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Denne brugervejledning er tiltænkt til brugere af Intelect® 

Mobile 2. Den indeholder generelle oplysninger om 

betjening, sikkerhedsanvisninger og vedligeholdelse.

For at maksimere brug, effektivitet og systemets levetid, skal 

du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gøre 

dig bekendt med funktionerne såvel som tilbehøret, inden 

systemet tages i brug.

Udover ovenstående oplysninger indeholder denne 

brugervejledning anvisninger for pleje og installation af det 

valgfrie vogn- og vakuummodul for brugere af Intelect® 

Mobile 2.

Inden påbegyndelse af behandling af patienten, skal brugere 

af dette apparat læse, forstå og følge oplysningerne i denne 

brugervejledning for hver tilgængelig behandlingsmetode, 

såvel som indikationer, kontraindikationer, 

sikkerhedsanvisninger, advarsler og farer. Konsulter andre 

ressourcer for yderligere oplysninger om anvendelse af 

elektroterapi og ultralyd.

TILTÆNKT BRUGERPROFIL

Den tiltænkte bruger af denne enhed er en licenseret læge. 

Brugeren skal kunne:

• Læse og forstå brugervejledningen, advarslerne, 

sikkerhedsanvisningerne og farerne.

• Opfatte hørbare og visuelle signaler.

• Læse og forstå indikationer og kontraindikationer for 

enheden.

TILTÆNKTE OMGIVELSER FOR BRUG

Enheden er tiltænkt til anvendelse i klinikker og steder 

for fjernbehandling. De tiltænkte kliniske betingelser for 

brug er en typisk klinik, herunder kiropraktiske klinikker, 

klinikker for fysioterapi, træningsrum for atleter eller 

andre rehabiliteringscentre. Patienternes eget hjem vil 

også hyppigt blive brugt, hvor lægen behandler patienten 

i dennes egne private omgivelser.

FORORD

BEMÆRK: Tekst indikeret med "BEMÆRK" indeholder 
nyttige oplysninger vedrørende den specifikke funktion, 
som beskrives.

FORSIGTIG
Tekst indikeret med "FORSIGTIG" beskriver mulige 

sikkerhedsovertrædelser, som potentielt kan forårsage 

mindre eller moderate kvæstelser eller skader på apparatet.

Tekst indikeret med "ADVARSEL" beskriver mulige 

sikkerhedsovertrædelser, som potentielt kan forårsage 

alvorlige kvæstelser eller skader på apparatet.

Tekst indikeret med "FARE" beskriver mulige 

sikkerhedsovertrædelser, som fremkalder overhængende 

farlige situationer, og som kan forårsage dødsfald eller 

alvorlige kvæstelser.

Sikkerhedsanvisningerne i dette afsnit samt hele 

brugervejledningen indikeres ved specifikke symboler. Forstå 

disse symboler og deres definitioner, inden betjening af dette 

apparat. Definitionen af disse symboler er som følger:

SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL

FARE

TILTÆNKT BRUG

Intelect Mobile 2 bruges til at levere forskellige modaliteter 

til patienten, ultralyd og elektrisk stimulation leveres enten 

som uafhængige terapier eller i kombination.
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GENEREL TERMINOLOGI

Følgende er definitioner for terminologien, som bruges i denne brugervejledning. Gør dig bekendt med disse begreber, så du 

nemmere kan betjene systemet og kontrollere funktionaliteten af Intelect® Mobile 2 .

SYMBOLER I SYSTEMSOFTWAREN

Startside

Tilbage til forrige skærm

Indstillinger

Indikerer et indsat USB-flashdrev

Indikerer batteriniveau

Indikerer, at der kan ses mere indhold ved at stryge 

lodret

Indikerer, at der kan ses mere indhold ved at stryge 

vandret

Indikerer, at der kan ses mere indhold ved at rulle

Luk vindue/forlad fuld skærm

Bekræft

Gem data

Rediger

Retningslinjer/Tildel til

Oplysninger om smerter

Kør igen

Afslut

 
Eksporter

Importer

Slet

Slet alt

Stop behandling

Stim

Ultralyd

Combo

Genvej

SPS (foreslået parameteropsætning)

Brugerdefinerede protokoller

Behandlingsdata

Kliniske ressourcer
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BESKRIVELSE AF MARKERINGER PÅ ENHED

Markeringerne på enheden indikerer dens overensstemmelse med 

de højeste gældende standarder for sikkerhed af medicinsk udstyr 

og elektromagnetisk kompatibilitet, og overholdelse af kravene 

i ISO 7010 og ISO15-223-1Én eller flere af følgende markeringer kan 

vises på enheden:

Der henvises til brugervejledningen

Advarsel, Forsigtig eller Fare

Elektrisk udstyr type BF

Ultralyd

Stim

Combo

Afspil

Pause

TIL/FRA

Fabrikant 

Fremstillingsdato 

Katalognummer 

Serienummer 

Skrøbelig, skal håndteres forsigtigt 

Denne ende opad 

Skal holdes tør 

Temperaturområde 

Relativ fugtighed

Atmosfærisk tryk

Testmyndighed 

CE-overensstemmelsesmærkning med nummer for 

bemyndiget organ

Vekselstrøm

Udstyr af klasse II

IP21

Radiofrekvensudstyr

Overensstemmelse med WEEE-direktiv

Lagerholdbarhed

Partinummer

US amplitude moduleret

MD

MARKERINGER PÅ VAKUUMMODUL

Kanal 1 enhedstilslutning til vakuum 1 2

Kanal 2 enhedstilslutning til vakuum 1 2

+/- Kanal 1 polaritet

1 2

+/- Kanal 2 polaritet

1 2
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INDIKATIONER

TENS

• Symptomatisk lindring af kroniske smerter

• Behandling af post-operative smerter

 

NMES

• Genoptræning af muskler

• Stigende lokal blodforsyning

• Afslapning af muskelspasmer

• Bibeholde/øge bevægelsesområde

KONTRAINDIKATIONER

Intelect® Mobile 2 må IKKE bruges under følgende 

betingelser:

• Må ikke bruges til lindring af symptomatiske lokale 

smerter, medmindre der er etableret ætiologi eller der 

er diagnoseret et smertesyndrom.

• Må ikke bruges, hvis der findes kræftlæsioner 

i behandlingsområdet.

• Anvend ikke stimulering over hævede, inficerede, 

betændte områder eller hududslæt (f.eks. flebitis, 

tromboflebitis, åreknuder, etc.).

• Må ikke bruges, hvis patientens formodes at have 

eller har en smitsom sygdom og/eller en sygdom, 

hvor det tilrådes, for generelle medicinske formål, at 

undertrykke varme eller feber.

• Placer ikke elektroder på carotis sinus-regionen 

(halsens forside) eller transcerebralt (igennem 

hovedet).

• Må ikke bruges på gravide kvinder. Sikkerheden ved 

anvendelse af terapeutisk elektrisk stimulering under 

graviditet er ikke fastslået.

• Brug ikke Intelect® Mobile 2 på patienter, som har 

eller har haft implanterbare neurostimulerende 

pacemakere, ICD eller andre implanterbare 

elektroniske enheder.

• Brug ikke Intelect® Mobile 2 på patienter med 

kropsbårne elektromekaniske medicinske enheder, 

f.eks. insulinpumpe.

• Brug ikke dette system i MRI-eller CT-omgivelser. 

Intelect® Mobile 2, dens komponenter og tilbehør må 

ikke være tilstede i MRI- eller CT-omgivelser.

• Anvend ikke stimulering transthoracisk eller på 

brystet, da introduktion af elektrisk strøm i hjertet kan 

forårsage hjertearytmi.

• Anvend ikke stimulering foran på halsen eller over 

munden. Der kan opstå alvorlige kramper af laryngale 

eller faryngale muskler, og kontraktionerne kan 

være tilstrækkelig stærke til at lukke luftvejene eller 

forårsage åndedrætsbesvær.

INDIKATIONER FOR ELEKTROTERAPI
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YDERLIGERE FORHOLDSREGLER

• Udvis forsigtighed ved patienter med formodede eller 

diagnoserede hjerteproblemer.

• Udvis forsigtighed ved patienter med formodet eller 

diagnoseret epilepsi.

• Udvis forsigtighed i følgende tilfælde:

 » Når der er en tendens til blødninger efter akut 

traume eller brud

 » Efter operationer, når 

muskelsammentrækninger kan forstyrre 

helingsprocessen

 » Under menstruation eller graviditet

 » På hudområder uden normal følsomhed

• Elektriske muskelstimulatorer må kun bruges med 

kabler og elektroder, som anbefales af fabrikanten.

• Med TENS-bølgeformer kan der opstå isolerede 

tilfælde af hudirritation på stedet, hvor elektroden er 

placeret ved lang tids anvendelse.

• Den effektive behandling af smerter ved TENS-

bølgeformer afhænger i høj grad af valg af patient af 

en person, som er kvalificeret i behandling af smerter.

INDIKATIONER FOR ELEKTROTERAPI (CONTINUED)

BIVIRKNINGER

• Der er rapporteret hudirritationer og forbrændinger 

under elektroderne ved brug af elektriske 

muskelstimulatorer. Irritationerne kan normalt 

reduceres ved brug af et alternativt ledende medie 

eller placering af elektroden på et andet sted.

• De potentielle bivirkninger med TENS er hudirritation 

og forbrændinger fra elektroder. 

Bemærk: 1. Hudirritationer og forbrændinger under elektroderne kan 
reduceres eller undgås ved at bruge en passende elektrodestørrelse og 
at sørge for optimal kontakt. Hvis du har spørgsmål vedrørende den 
korrekte elektrodestørrelse, skal du konsultere en licenseret læge, 
inden terapisessionen.

2. Hos nogle personer med meget følsom hud kan huden blive rød 
under elektroderne efter en session. Generelt er dette helt ufarligt, og 
det forsvinder normalt efter 10 til 20 minutter. Du må dog ikke starte 
en stimuleringssession igen på samme område, hvis huden stadig er 
rød.
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INDIKATIONER

• Lindring af smerter fra muskelkramper

• Lindring af smerter fra ledkontraktur

• Lindring af smerter associeret med 

ledbåndsforstuvninger, tendinitis og 

muskelforstuvninger

KONTRAINDIKATIONER

• Må ikke bruges til lindring af symptomatiske lokale 

smerter, medmindre der er etableret ætiologi eller 

der er diagnoseret et smertesyndrom.

• Må ikke bruges, hvis der findes kræftlæsioner 

i behandlingsområdet.

• Må ikke bruges, hvis patientens formodes at have 

eller har en smitsom sygdom og/eller en sygdom, 

hvor det tilrådes, for generelle medicinske formål, at 

undertrykke varme eller feber.

• Må ikke bruges over eller i nærheden af 

knoglevækstcentre, indtil knoglevæksten er komplet.

• Må ikke bruges over thoraxområdet, hvis patienten 

bruger en pacemaker.

• Må ikke bruges over et helende brud.

• Må ikke bruges over eller på øjne.

• Må ikke bruges ved graviditet.

• Der kan opstå vævsnekrose, hvis enheden bruges på 

iskæmiske væv i personer med vaskulære sygdomme, 

hvor blodforsyningen ikke kan følge det metaboliske 

behov.

• Brug ikke Intelect® Mobile 2 på patienter, som har 

eller har haft implanterbare neurostimulerende 

pacemakere, ICD eller andre implanterbare 

elektroniske enheder.

• Brug ikke Intelect® Mobile 2 på patienter med 

kropsbårne elektromekaniske medicinske enheder, 

f.eks. insulinpumpe.

• Brug ikke dette system i MRI-eller CT-omgivelser. 

Intelect® Mobile 2, dens komponenter og tilbehør må 

ikke være tilstede i MRI- eller CT-omgivelser.

YDERLIGERE FORHOLDSREGLER

Der skal tages yderligere forholdsregler, når der bruges 

ultralyd på patienter med følgende betingelser:

• Over et område af rygraden efter en laminektomi, 

dvs. når der blevet fjernet større områder af 

dækkende væv

• Over bedøvede områder

• På patienter med hæmoragisk diatese

INDIKATIONER FOR ULTRALYD
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PRODUKTBESKRIVELSE

Intelect® Mobile 2 COMBO er et to-kanals elektroterapi-, 

ultralydsterapi- og Combo-system brugt med eller 

uden en valgfri vogn, med mulighed for anvendelse af et 

vakuummodul. Dette apparat må kun bruges under recept 

og overvågning af en licenseret læge.

KOMPONENTER

I disse anvisninger anvendes begreberne "venstre" og "højre", 

som refererer til maskinens sider set fra forsiden af enheden.

Komponenterne af Intelect® Mobile 2 COMBO vises 

nedenfor.

HOVED

VOGN

BATTERIMODUL (valgfri)

Batteriet er et 18V 3350mAh LiIon genopladeligt batteri 

ULTRALYDSAPPLIKATORER

VAKUUMMODUL (VALGFRI)
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BRUGERGRÆNSEFLADE

4. ON/OFF-kontakt (kun aktiv, når enheden er tilsluttet til 

netstrøm)

5. Holder til ultralydsapplikator, venstre og højre side 

6. Netledningsstik

7. Batteridæksel 

8. USB-flashdrev-stik 

9. Magnetisk fastgørelse på vogn

10. Vakuumdæksel

11. Enhedshåndtag

Intelect® Mobile 2 COMBO brugergrænsefladen indeholder 

alle funktioner og kontroller, som er nødvendige for 

at brugeren kan få adgang til alle hjælpeprogrammer, 

modaliteter og parametre for ændringer og konfigurering af 

systemet. Farveskærm og berøringsskærm

1.  Justeringsring

2. Knap til afspilning/pause

3. "On/Off" knap. Tryk og hold (2 sek.) på knappen for at 

slå enheden FRA.

Håndtag

Farveberøringsskærm

Knap til afspilning/pause

Justeringsring

Holder til ultralydsapplikator 

"On/Off" knap

Stik til ultralydsapplikator Stik til kabler for elektrostimulering

ON/OFF-kontakt  
(kun aktiv, når enheden er 

tilsluttet til netstrøm)
USB-stik for 
softwareopgradering

Netledningsstik

Batteridæksel Vakuumdæksel
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1 2

Kanal 2 enhedstilslutning til vakuumKanal 1 enhedstilslutning til vakuum

+/- Kanal 1 polaritet +/- Kanal 2 polaritet

BRUGERGRÆNSEFLADE FOR VAKUUMMODUL

Beholder
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FORSIGTIG

• Denne enhed skal betjenes ved +5°C til +40°C og 15% til 90% relativ fugtighed. Enheden skal transporteres og opbevares 

ved -20°C til +60°C og 10% til 90% relativ fugtighed. 

