är avsedda för laserbehandling.

Laserbehandling tillhör områdena fysioterapi och analgetisk behandling. 
Operatören måste vara kvalificerad och kompetent, samt tillhöra något av 
följande yrkeskategorier:

Medicinsk personal:
Sjukgymnast
Idrottsläkare
Ortoped
Kiropraktor
Fotvårdsspecialist
Läkare

Ambulanssjukvårdare 
Fysioterapeut
Rehabiliteringsspecialist
Idrottssjukgymnast 
Assistent till fysioterapeut och kiropraktorassistent under
ledning av en licensierad terapeut eller kiropraktor

Subacromionala konflikter
Handledsskador
Ledinflammation
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Bursit
Efterverkningar av frakturer
Tendinit
Karpaltunnelsyndrom
Pubalgia
Gonartros
Rekonstruktion av främre korsbandet
Slemsäcksinflammation
Stukningar
Hälsporre
Hälsena
Cervicalgia
Nacksmärta
Kontraktur
Spondylos
Ryggskott
Koxartros
Piriformissyndrom
Ischias

1.5 Indikationer
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Eftersom laserljuset som används ligger nära det infraröda spektrumet finns 
det i huvudsak två typer av kontraindikationer.

– Ögonskada
– Värmeskada på vävnad som utsätts för behandlingen. Speciell försiktighet 
måste iakttas vid kontinuerlig behandling med laserljus och patientens 
hudtyp måste beaktas.

Ögonskada kan förhindras med användning av skyddsglasögon, medan 
värmeskada kan undvikas genom att vårdgivaren utvärderar patientens 
värmekänslighet och hudtyp. Använd värdena och följ de bruksanvisningar 
som anges i avsnittet “Anvisningar”.

Undvik speciellt behandling av:
– Patienter med misstänkt eller diagnosticerad neoplasm
– Gravida kvinnor
– Ljuskänsliga områden
– Infekterade områden
– Patienter med epilepsi
– Blödande sår 
– Det sympatiska nervsystemet, vagusnerven, eller området runt hjärtat hos 
hjärtpatienter.

1.6 Kontraindikationer

Före behandlingen måste användaren läsa igenom hela 
användarhandboken noggrant, inklusive avsnitten om 
behandlingsmetoder, indikationer och kontraindikationer, varningar, 
samt bruksanvisningarna. 

För att undvika risken för elchock får utrustningen bara anslutas till ett 
jordat eluttag. 

Enheten får bara användas med den medföljande strömsladden.

Strömsladden måste skyddas från påkänningar och måste vara lätt att 
ta ut vid behov. 

Magnetfält och elektriska fält kan orsaka störningar som gör att 
enheten inte fungerar ordentligt. Därför måste alla andra enheter som 
används i närheten uppfylla relevanta krav avseende elektromagnetisk 
strålning som anges i slutet av denna användarhandbok. 
Röntgenutrustning, enheter för magnetisk resonanstomografi, 
radiosystem och mobiltelefoner är potentiella källor till störningar 
eftersom de kan utstråla högre nivåer av elektromagnetisk strålning. 
Håll enheten på betryggande avstånd från sådan utrustning och 
bekräfta dess funktion före användning.

1.7 Allmän varning
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Kontakten till enhetens strömsladd måste tas ut ur eluttaget före 
underhåll och rengöring. Detta för att undvika risk för elchock. 

Vi rekommenderar att användaren undviker att använda brandfarlig 
bedövningsgas eller oxiderande gas, som kväveoxid (NO) och syre.
Vissa material (t.ex. vadderingen) kan brinna vid mycket hög 
temperatur när de är mättade med syre, även vid NORMAL 
ANVÄNDNING AV ENHETEN. Låt de självhäftande och lättantändliga 
lösningarna som används vid rengöring och desinficering av enheten 
avdunsta före användning av LASERENHETEN. Var uppmärksam på 
brandrisker, som kroppsegna gaser 

Dåligt fungerande laser (frånvaro av eller felriktad laserstråle) kan 
indikera fel på enheten.

Fel på elektriska kretsar får endast åtgärdas av auktoriserad och 
kompetent personal med hjälp av dokumentation från tillverkaren. 

Det är rekommenderar att kontakta tillverkaren i händelse av fel eller 
skada för att undvika att garantin upphör att gälla. 

Använd endast tillbehör som tillhandahålls av DJO. Andra tillbehör kan 
orsaka fara, påverka enhetens elektromagnetiska egenskaper eller 
skada enheten.

Kontrollera enheten före användning. Använd inte enheten om den 
eller ett tillbehör är skadat. Kontakta distributören.

Modifiera inte enheten. Enheten får endast repareras av personal som 
är auktoriserad av DJO.

Intelect HPL 7 och HPL15 är inte lämplig för användning i områden där 
det finns explosionsrisk eller där det förekommer lättantändliga gaser. 
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2. Snabbguide

Se före användning av Intelect HPL 7 eller HPL15 till att enheten står på ett stabilt underlag.
Se till att strömbrytaren står i läget “0”. 
Se till att strömsladden är ansluten till maskinen och sätt i kontakten i ett eluttag.
Kontakta DJO om du har några frågor under installationen av Intelect HPL 7 eller HPL15 (kontaktlista finns i 
slutet av den här användarhandboken).

