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A. El aleti
B. 7” Dokunmatik ekran
C. Acil durdurma düğmesi
D. Çok işlevli düğme
E. Kalibrasyon soketi

F. Lazer verisini gösteren etiket
G. Ürün kimlik etiketi
H. Ana şalter
I. 2x2AT Sigortalar
J. 100-240 V ~ 50/60 Hz soket
K. Soğutma fanı
L. Güvenlik kilidi
M. Pedal soketi
N. Hasta güvenlik kilidi düğmesi 

(Opsiyonel)
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Aksesuarlar

Lazer el aleti

Pedal 
(4930)

Güvenlik gözlükleri
(4800)

3 kutuplu güvenlik kilidi
(4900)

Güç kablosu
(4910)

Ø 38 mm Aplikatör 
Manyetik ataşmanı

(207902)

Ø 26 mm Aplikatör 
Manyetik ataşmanı

(207901)
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Sınıf I Cihaz, BF tip

Alternatif elektrik akımı~
LL00115

İyonize olmayan radyasyon
Genel tehlike sembolü

Yasal imalatçı DJO France 
S.A.S

Cihaz seri numarası

Açık (şebeke elektriğine bağlı 
değil)

Fiber optik aplikatörü

Lazer tehlikesi Ürün kimlik etiketi 
(Intelect HPL 7)

Hasta düğmesi güvenlik kilidi 
(yalnızca ScanX sürümü) 

Pedalsoketi çıkartması

Güvenlik kilidi etiketi

Intertek Notified Body Kimliğiyle 
93/42/EEC Direktifi'ne uygunluk

Dikkat: Sınır IV lazer 
spesifikasyonları 
Intelect HPL 7
P 7 W
   810 + 980 nmy

Kapalı (şebeke elektriğine 
bağlı)

Etiket ve cihaz üzerindeki semboller

0

I

Kullanım talimatlarını izleme 
zorunluluğu

Lazer durdurma

0086

WEEE İşareti (2012/19/EU sayılı Avrupa 
Direktifi). Kullanım ömrü sonunda genel 
atıklardan ayrı muamele gerektiğini 
belirtir.” Avrupa Birliği Sınırlarında – Üye 
Ülkeler'in hepsinde uygulanmakta olan 
AB genel mevzuatı, bu işareti taşıyan 

elektrikli ve elektronik ürünlerin normal evsel atıklardan 
ayrı olarak atılmasını gerektirir. Buna, cihaz ve Güç 
kabloları ve Pedal gibi elektrikli aksesuarlar dahildir. 
Birleşik Krallık müşterileri, iade planlamak için DJO Ltd 
Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilir. Avrupa Birliği 
Dışında – Kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünleri 
atmak istediğinizde, ekipmanın "normal" evsel atıklara 
karışmaması için lütfen yerel yetkili kurum ile iletişime 
geçin.
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1.1 Intelect® HPL 7 ve 
HPL15 nedir?

1.2 Intelect HPL 7 
ve HPL15 ne için 
kullanılır?

1.3 Avantajlar

1. Giriş

Intelect HPL 7 (REF2879) ve HPL15 (REF 2979), yüksek enerjili lazer 
tedavisinde kullanılan medikal bir cihazdır ve lumbago, epitrokleit, omuz 
ağrısı, artroz, kontraktür, burkulmalar gibi kasları ve kemikleri etkileyen 
patolojilerin ve pek çok şikayetin tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Çoğu terapötik gereksinimi karşılayan güçlü ve kesin bir araçtır.
Intelect HPL 7 ve HPL15, sırasıyla 7W (Intelect HPL 7) ve 15W güce kadar 
(Intelect HPL 15), bir dizi güç ve dalga boyu ayarına sahiptir.

Intelect HPL 7 ve HPL15 ünitelerinin fotokimyasal etkisi, dokuda derin biyo 
stimülasyon oluşturarak hücre metabolizmasını yeniden aktif hale getirir. 
Sürekli, pulsed ve tek pulse modların yanı sıra stokastik modda da lazer ışını 
yayılabilir. Stokastik mod, doku üzerindeki termal etkileri sınırlandırarak 
terapötik sonuçların tamamen güvenli bir şekilde maksimize edilebilmesine 
imkan tanır.

Intelect HPL 7 ve HPL15 oldukça yenilikçi bir terapötik lazerdir. 
Ekipman bir dizi önemli özelliğe sahiptir:
- Gerçek Zamanlı işletim sistemi ve 7’’ dokunmatik ekran
- 60’ın üzerinde terapötik protokolün yer aldığı interaktif kütüphane
- Çeşitli güç yapılandırmaları, 7W etkin güce kadar (Intelect HPL 7), 
 15W etkin güce kadar (Intelect HPL 15)
- İdeal terapötik dalga boyları HPL 7 için (810+980nm) ve HPL15 için 

(810+980+1064)
- Intelect HPL 7 ve HPL15 çeşitli çalışma modlarına sahiptir: sürekli, kesikli, 

pulsed, tek pulse, burst, stokastik, anti-inflam.

Terapötik seviyede Intelect HPL 7 ve HPL15, ATP üretiminde artış sağlayan, 
mikro dolaşımı ve lenfatik peristalsiyi aktif hale getiren mitokondriyal 
stimülasyonu garanti altına alır. Sinir fiber membranlarının hiper 
polarizasyonu, prostaglandin prostasikline dönüşürken (sonrasında 
inflamatuar mediyatörler bloklanarak) analjezik etki ve bunun sonucunda 
ödem önleyici etki oluşturur. 
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1.4 Intelect 
HPL 7 ve HPL15 
kimler tarafından 
kullanılabilir?

Intelect HPL 7 ve HPL15 lazer tedavisi için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Lazer tedavisi, fizyoterapi ve analjezik tedavi alanına girer. Operatör, kalifiye 
ve yetkin olmakla birlikte aşağıdaki gruplardan birinde yer almalıdır:

Medikal personel:
Fizik tedavi uzmanı
Spor hekimi
Ortopedist
Kiropraktör
Ayak hastalıkları uzmanı
Doktor

Paramedik personel 
Fizyoterapist
Rehabilitasyon Tedavisi Uzmanı
Sporcu Tedavisi Uzmanı 
Fizik Tedavi veya Kiropraktör Lisansı için gözlem altında
olan Fizik Tedavi Uzmanı Asistanı ve Kiropraktör Asistanı

Alt akromiyal sorunlar
Cuff yaralanmaları
Artroz
Epikondilit
Epitrokleit
Bursit
Kırık art etkileri
Tendinit
Karpal tünel sendromu
Pubalji
Gonartroz
Ön çapraz bağ tamiri
Crow’s foot bursiti
Burkulmalar
Plantar fasiit
Aşil tendonu
Servikalji
Servikal brakialji
Kontraktür
Spondiloz
Lumbago
Koksartroz
Piriformis sendromu
Siyatik

1.5 Endikasyonlar



9 TR

Kullanılan lazer kaynağı kızılötesi aralığına yakın bir ışın yaydığı için genel 
olarak iki tip kontrendikasyon söz konusudur.

