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Tato příručka byla připravena pro majitele a uživatele systému Intelect® RPW. Obsahuje všeobecné informace o provozu, bezpečnostní 
zásady a informace o údržbě. S cílem maximalizovat využití, efektivitu a životnost přístroje před jeho použitím pečlivě prostudujte 
tuto příručku, seznamte se s ovládáním přístroje, jakož i veškerým příslušenstvím. Tato příručka obsahuje všeobecné pokyny týkající se 
bezpečnosti, provozu, údržby a péče pro majitele a uživatele systému Intelect RPW.

Specifikace uvedené v této příručce jsou platné v době její publikace. Vzhledem k zásadám společnosti DJO, LLC v oblasti neustálého 
zlepšování však mohou tyto specifikace být kdykoli změněny, aniž by z toho pro společnost DJO, LLC vyplývaly jakékoli závazky.

Před aplikací jakékoli léčby na pacienta by měli uživatelé tohoto zařízení číst a pochopit informace obsažené v této příručce a řídit se jimi, 
a to pro každý z dostupných režimů léčby, jakož i indikace, kontraindikace, varování a opatření. Další informace týkající se aplikace léčby 
radiální tlakovou vlnou naleznete v jiných zdrojích.

Kvalifikace uživatele
Přístroj Intelect RPW je určen výhradně pro použití odborníky ve zdravotnictví a používat ho smí pouze kvalifikovaní a vyškolení zdravotníci 
v klinickém prostředí. U těchto odborníků se očekává, že mají praktickou znalost zdravotních zákroků a aplikací, jakož i technologie, a 
že mají zkušenosti s léčbou indikací uvedených na straně 18. Odborní pracovníci musí splňovat alespoň základní fyzické a kognitivní 
předpoklady jako jsou zrak, sluch, a gramotnost. Rovněž se očekává základní funkce horních končetin.

Přístroj Intelect RPW je určen pro demografickou cílovou skupinu ve věku 18-65 let.
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Popis produktu
Přístroj Intelect RPW je určen pro použití v převážně nesterilních zdravotnických prostředích. Zařízení Intelect RPW umožňuje léčbu indikací 
prostřednictvím radiálních, pneumaticky vytvořených akustických vln s nízkou energií (rázové vlny) nebo tlakových pulsů.

Intelect RPW vytváří balistické rázové vlny stlačeným vzduchem a obsahuje vysoce přesné balistické komponenty v aplikátoru pro 
vytváření rázových vln. Pohyb a váha projektilu zrychleného stlačeným vzduchem vytvářejí kinetickou energii, která je přeměněna na 
zvukovou energii, když projektil udeří do nehybného povrchu (vysílač rázu). Tento akustický puls je pak přenášen přímo do cílové tkáně.

Tyto vlny jsou fyzicky klasifikovány jako radiální tlakové vlny. Aplikovaný tlakový puls se tkání šíří radiálně a má léčebný vliv na její jednotlivé 
oblasti.

POZN.: Zdravotnická zařízení fungující na základě výše uvedeného principu se v moderní zdravotnické literatuře obecně nazývají 
extrakorporeální systémy rázových vln.

Držte krok s nejnovějším klinickým vývojem v oblasti léčby radiální tlakovou vlnou. Řiďte se všemi příslušnými ochrannými opatřeními pro 
léčbu. Buďte informováni o příslušných indikacích a kontraindikacích pro použití léčby radiální tlakovou vlnou.

Toto zařízení může být používat a kupovat pouze vyškolený klinický pracovník na základě doporučení a dozoru 
oprávněného lékaře 

© 2017 DJO, LLC  Všechna práva vyhrazena  Použití jakýchkoli textových nebo obrazových částí této publikace či jejího rozvržení bez výslovného písemného souhlasu společnosti DJO, LLC 
je přísně zakázáno  Tato publikace byla napsána, ilustrována a připravena k distribuci společností DJO, LLC  Některé části této příručky byly reprodukovány se souhlasem společnosti STORZ 
MEDICAL 
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D-35mmD-20mm

Upozornění pro D-20mm:  Vysílač D-20mm nepoužívejte, pokud tlak zobrazený na obrazovce překračuje 3 bary v okamžiku, kdy nedochází k aplikaci na 
bezdotykový povrch (tělo). Hrozí nebezpečí poškození ruční jednotky.

Upozornění pro D-35mm: Nedopusťte, aby tlak pro vysílač D-35mm zobrazený na obrazovce překročil 3 bary. Hrozí nebezpečí poškození ruční jednotky.
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Jednotka Intelect RPW a její komponenty a jednotlivé prvky splňují, jako jednotka, aktuálně platné bezpečnostní normy a odpovídají 
požadavkům směrnice IEC 60601-1 a nařízení týkajících se zdravotnických produktů. Více informací o normách, kterým jednotka Intelect 
RPW vyhovuje, naleznete na straně 30.

Jednotka a její externí komponenty (prvky příslušenství) jsou bezpečné, jsou-li používány řádně a v souladu s vysvětleními a pokyny 
poskytnutými v této dokumentaci. Jednotka a její externí komponenty však mohou představovat nebezpečí. Proto je nutné, aby si každý, 
kdo provozuje jednotku radiální tlakové vlny, byl vědom možných nebezpečí jednotky a jejích externích komponent před začátkem práce.

Prosíme, abyste si přečetli veškeré bezpečnostní pokyny v této příručce a abyste se jimi řídili.

Na jednotce Intelect RPW jsou k dispozici následující funkce:

Dotyková LCD obrazovka
Umožňuje uživateli, aby vybral možnost na obrazovce jednoduchým dotykem. Provádí uživatele celým procesem nastavení a poskytuje 
kontinuální zpětnou vazbu týkající se nastavení léčení. Umožňuje uživateli optimální viditelnost v průběhu procedur s obsluhou. Umožňuje 
uživateli, aby jednotku zapnul jednoduchým dotykem LCD.

Clinical Protocols™ (Klinické protokoly)
Efektivní přístup k nastavení léčby s použitím přednastavených parametrů.

Indikace Quick Link
Jednotka Intelect RPW v sobě snoubí jedinečnou část indikací Quick Link, která uživateli umožňuje vybrat konkrétní klinické indikace 
a aplikovat většinu běžné léčby pro vybranou indikaci. Veškeré modality jsou editovatelné běžným editačním způsobem, a to s cílem 
přizpůsobit léčbu požadavkům na terapii předepsanou pro každého pacienta.
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VŠEOBECNÉ INFORMACE (POKRAČOVÁNÍ)
Uživatelské protokoly
Uživatelské protokoly vám umožňují nastavit, uložit a změnit parametry každého programu (protokolu) tak, aby je bylo možno přizpůsobit 
konkrétním potřebám pacientů. Můžete vytvořit až 200 uživatelských protokolů.

Šetřič obrazovky
Funkce šetřiče obrazovky funguje jako běžný šetřič obrazovky na běžném počítači s cílem snížit opotřebení obrazovky LCD. Jednotka 
vstoupí do režimu šetřiče obrazovky po 10 minutách nečinnosti. Pokud uživatel stiskne dotykovou obrazovku nebo jakékoli tlačítko na 
uživatelském rozhraní, obrazovka se vrátí do výchozí obrazovky.

Hodiny reálného času
Hodiny reálného času sledují datum a čas i když je jednotka vypnutá nebo odpojená.

Náběh intenzity
Náběh intenzity prostřednictvím tlačítka Náběh na výchozí obrazovce a obrazovce Editace léčby jednotce umožňuje postupné zvýšení 
intenzity z 1,4 barů na nastavenou intenzitu. Tato funkce je užitečná při léčbě stavů, kdy je dávána přednost postupnému zvyšování 
intenzity před tím, aby byl pacient vystaven plné intenzitě od začátku léčby.

Někteří pacienti mohou mít zpočátku obavy z léčby radiální rázovou vlnou. Náběh intenzity však slouží k přizpůsobení pacienta výstupnímu 
tlaku. Konkrétně, je-li zapnutá funkce náběhu, intenzita se zvyšuje na plnou předem nastavenou hodnotu barů po jedné třetině již 
dodaných pulsů. Více informací o funkci náběhu jednotky Intelect RPW naleznete na stranách 44-45.
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VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pokyny obsažené v této části a v celé příručce jsou označeny konkrétními symboly. Před provozem zařízení se seznamte 
s těmito symboly a jejich definicemi. Definice těchto symbolů jsou následující:

Text označený ukazatelem „UPOZORNĚNÍ" objasní možné 
bezpečnostní problémy, které by mohly způsobit drobná až mírná 
poranění nebo poškození zařízení.

Text označený ukazatelem „VAROVÁNÍ" objasní možné 
bezpečnostní problémy, které by mohly způsobit závažná 
poranění a poškození zařízení.

Text označený symbolem „Nebezpeční výbuchu“ objasní 
možná porušení bezpečnosti, pokud je toto zařízení 
používáno v přítomnosti hořlavých anestetik.

POZN.: V této příručce můžete naleznout označení „POZN." 
Tyto poznámky obsahují užitečné informace týkající se 
konkrétní popisované oblasti nebo funkce.

BEZPEČNOSTNÍ DEFINICE

Nebezpeční výbuchu

Text označený ukazatelem „NEBEZPEČÍ" objasní možné 
bezpečnostní problémy, představující bezprostřední rizikové 
situace, které mohou mít za následek smrt nebo závažné 
poranění.

Text označený symbolem „Nebezpečné napětí“ informuje 
uživatele o možném riziku s následkem zasažení pacienta 
nebo uživatele elektrickým výbojem u určitých konfigurací 
léčby.

Nebezpečné napětí

Vyhledejte v příručce / brožuře

POZOR

NEBEZPEČĺ

6
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POZORPOZOR
•	Bezpečnostní a provozní pokyny si dobře přečtěte, porozumějte 

jim a konejte v souladu s nimi. Seznamte se s omezeními a riziky 
týkajícími se používání jakéhokoli zařízení léčby radiální tlakovou 
vlnou. Povšimněte si bezpečnostních a provozních nálepek na 
přístroji.
•	Před použitím přístroje Intelect RPW se ujistěte, že jste si přečetli 

všechny informace poskytnuté v této příručce a že jim rozumíte. 
Seznámení se s informacemi zahrnutými v této příručce je 
základním požadavkem pro zajištění efektivního a optimálního 
použití systému, předcházení rizikům pro osoby a zařízení a získání 
dobrých léčebných výsledků.
•	Znalost obsahu této příručky je základním předpokladem 

provozování jednotky Intelect RPW.
•	Nedodržení jakýchkoli pokynů v této příručce je považováno za 

abnormální použití jednotky.
•	NEPOUŽÍVEJTE jednotku Intelect RPW s jakýmikoli jinými zařízeními.
•	Tuto jednotku NESPOUŠTĚJTE v prostředí, kde se používají 

jiná zařízení, která šíří elektromagnetickou energii nestíněným 
způsobem. Přenosné a mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení 
může mít vliv na zdravotnické elektrické zařízení.

•	Jednotka by měla být pravidelně kontrolována před každým 
použitím, aby bylo možno určit, že všechny ovladače fungují 
normálně  (např. že tlačítko STOP ukončí léčbu, tlačítko START léčbu 
spustí, tlačítko spouštění na násadci způsobí pulsování vysílače, atd.), 
a, obzvláště, že tlačítka šipek nahoru a dolů (viz strana 27) upravují 
počet pulsů, které vysílač vydává.
•	NEPOUŽÍVEJTE ostré předměty jako špičku tužky nebo propisovacího 

pera k obsluze tlačítek kontrolního panelu, protože může dojít k jeho 
poškození.
•	Tato jednotka by měla být převážena a ukládána při teplotách 

v rozmezí  0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F), aby bylo možné předejít 
poškození jednotky nebo jejích komponent.
•	S příslušenstvím léčebného zařízení radiální tlakové vlny zacházejte 

s opatrností. Nesprávné zacházení s příslušenstvím může negativně 
ovlivnit jeho charakteristiky.
•	Kabely, příslušné konektory a příslušenství prohlédněte před každým 

použitím.
•	Nepoužívejte jiné příslušenství než to, která bylo dodáno společně 

jednotkou, nebo které doporučuje společnost DJO. Bezpečnost 
jiných výrobků nebyla prověřena a jejich používání by mohlo vést 
k poranění pacienta a snížení minimální bezpečnosti.

7
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POZOR
•	Před sejmutím krytu zařízení odpojte hlavní přívodní šňůru. Opravy 

této jednotky by měl provádět kvalifikovaný servisní personál.
•	Výstup tohoto zařízení může vytvářet fyziologický efekt.
•	Uzemnění je spolehlivé pouze tehdy, je-li zařízení připojeno do 

ekvivalentní zásuvky označené jako „Pouze nemocnice“ nebo 
„Nemocniční klasifikace“.
•	Zdravotnické elektrické zařízení potřebuje zvláštní bezpečnostní 

opatření týkající se elektromagnetické kompatibility a je třeba, aby 
bylo instalováno a uvedeno do provozu podle informací týkajících se 
elektromagnetické kompatibility v této příručce.
•	Toto zařízení vyzařuje radiofrekvenční energii a, pokud není 

instalováno a používáno v souladu s těmito pokyny, může způsobit 
škodlivé rušení ostatních zařízení v okolí. Neexistuje však žádná 
záruka, že k rušení při určité instalaci nedojde. Škodlivé rušení dalších 
zařízení můžete zjistit vypnutím a opětovným zapnutím přístroje. 
Rušení zkuste zkorigovat jedním z následujících způsobů: přijímací 
zařízení nasměrujte jinam nebo ho přemístěte, zvyšte vzdálenost 
mezi jednotlivými zařízeními, připojte zařízení do zásuvky, která je 
na jiném obvodu než ta, do které jsou zapojena ostatní zařízení, a 
požádejte o pomoc servisního technika výrobce.