• Brug af dele eller materialer, som ikke er fra DJO, kan nedsætte sikkerheden.

• Denne enhed må kun tilsluttes til emner og udstyr, som er specificeret i denne IFU som del af ME SYSTEM eller som er 

specificeret som værende kompatibel med ME SYSTEM.

• Enheden eller tilbehør må ikke skilles ad, ændres eller ombygges. Dette kan forårsage skader på enheden, fejlfunktion, 

elektrisk stød, brand eller personlige kvæstelser. 

• Fremmede materialer, væsker eller rengøringsmidler må IKKE komme i enheden, herunder, men ikke begrænset til, 

brandfarlige væsker, vand og metalgenstande for at forhindre skader på enheden, fejlfunktion, elektrisk stød, brand eller 

personlige kvæstelser. 

• Inden hver brug skal du kontrollere ultralydsapplikatoren for revner, som kan medføre indtrængning af ledende væsker. 

• Inden hver brug skal du kontrollere applikatorens kabler, STIM-kabler og associerede stik.

• Inden hver brug skal du kontrollere vakuumelektrodekopperne og slangerne for revner og skader, som muligvis kan 

forhindre vakuummet i at sikre elektroderne.

• Udvis forsigtighed ved omgang med ultralydsapplikatoren. Forkert håndtering kan påvirke dens karakteristika negativt. 

• Der skal altid udvises forsigtighed ved strømdensiteter på mere end 2mA/cm². 

• Enheden indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Hvis der opstår en fejlfunktion, skal du øjeblikkeligt stoppe 

brugen af enheden og konsultere din forhandler for reparation. 

• I tilfælde af, at enheden ikke bruges i lang tid med batteriet isat, anbefales det at forbinde enheden mindst én gang hver 4. 

måned for at genoplade batteriet.

• For bølgeformer med en DC-komponent:

 » Områderne, hvor elektroderne anvendes, skal ikke barberes.

 » Fortæl patienten, at en snurrende følelse under elektroderne er normalt, og at dette ikke er forbundet med risiko 

for forbrændinger. 

 » Skyl behandlingsområdet grundigt med vand lige efter behandlingen. 
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ADVARSEL

• Denne enhed må kun bruges under fortsat overvågning af en læge. 

• Forurenede svampe, elektroder, kabler og gel kan medføre infektion. 

• Brug af elektroder på flere forskellige patienter kan medføre infektion.

• Anvend ikke elektrostimuleringsbehandling, når patienten tager bad, brusebad eller befinder sig i en sauna.

• Anvend IKKE Intelect® Mobile 2 i nærheden af et ultrasonisk diatermisystem. 

• Anvend IKKE Intelect® Mobile 2 i nærheden af et mikrobølge eller RF-kortbølge diatermisystem. 

• Anvend IKKE denne enhed i omgivelser, hvor andre enheder bruges, som udstråler uafskærmet elektromagnetisk energi. 

• Elektronisk overvågningsudstyr (som f.eks. ECG-monitorer og ECG-alarmer) fungerer muligvis ikke korrekt, når der 

anvendes elektrisk stimulering.

• Simultan tilslutning af en PATIENT til et højfrekvens kirurgisk ME UDSTYR kan medføre forbrændinger på området, hvor 

STIMULATORENS elektroder placeres, og mulige skader på STIMULATOREN. 

• Bærbart RF-kommunikationsudstyr må ikke bruges nærmere end 30 cm (12 tommer) fra enhver del af Intelect Mobile 2, 

herunder kablerne specificeret af fabrikanten. I modsat fald kan dette medføre en forringelse af apparatets ydeevne.

• Brug af tilbehør, transducere og kabler udover de, som er specificeret eller leveret af fabrikanten af dette apparat, kan 

medføre stigende elektromagnetiske emissioner eller nedsat elektromagnetisk immunitet af apparatet, og dermed forkert 

drift.

• Udskiftning af batterier af ikke-trænet personale kan medføre brand eller eksplosion. Læs anvisningerne for udskiftning af 

batterier i Mobile 2 IFU grundigt igennem, inden du udskifter batteriet.

• Enheden er designet til at overholde de elektromagnetiske sikkerhedsstandarder. Dette apparat genererer, bruger og 

kan udstråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne for brug, kan dette 

forårsage forstyrrende interferens på andre enheder i nærheden. Du kan tjekke for forstyrrende interferens på andre 

enheder ved at tænde og slukke for apparatet. Prøv at korrigere interferensen ved en eller flere af følgende metoder:

 » Drej eller flyt modtagerenheden.

 » Øg afstanden imellem apparaterne.

 » Tilslut apparatet til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som de andre enheder er tilsluttet til.

 » Konsulter din autoriserede DJO-forhandler for hjælp. 

• Frakobl systemet fra strømkilden, inden du udfører vedligeholdelse, installation, fjernelse eller udskiftningsprocedurer for 

at forhindre elektrisk stød og mulige skader på systemet. 

• Intelect® Mobile 2 kan afgive elektrostatisk afladning (ESD) på mere end ±6 kV, når du griber om ultralydsapplikatoren 

første gang. I tilfælde af sådan en afladning, kan Intelect® Mobile 2 vise en permanent fejl. Intelect® Mobile 2 vil afbryde 

alle aktive udgange (stim, ultralyd), og automatisk sætte enheden i en sikker tilstand. 

• For at forhindre elektrostatisk afladning (ESD) større end ±6 kV:

 » Grib og hold ultralydsapplikatoren, inden du starter behandlingen. Hvis applikatoren skal lægges ned inden 

afslutning af behandlingen, skal du stoppe den aktuelle behandling først, og derefter sætte applikatoren i holderen.

 » Hold fugtigheden i omgivelserne på mindst 50% relativ fugtighed.

 » Gulve skal være af træ, beton, eller keramikfliser. Hvis gulvet er dækket med syntetisk materiale, anbefaler DJO at 

implementere yderligere kontrol for at opretholde en relativ fugtighed på mindst 50%.

 » Videregiv disse ESD-sikkerhedsprocedurer til sygeplejere, ansatte, gæster og patienter. 
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FARE

• Tilslut IKKE enheden til en strømforsyning, uden først at verificere, at strømforsyningen har den korrekte spænding. 

Forkert spænding kan forårsage skader på enheden, fejlfunktion, elektrisk stød, brand eller personlige kvæstelser. 

Enheden er designet til kun at fungere med den elektriske spænding, som er specificeret på spændings- og 

serienummerpladen. Kontakt din DJO-forhandler, hvis enheden ikke er korrekt klassificeret. 

• Enheden er ikke designet til at blive brugt i oxygenrige omgivelser. Der er risiko for eksplosion, hvis enheden bruges 

i omgivelser med letantændelige bedøvelsesmidler sammen med luft, oxygen eller nitrogenoxid. 
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Komponenterne af Intelect® Mobile 2 sættet vises nedenfor.

15-1200 Intelect Mobile 2 Ultralyd INTL Sæt EU-stik

15-1201 Intelect Mobile 2 Ultralyd INTL Sæt Alle stik

15-1202 Intelect Mobile 2 Stim INTL Sæt EU-stik

15-1203 Intelect Mobile 2 Stim INTL Sæt Alle stik

15-1204 Intelect Mobile 2 Combo INTL Sæt EU-stik

15-1205 Intelect Mobile 2 Combo INTL Sæt Alle stik

HOVED

KABLER
De tilgængelig kabler er vist nedenfor. Hvis brugeren 

bestiller en Mobile 2 Stim eller Mobile 2 Combo, vil boksen 

indeholde blå og grønne kabler. 

STRØMLEDNING
15-0144 Strømledning til stikkontakt 2m Sort EU 

15-0146 Strømledning til stikkontakt 2m Sort EU

15-0147 Strømledning 2m Sort EU

INTELECT MOBILE 2 SÆT KOMPONENTER COMBO-SÆTTET INDEHOLDER:

15-0133 INTELECT MOBILE 2 COMBO

79967 Kulstofelektroder

70010 STIM-kabler

6522055 Chattanooga-remme

42198 Elektrodegel

15-0144/46/47 Strømledning

13-1604 Trykt hurtigvejledning

15-0142 5 CM2 Ultralydsapplikator

4248 Flaske med ultralydgel

15-1140 USB-drev

STIM-SÆTTET INDEHOLDER:

15-0132 INTELECT MOBILE 2 STIM

79967 Kulstofelektroder

70010 STIM-kabler

6522055 Chattanooga-remme

42198 Elektrodegel

15-0144/46/47 Strømledning

13-1604 Trykt hurtigvejledning

15-1140 USB-drev

US-SÆTTET INDEHOLDER:

15-0131 INTELECT MOBILE 2 ULTRALYD

15-0144/46/47 Strømledning

13-1604 Trykt hurtigvejledning

15-0142 5 CM2 Ultralydsapplikator

4248 Flaske med ultralydgel

15-1140 USB-drev
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1. Applikatorhoved
Delen af applikatoren, som har kontakt med patienten under 

ultralyds- eller kombinationsterapi.

2. Applikator
Enheden, som forbindes til systemet og som indeholder 

applikatorhovedet.

3. LYSDIODE
Delen af applikatoren, som indikerer om applikatoren er 

koblet til eller frakoblet på behandlingsområdet. 

ULTRALYDSAPPLIKATOR
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Den valgfrie terapisystemvogn er designet til kun at 

blive brugt med Intelect® Mobile 2, og gør det muligt for 

brugeren nemt at transportere systemet til forskellige 

patienter i klinikken samt opbevare alt nødvendigt tilbehør, 

forsyninger og applikatorer, som bruges til de forskellige 

systemtilstande.

Hovedet fastgøres magnetisk på vognen.

Tag Intelect® Mobile 2 enheden og vognen ud af emballagen. 

Kontroller visuelt for beskadigelser. Rapporter omgående 

eventuelle skader til transportøren.

Følg disse trin for at påsætte Mobile 2 hovedet på vognen:

1. Indsæt enhedens bund i vognens skinne.

2. Læg enhedens bagside forsigtigt ned på vognen. 

Magneterne hjælper med at placere enheden korrekt på 

vognens top.

FASTGØRELSE AF HOVED PÅ VOGN
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TILSLUTNING AT KABLER OG 
INDSÆTNING AF STIK 

Når du indsætter stikkene, skal den flade side af stikket 

vende mod den flade side af bøsningen, hvorefter du kan 

skubbe stikket forsigtigt ind. Dette er for at undgå at bøje 

stifterne i stikket.

Indsæt kablet i det passende stik, inden du starter terapien.

VED MODTAGELSE

Fjern al emballage.

HVIS ENHEDEN LEVERES MED EKSTRA 
BATTERI

Efter at du har udpakket Intelect Mobile 2 skal du indsætte 

batteriet ved at følge nedenstående trin:

1. Skru batteridækslet af fra enhedens sokkel ved at fjerne de 

2 skruer, se nedenfor.

2. Fjern batteridækslet. 

3. Tilslut batteriet til batteristikket på enheden.

4. Indsæt batteriet.

5. Skru de 2 skruer på igen for at lukke batteridækslet. 

TÆNDE FOR ENHEDEN
Første gang, du tænder for enheden, skal du altid 

bruge netstrøm, også hvis batteriet er tilsluttet. Indsæt 

strømledningen på bagsiden af enheden og den anden ende 

i en stikkontakt. Placer ikke Intelect Mobile 2 på en måde, 

som gør det svært at afbryde strømmen fra stikkontakten.

Tænd for enheden med ON/OFF-kontakten på bagsiden af 

enheden.

1. Nedenstående startskærm vises i nogle få sekunder under 

opstart af enheden.

2. Den første opsætningsskærm vises derefter, hvor brugeren 

kan indstille sprog, enhedsnavn, tidspunkt og vælge en 

smerteskala for patienten som enten NRS (numerisk 

klassificeringsskala) eller VAS (visuel analogskala).

3. Klik på knappen "Fortsæt" for at gå til startskærmen.

IFU DOWNLOAD

1. Gå til Chattanooga websiden  

www.chattanoogarehab.com

2. Gå til produktfanen Intelect Mobile 2.

3. Udfyld registreringsformularen for at blive informeret om 

nye softwareversioner og IFU-opdateringer.

4. Gå til dokumentfanen.

5. Klik på den seneste version af din Intelect Mobile 2 enhed 

(COMBO, US eller STIM) brugervejledning for download.

Bemærk: Der kræves en PDF-læser for at vise IFU.
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ENHED FORBUNDET TIL STIKKONTAKT

1. Stik strømledningen ind på bagsiden af apparatet. Stik den 

anden ende af strømledningen i en stikkontakt.

BEMÆRK: Strømledningen kan frakobles fra bagsiden af 

enheden i en nødsituation.

2. Tænd for kontakten ON/OFF på bagsiden af enheden.

3. Tryk på knappen ON/OFF på LCD-skærmen

4. Vælg den ønskede funktion på startskærmen. 

ENHED FUNGERER MED BATTERISTRØM

1. Tryk på knappen ON/OFF på LCD-skærmen, som vist 

nedenfor.

2. Vælg den ønskede funktion på startskærmen  

(vist nedenfor).

ON/OFF knap

STOPPE BEHANDLINGEN OG SLUKKE FOR 
ENHEDEN
Tryk på knappen Afspil/pause for at sætte behandlingen 

i pause, og tryk derefter på Stop på berøringsskærmen. 

Hvis enheden er på netstrøm, skal du trykke på ON/OFF på 

forpanelet og derefter slukke for kontakten på bagsiden af 

enheden.

Hvis enheden er på batteristrøm, skal du følge ovenstående 

procedure, men for at slukke skal du trykke på ON/OFF på 

forpanelet. 

Knap til AFSPILNING/PAUSE
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Intelect Mobile 2 COMBO er udstyret med flere 

lysindikatorer:

INDIKATORER PÅ FORPANEL:

1. Farver:

• Lyseblå omkring Ultralydsterapi kanal Venstre og 

Højre

• Mørkeblå indikator omkring Elektrostimulation 

kanal 1

• Grøn indikator omkring Elektrostimulation kanal 2

2. Tilstande:

• Konstant lys, når tilstanden er valgt og udgangen ikke 

er aktiv

• Blinker, når udgangen er aktiv

• Blinker hurtigt, når behandlingen er afbrudt og der 

kræves en handling af brugeren

ON/OFF KNAP BLÅ INDIKATOR: 

• Lyser konstant, når enheden er tilsluttet til netstrøm

• Blinker, når der tændes/slukkes

AFSPIL/PAUSE KNAP BLÅ INDIKATOR: 

• Den blinker, når brugeren kan starte/genoptage en 

behandling. I modsat fald lyser den konstant.