- Göz hasarı
- Özellikle sürekli emisyon ve hastanın fototipine bağlı olarak tedaviye maruz 
kalan dokuda termal hasar.

İlk vaka koruyucu gözlükler kullanılarak önlenebilirken ikinci vaka ise 
hastanın termal hassasiyetinin ve fototipinin operatör tarafından doğru 
bir şekilde değerlendirilmesiyle önlenebilir. “Talimatlar” bölümünde ayrıntılı 
olarak verilen değerlere ve kullanım spesifikasyonlarına uyun.

Özellikle aşağıdaki durumlarda kullanımdan kaçının:
- Neoplazm veya şüphesi bulunan hastalar
- Hamile kadınlar
- Işığa duyarlı bölgelerin tedavisi
- Enfekte bölgelerin tedavisi
- Epileptik hastalar
- Hemoraj bölgeleri 
- Kardiyak hastaların sempatik sinir, vagus siniri veya kardiyak bölgelerinin 
tedavisi.

1.6 Kontrendikasyonlar

Kullanıcı, uygulama öncesinde, tedavi yöntemi, endikasyonlar ve 
kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım talimatları dahil olmak üzere 
kılavuzun tamamını dikkatle
okumalıdır. 

Ekipman, elektrik çarpması riskini önlemek için koruyucu topraklama 
bulunan bir şebeke elektriğine bağlanmalıdır. 

Cihaz, birlikte verilen güç kablosu ile kullanılmalıdır.

Güç kablosu bükülmeye karşı korunmalı ve gerekirse kolaylıkla 
değiştirilebilmelidir. 

Manyetik alanlar ve elektrik alanları, ünitenin düzgün performansını 
etkileyebilir. Bu nedenle, ünitenin yakınında çalıştırılan bütün harici 
cihazların bu kılavuzun sonunda belirtilen ilgili EMC gerekliliklerini 
karşıladığından emin olun. Yüksek seviyede elektromanyetik radyasyon 
yayabilmeleri nedeniyle X-ışını ekipmanı, MRI cihazları, radyo 
sistemleri ve cep telefonları olası etkileşim kaynaklarıdır. Üniteyi bu tür 
ekipmanlardan uzak tutun ve kullanmadan önce performansını kontrol 
edin.

1.7 Genel uyarı
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Tüm bakım ve temizleme işlemlerinden önce ünitenin kablosu prizden 
çekilmelidir. Buradaki amaç elektrik çarpması riskini önlemektir. 

Nitrik Oksit (NO) ve oksijen gibi oksitleyici gazları veya yanıcı anestetik 
gazları kullanmaktan kaçınmanızı tavsiye ederiz.
Bazı malzemeler (örneğin yastık) oksijen ile sature olduğunda CİHAZIN 
NORMAL KULLANIMI sırasında bile aşırı yüksek sıcaklıklarda yanabilir. 
Üniteyi temizlemek ve dezenfekte etmek için kullanılan çözücülü 
solventlerin ve yanabilir solüsyonların LAZER CİHAZ kullanılmadan 
önce buharlaşmasına izin verilmelidir. Endojen gaz gibi yangın risklerine 
dikkat edin. 

Işının zayıf çalışması (olmaması veya sapması) emisyonun hatalı çalıştığı 
anlamına gelebilir.

Elektrikli devrelerin onarımı, üreticiden belge alındıktan sonra yetkili ve 
beceri sahibi bir personel tarafından yapılmalıdır. 

Garanti koşullarının ihlal edilmemesi için arıza olması halinde cihaz 
üreticisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. 

DJO tarafından sağlananlar dışında aksesuar kullanmayın. Diğer 
aksesuarlar tehlike oluşturabilir, ünitenin EMC özelliklerini etkileyebilir 
veya üniteye hasar verebilir.

Kullanmadan önce üniteyi kontrol edin. Ünite veya bir aksesuar hasar 
görmüşse üniteyi kullanmayın ve dağıtımcınız ile iletişime geçin.

Ünite üzerinde değişiklik yapmayın. Ünite yalnızca DJO yetkili personeli 
tarafından onarılabilir.

Intelect HPL 7 ve HPL15 patlayıcı, yanıcı veya alev alabilir atmosfer 
bulunan alanlarda kullanıma uygun değildir. 
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2. Hızlı kullanım rehberi

Intelect HPL 7 ve HPL15 ünitesini kullanmadan önce sağlam bir zeminde durduğundan emin olun.
Güç anahtarının "0" konumunda olduğundan emin olun. 
Güç kablosunun makineye takılı olduğundan emin olun; fişi bir güç prizine takın.
Intelect HPL 7 ve HPL15 ünitelerinin kurulumu konusunda sorularınız olması halinde lütfen DJO ile iletişime 
geçin (İletişim listesi bu Kullanım Kılavuzu'nun sonunda yer almaktadır).

Pnömatik pedal kablosunu, 
makinenin arkasındaki uygun sokete 
bağlayın.

Güvenlik kilidini, makinenin 
arkasında orta kısımda yer alan 
uygun sokete bağlayın.

Güvenlik kilidi makineye 
bağlandığında Intelect HPL 7 ve 
HPL15 tamamen işlevsel hale gelir; 
tedavi odasındaki kapı svicine 
olan bağlantı kalifiye bir elektrikçi 
tarafından yapılmalıdır.

Muhafazanın arka kısmındaki 
anahtarı kullanarak makineyi açın.
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Manyetik aplikatörü el aletine takın.

İçerideki herkesin (operatör ve 
hasta) onaylı koruyucu gözlükler 
kullandığından emin olun. 

Karşılama ekranından sonra bir 
klavye görüntülenir. Makineyi 
çalıştırmak için parolayı girin. 

Parola 1-2-3-4 olarak belirlenmiştir.

Tedaviye başlamak için modu seçin.
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Tedavi parametrelerini ayarlamak için 
"Hızlı başlangıç" öğesine basın. Bu 
işlem, emisyon başlamadan önce mod 
(sürekli, kesikli, pulsed, tek pulse, burst, 
stokastik, anti-inflam) seçmenize imkan 
tanır. Modu seçtikten sonra tedavi 
parametrelerini ayarlayabileceğiniz bir 
ekrana yönlendirilirsiniz.

