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Intelect® Advanced sEMG och sEMG Stim Modul

Denna bruksanvisning har sammanställts för ägare av ett Intelect Advanced terapisystem, sEMG and sEMG + stimuleringsmodul. 
Den innehåller allmän information om drift, försiktighetsåtgärder, installation och underhåll av Intelect Advanced sEMG och sEMG + 
stimuleringsmodul. För att du skall kunna använda utrustningen så effektivt som möjligt, och ge terapisystemet och sEMG och sEMG 
+ stimuleringsmodulen största möjliga livslängd, är det viktigt att läsa bruksanvisningen noggrant och att bekanta sig med Intelect 
Advanced sEMG och sEMG + stimuleringsmodulen innan systemet tas i drift. 
Denna bruksanvisning innehåller anvisningar om allmän säkerhet, användning, underhåll och skötsel, samt installationsanvisningar för 
Intelect Advanced sEMG och sEMG + stimuleringsmodul avsedda för användare av Intelect Advanced två- och fyrkanals elektroterapi- 
och kombinationsterapisystem. Anvisningar för Intelect Advanced terapisystem och dess övriga moduler såsom batteri, laser och 
vakuumelektrodmoduler återfinns i deras respektive bruksanvisningar som också innehåller anvisningar om installation och drift. 
Specifikationerna som anges i denna handbok gällde vid tidpunkten för publicering. Men till följd av DJO, LLCs policy om ständig 
utveckling, förbehåller vi oss rätten att utan skyldigheter ändra dessa specifikationer när vi anser det vara nödvändigt. 
Innan behandling ges till en patient skall användarna av utrustningen läsa och följa anvisningarna i denna bruksanvisning och i 
terapisystemets bruksanvisning för samtliga tillgängliga behandlingar, samt information om indikationer, kontraindikationer, varningar 
och försiktighetsåtgärder. Rådgör med andra källor för ytterligare information angående användning av elektroterapi, ultraljud, sEMG 
(ytelektromyografi), sEMG + stimulering (ytelektromyografi med utlösande stimulering) och laserterapi. 
PRODUKTBESKRIVNING
Intelect Advanced sEMG och sEMG + stimuleringsmodul är konstruerad för att endast användas tillsammans med Intelect Advanced två- 
och fyrkanals elektroterapi och kombinationsterapisystem. Användaren kan köpa och installera ytterligare tillbehör.
Håll dig ajour med den senaste kliniska utvecklingen inom områdena elektroterapi, ultraljud, sEMG (ytelektromyografi) sEMG + stimulering 
(ytelektromyografi med utlösande stimulering) och laserbehandling. Följ alla tillämpliga försiktighetsåtgärder för beh.
Håll dig informerad om indikationer och kontraindikationer för användning av elektroterapi, ultraljud, sEMG (ytelektromyografi) sEMG + 
stimulering (ytelektromyografi med utlösande stimulering) och laserterapi.
Denna utrustning får endast användas på inrådan av och under uppsikt av legitimerad praktiker.

©2011 DJO, LLC Med ensamrätt. All användning av text, bilder eller layout i denna publikation är strikt förbjudet utan uttryckligt skriftligt godkännande från DJO, LLC. Denna publikation har 
skrivits, illustrerats och iordningsställts för distribution av DJO, LLC.

FÖRORD
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Intelect® Advanced sEMG och sEMG Stim ModulSÄKERHETSÅTGÄRDER

Försiktighetsåtgärderna som anges i detta avsnitt och i hela bruksanvisningen anges med särskilda symboler. Du måste studera dessa 
symboler och vad de betyder innan utrustningen manövreras. Symbolerna har följande betydelser:

FÖRSIKTIGHET
Text markerad med ”FÖRSIKTIGHET” beskriver möjliga 
försummelser av säkerheten som kan leda till mindre eller måttliga 
personskador eller materiella skador.

VARNING
Text markerad med “VARNING” beskriver möjliga försummelser 
av säkerheten som kan leda till allvarliga personskador och 
omfattande materiella skador

Text med angivelsen “Farlig spänning” syftar till att informera 
användaren om möjliga risker i samband med den elektriska 
spänning som ges till patienten i vissa behandlingskonfigura
tioner av TENS-vågor.

NOTERA:
På olika platser i bruksanvisningen återfinns meddelandet 
“NOTERA”. Dessa kommentarer innehåller praktisk information 
inom det speciella området eller för den funktion som beskrivs.

FÖRSIKTIGHETSDEFINIONER

Text markerad med ”FÖRSIKTIGHET” beskriver möjliga Text markerad med ”FÖRSIKTIGHET” beskriver möjliga 
Försiktighet-

Varning-

Farlig spänning-

FARA
Text markerad med “FARA” beskriver möjliga försummelser av 
säkerheten som ger mycket farliga situationer vilka kan leda till 
dödsfall eller allvarliga personskador.

Fara-

Text markerad med “BIOLOGISKT RISKMATERIAL” syftar 
till att informera användaren om möjliga risker vid 
olämplig hantering av komponenter och tillbehör 
som har varit i kontakt med kroppsvätskor. Biologiska 
riskmaterial.

Biologiska riskmaterial-
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FÖRSIKTIGHET
• Läs, förstå och följ anvisningarna i denna bruksanvisning om 

säkerhet och användning. Användaren skall vara medveten om 
de begränsningar och risker det innebär att använda elektrisk 
stimulering. Uppmärksamma de dekaler med anvisningar om 
säkerhet och manövrering som finns på enheten.

• Intelect Advanced terapisystem sEMG-modul FÅR INTE användas 
om det är kopplat till någon utrustning som inte har tillverkats av 
Chattanooga.

• ANVÄND INTE denna enhet i en miljö där annan utrustning används 
som sänder ut elektromagnetisk energi på ett oskyddat sätt.

• ANVÄND INTE vassa föremål såsom en blyertsspets eller en 
kulspetspenna för att manövrera knapparna på manöverpanelen 
eftersom de kan skadas.

• Denna enhet skall användas, transporteras och förvaras i 
temperaturer mellan 15°C och 40°C, med en relativ luftfuktighet 
mellan 30% och 60 %.

• Syna elektriska ledningar och kontaktdon för att upptäcka tecken 
på skador innan användning. Byt ut de skadade ledningarna 
omedelbart mot nya innan behandlingen inleds.

• Intelect Advanced terapisystem är inte konstruerat på ett sätt som 
skyddar det för inträngande vatten eller andra vätskor. Om vatten 
eller andra vätskor tränger in i enheten kan det orsaka funktionsfel 
hos systemets inre komponenter vilket innebär en risk att patienten 
skadas.

FÖRSIKTIGHET
• Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla högfrekvent 

energi, och om den inte installeras och används i enlighet med 
instruktionerna kan den allvarligt störa annan utrustning i närheten. 
Vi kan emellertid inte garantera att interferens inte förekommer på 
viss utrustning. Sätt på och stäng av utrustningen för att fastställa 
om den utövar skadlig interferens på annan utrustning. Försök 
förhindra interferensen genom att vidta en eller flera av följande 
åtgärder: Flytta den utrustning som störs längre ifrån enheten, anslut 
utrustningen till ett vägguttag med en annan krets och rådgör med 
servicetekniker för hjälp.

• De Nylatex® förband som levereras med enheten innehåller torrt 
naturgummi och kan orsaka allergiska reaktioner hos patienter med 
allergi mot latex.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

SÄKERHETSÅTGÄRDER
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VARNING
• Enligt federal lagstiftning i USA är försäljning av dessa system av 

annan person än behörig fackman, eller på läkares begäran föremål 
för restriktioner. Denna utrustning får endast användas under ständig 
uppsikt av läkare eller legitimerad praktiker.

• Var försiktig vid manövrering av denna utrustning i närheten av 
annan utrustning. Denna utrustning eller annan utrustning kan 
utsättas för elektromagnetisk interferens eller annan störning. Försök 
förhindra denna interferens genom att inte använda den tillsammans 
med annan utrustning.

• Innan du påbörjar någon behandling måste du bekanta dig med 
manövreringssättet i varje behandlingsläge samt indikationer, 
kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder. Se andra 
resurser för ytterligare information om användningen av SEMG + 
elektrisk stimulering.

• För att förhindra elektriska stötar, koppla ur enheten från el-källan 
innan underhåll påbörjas.

• Håll stimuleringselektroderna isär under behandling. Om elektroderna 
kommer i kontakt med varandra kan det leda till felaktig stimulering 
eller brännskador på patientens hud.

• De långsiktiga effekterna av kronisk elektrisk stimulering är inte kända.
• De främre delarna av halsen eller munnen skall inte utsättas för denna 

typ av stimulering. Det kan leda till allvarliga spasmer av de laryngeala 
och faryngeala musklerna och sammandragningarna kan vara så 
kraftiga att luftvägarna blockeras eller att andningen försvåras kraftigt.

VARNINGAR

VARNING
• Stimulering skall inte ges genom bröstet eftersom elektricitet som 

leds genom hjärtat kan orsaka hjärtarrytmi.
• Stimulering skall inte ske över svullna, infekterade, inflammerade 

områden eller hudutslag, t.ex., flebit, tromboflebit, åderbråck, etc.
• stimulering skall ej ske över eller i närheten av cancertumörer.
• Säkerheten vid användning av TENS-utrustningar under 

graviditet eller förlossning har inte fastställts.
• TENS är inte effektiv för lindring av smärta av centralt ursprung. (Detta 

innefattar huvudvärk.)
• TENS-utrustning får endast användas under ständig uppsikt av 

läkare eller legitimerad praktiker.
• TENS-utrustning har ingen botande effekt.
• TENS är en symptomatisk behandling som lindrar smärta som annars 

kan tjäna som en skyddsmekanism.
• Användaren måste förvara enheten utom räckhåll för barn.
• Elektroniska medicinska mätinstrument (såsom ECG och ECG-larm) 

kan störas under pågående TENS-stimulering.
• Kontrollera att patienten har rätt patientströmbrytare för de kanaler 

som används innan behandlingen påbörjas.

SÄKERHETSÅTGÄRDER
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FARA
• Stimuli som ges av utrustningens TENS-vågor, i vissa 

konfigurationer, ger en laddning på 25 mikrocoulomb (µC) 
eller högre per puls och kan vara tillräckligt hög för att 
orsaka dödsfall. Så höga strömstyrkor får inte ledas genom 
överkroppen eftersom det kan ge upphov till hjärtarrytmi.

• Patienter med implanterad neurostimuleringsutrustning 
får inte behandlas med, eller nära kortvågsdiatermi, 
mikrovågsdiatermi, terapeutiskt ultraljudsdiatermi eller 
laserdiatermi någonstans på kroppen. Energin från diatermi 
(kortvåg, mikrovåg, ultraljud och laser) kan färdas genom 
det implanterade neurostimuleringssystemet, och orsaka 
vävnadsskador samt resultera i allvarliga skador eller 
dödsfall. Materiella skador, kroppsskador eller dödsfall 
kan förekomma vid diatermibehandling även om det 
implanterade neurostimuleringssystemet är avstängt.”