INDIKATORLAMPER PÅ ENHEDEN
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KOMMUNIKATIONER

For at forberede for kommunikation med INTELECT MOBILE 2 skal du trykke på indstillingsknappen og rulle ned, og trykke på 

knappen Dataoverførsel for at starte Bluetooth-forbindelse.

1. Du skulle nu se meddelelsen Waiting for connection 

(Venter på forbindelse) mens enheden søger efter 

computeren, som den skal parres med.

2. Hvis der er én eller flere aktive kanaler på enheden, som 

giver behandling, vises der en fejlmeddelelse Active channel 

please stop before data transfer (Stop aktiv kanal, inden 

dataoverførsel). 

3. Enheden vil vise en talkode; indtast denne kode 

i computeren for at afslutte parringen. Der vises Connected 

(Forbundet) på skærmen og dataoverførsel via Windows 10 

App kan begynde.

4. Når den er forbundet i app'en, vises enhedens navn og 

type samt behandlingsdata/protokoller tilgængelige for 

eksport til computeren.

5. Behandlingsdata vises ved en identifikator. Når du vælger 

et emne, vises behandlingsdata associeret med dette id.

6. Brugerdefinerede protokoller vises ved navn og kan 

eksporteres til computeren og importeres fra computeren til 

enheden. Bemærk, at behandlingsdata kun kan eksporteres 

og ikke importeres.
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STRØM 

Indgang 100 - 240 V AC, 1,0 til 0,42 A, 50/60 Hz

Elektrisk klasse KLASSE II

Driftstilstand Kontinuerlig

Bemærk: Netstrømsisolering opnås ved brug af dobbeltpolskontakten 
på bagpanelet.

Elektrisk type (beskyttelsesgrad) 

Ultralyd .TYPE BF

Elektroterapi .TYPE BF

Elektroterapi vakuum .TYPE BF

Ultralyd og elektroterapi .TYPE BF

SPECIFIKATIONER FOR 
ELEKTROSTIMULERING

Udgangsspecifikationerne beskrives for hver bølgeform på 

siderne 24-26.

Medmindre andet er angivet er elektroterapistyringens 

nøjagtighed: ± 20 %.

Belastningsimpedans: 500-1000 Ohm

CC = Konstant strøm, effekt af belastningsimpedans på 

spænding

CV = Konstant spænding, effekt af belastningsimpedans på 

strøm

SYSTEMSPECIFIKATIONER OG MÅL

Bredde Dybde Højde Vægt (uden batteri)

Intelect Mobile 2 hovedenhed

COMBO 34cm 35,5cm 15cm 3,1kg

Ultralyd 34cm 35,5cm 15cm 2,8kg

STIM 25,5cm 35,5cm 15cm 2,9kg

Vognkonfigurationer

Vogn (sikker arbejdsbelastning 6,5kg) 48cm (MAKS.) 52cm (MAKS.) 96cm 10,1kg

Vogn med vakuum 48cm (MAKS.) 52cm (MAKS.) 96cm 11,5kg

Enhed på vogn - - 111 cm -

VAKUUMSPECIFIKATIONER

Strøm

Indgang 20-25 V DC, maks. strømstyrket 4A 

Elektrisk type TYPE BF

Generelle karakteristika

Vakuumområde .0 til 600 mbar maksimum +/- 5%

Vakuumtilstande Kontinuerlig eller pulseret kontinuerlig.

10 indstilling over vakuumområde,

60 mbar pr. indstilling,

+10 mbar til 10 mbar pr. indstilling

Pulseringstilstand

Indstillinger for maks. vakuum 2 til 10, +10mbar til 

-10mbar pr. indstilling 

Indstillinger for min. vakuum 1 til 9, +10mbar til -10mbar 

pr. indstilling

Holdetid i indstillinger for min. og maks. vakuum, 

0-20 sekunder, i 1 sekundstrin, +/-0.5 sekunder



25 SYSTEM DA

INTELECT® MOBILE 2 COMBO BRUGERVEJLEDNING

SPECIFIKATIONER FOR ULTRALYD

Frekvens 1 MHz; 3 MHz

Arbejdscyklusser 10%, 20%, 50%, kontinuerlig

Pulseringsrepetitionshastighed 16, 48 eller 100 Hz

Varighed af pulsering: 1 -31,25 ms

Maks. (ON): 31,25 ms

Min. (OFF): 5ms
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(*) Der kan måles en fejl på + 0,25 W med 1cm2 US applikator, 
pulseringstilstand 100Hz ved 10% eller 20% arbejdscyklus.

Medmindre andet er angivet er ultralydstyringens 

nøjagtighed: ± 20 %.

Spids-gennemsnit-forhold:  1:1, ved 50% arbejdscyklus

4:1, ved 20% arbejdscyklus

9:1, ved 10% arbejdscyklus

Stråle ikke-uniformitetsforhold <5:1 

Stråletype Kollimering

Behandlingstid 1 til 30 min

GENERELLE DRIFTS- OG 
OPBEVARINGSTEMPERATUR FOR SYSTEM

Driftsbetingelser

Enheden overholder kravene under følgende betingelser:

Temperatur: 5°C til 40°C

Relativ fugtighed: 15% til 90%

Atmosfærisk tryk: 70kPa til 106kPa

Transport- og opbevaringsbetingelser

Enheden vil forblive i korrekt tilstand under følgende 

betingelser:

Temperatur: -20°C til 60°C

Relativ fugtighed: 10% til 90%

Atmosfærisk tryk: 50kPa til 106kPa

Tid krævet for at Intelect Mobile 2 varmer op fra 

min. opbevaringstemperatur imellem brug, indtil 

Intelect Mobile 2 er klar til den TILTÆNKTE BRUG, når 

omgivelsestemperaturen er 20 °C: 5timer

Tid krævet for at Intelect Mobile 2 køler ned fra 

maks. opbevaringstemperatur imellem brug, indtil 

Intelect Mobile 2 er klar til den TILTÆNKTE BRUG, når 

omgivelsestemperaturen er 20 °C: 5timer

IPXX-klassificering for enhed

Klassificeret til IP21

IP2* Beskyttelse imod fingre eller andre genstande, som ikke 

er større end 80mm i længde og 12mm i diameter

*1 Beskyttelse imod lodret dryppende vand

IPXX-klassificering for US-applikator

Klassificeret til IPX7

IPX7 Beskyttelse imod nedsænkning i vand (op til 1m dybde)

RØD 

Karakteristika af RF-sender/modtager:

- Frekvensbånd for overførsel: 2400–2483,5 MHz

- Modulationstype: GFSK 

- Datahastighed: Op til 2Mbps 500kHz afvigelse ved 2Mbps 

- Effektiv udstrålingsstyrke: +6dBm
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Råd vedrørende størrelse og type af elektroder, som skal 

bruges, gives i enhedens GUI "retningslinjer for behandling.

CC: Konstant strøm CV: Konstant spænding

BØLGEFORMER

 IFC (Interferentiel) traditionel (4 pols)
Råd vedrørende størrelse og type af elektroder, som skal bruges, gives i enhedens GUI 

"Retningslinjer for behandling". 

Interferentiel strøm er en mellemfrekvens bølgeform. Strømmen 
distribueres igennem to kanaler (fire elektroder). Strømmene krydser 
hinanden i kroppen på behandlingsområdet. De to strømme interfererer 
med hinanden ved dette krydspunkt, hvorved der opstår en modulation 
af intensiteten (den aktuelle intensitet øges og sænkes ved en regulær 
frekvens).
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanal 1og2, 

Behandlingstid 1 - 60 min

Valgt tilstand CC

Udgangsintensitet  0-100 mA (CC)

Slagfrekvens  1-200 Hz

Bærefrekvens  2000-10.000 Hz

Cyklustid Kontinuerlig eller brugerdefineret

Strygetid 14 sek.

Strygning lav slagfrekvens  1-199 Hz

Strygning høj slagfrekvens  2-200 Hz

Scanningsprocent Statisk, 40%, 100%, manuel 

IRMS 0-78mA

DC-komponent Nej

 TENS- Asymmetrisk to-faset
Råd vedrørende størrelse og type af elektroder, som skal bruges, gives i enhedens GUI 

"Retningslinjer for behandling". 

Den asymmetriske to-fasede bølgeform har en kort pulseringsvarighed. 
Der er mulighed for stærk stimulering af nervefibre i huden såvel som 
muskelvæv. Denne bølgeform bruges ofte i TENS-enheder. På grund af 
dens korte pulsering, kan patienten typisk tolerere strømmen godt, også 
ved relativt høje intensiteter.
Udgangstilstand Elektroder

Udgangsintensitet  0-140 mA (CC) 0-140 V (CV)

Tilgængelig på kanal 1og2

Behandlingstid (Stim) 1-60 minutter

Behandlingstid (Combo) 1-30 minutter

Valg af tilstand (Stim) CC eller CV

Valg af tilstand (Combo)  CV

Amplitudemodulation 0% (Off) til 100% (On) 10% trin

Burstfrekvens   0-10 bps

Cyklustid Kontinuerlig eller brugerdefineret

Frekvens  1-200 pps

Frekvens strygning  On/Off

Fasevarighed  30-400 µsec

Strygetid 14 sek. 

Strygning lav frekvens 1-199 pps

Strygning høj frekvens 2-200 pps

IRMS 0-50mA

DC-komponent Nej
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BØLGEFORMER (FORTSAT)

 TENS - Symmetrisk to-faset
Råd vedrørende størrelse og type af elektroder, som skal bruges, gives i enhedens GUI 

"Retningslinjer for behandling". 

Den symmetriske to-fasede bølgeform har en kort pulseringsvarighed 
og kan give stærk stimulering af nervefibre i huden og i muskler. Denne 
bølgeform bruges ofte ved transportable muskelstimuleringsenheder 
samt nogle TENS-enheder.
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanal 1og2

Behandlingstid (Stim) 1-60 minutter

Behandlingstid (Combo) 1-30 minutter

Valg af tilstand (Stim) CC eller CV

Valg af tilstand (Combo) CV

Udgangsintensitet  0-140 mA (CC) 0-140 V (CV)

Amplitudemodulation 0% (Off) til 100% (On) 10% trin

Burstfrekvens 0-10 bps

Cyklustid Kontinuerlig eller brugerdefineret

Frekvens 1-200 pps

Frekvens strygning On/Off

Fasevarighed  30-400 µsec

Stigning 0-5 sek.

Strygetid 14 sek. 

Strygning lav frekvens 1-199 pps

Strygning høj frekvens 2-200 pps

IRMS 0-50mA

DC-komponent Nej

 TENS - HAN
Råd vedrørende størrelse og type af elektroder, som skal bruges, gives i enhedens GUI 

"Retningslinjer for behandling".

HAN bølgeformen giver optimale parametre med en præcist kontrolleret 
sekvens af Dense-and-Disperse (DD) stimuleringstilstande, hvor et 
burst på 8 pulseringer ved 80 Hz skifter med kontinuerlig stimulering 
(ingen burst), hvor hver tilstand varer 3 sekunder. Dette frembringer en 
synergistisk analgetisk effekt.
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanal 1, 2

Behandlingstid 1 - 60 min

Valgt tilstand CC

Udgangsintensitet 0 - 100 mA (CC)

Burstfrekvens 2 bps

Frekvens 80 pps

Fasevarighed 180 µsec

IRMS 0 - 19 mA

DC-komponent Nej
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BØLGEFORMER (FORTSAT)

 Mikrostrøm
Råd vedrørende størrelse og type af elektroder, som skal bruges, gives i enhedens GUI 

"Retningslinjer for behandling".

Mikrostrøm er en monofaset bølgeform af meget lav intensitet.
Der er rapporteret gode effekter af denne bølgeform ved behandling af 
sår. Den fysiologiske virkningsmekanisme af denne effekt er endnu ikke 
klart forstået. Det formodes at stimulere vævheling ved at stimulere 
"strømmen af kvæstelsen", en strøm, som opstår naturligt i helende væv.
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanaler 1, 2

Behandlingstid 1 - 60 min

Valgt tilstand CC

Udgangsintensitet 0 - 1.000 μA

Arbejdscyklus 50 %

Frekvens 0,1 - 1.000 pps

Polaritet Positiv, Negativ eller Skiftende

IRMS 0 - 1 mA

DC-komponent Nej

 VMS™

Råd vedrørende størrelse og type af elektroder, som skal bruges, gives i enhedens GUI 

"Retningslinjer for behandling". 

VMS er en symmetrisk to-faset bølgeform med et 100 µsec 
interfaseinterval. Da pulseringen er relativt kort, har bølgeformen en lav 
belastning af huden, hvorved den er egnet til applikationer, som kræver 
høje intensiteter, som f.eks. i genoptræningsprotokoller for muskler.
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanaler 1, 2

Behandlingstid (Stim) 1-60 minutter

Behandlingstid (Combo) 1-30 minutter 

Valg af tilstand CC eller CV

Udgangsintensitet  0- 140 mA (CC) 0-140 V (CV)

Anti-træthed   Off eller On

Kanaltilstand  Enkel, Gensidig, Co-Contract

Cyklustid Kontinuerlig eller brugerdefineret

Frekvens  1-200 pps

Fasevarighed  30-1.000 µsec

Stigning 0-5 sek.

Indstil intensitet Indstilling af intensitet for individuel kanal/begge kanaler 

i tilstandene Gensidig og Co-Contract 

IRMS 0-50mA

DC-komponent Nej
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 IFC præmoduleret (traditionel (2 pols)
Råd vedrørende størrelse og type af elektroder, som skal bruges, gives i enhedens GUI 

"Retningslinjer for behandling". 

Præmoduleret strøm er en mellemfrekvens bølgeform. Strømmen kommer 
fra én kanal (to elektroder). Strømmens intensitet er moduleret: Den øges 
og sænkes ved en regulær frekvens (amplitude modulation frekvens).
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanal 1, 2

Behandlingstid (STIM) 1-60 minutter

Behandlingstid (COMBO) 1-30 minutter 

Valg af tilstand CC eller CV

Udgangsintensitet 0-100 mA (CC) 0-100 V (CV)) bærer 

Fast slag (strygning fra)   1-200 Hz

Cyklustid Kontinuerlig eller brugerdefineret

Frekvens 2.000-10.000 Hz

Strygning lav slagfrekvens  1-199 Hz

Strygning høj slagfrekvens  2-200 Hz

IRMS 0-55mA

DC-komponent Nej

 Diadynamiske bølgeformer
Råd vedrørende størrelse og type af elektroder, som skal bruges, gives i enhedens GUI 

"Retningslinjer for behandling".