POZOR
•	Pro určení vzdálenosti mezi jednotlivými zařízeními používanými 

v blízkosti Intelect RPW se podívejte do tabulek EMC pro příslušné 
zařízení.
•	Toto zařízení může být používat a kupovat pouze vyškolený klinický 

pracovník na základě doporučení a dozoru oprávněného lékaře.
•	Pouze uživatelé školení v použití léčby radiální tlakovou vlnou by 

měli provozovat tuto jednotku a její aplikátory.
•	Přepínač zapnutí/vypnutí je považován za „měkké“ tlačítko a 

neizoluje jednotku od přívodu napětí, když je vypnutá. Aby došlo 
k izolaci jednotky, musíte odpojit přívodní šňůru ze zásuvky.
•	Jednotka Intelect RPW není určena pro léčbu ledvinových kamenů.
•	Stiskněte jazýčky zámků koleček, abyste zabránili pohybu předních 

koleček v průběhu léčby a uložení.
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•	Toto zařízení nebylo konstruováno tak, aby zabraňovalo pronikání 
vody nebo tekutin. Vnik vody nebo tekutin může způsobit špatné 
fungování interních komponent systému a může proto pro pacienta 
představovat riziko úrazu.
•	Zvláštní pozornost je třeba věnovat provozu této jednotky vedle 

jiného zařízení nebo je-li umístěna pod nebo na jiném zařízení. 
Je-li nutné používat zařízení Intelect RPW vedle nebo na jiném 
zařízení, je třeba ho pozorovat pro ověření normálního provozu v 
konfiguraci, ve které bude používáno. Na tomto nebo jiném zařízení 
může dojít k elektromagnetické nebo jiné interferenci. Pokuste 
se je minimalizovat tak, že ve spojení s tímto zařízením nebudete 
používat jiné druhy zařízení.
•	Používejte pouze příslušenství, které je určeno pro tuto jednotku. 

Nepoužívejte příslušenství, které bylo vyrobeno jinými výrobci. 
Společnost DJO neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku 
použití produktů jiných výrobců. Použití jiného příslušenství nebo 
kabelů (jiných než specifikovaných) může mít za následek zvýšené 
emise nebo sníženou imunitu této jednotky.
•	Používání ovladačů nebo nastavení či výkonu zákroků jiných, než 

které jsou zde specifikovány, může mít za následek rizikové vystavení 
energii radiálních tlakových vln.

VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ
•	Nesprávná instalace, provoz nebo údržba systému léčby 

radiální tlakovou vlnou může mít za následek nesprávné 
fungování přístroje nebo jiných zařízení.
•	Uživatel nesmí provádět úpravy na zařízení pomocí jiných 

dílů než od společnosti DJO, LLC.
•	V případě selhání displeje nebo jiných zřejmých 

defektů jednotku okamžitě vypněte prostřednictvím 
vypínače, odpojte přívodní šňůru ze zásuvky a zavolejte 
certifikovaného servisního technika.
•	Úpravy nebo výměny komponent mohou mít za následek to, 

že zařízení nebude splňovat požadavky potlačení rušení.
•	Pokud jednotku nelze instalovat okamžitě po dodávce, 

jednotka a její externí komponenty nebo prvky příslušenství 
musí být uloženy v originálním balení a na suchém místě.
•	Jednotku nepoužívejte ani neskladujte v prašném prostředí.
•	Umístěte jednotku na místo s bezpečným a snadným 

přístupem k napájecímu kabelu.
•	Veškeré kabelové vedení musí být stranou od kabelů 

jednotky. Kabelové vedení neukládejte ani nesvinujte tam, 
kde se může dostat do blízkosti kabelů zapnutého přístroje 
léčby radiální tlakovou vlnou. Umístěte přívodní šňůru tak, 
aby nepředstavovala riziko zakopnutí.
•	Nezakrývejte větrací otvory.
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VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ
•	Ujistěte se, že jednotka je elektricky uzemněná připojením pouze do 

uzemněné elektrické zásuvky, která odpovídá příslušným státním a 
místním elektrickým normám.
•	Toto zařízení je třeba uchovávat mimo dosah dětí.
•	V průběhu léčby radiálními tlakovými vlnami nenechávejte pacienta 

bez dozoru.
•	Aplikátor sejměte pouze zatažením za konektor kabelu. NETAHEJTE 

za kabel.
•	Před odstraněním kabelu z aplikátoru se ujistěte, že je jednotka 

vypnutá. Při odstraňování kabelu aplikátor držte tak, abyste zabránili 
jeho upuštění na zem.
•	Pacienta pozorujte po celou dobu léčby.
•	Provoz jednotky za tlaku vyššího než 3 bary bez povrchu dopadu 

může mít za následek poškození násadce.
•	V případě zobrazení chybové nebo varovné zprávy začínající čísly 

2 nebo 3 okamžitě ukončete používání systému a kontaktujte 
dealera společnosti DJO pro zajištění opravy. Chyby a varování v 
těchto kategoriích poukazují na interní problém systému, který 
musí otestovat společnost DJO nebo servisní technik certifikovaný 
společností DJO před tím, než bude systém opět uveden do 
provozu. Používání jednotky, která indikuje chybu nebo varování 
v těchto kategoriích může představovat riziko úrazu pacienta, 
uživatele, nebo rozsáhlé interní poškození systému.

•	Vyprázdněte láhev na vodu alespoň jednou týdně nebo je-li 
poloprázdná. Pokyny týkající se odstranění nebo výměny láhve na 
vodu, viz strana 75.

•	Léčba by nikdy neměla být aplikována v oblasti kovových 
implantátů.

•	V průběhu léčby a uložení umístěte jednotku na rovný povrch, 
abyste zabránili jejímu převrácení či ujetí.
•	Povrch vysílače může být horký. Prodloužený kontakt s kůží může 

způsobit drobné popáleniny. Přerušte léčbu po maximálním počtu 
6 000 pulsů, abyste vysílači umožnili vychladnout.
•	Povrch vysílače může být horký, je-li jednotka použita mimo 

parametry služebního cyklu uvedené na  straně 29. Uživatel proto 
musí sledovat teplotu vysílače v průběhu léčebné relace.
•	Nikdy neaplikujte více než 300 pulsů na stejné místo.
•	Pro nepřetržitou ochranu proti vzniku požáru používejte při výměně 

pojistek pouze pojistky stejného typu a výkonu.
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NEBEZPEČĺ
•	Funkce určitých implantovaných zařízení (např. stimulátorů) 

může být negativně ovlivněna v průběhu léčby radiální 
tlakovou vlnou. V případě pochybností si vyžádejte radu 
diplomovaného odborníka, který má pacienta na starosti.
•	Jiné zařízení, včetně pacientského připojeného zařízení, 

může být negativně ovlivněno, je-li v těsné blízkosti zařízení 
radiální tlakové vlny.
•	Jsou-li pacienti citliví na akustický tlak, neměli by být léčeni 

použitím radiální tlakové vlny.
•	Pacienti by neměli být léčeni radiální tlakovou vlnou mají-li 

sníženou termální citlivost v navrhované oblasti léčby, pokud 
nebyl o zákroku vyrozuměn ošetřující lékař pacienta.
•	Léčba by neměla být aplikována přes oblečení, avšak je 

možné ji aplikovat přes obvaz v pulsním režimu.
•	Před léčbou odstraňte naslouchátka.
•	Před každým použitím zkontrolujte stav krytu a izolace 

aplikátoru a hlavní přívodní šňůry. Rovněž se ujistěte, že 
kabely jsou vedeny správným způsobem.
•	Pokud přístroj není bezpečný pro provoz, je třeba, aby ho 

opravil certifikovaný servisní pracovník a aby jeho uživatelé 
byli informováni o nebezpečích, které přístroj představuje.

NEBEZPEČĺ
•	Aby bylo možno zabránit elektrickému šoku, odpojte šňůru 

ze zásuvky před čištěním nebo dezinfekcí přístroje.
•	Do otvorů přístroje nesmí za žádných okolností pronikat 

tekutiny (tj. do jednotlivých zdířek kabelů). Na přístroj proto 
nepoužívejte čisticí nebo dezinfekční spreje.
•	Jednotku a kabely nelze sterilizovat parou nebo plynem.
•	Přístroj nikdy nečistěte abrazivními látkami, dezinfektanty 

nebo rozpouštědly, které mohou poškrábat kryt nebo 
poškodit jednotku.
•	Komponenty jednotky jsou pod tlakem a pod vysokým 

napětím. Za žádných okolností neprovádějte nepovolené 
opravy.
•	Rázové vlny nesmí být aplikovány na cílové oblasti umístěné 

nad tkání naplněnou vzduchem (plíce), oblasti v blízkosti 
velkých nervů, cév, páteře nebo hlavy.
•	Uživatel by neměl používat radiální tlakovou vlnu nad 

srdcem, aby zabránil možné interferenci signálu se srdcem.
•	Přístroj musí být instalován tak, aby nedocházelo k nebezpečí 

pro pacienta, uživatele, nebo jiné osoby. Je proto nutné, 
abyste četli bezpečnostní pokyny a kontraindikace.
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NEBEZPEČĺ
•	Riziko výbuchu, pokud je přístroj Intelect RPW používán 

v přítomnosti hořlavých anestetických směsi se vzduchem, 
kyslíkem, nebo oxidem dusným.
•	Přístroj Intelect RPW může obsahovat Di (2-ethylhexyl) 

ftalát (DEHP), což je plastifikátor používaný u většiny PVC 
zdravotnických zařízení. V každodenním životě je každý 
vystaven malým množstvím DEHP. Někteří jednotlivci 
však mohou být vystaveni vyšším hodnotám DEHP v 
důsledku určitých zdravotnických zákroků. DEHP může 
prosáknout z plastových zdravotnických zařízení v 
roztocích, které přijdou do kontaktu s plastem. Množství 
DEHP, které prosákne ven závisí na teplotě obsahu lipidů 
v tekutině a trvání kontaktu s plastem. Jako preventivní 
opatření používejte zařízení PVC, které neobsahují DEHP, 
nebo zařízení, které je vyrobeno z jiných materiálů jako 
jsou etylen (EVA), silikon, polyetylen, nebo polyuretan 
pro veškeré klinické zákroky. Vyhněte se používání 
PVC, ze kterého uniká DEHP při provádění veškerých 
klinických zákroků na novorozencích mužského pohlaví, 
těhotných ženách, jejichž plod je mužského pohlaví, nebo 
předpubertálních chlapcích.

NEBEZPEČĺ
•	Přístroj Intelect RPW může obsahovat bisfenol-A (BPA), což 

je stavební blok polykarbonátových plastů používaných 
pro výrobu mnoha spotřebních výrobků (dětské láhve, 
láhve na vodu o objemu 5 galonů, atd.). Tato chemická 
látka je považována za neklasifikovatelný karcinogen a 
existuje podezření na to, že se jedná o rušič endokrinních 
funkcí, který může rušit nebo blokovat funkci hormonů. 
BPA je vysoce toxická látka pokud dojde k jejím polknutí, 
vstřebání kůží, nebo vdechnutí.
•	Vlivy BPA a DEHP nejsou známy v koncentracích 

přítomných v jednotce a jejích aplikátorech.
•	V případě poškození při přepravě, kdy by mohlo dojít 

k ohrožení osobní bezpečnosti, nesmí být jednotka 
připojena k přívodu elektřiny, dokud není dokončena její 
prohlídka.
•	Držte se pravidel, opatření a nařízení, která se mohou 

měnit z místa na místo a která se týkají vysoko 
výkonnostních radiofrekvenčních polí.

12



Intelect® RPWBEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
OSOBNÍ BEZPEČNOST
V případě nesprávného nebo neoprávněného použití přístroje 
mohou být uživatel, pacient nebo jiné osoby vystaveni elektrickému 
šoku v důsledku vysokého napětí vytvořeného přístrojem, 
nebezpečí nebo vlivu  magnetického pole vytvořeného přístrojem 
na aktivní implantáty a nebezpečí popálení v důsledku špatně 
umístěného násadce nebo nebo falešných parametrů jako jsou 
trvání léčby, výstupní napětí, nebo provozní režim.

Před provozem přístroje si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a 
řiďte se zde obsaženými informacemi.

Věnujte zvláštní pozornost seznamu kontraindikací. Viz 
„Bezpečnostní opatření“ na stranách 7-12, „Kontraindikace“ na 
stranách 19-20, a „Dodatečná bezpečnostní opatření“ na straně 21.

Před každým zapnutím jednotky ověřte, že:

•	 Jednotka byla správně připojena k hlavnímu přívodu napětí.
•	 kabel násadce je řádně připojen a není zkřížen (což může 

způsobit kapacitní zkraty).
•	 Je připojeno pouze příslušenství schválené výrobcem.
•	 Násadec je umístěn podle pokynů lékaře (pokud násadec 

aplikuje asistující personál, je třeba, aby umístění bylo 
zkontrolováno lékařem nebo fyzioterapeutem).

Před použitím přístroje si promluvte s pacientem, abyste si ověřili, 
že:

•	 Pacient je v průběhu celé léčby v pohodlné poloze.
•	 Pacient je v klidu a pohodlí před a po léčbě.
•	 Pacient rozumí, co může očekávat během léčby a po ní.

Před použitím přístroje určete maximální nominální výstupní napětí 
daného příslušenství s cílem vyhnout se přehřátí tkání.

V průběhu léčby v pravidelných intervalech zkontrolujte:

•	 že přístroj správně funguje
•	 že se pacient cítí dobře.

Po léčbě se zeptejte pacienta jak léčbu snášel. Prostředí léčby by 
mělo být prohlédnuto diplomovaným lékařem.

Příslušné části těla by měly být v průběhu léčby bez ošacení, 
protože akumulace vlhkosti na kůži nebo v jejích záhybech může 
způsobit místní přehřátí kůže. Toto je zvláště důležité v případech, 
kdy pacient nosí ošacení vyrobené z látek odolných vlhkosti, jako 
jsou hedvábí nebo syntetická vlákna.

Výstupní napětí musí být vždy nastaveno podle subjektivní reakce 
pacienta. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům, kteří mají 
sníženou kapacitu vnímání tepla.
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OCHRANA PŘÍSTROJE

VAROVÁNÍ
Nesprávná instalace, provoz nebo údržba systému léčby radiální 
tlakovou vlnou může mít za následek nesprávné fungování přístroje 
nebo jiných zařízení. 

Před připojením přístroje se ujistěte, že:

•	 Dimenze napětí na bezpečnostním štítku odpovídá 
dostupnému napětí systému.

•	 Frekvenční dimenze na štítku stroje odpovídá frekvenci 
systému.

•	 Pro připojení přístroje je k dispozici uzemněná zásuvka s 
uzemněným kontaktem.

•	 Vedení kabelu od přístroje do zásuvky s uzemněným 
kontaktem nepředstavuje nebezpečí pro personál nebo 
pacienta.

VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že jednotka je elektricky uzemněná připojením pouze do 
uzemněné elektrické zásuvky, která odpovídá příslušným státním a 
místním elektrickým normám.
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Jednotku nepřipojujte do elektrické sítě dokud si neověříte, že byly 
splněny následující požadavky:

•	 Před uvedením jednotky do provozu zkontrolujte, že kabel 
připojení násadce a vysílače nejsou poškozeny a že byly 
k jednotce správně připojeny.