• Hantera, rengör och kassera produkter från komponenter 
och tillbehör som har varit i kontakt med kroppsvätskor 
enligt nationella, lokala och företagsinterna regler, lagar 
och procedurer.

FAROR

SÄKERHETSÅTGÄRDER
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INDIKATIONER SEMG 

Att fastställa aktiveringstiden av muskler för:
• Återträning av muskelaktivering
• Koordination av muskelaktivering
• En indikation på den kraft som muskeln utvecklar för kontroll och 

underhåll av muskelsammandragningarna.
• Muskelavslappningsövningar
• Återträning av muskeln

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Indikationer- yt-EMG
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SEMG + STIMULERING INDIKATIONER, KONTRAINDIKATIONER OCH NEGATIVA EFFEKTER

SÄKERHETSÅTGÄRDER

• Rehabilitering efter stroke med muskelåterträning
• Lindring av muskelspasmer
• Förebyggande eller bromsning av inaktivitetsatrofi
• Ökning av lokal blodcirkulation
• Återträning av muskeln
• Underhåll eller förbättring av rörligheten

• Var försiktig vid behandling av patienter med misstänkt eller diagnostiserade 
hjärtproblem.

• Iaktta försiktighet vid behandling av patienter med befarad eller 
diagnostiserad epilepsi.

• Iaktta försiktighet i närvaro av följande: 
• Om patienten har en tendens att blöda kraftigt efter akuta trauman eller 

frakturer. 
• Efter nyligen utförda kirurgiska procedurer där muskelsammandragningar 

kan störa läkningsprocessen.
• Över en menstruerande eller gravid livmoder; över hudområden som 

saknar normal känslighet.
• Vissa patienter kan uppleva hudirritation eller överkänslighet på grund av 

elektrisk stimulering eller det elektriskt ledande mediet. Irritationen kan i 
regel lindras genom att använda ett alternativt ledarmedium eller att placera 
elektroden på en annan plats.

• Placeringen av elektroder och stimuleringsinställningar skall baseras på 
riktlinjerna från den praktiker som föreskriver behandlingen.

• Elektriska muskelstimulatorer skall endast användas tillsammans med 
ledarkablar och elektroder som rekommenderats av tillverkaren.

• Med TENS-vågformer kan det i enstaka fall uppstå hudirritationer på den plats 
där elektroden är placerad efter långvarig användning.

• TENS-vågornas effektivitet är i hög grad beroende på patientval av en person 
som är kvalificerad i hantering av patienter som lider av smärta.

Indikationer - sEMG + stimulering med hjälp av VMS™, 
symmetrisk tvåfas (TENS), asymmetrisk tvåfas (TENS) eller 
ryska ljudvågor

Kontraindikationer
• Denna utrustning skall inte användas för lindring av lokal symptomatisk 

smärta om inte orsaken har fastställts eller om smärtsyndromet inte har 
diagnostiserats.

• Denna utrustning skall inte användas om det finns cancerogena 
förändringar i behandlingsområdet.

• Stimulering skall inte ske över svullna, infekterade, inflammerade områden 
eller hudutslag, t.ex., flebit, tromboflebit, åderbråck, etc.

• Andra kontraindikationer är patienter som är misstänkta bärare av 
smittosamma sjukdomar och/eller sjukdomar där det av medicinska skäl 
är tillrådligt att sänka temperaturen eller febern.

• Det är absolut nödvändigt att undvika att placera elektroden på ett sätt 
som innebär att elektriciteten leds genom området carotissinus (främre 
delen av halsen) eller transcerebralt (genom huvudet).

• Säkerheten vid användning av terapeutisk elektrisk stimulering under 
graviditet har inte undersökts.

• Elektriska muskelstimulatorer skall inte användas på patienter med 
pacemaker.

• TENS-vågor skall inte användas på patienter med pacemaker.

Andra försiktighetsåtgärder

• Hudirritationer och brännskador under elektroderna har rapporterats vid 
användning av elektriska muskelstimulatorer.

• Potentiella biverkningar vid användning av TENS är hudirritation och 
elektrodbrännskador.

Biverkningar
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SEMG & SEMG + STIMULERING STANDARDTILLBEHÖR

NOMENKLATUR

1.  Yt-EMG-modul (sEMG)
2.  sEMG + Elektriska stimuleringskablar för kanal 1.
3.  sEMG + Elektriska stimuleringskablar för kanal 2.
4.  Dura-Stick II 3,2 cm självhäftande engångselektroder 

(3 paket om 4)
5.  Bruksanvisning (CD-ROM)
6.  IntraVaginal sond (utan illustration)

1

2

3

4
5

FARA
Hantera, rengör och kassera produkter från komponenter 
och tillbehör som har varit i kontakt med kroppsvätskor 
enligt nationella, lokala och företagsinterna regler, lagar 
och procedurer.
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SYMBOLDEFINITIONER

PÅ-AVKNAPP

DATAN 
HAMN

MULTIMEDIAKORT
PATIENTDATAKORT

OCH SEMG DATAKORT

AVBRYT 
BEHANDLING

PAUSA 
BEHANDLING

STARTA 
BEHANDLING

TERAPIINTEN
SITETSKONT
ROLL

KANAL 1/2 
FJÄRRKONTROLL 
(TILLVAL)

PATIENTSTRÖMBRYTARE

KANAL 1 
LEDARKABLAR

KANAL 2 
LEDARKABLAR

SOND FÖR 
MIKROSTRÖM

ULTRALJUDSAPPLIKATOR

HEM

KLINISKT 
REFERENSBIBLIOTEK

TILLBAKA

GÅ UPP

GÅ NED

GÅ ÅT HÖGER

GÅ ÅT VÄNSTER

GODKÄNN OCH 
ÅTERVÄND

ACCEPTERADE INTE 
OCH ÅTERVÄNDA

M

ÖKA 
INTENSITETEN

MINSKA 
INTENSITETEN

PAUSA 
BEHANDLING

MANUELL 
STIMULERING

KANAL 3 
LEDARKABLAR

KANAL 4 
LEDARKABLAR

SOND FÖR 
MIKROSTRÖM

LADDNINGSNIVÅ

BATTERIET 
LADDAS

KANAL 3/4 
FJÄRRKONTROLL 
(TILLVAL)

PATIENTSTRÖMBRYTARE

SKÄRMKONTRASTKONTROLL 
(FUNGERAR INTE PÅ 

FÄRGSYSTEM)

NOMENKLATUR

Systemets maskinvarusymboler Systemets 
programvarusymboler

Tillvalsmodul och tillbehörssymboler

Fjärrkontroll

Batterimodul

Kanal 3/4 
elektroterapimodul

KONTAKTKVALITET KUDDAR
(ENKELKANALSDIAGRAM)

KONTAKTKVALITET KUDDAR
(DUBBELKANALSTABELL)

Nedan följer definitionerna för samtliga använda symboler som används på Intelect Advanced maskinvara och i programvaran. Studera 
och lär dig dessa symboler innan du hanterar systemet.
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Intelect® Advanced sEMG och sEMG Stim Modul

TERMINOLOGIDEFINITIONER
Nedan finns beskrivningar av all unik terminologi som används i denna bruksanvisning. Studera dessa och bekanta dig med termerna så 
att du kan använda systemet, och att bekanta dig med komponenterna och kontrollfunktionerna i Intelect Advanced terapisystem. Vissa av 
dessa termer och definitioner syftar på en specifik knapp eller kontrollreglage i systemet. Se sida 9 för symboldefinitionerna.

Knapp på huvudenheten som backar en skärm i taget när 
knappen trycks ned.

ALLMÄN TERMINOLOGI

NOMENKLATUR

 Tillbakaknapp

Knapp föregående sida

Pilknapp UPP och NED

Elektroterapi

System

sEMG-modul

Förkortning för ytelektromyografifunktion.
sEMG

sEMG + stimulering

Knapp som används i vissa modaliteter och funktioner som backar 
en sida vid läsning av text som består av flera sidor.

Reglage som används i olika modalitetsparameterskärmar för att 
navigera eller ändra ett värde uppåt eller nedåt inom parametern.

Syftar på systemets elektriska muskel- eller nervstimuleringsfunkt
ioner.

Det primära systemet med alla reglage och funktioner.

Den modul som är installerad i systemets nedre utrymme och 
som används av systemet för att sEMG och sEMG + stimuleringens 
funktioner skall fungera.

Förkortning för ytelektromyografi med utlösande elektrisk 
stimulering.
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Intelect® Advanced sEMG och sEMG Stim Modul

SPECIFIKATIONER SEMG OCH SEMG + STIMULERINGSMODUL

HÖJD

SPECIFIKATIONER

BREDD

DJUP

MÅTT
 Bredd ................................................................................................... 8.3 cm (3.25”)
 Djup ...................................................................................................9.2 cm (3.625”)
 Höjd....................................................................................................... 3 cm (1.187”)
Ingående impedans  .............................................................> 1 000 000 ohm
Ingående känslighet  ......................................................................< 1,0 µV RMS
Frekvensområde .....15 Hz-300 Hz with CMMR of > 120 dB CMMR 

at 50/60 Hz > 180 dB
Vikt..............................................................................................................105 g (3.8 oz)
Produkttyp
 Intern elförsörjning  ...........................Intelect Advanced terapisystem
 Elklass  ................................................................................................................KLASS I
 Eltyp ....................................................................................................................Typ 
    För kontinuerlig drift
Uppfyller norm
 UL/IEC/EN 60601-1
 IEC/EN 60601-1-2
 IEC 60601-2-10
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Intelect® Advanced sEMG och sEMG Stim Modul

VÅGFORMSSPECIFIKATIONER

Den asymmetriska tvåfasvågformen har en kort puls. Den 
kan ge kraftig stimulering av nervfibrerna i huden samt 
i muskelvävnaden. Denna vågform används ofta i TENS-
utrustningar. Tack vare den korta pulsen, klarar patienten i regel 
strömstyrkan, även vid även vid relativt höga intensiteter.
Utgång  ...........................................................................................................Elektroder
Utgångsintensitet  ....................................................................................0-110 mA
Fasens varaktighet Justerbar  .........................................................20-1 000 µs
Frekvens  ...........................................................................................................1-250 Hz
Lägesval .....................................................................................................CC eller CV*
Spetsfrekvens  ................................................................................................0-10 bps
Frekvensmodulering  ................................................................................0-250 Hz
Amplitudmodulering  ........................... Från, 40%, 60%, 80% och 100%
Behandlingstid  ................................................................................... 1-60 minuter

*CC= konstant strömstyrka
 CV= konstant spänning

SPECIFIKATIONER

FARA
Stimuli som ges av utrustningens TENS-vågor, i vissa 
konfigurationer, ger en laddning på 25 mikrocoulomb (µC) 
eller högre per puls och kan vara tillräckligt hög för att 
orsaka dödsfall. Så höga strömstyrkor får inte ledas genom 
överkroppen eftersom det kan ge upphov till hjärtarrytmi.