Anslut kabeln från den pneumatiska 
fotomkopplaren till uttaget på 
baksidan av maskinen.

Anslut förreglingen till lämpligt 
centralt uttag på baksidan av 
enheten.

Efter anslutning av 
förreglingen till enheten är 
Intelect HPL 7 och HPL15 fullt 
fungerande. Anslutningen till 
behandlingsrummets dörrkontakt 
måste göras av en kvalificerad 
elektriker.

Slå på enheten med strömbrytaren 
på baksidan av enheten.



12 SE

Sätt fast den magnetiska applikatorn 
på handenheten.

Se till att närvarande (behandlaren 
och patienten) har på sig godkända 
skyddsglasögon. 

Efter välkomstskärmen visas ett 
tangentbord. Ange lösenordet för 
att starta enheten. 

Lösenordet är 1-2-3-4.

Välj behandlingsläge.
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Klicka på “Snabbstart” för att ställa in 
behandlingsparametrarna. En skärmbild 
där du kan välja läge visas (kontinuerligt 
läge, intermittent läge, pulsläge, 
enkelpulsläge, pulståg, stokastiskt läge, 
anti-inflam. läge) innan behandlingen 
påbörjas. När ett läge valts kommer 
du till en skärmbild där du kan ställa in 
behandlingsparametrarna.

Tryck på fyrkanten (Joule) till höger på 
skärmen och vrid ratten medurs för 
att välja hur mycket energi som ska 
överföras. Genom att ändra joule-värdet 
justeras behandlingstiden automatiskt 
(fyrkanten längst upp till vänster).
Klicka på ikonen “lasereffekt” och vrid 
ratten medurs för att ställa in önskad 
effekt. Parametern visas i nedre vänstra 
hörnet av skärmen.

Laserljuset aktiveras genom att trycka 
på “uppspelning” längst ner till höger 
på skärmen och samtidigt trampa på 
den pneumatiska fotomkopplaren. 
En signal ljuder under utsändning 
av laserljus (inställbar ljudnivå) och 
bahandlingsparametrarna (effekt i watt, 
tid, energi i Joule, samt laserhuvudets 
temperatur) visas i rutorna längst ned 
på skärmen. Laserljuset stoppar när 
användaren trampar på fotomkopplaren. 

Identifiera området på kroppen som 
ska behandlas och placera handenheten 
vinkelrätt mot området.
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Stäng av enheten med 
strömbrytaren på maskinens 
baksida.

För att återställa parametrarna (tid, 
energimängd och effekt) trycker du 
på knappen “stop”. 

Använd alltid laserhandenheten med medföljande applikator. 

Det är rekommenderat att kalibrera enheten före varje behandling. 

Gör så här för att stänga av enheten på ett säkert sätt: slutför 
behandlingen och avaktivera lasern, slå av enheten med strömbrytaren 
på baksidan av enheten. Säkerställ att strömbrytaren står i läget “0”. 

För optimal säkerhet ska strömsladden tas bort från enheten. 

2.1 Använda 
handenheten
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3. Bruksanvisning

För att påbörja behandlingen trycker du först på “Snabbstart”, väljer 
behandlingsläge (kontinuerligt läge, intermittent läge, osv.), ställer in 
effekten genom att trycka på “Lasereffekt” och energimängden genom 
att trycka på “Joule”. Ta sedan ut handenheten ur hållaren, sätt dit 
handenhetens mellanlägg och tryck på fotomkopplaren för att aktivera 
laserljuset. Handenheten måste alltid hållas vinkelrätt mot patienten; 
effekten kan ökas och minskas genom att vrida ratten medurs/moturs.

På den nedre delen av skärmen visas den faktiska effekten som levereras, 
tiden, mängden energi som överförs, samt laserhuvudets temperatur.

3.1 Start

När enheten startat och välkomstskärmen visats kommer du till 
huvudskärmbilden ‘enhetshantering’ där du måste ange ditt lösenord. 
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3.2.1 Kontinuerligt läge

Lägena är uppdelade i 7 sektioner:

A) Kontinuerligt läge (kap 3.2.1)
B) Intermittent läge (kap 3.2.2)
C) Pulsläge (kap 3.2.3)
D) Enkelpulsläge (kap 3.2.4)
E) Pulståg (kap 3.2.5)
F) Stokastiskt läge (kap 3.2.6)
G) Anti-Inflam läge (kap 3.2.7)

I den här delen av menyn kan användaren välja kontinuerligt funktionsläge. 
Det är det enda behandlingsläge som säkerställer tillräckligt energiutbyte 
för att aktivera ljusbiostimuleringseffekten och öka ATP-produktionen. 
Laserljuset levereras kontinuerligt. Det kontinuerliga behandlingsläget är 
grundläggande för att aktivera en vävnadsregenereringsprocess och är 
indikerat för djupa skadepatologier. För att påbörja behandlingen väljer du 
först kontinuerligt läge, ställer in effekten genom att trycka på “Lasereffekt” 
och energimängden genom att trycka på “Joule”. Ta sedan ut handenheten 
ur hållaren, sätt dit handenhetens mellanlägg och tryck på fotomkopplaren 
för att aktivera laserljuset. På den nedre delen av skärmen visas den 
faktiska effekten som levereras, tiden, mängden energi som överförs, samt 
laserhuvudets temperatur.