De diadynamiske bølgeformer er ændrede vekselstrømme. 
Vekselstrømmen er ændret for at tillade, at strømmen kun går i én 
retning.
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanaler 1, 2

Behandlingstid 1 - 60 min

Valgt tilstand CC

Udgangsintensitet 0 - 60 mA

MF (Monophasé Fixe) - Frekvens på 50 Hz:

Fasevarighed på 10 ms efterfulgt af en pause på 10 ms.

IRMS [mA] 0 - 33 mA

DF - 
Frekvens på 100 Hz: fasevarighed på 10 ms.

CP -
1 sekund MF efterfulgt abrupt af 1 sekund DF.

LP - 
Rytmisk fluktuation imellem 2 MF-strømme. 

CP-iso -
En kombination af MF- og DF-bølgeformer. CP-id: Samme som CP-iso.

IRMS 0 - 47 mA

DC-komponent Ja
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 Russisk
Råd vedrørende størrelse og type af elektroder, som skal bruges, gives i enhedens GUI 

"Retningslinjer for behandling".

Russisk strøm er en sinusformet bølgeform, som leveres i bursts eller 
pulseringsserier. Opfinderen af denne metode (Kotz) hævder, at den 
frembringer de største effekter ved genoptræning af muskler uden særlig 
ubehag for patienten.
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanal 1, 2

Behandlingstid 1 - 60 min

Valg af tilstand CC eller CV

Udgangsintensitet 0 - 100 mA (CC) 0 - 100 V (CV)

Burstfrekvens 1-100 bps

Bærefrekvens 2.500 Hz

Cyklustid Kontinuerlig eller brugerdefineret

Arbejdscyklus 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %

Stigning 0 - 5 sek.

IRMS 0 - 39 mA

DC-komponent Nej

 VMS™ Burst
Råd vedrørende størrelse og type af elektroder, som skal bruges, gives i enhedens GUI 

"Retningslinjer for behandling".

VMS Burst er en symmetrisk to-faset bølgeform leveret i burst-format.  
Da pulseringen er relativt kort, har bølgeformen en lav belastning 
af huden, hvorved den er egnet til applikationer, som kræver høje 
intensiteter, som f.eks. i genoptræningsprotokoller for muskler.
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanal 1, 2

Behandlingstid 1 - 60 min

Valg af tilstand CC eller CV

Udgangsintensitet 0 - 140 mA (CC) 0 - 140 V (CV)

Anti-  Off eller On

Burstfrekvens 1-200 bps

Kanaltilstand Enkel, Gensidig, Co-Contract fase

Cyklustid Kontinuerlig eller brugerdefineret

Varighed 30-400 μsec

Stigning 0-5 sek.

Indstil intensitet Intensitet for individuel kanal/begge kanaler

Indstilling i tilstandene Gensidig og Co-Contract

IRMS 0-50 mA

DC-komponent Nej
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 MONOFASET: Monofaset rektangulær
Pulseret
Råd vedrørende størrelse og type af elektroder, som skal bruges, gives i enhedens GUI 

"Retningslinjer for behandling".

Den monofasede rektangulære pulserede bølgeform er en afbrudt énvejs 
strøm med en rektangulær impulsform.
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanal 1, 2

Behandlingstid 1 - 60 min

Valgt tilstand CC

Udgangsintensitet 0 - 60 mA (CC)

Fasevarighed 0,1 - 1.000 ms

Faseinterval 5 - 5.000 ms

IRMS 0 - 47 mA

DC-komponent Ja

 GALVANISK: Kontinuerlig
Råd vedrørende størrelse og type af elektroder, som skal bruges, gives i enhedens GUI 

"Retningslinjer for behandling".

Galvanisk strøm er en jævnstrøm, som kun går i én retning.
Strømmen kan være kontinuerlig eller afbrudt.
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanal 1, 2

Behandlingstid 1 - 60 min

Valgt tilstand CC

Udgangsintensitet 0 - 40 mA (CC)

Cyklustid Kontinuerlig eller brugerdefineret

Skift af polaritet On eller Off

Med skift af polaritet ændres polariteten i

midten af behandlingstiden.

IRMS 0 - 44 mA

DC-komponent Ja

 MONOFASET: Monofaset triangulær
Pulseret
Råd vedrørende størrelse og type af elektroder, som skal bruges, gives i enhedens GUI 

"Retningslinjer for behandling".

Den monofasede triangulære pulserede bølgeform er en afbrudt énvejs 
strøm med en triangulær impulsform.
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanal 1, 2

Behandlingstid 1 - 60 min

Valgt tilstand CC

Udgangsintensitet 0 - 60 mA (CC)

Fasevarighed 0,1 - 1.000 ms

Faseinterval 5 - 5.000 ms

IRMS 0 - 27 mA

DC-komponent Ja

 GALVANISK: Afbrudt
Råd vedrørende størrelse og type af elektroder, som skal bruges, gives i enhedens GUI 

"Retningslinjer for behandling".

Galvanisk strøm er en jævnstrøm, som kun går i én retning.
Strømmen kan være kontinuerlig eller afbrudt.
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanal 1, 2

Behandlingstid 1 - 60 min

Valgt tilstand CC

Udgangsintensitet 0 - 40 mA (CC)

Pulseringsvarighed 136 μsec

Faseinterval 25 usec

Skift af polaritet On eller Off

Med skift af polaritet ændres polariteten i

midten af behandlingstiden.

Skift af polaritet stigning 1 sek.

IRMS 0 - 41 mA

DC-komponent Ja
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 Träbert (Ultrareiz)
Träbert strøm er en monofaset bølgeform med en fasevarighed på 2 ms 
og en pause på 5 ms, som resulterer i en frekvens på ca. 143 Hz.
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanal 1, 2

Behandlingstid 1 - 60 min

Valgt tilstand CC

Udgangsintensitet 0 - 80 mA (CC)

Frekvens 143 pps

Skift af polaritet On eller Off

Med skift af polaritet ændres polariteten i

midten af behandlingstiden.

Fasevarighed 2 ms

IRMS 0 - 47 mA

DC-komponent Ja

 Lavt niveau galvanisk
Råd vedrørende størrelse og type af elektroder, som skal bruges, gives i enhedens GUI 

"Retningslinjer for behandling".

Lav galvanisk strøm er en jævnstrøm, som kun går i én retning. 
Intensiteten er begrænset til 4,0 mA
Udgangstilstand Elektroder

Valgt tilstand CC

Udgangsintensitet 0 - 4 mA (CC)

Dosering 40 - 80 mA-min

Polaritet Fast ved positiv

IRMS 0 - 5 mA

DC-komponent Ja

 FORSTÆRKET: Monofaset rektangulær
FORSTÆRKET: Monofaset rektangulær strøm er en serie af rektangulære 
monofasede pulseringer. Pulseringerne stiger til maksimum, holdes og 
sænkes derefter, inden de sættes i pause. Denne bølgeform er velegnet til 
genoptræning af muskler.
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanal 1, 2

Behandlingstid 1 - 60 min

Valgt tilstand CC

Udgangsintensitet 0 - 60 mA (CC)

Frekvens 5 - 60 Hz

Fasevarighed 0,2 - 5,0 ms

Pause 0 - 57 sek.

Forstærkninger pr. minut 1 - 20

IRMS 0 - 37 mA

DC-komponent Ja

 FORSTÆRKET: Monofaset triangulær
Den forstærkede monofasede triangulære pulseringsbølgeform er en 
én-kanals bølgeform. Den er en triangulær pulseringsbølgeform, som 
forstærkes og sænkes i amplitude (forstærket).
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanaler 1, 2

Behandlingstid 1 - 60 min

Valgt tilstand CC

Udgangsintensitet 0 - 60 mA (CC)

Frekvens 5 - 60 Hz

Fasevarighed 0,2 - 5,0 ms

Pause 0 - 57 sek.

Forstærkninger pr. minut 1 - 20

IRMS 21 mA

DC-komponent Ja
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 VMS™ FR
VMS-FR-versionen af VMS-bølgeformen er en fysiologisk baseret 
interaktion af kanaler, hvor én kanal stimulerer agonisten og den 
anden stimulerer antagonisten af muskelgruppen, som trænes. Den 
agonistiske kanal initierer bevægelsen med en kort kraftig strøm, 
efterfulgt af en periode med fortsat aktivitet for at afslutte bevægelsen. 
Den antagonistiske kanal giver en kort kraftig strøm for at nedsætte den 
oprindelige acceleration af agonisten, efterfulgt af lav udgangsstrøm 
for at regulere agonistens bevægelser. Bevægelsen afsluttes med en 
sidste kraftig aktivitet i begge kanaler. VMS er en symmetrisk to-
faset bølgeform med et 100 µsec interfaseinterval. Da pulseringen er 
relativt kort, har bølgeformen en lav belastning af huden, hvorved 
den er egnet til applikationer, som kræver høje intensiteter, som f.eks. 
i genoptræningsprotokoller for muskler.
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanaler 1 og 2

Behandlingstid 1 - 60 min

Valgt tilstand CC

Udgangsintensitet 0 - 140 mA (CC)

Varighed af burst 200 - 5.000 ms

Cyklustid TBD

Frekvens 20 - 80 pps

Fasevarighed 30 - 400 µsec

IRMS 0 - 39 mA

DC-komponent Nej

 Højspændings pulseret strøm (HVPC)
Råd vedrørende størrelse og type af elektroder, som skal bruges, gives i enhedens GUI 

"retningslinjer for behandling". 

Højspændings pulseret strøm (HVPC) har en meget kort 
pulseringsvarighed karakteriseret ved to forskellige spidser ved høj 
spænding. Bølgeformen er monofaset (strømmen går kun i én retning). 
Den høje spænding forårsager en nedsat hudmodstand, hvorved 
strømmen er bekvem og nem at tolerere. 
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanaler 1, 2

Behandlingstid (STIM) 1-60 minutter

Behandlingstid (COMBO) 1-30 minutter

Valgt tilstand CV

Udgangsintensitet  0- 500 V (CV)

Cyklustid Kontinuerlig eller brugerdefineret

Visning  Volt

Frekvens  1-200 pps

Polaritet   Positiv eller negativ

Stigning   0,5-5 sek.

Strygetid 14 sek. 

Strygning høj frekvens 2-200 pps

Strygning lav frekvens 1-199 pps

IRMS 0-45mA

DC-komponent 0 - 1,5 mA
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 Isoplanar Vektor Interferential strøm
Interferentiel strøm er en mellemfrekvens bølgeform. Strømmen 
distribueres igennem to kanaler (fire elektroder). Strømmene krydser 
hinanden i kroppen på behandlingsområdet. De to strømme interfererer 
med hinanden ved dette krydspunkt, hvorved der opstår en modulation 
af intensiteten (den aktuelle intensitet øges og sænkes ved en regulær 
frekvens). I Isoplanar vektor IFC har kanal B et fast faseskift på 45° imod 
kanal A.
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanal 1 og 2

Behandlingstid 1 - 60 min

Amplitude 0 - 100 mA (CC)

Slagfrekvens 1 - 200 Hz

Bærefrekvens 2000 - 10.000 Hz

Cyklustid Kontinuerlig eller brugerdefineret

Stigning 0 - 5 sek.

Strygetid 14 sek.

Strygning lav slagfrekvens 1 - 199 Hz

Strygning høj slagfrekvens 2 - 200 Hz

Vektorscanning Fast ved 45°

IRMS 0 - 55 mA

DC-komponent Nej

 Dipol Vektor Interferential strøm
Interferentiel strøm er en mellemfrekvens bølgeform. Strømmen 
distribueres igennem to kanaler (fire elektroder). Strømmene krydser 
hinanden i kroppen på behandlingsområdet. De to strømme interfererer 
med hinanden ved dette krydspunkt, hvorved der opstår en modulation 
af intensiteten (den aktuelle intensitet øges og sænkes ved en regulær 
frekvens). Med dipol vektor teknik opsummeres strømmene fra de to 
elektrodepar vektorielt i vævet. Effekten er, at stimuleringen kun opstår 
i retningen af den resulterende vektor, hvilket kan justeres over et 
område på 360º.
Vinklen justeres enten manuelt og er konstant, eller genereres 
automatisk, så den fulde rotation (360°) genereres automatisk i en 
justerbar timing (rotationstid).
Udgangstilstand Elektroder

Tilgængelig på kanal 1 og 2

Behandlingstid 1 - 60 min

Amplitude 0 - 100 mA (CC)

Slagfrekvens 1 - 200 Hz

Bærefrekvens 2000 - 10.000 Hz

Cyklustid Kontinuerlig eller brugerdefineret

Stigning 0 - 5 sek.

Opløsning vektorvinkel (manuel tilstand) 359°

Rotationstid (automatisk tilstand) 1 - 10 s

Strygetid 14 sek.

Strygning lav slagfrekvens 1 - 199 Hz

Strygning høj slagfrekvens 2 - 200 Hz

Vektorscanning Manuel/automatisk

IRMS 0 - 55 mA

DC-komponent Nej
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Anvisninger for DURA-STICK® elektroder 

Tilslutning af kabler
1.  Indsæt kablet med det røde (+) elektrodestik i en DURA-

STICK® elektrode.

2. Indsæt kablet med det sorte (+) elektrodestik i den 

anden elektrode.

3. Kontroller, at kablerne sidder helt inde i elektroderne.

BEMÆRK: Det anbefales ikke og der kræves ikke brug af ledende 
medier eller svampe. DURA-STICK® elektroder er fremstillet til at sikre 
optimal ledningsevne under terapien, når de anvendes korrekt.

Fastgørelse af elektroder
1.  Tag DURA-STICK® elektroderne ud af den beskyttende 

emballage.

2. Placer elektroderne på behandlingsområdet, som 

foreskrevet.

3. Kontroller, at hele elektrodeoverfladen er i kontakt med 

patientens hud ved at trykke på den.

• Undersøg huden for sår og rengør huden.

• Placer elektroderne på behandlingsområdet.

• Kontroller, at elektroderne er placeret sikkert på 

huden.

• Sørg for at der er god kontakt imellem hver elektrode 

og huden.

• Kontroller elektrodens kontakt med jævne 

mellemrum under behandlingen.

• Undersøg huden igen efter behandlingen.

• Vælg elektroder, som passer til anatomien.

• Anbefalingerne for placering af elektroder i skærmen 

for Behandlingskontrol for den tilstand, som bruges 

til behandling, skal kun ses som et referencepunkt, 

inden start af behandlingen.

• Følg elektrodefabrikantens anvisninger.

• Bemærk, at jo mindre elektrodestørrelsen er, des 

højere er strømmens densitet.

DURA-STICK® elektroder
DURA-STICK® elektroder er et selvklæbende éngangs-

produkt, som er specielt designet til brug med Intelect® 

Mobile 2.

Det anbefales at bruge DURA-STICK® elektroder, når det er 

muligt for at sikre optimal kontakt med behandlingsområdet 

og mest uniform levering af den foreskrevne 

elektroterapibehandling.