TENS- asymmetrisk tvåfas

Stimuli som ges av utrustningens TENS-vågor, i vissa 
konfigurationer, ger en laddning på 25 mikrocoulomb (µC) eller 
högre per puls och kan vara tillräckligt hög för att orsaka dödsfall. 
Så höga strömstyrkor får inte ledas genom överkroppen eftersom 
det kan ge upphov till hjärtarrytmi.
Utgång  ...........................................................................................................Elektroder
Utgångsintensitet  .......................................................................................0-80 mA
Fasens varaktighet Justerbar  .........................................................20-1 000 µs
Frekvens  ...........................................................................................................1-250 Hz
Lägesval .....................................................................................................CC eller CV*
Spetsfrekvens  ...................................................................................................0-4 bps
Frekvensmodulering  ................................................................................0-250 Hz
Amplitudmodulering  ........................... Från, 40%, 60%, 80% och 100%
Behandlingstid  ................................................................................... 1-60 minuter

TENS- Symmetrisk tvåfas
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Pulserande strömstyrka med hög spänning (HVPC) har mycket 
kort pulstid som karakteriseras av 2 distinkta toppar som ges vid 
hög spänning. Vågformen är i enfas (strömmen leds i en enda 
riktning). Den höga spänningen ger ett ökat hudmotstånd vilket 
medför att strömmen är mindre obehaglig och lätt att tolerera.
Utgång  ...............................................................................Elektroder eller sonder
Utgångsintensitet  .........................................................................................0-500 V
Polaritet  ....................................................................................Positiv eller negativ
Upptrappning  ..............................................................................0,5 s, 1 s, 2 s, 5 s
Display  ...........................................................Toppströmstyrka eller spänning
Svep  ................................Kontinuerlig, 80/120 pps, 1/120 pps, 1/10 pps
Frekvens  ......................................................................................................10-120 pps
Cykeltid  ................5/5, 4/12, 10/10, 10/20, 10/30, 10/50, kontinuerlig
Behandlingstid  ................................................................................... 1-60 minuter
Tillgänglig på kanal  ................................................................ 1 & 2, 3 & 4 tillval

*CC= konstant strömstyrka
 CV= konstant spänning

VÅGFORMSSPECIFIKATIONER (FORTSÄTTNING)

SPECIFIKATIONER

Pulserande strömstyrka med hög spänning (HVPC)

VMS är en symmetrisk tvåfasvågform med ett 100 µs långt 
intervall mellan faserna. Eftersom pulsen är relativt kort, har 
vågformen en låg hudbelastning, vilket gör den lämplig 
vid applikationer som kräver hög intensitet, såsom vid 
muskelstärkande protokoll.
Utgång  ...........................................................................................................Elektroder
Utgångsintensitet  ......................................................................................................0-255 mA
Kanalläge  .............................................................................Enkel, Reciprok, Co-Contract
Fasens varaktighet  ..................................................................................................20-1000 µs
Lägesval  ........................................................................................................................CC eller CV*
Anti-utmattning  ..........................................................................................................På eller av
Inställning av känslighet ......... Individuell kanalintensitetInställning i

Läge reciprok och Co-Contract
Cykeltid  ..........................Kontinuerligt, 5/5, 4/12, 10/10, 10/20, 10/30, 10/50
Frekvens  .............................................................................................................................1-200 pps
Upptrappning  ................................................................................0,5 s, 1 s, 2 s, 5 s
Behandlingstid  ................................................................................... 1-60 minuter
Tillgänglig på kanal  ................................................................ 1 & 2, 3 & 4 tillval

VMSTM
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Intelect® Advanced sEMG och sEMG Stim Modul

ALLMÄN INFORMATION

INSTALLATION & AVLÄGSNANDE

Intelect Advanced (färgserien) elektroterapi och 
kombinationsterapisystem har en fabriksinstallerad sEMG-modul 
som standardutrustning.
En andra sEMG-modulen kan endast anslutas på tillvalet Kanal 
3/4 elektroterapimodul. sEMG-modulen kan inte installeras på 
andra tillvalsmoduler som exempelvis batteri- eller lasermoduler.
sEMG-modulen är tillgänglig som ett alternativ till Intelect 
Advanced (monokromatiska) terapisystem.
Dessa anvisningar förutsätter att det inte finns någon sEMG-
modul installerad i terapisystemet. Detta för att ge rätt 
installationsanvisningar för framtida användning om det skulle 
vara nödvändigt.

sEMG-modul
Om du installerar sEMG-modulen i ett terapisystem utrustat med 
en batterimodul, laser, eller en kanal 3/4 elektroterapimodul 
och du vill installera sEMG-modulen i terapisystemet, måste 
du demontera batteri- eller kanal 3/4 elektroterapimodulen. Se 
respektive moduls bruksanvisning för anvisningar.
Installation av sEMG-modulen på systemet kommer att göra 
funktionerna sEMG och sEMG + stimuleringsmodaliteter 
tillgängliga för kanal 1/2. Om den är installerad i tillvalet kanal 
3/4 elektroterpimodul, kommer sEMG och sEMG + elektrisk 
stimulering att vara tillgängliga på kanal 3/4.
Om två sEMG-moduler är installerade, en på terapisystemet och 
en på kanal 3/4 elektroterapimodulen, kommer sEMG och sEMG 
+ stimulering att var tillgänglig på alla fyra kanaler. Men det är 
endast möjligt att använda två kanaler åt gången; antingen kanal 
3/4.
Detta avsnitt innehåller allmänna anvisningar för att förbereda 
terapisystemet och tillvalet kanal 3/4 elektroterapimodul för 
installation av sEMG och sEMG + stimuleringsmodul(er).

Terapisystem

VARNING
KOPPLA UR SYSTEMET FRÅN ELKÄLLAN (UTTAGET, ELLER AVLÄGSNA 
BATTERIMODULEN OM SÅDAN ÄR INSTALLERAD) INNAN UNDERHÅLL, 
INSTALLATION, AVLÄGSNANDE ELLER BYTE AV DELAR FÖR ATT 
FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR OCH MÖJLIGA SKADOR PÅ SYSTEMET.
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FÖRBEREDELSE AV TERAPISYSTEMET

INSTALLATION & AVLÄGSNANDE

Koppla ur systemets eltillförsel

Koppla ur elsladden från elnätet.
Avlägsna den bakre luckan och dra ur 
systemets elsladd.

VARNING
KOPPLA UR SYSTEMET FRÅN 
ELKÄLLAN (UTTAGET, ELLER AVLÄGSNA 
BATTERIMODULEN OM SÅDAN ÄR 
INSTALLERAD) INNAN UNDERHÅLL, 
INSTALLATION, AVLÄGSNANDE ELLER BYTE 
AV DELAR FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA 
STÖTAR OCH MÖJLIGA SKADOR PÅ SYSTEMET.

Avlägsna frontpanelen och avlägsna alla 
tillbehör.

BAKRE 
LUCKA

KOPPLA UR 
ELSLADDEN

Koppla ur elkablar och tillbehör

För att avlägsna terapisystemet från vagnen, 
se bruksanvisningen för terapisystemet.

KOPPLA UR ALLA TILLBEHÖR

Avlägsna terapisystemet från vagnen

Placera systemet uppochned på ett jämnt 
underlag. Placera en mjuk, ren duk eller 
kudde under systemets display för att 
skydda den mot skador.

Avlägsna modulen

Avlägsna kanal 3/4 elektroterapi-, batteri-, 
eller lasermodul om sådan finns ansluten. 
Se respektive bruksanvisning för den modul 
som tas bort.
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Intelect® Advanced sEMG och sEMG Stim Modul

FÖRSIKTIGHET

FÖRBEREDELSE AV TERAPISYSTEMET (FORTSÄTTNING)

INSTALLATION & AVLÄGSNANDE

Avlägsna bryttungorna

Var försiktig så att det inte uppstår skador på 
PC-kortsanslutningarna som kommer att blot-
tas när bryttungorna avlägsnas.

Ta försiktigt bort de fyra sEMG bryttungorna 
på systemets undersida med hjälp av en 
platt skruvmejsel.

NOTERA:
Vicka på skruvmejseln för att öppna 
bryttungorna. 
Om du installerar i en kanal 3/4 
elektroterapimodul, avlägsna tungorna från 
modulen på samma sätt.

BRYTTUNGOR
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INSTALLATION AV SEMG-MODULEN

INSTALLATION & AVLÄGSNANDE

Placera sEMG-modulen på ett 
sådant sätt att de två fästtungorna 
är instuckna i systemets eller kanal ¾ 
elektroterapimodulens monteringsspringor.

Placering av sEMG-modulen

MONTERINGSSPRINGOR

MONTERINGSTUNGOR

Säkra sEMG-modulen
Tryck ned den övre delen av sEMG-
modulen tills den klickar fast i rätt läge.

NOTERA:
Om systemet installeras i en 
terapisystemvagn, se bruksanvisningen 
för terapisystemvagnen för lämpliga 
instruktioner.

Installera eventuellt en kanal 3/4, 
batteri- eller lasermodul i systemet, se 
bruksanvisningen för respektive modul för 
anvisningar om installation innan följande 
procedur.

Installation och återinstallation av extra 
modul

Montera bakre lucka

Anslut elsladden i systemets nätelskontakt. 
Sätt tillbaka den bakre luckan.

BAKRE 
LUCKA

ANSLUT 
ELSLADDEN
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INSTALLATION AV SEMG-MODULEN (FORTSÄTTNING)

INSTALLATION & AVLÄGSNANDE

Installera kablar och tillbehör
Anslut alla kablar och tillbehör i 
frontpanelen. Se sida 9 för beskrivning av 
symboler.

Anslut elsladden i ett godkänt uttag.
Sätt på systemet med på/avknappen. 
Systemet känner igen den modul 
som anslutits automatiskt och visar ett 
meddelande om ändrad konfiguration.
Läs och följ instruktionerna på skärmen 
noggrant.

ANSLUT ALLA KABLAR OCH 
TILLBEHÖR

Koppla in elkällan

VARNING
Kontrollera att modulen som anges på 
skärmen är den som har anslutits INNAN 
du trycker på STARTKNAPPEN. Om så INTE 
är fallet, TRYCK INTE på STARTKNAPPEN. 
Stäng AV systemet och sätt PÅ det igen. 
Om problemet kvarstår, ring omedelbart 
återförsäljaren eller DJO tekniska support.
SYSTEMET FÅR INTE ANVÄNDAS innan alla 
nödvändiga reparationer har utförts av 
en tekniker som är behörig att reparera 
DJO produkter. Om du försöker använda 
systemet innan reparationerna är utförda, är 
det möjligt att det fungerar felaktigt vilket 
kan skada patienten eller orsaka skador på 
systemets interna komponenter.
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AVLÄGSNANDE AV SEMG MODULEN

INSTALLATION & AVLÄGSNANDE

Förbered systemet
Förbered terapisystemet för avlägsnande 
av sEMG-modulen. Se sida 15.

VARNING
KOPPLA UR SYSTEMET FRÅN 
ELKÄLLAN (UTTAGET, ELLER AVLÄGSNA 
BATTERIMODULEN OM SÅDAN ÄR 
INSTALLERAD) INNAN UNDERHÅLL, 
INSTALLATION, AVLÄGSNANDE ELLER BYTE 
AV DELAR FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA 
STÖTAR OCH MÖJLIGA SKADOR PÅ SYSTEMET.