Aktarılacak enerji miktarını seçmek için 
ekranın sağındaki kareye (Joule) basın 
ve düğmeyi saat yönünde çevirin; joule 
miktarının ayarlanması tedavi süresinin de 
otomatik olarak ayarlanmasını sağlar (sol 
üst kare).
Seçilen gücü ayarlamak için “lazer gücü” 
simgesine tıklayın ve düğmeyi saat 
yönünde çevirin. Parametre, ekranın sol 
alt kısmında görüntülenir.

Lazer emisyonu, ekranın sağ alt 
tarafındaki "play" (başla) öğesine ve 
pnömatik pedala basılarak başlatılır. 
Emisyon sırasında ses çıkış sinyali 
(yoğunluğu ayarlanabilir) etkinleşir ve 
tedavi parametreleri (Watt, süre, Joules 
ve lazer kafası sıcaklığı) ekranında 
alt kısmında diktörtgenler içinde 
görüntülenir. Ayak pedaldan çekildiğinde 
lazer emisyonu durur. 

Vücudun tedavi edilecek bölgesini 
belirleyin ve el aletini bu bölgeye dik bir 
şekilde yerleştirin.
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Makinenin arka kısmındaki anahtarı 
kullanarak makineyi kapatın.

Parametreleri (süre, enerji ve 
güç miktarı) sıfırlamak için "stop" 
(durdur) düğmesine basın. 

Lazer el aletini her zaman verilen aplikatör ile kullanın. 

Her tedavi öncesinde kalibrasyon prosedürü gerçekleştirmenizi tavsiye 
ederiz. 

Cihazı güvenli bir şekilde kapatmak için: tedaviyi tamamlayın ve lazer 
emisyonunu durdurun, makinenin arka kısmındaki düğmeyi kullanarak 
üniteyi kapatın, "0" konumunda olduğundan emin olun. 

Bağlantıyı kesmek ve optimum güvenlik sağlamak için cihazın güç 
kablosunu çıkarın. 

2.1 El aletinin 
kullanımı
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3. Kullanım talimatları

Tedaviyi başlatmak için "Hızlı başlangıç" öğesine basın, emisyon modunu 
(sürekli, kesikli, vb.) seçin, "Lazer gücü" öğesine basarak güç parametresini ve 
"Joule" öğesine basarak enerji miktarını ayarlayın, el aletini tutucusundan alın, 
el aleti ara parçasını takın ve lazer emisyonunu başlatmak için pedala basın. 
El aleti hastaya her zaman dik tutulmalıdır; düğmeyi saat yönünde / saatin 
aksi yönde döndürerek gücü artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Ekranın alt kısmında uygulanan asıl güç, süre, aktarılan enerji miktarı ve lazer 
kafasının sıcaklığı gösterilir.

3.1 Başlatma

Cihaz açıldıktan ve karşılama ekranı görüntülendikten sonra ana "cihaz 
yönetimi" ekranı açılır ve parola girmeniz istenir. 
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3.2.1 Sürekli mod

Modlar 7 bölüme ayrılmıştır:

A) Sürekli (başlık 3.2.1)
B) Kesikli (başlık 3.2.2)
C) Pulsed (başlık 3.2.3)
D) Tek Pulse (başlık 3.2.4)
E) Burst (başlık 3.2.5)
F) Stokastik (başlık 3.2.6)
G) Anti-Inflam (başlık 3.2.7)

Menünün bu bölümünde sürekli mod seçilebilir. Foto biyo stimülasyon 
etkisini tetiklemek ve ATP üretimini artırmak için yeterli miktarda enerji 
alışverişi sağlayan tek emisyon modu budur. Çıkış tutarlı bir şekilde sağlanır. 
Sürekli çıkış modu, doku yenilenme sürecinin tetiklenmesinde birinci 
derecede önemlidir; derin yaralanma patolojileri için endikedir. Tedaviyi 
başlatmak için sürekli emisyon modunu seçin, "lazer gücü" öğesine basarak 
güç parametresini ve "Joule" öğesine basarak enerji miktarını ayarlayın, el 
aletini tutucusundan alın, el aleti ara parçasını takın ve lazer emisyonunu 
başlatmak için pedala basın. Ekranın alt kısmında uygulanan asıl güç, süre, 
aktarılan enerji miktarı ve lazer kafasının sıcaklığı gösterilir.

3.2 Mod
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3.2.2 Kesikli mod

3.2.3 Pulsed mod

Tedaviyi başlatmak için kesikli emisyon modunu seçin, "lazer gücü" 
öğesine basarak güç parametresini ve "Joule" öğesine basarak enerji 
miktarını ayarlayın. Görev döngüsü üzerinde değişiklik yapılabilir. El aletini 
tutucusundan alın, el aleti ara parçasını takın ve lazer emisyonunu başlatmak 
için pedala basın. Ekranın alt kısmında uygulanan asıl güç, süre, aktarılan 
enerji miktarı ve lazer kafasının sıcaklığı gösterilir.

Pulsed mode, en yaygın olarak akut faz tedavide kullanılır ve anti-
inflamatuar işlemi optimize ederek termal etkiyi minimize ederken 
biyo stimülasyonu artırır. Bu mod, cilt tipine bağlı lazer emisyonu 
optimizasyonuna imkan tanır.
İmpals süresi < 500ms olacak şekilde seçilerek ekrandaki uygun seçeneğin 
kullanımıyla frekansın değiştirilmesi mümkündür.
Frekans parametresini ve pulse süresini ayarladıktan sonra "lazer gücü" 
öğesine tıklayarak çalışma gücünü ayarlayabilirsiniz. Ekranın sağ üst 
tarafındaki "Joules" öğesi ise aktarılacak enerji miktarını ayarlamanıza imkan 
tanır. El aletini tutucudan alıp aplikatörü taktıktan sonra "Start" (Başlat) 
öğesine ve pnömatik pedala basarak tedaviyi başlatabilirsiniz. 
Ekranın alt kısmında uygulanan asıl güç, süre, aktarılan enerji miktarı ve 
lazer kafasının sıcaklığı gösterilir. Süre ve enerji parametrelerini ayarlamak 
değiştirmek için ekranın üst kısmındaki kareye basmanız gerekir.
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3.2.4 Tek Pulse mod

3.2.5 Burst mod

Bu mod, tek pulse süresini ayarlamanıza imkan tanır. Tek Pulse mod, ayak 
pedalına her basıldığında süresi operatör tarafından belirlenen tek bir pulse 
uygular. Ekranın ortasındaki kareye basarak 20 ms ile 1000 ms arası bir süre 
seçilebilir. 
“Start" (Başlat) öğesine ve ardından pedala basıldığında belirli bir süre 
boyunca uygulanacak tek pulse etkinleştirilir. Pedala basmaya devam edilirse 
aynı pulse uygulanmaya devam edilir. Ekranın alt kısmında uygulanan asıl 
güç, süre, aktarılan enerji miktarı ve lazer kafasının sıcaklığı gösterilir. 