•	 Jednotku čistěte a dezinfikujte pouze, pokud byla 
deaktivována dodávka elektrického proudu (vypínač byl 
vypnut a kabel je odpojen).

•	 Jednotku čistěte a dezinfikujte pouze prostřednictvím 
dezinfekce utíráním. Dezinfekce postřikem může jednotku 
poškodit z důvodu pronikající vlhkosti.

•	 Přístroj nikdy nečistěte abrazivními látkami, dezinfektanty 
nebo rozpouštědly, které mohou poškrábat kryt nebo 
poškodit jednotku.

•	 Nikdy neprovádějte nepovolené servisní práce. Veškeré 
servisní opravy musí provádět pouze servisní technici, kteří 
k tomu byli oprávněni výrobcem.

OCHRANA PŘÍSTROJE (POKRAČOVÁNÍ)
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O LÉČBĚ RADIÁLNÍ TLAKOVOU VLNOU Intelect® RPW
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Radiální rázové vlny (Radial shock waves - R-SW) jsou do těla 
zaváděny prostřednictvím volně se pohybujícího aplikátoru. Takto je 
možné pokrýt celou oblast bolesti. Na radiální rázové vlny se často 
odkazuje jako na radiální tlakové vlny, což je správná definice co se 
týče fyzikálních podmínek.

Vysílač vytváří balistické rázové vlny a funguje na stlačený vzduch. 
Stlačený vzduch akceleruje projektil. Kinetická energie uložená 
v pohybu a váze projektilu je přeměněna na zvukovou energii 
ve formě dlouhovlnných rázových pulsů, když projektil udeří do 
vysílače rázu.

Radiální rázové vlny se po aplikace šíří rozbíhavě a ztrácí energii se 
stoupající hloubkou penetrace. Jsou charakterizovány dlouhými 
vlnovými délkami a nelze je soustředit na hluboko uložené cílové 
oblasti. Penetrační hloubky jsou mezi 1 a 3 cm. Jejich maximální 
intenzita energie je v bodě výstupu z rázového vysílače.

Existují různé pracovní hypotézy pro režim aktivity rázových vln, 
které rovněž mohou být aplikovány na radiální rázové vlny:

•	 Rázové vlny ničí membrány buněk. V důsledku toho nejsou 
nociceptory dále schopné produkovat potenciál tvorby a 
nemohou proto vysílat žádné signály bolesti.

•	 Rázové vlny stimulují nociceptory, které pak uvolňují vysoké 
množství neurálních pulsů. Podle teorie Gate Control Theory 
(blokování receptorů bolesti) je přenos těchto pulsů do 
centrálního nervového systému zablokován.

•	 Vzhledem k režimu akce rázových vln se chemické prostředí 
buněk mění prostřednictvím volných radikálů, které produkují 
látky působící proti bolesti. 

•	 Na základě hypotézy týkající se asociativní paměti bolesti 
(Wess) jsou aferentní signály bolesti přenášeny centrálním 
nervovým systémem přes více synaptických uzlů, což pak 
může způsobit, že svalový tón ovládají eferentní vlákna. 
Mechanismus reflexu funguje stejně jako regulační obvod.

V průběhu léčby rázovou vlnou jsou silné signály bolesti vedeny 
elektricky, čímž dochází ke stimulaci chemických procesů v místech 
synaptických kontaktů. Komplexní prostorový a časový vzorec 
stimulu je uložen v synapsích jako paměťový engram ve formě 
dlouhodobých modifikací. Patologické spojení mezi bolestí a 
svalovým a vaskulárním tónem je přerušeno v důsledku léčby 
rázovou vlnou a silných stimulů, které vytváří, čímž je umožněno 
zapamatování a vyvolání pohybových vzorců. Tímto způsobem 
může být obnoven nepatologický stav svalového tónu.

PŘEHLED
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Výsledky léčení prokázaly, že léčba rázovou vlnou způsobuje lepší prokrvení léčených oblastí bolesti a že dochází ke dlouhodobé stimulaci 
metabolismu v oblastech, které jsou špatně prokrvovány. Jelikož opakovaná léčení prokázala zvýšení blahodárných vlivů léčby rázovou 
vlnou, máme všechny důvody k tomu, abychom se domnívali, že rázové vlny rovněž produkují sekundární vlivy, např. podle popisu v 
hypotéze týkající se asociativní paměti bolesti.

Pulsní Radiální tlaková vlna - Úvod
Zařízení pulsní radiální tlakové vlny dodává energii v pulsech nebo dávkách radiální energie tlakových vln. Pulsy obvykle trvají 6 - 12 ms 
(šířka pulsu) a jsou opakovány s frekvencí 0,5 až 21 Hz (pulsní frekvence). Podobně jako u jiných modalit, jako je ultrazvuk, bylo zjištěno, že 
dodání energie v pulsech je často léčebně více prospěšné, než poskytování stejného množství energie v kontinuální křivce. Léčba pulsní 
radiální tlakovou vlnou se zdá být efektivní pro mnoho stavů, a to obzvláště v prvních fázích rekonvalescence.

PŘEHLED (POKRAČOVÁNÍ)
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Před provedením léčby radiální tlakovou vlnou je třeba provést správné 
vyšetření a určit diagnózu. Držte prosím krok s nejnovějším vývojem a 
zdravotnickými publikacemi o léčbě radiální tlakovou vlnou, abyste si mohli 
zjistit detaily týkající se kontraindikací a vedlejších vlivů, které nejsou známy 
v době výroby. 

ÚČEL POUŽITÍ
Zařízení je určeno k použití jako léčebná modalita v případě, že lékaři 
potřebují poskytnout pacientům účinnou a ověřenou metodu léčby u 
indikací, jako je bolest, myofasciální spoušťové body, poruchy šlachových 
úponů, aktivace svalů a pojivové tkáně.

INDIKACE K POUŽITÍ
Léčba radiální tlakovou vlnou je indikována pro následující:

Myofasciální spouštěcí body (MTrP)

Lokalizace a deaktivace spouštěcích bodů
Spouštěče jsou lokalizovány na nízké úrovni energie (přibližně 2 bary) 
posouváním vysílače nad svalovou oblastí, která je léčena (zvýšená citlivost 
na bolest) a následnou deaktivací s použitím vyšší úrovně energie (přibližně 
3 bary).

Aktivace svalu a pojivové tkáně

Zvýšení oběhu
Podporuje průtok krve tkání a posílení metabolismu.

Pulsní vibrační masáž
Uklidňující úleva od svalového vypětí a zátěže.

Onemocnění šlachových úponů

Plantární fascitida, bolest paty, nebo patového výběžku
Plantární fascitida je zánětlivé onemocnění chodidla, způsobení 
nadměrným opotřebením plantární fascie, která podporuje klenbu nohy.

Kalcifikovaná tendinóza/úpon supraspinatus
Kalcifikace ramene a chronická bolest ramene.

Radiální a ulnární humerální epikondylitida
Tenisový loket, zánět šlachových úponů na kubitální nebo radiální části 
loketního kloubu (humerální).

Achillodynie
Bolest v důsledku zánětu Achillovy šlachy a s ní spojené burzy.

Syndrom retropatelární bolesti
Bolest na přední straně kolenního kloubu, za ním, nebo v jeho okolí.

Syndrom tibiální hrany
Bolest podél střední hrany tibia nebo za ní.

Syndrom přepětí proximálního iliotibiálního traktu/Tendinitida 
trochanterického úponu
Bolest na vnější straně kolene nebo kyčle.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Před provedením léčby radiální tlakovou vlnou je třeba provést 
správné vyšetření a určit diagnózu. Držte prosím krok s nejnovějším 
vývojem a zdravotnickými publikacemi o léčbě radiální tlakovou 
vlnou, abyste si mohli zjistit detaily týkající se kontraindikací a 
vedlejších vlivů, které nejsou známy v době výroby. Jednotka RPW 
je kontraindikována pro následující:

•	 Nepoužívejte Léčbu radiální tlakovou vlnou na jakoukoli část 
těla v průběhu těhotenství.

•	 Nad dělohou v těhotenství, nebo je-li těhotenství možné. 
Proto by léčba radiální tlakovou vlnou neměla být aplikována 
nad dělohou, pokud není možné získat konkrétní ujištění od 
pacientky, že není těhotná.

•	 Hemofilie, nebo jiná koagulační onemocnění.
•	 Antikoagulační farmaceutika, obzvláště Marcumar.
•	 Akutní záněty. Nepoužívejte na oteklé, zánětlivé nebo 

infikované tkáně, popraskanou kůži nebo jiné akutní léze.
•	 Polyneuropatická oblast. Pacienti s diabetem mají často 

narušené senzorické a nervové funkce v polyneuropatické 
oblasti.

•	 Léčba kortizonem: Počkejte alespoň 6 týdnů po místní 
kortizonové injekci předtím, než začnete léčbu radiální 
tlakovou vlnou.

•	 Pacienti s krvácením nebo rizikem krvácení.
•	 Pacienti s maligními nádory a nádory, které ještě nebyly 

diagnostikovány.
•	 Otoky stále pociťované jako teplé.
•	 Implantáty, oblasti, ze kterých byly implantáty odstraněny, 

poškozené implantáty a kovové vložky.
•	 Nad povrchovými endoprotézami nebo kovovými implantáty.
•	 Závažné arteriální obstrukce (fáze III a IV).
•	 Gynekologické poruchy s akutním zánětem.
•	 Hluboká žilní trombóza, flebitida, varixy.
•	 Onemocnění artérií, oběhová insuficience.
•	 Nad očima.
•	 Nad reprodukčními orgány.
•	 Nad srdečními stimulátory a defibrilátory, kochleárními 

implantáty, stimulátory růstu kostí, hloubkovými stimulátory 
mozku, stimulátory míchy, a jinými nervovými stimulátory.

•	 Nad otevřenou blánou (po laminektomii; spina bifida).
•	 Přímo nad karotickými sinusy, cervikální ganglion stellatus, 

nebo bloudivým nervem umístěným v předním krčním 
trojúhelníku.

•	 Přímá aplikace nad rakovinnými nádory nebo lézemi 
v důsledku možného zvýšení prokrvení v maligní oblasti.

VŠEOBECNÉ INFORMACE



KONTRAINDIKACE Intelect® RPW

20

•	 Neoplastické tkáně nebo léze zvyšující svůj objem. 
•	 Okluzní vaskulární onemocnění, jako arterioskleróza 

obliterans a thromboangitis obliterans, při němž je evidentní 
okluze orgánů a ischemie.

•	 Za přítomnosti systémové nebo místní infekce (sepse, 
osteomyelitida, tuberkulóza), nebo pokud má pacient 
zvýšenou teplotu.

•	 Rázové vlny nesmí být aplikovány na cílové oblasti umístěné 
nad tkání naplněnou vzduchem (plíce), oblasti v blízkosti 
velkých nervů, cév, páteře nebo hlavy.

VŠEOBECNÉ INFORMACE (POKRAČOVÁNÍ)
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DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Intelect® RPW

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Při léčbě radiální tlakovou vlnou mějte na paměti následující:

•	 Léčba radiální tlakovou vlnou by měla být aplikována 
s opatrností nad kostí, kde se nachází pouze minimální 
(vyčnívání kosti) nebo žádná měkká tkáň (poranění IV. 
stupně).

•	 Naslouchátka by měla být vyjmuta.
•	 Funkce jiného pacientského připojeného zařízení může 

být negativně ovlivněna, je-li v těsné blízkosti zařízení 
radiální tlakové vlny. Dodržujte minimální vzdálenosti mezi 
jednotkami, aby byla snížena jakákoli tendence k interakci. 
Více informací naleznete v tabulkách EMC, které začínají na 
straně 85.

•	 Jakákoli tendence ke krvácení je teplem zvýšena vzhledem ke 
zvýšenému prokrvení a vaskularitě zahřívané tkáně. Proto je 
třeba postupovat opatrně při léčbě pacientů radiální tlakovou 
vlnou, kteří trpí krvácivým onemocněním.

•	 Časté sledování úrovně intenzity a reakce kůže je potřebné 
v průběhu všech léčení.

•	 Vysílač na kůži vždy aplikujte prostřednictvím malých, 
krouživých pohybů.

•	 Nikdy nepoužívejte léčbu radiální tlakovou vlnou na hlavě.
•	 Nikdy léčbu neaplikujte přímo na oblast s kovovým 

implantátem.
•	 Pacienti s aktivním autoimunním onemocněním nemusí na 

léčbu reagovat pozitivně.

Možné vedlejší účinky
Po léčbě prostřednictvím radiální tlakové vlny může dojít 
k vedlejším účinkům. Většina z nich se projeví po 1-2 dnech.

Léčbu neopakujte, dokud se předchozí vedlejší účinky nevytratí. 
K běžným vedlejším účinkům patří:

•	 Začervenání
•	 Otok
•	 Bolest
•	 Hematom
•	 Petechie, červené tečky
•	 Kožní léze po předchozí léčbě kortizonem

Většina těchto vedlejších účinků obvykle poleví po 5 až 10 dnech.
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Jednotka je většinou dodána s balicím materiálem dodaným 
výrobcem. Protože jednotka váží přibližně 32,66 kg (72 liber), je 
třeba, aby ji rozbalovaly alespoň 2 osoby.

Postupujte následujícím způsobem:

•	 Umístěte přepravní balení tak, aby šipky směřovaly vzhůru.
•	 Odstraňte bezpečnostní pásy z přepravního balení.
•	 Sejměte přepravní balení směrem vzhůru.
•	 Odstraňte zbývající pěnový materiál.
•	 Ve dvou zvedněte jednotku ze spodní části balení.

Prohlídka
Okamžitě po rozbalení jednotky proveďte následující kroky:

1. Ověřte dodací dokumentaci, abyste se ujistili, že dodávka je 
kompletní.

2. Zkontrolujte externí komponenty a příslušenství pro možné 
poškození v důsledku přepravy.

 NEBEZPEČĺ
V případě poškození při přepravě, kdy by mohlo dojít k ohrožení osobní 
bezpečnosti, nesmí být jednotka připojena k přívodu elektřiny, dokud 
není dokončena její prohlídka.

 

3. Ujistěte se, že balení obsahuje následující prvky:

•	 Jednotka Intelect RPW
•	 Uživatelská příručka Intelect RPW na CD
•	 Příručka rychlý start Intelect RPW
•	 Přenosový gel Conductor™, lahvička 250 ml (8,5 oz)
•	 Sada příslušenství násadce, která obsahuje následující:

– Aplikátor data R-SW násadce
– Projektil
– Vysílač R15 - 15 mm ESWT 
– Vysílač D20-S D-Actor® 20 mm, oscilující
– Sada pojiv
– Naváděcí tubus
– Čisticí kartáč

•	 Kabel napájení
4. Uschovejte si původní obaly. Mohou se hodit pro transport 

zařízení.