Avlägsna sEMG-modulen
Stick in en platt skruvmejsel i 
spärröppningsspringan och bänd mot 
sEMG-modulens låstunga tills sEMG-
modulen lossnar från terapisystemet.

LÅSTUNGA

SPÄRRÖPPNINGSSPRINGA

sEMG kontaktsats, delnummer 28027, 
har utvecklats för att skydda de utsatta 
PC-kortskontakterna på undersidan 
av terapisystemet och kanal ¾ 
elektroterapimodulen när sEMG-modulen 
har avlägsnats.
sEMG kontaktsats måste installeras 
när en sEMG-modul har avlägsnats 
för servicerelaterade problem och 
terapisystemet kommer att tas i drift igen 
utan sEMG-modulen.
sEMG kontaktsats monteras och 
demonteras på samma sätt som 
en sEMG-modul. Se sida 17 för rätt 
installationsinstruktioner.

sEMG kontaktsats

sEMG-modulen ska endast avlägsnas för servicerelaterade problem.
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• Undersök huden för att upptäcka eventuella sår och rengör 
huden.

• Fäst elektroderna vid behandlingsområdet.
• Kontrollera att elektroderna sitter fast ordentligt på huden.
• Se till att elektroderna har god kontakt med huden.
• Kontrollera elektrodkontakten regelbundet under pågående 

behandling.
• Undersök huden igen efter behandlingen.
• Välj de elektroder som är lämpligast för anatomin.
• Läs rekommendationerna om elektrodplacering i 

behandlingsskärmen för den speciella modalitet som används 
för behandling och betrakta dem endast som referensvärden, 
innan du ger behandlingen.

SEMG OCH SEMG+STIMULERING PATIENTFÖRBEREDELSE

FÖRBEREDELSE AV PATIENTEN

Elektrodplacering

VARNING
• Följ anvisningarna som ges av elektrodtillverkaren.
• Håll elektroderna isär under behandling. Om elektroderna kommer 

i kontakt med varandra kan det leda till felaktig stimulering eller 
brännskador på patientens hud.

• Tätheten på utgående strömstyrka beror på elektrodens storlek. 
Felaktig applicering kan skada patienten. Om du har några frågor 
angående rätt storlek på elektroden, rådgör med legitimerad praktiker 
innan terapisessionen påbörjas.

• Elektriska muskelstimulatorer skall endast användas med de kablar 
och elektroder som rekommenderas av tillverkaren.

Dura-Stick™ II elektroder
Chattanoogas Dura-Stick II 
elektroder är en självhäftande 
engångsprodukt för 
enpatientsbruk, som endast 
är utvecklad att användas 
tillsammans med Chattanoogas 
elektroterapisystem.
Vi rekommenderar att använda 
Dura-Stick II elektroder när det 
är möjligt för att säkerställa 
bästa möjliga kontakt med 
behandlingsområdet och jämnast 
förmedling av den föreskrivna 
behandlingen.
Kassera Dura-Stick II elektroder på 
lämpligt sätt efter terapisessionen.
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Installera sEMG kablar på systemet
Anslut en Dura-Stick II cm 
engångselektrod till varje ledare. Dessa 
elektroder har utvecklats för att användas 
tillsammans med Chattanoogas utrustning 
och ger riktig avläsning av sEMG-
aktiviteten.
Låt elektroderna sitta kvar på skyddsfilmen 
tills behandlingsområdet har förberetts.

FÖRBEREDELSE AV PATIENTEN
SEMG OCH SEMG+STIMULERING PATIENTFÖRBEREDELSE  (FORTSÄTTNING)

Avlägsna frontpanelen från terapisystemet 
och avlägsna de befintliga ledarkablarna. 
Anslut sEMG ledarkablarna till 
önskade kanaler för användning 
tillsammans med sEMG eller sEMG + 
stimuleringsmodaliteten.stimuleringsmodaliteten.

ANSLUTNING AV SEMG LEDARKABLAR

Sätt tillbaka frontluckan.
NOTERA:
Två kanaler kan användas för sEMG-terapi 
samtidigt.
Om fyra elektroterapikanaler finns 
tillgängliga, kan högst eller endast två 
kanaler användas samtidigt och det måste 
vara kanal 1/2 eller 3/4.

Installera Dura-Stick™ II elektroder Val av modalitet
Tryck på knappen sEMG eller sEMG + 
stimulering efter behov för den terapi som 
föreskrivs.

TRYCK PÅ KNAPPEN SEMG ELLER SEMG+STIM

REFERENSLEDARE (GRÖN)

AKTIV (RÖD) LEDARE

AKTIV (SVART) 
LEDARE
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Intelect® Advanced sEMG och sEMG Stim ModulFÖRBEREDELSE AV PATIENTEN
SEMG OCH SEMG+STIMULERING PATIENTFÖRBEREDELSE  (FORTSÄTTNING)
Välj del av kroppen
Tryck på elektrodplaceringsknappen för 
att se den del av kroppen som visas på 
skärmen.

ELEKTRODPLACERINGSKNAPP

Tryck på pilknapp upp och ned tills önskat 
område är markerat.

PILKNAPP UPP

PILKNAPP NED

NOTERA:
Pilknapparna upp och ned gör det 
möjligt att antingen navigera högst upp 
eller längst ned bland de tillgängliga 
alternativen.

Tryck på knappen godkänn och 
återvänd för att visa den aktuella 
elektrodplaceringsfiguren.

KNAPP GODKÄNN OCH 
ÅTERVÄND

NOTERA:
Enligt figuren är de två svarta elektroderna 
de aktiva elektroderna och den vita 
elektroden är referenselektroden.

Visa figur över elektrodplacering
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SEMG OCH SEMG+STIMULERING PATIENTFÖRBEREDELSE   (FORTSÄTTNING)

TILLBAKAKNAPP

Vy för elektrodplacering
Tryck på knappen nästa för att visa 
text med anknytning till den specifika 
elektrodplacering som du valt och typiska 
områdesvillkor.

KNAPP NÄSTA SIDA

Tryck på knappen nästa sida för att visa 
ytterligare text.
Tryck på knappen föregående för att se 
föregående sida.
Tryck på knappen tillbaka för att välja 
skärm med kroppsområde.
Tryck på knappen igen för att återgå till 
skärmen behandlingsöversikt.

KNAPP 
NÄSTA SIDA

KNAPP 
FÖREGÅENDE SIDA

Förbered behandlingsområdet
Undersök huden för att upptäcka 
eventuella sår. 
Rengör behandlingsområdet ordentligt 
genom att skrubba huden med medicinsk 
sprit. 

NOTERA:
Noggrann och ordentlig rengöring av 
behandlingsområdet för att avlägsna 
eventuell ytlig medicin och fettlager 
samt lösa hudflagor är grundläggande 
för hudkontakten och elektrodernas 
mottagning under sEMG och sEMG + 
stimuleringsterapin.

RENGÖR OMRÅDET 
NOGGRANT MED 

MEDICINSK SPRIT
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Elektrodplacering

FÖRBEREDELSE AV PATIENTEN
SEMG OCH SEMG+STIMULERING PATIENTFÖRBEREDELSE  (FORTSÄTTNING)

Med hjälp av Dura-Stick™ II 3 cm (1.250") 
elektroder, placera de aktiva (röda och 
svarta ledaren) elektroderna i mitten 
av muskelknippet och parallellt med 
muskelfibrerna.
Placera referenselektroden (grön diod) i 
närheten av behandlingsområdet. Se den 
figur som beskriver elektrodplaceringen 
för referenselektroden (grön diod).

NOTERA:
Elektroderna kan placeras för 
specifik, allmän och kvasispecifik 
biologisk feedbackmuskel eller 
muskelgruppsaktivitet.
Om du använder mindre elektroder och 
placerar dem närmare varandra ger det en 
mer specifik avläsning av muskelaktiviteten 
vid sEMG och sEMG + stimuleringsterapi.
De aktiva elektroderna kan placeras längre 
isär för att ge en allmän avläsning av 
muskeln eller muskelgruppens aktivitet 
under sessionen.
DJO rekommenderar att endast använda 
Dura-Stick™ II elektroder för att uppnå mest 
noggrann sEMG-feedback.
Följ anvisningarna som ges av 
elektrodtillverkaren.
Om elektroderna trimmas eller skärs kan 
det påverka mottagningen av sEMG-data 
och kan detta påverka den mängd elektrisk 
stimulering som avges vid funktionen 
sEMG + stimuleringsmodalitet.

VARNING
• Håll stimuleringselektroderna isär under 

EMG + stimuleringsbehandling. Om 
elektroderna är i kontakt med varandra 
kan det leda till felaktig stimulering eller 
brännskador på patientens hud.

• De långsiktiga effekterna av kronisk elektrisk 
stimulering är inte kända.

• De främre delarna av halsen eller 
munnen skall inte utsättas för denna 
typ av stimulering. Det kan leda till 
allvarliga spasmer av de laryngeala 
och faryngeala musklerna och 
sammandragningarna kan vara så 
kraftiga att luftvägarna blockeras eller 
att andningen försvåras kraftigt.

Om du använder den intravaginala sonden 
för inkontinensterapi, anslut de aktiva 
ändarna av sEMG ledaren (röd och svart) i 
den intravaginala sonden.
Intravaginala sonden är endast avsedd 
att användas på en enda patient. Se 
instruktionerna som är förpackade med 
sonden för lämplig användning, hantering 
och kassering.

Intravaginal sond

REFERENSLEDARE 
(GRÖN)

AKTIV 
(RÖD) 
LEDARE

AKTIV 
(SVART) 
LEDARE
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INSTÄLLNINGAR INFÖR SEMG-TERAPI

ANVÄNDNING

för en muskel eller muskelgrupp genom att registrera de elektriska impulserna som skapas under muskelns rörelsecykel bestående av en 
sammandragning och efterföljande avslappning. Dessa signaler förmedlas på ett korrekt sätt till Intelect Advanced terapisystem via 3 cm 
Dura-Stick™ II engångselektroder. 
sEMG kan vara till nytta i området för muskelträningsterapi genom att ställa in målvärden och skaffa en översikt över patientens framsteg i 
att nå dessa mål i speciella muskler eller muskelgrupper. 
Inom detta avsnitt, förklaras hur inställningarna görs för de olika parametrarna av sEMG. Dessutom visas hur inställningarna och 
användningen sker av tillbehöret sEMG datakort för registrering av sEMG-data.

Allmän information

sEMG-uppgifterna kan registreras på ett sEMG datakort 
och läsas i tabellform på en dator med Windows® 
via tillvalet Patientdatahanteringssystem. På så sätt 
kan terapeuten registrera sessionsaktiviteten, se de 
framsteg som patienten gör under terapin, samt spara 
uppgifterna och skriva ut patientens tabeller och 
rapporter. 
I figuren finns ett exempel på sEMG-tabell via tillvalet 
patientdatahanteringssystem (PDMS).