 

For elektroterapibehandling henvises der til side 42

ELEKTROTERAPI PATIENTFORBEREDELSE OG 
PLACERING AF ELEKTRODE
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Tilslutning af Mobile 2 til en vakuumvogn

Med strømmen slået fra skal du fjerne de 2 skruer, som 

holder vakuumdøren til bunden af enheden. 

2 skruer på 
vakuumdæksel

Det er vigtigt, at strømmen er slået fra på dette trin, da 

vakuummodulet ellers ikke virker korrekt, hvis det fastgøres 

mens strømmen er slået til. 

Tag kablet af fra vakuumvognen, og indsæt det i stikket på 

bunden af vognen (kablet kan kun stikkes ind på én måde).

Placer enheden på vognen, tilslut de blå og grønne 

vakuumkabler til enheden og vakuummodulet (A) på 

nedenstående diagram, og slå strømmen til, hvorefter 

vakuumsystemet nu er klar til brug.

1 2

+/- Kanal 1 polaritet +/- Kanal 2 polaritet

A

FORBEREDELSE AF VAKUUMELEKTRODE 
(VALGFRI) 

Bemærk: Vakuumsystemet kan ikke bruges, når enheden køres med 
batteristrøm.

Elektroder

DJO vakuumelektroder er specielt designet til optimal brug 

med Intelect® Mobile 2 vakuummodulet. Disse elektroder 

kan bruges flere gange, når de vedligeholdes og rengøres 

korrekt. De associerede svampe anbefales kun til brug på 

én patient, og de skal rengøres med en mild antibakteriel 

opløsning, som ikke indeholder klor, inden og efter hver 

terapisession.

Vakuumelektroder
Der henvises til nedenstående billede for tilgængelige 

størrelser af vakuumelektroder. For opsætning af bølgeform 

og ændringer i parametre henvises der til afsnittet 

vakuumbehandling afsnit på side 56.

Se anbefalingerne for placering af elektroder i skærmen 

for Behandlingskontrol for den tilstand, som bruges til 

behandling, inden start af behandlingen.

30 mm 60mm 90 mm

Tilslutning af slanger
1.  Indsæt den røde slange med DEN SMALLE HÆTTE til 

det positive (+) tilslutningsstik for den ønskede kanal på 

vakuummodulet.

2. Tilslut den anden slange, igen med DEN SMALLE HÆTTE 

til det negative (-) tilslutningsstik på vakuummodulet.

3. Placer vakuumstikkene på alle vakuumkanaler, som 

ikke bruges for at forhindre vakuumlækage under en 

terapisession.
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6. Placer en svamp inde i hver vakuumelektrodekop.

7. Vælg "Vakuum" på skærmen for behandlingskontrol. 

Vælg "ON" på skærmen for vakuumindstillinger, som 

indikeret i nedenstående billeder.

8. Vælg vakuumtilstand: I kontinuerlig tilstand, opretholder 

vakuumenheden det ønskede vakuumtryk.  

I pulseringstilstand, fluktuerer vakuumtrykket imellem 

et højt og lavt trykniveau. Værdierne for højt og lavt tryk 

kan justeres, såvel som tiden for begge trykniveauer.

4. Vælg den foreskrevne størrelse af vakuumelektrode, 

og indsæt det på den modsatte ende af hver 

vakuumslange.

Den KORREKTE tilslutning, hvor hætten sidder tæt, med den 

store hætte imod elektroden, vises her:

Sammenlign med den forkerte tilslutning, som vist her:

5. Brug rengjorte svampe og fugt dem med destilleret 

vand, for den anvendte elektrodestørrelse. Tryk 

overskydende vand ud.
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9. Med vakuumelektroderne placeret nedad på en ren 

og fast overflade, skal du øge vakuumintensiteten 

med drejeknappen, indtil elektroderne er fastgjort 

på overfladen. Fjern individuelt hver elektrode fra 

overfladen, og placer dem på behandlingsområdet af 

patienten, som foreskrevet.

BEMÆRK: Juster vakuumintensiteten, indtil vakuumelektroderne er 
sikkert fastgjort på patienten.
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FORBEREDELSE AF PATIENT FOR 
ULTRALYD

1.  Undersøg huden for sår og rengør huden.

2. Der henvises til anbefalingerne for applikatorer 

i retningslinjerne for behandling.

3. Gennemgå retningslinjerne for ultralyd igen (kun som 

et referencepunkt) på skærmen for behandlingskontrol, 

inden du starter behandlingen.

BEMÆRK: Applikatorer er tilgængelige i nedenstående størrelser:

1 2 3 4

Forberedelse og brug af applikator
1.  Rengør applikatoren inden hver terapisession med 

varmt sæbevand, og kontroller, at applikatoren ikke har 

revner, inden brug.

2. Påfør overførselsgel på behandlingsområdet på 

patienten.

3. Bevæg applikatoren i en cirkulær bevægelse under 

terapisessionen. Det behandlede område bør være:

• To gange applikatorens diameter.

• For 5cm2 US applikator: Tre gange applikatorens 

diameter, hvis udgangseffekten er > 4 W, kontinuerlig 

tilstand.

Applikatoren skal altid holdes i håndtaget og ikke ved 

ultralydsapplikatorhovedet.

4. Hvis US-kobling er "On", er applikatoren korrekt 

koblet til patienten og giver ultralyd, når lysdioden 

lyser konstant. Hvis applikatorhovedet bliver frakoblet, 

vil lysdioden på hovedet blinke. Hvis indstillingen for 

"US-kobling" er ON, kan der høres flere biplyde, indtil 

hovedet kobles til igen. Behandlingstiden stopper under 

frakobling.

BEMÆRK: Der afgives fortsat ultralyd i alle US-koblingstilstande, 
også hvis applikatoren er frakoblet. Udgangseffekten reduceres til et 
meget lavt niveau for at forhindre opvarmning af ultralydshovedet.

For ULTRALYDBEHANDLING henvises der til side 64 
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BRUGERGRÆNSEFLADE PÅ ENHED

BESKRIVELSE AF SKÆRM

1. Menulinje

2. Hovedområde

3. Kanallinje

Hver skærm indeholder følgende områder:

Menulinje
Placeret på toppen af hver skærm og viser den aktuelle skærms navn.

Gå
 til

 st
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Batteriniveau

USB (Sort tilsluttet, Grå inaktiv)

Indstillinger
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Hovedområde
Dette område, som er placeret under menulinjen, viser ikoner, som er unikke for den aktuelle skærm.

1. Menulinje

2. Hovedområde

3. Kanallinje
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Kanallinje
Dette område, som er placeret på bunden af hver skærm, viser statusoplysninger for hver kanal. 

Når du starter en behandling, tildeles kanalerne automatisk til den næste tilgængelige kanal. Manuelt valg udføres ved at berøre 

den ønskede kanal.

Statusboks for ultralyd Stim Kanal 1 statusboks Stim Kanal 2 statusboks

Intensitet
Resterende behandlingstid

Behandlingsforløb

Status

Muligheder for kanalstatus:

Indikerer, at kanalen er 

tilgængelig for brug

Indikerer, at der udføres en 

ultralydsbehandling med 

venstre (L) applikator

Indikerer, at der 

konfigureres en behandling 

for kanalen, men den er 

endnu ikke påbegyndt

Indikerer, at der 

udføres en behandling 

for kanalen

Indikerer, at en 

behandling for kanalen 

er sat i pause

Indikerer, at en 

behandling for kanalen 

er afsluttet
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 INDSTILLINGER

Ikonet for indstillinger i øverste højre hjørne af startskærmens menulinje giver brugerne mulighed for at indstille præferencer, 

og du kan få adgang til dem ved at trykke på '' knappen.

1.  På startskærmen vises "Intelect Mobile 2" som "navn på den aktuelle skærm" i midten af menulinjen som standard. 

2. Sprog: Tryk på denne boks, hvis du vil vælge et andet sprog.

3. Enhedens navn kan ændres, f.eks. klinikkens navn. For at gøre dette skal du trykke på knappen Device name (Enhedsnavn), 

og indtaste det nye navn med det viste tastatur, og derefter trykke på Enter, hvorefter det nye enhedsnavn vises på 

startskærmen.

4. Dato og tid kan indstilles ved at trykke på knappen Date and time (Dato og tid), og dato- og tidsformat kan også indstilles 

på denne skærm.

5. Tryk på knappen Screen and sounds (Skærm og lyde) for at gå til denne menu:

 » Vælg knappen Brightness (Lysstyrke) for at justere lysstyrken. Lysstyrkeområdet er 0% (svageste) til 100% 

(stærkeste) i trin på 10%. Standardindstillingen er 80%.

 » Vælg knappen Volume (Lydstyrke) for at justere lydstyrken. Lydstyrkeområdet er 0% (fra) til 100% (højeste) i trin på 

10%. Standardindstillingen er 40%.

 » Ved at trykke på tastaturets lydstyrkeknapper, kan du slå tastaturlyde til eller fra. Standardindstillingen er ON.

 » Ved at trykke på knappen Keypad layout (Tastaturlayout) kan du ændre tastaturformatet til QWERTY, AZERTY eller 

QWERTZ.

 » Ved at trykke på knappen US coupling sound (US-koblingslyd) kan brugeren slå lyden til eller fra. 

Standardindstillingen er ON.

6. Ved at trykke på Display unit version information (Vis enhedens versionsoplysninger) vises den aktuelle softwareversion, 

serienummeret og flere enhedsparametre, som vist nedenfor.

7. Vælg smerteskala som NRS eller VAS ved at trykke på knappen Pain scale (Smerteskala) for at indstille den ønskede 

funktion.

8. Ved at trykke på knappen Data Transfer (Dataoverførsel) kan enheden forbindes via Bluetooth til en Bluetooth-aktiveret 

computer.

9. Tryk på knappen Reset to factory defaults (Nulstil til fabriksindstillinger) for at gendanne enheden til fabriksindstillingerne. 

Ved at trykke på denne knap genstartes enheden, og der vises den oprindelige opsætningsskærm.

10. Når der indsættes et USB-drev, vises der en ny knap for sikker udskubning af USB-drevet. Tryk på knappen og følg 

skærmanvisningerne.

Stryg lodret ned for at se flere indstillinger.
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FUNKTIONEN UDSKRIV SKÆRM

Intelect Mobile 2 enheden har en indbygget funktion, hvormed brugeren kan udskrive skærmen, f.eks. udskrive en 

behandlingssession, og dette udføres ved at:

 » 1. Indsæt USB-drevet i USB-stikket på bagsiden af Mobile 2 enheden.

 » 2. Tryk på afspilning/pause-knappen og på On/Off-knappen i ca. 1 sekund, hvorefter skærmen blinker og billedet 

gemmes på USB-drevet.

 » 3. I indstillingsmenuen skal du skubbe USB-drevet ud for sikker fjernelse fra Mobile 2 enheden.

 » 4. Filformatet er en bitmap-fil og den er dato- og tidskodet i filnavnet.

Bemærk: Udskrivningsfunktionen bør ikke bruges under behandling.

STARTSKÆRM

Startskærmen for Intelect® Mobile 2 giver adgang til alle systemtilstande og funktioner. Startskærmen indeholder følgende 

oplysninger:

Tilstande Tildele eller starte genveje Biblioteker

Bibliotek over lægeprotokoller

Foreslået parameteropsætning
Bibliotek over forudprogrammede 
protokoller

Bibliotek over træning:
· Beskrivelser af tilstande
· Anatomiske billeder
· Patologiske billeder

Lagring af behandlingsdata
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SKÆRM FOR BEHANDLINGSKONTROL

Skærmen for behandlingskontrol for elektroterapi, ultralyd og combo i Intelect® Mobile 2 indeholder følgende oplysninger:

Retningslinjer for 
placering af elektroder

Gem til brugerdefinerede 
protokoller

1. Berør for at aktivere
2. Juster med 
drejeknap:
• Med uret – Øge
• Mod uret – Sænke

Bemærk: Når en 
parameter ikke 
kan justeres, er 
parameterboksen grå.

Gem til behandlingsdata

Skærm for parameter undermenu

Tryk for at slå TIL eller FRA

1. Berør for at aktivere
2. Juster med drejeknap:
• Med uret – Øge
• Mod uret – Sænke
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Administration af intensitet i dobbelt kanal

• Intensiteten for hver kanal kan administreres individuelt ved at berøre boksen for at aktivere den.

• Hvis behandlingen giver mulighed for at administrere begge kanalintensiteter sammen, vises symbolet "+" i kanalen 

intensitetsboks.

• Ved at trykke på dette symbol, aktiveres begge kanalintensitetsbokse sammen. Drej knappen for at øge/sænke begge 

samtidigt.

• Når intensiteterne arbejder sammen, vises symbolet "-" på hver boks. Ved at trykke på dette symbol, deaktiveres den 

relaterede kanal, så knappen kun fungerer på den aktive kanal.
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SKÆRM FOR RETNINGSLINJER

Retningslinjerne for elektroterapi, ultralyd og kombineret terapi indeholder følgende oplysninger: 

Anvisningerne for optimal placering af elektroder og/eller brug af US-applikator vises til venstre på skærmen.

Billederne, som viser placering af elektroder og/eller US-behandlingsområde og anbefalet applikatorvalg vises til højre på 

skærmen.

Stryg lodret ned for at se mere

Tryk på billedet for at 
vise det ved fuld skærm

Vis ved fuld skærm

Stryg vandret for at se mere
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ELEKTROTERAPIBEHANDLING

Følg nedenstående trin for at starte elektroterapibehandling:

1. Forberede patienten og terapisystemet for elektroterapi. Der henvises til afsnittet PATIENT PREPARATION (forberedelse 

af patient) for valg af elektrode, forberedelse af patienten og fastgørelse af elektroder.

2. Vælg ikonet ELEKTROTERAPI på startskærmen.
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4. OPSÆTNING AF BEHANDLING 
På skærmen for behandlingskontrol kan du justere behandlingsparametrene.

Der henvises til side … for en detaljeret beskrivelse af skærmen for behandlingskontrol.

Bemærk: Du må aldrig starte med justering af intensitet – juster alle andre parametre og indstil intensiteten, inden du starter behandlingen. 

Parametre
Stryg lodret ned for at se flere parametre.

1. Tryk for at aktivere, hvorefter den valgte 
parameter vises med en boks omkring den.
2. Juster med drejeknap:
• Med uret – Øge
• Mod uret – Sænke

3. Vælg den ønskede bølgeform.

Tryk for at vælge
Stryg vandret for at se mere

Bemærk: Der henvises til afsnittet System Specifications (systemspecifikationer) i denne brugervejledning for alle specifikationer af bølgeformer for 
Intelect® Mobile 2.