ROZBALENÍ JEDNOTKY
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Před tím, než může být jednotka instalována a uvedena do provozu 
je třeba splnit určité požadavky v budově, ve které bude jednotka 
používána.

Požadavky na umístění instalace

Mějte na paměti, že místnost a místo instalace musí být dostatečně 
velké k tomu, aby bylo možné jednotku používat zepředu, i když je 
násadec umístěn v nepohodlné poloze.

Aby jednotka fungovala správně, není nutné její přívodní šňůru 
zapojovat do izolovaného obvodu.

VAROVÁNÍ
•	Pokud jednotku nelze instalovat okamžitě po dodávce, jednotka a 

její externí komponenty nebo prvky příslušenství musí být uloženy 
v originálním balení a na suchém místě.
•	Jednotku nepoužívejte ani neskladujte v prašném prostředí.

Přístroj musí být instalován tak, aby nedocházelo k nebezpečí pro 
pacienta, uživatele, nebo jiné osoby. Je proto nutné, abyste se 
seznámili s Bezpečnostními pokyny na stranách 6-12 a s následujícími 
informacemi.

POŽADAVKY NA INSTALACI

NEBEZPEČĺ
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1  Uživatelské rozhraní (viz str. 26)

2  Násadec

3  Připojovací kabel násadce

4  Kolečko s brzdou

5  Kolečka bez brzd

6  Konektor IEC pro přívodní kabel

7  Úložná nádoba

8  Madlo

9  Otočná konzola

ČELNÍ POHLED

1

4

3

5

2

9

8

7

6
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ZADNÍ POHLED

1  Expanzní port (pouze pro servisní použití)

2  Místo pro uložení vysílače

3  Násadec, kabel a místo pro gel

4  Výstupní zdířky

5  Háčky pro uložení kabelů

1

4

3

5

2
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UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

1  Tlačítko Vyp/Zap

2  Displej z tekutých krystalů (LCD) a dotyková obrazovka

3  Tlačítko Klinické zdroje

4  Tlačítko START

5  Tlačítko PAUZA

6  Port multimediální karty (MMC)

7  Port datové karty pacienta

8  Tlačítko STOP

9  Kontrolka LED napájení

1
2

6
8

4

3

5

7

9
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SOFTWAROVÉ SYMBOLY

 Zobrazení obrazovky editace léčení

 Šipka nahoru (Zvýšení)

 Šipka dolů (Snížení)

 Dotkněte se a posuňte vlevo pro zvýšení 
 Dotkněte se a posuňte vpravo pro snížení

 Zpět (Návrat do předchozí obrazovky)

 Zobrazení výchozí obrazovky

 Posuňte čáru o jedno místo vlevo

 Posuňte kurzor o jedno místo vpravo

 Přijmout/Vybrat (Parametry)

 Zrušit a vrátit se do předchozí obrazovky

 Změnit text na velká písmena

 Změnit text na malá písmena

 Je vysílána energie radiální tlakovou vlnou

 Je emitována masážní léčba

 Pauza

 Typ vysílače

 Počet pulsů

 Pulsní frekvence
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

VAROVÁNÍ
V průběhu léčby uchovávejte veškeré příslušenství a jeho kabely 
oddělené s použitím háčku umístěného na straně jednotky. 
Příslušenství, nebo jeho kabely, které jsou ve vzájemném kontaktu v 
průběhu léčby, mohou mít za následek nesprávnou stimulaci, popálení 
kůže, nebo poškození kabelu či příslušenství.

Násadec 1  20 mm vložka (vysílač)

2  Přední matice

3  Zadní matice

4  Dřík

5  Rukojeť

6  Spouštěcí tlačítko

7  Nárazník pro absorpci 
vibrací

8  Kabel

652

1

3

4

8

7
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Okolní teplota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F)
Relativní vlhkost. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 % až 90 % NC (nekondenzující)
Tlak vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 hPa až 1060 hPa
Spotřeba energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 VA (model 2082)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 VA (model 2073)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 VA (model 2074)
Vstup  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 V ~, 50/60 Hz (Model 2082) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 V ~, 60 Hz (Model 2073) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V ~, 50 Hz (Model 2074)
Objem tlakové nádoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 l
Režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samostatný nebo kontinuální
Výstup stlačeného vzduchu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 barů
Nastavení přírůstků výkonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 barů
Indikátor výkonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .maximální a průměrný výkon
Pulsní amplituda  . . . . . . přibližně 2 mm při 3 barech, běh naprázdno  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bez sdružování)
Šířka pulsu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .přibližně 6 - 12 ms
Pulsní frekvence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz
Pojistky  . . . . . . . . . . . . . . . .Dvě 6,3 A s časovým zpožděním 5 x 20 mm  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (není nastavitelné uživatelem)

Elektrická třída  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TŘÍDA I

Elektrický typ (stupeň ochrany) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYP B 

Ochrana před vniknutím vody.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPX0
Třída regulovaného rizika. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IIa dle MDD 93/42/EEC

SPECIFIKACE JEDNOTKY

Provozní data a hodnocení
Šířka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420 mm (16,5")
Hloubka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  410 mm (16,14")
Výška  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143 mm (45")
Standardní váha (s jedním násadcem)  . . . . . . . . . . . 32,66 kg (72 liber)

VÝŠKA

HLOUBKA

ŠÍŘKA
0086



Intelect® RPWSPECIFIKACE

30

Software
Tento software vyrobila a poskytla společnost DJO, LLC.

Pro zobrazení verze softwaru stiskněte tlačítko Nastavení jednotky 
na obrazovce Klinické zdroje. Číslo verze softwaru se zobrazí v horní 
části obrazovky.

Přepravní a skladovací podmínky
Okolní teplota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ° až 60 ° (32 °F až 140 °F)
Relativní vlhkost. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 % až 90 % NC (nekondenzující)
Tlak vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 hPa až 1060 hPa

Bezpečnost
Jednotka Intelect RPW byla vyrobena tak, aby splňovala požadavky 
norem IEC/EN 60601-1, Standard CAN/CSA C22.2 č. 601.1

SPECIFIKACE JEDNOTKY (POKRAČOVÁNÍ)
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Věnujte zvláštní pozornost seznamu kontraindikací. Viz 
„Bezpečnostní opatření“ na stranách 7-12, „Kontraindikace“ na 
stranách 19-20,  „Dodatečná bezpečnostní opatření“ na straně 21 a 
„Osobní bezpečnost“ na straně 13.

Technická data R-SW násadce
Výstup stlačeného vzduchu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 barů
Frekvence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz

Teplota okolního vzduchu 

Viz Specifikace jednotky, str. 29

Pro získání technických dat na konkrétních vysílačích stiskněte 
tlačítko Informace vysílače na obrazovce Vybrat vysílač (strana 41).

SPECIFIKACE APLIKÁTORU
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POPIS OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ

Vyhovuje směrnici 93 /42 /EHC 

Vyhledejte v příručce / brožuře

Zařízení typu B

Směrnice Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických  
a elektronických zařízeních (OEEZ). Upozorňuje na požadavek,  
že zařízení OEEZ nesmí být likvidována jako běžný komunální  
odpad. Informace ohledně likvidace jednotky a příslušenství  
získáte u svého místního distributora.

Úpravy nebo výměny komponent mohou mít za následek to,  
že zařízení nebude splňovat požadavky potlačení rušení.

Toto zařízení může používat a kupovat pouze vyškolený  
klinický pracovník na základě doporučení a dozoru  
oprávněného lékaře (platí pouze v USA).

Jednotka produkuje energii radiální tlakové vlny (rázová vlna).

Obsah je pod tlakem.

Jednotka a její příslušenství neobsahují latex.

Symbol bezpečnostní agentury označuje, že zařízení  
splňuje obecné požadavky na bezpečnost zdravotnických  
elektrických zařízení

Okolní teplota . . .+10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F)  
Relativní vlhkost . .  5 % až 90 % NC (nekondenzující) 
Tlak vzduchu . . .500 hPa až 1060 hPa

 Označení na systému Intelect RPW jsou pro vás zárukou toho, že tato jednotka odpovídá nejvyšším použitelným standardům pro bezpečnost
.zdravotnického zařízení a elektrickou kompatibilitu. Na zařízení se může objevit jedno nebo více z následujících označení

0086
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Stop: Zastaví léčbu

Tato ikona je umístěna hned vedle tlačítka Stop a ukončuje léčbu. 

Start: Zahájí léčbu

Tato ikona je umístěna hned vedle tlačítka Start a zahajuje léčbu.

Klinické zdroje: k přístupu do výukových knihoven

Tato ikona je umístěna hned nad tlačítkem Pause a umožňuje přístup do klinické 
knihovny.

MMC: multimediální karta

Tato ikona je umístěna nad portem pro datovou kartu pacienta a slouží k 
aktualizacím softwaru.

KARTA PACIENTA: datová karta pacienta

Tato ikona je umístěna pod portem pro multimediální kartu a slouží k ukládání 
léčebných protokolů pacienta na tuto kartu.

POPIS OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ
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POPIS FUNKCÍ
V dnešní době se v moderní medicíně používají tlakové vlny v různých funkcích. Tlakové vlny jsou obvykle vytvářeny kolizí pevných částic 
s rychlostí dopadu nárazu několika metrů za sekundu (přibl. 5 - 20 m/s), což je podstatně nižší rychlost než rychlost zvuku. Nejprve je 
zrychlen projektil (např. stlačeným vzduchem s použitím pneumatického přístroje), a to na velikost několika metrů za sekundu, a pak je 
rychle zpomalen úderem do nárazového tělesa. Toto elasticky zavěšené nárazové těleso je v přímém kontaktu s povrchem kůže pacienta 
nad oblastí, která je léčena, a to pokud možno s použitím kontaktního gelu. Když projektil udeří do nárazového tělesa, část jeho kinetické 
energie je přenesena do nárazového tělesa, které se odpovídajícím způsobem pohybuje v krátké vzdálenosti (většinou < 1 mm) rychlostí 
kolem jednoho metru za sekundu (většinou < 1 m/s), dokud kontaktní tkáň nebo aplikátor pohyb nárazového tělesa nezpomalí.

Pohyb nárazového tělesa je přenesen do tkáně v místě kontaktu, odkud se šíří rozbíhavým způsobem jako radiální tlaková vlna.

Tlakové vlny, které zde popisujeme, vycházejí z aplikačního bodu nárazového tělesa a šíří se radiálně do přilehlé tkáně. Hustota energie 
indukované tlakové vlny se rychle sníží se zvyšující se vzdáleností od aplikačního bodu (podílem 1/r²), tak, že k nejsilnějšímu vlivu dochází 
na aplikačním bodu aplikátoru.

Zdá se, že princip akce je tak univerzální, že na léčbu rázovou vlnou pozitivně reaguje celá řada velmi odlišných indikací. Abychom mohli 
studovat mechanismus akce, používané rázové vlny musí být přesně charakterizovány parametry popsanými v textu. Toto je jediný způsob 
určení vztahů dávkování/vlivů a získání dobrých znalostí o mechanismu akce. Fakt, že zaměřené rázové vlny a nezaměřené tlakové vlny, 
které vykazují zřejmé fyzické odlišnosti, prokazují podobné vlivy, zejména ve stimulaci procesu hojení, poukazuje na to, že obě formy 
energie nevyvolávají přímý mechanický vliv, ale spíše mají vliv na citlivost a motorické reflexní chování. Zdá se, že nelze vyloučit reorganizaci 
patologických reflexních vzorců, které jsou zakotveny v paměti v důsledku stimulačního vlivu rázových a tlakových vln. Tím by byl otevřen 
dříve neznámý potenciál pro další léčebné oblasti aplikace.

Jednotky Intelect RPW proto používají lékaři a fyzioterapeuti v celé řadě aplikací v nemocnicích a soukromých praxích.
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Výměna a instalace vysílače
Násadec se dodává plně sestavený, avšak pokud je třeba vyměnit 
vysílač, proveďte následující:

1  Odpojte jednotku.

2  Vyšroubujte zadní matici 
otočením proti směru 
hodinových ručiček 
za současného držení 
násadce. 
 

3  Vyšroubujte přední matici 
otočením proti směru 
hodinových ručiček za 
současného držení zadní 
matice. 
 
 
 
 

4  Je-li to nutné, vyjměte a 
vyměňte těsnicí kroužky 
vysílače. 
 
 
 
 
 
 

5  Protlačte vysílač a distanční 
vložku přední maticí. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACE APLIKÁTORU
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6  Stiskněte přední matici 
na zadní matici a otočte 
zadní maticí po směru 
hodinových ručiček, abyste 
ji utáhli. 

 

POZOR
Dbejte na to, abyste při utahování matic nepoškodili jejich závity.

 
 
 
 

7  Nasaďte zadní matici na 
násadec a otáčejte jí po 
směru hodinových ručiček 
za současného držení 
násadce. Pevně utáhněte. 
 
 

8  Zarovnejte červenou tečku 
na konektoru s červenou 
tečkou na zdířce a zatlačte 
konektor do zdířky. 
 
 
 
 
 

9  Použijte hák kabelu na 
straně jednotky pro uložení 
kabelu aplikátoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

INSTALACE APLIKÁTORU (POKRAČOVÁNÍ)
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INSTALACE APLIKÁTORU (POKRAČOVÁNÍ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	Nekřižte kabely.
•	Před odstraněním kabelu z násadce se ujistěte, že je jednotka 

vypnutá. Držte násadec při odstraňování kabelu tak, abyste zabránili 
jeho upuštění na zem.
•	Pacienta pozorujte po celou dobu léčby.

VAROVÁNÍ
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PŘÍPRAVA JEDNOTKY NA LÉČBU
Jednotka byla v továrně zcela sestavena a je připravena k použití, 
s výjimkou připojení násadce a přívodní šňůry.

Pro přípravu jednotky k provozu postupujte následujícím 
způsobem:

•	 Ujistěte se, že dimenze napětí na bezpečnostním štítku 
odpovídá napětí systému v budově.

•	 Instalujte požadovaný vysílač (vložku) do násadce. Viz str. 34 
pro více informací o instalaci vysílače.

•	 Zapojte kabel násadce do zdířky na zadní straně jednotky. 
Připojte spojovací kabel k háčku na kabel na straně 
jednotky.