Tillval Patientdatahanteringssystem (PDMS)
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1. Kanal
Välj Kanal 1, Kanal 2, eller Kanal 1+2. Kanal 1+2 är enhetens standardinställning.

2. Mål
Välj Genomsnittlig, Max eller Manuellt mål. Max mål är enhetens 
standardinställning. 

3. Larm
Ställ in larmet till Över, Under eller vid Målvärdet. Över mål är enhetens 
standardinställning.

4. Fånga mål
Fångar målvärdet medan patienten utför en serie av muskelsammandragningar.

5. Audio
Möjliggör val av Konstant, Pulserande eller Dynamiska ljudtyper. Konstant är 
enhetens standardinställning.

6. Volym
Ställ in volymen till Låg, Medelhög, Hög eller Från. Medelhög är enhetens 
standardinställning.

1

3

5

2

4

6

ANVÄNDNING

Intelect Advanced sEMG-skärm ger åtkomst till samtliga sEMG-parametrar och funktioner. Området runt skärmen har 10 knappar för 
ändring av parametrar. Men endast sex används för sEMG-modaliteten. Nedan ges en allmän beskrivning av alla sEMG-parameterknappar. 
Varje sEMG-parameterknapp förklaras mer detaljerat på följande sidor i detta avsnitt.  

INSTÄLLNINGAR INFÖR SEMG-TERAPI (FORTSÄTTNING)
sEMG-skärm
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INSTÄLLNINGAR INFÖR SEMG-TERAPI (FORTSÄTTNING)
Förberedelser av systemet och 
patienten
Förbered terapisystemet och patienten. Se 
sida 20 till 24.

Tryck på sEMG-knappen i Hemskärmen. 
Val av sEMG-modalitet

SEMG-
KNAPP

Tryck på knappen beskrivande sEMG-
text för att visa en text som förklarar 
bakgrunden till sEMG-terapin. 

Visa beskrivande sEMG-text

KNAPP BESKRIVANDE SEMG-TEXT 

Tryck på knappen nästa sida för att visa 
ytterligare text.

Tryck på knappen föregående för att se 
föregående sida.

Tryck på knappen tillbaka för att återgå till 
skärmen behandlingsöversikt.

TILLBAKAKNAPP

KNAPP 
NÄSTA SIDA

KNAPP FÖREGÅENDE 
SIDA

NOTERA:

Se sida 24 för elektrodplacering.
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INSTÄLLNINGAR INFÖR SEMG-TERAPI (FORTSÄTTNING)
Välj redigera
Tryck på knappen redigera i skärmen 
behandlingsöversikt för att redigera sEMG-
parametrarna enligt beskrivningen.

REDIGERINGSKNAPP

Välj kanal
Tryck på Kanalknappen tills den föreskrivna 
kanalen visas i ikonen.

 Terapisystem
 Alternativen är 1, 2 eller 1+2.

 Kanal 3/4 elektroterapimodul
 Alternativen är 3, 4 eller 3+4.

KANALKNAPP

Larminställning
Ställ in larmets utlösning i förhållande till 
målet, genom att trycka på larmknappen 
tills önskat alternativ visas i larmsymbolen.
De tillgängliga alternativen är: 
Över- Larmet ljuder när muskelns 
sammandragning överstiger målet.
Mål- Larmet ljuder när muskelns 
sammandragning når målet.
Under- Larmet ljuder när muskelns 
sammandragning understiger målet.

NOTERA:
Högst två kanaler kan användas för att ge 
sEMG-terapi. Antingen kanal 1+2 eller 3+4. 
sEMG kommer inte att fungera som en 
fyrkanalsmodalitet.

LARMKNAPP

NOTERA:
Om volymen är från, ljuder inget larm.
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INSTÄLLNINGAR INFÖR SEMG-TERAPI (FORTSÄTTNING)
Ställ in ljudtyp
Audio ställer in den ljudtyp som hörs 
när muskelsammandragningen når 
larminställningen.
Tryck på audioknappen tills önskad ljudtyp 
visas i audioikonen.
De tillgängliga alternativen är; 
Konstant- Kontinuerligt ljud. ________
Pulserande- Snabba, korta pip.  . . . . . . . . . . 
Dynamiskt- Långsamma, långa pip.  _ _ _ _ 

LARMKNAPP

NOTERA:
Om volymen är från, ljuder ingen larmtyp.

Det finns tre alternativ för inställning av 
sEMG-modalitetsmål:
Max- Maximalt antal 
muskelsammandragningar under 10 
sekunder.
Genomsn- Genomsnittet av de maximala 
värden som uppnås under 15 sekunders 
muskelsammandragningar.
Manuellt- Manuell inställning av målet.
Tryck på Målknappen tills det föreskrivna 
alternativet visas i målikonen.

Alternativ välj mål

MÅLKNAPP

Inställning av maximalt mål
Försäkra dig om att Max mål visas i 
målikonen.
Tryck på knappen Fånga mål. Be patienten 
börja dra samman muskeln och tryck på 
knappen Börja fånga. Patienten ska spänna 
muskeln så hårt som möjligt under de 10 
sekunderna.

KNAPP FÅNGA MÅL

KNAPP BÖRJA FÅNGA

NOTERA:
Funktionen fånga kan avbrytas genom att 
trycka på knappen Avbryt fånga. Systemet 
kommer sedan att välja den högsta 
sammandragningsnivån som uppnåtts 
under de 10 sekunderna.
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INSTÄLLNINGAR INFÖR SEMG-TERAPI (FORTSÄTTNING)

Under de förinställda 10 sekunderna 
som patienten spänner muskeln, fångar 
terapisystemet och sparar den maximala 
nivån av sammandragningar som patienten 
gör, och sedan visas skärmen sEMG-mål 
automatiskt.
Använd knapparna upp och ned för att 
justera den målprocent som visas längst 
ned i varje kanalkolumn.
Tryck på pilknappen godkänn och återvänd 
för att ställa in målet.

PILKNAPP UPP KNAPP GODKÄNN 
OCH ÅTERVÄND

PILKNAPP NED

Inställning av genomsn. mål
Försäkra dig om att Genomsn. mål visas i 
målikonen.
Tryck på knappen Fånga mål. Be patienten 
spänna och slappna av i muskeln. Tryck på 
knappen Börja fånga. Patienten ska spänna 
och slappna av i muskeln så många gånger 
som möjligt under de 15 sekunderna.

NOTERA:
Under de 15 sekunderna som patienten 
spänner och slappnar av i muskeln, 
fångar terapisystemet och sparar den 
genomsnittliga maximinivån för alla 
sammandragningar som patienten utfört.

KNAPP FÅNGA MÅL

KNAPP BÖRJA FÅNGA

Under de förinställda 15 sekunderna 
som patienten spänner muskeln, 
fångar terapisystemet och sparar 
den genomsnittliga nivån av 
sammandragningar som patienten gör, och 
sedan visas skärmen sEMG-mål automatiskt.
Använd knapparna upp och ned för att 
justera den målprocent som visas längst 
ned i varje kanalkolumn.
Tryck på pilknappen godkänn och återvänd 
för att ställa in målet.

PILKNAPP UPP KNAPP GODKÄNN 
OCH ÅTERVÄND

PILKNAPP NED
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INSTÄLLNINGAR INFÖR SEMG-TERAPI (FORTSÄTTNING)

Tryck på knapparna upp och ned för att 
justera målet till föreskriven nivå.
Tryck på pilknappen godkänn och 
återvänd. 

PILKNAPP NED

KNAPP GODKÄNN 
OCH ÅTERVÄND

PILKNAPP UPP

Ställ in volym
Tryck på volymknappen tills önskad 
volymnivå visas i volymikonen. 
Alternativen är Låg, Medelhög, Hög och 
Från.

VOLYMKNAPP

NOTERA:
Om volymen är avstängd, hörs inget 
larm när muskelsammandragningen når 
målinställningen.

Försäkra dig om att Manuellt mål visas i 
målikonen.
Tryck på knappen Justera mål.

Inställning av manuellt mål

KNAPP JUSTERA 
MÅL
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NOTERA:
För att spara sEMG-data på ett sEMG 
datakort, se avsnittet sEMG datakort i 
denna bruksanvisning för inställning och 
användning av sEMG datakort.
För att spara sessionsparametrarna 
på ett patientdatakort, se avsnittet i 
bruksanvisningen för Intelect Advanced 
om förberedelse och användning av 
Patientdatakortet.
sEMG datakortet kan inte användas för att 
spara sessionsparametrar.

Tryck på stoppknappen. Skärmen Översikt 
avslutad behandling visas.

Att avbryta sEMG-terapisession

ANVÄNDNING
INSTÄLLNINGAR INFÖR SEMG-TERAPI (FORTSÄTTNING)
Start av sEMG terapisession
Be patienten spänna muskeln enligt 
beskrivningen.
När patienten spänner muskeln, kommer 
den Vertikala skalan, för den kanal som 
används, att börja byggas på uppifrån och 
ned. När skalan når målet ljuder larmet.

KANAL
MÅL VISAT

 MÅLPUNKT
 PÅ SKALAN

VARJE 
SAMMANDRAGNING 

MAXIMUM

VERTIKAL 
SKALA
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INSTÄLLNINGAR INFÖR SEMG+STIMULERING
Allmän information
Modaliteten Intelect Advanced sEMG + stimulering utnyttjar sEMG biofeedbackaktivitet tillsammans med triggad elektrisk 
muskelstimulering med hjälp av vald elektroterapivågform för maximal effekt vid återträning av muskler. sEMG + stimulering kan 
inte fungera som en multikanalsmodalitet. Den är endast utvecklad för enkanalsanvändning. Men den finns tillgänglig på alla 
elektroterapikanaler. 
Elektrisk muskelstimulering triggas när muskelsammandragningen (sEMG-delen av terapin) når målet.  sEMG stannar och muskeln 
stimuleras sedan elektriskt under en kort tid. Efter stimulering, ges patienten en kort vila och sedan upprepas sammandragningen av 
muskeln, i ett försök att nå målet så att den elektriska stimuleringen triggas igen. Detta upprepas under hela terapisessionen. 
Sessionsparametrar kan sparas på ett patientdatakort. Patientdatakortet kan användas tillsammans med tillvalet 
patientdatahanteringssystemet för att lägga till sessionsanteckningar och utskrift av rapporter. Flera sessioner kan sparas på ett 
patientdatakort. De sessioner som sparats på patientdatakortet kan laddas igen i terapisystemet senare. 
Vi rekommenderar att alla patienter ges ett eget patientdatakort. Se bruksanvisningen för Intelect Advanced för information om hur ett 
patientdatakort skapas och används.
sEMG-delen av sEMG + stimuleringsmodaliteten används för att tvinga patienten att spänna muskeln till önskad nivå. Uppgifterna kan 
spelas in eller sparas på patientdatakortet eller sEMG datakortet.
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Förberedelser av systemet och 
patienten
Förbered terapisystemet och patienten. Se 
sida 20 till 24.

Tryck på knappen sEMG + stimulering i 
hemskärmen.