Ved at trykke på knappen gemmes behandlingen som en brugerdefineret protokol, og brugeren kan tildele et navn.

Ved at trykke på knappen Assign to (Tildel til) vises der to knapper, som vist nedenfor.

- Tildel til knappen tildeler behandlingsdata til en specifik behandlingsdatafil, som kan navngives af brugeren.

- Knappen Open pain scale (Åbn smerteskala) åbner smerteskalaen, så smerten ved forbehandlingen kan registreres. 
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7. SÆTTE BEHANDLINGEN I PAUSE
Tryk på start/pause-knappen. 

5. START AF BEHANDLING 
Tryk på start/pause-knappen.
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Når du sætter behandlingen i pause, vises knappen for stop af behandling på skærmen for behandlingskontrol.

Tryk igen på start/pause-knappen for at genoptage behandlingen.

Bemærk: Pause gælder kun for den valgte kanal.

8. STOPPE BEHANDLING
Tryk først på start/pause-knappen for at sætte behandlingen i pause. 
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Tryk derefter på knappen "Stop treatment" (stop behandling) på skærmen for behandlingskontrol.

Når behandlingen er afsluttet, vises følgende muligheder på skærmen for behandlingskontrol:

• Gentag behandlingen ved at trykke på Run again (kør igen)

• Gem

 » behandlingsprotokollen som en brugerdefineret protokol

• Tildel til

 » Tildel terapioplysninger til behandlingsdata

 » Åbn smerteskalaen for at registrere smerter ved efterbehandling

• Forlad tilstand og vend tilbage til startskærm

Indstillinger for udført behandling
Stryg lodret ned for at se mere 
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VAKUUMBEHANDLING

Følg nedenstående trin for at starte elektroterapi med vakuumbehandling:

1. Forbered patienten og terapisystemet for elektroterapi med vakuumbehandling. Der henvises til afsnittet PATIENT 

PREPARATION (forberedelse af patient) på side ... for valg af elektrode, forberedelse af patienten og fastgørelse af elektroder.

2. Vælg ikonet ELEKTROTERAPI på startskærmen. 

3. Vælg den ønskede bølgeform

Tryk for at vælge
Stryg vandret for at se mere

Bemærk: Der henvises til afsnittet Specifications (specifikationer) i denne brugervejledning for alle specifikationer af bølgeformer for  
Intelect® Mobile 2.
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4. Skærmen for behandlingskontrol vises.
Rul ned, indtil vakuumknappen vises.

Tryk på knappen for at tænde for vakuum.
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5. Kontroller indstillingerne i vakuumundermenuen og juster dem, hvis nødvendigt.

Aktivere/deaktivere vakuum

Juster for pulseret eller 
kontinuerlig tilstand.

Niveau

Vakuumtilstand:

Kontinuerlig: Vakuumenheden opretholder det ønskede vakuumtryk. Vakuumtrykket kan justeres fra 1 (min.) til 5 (maks.).

Pulseret: Vakuumenheden opretholder det lave tryk for den indstillede tid, og øger derefter trykket til det indstillede høje 

vakuumtryk og opretholder dette tryk. Cyklussen starter igen og gentages i henhold til behandlingstiden.

- Højt og lavt vakuumtryk kan justeres fra 1 (min.) til 10 (maks.).

- Varigheden af højt og lavt tryk i cyklussen kan justeres fra 0 sek. (min.) til 20 sek. (maks.).

Gentag trinene i afsnittet ELEKTROTERAPIBEHANDLING på side …. - ….. for at justere andre behandlingsparametre og for at 

starte/sætte i pause/genoptage/stoppe behandlingen.

BEMÆRK: Der kan ikke gives kombinationsterapi med vakuumelektrodemodulet.
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ULTRALYDSBEHANDLING

Følg nedenstående trin for at starte ultralydsbehandling:

1. For at forberede patientens hud for ultralydsterapi, skal du forberede patienten, som beskrevet i afsnittet FORBEREDELSE 

AF PATIENT FOR ULTRALYD på side ....

BEMÆRK: Brug kun Intelect® Mobile 2 ultralydsapplikatorer . Tidligere modeller af Chattanooga ultralydsapplikatorer fungerer ikke med Intelect® 
Mobile 2.

2. Vælg ikonet ULTRASOUND på startskærmen.

3. OPSÆTNING AF BEHANDLING
På skærmen for behandlingskontrol kan du justere behandlingsparametrene.

Der henvises til side … for en detaljeret beskrivelse af skærmen for behandlingskontrol.

Bemærk: Du må aldrig starte med justering af intensitet – juster alle andre parametre og indstil intensiteten, inden du starter behandlingen. 

Stryg for at se flere parametre.

Berør for at aktivere
2. Juster med drejeknap:
• Med uret – Øge
• Mod uret – Sænke

Knapperne Gem og Tildel virker på samme måde som ved elektroterapibehandling.
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4. START AF BEHANDLING 
Tryk på START for at begynde terapien. 

5. SÆTTE BEHANDLINGEN I PAUSE
Tryk på start/pause-knappen. 
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Tryk igen på start/pause-knappen for at genoptage behandlingen.

Bemærk: Pause gælder kun for den valgte kanal.

6. STOPPE BEHANDLING
- Tryk først på start/pause-knappen for at sætte behandlingen i pause. 

- Tryk derefter på knappen "Stop treatment" (stop behandling) på skærmen for behandlingskontrol.
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Bemærk: En behandling kan kun stoppes fra pausetilstand. 

Når behandlingen er afsluttet, vises følgende muligheder på skærmen for behandlingskontrol:

• Gentag behandlingen ved at trykke på Run again (kør igen). 

• Gem

 » behandlingsprotokollen til brugerdefinerede protokoller (se side..).

• Tildel til:

 » Tildel terapioplysninger til behandlingsdata

 » Åbn smerteskalaen for at registrere smerter ved efterbehandling

Forlad tilstand og vend tilbage til startskærm

Indstillinger for 
udført behandling 
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KOMBINATIONSBEHANDLING

Combotilstanden gør det muligt for brugeren at vælge og bruge ultralydsterapi i kombination med elektrisk muskelstimulering. 

Kombinationsterapi bruger ultralydstilstand sammen med højspændings pulseret strøm (HVPC), IFC præmoduleret (2p), 

asymmetrisk to-faset, symmetrisk to-faset eller VMS™ for at generere en terapeutisk effekt.

I denne terapitilstand er ultralydsapplikatoren den ene halvdel af det elektriske kredsløb. En elektrode, som er fastgjort på det 

sorte (-) kabel afslutter kredsløbet.

Følg nedenstående trin for at starte kombineret behandling:

1. Forbered patienten og terapisystemet - Der henvises til afsnittet PATIENT PREPARATION (forberedelse af patient) for valg 

af elektrode, forberedelse af patienten og fastgørelse af elektroder på side tbc. Forberedelse af patienten for ultralyd findes på 

side tbc.

2. Forbind det sorte (-) kabel fra kanal 2 til elektroden. Kontroller, at kablet sidder helt inde i elektroden. Det røde (+) kabel 

bruges ikke. Ultralydsapplikatoren afslutter kredsløbet for kombinationsterapi.

3. Vælg ikonet COMBO på startskærmen.
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4. Vælg den ønskede ultralydskombinationsterapi ved at trykke på det tilsvarende ikon. 

Bemærk: Af sikkerhedsgrunde er ikke alle bølgeformer tilgængelige for kombineret terapi.

5. OPSÆTNING AF BEHANDLING
På skærmen for behandlingskontrol kan du justere behandlingsparametrene.

Der henvises til side … for en detaljeret beskrivelse af skærmen for behandlingskontrol.

Bemærk: Du må aldrig starte med justering af intensitet – juster alle andre parametre og indstil intensiteten, inden du starter behandlingen. 

Parametre
Stryg lodret ned for at se mere og få 
adgang til ultralydsparametre.

1. Berør for at aktivere
 u Aktiv boks = grøn
2. Juster med drejeknap:
• Med uret – Øge
• Mod uret – Sænke

Grå - indikerer, at denne parameter er fast og ikke kan ændres.

Ved at trykke på knappen gemmes behandlingen som en brugerdefineret protokol, og brugeren kan tildele et navn.

Ved at trykke på knappen Assign to (Tildel til) vises der to knapper, som vist nedenfor.

- Tildel til denne knap tildeler behandlingsdata til en specifik behandlingsdatafil, som kan navngives af brugeren.

- Knappen Open pain scale (Åbn smerteskala) åbner smerteskalaen, så smerten ved forbehandlingen kan registreres. 



62 BRUGERGRÆNSEFLADE DA

INTELECT® MOBILE 2 COMBO BRUGERVEJLEDNING

6. START AF BEHANDLING 
Tryk på START for at begynde terapien.

7. SÆTTE BEHANDLINGEN I PAUSE
- Tryk på start/pause-knappen. 
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Tryk igen på start/pause-knappen for at genoptage behandlingen.

Bemærk: Pause gælder kun for den valgte kanal.

8. STOPPE BEHANDLING

- Tryk først på start/pause-knappen for at sætte behandlingen i pause. 

- Tryk derefter på knappen "Stop treatment" (stop behandling) på skærmen for behandlingskontrol.
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Bemærk: En behandling kan kun stoppes fra pausetilstand. 

Når behandlingen er afsluttet, vises følgende muligheder på skærmen for behandlingskontrol:

• Gentag behandlingen ved at trykke på Run again (kør igen). 

• Gem

 » behandlingsprotokollen til brugerdefinerede protokoller (se side..).

• Tildel til:

 » Tildel terapioplysninger til behandlingsdata

 » Åbn smerteskalaen for at registrere smerter ved efterbehandling

• Forlad tilstand og vend tilbage til startskærm

Indstillinger for udført 
kombineret behandling
Stryg lodret ned for at se 
ultralydsindstillinger 
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SPS (FORESLÅET PARAMETEROPSÆTNING) 

Intelect® Mobile 2 har et ikon for foreslået parameteropsætning (SPS), som er en serie af protokolforudindstillinger, hvor 

kropsområde, klinisk indikation, patologiske betingelser og alvorlighed kan vælges af brugeren, og den foreslåede algoritme vil 

vælge parameterindstillingerne. Alle indstillinger kan redigeres til at passe til patientens behandlingsrecept og patientens komfort.

FØLG NEDENSTÅENDE TRIN FOR AT STARTE EN SPS-PROTOKOL:

1.  Vælg SPS på startskærmen.

2. Vælg den KROPSDEL, som du ønsker at behandle. 

Bemærk: Den valgte kropsdel markeres og hvis du bevæger din finger til et andet område, mens du stadig berører skærmen, markeres og vælges 

denne kropsdel.
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3. Vælg INDIKATION

Tryk for at vælge
Stryg lodret ned for at se mere

4. Vælg specifikationer

Tryk for at vælge
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5. Vælg TILSTAND/BØLGEFORM

Tryk for at vælge

Oversigt over valg af forfinelse

6. OPSÆTNING AF BEHANDLING
De foreslåede behandlingsindstillinger vises på skærmen for behandlingskontrol, og du kan justere parametrene til de ønskede 

niveauer.

Der henvises til side … for en detaljeret beskrivelse af skærmen for behandlingskontrol.

Bemærk: Du må aldrig starte med justering af intensitet – juster alle andre parametre og indstil intensiteten, inden du starter behandlingen. 

Parametre
Stryg lodret ned for at se flere parametre.

1. Berør for at aktivere
2. Juster med drejeknap:
• Med uret – Øge
• Mod uret – Sænke

Ved at trykke på knappen gemmes behandlingen som en brugerdefineret protokol, og brugeren kan tildele et navn.

Ved at trykke på knappen Assign to (Tildel til) vises der to knapper, som vist nedenfor.

- Tildel til denne knap tildeler behandlingsdata til en specifik behandlingsdatafil, som kan navngives af brugeren.

- Knappen Open pain scale (Åbn smerteskala) åbner smerteskalaen, så smerten ved forbehandlingen kan registreres. 
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7. START AF BEHANDLING
Tryk på START-knappen
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BEHANDLINGSDATA

Efter at behandlingen er afsluttet, kan du gemme behandlingsdataene på Intelect Mobile 2 for senere brug på enheden. 

GEM BEHANDLINGSDATA 

Klik på knappen Tildel til. Behandlingsdataene kan tildeles til en mappe på ethvert tidspunkt af behandlingen (opsætning, 

behandling eller afsluttet), men dataene vil først blive gemt, når behandlingen er afsluttet og kanalen er fri til næste behandling 

(efter at du har trykket på knappen EXIT på skærmen for behandlingsoversigt).

Åbn smerteskalaen for at registrere smerter ved efterbehandling.

Skærmen for behandlingsdata vises.
Gem behandlingsdataene i en mappe for en eksisterende id eller opret og gem dem til en mappe.

Vælg og gem til 
eksisterende id

Opret og gem 
til ny id

Kronologisk liste
Stryg for at se mere
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GEM BEHANDLINGSDATA TIL EN NY ID: 

Indtast id'en og gem.

VISE OG ADMINISTRERE BEHANDLINGSDATA

Tryk på ikonet BEHANDLINGSDATA på startskærmen.
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1. VIS behandlingsdata 
Vælg den ønskede id-mappe.

Behandlingshistorikken vises med alle tidligere gemte behandlingssessioner i kronologisk orden.

Vælg session for at vise 
behandlingsoversigten for denne session.
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2. SLET behandlingsdata
Slet alle id'er

Slet ét id
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Slet alle behandlingssessioner

Slet én session
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BRUGERDEFINEREDE PROTOKOLLER

Intelect® Mobile 2 tillader maksimalt 25 brugerdefinerede protokoller. 

GEMME EN BRUGERDEFINERET PROTOKOL

Du kan til enhver tid gemme en ny brugerdefineret protokol med knappen SAVE (gem).

1. Tryk på SAVE på skærmen for BEHANDLINGSKONTROL eller BEHANDLINGSOVERSIGT.

2. INDTAST ET NAVN FOR DEN BRUGERDEFINEREDE PROTOKOL MED TASTATURET.
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OPRETTE EN NY BRUGERDEFINERET PROTOKOL: 

Indtast et navn for den brugerdefinerede protokol og gem.
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VISE OG ADMINISTRERE BRUGERDEFINEREDE PROTOKOLLER

Tryk på ikonet BRUGERDEFINEREDE PROTOKOLLER på startskærmen.

1. VIS brugerdefineret protokol
Vælg den ønskede brugerdefinerede protokol.
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Skærmen for BEHANDLINGSKONTROL vises med protokolindstillingerne.

Start behandling eller udfør andre handlinger, som beskrevet i afsnittet Behandling med elektroterapi/ultralyd/Combo.