•	 Zkontrolujte stav krytu a izolace násadce, připojovacího 
kabelu násadce a kabelu napájení. Rovněž se ujistěte, že 
kabely jsou vedeny správným způsobem.

•	 Připojte přívodní šňůru do uzemněné zásuvky. Aby jednotka 
fungovala správně, není nutné její přívodní šňůru zapojovat 
do izolovaného obvodu.

•	 Umístěte zařízení tak, aby bylo možné v případě nouze 
odpojit zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

•	 Stiskněte jazýčky brzd koleček, abyste zabránili pohybu 
předních koleček.

NEBEZPEČĺ
Přístroj a násadec musí být umístěny tak, aby nedocházelo k nebezpečí 
úrazu. Je proto nutné, abyste si přečetli bezpečnostní pokyny a seznam 
kontraindikací před tím, než jednotku uvedete do provozu.

VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že jednotka je elektricky uzemněná připojením pouze do 
uzemněné elektrické zásuvky, která odpovídá příslušným státním a 
místním elektrickým normám.
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PŘÍPRAVA PACIENTA NA LÉČBU
Před aplikací radiální tlakové vlny na pacienta musíte nejdříve 
připravit pacientovu kůži. Řádná příprava pacientovy kůže na léčbu 
umožní proniknutí více energie k cílovým oblastem a sníží riziko 
podráždění kůže. 

Pro přípravu pacientovy kůže na léčbu udělejte následující:

1  Pečlivě omyjte kůži na kterou chcete aplikovat léčbu jemným 
mýdlem a vodou nebo alkoholovou utěrkou.

2  Kůži pečlivě osušte.

3  Aplikujte dostatečné množství kontaktního gelu na cílovou 
oblast na pacientově těle.
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1  Zasuňte jeden konec 
přívodního kabelu do 
schválené elektrické 
zásuvky. 
 
 
 

2  Zasuňte druhý konec 
přívodního kabelu do 
konektoru IEC na straně 
jednotky. 
 
 
 
 

3  Stiskněte jazýčky brzd 
koleček, abyste zabránili 
pohybu předních koleček. 
 
 

4  Stiskněte tlačítko Vyp/Zap 
nebo se dotkněte LCD. Po 
stisknutí tlačítka Vyp/Zap 
nebo dotyku LCD dojde 
k následujícímu:

•	zazní tři rychlá pípnutí
•	rozsvítí se modrá 

kontrolka
•	zobrazí se výchozí 

obrazovka.
•	Blikání modré LED 

diody značí, že zařízení 
se napájí, ale není 
zapnuto.

Rozhraní operátora sestává z tlačítek s dotykovou obrazovkou 
z tekutých krystalů (LCD). Operátor vidí volby parametrů na displeji 
a provádí volby tlačítky přímo na LCD. Displej LCD nepřetržitě 
podává informace v průběhu léčby, které se týkají intenzity a počtu 
dodaných pulsů. Parametry jsou upraveny prostřednictvím tlačítek 

 a . Výstup může být zastaven stisknutím tlačítek PAUZA nebo 
STOP umístěných na rozhraní operátora.

ZÁKLADNÍ PROVOZ
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Jednotka RPW nabízí následující metody, které můžete použít ke 
spuštění léčebné relace:

•	Indikace Quick Link (strana 42)
•	Výchozí obrazovka (strana 43)
•	Klinické protokoly (strana 48)
•	Uživatelské protokoly (strana 50)
•	Karta pacienta (strana 57)

Výchozí obrazovka
Výchozí obrazovka slouží jako hlavní obrazovka léčby. Poté, co byly 
vybrány léčebné parametry, můžete zvýšit nebo snížit výstupní 
výkon (v barech) v průběhu léčby na výchozí obrazovce a to 
prostřednictvím tlačítek  a .

Obrazovka editace léčby

1  Na výchozí obrazovce 
stiskněte tlačítko . 
Zobrazí se obrazovka 
Editace léčby. 
 
 
 

2  Zvyšte parametry na 
obrazovce Editace léčby 
stisknutím tlačítka .

3  Snižte parametry stisknutím 
tlačítka . 
 
 
 
 
 

ZAČÁTEK LÉČBY
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4  Parametry můžete rovněž 
zvýšit a snížit stisknutím a 
přesunutím tlačítka  buď 
vlevo nebo vpravo.

5  Stiskněte tlačítko Režim pro 
výběr buď jednorázového 
nebo kontinuálního režimu.

POZN : Parametry pulsní 
frekvence nejsou 
k dispozici, 
pokud byl vybrán 
jednorázový režim.

6  Stiskněte tlačítko Náběh 
k vypnutí nebo zapnutí 
funkce náběhu.  Více 
informací o funkci náběhu 
viz strany 44-45.

7  Stiskněte tlačítko násadec/
vysílač pro výběr vysílače 
pro léčbu. Viz  „Výběr 
obrazovky vysílače“ pro 
více informací o této funkci.

8  Stiskněte tlačítko 
pro návrat do předchozí 
obrazovky.

9  Stiskněte tlačítko  
pro návrat do výchozí 
obrazovky. 
 

Vyberte obrazovku vysílače

1  Na obrazovce Editace 
léčby stiskněte tlačítko 
násadec/vysílač. Zobrazí se 
obrazovka Výběr vysílače. 
 
 
 
 
 
 
 

ZAČÁTEK LÉČBY (POKRAČOVÁNÍ)



Intelect® RPWPROVOZ

43

ZAČÁTEK LÉČBY (POKRAČOVÁNÍ)

2  Stiskněte vysílač tak, 
abyste ho zvýraznili, nebo 
stiskněte tlačítka  a  
pro procházení seznamem 
dostupných vysílačů. 
 
 
 

3  Stiskněte tlačítko Informace 
vysílače pro zobrazení 
technických detailů 
vysílače.

4  Stiskněte tlačítko  pro 
přijetí zvýrazněné části 
a vraťte se do obrazovky 
Editovat léčbu.

5  Stiskněte tlačítko 
pro návrat do předchozí 
obrazovky.

6  Stiskněte tlačítko  
pro návrat do výchozí 
obrazovky.

Indikace Quick Link
Stisknutím tlačítka Indikace Quick Link na výchozí obrazovce získáte 
přístup ke konkrétním předprogramovaným indikacím, pouze pro 
všeobecnou referenci, které napomáhají ve výběru správného 
výstupu a umístění násadce u konkrétních indikovaných diagnóz 
syndromů pacienta.

1  Stiskněte tlačítko indikace 
Quick Link na výchozí 
obrazovce. Zobrazí se 
obrazovka Indikace Quick 
Link.

2  Klepněte na jedno z tlačítek 
na obrazovce Indikace 
Quick Link (v závislosti na 
potřebách a symptomech 
pacienta). Výchozí 
obrazovka zobrazuje 
předem nastavené 
parametry pro indikaci, 
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ZAČÁTEK LÉČBY (POKRAČOVÁNÍ)
kterou jste vybrali, a může 
začít léčba. Např., pokud 
jste stiskli tlačítko bolest 
spodní části zad, výchozí 
obrazovka by zobrazila 
parametry pro léčbu 
tohoto stavu. 
 

Spuštění léčby z výchozí obrazovky

1  Na výchozí obrazovce 
stiskněte tlačítka   a  
pro nastavení vhodného 
výstupního výkonu 
(v barech) pro léčbu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Stiskněte tlačítko START na 
uživatelském rozhraní pro 
začátek léčby. Po stisknutí 
tlačítka START se zobrazí 
ikona . 
 
 
 

3  Stiskněte spouštěcí tlačítko 
na násadci pro jeho 
aktivaci. Jednotka začne 
emitovat energii radiálních 
tlakových vln.
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ZÁKLADNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ)
Použití tlačítka náběhu
Stiskněte tlačítko Náběh k vypnutí nebo zapnutí funkce náběhu. 
Náběh intenzity však slouží k přizpůsobení pacienta výstupnímu 
tlaku namísto aplikace celého výstupu najednou. Tlačítko Náběh po 
stisknutí jednotce umožňuje postupné zvýšení intenzity z 1,4 barů 
na nastavenou intenzitu. 

POZN.: Funkce náběhu není dostupná, pokud probíhá léčba.

1  Např., na výchozí obrazovce 
nastavte intenzitu na  
3,8 barů.

2  Stiskněte tlačítko Náběh, 
takže se zobrazí „Zap“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Po stisknutí tlačítka START 
a spouštěcího tlačítka na 
násadci si povšimněte toho, 
že se ukazatel postupu 
postupně zvyšuje na 
nastavení 3,8 barů. Úplné 
intenzity je dosaženo, když 
byla pacientovi dodána 
třetina pulsů (v tomto 
příkladu 666 pulsů).

Pokud je stisknuto tlačítko 
PAUZA nebo spouštěcí 
tlačítko na násadci pro 
přerušení léčby před tím, 
než došlo k úplnému 
náběhu intenzity, funkce 
náběhu pokračuje po 
obnovení léčby. 
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ZAČÁTEK LÉČBY (POKRAČOVÁNÍ)
Použití tlačítka Náběh k zastavení náběhu
Při použití funkce náběhu v průběhu léčby podle popisu 
v předcházející části lze intenzitu zastavit stisknutím tlačítka Náběh 
(tlačítko náběh zobrazí nápis „Náběh vyp“). Tato funkce je obzvláště 
užitečná, pokud pacient intenzitu špatně snáší, nebo pokud byla 
úroveň intenzity dosažena podle reakce pacienta.

1  Po dokončení kroků 1-2 na 
straně 44 stiskněte tlačítko 
START a spouštěcí tlačítko 
násadce.

Povšimněte si, že se 
ukazatel průběhu postupně 
zvyšuje.

2  Pokud tlačítko Náběh 
stisknete před tím, než 
dojde k úplnému náběhu 
intenzity, úroveň intenzity 
je nastavena na tuto 
úroveň.

Např., pokud jste nastavili 
intenzitu na 3,8 barů a pak 
jste stiskli tlačítko Náběh 
před tím, než intenzita 
dosáhla 3,8 barů, zbytek 
léčby bude nastaven na 
intenzitu při které jste toto 
tlačítko stiskli (v tomto 
příkladu 2,0 barů).
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ZASTAVENÍ, PŘERUŠENÍ A DOKONČENÍ LÉČBY
Zastavení léčby prostřednictvím tlačítka STOP
Pro ukončení léčby stiskněte tlačítko STOP na uživatelském rozhraní. 
Při stisknutí tlačítka STOP:

•	 aplikátor přestane emitovat energii radiálních tlakových vln.
•	 zobrazí se zpráva „Treatment has been stopped by user. Touch 

anywhere to continue..." ("Léčba byla zastavena uživatelem. 
Pro pokračování se dotkněte kdekoli...")

•	 jednotka vydá tři dlouhé tóny.

1  Dotkněte se obrazovky. 
Zobrazí se obrazovka Léčba 
dokončena.

Pokud se rozhodnete 
pro uložení aktuálních 
parametrů na kartu 
pacienta, stiskněte 
tlačítko Uložit na kartu 
pacienta a řiďte se pokyny 
na straně 61, počínaje 
krokem 2. 

Pokud se rozhodnete 
pro uložení aktuálních 
parametrů do 

uživatelského protokolu, 
stiskněte tlačítko Uložit 
protokol a řiďte se pokyny 
na straně 51, počínaje 
krokem 4.

Pokud se rozhodnete 
stejnou léčbu spustit 
znovu, stiskněte tlačítko 
Spustit tuto léčbu. Vrátíte 
se do výchozí obrazovky, 
kde jsou zobrazeny stejné 
parametry.

Přerušení léčby prostřednictvím tlačítka Pauza
Léčba může být kdykoli přerušena stisknutím tlačítka PAUZA 
na uživatelském rozhraní. Při stisknutí tlačítka PAUZA dojde k 
následujícímu:

•	 aplikátor přestane emitovat energii radiálních tlakových vln
•	 zobrazí se a bliká symbol  (pauza)

Pro opětovné spuštění léčby stiskněte tlačítka PAUZA nebo START 
na uživatelském rozhraní. 
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ZASTAVENÍ, PŘERUŠENÍ A DOKONČENÍ LÉČBY (POKRAČOVÁNÍ)
Přerušení léčby prostřednictvím tlačítka Spuštění
Léčba může být kdykoli přerušena stisknutím spouštěcího tlačítka 
na násadci. Po stisknutí spouštěcího tlačítka dojde k následujícímu:

•	 aplikátor přestane emitovat energii radiálních tlakových vln
•	 nadále se zobrazuje symbol  

Pro opětovné spuštění léčení stiskněte znovu spouštěcí tlačítko na 
násadci.

Dokončení léčebného sezení
Poté co jednotka dokončila zadaný počet pulsů:

•	 aplikátor přestane emitovat energii radiálních tlakových vln
•	 zobrazí se zpráva „Léčba byla dokončena. Pro pokračování se 

dotkněte kdekoli..."
•	 jednotka vydá tři dlouhé tóny

Pokud se rozhodnete 
pro uložení aktuálních 
parametrů na kartu 
pacienta, stiskněte 
tlačítko Uložit na kartu 
pacienta a řiďte se pokyny 
na straně 61, počínaje 
krokem 2. 

Pokud se rozhodnete 
pro uložení aktuálních 
parametrů do 
uživatelského protokolu, 
stiskněte tlačítko Uložit 
protokol a řiďte se pokyny 
na straně 51, počínaje 
krokem 4.

Pokud se rozhodnete 
stejnou léčbu spustit 
znovu, stiskněte tlačítko 
Spustit tuto léčbu. Vrátíte 
se do výchozí obrazovky, 
kde jsou zobrazeny stejné 
parametry.
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1  Ujistěte se, že 
multimediální karta (MMC) 
označená jako „Knihovna 
klinických zdrojů RPW“ je 
vložena do portu MMC.

2  Na výchozí obrazovce 
stiskněte tlačítko Klinické 
protokoly. Zobrazí se 
obrazovka Klinické 
protokoly. 

3  Stiskněte konkrétní oblast 
těla na předním nebo 
zadním obrazu a vyberte 
tak část těla, kterou chcete 
léčit. Zobrazí se obrazovka 
pro oblast těla, kterou jste 
stiskli. 

4  Je-li to potřebné, stiskněte 
tlačítka  a  pro 
procházení stránkami 
protokolů.

5  Stiskněte pro jeho 
zvýraznění, nebo stiskněte 
tlačítka  a  pro 
procházení seznamem.

6  Stiskněte tlačítko  pro 
potvrzení zvýrazněného 
výběru. Zobrazí se 
informace o doporučených 
parametrech, vysílači a 
umístění.