Bu mod, pulse frekansını ve her bir pulse için süreyi ayarlamanıza imkan 
tanır. Pulse süresinin < 500 ms olacak şekilde seçilmesi uygun seçimler 
yapılarak frekansı (10 Hz maks) değiştirmenize imkan tanır. Frekans 
parametresini ve pulse süresini ayarladıktan sonra "lazer gücü" öğesine 
tıklayarak çalışma gücünü ayarlayabilirsiniz. El aletini tutucudan alıp 
aplikatörü taktıktan sonra "Start" (Başlat) öğesine ve pnömatik pedala 
basarak tedaviyi başlatabilirsiniz. Ekranın alt kısmında uygulanan asıl güç, 
süre, aktarılan enerji miktarı ve lazer kafasının sıcaklığı gösterilir. 
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3.2.6 Stokastik mod

Stokastik mod, değişken güçte lazer pulse'ları uygular; bu mod, periferal sinir 
sistemi ile etkileşime geçerek tedavi sırasındaki sıcaklık hissini büyük ölçüde 
azaltır. “Doğal emisyonlar" ve periferal reseptörler üzerindeki termo mekanik 
işlem bir arada çalışarak nosiseptif yolların hızlı bir şekilde depolarize 
edilmesine, A-delta liflerin polarize edilmesine imkan tanır ve böylelikle 
Geçit Kontrolü vasıtasıyla zararlı etkiden gelen acıyı hafifletir. “Joule" 
simgesine basılarak tedavi sırasında aktarılacak enerji miktarı "Lazer gücü" 
öğesine basarak ise güç ayarlanabilir. Tedavi süresini ayarlamak istiyorsanız 
"Tedavi zamanı" öğesine basın. Joule değeri değişir. El aletini yuvasından 
alıp aplikatörü taktıktan sonra "Start" (Başlat) öğesine ve pnömatik pedala 
basarak tedaviyi başlatabilirsiniz. Ekranın alt kısmında uygulanan asıl güç, 
süre, aktarılan enerji miktarı ve lazer kafasının sıcaklığı gösterilir. 

3.2.7 Anti-Inflam. mod

Pulsed emisyon modu, tedavi sırasındaki termal etki sınırlandırılarak anti-
inflamatuar bir etki elde edilmesine imkan tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. 
“Joule" simgesine basılarak tedavi sırasında aktarılacak enerji miktarı "Lazer 
gücü" öğesine basarak ise güç ayarlanabilir. Tedavi süresini ayarlamak 
istiyorsanız "Tedavi zamanı" öğesine basın. Joule değeri değişir. El aletini 
tutucudan alıp aplikatörü taktıktan sonra "Start" (Başlat) öğesine ve 
pnömatik pedala basarak tedaviyi başlatabilirsiniz. Ekranın alt kısmında 
uygulanan asıl güç, süre, aktarılan enerji miktarı ve lazer kafasının sıcaklığı 
gösterilir. 
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Patoloji bölümü, operatörün kılavuzlu tedavi protokollerini izlemesine 
imkan tanır.
Bu bölümde, tedavi uygulamak istediğiniz anatomik bölgeye göre ayrılmış 
bir dizi terapötik protokol mevcuttur. Anatomik bölge, görüntülenen 
insan vücudundan seçilebilir; seçilen bölgeye basıldığında ilgili tedavi 
protokollerine erişim sağlanır. 

3.3 CPS

Her bir anatomik bölge için kas-iskelet sisteminin belirli patolojilerinin 
tedavisine yönelik terapötik protokoller mevcuttur.

Patoloji seçildikten sonra aşağıdakileri belirtmeniz istenir:
- Hastanın yaşı
- Hastanın fototipi
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Protokol, otomatik ayarlar seçildiğinde, her bir önceden ayarlı faz ile güç 
değeri, emisyon modu, süre ve/veya cm2 başına dozimetri değerlerini 
görüntüler. El aletini tutucudan alıp aplikatörü taktıktan sonra "Start" (Başlat) 
öğesine ve pnömatik pedala basarak tedaviyi başlatabilirsiniz. Ekranın alt 
kısmında uygulanan asıl güç, süre, aktarılan enerji miktarı ve lazer kafasının 
sıcaklığı gösterilir.
“Tedavi zamanı" öğesinin yanındaki sol kareye basarak patoloji protokolünü 
görebilirsiniz. 
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3.4 Sık kullanılanlar

3.5 Rehber

3.6 Programlama

“Sık kullanılanlar" bölümünde "Programlama" ekranında daha önce 
kaydettiğiniz protokollere girebilir ve başlatabilirsiniz. Protokol seçtikten 
sonra tedavi başlatılabilir. 

Bu bölüm cihaz doğru şekilde kullanıldığındaki terapötik endikasyonlar ile 
kontrendikasyonları ve bazı bilgileri gösterir.

Bu bölümde, önceki talimatları takip ederek çıkış modunu ve ardından 
tedavi parametrelerini (süre, güç, joule, vb.) seçerek sık kullanılan protokoller 
ayarlayabilirsiniz.
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Parametreleri seçtikten sonra ekranın sağ alt kısmındaki “kaydet” tıklayın. 
Protokolün veya hastanın adını girin ve ardından protokolü kaydetmek 
istediğiniz yeri seçip “kaydet” öğesine basın. Tedavi protokolü Sık Kullanılanlar 
içine kaydedilir.

ICE EN 60601-2-22 (terapötik ve diagnostik lazer ekipmanı güvenliğini 
yöneten norm) uyarınca: “Lazer ekipmanı, gerekirse destek ekipman 
kullanılarak, operatör tarafından kontrol edilmeli ve lazer emisyonları her 
zaman doğrulanmalıdır."

Bu nedenle Intelect HPL 7 ve HPL15 üniteleri "Kalibrasyon" özelliğine sahiptir. 
Bu test kullanılarak uygulanan asıl güç ölçülebilir ve böylece operatör lazer 
emisyonunun doğru olup olmadığını kontrol edebilir.