3.2 Läge
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3.2.2 intermittent läge

3.2.3 Pulsläge

För att påbörja behandlingen väljer du först intermittent läge, ställer in 
effekten genom att trycka på “Lasereffekt” och energimängden genom 
att trycka på “Joule”. Arbetscykeln kan modifieras. Ta ut handenheten ur 
hållaren, sätt dit handenhetens applikator och tryck på fotomkopplaren 
för att aktivera laserljuset. På den nedre delen av skärmen visas den 
faktiska effekten som levereras, tiden, mängden energi som överförs, samt 
laserhuvudets temperatur.

Pulsläget är det vanligast indikerade läget för akut behandling. 
Det optimerar den inflammationshämmande effekten och ökar 
biostimuleringen, samtidigt som värmepåverkan minimeras. I det här läget 
kan laserljuset optimeras baserat på hudtypen.
Om en impulslängd < 500 ms väljs kan frekvensen ändras genom att välja 
lämpligt alternativ på skärmen.
Efter att ha ställt in frekvens- och pulslängdsparametrarna genom att klicka 
på “lasereffekt” kan du ändra arbetseffekten. Klicka på “joules” i övre högra 
hörnet av skärmen för att ställa in mängden energi som ska överföras. 
Påbörja behandlingen genom att ta bort handenheten från hållaren, 
sätt dit applikatorn, tryck på “Start” och trampa på den pneumatiska 
fotomkopplaren. 
På den nedre delen av skärmen visas den faktiska effekten som levereras, 
tiden, mängden energi som överförs, samt laserhuvudets temperatur. Tryck 
på fyrkanten längst upp på skärmen för att ändra parametrarna för tid och 
energi.
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3.2.4 Enkelpulsläge

3.2.5 Pulståg

I det här läget kan du ställa in varaktigheten för en enstaka puls. 
Enkelpulsläget ger en puls som aktiveras av fotomkopplaren och vars 
varaktighet kan ställas in av operatören. Det går att välja en varaktighet från 
20 ms till 1 000 ms genom att trycka på fyrkanten i mitten av skärmen. 
Tryck på “Start” och trampa ned fotomkopplaren för att aktivera en enstaka 
puls som levereras under inställd tidsperiod. Fortsätt att trampa ned 
fotomkopplaren för att leverera en identisk puls. På den nedre delen av 
skärmen visas den faktiska effekten som levereras, tiden, mängden energi 
som överförs, samt laserhuvudets temperatur. 

I det här läget kan du ställa in pulsfrekvensen och varaktigheten för varje 
puls. Om en pulslängd < 500 ms väljs kan frekvensen ändras (max. 10 
Hz) genom att välja lämpligt alternativ på skärmen. Efter att ha ställt in 
parametrarna och pulslängden genom att klicka på “lasereffekt” kan du 
ändra arbetseffekten. Påbörja behandlingen genom att ta bort handenheten 
från hållaren, sätt dit applikatorn, tryck på “Start” och trampa på den 
pneumatiska fotomkopplaren. På den nedre delen av skärmen visas den 
faktiska effekten som levereras, tiden, mängden energi som överförs, samt 
laserhuvudets temperatur. 
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3.2.6 Stokastiskt läge

I stokastiskt läge genereras laserpulser med variabel effekt; det här speciella 
läget interagerar med det perifera nervsystemet, vilket kraftigt minskar 
upplevelsen av värme under behandlingen. “Naturlig värmeutsändning” i 
kombination med termomekanisk funktion hos de perifera receptorerna, 
möjliggör en snabb depolarisering av icke-receptiva vägar, vilket medför 
polarisering av A-deltafibrerna, vilket i sin tur motverkar smärtan som 
kommer från noxa genom Gate Control-funktionen. Tryck på ikonen 
“joule” för att ställa in mängden energi som överförs under behandlingen 
och välj effekt genom att trycka på “lasereffekt”. Tryck på “behandlingstid” 
om du vill ställa in behandlingstiden. Joule-värdet ändras därefter. 
Påbörja behandlingen genom att ta bort handenheten från hållaren, 
sätt dit applikatorn, tryck på “Start” och trampa på den pneumatiska 
fotomkopplaren. På den nedre delen av skärmen visas den faktiska effekten 
som levereras, tiden, mängden energi som överförs, samt laserhuvudets 
temperatur. 