2. SLET brugerdefineret protokol
SLET alle protokoller
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SLET individuelle protokoller
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GENVEJE

I Intelect Mobile 2 kan du tildele genveje for op til 12 brugerdefinerede protokoller på startskærmen.

TILDEL GENVEJ

Følg nedenstående trin for at tildele en genvej på startskærmen: Utildelte genvejsikoner vises i grå: Tryk på en af de utildelte 

"genvejsikoner" på startskærmen.

Vælg den ønskede protokol i biblioteket over brugerdefinerede protokoller.
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Tildelt genvej på startskærmen.

Når genvejen er tildelt, ændres ikonet og farven, så de passer til tilstanden.
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OPHÆVE EN GENVEJ

Følg nedenstående trin for at ophæve en genvej for en brugerdefineret protokol på startskærmen:

På startskærmen skal du trykke og holde på genvejsikonet, som du ønsker at ophæve.

Enheden viser en tekstboks med spørgsmålet "Vil du fjerne genvejen til brugerdefineret protokol 1?"

Vælg Cancel (Annuller) for at annullere ophævningsprocessen og vende tilbage til startskærmen, eller Confirm (Bekræft) for at 

fortsætte med ophævningsprocessen. Efter at du har valgt "Bekræft" vil den tidligere tildelte genvej ikke længere blive vist på 

startskærmen.
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KLINISKE RESSOURCER

Intelect® Mobile 2 indeholder et unikt bibliotek over kliniske ressourcer.

Biblioteket med anatomiske og patologiske billeder er designet til at hjælpe brugeren til visuelt at forstå og finde specifikke 

muskelgrupper og almindelige problemer associeret med patologiske tilstande, såvel som at stille et uddannelsesværktøj til 

rådighed, som lægen kan bruge med patienten.

Beskrivelserne af tilstande og bølgeformer giver oplysninger om den fysiske baggrund og fysiologiske effekter af forskellige 

elektroterapibølgeformer og ultralydsterapi, som sigter imod at hjælpe brugeren med valget af den passende tilstand/bølgeform.

Følg nedenstående trin for at vise biblioteket over kliniske ressourcer:

Tryk på ikonet Bibliotek over kliniske ressourcer på startskærmen.

BIBLIOTEK OVER ANATOMISKE/PATOLOGISKE BILLEDER

Følg nedenstående trin for at vise biblioteket over anatomiske eller patologiske billeder:

1. Tryk på ikonet Bibliotek over anatomiske eller patologiske billeder på skærmen for kliniske ressourcer.
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2. Tryk på kropsdelen for hvilken du ønsker at vise oplysninger. 
Vælg enten forrige (til venstre på skærmen) eller næste (til højre på skærmen).

3. De tilgængelige billeder for den valgte kropsdel vises.
Tryk på billedet, som du ønsker at se i fuld skærm. 
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4. Billede i fuld skærm

Forlad fuld skærm
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BESKRIVELSER AF TILSTANDE/BØLGEFORMER

Følg nedenstående trin for at vise beskrivelser af ultralyd eller bølgeform:

1. Tryk på ikonet Beskrivelse af bølgeform for elektroterapi/ultralyd/Combo på skærmen for kliniske ressourcer.

2. Vælg den ønskede bølgeform (i tilfælde af beskrivelse af elektroterapibølgeform).



86 BRUGERGRÆNSEFLADE DA

INTELECT® MOBILE 2 COMBO BRUGERVEJLEDNING

3. Beskrivelserne af tilstande/bølgeformer vises.
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FEJLSØGNING

1. Alle systemmeddelelser, advarsler og fejlmeddelelser, som genereres af enheden, med undtagelse af systemfejl, er selvforklarende.

2. Hvis der opstår en systemfejl, skal du skrive fejlkoden ned og kontakte DJO-forhandleren eller DJO-serviceafdelingen.
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RESERVEDELE OG TILBEHØR

Følgende giver brugere af Intelect® Mobile 2 de nødvendige oplysninger til at bestille reservedele og tilbehør brugt af systemet. 

Denne liste over reservedele og tilbehør er designet til brug med Intelect® Mobile 2. Angiv det tilsvarende delnummer, beskrivelse 

og ønskede mængde ved bestilling.

ELEKTRODER

Modelnummer Beskrivelse

42209 Durastick Premium 5 cm (2") kvadratisk (40/Boks = 10 pakker med 4)

42210 Durastick Premium 5 x 9 cm (2 x 3.5") rektangulær (40/Boks = 10 pakker med 4)

42205 Durastick Premium 3.2 cm (1.25") rund (40/Boks = 10 pakker med 4) (ikke anbefalet til sEMG brug)

42206 Durastick Premium 5 cm (2") rund (40/Boks = 10 pakker med 4)

42207 Durastick Premium 4 x 6 cm (1,5 x 2,5") oval (40/Boks = 10 pakker med 4)

42208 Durastick Premium 8 x 13 cm (3 x 5") (2 pakke)

42211 Durastick Premium 5 cm (2") blå gel oval (40/Boks = 10 pakker med 4)

42212 Durastick Premium 4 x 9 cm (1,5 x 3,5") blå gel rektangulær (40/Boks = 10 pakker med 4)

42198 Durastick Plus 5 cm (2") stof kvadratisk (40/Boks = 10 pakker med 4)

42193 Durastick Plus 5 cm (2") skumplast kvadratisk (40/Boks = 10 pakker med 4)

42199 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3,5") stof rektangulær (40/Boks = 10 pakker med 4)

42194 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3,5") skumplast rektangulær (40/Boks = 10 pakker med 4)

42200 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4") stof - dobbelt kabel (2 pakke) rektangulær

42218 Durastick Plus 1.5 x 15 cm (0,5 x 6") stof (6 pakke) rektangulær

42219 Durastick Plus 3.2 cm (1,25") stof rund (40/Boks = 10 pakker med 4) (ikke anbefalet til sEMG brug)

42197 Durastick Plus 5 cm (2") stof rund (40/Boks = 10 pakker med 4)

42192 Durastick Plus 5 cm (2") skumplast rund (40/Boks = 10 pakker med 4)

42195 Durastick Plus 4 x 6 cm (1,5 x 2,5") skumplast oval (40/Boks = 10 pakker med 4)

42196 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4") skumplast oval (40/Boks = 10 pakker med 4)

42201 Durastick Plus 5 cm (2") stof - clip kvadratisk (40/Boks = 10 pakker med 4)

42202 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4”) klud - clip rektangulær (40/Boks = 10 pakker med 4)

42204 Durastick Plus 5 cm (2") stof kvadratisk (40/Boks = 10 pakker med 4)

42203 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4") stof - dobbelt snap (2 pakke) rektangulær

42188 Durastick Plus 5 cm (2") (2 pakke) kvadratisk

42189 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3,5") (2 pakke) rektangulær

42190 Durastick Plus 5 cm (2") kvadratisk (40/Boks = 10 pakker med 4)

42191 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3,5") rektangulær (40/Boks = 10 pakker med 4)
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TILBEHØR TIL ELEKTROTERAPI

Modelnummer Beskrivelse

6522055 Chattanooga-remme

79967 6 x 8 cm (2,5 x 3") kulstofelektroder (4x)

GENERELT TILBEHØR

Modelnummer Beskrivelse

15-1136 Mobile 2 vogn

15-1210 Vogn med vakuum

79977 HØJSPÆNDINGS TESTKIT - Indeholder spidser og svampe for applikator (15 og 8 mm)

114,121 Fingerbeskyttelse

70010 STIM CH 1/2 KABELPAKKE STD

70012 STIM CH 1/2 KABELPAKKE XL

BATTERI

Modelnummer Beskrivelse

14-1086 Batteri
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VAKUUMTILBEHØR

Modelnummer Beskrivelse

70030 VAKUUMSLANGE CH 1/2 PAKKE

70032 VAKUUMSLANGE CH 1/2 PAKKE XL

70034 90mm VAKUUMELEKTRODE PAKKE

70035 60mm VAKUUMELEKTRODE PAKKE

70036 30mm VAKUUMELEKTRODE PAKKE

70037 90mm VAKUUMSVAMP PAKKE

70038 60mm VAKUUMSVAMP PAKKE

70039 30mm VAKUUMSVAMP PAKKE

70040 VAKUUMMODUL ELEKTRODE/SLANGE PAKKE

70041 VAKUUMSTIK PAKKE

ULTRALYDSAPPLIKATORER OG GEL

Modelnummer Beskrivelse

15-0140 G16 Ultralydsapplikator 1 cm2

15-0141 G16 Ultralydsapplikator 2 cm2

15-0142 G16 Ultralydsapplikator 5 cm2

15-0143 G16 Ultralydsapplikator 10 cm2

4248 Conductor™ overførselsgel - 9 oz flaske



91 VEDLIGEHOLDELSE DA

INTELECT® MOBILE 2 COMBO BRUGERVEJLEDNING

RENGØRING AF INTELECT® MOBILE 2

Med systemet frakoblet fra strømkilden skal du rengøre 

systemet med en ren og fnugfri klud med mildt antibakteriel 

sæbevand. Hvis der kræves en mere steril rengøring, skal du 

bruge en klud med antimikrobisk rensemiddel. Rengøring 

bør udføres dagligt.

Nedsænk ikke systemet i væsker. Hvis enheden utilsigtet 

bliver nedsænket i væske, skal du omgående kontakte din 

forhandler eller DJO-serviceafdelingen. 

Rengøring af LCD-skærmen.
Rengør LCD-skærmen med en ren og tør klud på samme 

måde som ved rengøring af computerens skærm. Anvend 

ikke skurende materialer eller kemikalier.

Rengøringsanvisninger for ultralydsapplikator
Lydhovedet kan rengøres med alkohol imellem hver 

terapisession. Aluminiumsoverfladen kan desinficeres med 

alkohol, men undgå plastikområdet.

RENGØRING AF VAKUUMMODUL

Tømning af beholder
• Når du tømmer beholderen, skal du bære 

kirurghandsker. For at tømme beholderkoppen, skal 

du dreje den med uret, som vist nedenfor. Bortskaf 

indholdet i henhold til de nationale eller lokale 

retningslinjer.

Skylning af slanger og beholder
1.  Tilslut alle dobbeltslanger til vakuummodulet. 

Nedsænk den anden ende af slangerne i en beholder 

fyldt med mindst 250 ml (8 fl oz) varmt vand og lidt 

opvaskemiddel.

2. Tænd for vakuummodulet og indstil vakuumintensiteten 

til maksimum.

3. Gentag denne procedure, indtil der ikke er flere partikler 

synlige, når beholderen er tømt.

4. Bortskaf indholdet i henhold til de nationale og lokale 

bestemmelser.

5. Vakuumsystemet bør skylles hver uge.

Bemærk: Vakuumsystem bør skylles og tømmes, inden opbevaring 
eller transport af vakuummodulet, hvis temperaturen kan gå under 
0°C.

Rengøring af vakuummodul
• Med systemet frakoblet fra strømkilden skal du 

rengøre vakuummodulet med en ren og fnugfri klud 

med mildt antibakteriel sæbevand. Hvis der kræves 

en mere steril rengøring, skal du bruge en klud med 

antimikrobisk rensemiddel.

• Nedsænk ikke vakuummodulet i væsker. Hvis 

vakuummodulet utilsigtet bliver nedsænket i væske, 

skal du omgående kontakte din forhandler eller DJO-

serviceafdelingen. 

Rengøringsanvisninger for elektroder og sugekopper
• Disse skal rengøres med en mild antibakteriel 

opløsning, som ikke indeholder klor, og tørres af eller 

lufttørres. Det anbefales at gøre dette imellem hver 

patientbehandling. Disse elektroder kan bruges flere 

gange, når de vedligeholdes og rengøres korrekt.

Rengøringsanvisninger for svampe
• De associerede svampe anbefales kun til brug 

på én patient, og de skal rengøres med en 70% 

alkoholopløsning inden og efter hver terapisession.
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KALIBRERINGSKRAV

Enheden blev kalibreret under fremstillingsprocessen og 

behøver ikke kalibrering under dens levetid.

Der kræves en årlig kalibrering fra fabrikken for alle ultralyds 

applikatorer. Kun applikatorer skal indsendes til fabrikken 

eller en trænet tekniker for denne procedure.

BORTSKAFFELSE AF ENHED

Rådets direktiv af 2012/19/EU vedrørende bortskaffelse af 

elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) kræver, at udstyret 

ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. 

Kontakt din lokale distributør for oplysninger vedrørende 

bortskaffelse af enheden og tilbehør.

ANVISNINGER FOR 
SOFTWAREOPGRADERING

1.  Gå til Chattanooga websiden  

www.chattanoogarehab.com

2. Gå til produktsiden Intelect Mobile 2

3. Udfyld registreringsformularen for at blive informeret 

om nye softwareversioner og IFU-opdateringer (hvis du 

ikke allerede har gjort det).

4. Gå til fanen for download.

5. Download zipfilen med firmwareopgraderingen og 

udpak den.

6. Slet USB-drevet, som fulgte med Intelect Mobile 2.

7. Kopier filerne til USB-drevet.

8. Sluk for enheden.

9. Indsæt USB-drevet i USB-stikket på bagsiden af 

enheden. 

10. Tænd for enheden.

11. Enheden detekterer automatisk tilgængelige 

firmwareopdateringer og starter opgraderingen. 

Dette vil tage nogle få minutter og strømmen må ikke 

afbrydes under opgraderingen.

12. Når firmwareopgraderingen er afsluttet, vises 

startskærmen og USB-drevet kan fjernes. Enheden er nu 

klar til brug.

13. Kontroller softwareversionen i indstillingerne.

IFU DOWNLOAD

1.  Gå til Chattanooga websiden  

www.chattanoogarehab.com

2. Gå til produktfanen Intelect Mobile 2

3. Udfyld registreringsformularen for at blive informeret 

om nye softwareversioner og IFU-opdateringer (hvis du 

ikke allerede har gjort det).

4. Gå til dokumentfanen.

5. Klik på den seneste version af din Intelect Mobile 

2 enhed (COMBO, US eller STIM) brugervejledning for 

download.

Bemærk: Der kræves en PDF-læser for at vise IFU.

Du kan bede om en kopi af IFU fra DJO, enten ved at 

registrere dig på websiden eller hos din lokale DJO-

forhandler. Kopien vil blive sendt til dig inden for 7 dage.
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ISÆTNING AF BATTERIER.

1.  Skru batteridækslet på bunden af enheden (2 skruer) af.

2. Fjern batteridækslet.

3. Tilslut det nye batteri til batteristikket.

4. Indsæt batteriet.

5. Sæt batteridækslet på igen med de 2 skruer.

UDSKIFTNING AF BATTERI.