Välj sEMG + stimuleringsmodalitet

KNAPP 
SEMG+STIMULERING

ANVÄNDNING
INSTÄLLNINGAR INFÖR SEMG+STIMULERING (FORTSÄTTNING)

Välj redigera
Tryck på knappen redigera i skärmen 
behandlingsöversikt för att redigera 
parametrarna sEMG + stimulering enligt 
beskrivningen. 

REDIGERINGSKNAPP

Välj kanal
Tryck på Kanalknappen tills den föreskrivna 
kanalen visas i ikonen.

 Terapisystem
 Tillgängliga alternativ är 1 eller 2. 

 Kanal 3/4 elektroterapimodul
 Tillgängliga alternativ är 3 eller 4.

KANALKNAPP

NOTERA:
sEMG + stimulering kan inte fungera 
som en multikanalsmodalitet. Den är 
endast utvecklad för enkanalsanvändning. 
Däremot är den tillgänglig på alla 
elektroterapikanaler.
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LARMKNAPP

ANVÄNDNING
INSTÄLLNINGAR INFÖR SEMG+STIMULERING (FORTSÄTTNING)

AUDIOKNAPP

Välj stimuleringsvågform
Tryck på stimuleringsknappen.

STIMULERINGSKNAPP

PILKNAPP 
UPP

PILKNAPP NED

KNAPP GODKÄNN 
OCH ÅTERVÄND

Tryck på pilknapp upp och ned tills önskat 
vågformsområde är markerat.
Tryck på pilknappen godkänn och återvänd.

Larminställning
Ställ in larmets utlösning i förhållande till 
målet, genom att trycka på larmknappen 
tills önskat alternativ visas i larmsymbolen.
De tillgängliga alternativen är: 
Över- Larmet ljuder när muskelns 
sammandragning överstiger målet.
Mål- Larmet ljuder när muskelns 
sammandragning når målet.
Under- Larmet ljuder när muskelns 
sammandragning understiger målet.

NOTERA:
Om volymen är från, ljuder inget larm.

Ställ in ljudtyp
Audio ställer in den ljudtyp som hörs 
när muskelsammandragningen når 
larminställningen.
Tryck på audioknappen tills önskad ljudtyp 
visas i audioikonen.
De tillgängliga alternativen är; 
Konstant- Kontinuerligt ljud. ________
Pulserande- Snabba, korta pip.  . . . . . . . . . . . 
Dynamiskt- Långsamma, långa pip.  _ _ _ _

NOTERA:
Om volymen är från, ljuder ingen larmtyp.
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INSTÄLLNINGAR INFÖR SEMG+STIMULERING (FORTSÄTTNING)

MÅLKNAPP

KNAPP FÅNGA MÅL

KNAPP BÖRJA FÅNGA

Redigera stimulering
Tryck på stimuleringsknappen.

REDIGERA 
STIMULERINGSKNAPP

TILLBAKAKNAPP

Se terapisystemets bruksanvisning för 
procedurer om redigering av stimuleringen.
När redigeringen är genomförd, tryck på 
knappen tillbaka.
NOTERA:
Behandlingstiden med stimulering är fast 
och kan inte ändras.

Det finns tre alternativ för inställning av 
sEMG-modalitetsmål:
Max- Maximalt antal 
muskelsammandragningar under 10 
sekunder.
Genomsn- Genomsnittet av de maximala 
värden som uppnås under 15 sekunders 
muskelsammandragningar.
Manuellt- Manuell inställning av målet.
Tryck på Målknappen tills det föreskrivna 
alternativet visas i målikonen.

Alternativ välj mål Inställning av maximalt mål
Försäkra dig om att Max mål visas i 
målikonen.
Tryck på knappen Fånga mål. Be patienten 
börja dra samman muskeln och tryck på 
knappen Börja fånga. Patienten ska spänna 
muskeln så hårt som möjligt under de 10 
sekunderna.

NOTERA:
Funktionen fånga kan avbrytas genom att 
trycka på knappen Avbryt fånga. Systemet 
kommer sedan att välja den högsta 
sammandragningsnivån som uppnåtts 
under de 10 sekunderna.
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INSTÄLLNINGAR INFÖR SEMG+STIMULERING (FORTSÄTTNING)

Under de förinställda 10 sekunderna 
som patienten spänner muskeln, fångar 
terapisystemet och sparar den maximala 
nivån av sammandragningar som patienten 
gör, och sedan visas skärmen sEMG-mål 
automatiskt.
Använd knapparna upp och ned för att 
justera den målprocent som visas längst 
ned i varje kanalkolumn.
Tryck på pilknappen godkänn och återvänd 
för att ställa in målet.

PILKNAPP UPP KNAPP GODKÄNN 
OCH ÅTERVÄND

PILKNAPP NED

Inställning av genomsn. mål
Försäkra dig om att Genomsn. mål visas i 
målikonen.
Tryck på knappen Fånga mål. Be patienten 
spänna och slappna av i muskeln. Tryck på 
knappen Börja fånga. Patienten ska spänna 
och slappna av i muskeln så många gånger 
som möjligt under de 15 sekunderna.

NOTERA:
Under de 15 sekunderna som patienten 
spänner och slappnar av i muskeln, 
fångar terapisystemet och sparar den 
genomsnittliga maximinivån för alla 

KNAPP FÅNGA MÅL

KNAPP BÖRJA FÅNGA

sammandragningar som patienten utfört.
Under de förinställda 15 sekunderna 
som patienten spänner muskeln, 
fångar terapisystemet och sparar 
den genomsnittliga nivån av 
sammandragningar som patienten gör, och 
sedan visas skärmen sEMG-mål automatiskt.
Använd knapparna upp och ned för att 
justera den målprocent som visas längst 
ned i varje kanalkolumn.
Tryck på pilknappen godkänn och återvänd 
för att ställa in målet.

PILKNAPP UPP KNAPP GODKÄNN 
OCH ÅTERVÄND

PILKNAPP NED

37



Intelect® Advanced sEMG och sEMG Stim ModulANVÄNDNING
INSTÄLLNINGAR INFÖR SEMG+STIMULERING (FORTSÄTTNING)

Tryck på knapparna upp och ned för att 
justera målet till föreskriven nivå.
Tryck på pilknappen godkänn och 
återvänd. 

PILKNAPP NED

KNAPP GODKÄNN 
OCH ÅTERVÄND

PILKNAPP UPP

Försäkra dig om att Manuellt mål visas i 
målikonen.
Tryck på knappen Justera mål.

Inställning av manuellt mål

KNAPP JUSTERA 
MÅL

Ställ in volym
Tryck på volymknappen tills önskad 
volymnivå visas i volymikonen. 
Alternativen är Låg, Medelhög, Hög och 
Från.

VOLYMKNAPP

NOTERA:
Om volymen är avstängd, hörs inget 
larm när muskelsammandragningen når 
målinställningen.
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INSTÄLLNINGAR INFÖR SEMG+STIMULERING (FORTSÄTTNING)

Start av sEMG terapisession
Be patienten spänna muskeln enligt 
beskrivningen.
När sammandragningen når målet, 
kommer larmet att ljuda, skärmen ändras 
och stimuleringen börjar. Patienten 
skall fortsätta spänna muskeln under 
stimuleringens hela korta tidsperiod.

Efter alla parametrar för sEMG och Stim är 
rätt inställda, tryck på knappen Starta sEMG 
+ stimulering.

KNAPP STARTA 
SEMG+STIMULERING

NOTERA:
Stimuleringsintensiteten kan endast justeras 
under stimuleringsdelen av terapisessionen 
med sEMG + stimulering.

Inställning av automatik
sEMG + automatisk stimulering har 
utvecklats för att fungera tillsammans med 
målinställningarna. I läge på, justerar denna 
funktion det maximala målet automatiskt, 
allt eftersom patienten blir trött.

Tryck på Auto-knappen tills Från eller Till 
visas i Auto-ikonen.

AUTO-KNAPP
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INSTÄLLNINGAR INFÖR SEMG+STIMULERING (FORTSÄTTNING)

Att avbryta stimulering
Stimuleringen kan avbrytas när som helst 
under sessionen genom att trycka på 
knappen Avbryt sEMG + stimulering.

KNAPP AVBRYT 
SEMG+STIMULERING NOTERA:Se Intelect Advanced 

bruksanvisning för information om 
hur sessionsparametrarna sparas på 
patientdatakort. 
sEMG datakortet kan inte användas för att 
spara sessionsparametrar.
sEMG-data, från en sEMG + 
stimuleringssession, kan inte spelas in på 
ett sEMG datakort eller patientdatakort.

Tryck på stoppknappen. Skärmen Översikt 
avslutad behandling visas.

Att avbryta terapisessionen

Stimuleringen kan återupptas när som 
helst under sessionen genom att trycka på 
knappen Starta sEMG + stimulering.

NOTERA:
Med stimulering Från, kan sEMG-delen av 
sessionen fortsätta.

När stimuleringen är avslutad, kommer 
skärmen att ändras och patienten skall 
slappna av i muskeln.

När avslappningsperioden är klar är det 
möjligt att skärmen ändras till Go.
Upprepa processen under hela 
behandlingstiden eller tills patienten är för 
trött.

40



Intelect® Advanced sEMG och sEMG Stim ModulANVÄNDNING
INSTÄLLNINGAR FÖR ETT NYTT SEMG DATAKORT 

Intelect Advanced Therapy System har en inspelningsanordning för sEMG datakort som gör det möjligt att spela in sEMG-data från sEMG 
terapisessioner. Efter registrering av sEMG-uppgifterna kan de importeras, sparas och visas genom en dator med Windows® som är utrustad 
med tillvalet Patientdatahanteringssystem. Patientdatahanteringssystemets programvara och kortläsare har konstruerats för import och 
lätt åtkomst till sEMG-uppgifter, utskrifter av rapporter, sessionskommentarer, och tillägg av annan specifik information för sEMG till sEMG-
uppgifterna via en dator med Windows®. 
Terapisystemets inspelningsanordning gör det möjligt att endast spela in sEMG-uppgifter. sEMG-uppgifter kan spelas in från datorn och sparas 
på sEMG-datakortet för att användas i terapisystemet. Men sEMG-sessionens parametrar kan sparas på ett Patientdatakort (se terapisystemets 
bruksanvisning) och laddas i terapisystemet. 
Varje gång ett befintligt sEMG-datakort används för en annan sEMG terapisession, skrivs de befintliga sEMG-uppgifterna över med uppgifterna 
från den nya sessionen.
Vi rekommenderar att alla ge varje patient ett eget patientdatakort. sEMG-uppgifter kan inte sparas eller registreras på patientdatakortet.

Allmän information

41



Intelect® Advanced sEMG och sEMG Stim ModulANVÄNDNING
INSTÄLLNINGAR FÖR ETT NYTT sEMG DATAKORT (FORTSÄTTNING)
Stick in ett nytt sEMG-datakort
Stick in ett nytt sEMG-datakort i systemets 
port enligt beskrivningen nedan. 
Terapisystemet kommer att formatera det 
nya sEMG datakortet automatiskt och en 
bekräftelse visas.
Tryck på valfri knapp för att fortsätta. 