3.2.7 Anti-Inflam. läge

Pulsläget har en inflammationshämmande effekt genom att värmeeffekten 
begränsas under behandlingen. Tryck på ikonen “joule” för att ställa in 
mängden energi som överförs under behandlingen och välj effekt genom 
att trycka på “lasereffekt”. Tryck på “behandlingstid” om du vill ställa in 
behandlingstiden. Joule-värdet ändras därefter. Påbörja behandlingen 
genom att ta bort handenheten från hållaren, sätt dit applikatorn, tryck på 
“Start” och trampa på den pneumatiska fotomkopplaren. På den nedre delen 
av skärmen visas den faktiska effekten som levereras, tiden, mängden energi 
som överförs, samt laserhuvudets temperatur. 



20 SE

I patologiavsnittet kan operatören följa de vägledda 
behandlingsprotokollen.
I det här avsnittet finns det ett antal olika behandlingsprotokoll som kan 
väljas beroende på vilket anatomiskt område som ska behandlas. Det går 
att välja anatomiskt område baserat på den visade anatomiska figuren. 
Tryck på önskat område för att komma till respektive behandlingsprotokoll. 

3.3 CPS

För varje anatomiskt område finns det behandlingsprotokoll för behandling 
av specifika patologier i muskel- och skelettsystemet.

När en patologi har valts uppmanas du att ange:
– Patientens ålder
– Patientens hudtyp
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Protokollet, med automatiska inställningar, visar värdena för effekt, 
behandlingsläge, tid och/eller dosimetri per cm2 för varje förinställd fas. 
Påbörja behandlingen genom att ta bort handenheten från hållaren, 
sätt dit applikatorn, tryck på “Start” och trampa på den pneumatiska 
fotomkopplaren. På den nedre delen av skärmen visas den faktiska effekten 
som levereras, tiden, mängden energi som överförs, samt laserhuvudets 
temperatur.
Genom att trycka inne i den vänstra rutan, bredvid “behandlingstid”, kan du 
se protokollet för patologin. 
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3.4 Favoriter

3.5 Guide

3.6 Programmering

I avsnittet “Favoriter” kan du ange och starta protokoll som tidigare sparats 
på skärmbilden “Programmering”. Behandlingen kan påbörjas efter val av 
protokoll. 

I det här avsnittet visas indikationerna och kontraindikationerna för 
behandling och viss information om korrekt användning av enheten.

I det här avsnittet kan du ange favoritprotokoll genom att först välja 
behandlingsläge och sedan ställa in behandlingsparametrarna (tid, effekt, 
joule, osv.) efter föregående anvisningar.
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När du har valt parametrarna klickar du på “spara” nere i högra hörnet av 
skärmen. Ange namnet på protokollet eller patienten och välj sedan var 
protokollet ska sparas och klicka på “spara”. Behandlingsprotokollet sparas 
under Favoriter.

Enligt normen IEC EN 60601-2-22 (säkerhetsnorm för utrustning som 
används för laserbehandling och -diagnostik) måste: ‘Operatören inför 
varje behandling kontrollera att laserutrustningen och laserljuset fungerar 
korrekt’, vid behov med användning av tillbehörsutrustning.

Därför har Intelect HPL 7 och HPL15 funktionen ‘Kalibrering’. Med hjälp av 
det här testet kan operatören mäta den verkliga, utsända lasereffekten.

1) Ta bort den magnetiska applikatorn från handenheten

2) Kontrollera att linsen som sitter i änden av handenheten är helt ren; om 
den är smutsig måste den rengöras

3) Skjut in handenheten i kalibreringsuttaget

4) Tryck på ‘Starta kalibrering’ för att starta kalibreringstestet; 
fotomkopplaren måste tryckas ned under testet.

5) Om responsen är “Kalibrering ok” kan enheten användas. Om responsen 
är “Fel”, se avsnitt 6.2

6) Upprepa kalibreringen varannan vecka och innan första användningen

3.7 Kalibrering
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3.8 Inställningar

På den här skärmbilden kan du kontrollera och ändra inställningarna för 
programvaran.

Språk: välj vilket språk som ska användas i programvaran.

Summervolym: justera feedbacksignalen som ljuder under behandlingen.

Pipsignal: Under ‘Pipsignal’ kan du aktivera och avaktivera pekskärmens 
knapptryckningsljud.

Underhåll: Lägg till ett lösenord för den interna hanteringen av enheten 
(reserverat avsnitt).

Bakbelysning: justera skärmens ljusstyrka med hjälp av ratten.

Behandlingstimmar: tiden i timmar som enheten har varit strömsatt.

Drifttimmar: det effektiva antalet behandlingstimmar.
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4. Varningar

Vid användning av Intelect HPL 7 och HPL15 måste vissa säkerhetsåtgärder 
vidtas för att inte skada enheten. Var speciellt försiktig med slangen mellan 
handenheten och huvudenheten: skada på slangen kan resultera i att 
enheten slutar fungera korrekt.

Dra aldrig i slangen.

Var uppmärksam på placeringen av 
Intelect HPL 7 och HPL15: undvik att 
klämma fast slangen i dörrar, mellan 
behandlingssängar och vagnar 
eller på andra ställen där det finns 
klämrisk, som runt skåpdörrar och 
utdragslådor.

Var uppmärksam på placeringen av 
Intelect HPL 7 och HPL15 och undvik 
att gå på slangen när du rör dig runt 
enheten/patienten. 