1) El aletindeki manyetik parçayı çıkarın

2) El aletinin ucundaki lensin tamamen temiz olup olmadığını kontrol edin; 
kirliyse temizleyin

3) El aletini kalibrasyon soketine yerleştirin

4) Kalibrasyon testini başlatmak için “kalibrasyonu başlat” öğesine basın; test 
sırasında pedal basılı tutulmalıdır.

5) "Calibration ok" (Kalibrasyon tamam) yanıtı gelirse makineyi kullanın. 
Gelen yanıt “Fault” (Arıza) ise 6.2 bölümüne bakın

6) Bu kalibrasyonu her iki haftada bir ve ilk kullanımdan önce tekrarlayın.

3.7 Kalibrasyon
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3.8 Ayarlar

Ürün ayarlarına ekrandan erişilebilir.

Dil: Yazılımın dili ayarlanabilir.

İkaz Sesi: Ürünün kullanımı (tedavi) sırasında verilecek sesli geribildirim sesi 
seviyesi ayarlanabilir.

Uyarı: “Uyarı" alanında dokunmatik düğme sesleri açılabilir veya kapatılabilir.

Bakım: Cihazın dahili yönetimi (rezerv bölüm) için bir parola ekleyin.

Ekran Işığı: Düğme kullanılarak ekranın parlaklığı ayarlanabilir.

Tedavi zamanları: Makinenin çalışmakta olduğu süreyi saat cinsinden 
gösteren değer.

Çalışma zamanları: Uygulanan etkin tedavi süresi.
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4. İkazlar

Intelect HPL 7 ve HPL15 kullanılırken makineyi iyi durumda muhafaza etmek 
için bazı önlemlerin alınması gerekir. Özellikle, el aleti ile makineyi birbirine 
bağlayan kabloya özen gösterilmelidir: hasar olması halinde makine doğru 
şekilde çalışmayabilir.

Makineyi asla kablosundan tutarak 
çekmeyin.

Intelect HPL 7 ve HPL15 ünitelerinin 
konumlarına dikkat edin: Kabloların 
kapılara, tedavi yatakları ile troleyler 
arasına veya çekmeceleri gibi diğer 
nesnelerin arasına sıkışmasına izin 
vermeyin.

Intelect HPL 7 ve HPL15 ünitelerinin 
pozisyonuna dikkat edin ve 
hareket ettirirken kablonun üzerine 
basmamaya özen gösterin. 

4.1 Kullanım 
sırasında dikkat 
edilmesi gereken 
hususlar
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Troleyin tekerleklerinin kabloyu 
ezmemesine dikkat edin.

Intelect HPL 7 ve HPL15 ünitesini asla 
acil durdurma butonunu kullanarak 
kapatmayın.
Bu buton yalnızca acil durumlarda 
kullanıma yöneliktir; lazeri kapatmak 
için kullanılmaya devam edilmesi 
halinde makine hasar görebilir. 

Intelect HPL 7 ve HPL15, invazif olmayan uygulamaya sahip terapötik bir 
lazerdir. Kullanım parametreleri büyük oranda doku pigmentasyonuna, yağ 
katmanının kalınlığına, patoloji alanının derinliği ve bölgesine ve hastanın 
hassasiyet durumuna bağlıdır. Lazer emisyonu pedala uygulanan basınca ve 
dokunmatik ekranda görüntülenen güç değerine bağlıdır.

Dokuya uygulanacak lazer radrasyonu bir aplikatör kullanılarak sağlanır, cilt 
ile temas ettirilmesi mümkündür. Aplikatör, cilt yüzeyine dik tutulmalıdır.

Tedavi edilecek alanları mürekkep ile işaretlemeyin; aplikatörün 

4.2 Terapötik 
bakım

Eğer acil durum butonuna basıldıysa, 
lazerin normal çalışması için tekrar 
çevirerek eski pozisyonuna getirin.
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Yüksek güçlü lazer tedavisinin verimliliği aşağıdakilere bağlıdır:

- Teşhisin doğruluğu
- Patoloji ve yüksek güçlü lazer etkisi arasındaki ilişki
- Özellikle tedavi edilecek doku derin olduğunda, optimum kullanım koşulları
- Kontrendikasyon olmadan karşılanan lazer radyasyon maruziyeti sınırları. 

Yanabilir malzemeler veya gazlar varken ya da oksijen takviyeli bir ortamda 
lazer çıkışı yapıldığında yangın ve/veya patlama riski olduğunu unutmayın.

Lazerin normal kullanımı sırasında oluşan yüksek sıcaklıkların bazı yanabilir 
malzemelerin (pamuk, solvent, vb.) alev almasına neden olabileceğini 
unutmayın.

yerleştirileceği bölgenin çevresini işaretleyin. 

Cilt yüzeyinin temiz ve en önemlisi ıslak veya terli olmadığından emin olun.

Termal hassasiyetin hastadan hastaya, tek bir hasta söz konusu olduğunda 
ise bölgeden bölgeye farklılık gösterdiğini, pigmentasyon seviyesinin 
enerji emilimini ciddi ölçüde etkilediğini ve bu nedenle eşit güçte emisyon 
sürelerinin sabit olmadığını unutmayın. 

Uygulamanın dik açıyla yapılması, eşit elektromanyetik radyasyon 
karakteristikleriyle, penetre edecek radyasyon kapasitesinin ve yansıyacak 
LAZER radyasyonu oranının muhafaza edilmesini sağlar. 
Tedavi, bağlanan terapötik fiber optik, emisyon gücü ve elbette tedavi 
süresinden etkilenir.

Her uygulamadan sonra etil alkol ile nemlendirilen bir yumuşak pamuk 
bez kullanarak el aletinin ucunu silin. Yeniden kullanmadan önce tüm alkol 
kalıntısının buharlaştığından emin olun.
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5. Standartlar ve güvenlik

Intelect HPL 7 ve HPL 15 aşağıdaki standartlara uygun şekilde tasarlanmış ve 
imal edilmiştir:
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 ve HPL15, güvenlik kilidine sahip sınıf IV bir lazerdir. 
Makineye bağlı özel bir düğme (hasta düğmesi) ile tedavinin istenen an 
kesilmesi mümkündür.

Bağlantı güvenlik kilidi 
Intelect HPL 7 ve HPL15, makinenin arkasında ve pedalın üst kısmında 
yer alan bir güvenlik kilidi konektörüne sahiptir.
Bu özellik, pedal için seri kontakt görevi görür ve tedavi odasının 
kapısına monte edilen kapı anahtarına bağlıdır. Konektör 12V dc'dir.