TRYCK PÅ VALFRI 
KNAPP FÖR ATT 

FORTSÄTTA

STICK IN ETT NYTT SEMG 
DATAKORT

Skapa patientens föreskrivna sEMG 
terapisession. Se sida 25 till 32 i denna 
bruksanvisning för att skapa en sEMG-
modalitet.
Tryck på knappen Skapa sEMG-kort.

inställningar inför en ny terapisession 
med sEMG

Förberedelser av systemet och 
patienten
Förbered terapisystemet och patienten. Se 
sida 20 till 24.

KNAPP SKAPA 
SEMG-KORT

Välj en rad av bokstavstecken eller 
numeriska tecken genom att trycka på 
knappen bredvid motsvarande rad. Välj 
önskat tecken i raden genom att trycka på 
radknappen tills önskad bokstav är inramad.

Mata in patient-ID

VÄLJ RAD OCH TECKEN
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INSTÄLLNINGAR FÖR ETT NYTT sEMG DATAKORT (FORTSÄTTNING)

Tryck på knappen Börja spara. Ett 
meddelande visas som bekräftar att sEMG-
data spelas in. Efter meddelandet har 
avlägsnats, be patienten spänna musklerna 
enligt anvisningarna.

Börja spara

KNAPP BÖRJA SPARA

När önskat tecken är inramat, tryck på 
godkänn och pilknappen tillbaka. Det 
tecken som just har valts, visas i den övre 
delen av skärmen och markören går vidare 
till nästa position.

För att flytta tillbaka ett tecken, tryck på 
vänster pilknapp.

För att radera hela inmatningen, tryck på 
knappen tillbaka.

Upprepa denna procedur tills önskat 
patient-ID har matats in.

Tryck på knappen spara när rätt patient-ID 
har matats in.

VISAT TECKEN

KNAPP GODKÄNN OCH 
ÅTERVÄND

PILKNAPP 
VÄNSTER

För att radera ett tecken, tryck på pilknapp 
vänster tills det tecken som ska raderas är 
inramat. Tryck på raderingsknappen.

KNAPP 
SPARA

Tryck på knappen Sluta spara för att sluta 
registrera uppgifter.

sEMG datakort spelar in ca 7 minuter av 
sEMG-data.

Avsluta spara
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Intelect® Advanced sEMG och sEMG Stim ModulFELSÖKNING
FELKODER

Intelect Advanced terapisystem innefattar felmeddelanden och varningar som informerar användaren om problem eller möjliga problem 
med systemet, moduler eller tillbehören. Dessa är numrerade så att användaren eventuellt kan rätta till problemet utan hjälp av reparatör. 
Använd felsökningstabellerna nedan för att tyda felkoderna och hitta det som troligen orsakat problemet och för att eventuellt kunna lösa 
problemet innan du kontaktar återförsäljaren eller fabriken för teknisk support.

Allmän information

Kodnummer Typ av 
meddelande

Trolig orsak Möjliga lösningar

100 Varning Överspänning A. Kontrollera elektroder och ledarkablar. Se till att ledarna inte är skadade och att de är ordenligt anslutna 
till systemet. Se till att ledarna är ordentligt anslutna till elektroderna och att elektroderna inte är 
skadade och att de har god kontakt med.

B. Byt ledarkablarna och elektroderna.

101 Varning Kortslutning i ledarna A. Kontrollera elektroder och ledarkablar. Se till att ledarna inte är skadade och att de är ordenligt anslutna 
till systemet. Se till att ledarna är ordentligt anslutna till elektroderna och att elektroderna inte är skadade 
och att de har god kontakt med.

B. Byt ledarkablarna och elektroderna.

102 Varning Dålig kontaktkvalitet A. Kontrollera att elektroderna har god kontakt med behandlingsområdet.
B. Kontrollera att ledarna har god kontakt med elektroderna.
C. Byt elektroder och ledarkablar.

103 Varning Inget patient-ID Ange rätt Patient-ID. Se terapisystemets bruksanvisning för anvisningar om patientdatakortet.

104 Varning 1. Inget protokollnamn
2. Inget sekvensnamn

Ange rätt protokoll- eller sekvensnamn. Se lämpligt avsnitt i terapisystemets bruksanvisning.

106
107

Varning
Varning

1. Du försöker radera en fabriksinställd sekvens
2. Du försöker radera kliniska protokoll

Fabriksinställda kliniska protokoll eller sekvenser kan inte raderas.
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FELKODER (FORTSÄTTNING)

Kodnummer Typ av 
meddelande

Trolig orsak Möjliga lösningar

108 Varning Du försöker spara ytterligare användarprotokoll eller sekvenser efter det 
att systemminnet har nått sitt tillåtna maximum (200).

Radera några användarprotokoll eller sekvenser. Se lämpligt avsnitt i terapisystemets bruksanvisning för 
anvisningar.

109
110
111

Varning
Varning
Varning

Du försöker få åtkomst till protokoll eller sekvenser och systemet hittar 
inga.

A. Användarprotokoll- Inga protokoll har sparats på systemet. Se terapisystemets bruksanvisning för 
information om att spara användarprotokoll.

B. Sekvenser- Inga sekvenser har sparats i systemet. Se terapisystemets bruksanvisning för information om 
att spara sekvenser.

112 Varning Ultraljudsapplikatorn har kopplas ur från systemet under 
behandlingssessionen.

A. Anslut ultraljudsapplikatorn till systemet.
B. Om det finns en ultraljudsapplikator ansluten, återställ systemet genom att koppla på och av strömmen.
C. Om problemet kvarstår, anslut en ultraljudsapplikator som du vet fungerar. Om problemet fortsätter, 

kontakta återförsäljaren eller DJO för service.

113 Varning Du försöker utföra ultraljudsbehandling utan applikator ansluten till 
systemet.

A. Anslut önskad ultraljudsapplikator till systemet.
B. Om det finns en ultraljudsapplikator ansluten, återställ systemet genom att koppla på och av strömmen.
C. Om problemet kvarstår, anslut en ultraljudsapplikator som du vet fungerar. Om problemet fortsätter, 

kontakta återförsäljaren eller DJO för service.

114 Varning Ultraljudsapplikatorn är inte kalibrerad. Försök använda en applikator som du vet fungerar. Om problemet fortsätter, kontakta återförsäljaren eller 
DJO för service.

115 Varning Ultraljudsapplikatorn är för varm. Låt ultraljudsapplikatorns ljudhuvud svalna till rumstemperatur.

116
117

Varning
Varning

1. Det finns inget patientdatakort i systemet.
2. Du försöker använda ett ogiltigt patientdatakort.

A. Stick in patientdatakortet ordentligt i systemporten. Se terapisystemets bruksanvisning för anvisningar om 
nya och befintliga patientdatakort.

B. Försök använda ett patientdatakort som du vet fungerar.
C. Kontrollera att du använder ett patientdatakort och inte ett sEMG-datakort.
D. Om problemet fortsätter, kontakta återförsäljaren eller DJO för service.
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FELKODER (FORTSÄTTNING)

Kodnummer Typ av 
meddelande

Trolig orsak Möjliga lösningar

118 Varning Du försöker spara ytterligare användarprotokoll eller sekvenser efter det 
att systemminnet har nått sitt tillåtna maximum (200).

Radera några användarprotokoll eller sekvenser. Se lämpligt avsnitt i terapisystemets bruksanvisning för 
anvisningar.

119
120
121
122

Varning
Varning
Varning
Varning

1. Du försöker läsa in en behandling från ett patientdatakort som inte är 
en giltig behandling för systemet

2. Kortet är inget patientdatakort.
3. Inget patientdatakort har stuckits in i systemporten.
4. Okänd typ av smart card har stuckits in i systemet.

A. Använd ett patientdatakort med rätt behandlingsuppgifter för systemet.
B. Stick in patientdatakortet på rätt sätt.
C. Stick in ett patientdatakort som du vet fungerar.
D. Om problemet kvarstår, stick in ett patientdatakort som du vet fungerar. Om problemet fortsätter, 

kontakta återförsäljaren eller DJO för service.

123 Varning Patientdatakortet är fullt. Radera patientdatakortet. Se terapisystemets bruksanvisning för anvisningar.

124 Varning Patientbehandlingsuppgifterna har redan sparats. A. Omöjligt att spara samma uppgifter två gånger på samma patientdatakort.
B. Använd nytt patientdatakort för att spara uppgifterna igen.
C. Radera patientdatakortet och försök spara behandlingsuppgifterna igen.

125 Varning Multimediakort (MMC) ej i systemporten. A. Stick in MMC-kortet ordentligt i systemporten.
B.Stick in ett MMC-kort som du vet fungerar. Om problemet fortsätter, kontakta återförsäljaren eller DJO för 

service.

126 Varning Inga giltiga kanaler är tillgängliga för den behandling som skall 
genomföras.

A. Fullfölj den befintliga behandlingen innan du försöker starta en ny.
B. Återställ terapisystemet genom att sätta på och stänga av huvudströmbrytaren.

127
128

Varning
Varning

1. Inga sEMG-kanaler är tillgängliga för behandlingen.
2. Ingen sEMG-modul finns installerad, eller systemet kan inte detektera 
modulen.

A. Vänta tills den aktuella behandlingen är klar.
B. Återställ terapisystemet genom att sätta på och stänga av huvudströmbrytaren.
C. Kontrollera att sEMG-modulen är rätt installerad. Se sEMG-modulens bruksanvisning för anvisningar om 

installation.
D. Byt ut sEMG-modulen mot en sEMG-modul som du vet fungerar.
D. Om problemet fortsätter, kontakta återförsäljaren eller DJO för service.

129 Varning sEMG-datakortet är fullt. sEMG-datakortet fungerar inte som det skall. Stick in ett sEMG-datakort som du vet fungerar. Om problemet 
fortsätter, kontakta återförsäljaren eller DJO för service.
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Kodnummer Typ av 
meddelande

Trolig orsak Möjliga lösningar

130 Varning En annan behandling är aktiv samtidigt som du försöker ställa in och 
genomföra en laserterapibehandling.

A. Låt systemet avsluta den befintliga behandlingen innan laserterapin startas.
B. Om ingen annan behandling pågår, återställ terapisystemet genom att koppla på och av strömmen.

131 Varning Dörrströmbrytaren till behandlingsrummet bröts. A. Kontrollera att dörren till behandlingsrummet är helt stängd.
B. Kontrollera att dörrbrytarens kabel är ansluten till systemet.
C. Byt ut systemets kabel mot en kabel som du vet fungerar.
D. Kontakta avdelningen som ansvarar för installation av dörrspärrsmekanismen till behandlingsrummet för 

underhåll eller reparationer.
E. Om problemet kvarstår, skicka lasermodulen till fabriken för underhåll.

132 Varning Du försökte starta en laserbehandling men ingen laserapplikator är 
ansluten.

A. Anslut önskad laserapplikator till systemet.
B. Om det finns en applikator ansluten, återställ terapisystemet genom att koppla på och av strömmen.
C. Anslut en laserapplikator som du vet fungerar.
D. Om problemet kvarstår, skicka lasermodulen till fabriken för underhåll.