7  Pro výběr tohoto protokolu 
a spuštění léčby stiskněte 
tlačítko . Zobrazí 
se výchozí obrazovka a 
můžete začít s léčbou.

POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH PROTOKOLŮ

Indikace obsažené v této části je třeba používat pouze jako vodítka. Každého pacienta je třeba individuálně ohodnotit a určit vhodnost 
protokolových parametrů před jejich použitím.
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8  Pokud chcete změnit 
protokol (např. pokud 
doporučený vysílač 
neodpovídá násadci, 
který používáte), stiskněte 
tlačítko Alternativní 
protokol. Zobrazí se 
další obrazovka Klinické 
protokoly.

9  Stiskněte tlačítko . 
Zobrazí se výchozí 
obrazovka s novými 
parametry.

10  Stiskněte tlačítka  a  
pro nastavení vhodného 
výstupního výkonu léčby.

11  Stiskněte tlačítko EDITACE 
pro změnu parametrů.

12  Stiskněte tlačítko START pro 
začátek léčby.

13  Stiskněte spouštěcí tlačítko 
na násadci pro jeho 
aktivaci.

POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH PROTOKOLŮ (POKRAČOVÁNÍ)
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Jednotka Intelect RPW vám umožňuje přizpůsobit protokol požadavkům konkrétního pacienta. Parametry léčby vybrané na výchozí 
obrazovce mohou být uloženy jako nový uživatelský protokol nebo jako náhrada dříve uloženého uživatelského protokolu. Můžete vytvořit 
až 200 uživatelských protokolů.

VYVOLÁVÁNÍ, MAZÁNÍ, A UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH PROTOKOLŮ

Vyvolání Uživatelských protokolů

1  Na výchozí obrazovce 
stiskněte tlačítko 
Uživatelské protokoly. 
Zobrazí se obrazovka 
Uživatelské protokoly.

2  Stiskněte tlačítko Vyvolat 
protokol. Zobrazí se 
obrazovka Vyvolání 
protokolu.

3  Stiskněte nebo skrolujte 
k požadovanému 
uživatelskému protokolu 
pro zobrazení parametrů 
léčby.

4  Stiskněte tlačítko  
pro výběr zvýrazněného 
protokolu. Vrátíte se do 
výchozí obrazovky pro 
spuštění léčby.

Vymazání Uživatelských protokolů

1  Pro vymazání zvýrazněného 
uživatelského protokolu 
stiskněte tlačítko Vymazat 
na obrazovce Vyvolat 
protokol. Zobrazí se zpráva 
s potvrzením vymazání.

2  Stiskněte tlačítko Ano pro 
vymazání uživatelského 
protokolu. Vrátíte se do 
obrazovky Vyvolat protokol.

POZN : Pokud stisknete 
Ano, název 
a parametry 
uživatelského 
protokolu budou 
z jednotky trvale 
odstraněny.
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VYVOLÁVÁNÍ, MAZÁNÍ A UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH PROTOKOLŮ (POKRAČOVÁNÍ)

3  Stiskněte Ne pro zachování 
uživatelského protokolu a 
návrat do obrazovky Vyvolat 
protokol.

Ukládání nových Uživatelských protokolů

1  Nastavte parametry 
léčby dokončením kroků 
uvedených v části „Začátek 
Léčby“ na stranách 40-42, 
ale nestiskejte tlačítko 
START.

2  Na výchozí obrazovce 
stiskněte tlačítko 
Uživatelské protokoly. 
Zobrazí se obrazovka 
Uživatelské protokoly.

3  Stiskněte Uložit protokol. 
Zobrazí se obrazovka Uložit 
protokol. 
 
 

4  Chcete-li vytvořit název 
nového protokolu, stiskněte 
tlačítko Save Protocol as a 
New Name (Uložit protokol 
pod novým názvem). 
Zobrazí se obrazovka 
Klávesnice. 
 

5  Zadejte název nového 
protokolu. Název nového 
protokolu se může skládat 
z max. 25 alfanumerických 
znaků. 
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6  Stiskněte tlačítko  pro 
uložení názvu protokolu. 
Krátce se zobrazí zpráva, 
která potvrzuje, že 
protokol byl uložen. 
Dotkněte se kteréhokoli 
místa obrazovky. Výchozí 
obrazovka zobrazí 
parametry uživatelského 
protokolu, který jste právě 
uložili.

Editace stávajících Uživatelských protokolů

1  Pro editaci léčebných 
parametrů dříve 
uloženého uživatelského 
protokolu zvýrazněte 
protokol stisknutím, nebo 
procházejte seznamem 
uživatelských protokolů 
a zvýrazněte příslušný 
uživatelský protokol. 

2  Stiskněte tlačítko  pro 
uložení parametrů nového 
léčení. Zobrazí se zpráva, 
která potvrzuje přepsání 
starých parametrů. Pokud 
stisknete Ano, krátce 
se zobrazí zpráva, která 
potvrzuje, že protokol byl 
uložen a výchozí obrazovka 
zobrazí parametry 
uživatelského protokolu, 
který jste právě uložili. 
Pokud stisknete Ne, vrátíte 
se na obrazovku Uložit 
protokol.

VYVOLÁVÁNÍ, MAZÁNÍ A UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH PROTOKOLŮ (POKRAČOVÁNÍ)
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POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH ZDROJŮ - VZDĚLÁVACÍ KNIHOVNY

Knihovna anatomických zobrazení
Knihovna anatomických zobrazení obsahuje grafické obrazy lidské 
anatomie a patologických podmínek pro něž se používá radiální 
tlaková vlna. Abyste měli přístup do Knihovny anatomických 
zobrazení, ujistěte se, že multimediální karta (MMC) označená jako 
„Knihovna klinických zdrojů SWD“ je vložena do portu MMC, a pak 
učiňte následující:

1  Na obrazovce Klinické 
zdroje stiskněte tlačítko 
Knihovna anatomických 
zobrazení. Zobrazí se 
obrazovka Knihovna 
anatomických zobrazení. 
 
 
 
 
 
 

2  Stiskněte tlačítko pro oblast 
těla, na kterou chcete 
aplikovat léčbu. Zobrazí se 
obrazovka, která odpovídá 
oblasti těla, kterou jste 
vybrali. Např. jste mohli 
stisknout záda a krk, což 
by způsobilo zobrazení 
obrazovky Krk: Strana 
1 ze 2.

3  Je-li dostupná, stiskněte 
ikonu  (více )
pro zobrazení dalších 
patologických obrazů. 
 
 
 
 
 

Vzdělávací knihovny můžete otevřít stisknutím tlačítka s ikonou  (tlačítko Klinické zdroje) umístěného pod displejem dotykové 
obrazovky. Obrazovka Klinické zdroje vám umožňuje přístup ke vzdělávacím knihovnám, správě karet pacientů a obrazovce obslužných 
aplikací.
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4  Stiskněte tlačítko na 
levé straně obrazovky 
(Anatomické obrazy) pro 
zobrazení seznamu buď 
svalů nebo kostí, které tuto 
oblast tvoří.

5  Stiskněte tlačítko 
pro návrat do předchozí 
obrazovky.

6  Stiskněte tlačítko na 
pravé straně obrazovky 
(Patologické obrazy) 
pro zobrazení ilustrace 
běžného onemocnění 
spojeného s touto oblastí 
těla.

7  Stiskněte tlačítko 
pro návrat do předchozí 
obrazovky.

Knihovna umístění násadce
Knihovna umístění násadce slouží jako pokyn pro umístění vysílačů 
pro léčbu radiální tlakovou vlnou.

1  Na obrazovce Klinické 
zdroje stiskněte tlačítko 
Knihovna umístění 
násadce. Zobrazí se 
obrazovka Výběr oblasti 
léčby. 
 
 
 

2  Stiskněte oblast těla, na 
kterou chcete aplikovat 
léčbu. Zobrazí se 
obrazovka, která odpovídá 
oblasti těla, kterou jste 
vybrali. Např., pokud 
stisknete chodidlo, zobrazí 
se Umístění násadce: 
chodidlo.

POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH ZDROJŮ - VZDĚLÁVACÍ KNIHOVNY (POKRAČOVÁNÍ)
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3  Stiskněte jednu z miniatur 
umístění násadce pro 
zobrazení celého zobrazení 
umístění násadce. Zobrazí 
se obrazovka Umístění 
násadce. 
 
 
 
 

4  Stiskněte tlačítko 
pro návrat do předchozí 
obrazovky.

5  Stiskněte tlačítko  
pro návrat do výchozí 
obrazovky.

POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH ZDROJŮ - VZDĚLÁVACÍ KNIHOVNY (POKRAČOVÁNÍ)
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Vysvětlení prohlížení
Stisknutí tlačítka Vysvětlení rázových vln zobrazí přehled radiální 
tlakové vlny a seznam dostupných možností léčby, jakož i shrnutí 
dostupných parametrů.

1  Na obrazovce Klinické 
zdroje stiskněte tlačítko 
Vysvětlení rázových vln. 
Zobrazí se obrazovka 
Vysvětlení rázových vln. 
 
 
 
 

2  Pro procházení 
informacemi stiskejte 
tlačítka  a .

3  Stiskněte tlačítko 
pro návrat do předchozí 
obrazovky.

4  Stiskněte tlačítko  
pro návrat do výchozí 
obrazovky.

Prohlížení kontraindikací
Stisknutí tlačítka Kontraindikace zobrazí seznam stavů, pro které je 
kontraindikována léčba radiální tlakovou vlnou.

1  Na obrazovce Klinické 
zdroje stiskněte tlačítko 
Kontraindikace. Zobrazí se 
obrazovka Kontraindikace. 
 
 
 
 

2  Pro procházení 
informacemi stiskejte 
tlačítka  a .

3  Stiskněte tlačítko 
pro návrat do předchozí 
obrazovky.

4  Stiskněte tlačítko  
pro návrat do výchozí 
obrazovky.

POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH ZDROJŮ - VZDĚLÁVACÍ KNIHOVNY (POKRAČOVÁNÍ)



Intelect® RPWPROVOZ

58

POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH ZDROJŮ - KARTA PACIENTA
Tlačítka karty pacienta slouží pro správu informací uložených na datové kartě pacienta.

POZN.: Toto tlačítko je aktivní pouze tehdy, je-li do portu pro kartu pacienta na zařízení vložena karta pacienta.

Prohlížení a vyvolávání léčebných informací z karty 
pacienta
Stiskněte tlačítko Karta pacienta pro otevření léčebných dat 
pacienta uložených na kartě pacienta.

1  Na obrazovce Klinické 
zdroje stiskněte tlačítko 
Karta pacienta. Zobrazí se 
obrazovka Karta pacienta. 
 
 
 

2  Stiskněte tlačítka  a  
pro procházení léčebnými 
relacemi. Léčebné 
parametry pro zvýrazněnou 
léčbu se zobrazí v horní 
části obrazovky. 

3  Stiskněte tlačítka  a  
pokud počet léčebných 
relací zabírá více než jednu 
stránku.

4  Stiskněte tlačítko  
pro výběr léčebné relace. 
Zobrazí se obrazovka 
léčebných parametrů.

5  Prohlédněte si parametry 
léčebné relace.

6  Stiskněte tlačítko Spustit 
tuto léčbu pro začátek 
léčby.
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POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH ZDROJŮ - KARTA PACIENTA (POKRAČOVÁNÍ)
Editace profilu bolesti
Tlačítko Editace profilu bolesti umožňuje přístup k obrazovce s 
cílem uložit informace o bolesti na kartu pacientu při probíhající 
léčbě. Tyto informace zahrnují:

•	 Škálu bolesti před léčbou
•	 Škálu bolesti po léčbě
•	 Typ bolesti před léčbou
•	 Typ bolesti po léčbě
•	 Mapu bolesti před léčbou
•	 Mapu bolesti po léčbě
•	 Oblast léčení

1  Na obrazovce Klinické 
zdroje stiskněte tlačítko 
Editovat profil bolesti. 
Zobrazí se obrazovka 
Editace profilu bolesti. 
 
 
 
 
 

2  V části Bolest před léčbou 
stiskněte buď Numerickou 
nebo Vizuální škálu bolesti.

3  Stiskněte tlačítko  pro 
snížení síly bolesti na škále.

4  Stiskněte tlačítko  pro 
zvýšení síly bolesti na škále.

5  Stiskněte tlačítko Typ 
bolesti. Zobrazí se 
obrazovka Vyberte typ 
bolesti před léčbou.

6  Stiskněte typ bolesti nebo 
použijte tlačítka ,  a 

 pro výběr typu bolesti. 
Vracíte se do obrazovky 
Editace profilu bolesti 
s novým vybraným typem 
bolesti. 
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POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH ZDROJŮ - KARTA PACIENTA (POKRAČOVÁNÍ)

7  Stiskněte tlačítko Editovat 
mapu bolesti. Zobrazí se 
obrazovka Mapa bolesti 
před léčbou.

8  Stiskněte oblast těla, na 
kterou chcete aplikovat 
léčbu. Na stisknutých 
oblastech se zobrazí fialové 
stínění.

9  Stiskněte tlačítko 
Vyprázdnit pro odstranění 
všech oblastí vybraných 
dříve v předchozím kroku.

10  Stiskněte tlačítko 
pro návrat do předchozí 
obrazovky.

11  V části Bolest po léčbě 
opakujte kroky 2-10. 

12  Stiskněte obrazovku Oblast 
léčby. Zobrazí se obrazovka 
Výběr oblasti léčby. 
 
 
 
 
 

13  Stiskněte konkrétní oblast 
těla na předním nebo 
zadním obrazu a vyberte 
tak část těla, kterou 
chcete léčit. Vrátíte se do 
obrazovky Editace profilu 
bolesti. 
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14  Stiskněte tlačítko Uložit na 
kartu pacienta pro uložení 
informací o bolesti na kartu 
pacienta. 

15  Stiskněte tlačítko  
pro návrat do obrazovky 
Klinické zdroje.

16  Stiskněte tlačítko  
pro návrat do výchozí 
obrazovky.

POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH ZDROJŮ - KARTA PACIENTA (POKRAČOVÁNÍ)
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Ukládání léčebných informací na kartu pacienta
Pokud doba léčby vyprší v průběhu léčby, nebo pokud léčbu 
zastavíte prostřednictvím tlačítka STOP, jednotka vám dá možnost 
uložení léčby na kartu pacienta. 

1  Stiskněte tlačítko Uložit 
na kartu pacienta, jste-li 
k tomu vyzváni.

2  Řiďte se kroky 2-13 na 
stranách 58-60. 
 