5.1 Lazer standartları

5.2 Güvenlik özellikleri

1 3

2
4 5

Limit

Limit Anahtarı
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Lazer uyarısı
Makinenin, yansıtıcı yüzeylerin olmadığı, iyi aydınlatılmış ve girişinde lazer 
uyarı işareti bulunan bir odada kullanılması tavsiye edilir. 

Lazer uyarı ışığı

Koruma
Radyasyona maruz kalan dokunun ısı nedeniyle hasar görme riski vardır 
ve DJO cihazlarda kullanılan güç ve odaklama sistemleri göz önünde 
bulundurulduğunda tedaviyi imkansız hale getirmeden bu riskin ortadan 
kaldırılması mümkün değildir. 

LAZER EKIPMANI KULLANILIRKEN MAKINE ILE BIRLIKTE VERILEN 
KORUYUCU GÖZLÜKLERIN, COD 651 VEYA TABLODAKI KORUMA 
SEVIYESINE EŞDEĞER DIĞER GÖZLÜKLERIN KORUNMASI YASAL BIR 
ZORUNLULUKTUR.

Verilen koruyucu gözlükler, cod. 651, ışık sinyallerinden korumaz veya 
bunların görünmesine engel olmaz.
DJO tarafından verilen lazer gözlüklerini kullanmanızı tavsiye ederiz.

Operatör, tedavi sırasında hastanın güvenliğini daima ve dikkatle takip 
etmeli ve yaralanmayı önlemek için gerekli önlemleri almalıdır.

Koruyucu gözlükler

DJO, ürünlerinin hatalı kullanımı veya kullanım kılavuzunda belirtilen 
talimatlara uygun olmayan bir şekilde kullanımından kaynaklanan kişi veya 
mülk hasarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Kod OD Koruma
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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Intelect HPL 7 ve HPL15 ailesindeki lazerler, fiber optik çıkış özellikli terapötik 
ve cerrahi lazerlerdir ve pompalanan yarı iletken lazer kafaları ile 600nm 
ve 2000nm dalga boyları arasında üniteye bağlı olarak maksimum 7W güç 
(Intelect HPL 7) veya maksimum 15W güç (Intelect HPL 15) ile çalışmak üzere 
tasarlanmıştır.

93/42/EEC Direktifi'nin Ek IX'u uyarınca bu cihaz aşağıdaki şekilde 
sınıflandırılmıştır:

-Uzun süreli kullanıma yönelik cihaz
-İnvazif olmayan uygulamaya sahip cihaz
-Aktif medikal cihaz
-Sınıf Ilb medikal cihaz

Genel güvenlik standartları uyarınca (IEC 60601-1) bu cihaz aşağıdaki 
şekilde sınıflandırılmıştır:

-Sınıf I aparat
-BF uygulamalı parçalara sahip aparat
-12 mm'den büyük ve sert nesnelere karşı sınıf IP2X muhafaza korumasına 
sahip aparat

-Yanıcı anestetik ve hava ya da oksijen karışımı mevcut olduğunda veya 
nitrojen protoksid ile kullanıma uygun olmayan aparat

-Sürekli çalışmaya uygun aparat

Lazer emisyonu karakteristikleri baz alınarak (IEC 60825-1:2014, 
paragraf d, tablo 4) aparat aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:
Sınıf IV

Intelect HPL 7 ve HPL15, RoHS spesifikasyonlarına uygundur ve geri 
dönüştürülmüş malzemeler kullanılır.

Genel tanım
Intelect HPL 7 ve HPL15, ABS ve alüminyum yapı kullanılarak imal edilmiştir.

Yapı imalatında kullanılan ve operatör ve hasta ile temas eden malzemeler 
yaygın olarak kullanılan malzemelerdir:

- El aleti silindiri için AISI 316L paslanmaz çelik
- Aplikatör el aleti için anodize alüminyum EN AW-2011 (Tedarikçi beyanı 
ektedir)

- Muhafaza için ABS

Muhafaza içinde soğutma sıvısı veya çarpışma ya da kaza halinde 
dökülebilecek diğer maddeler bulunmamaktadır. 

5.3 Sınıflandırma
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Devre genel olarak geniş ve iyi havalandırılan bir yapıdadır ve böylece aşırı 
ısınma ve ilgili sorunlar elimine edilmiştir. 
Tavsiye edilen çalışma sıcaklığı 10°C ila 30°C, nem oranı %30 ila %75 ve basınç 
değeri 700 ila 1060 hPa'dır.

Klinik veya hastanede, steril olmayan normal bir ortamda, kullanıldığında 
Intelect HPL 7 ve HPL15 sıvıların kazara dökülmesine karşı özel bir korumaya 
sahip değildir; devre kartları ile havalandırma ızgaraları arasındaki mesafe 
nedeniyle ara sıra gerçekleşen su veya jel sıçramaları ya da püskürmeleri 
sorun oluşturmaz.

Kullanım ortamları: Hastane, klinik ve özel merkezler.
Kullanılan ortamda aşağıdaki çevresel ve elektrik gereklilikleri karşılanmalıdır:
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6. Bakım

Intelect HPL 7 ve HPL15 lazer sistemi özel bakım prosedürleri gerektirmez; 
ancak, toz olmayan alanlarda kullanılmaları ve özenli bir şekilde 
temizlenmeleri tavsiye edilir.

6.1 Rutin bakım

Kalibrasyon soketini temizlemek 
için sıvı deterjan ile nemlendirilmiş 
pamuklu çubuk kullanın. 

Hemen temiz bir pamuklu çubuk ile 
temizleyin.

Lazer koruma penceresini 
temizlemek için kuru ve basınçlı 
hava kullanın.

Pencere çok kirliyse etil alkol ile 
nemlendirilmiş bir pamuklu çubuk 
kullanılabilir; çubuğu kullandıktan 
sonra vakit kaybetmeden basınçlı 
hava ile kurutun.

Ekranı ve muhafazayı temizlemek 
için ekran temizlemeye yönelik 
profesyonel mikrofiber bezler 
kullanın. 

Ekranın dikkatli bir şekilde 
temizlenmesi dokunmatik ekranın 
çalışmasına ilişkin olası sorunları 
ortadan kaldırır.
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Sorun giderme için aşağıdaki tabloyu kullanın. Diğer sorun türleri için lütfen 
DJO Yardım Merkezi ile iletişime geçin.