4.1 Observera 
under användning
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Var uppmärksam på vagnshjulen: 
undvik att köra över slangen.

Stäng aldrig av Intelect HPL 7 och 
HPL15 med nödstoppsknappen!
Den är endast avsedd att användas 
i en nödsituation; om den används 
upprepade gånger för att stänga av 
enheten kan den skadas. 

Eftersom Intelect HPL 7 och HPL15 är en icke-invasiv behandlingslaser 
beror användningsparametrarna mycket på vävnadens pigment, fettlagrets 
tjocklek, djupet och arean på patologin, samt patientens känslighet. 
Laserljuset aktiveras med när fotomkopplaren trycks ned och effektvärdet 
visas på skärmbilden.

Behandling av vävnaden med laserljus görs med användning av en 
applikator, eventuellt i direkt kontakt med huden. Applikatorn måste 
placeras vinkelrätt mot huden.

4.2 Terapeutisk 
vård

Om nödstoppsknappen har tryckts 
ned kan den återställas genom att 
vrida på knappen.
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Laserbehandlingens effektivitet är beroende av:

– Noggrannheten hos diagnosen
– Överensstämmelsen mellan patologin och effekten av laserljuset
– Att användningsförhållandena är optimala, speciellt när vävnaden som ska 

behandlas ligger djupt
– Att gränsvärdena för laserbehandling följs och att det inte finns några 
 kontraindikationer. 

Varning för brandrisk och/eller explosion om laserbehandlingen utförs i 
närheten av brandfarliga material eller gaser, eller i en syrerik omgivning.

Varning för hög temperatur som uppstår vid normal användning av lasern, 
vilket kan resultera i antändning av brandfarliga material (som bomull, 
lösningsmedel, osv..)

Markera inte området som ska behandlas med en bläckpenna, märk ut 
gränsen för området där applikatorn ska placeras. 

Säkerställ att huden är ren och – viktigast av allt – att den inte är blöt eller 
svettig.

Kom ihåg att värmekänsligheten varierar mellan olika patienter och från 
område till område på samma patient. Pigmenteringsnivån påverkar också 
energiabsorbtionen i hög grad vilket gör att laseraktiveringstiden vid en viss 
effektinställning inte är konstant. 

Den vinkelräta laserappliceringen säkerställer med hjälp av lika stor 
elektromagnetisk strålning, att laserljuset inte penetrerar för långt och att 
inget laserljus reflekteras utåt. 
Behandlingen påverkas av applikatorn som är ansluten till den optiska fibern, 
lasereffekten och behandlingens varaktighet.

Efter varje laserbehandling ska änden av handenheten rengöras med en 
mjuk duk fuktad med etylalkohol. Se till att all kvarvarande alkohol har 
avdunstat innan nästa användning.
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5. Standarder och säkerhet

Intelect HPL 7 och HPL 15 är konstruerade i enlighet med följande 
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 och HPL15 är en klass IV laser, och har som sådan en 
säkerhetsförregling. 
Med en speciell knapp (patientknapp) ansluten till enheten kan 
behandlingen avbrytas när som helst.

Anslutningsförregling 
Intelect HPL 7 och HPL15 har en låskontakt som sitter ovanför kontakten 
till fotomkopplaren på baksidan av enheten.
Denna fungerar som en seriell kontakt för fotomkopplaren och 
är ansluten till dörrkontakten på dörren till behandlingsrummet. 
Kontaktens spänning är 12 V likström .

5.1 Laserstandarder

5.2 
Säkerhetsfunktioner

1 3

2
4 5

Limit

Gränslägesbrytare
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Laservarning
Det rekommenderas att enheten används i ett rum med bra belysning utan 
några reflekterande ytor, och en laservarningsskylt ska finnas på dörren till 
behandlingsrummet. 

Laservarningslampa

Skydd
Det finns risk för värmeskada på vävnad som utsätts för laserbestrålning, 
vilken inte kan avlägsnas utan att det omöjliggör behandling, givet den 
effekt som används och de fokuseringssystem som används i DJO-enheter. 

VID ANVÄNDNING AV LASERUTRUSTNING MÅSTE 
SKYDDSGLASÖGONEN SOM MEDFÖLJER ENHETEN, COD. 651, ELLER 
MOTSVARANDE ENLIGT SKYDDSNIVÅN I TABELLEN, ANVÄNDAS 
ENLIGT LAG.

De medföljande skyddsglasögonen, cod. 651, skyddar inte mot eller 
blockerar ljussignaler.
Vi rekommenderar användning av de laserskyddsglasögon som 
tillhandahålls av DJO.

Operatören måste hela tiden noggrant övervaka patientens säkerhet 
under behandlingen och vidta nödvändiga steg för att undvika skada.

Skyddsglasögon

DJO är inte ansvariga för personskada eller materiell skada som orsakas av 
felaktig användning av företagets produkter eller för skada som uppkommer 
som följd av användning av produkter som inte uppfyller de anvisningar som 
medföljer användarhandboken.