 
 

3  Když stisknete tlačítko 
Uložit na kartu pacienta, 
krátce se zobrazí zpráva 
„Léčba byla uložena pro 
(jméno pacienta)“.

POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH ZDROJŮ - KARTA PACIENTA (POKRAČOVÁNÍ)
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POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH ZDROJŮ - KARTA PACIENTA (POKRAČOVÁNÍ)

Vymazání karty pacienta
Použijte toto tlačítko pro odstranění všech informací na Kartě 
pacienta.

1  Pro vymazání všech 
informací na Kartě pacienta 
vložte kartu pacienta 
určenou k vymazání do 
portu systému pro datovou 
kartu pacienta.

2  Stiskněte tlačítko Vymazání 
karty pacienta. Zobrazí 
se zpráva s potvrzením 
vymazání.

Stiskněte tlačítko Ne pokud 
nechcete vymazat všechny 
informace z datové karty 
pacienta. Nyní se vracíte do 
obrazovky Klinické zdroje.

Stiskněte tlačítko Ano 
pro vymazání všech dat z 
datové karty pacienta.

POZN : Stisknutím tlačítka 
Ano permanentně 
vymažete všechna 
data na Kartě 
pacienta.

Nyní se vracíte do 
obrazovky Klinické zdroje.
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POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH ZDROJŮ - NASTAVENÍ JEDNOTKY

Přidávání a změna názvu kliniky

1  Na obrazovce Klinické 
zdroje stiskněte tlačítko 
Nastavení jednotky. Zobrazí 
se obrazovka Nastavení 
jednotky.

2  Na obrazovce Nastavení 
jednotky stiskněte tlačítko 
Název kliniky. Zobrazí se 
obrazovka Klávesnice.

3  Zadejte název nového 
protokolu. Název protokolu 
se může skládat z max. 25 
alfanumerických znaků.

4  Stiskněte tlačítko  pro 
uložení názvu protokolu 
a vraťte se do obrazovky 
Nastavení jednotky. 

5  Stiskněte tlačítko  pro 
vymazání nových informací, 
které jste zadali a vraťte se 
do obrazovky Nastavení 
jednotky.

Zvyšování a snižování Hlasitosti přístroje
Pro otevření obrazovky Nastavení jednotky opakovaně stiskněte 
tlačítko Hlasitost, dokud se nezobrazí příslušná úroveň hlasitosti. 
Pokaždé když stisknete tlačítko Objem zazní tón na zobrazené 
úrovni hlasitosti. Hlasitost zůstane na stejné úrovni, i po vypnutí 
jednotky.

Pro otevření obrazovky Nastavení jednotky stiskněte tlačítko Nastavení jednotky na obrazovce Klinické zdroje. Číslo verze softwaru se 
zobrazí v horní části obrazovky.
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POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH ZDROJŮ - NASTAVENÍ JEDNOTKY (POKRAČOVÁNÍ)
Nastavování data a času

1  Na obrazovce Nastavení 
jednotky stiskněte tlačítko 
Datum a čas. Zobrazí se 
obrazovka Nastavení data 
a času. 
 
 
 
 

2  Stiskněte tlačítka  a  
pro nastavení roku, měsíce, 
dne, hodiny a minuty.

3  Stiskněte tlačítko  pro 
uložení nastavení data a 
času, které jste zadali, a 
vraťte se do obrazovky 
Nastavení jednotky. 

Resetování nastavení jednotky
Toto tlačítko resetuje nastavení jako jsou jazyk, hlasitost a název 
kliniky zpět na původní tovární nastavení.

1  Na obrazovce Nastavení 
jednotky stiskněte tlačítko 
Resetovat nastavení 
jednotky. Zobrazí se zpráva 
o resetování.

2  Dotkněte se kteréhokoli 
místa obrazovky. Nyní 
se vracíte do obrazovky 
Nastavení jednotky.

Resetování výchozích protokolů
1  Pro resetování všech 

uživatelských protokolů 
na výchozí parametry 
stiskněte tlačítko Resetovat 
výchozí protokoly. Zobrazí 
se zpráva s potvrzením 
resetování. 
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POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH ZDROJŮ - NASTAVENÍ JEDNOTKY (POKRAČOVÁNÍ)
Stiskněte tlačítko Ne pokud 
nechcete resetovat všechny 
uživatelské protokoly na 
výchozí parametry. Nyní 
se vracíte do obrazovky 
Nastavení jednotky.

Stiskněte tlačítko Ano 
pro resetování všech 
uživatelských protokolů na 
výchozí parametry.

POZN : Stisknutím tlačítka 
Ano permanentně 
vymažete všechny 
uživatelské 
protokoly, které 
jste vytvořili.

Nyní se vracíte do 
obrazovky Nastavení 
jednotky. 

Změna jazyků

1  Na obrazovce Nastavení 
jednotky stiskněte tlačítko 
Jazyk. Zobrazí se obrazovka 
Jazyk.

2  Stiskněte tlačítka  
a  pro procházení 
stránkami dostupných 
jazyků.

3  Stiskněte jazyk pro jeho 
zvýraznění, nebo stiskněte 
tlačítka  a  pro 
procházení seznamem.

4  Stiskněte tlačítko  pro 
potvrzení zvýrazněného 
výběru. Nyní se vracíte 
do obrazovky Nastavení 
jednotky.  
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POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH ZDROJŮ - NASTAVENÍ JEDNOTKY (POKRAČOVÁNÍ)
Povšimněte si, že všechna 
tlačítka jsou nyní v novém 
jazyce, který jste vybrali. 
 
 
 
 
 
 
 

Editace výchozích vysílačů pro kanály

1  Na obrazovce Nastavení 
jednotky stiskněte tlačítko 
Výchozí vysílač kanál 1. 
Zobrazí se obrazovka Výběr 
vysílače. 
 
 
 
 

2  Stiskněte vysílač tak, 
abyste ho zvýraznili, nebo 
stiskněte tlačítka  a  
pro procházení seznamem 
dostupných vysílačů. 
 
 
 
 

3  Stiskněte tlačítko Informace 
vysílače pro zobrazení 
technických detailů 
vysílače.

4  Stiskněte tlačítko  pro 
přijetí zvýrazněné části 
a vraťte se do obrazovky 
Editovat léčbu.

5  Stiskněte tlačítko 
pro návrat do předchozí 
obrazovky.
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POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH ZDROJŮ - NASTAVENÍ JEDNOTKY (POKRAČOVÁNÍ)
6  Pokud se rozhodnete pro 

použití druhého násadce 
v průběhu léčby, opakujte 
kroky 1-5 pro tlačítko 
Výchozí vysílač kanál 2. 
 

Resetování čítače pulsů
Funkce čítače pulsů jednotce umožňuje sledování počtu pulsů 
vydaných vysílači pro účely údržby. Po určitém počtu pulsů je třeba 
vyměnit projektil. Pokyny týkající se výměny projektilu, viz strana 76.

Čítač pulsů monitoruje počet pulsů vysílače, který je připojen do 
stejné zdířky pro každou léčebnou relaci. Např., pokud je R-SW 
připojen ke Kanálu 1, čítač pulsů sleduje počet pulsů pro R-SW 
v Kanálu 1. Čítač pulsů bude rovněž monitorovat počet pulsů pro 
další vysílač, je-li stále připojen do stejné zdířky. 

Jednotka však nemůže sledovat počet pulsů, pokud zaměníte zdířky 
a vysílače (tj., pokud je R-SW připojen ke Kanálu 2). Proto musíte 
připojit vysílače ke stejným zdířkám při každé léčebné relaci, aby byl 
pulsní čítač přesný.

POZN.: Projektily a naváděcí tubusy je třeba měnit po 
1 000 000 pulsů.

Pro zobrazení počtu pulsů udělejte následující:

1  Na obrazovce Nastavení 
jednotky stiskněte tlačítko 
Jazyk. Zobrazí se obrazovka 
Čítač pulsů. 
 
 
 
 
 

2  Stiskněte tlačítko Resetovat 
vedle požadovaného 
vysílače pro resetování 
čítače na nulu. 
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POUŽÍVÁNÍ KLINICKÝCH ZDROJŮ - NASTAVENÍ JEDNOTKY (POKRAČOVÁNÍ)
3  Stiskněte tlačítko Resetovat 

vše pro resetování všech 
čítačů pulsů na nulu.
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LÉČEBNÉ TIPY
Aplikátor je umístěn nad dříve diagnostikovanou oblast bolesti. 
Pro spuštění a zastavení aplikace rázových vln je třeba stisknout 
spouštěcí tlačítko na aplikátoru

Mějte na paměti následující:

•	 Nikdy neaplikujte více než 300 pulsů na stejné místo.
•	 Vyhněte se tisknutí vysílače do oblasti léčby s použitím 

nadměrného tlaku. Nadměrného tlaku není třeba k tomu, aby 
byla léčba efektivní a úspěšná.

•	 Léčbu zastavte po přibližně 6000 pulsech.

Umístění násadce
Umístěte násadec nad část těla, která má být léčena podle 
zdravotních indikací.

 

VAROVÁNÍ
Provoz jednotky za tlaku vyššího než 3 bary bez povrchu dopadu 
může mít za následek poškození násadce.

Držení násadce jako pera

Násadec se drží za zadní 
maticí. Tento způsob držení 
aplikátoru je doporučen 
pro dotekovou léčbu. 
 
 
 
 
 

Držení násadce jako tyče

Násadec se drží celou 
rukou za zadní maticí. Tento 
způsob držení aplikátoru 
je doporučen pro léčbu 
oblastí bolesti pokrývajících 
relativně velké plochy. 
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LÉČEBNÉ TIPY (POKRAČOVÁNÍ)

Držení násadce oběma rukama

Tento způsob držení 
aplikátoru je doporučen 
pro léčbu bolesti 
limitované na určité body.
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CHYBY

Chybový 
kód

Popis

100 Bylo stisknuto tlačítko Karta pacienta, avšak na Kartě pacienta 
nebyly nalezeny žádné platné léčby.

101 Bylo stisknuto tlačítko Uložit na kartu pacienta, avšak nebyla 
vložena žádná Karta pacienta.

102 Bylo stisknuto tlačítko Uložit na kartu pacienta, avšak karta, 
která je právě vložena do portu pro Datovou kartu pacienta 
není platná datová karta pacienta.

103 Bylo stisknuto tlačítko Uložit na kartu pacienta, avšak karta, 
která je právě vložena do portu pro Datovou kartu pacienta 
je plná.

104 Bylo stisknuto tlačítko Uložit na kartu pacienta, avšak na Kartě 
pacienta již byla uložena léčba pod tímto názvem.

105 Po stisknutí tlačítka Uložit na kartu pacienta nebylo zadáno 
žádné jméno pacienta.

106 Při pokusu o uložení protokolu nebyl zadán žádný název 
protokolu.

107 Bylo stisknuto tlačítko Vyvolat protokol, avšak na jednotce 
nebyly uloženy žádné uživatelské protokoly. Viz strana 51 pro 
více informací o ukládání uživatelských protokolů.

108 Protokol nelze uložit, protože na jednotce je již uložen 
maximální počet protokolů.

Chybový 
kód

Popis

109 Otevírá se karta MMC, avšak do portu MMC nebyla uložena 
žádná karta MMC.

110 Uživatel se pokouší o aktualizaci softwaru jednotky, avšak 
karta MMC vložená do portu MMC není softwarovou 
aktualizací MMC.

111 Došlo k chybě při pokusu o aktualizaci softwaru kontrolní 
desky.

112 Došlo k chybě při pokusu o aktualizaci softwaru desky 
rozhraní.

113 Léčba otevíraná na Kartě pacienta představuje trakční typ 
léčby.

114 Léčba otevíraná na Kartě pacienta představuje elektroléčebný 
typ léčby.

115 Léčba otevíraná na Kartě pacienta představuje typ léčby 
kontinuálního pasivního pohybu (CPM).

116 Léčba otevíraná na Kartě pacienta představuje typ léčby 
krátkovlnné diatermie.

117 Léčba otevíraná na Kartě pacienta představuje neznámý typ 
léčby.

Chybové kódy a jejich popisy
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CHYBY (POKRAČOVÁNÍ)

Chybový 
kód

Popis

118 Bylo stisknuto tlačítko, které otevírá kartu MMC (např. 
Vysvětlení radiální tlakové vlny, kontraindikace, atd.), avšak 
karta MMC vložená do portu MMC není správnou kartou 
MMC.

119 Tlačítko Vymazat bylo stisknuto zatímco byl zvýrazněn 
výchozí (tovární) protokol.

121 Bylo stisknuto tlačítko START, avšak kabel násadce není 
připojen k žádné výstupní zdířce.

122 Bylo stisknuto tlačítko START, avšak kabel násadce není 
připojen k výstupní zdířce Kanálu 1.

123 Bylo stisknuto tlačítko START, avšak kabel násadce není 
připojen k výstupní zdířce Kanálu 2.

124 Uživatel se pokouší o použití nesprávného vysílače pro 
vybraný protokol.

125 Vysílač na Kanálu 1 dosáhl jednoho milionu pulsů.

126 Vysílač na Kanálu 2 dosáhl jednoho milionu pulsů.

127 Kabel násadce se v průběhu léčby odpojil z výstupní zdířky.

 VAROVÁNÍ
V případě zobrazení chybové nebo varovné zprávy začínající čísly 2 
nebo 3 okamžitě ukončete používání systému a kontaktujte dealera 
společnosti DJO pro zajištění opravy. Chyby a varování v těchto 
kategoriích poukazují na interní problém systému, který musí otestovat 
společnost DJO nebo servisní technik certifikovaný společností DJO před 
tím, než bude systém opět uveden do provozu.

Používání jednotky, která indikuje chybu nebo varování v těchto 
kategoriích může představovat riziko úrazu pacienta, uživatele, nebo 
rozsáhlé interní poškození systému.

 
VAROVÁNÍ

V případě selhání displeje nebo jiných zřejmých defektů jednotku 
okamžitě vypněte prostřednictvím vypínače a zavolejte certifikovaného 
servisního technika.



ÚDRŽBA Intelect® RPW

74

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ INTELECT RPW

Pravidelná údržba
Při údržbě jednotky mějte na paměti následující:

•	 Jako výrobce společnost DJO odpovídá za bezpečnost a 
spolehlivost této jednotky, pouze tehdy, když se používá 
v souladu s touto uživatelskou příručkou.

•	 Bezpečnostní prověrky, údržba, opravy a modifikace mohou 
provádět pouze oprávněná servisní centra nebo místní 
technik certifikovaný společností DJO.