6.2 Sorun giderme ve 
periyodik bakım

Sorun Olası Neden Çözüm

Intelect HPL 7 ve HPL15 açılmıyor.

A) Güç beslemesi yok
B) Sigorta patlak
C)  Güç kablosu hasar görmüş veya 

fiş doğru şekilde takılmamış

A) Güç beslemesini kontrol edin
B) Sigortayı değiştirin
C)  Hasar gören kabloyu değiştirin veya 

fişi doğru bir şekilde takın

Makine 
enerji vermiyor

A) Çıkış devresi kesik
B) Acil durdurma düğmesine 

basılmış
C) Güvenlik kilidi açık

A) DJO Yardım Merkezi ile iletişime geçin 
B) Basın ve saat yönünde çevirin
C) Güvenlik kilidini kontrol edin

Lazer açılıyor ancak ekranda 
hiçbir şey gösterilmiyor

A) Muhtemel ekran arızası
A) DJO 
 Yardım Merkezi ile iletişime geçin

Düğmeye basıldığında istenen 
işlev gerçekleşmiyor

A) Muhtemel düğme arızası 
B) Olası kontrol devresi arızası

A) DJO 
 Yardım Merkezi ile iletişime geçin

Kalibrasyon kontrolü 
“ARIZA” mesajı veriyor

A) Muhtemel fiber optik arızası 
B) Bozulmuş lazer emisyonu
C) Kalibrasyon kontrol sistemi bozuk 

veya kirli

A) Lazer koruma penceresini temizleyin
B) Kalibrasyon ünitesini temizleyin
C) DJO 
 Yardım Merkezi ile iletişime geçin

Elektronik devrelerin kontrolü yüksek kalifikasyona sahip ve imalatçı 
tarafından yetkilendirilmiş bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu 
nedenle, garanti koşullarının geçerliliğini sürdürmesi için imalatçı ile iletişime 
geçilmelidir.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında tüm sorularınızı yanıtlamaktan 
mutluluk duyarız. 
Lütfen yerel satıcınız veya ilgili DJO Global tesisiniz ile iletişime geçin. 
DJO Global tesisleri arka sayfada listelenmiştir.
DJO Global'dan teknik servis almak için, lütfen aşağıdaki adresten iletişime 
geçin: 

internationalproductsupport@DJOglobal.com
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Uyarı
Doğrudan veya dolaylı yıldırımdan kaynaklanan güç dalgalanmaları olması 
halinde makine kilitlenerek lazer emisyonunun yapılmasını engelleyebilir.
Böyle bir durumda Yardım Merkezi ile iletişime geçin.

Mesaj Olası neden Çözüm

CHECK MACHINE HOURS 
(MAKİNE SAATİNİ KONTROL 
EDİN)

Lazer elektroniklerinin kontrol 
edilmesi gerekiyor

DJO 
Yardım Merkezi ile iletişime geçin

TEMPERATURE ALARM 
(SICAKLIK ALARMI)

Çalışma sıcaklığı çok yüksek

Makine açık durumdayken lazerin 
soğumasına izin verin.

Sorun devam ederse DJO Yardım 
Merkezi ile iletişime geçin

Arıza olması halinde Intelect HPL 7 ve HPL15 ekranlarında aşağıdaki uyarılar 
görüntülenir.

6.3 Alarmlar 
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7. Etiketler

BA
E CD

A Fiber optik aplikatörü 

B Lazer tehlikesi

C Lazer veri levhası

D
Ürün kimlik levhası
(Intelect HPL 7)

E Pedal bağlantısını gösteren çıkartma

F
Hasta düğmesi güvenlik kilidini 
gösteren çıkartma (Opsiyonel)

G Güvenlik kilidi bağlantısı

F G
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8. Garanti

DJO France ("Şirket"), Intelect HPL 7 ve HPL15 malzeme ve işçilik kusuru 
içermediğini garanti eder. Bu garanti, ilk tüketici tarafından satın alma 
tarihinden itibaren iki yıl (24 ay) geçerli kalır. Eğer bu Ürünler malzeme 
veya işçilikteki bir kusur dolayısıyla garanti süresi içerisinde işlevlerini yerine 
getiremezse, Şirket veya satış bayisi, Ürün'ün Şirket'e veya bayiye gönderiliş 
tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde, Şirket tercihine bağlı olarak, ilgili 
Ürün'ü onaracak ya da değiştirecektir.

Uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan arızalar, hatalar veya sorunlar 
garanti kapsamı dışındadır.



37 TR

9. Teknik veri

Teknoloji Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi

Dalga boyu 810+980 nm (HPL 7), 810+980+1064nm (HPL 15)

Rehber Işık 650 nm - 3 mW

Lazer gücü 7 W (HPL 7), 15 W (HPL 15)

Emisyon Sürekli (CW), Pulsed, Tek Pulse, Burst, 
ve Stokastik (patentli stokastik mod)

Çalışma modu Sürekli, Kesikli, Pulsed, Tek Pulse, Burst, Stokastik, Anti-
Inflammatory 

Programlanabilir Ada göre 12 pozisyon

Patolojiler Faza göre gruplara ayrılmış etkileşimli 
görseller ve protokoller içeren 60 patoloji

Kalibrasyon El aleti lazer emisyonu için ilgili standarda uygun görsel 
ve sesli kontrol sistemi. IEC 60825-1

Ekran Renkli TFT 7” Dokunmatik ekran

Besleme 100-240V 50-60Hz

Tüketim gücü 160 VA

Boyutlar 390 x 282 x 170 mm

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

Lazer Sınıfı IV

Işın sapması 25°

Atım Genişliği 1-1000 ms

IP Sınıflandırması IPX0 cihaz
IPX0 el aleti
IPX4 pnömatik pedal

Çalışma
koşulları

10 - 30°C
%30 - %75 yoğuşmasız nem
700 - 1060 hPa

Taşıma ve Depolama
Koşulları

-10°C - 55°C
%10 - %90 yoğuşmasız nem
700 - 1060 hPa

EMP Cilt üzerinde izin verilen maksimum emisyon 5600W/m²

EMP Kornea üzerinde izin verilen maksimum emisyon 9W/m²

DNRO Nominal Oküler Risk Mesafesi 2,4m

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

Onay CE0473

Medikal Cihaz Sınıflandırması IIb
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10. EMC (EMU) tabloları

Kılavuz ve üreticinin Bildirimi - Elektromanyetik emisyonlar
Intelect HPL 7/15 aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanıma uygundur. Intelect HPL 7/15 ünitesini satın alan 

kişi veya kullanıcı aşağıda belirtilen elektromanyetik alanlarda kullanılmasını sağlamalıdır: 
Emisyon Testi Uyum Elektromanyetik Ortam
RF emisyonları Grup 1 Intelect HPL 7/15 RF enerjisini yalnızca dahili işlevi için 

kullanmaktadır. Bu nedenle, RF emisyonları oldukça düşüktür 
ve bu emisyonların yakınındaki cihazlarda herhangi bir girişime 

neden olması beklenmez.