1.  Skru batteridækslet på bunden af enheden (2 skruer) af.

2. Fjern batteridækslet.

3. Frakobl og fjern batteriet.

4. Tilslut det nye batteri til batteristikket.

5. Indsæt batteriet.

6. Sæt batteridækslet på igen med de 2 skruer.

Bemærk: I tilfælde af en ubrugt enhed med indsat batteri, anbefales 
det at forbinde enheden til netstrømmen og tænde for den med 
hovedkontakten ON/OFF på bagsiden af enheden mindst én gang 
hver 4. måned for at genoplade batteriet.
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REPARATION UNDER GARANTI/
REPARATION UDEN FOR 
GARANTIPERIODEN

Service 

Når Intelect® Mobile 2 eller noget tilbehør kræver service, 

skal du kontakte din forhandler eller DJO-serviceafdelingen.

Service på disse enheder udføres kun af en tekniker, som er 

certificeret af virksomheden.

Forventet levetid.
• Enhedens forventede levetid er fem år.

• Tilbehørets forventede levetid er ét år.

• Gelelektroder og ultralydsgel er tilbehør og deres 

anvendelsesperiode er mindre end enhedens 

forventede levetid. Opbevaringsperioden er indikeret 

på elektrodernes emballage og gelflaskerne.

GARANTI

DJO FRANCE SAS ("Virksomhed") garanterer, at Intelect® 

Mobile 2 og vakuummodulet ("Produkter") er fri for defekter 

i materialer og fremstilling. Denne garanti gælder i to år (24 

måneder) fra den oprindelige købsdato.

Under den to-årige garantiperiode fra datoen for levering 

af produktet til kunden, vil defekter blive repareret uden 

omkostninger for kunden efter at kunden har fremlagt 

passende bevis på, at defekten er opstået pga. defekter 

i materiale eller fremstilling. 

Bemærk
Der må ikke foretages ændringer på enheden. Enhver 

uautoriseret åbning, reparation eller ændringer på enheden 

af uautoriseret personale, vil ophæve fabrikantens ansvar 

for sikker funktion af systemet. Dette vil automatisk ophæve 

garantien, også inden udløb af garantiperioden.

Garantiperioden for tilbehør er 90 dage. Tilbehøret består af 

kabler og elektroder.

Garantiperioden for terapisystemvogn og 

ultralydsapplikatorer er ét år (12 måneder).

Denne garanti dækker ikke:
• Reservedele eller arbejde udført af andre end 

virksomheden, forhandleren eller en servicetekniker 

fra virksomheden.

• Defekter eller skader opstået pga. arbejde udført 

af andre end virksomheden, forhandleren eller en 

servicetekniker fra virksomheden.

• Enhver fejlfunktion eller fejl på produktet forårsaget 

af misbrug, herunder, men ikke begrænset 

til, manglende vedligeholdelse eller enhver 

brug, som er inkonsekvent med anvisningerne 

i brugervejledningen.

VIRKSOMHEDEN ER IKKE ANSVARLIG I NOGET 
TILFÆLDE FOR TILFÆLDIGE ELLER EFTERFØLGENDE 
SKADER.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder og 

du kan også have andre rettigheder, hvilket kan variere, 

afhængig af dit område. Virksomheden autoriserer ikke 

nogen person eller repræsentant til at fastsætte andre 

forpligtelser eller ansvar i forbindelse med salg af produktet.

Enhver repræsentant eller aftale, som ikke er indeholdt 

i garantien, er ugyldig og har ingen effekt.

DENNE GARANTI ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, 
UDTRYKT ELLER IMPLICIT, HERUNDER ENHVER 
GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET 
BESTEMT FORMÅL.
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INTELECT® MOBILE 2 COMBO BRUGERVEJLEDNING

TABELLER OVER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) 

Vejledning og fabrikantens erklæring – elektromagnetiske emissioner

Intelect® Mobile 2 er tiltænkt til brug i elektromagnetiske omgivelser, som specificeret nedenfor. 

Kunden eller brugeren af Intelect® Mobile 2 skal kontrollere, at den bruges i sådanne omgivelser.

Emissionstest Overholdelse Elektromagnetiske omgivelser – vejledning

RF-emissioner 
CISPR 11

Gruppe 1
Intelect® Mobile 2 bruger kun RF-energi for dens interne funktion. Desuden indeholder Intelect® 

Mobile 2 et Bluetooth® radiomodul. Dens RF-emission er derfor meget lav og burde ikke 

forårsage nogen interferens på elektroniske apparater i i nærheden.RF-emissioner 
CISPR 11

Klasse B

Harmoniske emissioner 
IEC 61000-3-2

Klasse A

Intelect® Mobile 2 er egnet til brug under alle forhold, herunder i hjemmet og hvor den tilsluttes 

direkte til det offentlige lavspændings strømnetværk.Fluktuationer i spænding/ 
flimmer 
IEC 61000-3-3

Overholdelse
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INTELECT® MOBILE 2 COMBO BRUGERVEJLEDNING

TABELLER OVER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) (FORTSAT)

Vejledning og fabrikantens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Intelect® Mobile 2 er tiltænkt til brug i elektromagnetiske omgivelser, som specificeret nedenfor. 

Kunden eller brugeren af Intelect® Mobile 2 skal kontrollere, at den bruges i sådanne omgivelser.

Immunitetstest IEC 60601 Testniveau Overholdelse Elektromagnetiske omgivelser – vejledning

Elektrostatisk 
afladning (ESD) 
IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakt 
± 15 kV luft

± 8 kV kontakt 
± 15 kV luft

Risikoevalueringen for Intelect® Mobile 2 indikerer, at 
overholdelsesniveauerne er acceptable, når der tages tiltag til at undgå 
ESD-afladning. 
 
Intelect® Mobile 2 kan afgive elektrostatisk afladning (ESD) på mere end 
±7 kV, når du griber om ultralydsapplikatoren første gang. I tilfælde af 
sådan en afladning, kan Intelect® Mobile 2 vise en permanent fejl. Intelect® 
Mobile 2 vil afbryde alle aktive udgange (stim, ultralyd), og automatisk 
sætte enheden i en sikker tilstand.
 
For at forhindre elektrostatisk afladning (ESD) større end ±7 kV:
• Grib og hold ultralydsapplikatoren, inden du starter behandlingen. Hvis 

applikatoren skal lægges ned inden afslutning af behandlingen, skal du 
stoppe den aktuelle behandling først, og derefter sætte applikatoren 
i holderen.

• Hold fugtigheden i omgivelserne på mindst 50% relativ fugtighed.
• Gulve skal være af træ, beton, eller keramikfliser. Hvis gulvet er dækket 

med syntetisk materiale, anbefaler DJO at implementere yderligere 
kontrol for at opretholde en relativ fugtighed på mindst 50%.

• Videregiv disse ESD-sikkerhedsprocedurer til sygeplejere, ansatte, gæster 
og patienter.

Hurtige elektriske 
impulser/burst 
IEC 61000-4-4

± 2 kV for strømforsyningslinjer ± 2 kV for strømforsyningslinjer
Kvaliteten af netstrømmen skal være som for typiske kommercielle 
omgivelser eller hospitaler.

Overspænding 
IEC 61000-4-5

± 1 kV linje(r) til linje(r) ± 1 kV differentialtilstand
Kvaliteten af netstrømmen skal være som for typiske kommercielle 
omgivelser eller hospitaler.

Spændingsfald, 
korte afbrydelser og 
spændingsvariationer 
på strømforsyningens 
indgangslinjer 
IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 % fald i UT) for 
0,5 cyklusser 
40 % UT (60 % fald i UT) for 5 cyklusser 
70 % UT (30 % fald i UT) for 25 cyklusser 
<5 % UT (>95 % fald i UT) for 5 s

<5 % UT (>95 % fald i UT) for 
0,5 cyklusser 
40 % UT (60 % fald i UT) for 5 cyklusser 
70 % UT (30 % fald i UT) for 25 cyklusser 
<5 % UT (>95 % fald i UT) for 5 s

Kvaliteten af netstrømmen skal være som for typiske kommercielle 
omgivelser eller hospitaler. Hvis brugen af Intelect® Mobile 2 kræver fortsat 
drift under strømafbrydelser, anbefales det, at Intelect® Mobile 2 forsynes 
fra en UPS-nødstrømforsyning eller et batteri.

Strømfrekvens 
(50/60 Hz) 
Magnetisk felt 
IEC 61000-4-8

3 A/M 3 A/M 
Strømfrekvens og magnetiske felter skal være på niveauer, som er 
karakteristisk for placering i typiske kommercielle omgivelser eller 
hospitaler.

BEMÆRK: UT er AC-netstrømsspændingen, inden anvendelse af testniveauet.



97 BILAG DA

INTELECT® MOBILE 2 COMBO BRUGERVEJLEDNING

TABELLER OVER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) (FORTSAT)

Vejledning og fabrikantens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Intelect® Mobile 2 er tiltænkt til brug i elektromagnetiske omgivelser, som specificeret nedenfor. 

Kunden eller brugeren af Intelect® Mobile 2 skal kontrollere, at den bruges i sådanne elektromagnetiske omgivelser.

IMMUNITETSTEST IEC 60601 TESTNIVEAU Overholdelsesniveau Elektromagnetiske omgivelser – vejledning

Ledet RF 
IEC 61000-4-6

Udstrålet RF 
IEC 61000-4-3

3 Vrms 
150 kHz til 80 MHz 
udenfor ISM-bånda 
 
6 Vrms 
150 kHz til 80 MHz 
i ISM-bånda 
 
10 V/m 
80 MHz til 2,5 GHz 
 
9-28V/m 
i bånd for trådløst netværk

3 Vrms 
 
6 Vrms 
 
10 V/m 
 
9-28V/m

Transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr må ikke bruges tættere ved 
nogen del af Intelect® Mobile 2, herunder kabler, end den anbefalede afstand 
beregnet ud fra formlen, som gælder for senderens frekvensområde. 
Anbefalet afstand
 
d = 1,2 √P 
 
d = 2 √P 
 
d = 1,2 √P 80 MHz til 800 MHz 
d = 2,3 √P 800 MHz til 2,5 GHz 
 
hvor P er senderens maksimale udgangseffekt i Watt (W) i henhold til 
fabrikanten, og d er den anbefalede afstand i meter (m).b 
Feltstyrker fra faste RF-sendere, som fastlagt ved en undersøgelse af de 
elektromagnetisk forhold på stedet,c 
skal være mindre end overholdelsesniveauet i hvert frekvensområde.d 
Der kan opstå interferens i nærheden af apparatet markeret med følgende 
symbol:

BEMÆRK 1 ved 80 MHz og 800 MHz, de højere frekvensområder gælder.

BEMÆRK 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udstråling påvirkes af absorbering og refleksion fra strukturer, genstande og personer.

a) ISM-bånd (industriel, videnskabelig og medicinsk) imellem 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til 6,795 MHz; 13,553 MHz til 13,567 MHz; 26,957 MHz til 27,283 MHz; og 40,66 MHz til 40,70 MHz. 
b) Overholdelsesniveauerne i ISM-frekvensbånd imellem 150 kHz og 80 MHz og i frekvensområdet 80 MHz til 2,5 GHz er tiltænkt til at nedsætte sandsynligheden for, at mobilt/transportabelt 
kommunikationsudstyr kan forårsage interferens, hvis den utilsigtet bringes ind i patientområder. Af denne grund er der indlemmet en yderligere faktor på 10/3 i formlen brugt til at beregne den 
anbefalede afstand for sendere i disse frekvensområder. 
c) Feltstyrker fra faste sendere, som f.eks. basestationer for (mobilnetværk/trådløs) telefoner og mobile radioer, amatørradioer, AM og FM radioudsendelser og fjernsyn, kan ikke forudsiges 
teoretisk med præcision. For at bedømme de elektromagnetiske omgivelser pga. faste RF-sendere, bør det overvejes at udføre en undersøgelse af stedets elektromagnetiske forhold. Hvis den 
målte feltstyrke på stedet, hvor Intelect® Mobile 2 bruges, overstiger det gældende RF-overholdelsesniveau, skal du observere Intelect® Mobile 2 for normal funktion. Hvis der observeres unormal 
ydeevne, kan det være nødvendigt at udføre yderligere tiltag, som f.eks. at dreje eller flytte Intelect® Mobile 2. 
d) I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre end 3 V/m
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INTELECT® MOBILE 2 COMBO BRUGERVEJLEDNING

TABELLER OVER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) (FORTSAT)

Anbefalede afstande imellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr og Intelect® Mobile 2

Intelect® Mobile 2 er tiltænkt til brug i elektromagnetiske omgivelser, hvor udstrålet RF-interferens er kontrolleret. Kunden eller brugeren af Intelect® Mobile 2 kan hjælpe 

med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en mindsteafstand imellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og Intelect® 

Mobile 2, som anbefalet nedenfor, i henhold til den maksimale udgangseffekt for kommunikationsudstyret.

Nominel maksimum udgangseffekt 
for sender

W

Afstand i henhold til senderens frekvens
d (m)

150 kHz til 80 MHz 
udenfor ISM-bånd

D = 1,2 √P

150 kHz til 80 MHz 
i ISM-bånd

D = 2 √P

80 MHz til 800 MHz

D = 1,2 √P

800 MHz til 2,5 GHz

D = 2,3 √P

0,01 0,12 0,20 0,12 0,23

0,1 0,38 0,63 0,38 0,73

1 1,2 2,0 1,2 2,3

10 3,8 6,3 3,8 7,3

100 12 20 12 23

For sendere med maksimal udgangseffekt, som ikke er opført ovenfor, kan den anbefalede afstand d i meter (m) fastsættes med formlen for senderens frekvens, hvor P er 

senderens maksimale udgangseffekt i Watt (W) i henhold til fabrikantens oplysninger.

 
BEMÆRK 1 ved 80 MHz og 800 MHz, afstanden for de højere frekvensområder gælder.

BEMÆRK 2 ISM-bånd (industriel, videnskabelig og medicinsk) imellem 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til 6,795 MHz; 13,553 MHz til 
13,567 MHz; 26,957 MHz til 27,283 MHz; og 40,66 MHz til 40,70 MHz.

BEMÆRK 3 Der er indlemmet en yderligere faktor på 10/3 i formlen for beregning af den anbefalede afstand for sendere i ISM-frekvensbånd 
imellem 150 kHz og 80 MHz og i frekvensområdet 80 MHz til 2,5 GHz for at nedsætte sandsynligheden for, at mobilt/transportabelt 
kommunikationsudstyr kan forårsage interferens, hvis den utilsigtet bringes ind i patientområder.

BEMÆRK 4 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udstråling påvirkes af absorbering og refleksion fra 
strukturer, genstande og personer.
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