Kod OD Skydd
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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Lasrarna i produktfamiljen Intelect HPL 7 och HPL15 är behandlings- och 
kirurgilasrar med fiberoptisk ljusöverföring. De är konstruerade för att 
fungera med optiskt pumpade halvledarlaserhuvuden med våglängder på 
mellan 600 nm och 2000 nm och maxeffekter på upp till 7 W (Intelect HPL 
7), och 15 W (Intelect HPL 15).

Baserat på Bilaga IX i Direktiv 93/42/EEC klassificeras denna enhet som 
en:

– Enhet avsedd för långvarig användning
– Enhet utan invasiv tillämpning
– Aktiv medicinsk enhet
– Klass Ilb medicinsk enhet

Baserat på allmänna säkerhetsstandarder (IEC 60601-1) klassificeras 
enheten som en:

– Klass I apparat
– Apparat med typ BF-tillämpade delar
– Apparat med klass IP2X-hölje som skyddar mot solida föremål större än 12 
mm

– Apparat som inte är lämpad för användning i närheten av en blandning av 
lättantändliga bedövningsgas-luftblandningar eller i omgivningar med hög 
syre- eller kväveprotoxidkoncentration

– Apparat för kontinuerlig användning

Baserat på laserstrålningsegenskaperna (IEC 60825-1:2014, paragraf d, 
tabell 4) klassificeras enheten som:
Klass IV

Intelect HPL 7 och HPL15 överensstämmer med RoHS-specifikationerna och 
innehåller återvunnet material.

Allmän beskrivning
Intelect HPL 7 och HPL15 är tillverkade av ABS-plast och aluminium.

De material i enheten som kommer i kontakt med operatören och patienten 
är vanligt förekommande material:

– AISI 316L rostfritt stål i handenhetens cylinder
- Anodiserat aluminium EN AW-2011 i applikatorns handenhet (leverantörens 
deklaration bifogas)

– ABS-plast i höljet

5.3 Klassificering
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Innanför höljet finns inga kylvätskor eller andra ämnen som kan läcka ut om 
enheten utsätts för en stöt eller vid en olycka. 

Kretsarna är i allmänhet överdimensionerade och väl ventilerade för att 
undvika överhettning och tillhörande problem. 
Rekommenderad drifttemperatur är mellan10 och 30 °C, med en 
luftfuktighet mellan 30 och 75 % och lufttryck mellan 700 och 1060 hPa.

När Intelect HPL 7 och HPL15 används i en normal, icke-steril miljö på en 
vårdcentral eller ett sjukhus har de inga speciella skydd mot vätskespill; 
enstaka spill av vatten eller gel är inget problem pga. avståndet mellan 
kretskorten och ventilationsgallren.

Normala användningsmiljöer för enheten är: sjukhus, vårdcentral eller privat 
läkarmottagning.
Användningsmiljön måste uppfylla följande krav avseende installationsmiljön 
och eltillförseln:
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6. Underhåll

Lasersystemen Intelect HPL 7 och HPL15 kräver inget speciellt underhåll; det 
rekommenderas dock att enheten endast används på platser som är fria från 
damm, och enheten bör också rengöras noggrant.

6.1 Normalt underhåll

Använd en bomullstuss fuktad med 
rengöringsmedel för att rengöra 
kalibreringsuttaget. 

Torka av direkt med en ren 
bomullstuss.

Använd torr tryckluft för rengöring 
av laserskyddsfönstret.

Om fönstret är mycket smutsigt 
kan en bomullstuss fuktad med 
etylalkohol användas. Torka av 
direkt med torr tryckluft.

Använd mikrofiberdukar av god 
kvalitet för rengöring av skärmen 
och höljet. 

Rengör skärmen noggrant för att 
undvika framtida problem med 
skärmens pekfunktion.
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Se tabellen nedan avseende felsökning. Kontakta DJO Assistance Centre för 
andra typer av problem.

6.2 Felsökning och 
periodiskt underhåll

Problem Trolig orsak Lösning

Intelect HPL 7 och HPL15 startar 
inte.

A) Problem med strömförsörjningen
B) En säkring har löst ut
C)  Strömsladden skadad eller 

elkontakten inte ordentligt isatt

A) Kontrollera strömförsörjningen
B) Byt säkringen
C)  Byt ut den skadade strömsladden 

eller anslut kontakten ordentligt

Enheten 
sänder inte ut laserljus

A) Utgångskretsen bruten
B) Nödstoppsknappen nedtryckt
C) Säkerhetsförreglingen öppen

A) Kontakta DJO Assistance Centre 
B) Tryck ned och vrid medurs
C) Kontrollera förreglingen

Lasern aktiveras men inget visas 
på skärmen

A) Troligt fel på skärmen
A) Kontakta DJO 
 Assistance Centre

Tryck på en knapp har inte 
önskad effekt

A) Troligen ett fel på knappen 
B) Troligen ett fel i styrkretsen

A) Kontakta DJO 
 Assistance Centre

Kalibreringskontrollen 
visar ‘FEL’

A) Troligen brott på optisk fiber 
B) För låg lasereffekt
C) Kalibreringskontrollsystemet 

fungerar dåligt eller är smutsigt

A) Rengör laserskyddsfönstret
B) Rengör kalibreringsenheten
C) Kontakta DJO 
 Assistance Centre

Kontroll av de elektroniska kretsarna måste utföras av personal med rätt 
kvalifikationer som är godkända enligt dokumentation från tillverkaren. 
Tillverkaren måste därför kontaktas för att garantivillkoren ska upprätthållas.