CISPR 11

RF emisyonları Sınıf B Intelect HPL 7/15, ev sistemlerinde ve mesken amaçlı kullanılan 
binalara sağlanan genel düşük voltajlı şebekelere doğrudan 

bağlı olan her türlü tesisatta kullanılmaya uygundur. 
CISPR 11

Harmonic emisyonlar Sınıf A

IEC 61000-3-2

Voltaj dalgalanmaları/flicker 
emisyonları

Uygunluk

IEC 61000-3-3
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Kılavuz ve üreticinin Bildirimi - Elektromanyetik bağışıklık
Intelect HPL 7/15 aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanıma uygundur. Intelect HPL 7/15 ünitesini satın alan 

kişi veya kullanıcı aşağıda belirtilen elektromanyetik alanlarda kullanılmasını sağlamalıdır: 
Bağışıklık testi IEC 60601-1-2 Test Düzeyi Uyumluluk seviyesi Elektromanyetik Ortam

Elektrostatik boşalma 
(ESD) IEC 61000-4-2

6 kV kontakt IEC 60601-1-2 Zeminin ahşap, beton veya seramik karo olması 
gerekir. Zemin sentetik materyalle kaplıysa, 

bağıl nem en az %30 olmalıdır
8 kV hava Test düzeyi

Elektriksel hızlı geçici 
rejim ani darbe IEC 

61000-4-4

Güç için 2 vK IEC 60601-1-2 Şebeke gücü kalitesi, tipik bir ticari ortam veya 
hastane ortamındaki gibi olmalıdır. 3 m’den uzun giriş/çıkış hatları 

için 1 kV
Test düzeyi

Dalgalanma IEC 
61000-4-5

1 kV diferansiyel mod IEC 60601-1-2 Şebeke gücü kalitesi, tipik bir ticari ortam veya 
hastane ortamındaki gibi olmalıdır. 2 kV ortak mod Test düzeyi

Güç kaynağı giriş 
hatlarındaki gerilim 

düşüşleri, kısa 
kesintiler ve gerilim 

değişimleri IEC 
61000-4-11

0,5 döngü için %0 Un IEC 60601-1-2 Şebeke gücü kalitesi, tipik bir ticari ortam veya 
hastane ortamındaki gibi olmalıdır. Intelect HPL 
7/15 kullanıcısı, ana şebeke kesintileri sırasında 
kesintisiz olarak çalışma gereğini duyuyorsa, 
Intelect HPL 7/15 ünitesinin kesintisiz bir güç 

kaynağı veya batarya ile çalıştırılmasını öneririz. 

5 döngü için %40 Un 

25 döngü için %70 Un Test düzeyi

5 s için %0 Un 

Güç Frekansı (50/60 
Hz) manyetik alan 

IEC 61000-4-8

3 A/m IEC 60601-1-2 Güç frekansı manyetik alanları, en az tipik 
bir ticari ortamda veya hastane ortamındaki 
tipik bir yerin karakteristiği olan seviyelerde 

olmalıdır. 

Test düzeyi
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Kılavuz ve üreticinin Bildirimi - Elektromanyetik bağışıklık
Intelect HPL 7/15 aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanıma uygundur. Intelect HPL 7/15 ünitesini satın alan 

kişi veya kullanıcı aşağıda belirtilen elektromanyetik alanlarda kullanılmasını sağlamalıdır: 
Bağışıklık testi IEC 60601-1-2 Test düzeyi Uyumluluk seviyesi Elektromanyetik ortam

Taşınabilir ve gezer RF haberleşme ekipmanları, 
kablolar da dahil olmak üzere Intelect HPL 
7/15’in hiçbir parçasına verici frekansı için 

uygulanan denklem ile hesaplanarak önerilen 
aralık mesafesinden yakın olmayacak şekilde 

kullanılmalıdır. 

Önerilen ayırma mesafesi:

Yayılan RF 3 V/m 3 V/m d      1,2ʋ√P            80 MHz - 800 MHz

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

İletilen RF 3 V 3 V d      1,2ʋ √P

EN 61000-4-6 150 kHz ila 80 MHz

Burada P, verici üreticisine göre watt (W) cinsinden 
vericinin maksimum çıkış gücü değeri, d ise metre 

(m) cinsinden önerilen ayırma mesafesidir. 
Elektromanyetik alan araştırması ile belirlenen sabit 

vericilerden gelen alan kuvvetleri, her bir frekans 
aralığındaki uyumluluk düzeyinden düşük olmalıdır. 

Şu sembolle işaretli ekipmanın etrafında girişim 
oluşabilir:

20xx

LATEX
FREE

REF
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Taşınabilir ve gezer RF haberleşme ekipmanları ile Intelect HPL 7/15 arası önerilen aralık mesafeleri
Intelect HPL 7/15, ışınımla RF bozulmalarının kontrol edildiği bir elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır. Intelect HPL 7/15 ünitesinin müşterisi ya da kullanıcısı, taşınabilir ve mobil RF iletişim donanımı 
(vericiler) ile Intelect HPL 7/15 ünitesi arasında, iletişim donanımının maksimum çıkış gücüne göre, yukarıda önerildiği 

gibi minimum bir mesafeyi koruyarak elektromanyetik etkileşimin önlenmesine yardımcı olabilir. 
Vericinin maksimum 

nominal çıkış gücü (W)
Vericinin frekansına göre ayırma mesafesi (m)

150KHz ila 80MHz 80MHz ila 800MHz 800MHz ila 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

Yukarıda listelenmeyen bir maksimum çıkış gücüne sahip vericiler için, metre (m) cinsinden önerilen ayırma mesafesi olan d, 
P’nin verici üreticisine göre watt (W) cinsinden vericinin maksimum çıkış gücü değeri olduğu, vericinin frekansına uygulanan 

denklem kullanılarak tahmin edilebilir. 

Not:
(1) 80MHz ve 800MHz’de, daha yüksek frekans aralığına yönelik aralık mesafesi geçerlidir

(2) Bu kılavuzlar her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma, yapılardan, nesnelerden ve insanlardan kaynaklanan 
yansıma ve absorpsiyondan etkilenir
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