133 Varning Laserapplikatorn kopplades ur under pågående laserbehandling. A. Anslut önskad laserapplikator till systemet.
B. Om det finns en laserapplikator ansluten, återställ terapisystemet genom att koppla på och av strömmen.
C. Anslut en laserapplikator som du vet fungerar.
D. Om problemet kvarstår, skicka lasermodulen till fabriken för underhåll.

134 Varning Felaktig PIN-kod till lasern inmatad. Ange rätt PIN-kod för lasern.
B. Om systemet visar ett felmeddelande som börjar med siffran 2 eller 3, avbryt omedelbart all användning 

av systemet och kontakta återförsäljaren eller DJO för service. Fel och varningar av denna typ tyder på ett 
internt problem i systemet som måste undersökas av DJO eller en servicetekniker som är auktoriserad av 
DJO innan systemet används.

135 Varning Uppgraderingsvarning till kontrollkortets program. Uppgradera kontrollkortets programvara till den senaste versionen. Kontakta återförsäljaren eller DJO för den 
senaste programvaruuppdateringen och anvisningar.

136 Varning Uppgraderingsvarning för stimuleringskortets program. Uppgradera stimuleringskortets programvara till den senaste versionen. Kontakta återförsäljaren eller DJO för 
den senaste programvaruuppdateringen och anvisningar.
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Kodnummer Typ av 
meddelande

Trolig orsak Möjliga lösningar

137 Varning Uppgraderingsvarning för stimuleringskortets program. Uppgradera stimuleringskortets programvara till den senaste versionen. Kontakta återförsäljaren eller DJO för 
den senaste programvaruuppdateringen och anvisningar.

138 Varning Uppgraderingsvarning till ultraljudskortets program. Uppgradera ultraljudsbordets programvara till den senaste versionen. Kontakta återförsäljaren eller DJO för 
den senaste programvaruuppdateringen och anvisningar.

139 Varning Uppgraderingsvarning till laserkortprogrammet. Uppgradera laserkortets programvara till den senaste versionen. Kontakta återförsäljaren eller DJO för den 
senaste programvaruuppdateringen och anvisningar.

140 Varning Uppgraderingsvarning för MMC-program. Uppgradera MMC-programvaran till den senaste versionen. Kontakta återförsäljaren eller DJO för den senaste 
programvaruuppdateringen och anvisningar.

141 Varning Uppgraderingsvarning för batterimodulens programvara. Uppgradera batteriprogramvaran till den senaste versionen. Kontakta återförsäljaren eller DJO för den senaste 
programvaruuppdateringen och anvisningar.

142 Varning Ett laserprotokoll valdes, men ingen lasermodul har installerats på 
systemet.

Installera Lasermodulen i terapisystemet. Se lasermodulens bruksanvisning för anvisningar om installation.

143 Varning Ett laserprotokoll valdes, men ingen laserapplikator har anslutits till 
systemet.

A. Anslut lämplig laserapplikator till systemet.
B. Om det finns en laserapplikator ansluten, återställ terapisystemet genom att koppla på och av strömmen.
C. Anslut en laserapplikator som du vet fungerar.
D. Om problemet kvarstår, skicka lasermodulen till fabriken för underhåll.

144 Varning Fel laserapplikator ansluten till systemet för det protokoll som valts. A. Anslut rätt laserapplikator till systemet.
B. Om det finns en applikator ansluten, återställ terapisystemet genom att koppla på och av strömmen.
C. Anslut en laserapplikator som du vet fungerar.
D. Om problemet kvarstår, skicka lasermodulen till fabriken för underhåll.
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Kodnummer Typ av 
meddelande

Trolig orsak Möjliga lösningar

145 Varning Patientdatakortets knapp i Hemskärmen trycktes ned utan att det fanns 
ett patientdatakort i systemporten och utan att en behandling utförs.

Stick in ett patientdatakort på rätt sätt, skapa och utför behandlingen och spara uppgifterna på 
patientdatakortet.

VARNING
Om systemet visar ett felmeddelande som börjar med siffran 2 
eller 3, avbryt omedelbart all användning av systemet och kontakta 
återförsäljaren eller DJO för service. Fel och varningar av denna typ tyder 
på ett internt problem i systemet som måste undersökas av DJO eller en 
servicetekniker som är auktoriserad av DJO innan systemet används.

Användning av ett system som anger ett fel eller en varning av den 
här typen kan utgöra en fara för patienten, användaren eller leda till 
omfattande skador på systemet.
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Vid beställning av reservdelar eller tillbehör, ange delnumret, beskrivning och den mängd som önskas.
Allmän information

NOTERA:
Den elsladd som medföljer 
systemet passar för elnätet i det 
land den är avsedd för.

Färgseriens standardegenskaper

Produktnummer Beskrivning Ant.

2765CS KANAL Elektroterapi System      (eller) 1

2762CC Tvåkanals kombinationssystem 1

27378 Elektroterapitillbehörsset- innefattar följande: 1

27312     Kanal 1 ledarkablar 1

27313     Kanal 2 ledarkablar 1

10648     Nylatex® förband 2

79967     6 x 8 cm kolelektroder 4

79970     6 x 8 cm elektroderkuddar 4

42044     7 cm (2,75”) Runda engångselektroder (4 per förpackning) 40/förp.

27469     Patientströmbrytare för kanal 1/2 1

27335 5 cm2 Ultraljudsapplikator (endast kombinationssystem) 1

4248 Ledare TM Transmissionsgel- 9 oz flaska (endast kombinationssystem) 24/förp.

27085 Anatomiskt/patologiskt bibliotek (MMC-kort) 1

27465 PATIENTDATAKORT 5

2771 sEMG-modul (Fabriksinstallerad) 1

27567 sEMG Tillbehörsset- innefattar följande 1

27321     sEMG Kanal 1(A) Ledarkabel 1

27322     sEMG Kanal 2(B) Ledarkabel 1

77725     Intravaginal sond 1

42061     3,2 cm (1,25”) Rund engångselektrod I förpackning (4 per förpackning) 3

27455 Bruksanvisning (CD-ROM) 1

Extra tillbehör till färgserien

Produktnummer Beskrivning

2770 Tvåkanals elektroterapimodul

2767 NiMH Batterimodul

2766 Laserterapimodul

2771 sEMG-modul

27567 sEMG Tillbehörsset

2785 Vakuumelektrodmodul

2774 Vakuumelektrodmodul med/kort

2775 Terapisystemvagn

2768 Patientdatahanteringssystem- Innefattar 
följande:

27779     Version 1.0 Programvara (för Windows)

27176     Kortläsare

27300     USB-kabel

27167     sEMG-datakort

27516     sEMG-datakortsficka

27780     Bruksanvisning (på programvaru-CD)

27508 Fjärrkontroll (kanal 1/2)

27079 Fjärrkontroll (kanal 3/4)

27333 1 cm2 USA-applikator (endast 
kombinationssystem)

27334 2 cm2 USA-applikator (endast 
kombinationssystem)

27336 10 cm2 USA-applikator (endast 
kombinationssystem)

Nätelsladdar
Produktnummer Typ Ant.

21284 Europa 1

78121 USA 1

20971 Australien 1

20972 Schweiz 1

20973 Storbritannien 1

20974 Danmark 1

20975 Japan 1

20976 Indien 1

20977 Israel 1
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Koppla från systemet från elkällan och rengör systemet med en 
ren, luddfri trasa fuktad med vatten och mild antibakteriell tvål. 
Om det behövs en sterilare rengöring, använd en trasa fuktad 
med ett antibakteriellt rengöringsmedel.

Sänk inte ned systemet i vätskor. Om enheten skulle sänkas 
ned i vatten av misstag, kontakta återförsäljaren eller DJO 
serviceavdelning omedelbart. Försök aldrig använda ett system 
som varit vått inuti innan det har inspekterats och testats av en 
servicetekniker som är auktoriserad av DJO.

Låt inte vätskor tränga in genom ventilationshålen i 
tillvalsmodulerna. Detta kan leda till permanenta skador på 
modulerna.

SKÖTSEL AV TERAPISYSTEMET SERVICE
Kontakta återförsäljaren eller den lokala DJO-kundtjänsten beträffande 
service, garanti eller reparation för enheten.

Rengöring av terapisystemet

Rengör terapisystemets skärmlins med hjälp av NOVUS® poler-
ingssystem. 

Kontakta Novus på: www.novuspolish.com 

Rengöring av linsen

NOVUS är ett varumärke inregistrerat av NOVUS Inc.
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DJO, LLC (”Företaget”), garanterar att Intelect Advanced terapisystem (”Produkten”) är fri från material- och tillverkningsfel. Denna garanti ska gälla undertre åren (24 månader) 
från dagen för det första köpet av konsument. Om det uppstår funktionsfel i Produkten under garantiperioden på tre år till följd av material- eller tillverkningsfel, kommer 
Företaget eller återförsäljaren enligt Företagets godtycke att reparera eller byta ut denna Produkt utan kostnad för kunden inom en tidsperiod på trettio (30) dagar från det 
datum då Produkten överlämnades till Företaget eller återförsäljaren.

Alla reparationer på Produkten måste utföras av en servicetekniker som har auktoriserats av Företaget. Vid modifieringar eller reparationer utförda av icke auktoriserade före-
tag eller personer upphör garantin att gälla.

Garantiperioden för tillbehör är 180 dagar. Tillbehören består av sEMG ledarkablar, elektroder och Nylatex®.

Denna garanti täcker inte:

• Reservdelar från eller arbete utfört av någon annan än Företaget, den säljande återförsäljaren eller en av Företaget auktoriserad servicetekniker.

• Defekter eller skador till följd av arbeten utförda av någon annan än Företaget, den säljande återförsäljaren eller en av Företaget auktoriserad servicetekniker.

• Funktionsoduglighet eller fel i Produkten som orsakats av felaktig användning av Produkten, inklusive, men inte begränsat till, underlåtelse att utföra rimligt och nödvändigt  
 underhåll, eller att Produkten använts på ett sätt som strider mot Produktens bruksanvisning.

• DJO, LLC är inte ansvarigt för person- eller egendomsskada som följd av ändringar eller service som utförts av icke auktoriserad servicepersonal från DJO, LLC.

FÖRETAGET ÄR INTE ANSVARIGT FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR.
På vissa platser gäller inte undantag eller begränsning av direkta eller indirekta skador. Därför är det möjligt att begränsningen ovan inte gäller dig.

Följande krävs för att Företaget eller återförsäljaren skall utföra garantireparationer:

 1. En skriftlig begäran riktad till Företaget eller återförsäljaren måste författas inom garantiperioden. 

 2. Ägaren skall skicka Produkten till Företaget eller återförsäljaren.

Denna garanti ger dig särskilda rättigheter reglerade i lag och på vissa platser gäller även andra rättigheter.

Företaget ger inga rättigheter till någon person eller representant att utfästa några andra förpliktelser eller ansvar vid försäljning av Produkten.

Eventuella löften eller överenskommelser som inte anges i garantin är ogiltiga och utan laga kraft.

FÖRELIGGANDE GARANTI ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, 
INKLUSIVE GARANTIER ELLER FÖRSÄLJNING ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

GARANTI
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