Vi är besvarar gärna eventuella frågor som du kan ha om våra produkter och 
tjänster. 
Kontakta närmaste återförsäljare eller gå in på motsvarande DJO Global-
webbplats. 
DJO Global:s webbplatser listas på baksidan.
För teknisk support från DJO Global, kontakta: 

internationalproductsupport@DJOglobal.com
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Varning
I händelse av en strömspik orsakad av direkt eller indirekt blixtnedslag kan 
enheten låsa sig och lasern stängas av.
Kontakta i så fall DJO Assistance Centre.

Meddelande Trolig orsak Lösning

KONTROLLERA ANTALET 
DRIFTTIMMAR

Laserelektroniken bör kontrolleras
Kontakta DJO 
Assistance Centre

TEMPERATURLARM Arbetstemperaturen är för hög

Låt lasern svalna med enheten påslagen.

Kontakta DJO Assistance Centre om 
problemet kvarstår

I händelse av fel kan följande varningar visas på skärmen till Intelect HPL 7 
och HPL15.

6.3 Larm 
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7. Dekaler

BA
E CD

A Applikator för fiberoptik 

B Laserfara

C Lasermärkplåt

D
Produktidentifieringsplåt
(Intelect HPL 7)

E Dekal som visar fotomkopplarens anslutning

F
Dekal som visar förreglingsanslutningen för 
patientknappen (tillval)

G Förreglingsanslutning

F G



36 SE

8. Garanti

DJO France ("Företaget") garanterar att systemen Intelect HPL 7 och HPL15 
är fria från defekter avseende material och utförande. Denna garanti gäller 
i två år (24 månader) från det datum då den ursprungliga konsumenten 
köpte Produkten. Om det uppstår funktionsfel i Produkten under denna 
garantiperiod på två år till följd av fel på material eller utförande, kommer 
Företaget eller återförsäljaren, enligt Företagets godtycke, att reparera 
eller byta ut denna Produkt utan kostnad för kunden inom en tidsperiod på 
trettio (30) dagar från det datum då Produkten returnerades till Företaget 
eller återförsäljaren.

Fel och problem orsakade av felaktig användning omfattas inte av garantin.
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9. Tekniska data

Teknik Realtidsoperativsystem

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

Ledljus 650 nm - 3 mW

Lasereffekt 7 W (HPL 7), 15 W (HPL 15)

Strålning Kontinuerligt läge (CW), pulsläge, enkelpuls, pulståg, 
och stokastiskt läge (det stokastiska läget är patenterat)

Driftläge Kontinuerligt läge, intermittent läge, pulsläge, 
enkelpulsläge, pulståg, stokastiskt läge, 
antiinflammatoriskt läge 

Programmerbar 12 positioner efter namn

Patologier Fler än 60 patologier med interaktiva 
illustrationer och protokoll uppdelade efter fas

Kalibrering Grafiskt och akustiskt styrsystem för laserutsändning via 
en handenhet i enlighet med standarden. IEC 60825-1

Skärm Färgpekskärm TFT 7 tum

Märkspänning 100-240 V 50-60 Hz

Absorptionseffekt 160 VA

Dimensioner 390 x 282 x 170 mm

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

Laserklass IV

Ljusspridning 25°

Pulsbredd 1-1000 ms

IP-klass IPX0 enhet
IPX0 handenhet
IPX4 pneumatisk fotomkopplare

Villkor
drift

10 - 30 °C
30 - 75 % luftfuktighet, icke-kondenserande
700 - 1060 hPa

Villkor
Transport och förvaring

-10 - 55°C
10 - 90% luftfuktighet, icke-kondenserande
700 - 1060 hPa

Elektromagnetisk strålning Maximal lasereffekt på huden 5600 W/m²

Elektromagnetisk strålning Maximal lasereffekt på hornhinnan 9 W/m²

DNRO Nominellt avstånd för okularrisk 2,4 m

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

Certifiering CE0473

Klassificering av medicinsk enhet IIb
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10. EMC-tabeller

Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk strålning
 Intelect HPL 7/15 är avsedd för användning i angiven elektromagnetisk miljö. Köparen eller användaren av Intelect 

HPL 7/15 ska säkerställa att enheten används i sådan elektromagnetisk miljö som beskrivs nedan: 
Emissionstester Överensstämmelse Elektromagnetisk miljö

RF-strålning Grupp 1  Intelect HPL 7/15 använder endast RF-energi för dess interna 
funktioner. Därför är RF-strålningen mycket begränsad och 
det är liten risk att den orsakar störningar för näraliggande 

utrustning.

CISPR 11

RF-strålning Klass B Denna Intelect HPL 7/15 är avsedd för användning i alla miljöer, 
inklusive i vanliga bostäder och liknande som är direkt anslutna 

till det allmänna lågspänningsnätet. 
CISPR 11

Harmonisk utstrålning Klass A

IEC 61000-3-2

Spänningsfluktuation/flimmer Överensstämmer 
medIEC 61000-3-3
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Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet
Intelect HPL 7/15 är avsedd för användning i den angivna elektromagnetiska miljön. Köparen eller användaren av 

Intelect HPL 7/15 ska säkerställa att enheten används i sådan elektromagnetisk miljö som beskrivs nedan: 
Immunitetstest IEC 60601-1-2 Testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö

Elektrostatisk urladdning 
(ESD) IEC 61000-4-2

6 kV kontakt IEC 60601-1-2 Golv ska vara gjorda av trä, betong 
eller kakel. Om golven är av 

syntetiskt material bör den relativa 
luftfuktigheten vara minst 30 %

8 kV luft Testnivå

Snabba transientströmmar/
pulståg IE 61000-4-4

2 vK för effekt IEC 60601-1-2 Strömförsörjningen via elnätet 
ska vara av sådan kvalitet som 

normalt råder i kommersiell eller 
sjukhusmiljö. 

1 kV för in-/
utmatningsledningar > 3 m

Testnivå

Strömspikar IEC 61000-4-5 1 kV differentialläge IEC 60601-1-2 Strömförsörjningen via elnätet 
ska vara av sådan kvalitet som 

normalt råder i kommersiell eller 
sjukhusmiljö. 

2 kV CM-läge Testnivå

Kortvariga sänkningar, 
avbrott och variationer 

av spänningen i 
nätanslutningsledningarna 

IEC 61000-4-11

0 % Un för 0,5 cykler IEC 60601-1-2 Strömförsörjningen via elnätet 
ska vara av sådan kvalitet som 

normalt råder i kommersiell eller 
sjukhusmiljö. Om användaren 

av Intelect HPL 7/15kräver 
kontinuerlig drift under ett 

strömavbrott, rekommenderar vi 
att Intelect HPL 7/15 strömförsörjs 
från en avbrottsfri strömkälla eller 

ett batteri. 

40% Un för 5 cykler 

70% Un för 25 cykler Testnivå

0 % Un för 5 s 

Nätfrekvensens (50/60 Hz) 
magnetiska fält IEC 61000-

4-8

3 A/m IEC 60601-1-2 Kraftfrekventa magnetiska 
fält ska ligga vid nivåer som är 

karaktäristiska för an typisk plats 
i en typisk kommersiell miljö eller 

sjukhusmiljö. 

Testnivå
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Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet
Intelect HPL 7/15 är avsedd för användning i den angivna elektromagnetiska miljön. Köparen eller användaren av 

Intelect HPL 7/15 ska säkerställa att enheten används i sådan elektromagnetisk miljö som beskrivs nedan: 
Immunitetstest IEC 60601-1-2 Testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö

Portabel och mobil RF-
kommunikationsutrustning ska inte användas 

närmare någon del av Intelect HPL 7/15, 
inklusive kablar, än det rekommenderade 

separationsavståndet som beräknas utifrån 
den ekvation som är tillämpbar för sändarens 

frekvens. 

Rekommenderade avstånd:

Utstrålad RF 3 V/m 3 V/m d      1.2ʋ√P            80 MHz till 800 MHz

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

Ledningsbunden RF 3 V 3 V d      1.2ʋ √P

EN 61000-4-6 150 kHz till 80 MHz

Där P är maximal nominell uteffekt för 
sändaren i watt (W) enligt sändartillverkaren 

och d är det rekommenderade 
separationsavståndet i meter (m). 

Fältstyrkorna från fasta RF-sändare, som 
fastställts genom en elektromagnetisk 
undersökning på plats, ska vara mindre 
än överensstämmelsenivån inom varje 

frekvensområde. 
Interferens kan inträffa i närheten av 

utrustning märkt med följande symbol:

20xx

LATEX
FREE

REF
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Rekommenderade avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och Intelect HPL 7/15
Intelect HPL 7/15 är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö som är skyddad mot utstrålad RF-energi. Kunden 
eller användaren av Intelect HPL 7/15 kan bidra till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla 
ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och Intelect HPL 7/15 enligt ne-

danstående rekommendationer, baserat på kommunikationsutrustningens maximala uteffekt. 
Sändarens klassade maxi-

mala uteffekt (W)
Separationsavstånd baserat på sändarens frekvens (m)

150 KHz till 80 MHz 80 MHz till 800 MHz 800 MHz till 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

För sändare klassade för en maximal uteffekt som inte finns med i ovanstående lista kan det rekommenderade separationsa-
vståndet d i meter (m) uppskattas med den ekvation som gäller för sändarens frekvens, där P är sändarens maximala klassade 

uteffekt i watt (W) enligt sändartillverkaren. 

Obs!
(1) vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet

(2) dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Den elektromagnetiska utbredningen påverkas av absorption och 
reflektion från strukturer, föremål och människor.
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