Čištění a dezinfekce
Při čištění jednotky mějte na paměti následující:

1  Odpojte zařízení a 
odstraňte kabel ruční 
jednotky ze zástrčky na 
zařízení.

2  Otřete nadměrný vodivý 
gel z vysílače.

3  Očistěte základnu jednotky 
s použitím čistého hadříku 
navlhčeného vodou a 
jemným antibakteriálním 
roztokem. Vyhněte se 
použití abrazivních 

materiálů a čisticích 
rozpouštědel.

4  Po každém pacientovi 
vyčistěte násadec R-SW 
(nejprve odstraňte přední 
a zadní matici - strana 28). 
Použijte měkký, čistý hadřík 
navlhčený v alkoholu, 
čisticí utěrku povrchů 
na bázi alkoholu, nebo 
jemné antibakteriální 
čistidlo. Vyhněte se použití 
abrazivních materiálů a 
čisticích rozpouštědel. Viz 
kroky 7 a 8 na straně 74 
pro více informací o čištění 
vysílače.

5  Pro čištění rukojeti 
odstraňte ochranný 
nárazník vytažením nahoru 
a pryč od rukojeti. Očistěte 
rukojeť s použitím čistého 
hadříku navlhčeného 
vodou a jemným 
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antibakteriálním roztokem. 
Vyhněte se použití 
abrazivních materiálů a 
čisticích rozpouštědel

6  Před opětovným 
spuštěním jednotky 
počkejte, dokud nebude 
zcela suchá.

7  Doporučujeme, aby 
byly vysílače čištěny 
ultrazvukovou čisticí lázní 
určenou pro dezinfekci 
zdravotnických nástrojů, 
které jsou citlivé na 
teplo a které jsou určeny 
na opětovné použití. 
Pokud není k dispozici 
ultrazvuková lázeň, 
očistěte jednotlivé části 
pod tekoucí vodou a 
otřete je utěrkou pro 
čištění povrchů, nebo 
je postříkejte čistidlem 

povrchů založeným na 
alkoholu a otřete měkkým, 
čistým hadříkem.

8  Při čištění vysílače posuňte 
stranou distanční vložku, 
tak, aby mohla být 
vyčištěna vnitřní dutina.

9  Znovu sestavte vysílač 
a násadec obrácením 
postupu v krocích 4 a 3.

Údržba násadce
Doporučujeme časté čištění (po každodenním použití)

Postup
Použijte čisticí kartáček dodávaný v sadě s násadcem a naváděcí 
trubici vyčistěte podobně jako hlaveň. Také ručně vyčistěte měkkou 
tkaninou projektil.

Upozornění: Při čištění trubice nebo projektilu nepoužívejte žádné 
lubrikanty.

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ INTELECT RPW (POKRAČOVÁNÍ)
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Odstranění a výměna lahve s vodou
Vyprázdněte láhev na vodu alespoň jednou týdně nebo je-li 
poloprázdná. Postupujte následujícím způsobem:

1  Odpojte jednotku od 
přívodu napětí.

2  Vytáhněte zásuvku. 
 
 
 
 

3  Vysuňte láhev na vodu z 
jejího držáku. 
 
 
 
 
 
 
 

4  Podržte matici, otočte lahví 
proti směru hodinových 
ručiček a odstraňte matici.

5  Vyprázdněte obsah láhve. 
 
 

6  Láhev znovu zasuňte 
podržením matice a 
otočením lahví po směru 
hodinových ručiček. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ INTELECT RPW (POKRAČOVÁNÍ)
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7  Zasuňte láhev zpět do 
držáku.

8  Zásuvku zasuňte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výměna projektilu a zaváděcí trubice
Projektily a naváděcí tubusy je třeba měnit po 1 000 000 pulsů. Pro 
výměnu vysílače udělejte následující:

1  Odpojte jednotku a 
vytáhněte kabel násadce ze 
zdířky na jednotce.

2  Vyšroubujte zadní matici 
otočením proti směru 
hodinových ručiček 
za současného držení 
násadce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ INTELECT RPW (POKRAČOVÁNÍ)
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3  Vyšroubujte tubus z 
násadce otočením proti 
směru hodinových ručiček.

POZN : Je-li to nutné, 
použijte dodaný 
22 mm klíč. 
 
 

4  Vyšroubujte tubus z krytu 
násadce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Projektil může být uvnitř 
rukojeti. Umístěte ruku přes 
otvor v rukojeti a otočte 
jí tak, aby vám projektil 
vypadl do ruky. 

Je-li projektil v dříku, 
umístěte ruku přes 
otevřený konec dříku a 
otočte jím tak, aby vám 
projektil vypadl do ruky.

POZN : Ujistěte se, že 
byl vyjmut celý 
projektil. Projektil 
se v rámci 
používání mohl 
rozpadnout. 
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6  Prostrčte dlouhý konec šestihranného klíče otvorem naváděcí trubice.

7  Zatímco držíte dřík jednou rukou, vytáhněte naváděcí trubici z dříku druhou rukou.

POZN : Naváděcí trubice je v dříku umístěna natěsno, takže za ní musíte zatáhnout silně, abyste ji 
odstranili.

8  Použitý projektil vyhoďte.

9  Očistěte vnější stranu dříku, vysílače a šroubovací matice s použitím měkké, čisté látky navlhčené 
vodou a jemným antibakteriálním čistidlem. Vyhněte se použití abrazivních materiálů a čisticích 
rozpouštědel. 

POZN : Počkejte, dokud čištěné komponenty neoschnout před tím, než budete pokračovat 
krokem 10.

10  Očistěte vnitřní stranu dříku (trubice) čisticím kartáčkem dodávaným v sadě s násadcem. Čištění by 
mělo být prováděno po každém dni používání.

Poznámka: Při čištění násadce nepoužívejte žádné lubrikanty. 
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11  Je-li to nutné, nasaďte 
zpět červené těsnění, a to 
zatlačením do otvoru dříku, 
dokud se nezastaví. 
 
 
 
 
 

12  Do dříku vložte novou 
vodicí trubici.

POZN : Ujistěte se, že do 
dříku vložíte konec 
vodicí trubice bez 
otvorů. 
 
 
 
 
 

13  Zatlačte vodicí trubici do 
dříku, dokud nezapadne na 
místo. 
 
 
 
 
 
 

14  Do vodicí trubice vložte 
nový projektil. 
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15  Vložte dřík do rukojeti 
a otočte jí po směru 
hodinových ručiček, dokud 
není utažená. 
 
 
 
 
 

16  Použijte jednu ruku na 
držení rukojeti a druhou 
ruku na utažení dříku do 
rukojeti s použitím 22 mm 
klíče.

POZN : Utáhněte dřík tak, 
abyste ho nemohli 
uvolnit rukou. 
 
 
 

17  Znovu zašroubujte zadní 
matici otočením po 
směru hodinových ručiček 
za současného držení 
násadce.

18  Zapojte jednotku a připojte 
kabel násadce do výstupní 
zdířky na jednotce.

19  Resetujte pulsní čítač 
sledováním kroků se 
začátkem na straně 67.

 NEBEZPEČĺ
Pokud přístroj není bezpečný pro provoz, je třeba, aby ho opravil 
certifikovaný servisní technik a aby jeho uživatelé byli informováni o 
nebezpečích, které přístroj představuje.
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NEBEZPEČĺ
•	Do otvorů přístroje nesmí za žádných okolností pronikat tekutiny 

(tj. do jednotlivých zdířek kabelů násadce). Na přístroj proto 
nepoužívejte čisticí nebo dezinfekční spreje.
•	Jednotku, násadec a kabely nelze sterilizovat parou nebo plynem.
•	Přístroj nikdy nečistěte abrazivními látkami, dezinfektanty nebo 

rozpouštědly, které mohou poškrábat kryt, LCD nebo jednotku jinak 
poškodit.
•	Aby bylo možno zabránit elektrickému šoku, odpojte šňůru ze 

zásuvky před čištěním nebo dezinfekcí přístroje.

Bezpečnostní prověrky
Na této jednotce musí být provedeny následující bezpečnostní 
prověrky. Prověrky musí provádět osoba, která, v závislosti na 
školení, znalostech nebo praktických zkušenostech, je schopná 
provádění správných prověrek, a to samostatně.

Vizuální prověrka (denně)

Při provádění denních prověrek na jednotce je třeba věnovat 
zvláštní pozornost následujícím oblastem potenciálního poškození:

•	 Deformace krytu jednotky
•	 Poškození napájecího kabelu
•	 Poškození připojení násadce
•	 Poškození kabelu násadce

Funkční test (Denně)

Při provádění denních prověrek na jednotce je třeba věnovat 
zvláštní pozornost následujícím oblastem potenciálního poškození:

•	 Správná funkce indikátorů
•	 Zobrazení provozních režimů

POZN.: Je odpovědností zdravotnického zařízení, aby ověřilo, 
že jednotka vyhovuje omezením na únik látek do 
země, platným pro pracoviště, lokalitu, i celostátně.

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ INTELECT RPW (POKRAČOVÁNÍ)
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Servis

Jednotku Intelect RPW je třeba překalibrovat pokud nefunguje 
v rámci specifikací po rutinní údržbě a pokud byly prováděny 
bezpečnostní prověrky. Doporučuje se, aby byly produkty léčby 
radiální tlakovou vlnou společnosti DJO vráceny do továrny nebo 
autorizovanému servisnímu dealerovi pro opravy či překalibrování. 
Pokud zařízení vyžaduje servis, záruční opravu nebo opravu, obraťte 
se na prodejce nebo místní zákaznickou službu společnosti DJO.

POZN.: Jednotka byla kalibrována během výroby, a je tedy 
připravena k použití ihned po dodání.

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ INTELECT RPW (POKRAČOVÁNÍ)

NEBEZPEČĺ
Za žádných okolností neprovádějte nepovolené opravy.
Jednotku vraťte k servisu společnosti DJO.

Směrnice Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních (OEEZ). Upozorňuje na požadavek, 
že zařízení OEEZ nesmí být likvidována jako běžný komunální 
odpad. Informace ohledně likvidace jednotky a příslušenství 
získáte u svého místního distributora.
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POZN.: Přívodní kabel zaslaný s jednotkou odpovídá 
elektrickým požadavkům v zemi použití.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

REF. Popis Počet

28668 Uživatelská příručka Intelect RPW na CD 1
28671 Příručka rychlý start Intelect RPW 1
4248 Přenosový gel Conductor™, lahvička 250 ml (8,5 oz) 1

28700 Sada příslušenství násadce, která obsahuje následující: 1
28699      D-ACTOR (R-SW) Aplikátor násadce 1
28736      Projektil 3
17638      Vysílač R15 - 15 mm ESWT 1
28724      Vysílač D20-S D-ACTOR® 20, oscilující 1
28737      Sada pojiv 1
28738      Naváděcí tubus 2
28739      Čisticí kartáč 1

REF. Popis Počet

Jeden z následujících kabelů:

14679 US [18 AWG, 118 palců (300 cm)] 1

14814 Švýcarsko [18 AWG, 118 palců (300 cm)] 1

14815 UK [18 AWG, 118 palců (300 cm)] 1

14816 Indie [18 AWG, 118 palců (300 cm)] 1

14817 Izrael [18 AWG, 118 palců (300 cm)] 1

14818 Dánsko [18 AWG, 118 palců (300 cm)] 1

14819 Austrálie [18 AWG, 118 palců (300 cm)] 1

14820 EU [18 AWG, 118 palců (300 cm)] 1

14821 Japonsko [18 AWG, 118 palců (300 cm)] 1

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
REF. Popis Počet

28701 Revizní sada, která obsahuje výměnnou naváděcí trubici a 
2 projektily

1

28725 Vysílač D35 D-ACTOR® 35 mm 1

28726 Vysílač F15 Focus-Lens 15 mm 1

28728 Vysílač D15 Deep Impact® 15 mm 1

28729 Vysílač C15 CERAma-x® ESWT 15 mm 1

REF. Popis Počet

28730 Sada aplikátoru násadce V-ACTOR®, která obsahuje následující: 1

28740     Vibrační vysílač V25 V-ACTOR® 25 mm 1

28741     Vibrační vysílač  V40 V-ACTOR® 40 mm 1

28742 Červené těsnění 1
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DJO, LLC („Společnost“) ručí za to, že jednotka Intelect RPW („Produkt“) není defektní co do materiálu a provedení. Tato záruka je platná po dobu tří let od data původního nákupu zákazníkem. Dojde-li 
během tříleté záruční lhůty k poruše produktu zapříčiněné vadou materiálu nebo zpracováním, společnost posoudí, zda ona nebo prodejce zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu produktu.

Veškeré opravy Produktu musí provádět servisní centrum autorizované společností. Veškeré modifikace nebo opravy prováděné neautorizovanými centry nebo skupinami ruší platnost této záruky.

Záruční lhůta pro příslušenství je 365 dní nebo 5 milionů impulsů.
 
Tato záruka se nevztahuje na:
	 •	Náhradní	díly	nebo	práci	dodané	kýmkoli	jiným	než	Společností,	prodávajícím	dealerem	nebo	servisním	technikem	certifikovaným	Společností.	 
 •	Defekty	nebo	poškození	způsobené	prací	dodanou	kýmkoli	jiným	než	Společností,	prodávajícím	dealerem	nebo	certifikovaným	servisním	technikem	Společnosti. 
 •	Jakákoli	špatná	funkce	nebo	selhání	produktu	způsobené	špatným	používáním	produktu,	včetně,	avšak	neomezujíce	se	na	neprovedení	řádné	a	nutné	údržby	nebo	jakékoli	použití,	 
    které je v rozporu s touto Uživatelskou příručkou.  
	 •	Společnost	DJO,	LLC	nenese	odpovědnost	za	zranění	ani	škody	způsobené	úpravami	nebo	servisem,	které	provedl	servisní	personál	neautorizovaný	společností	DJO,	LLC.

SPOLEČNOST V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY.
Některé lokality nepovolují výjimku nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená výjimka se vás nemusí týkat.

Pro sjednání záručního servisu u Společnosti nebo prodávajícího dealera:

   1. Společnosti nebo prodávajícímu dealerovi musí být zaslána písemná reklamace v záruční době. 

   2. Produkt musí Společnosti nebo prodávajícímu dealerovi vrátit majitel.

Z této záruky pro vás vyplývají konkrétní práva a můžete mít rovněž některá další práva, která se mění region od regionu.

Společnost neopravňuje žádnou osobu nebo zástupce k vytvoření jakéhokoli závazku či odpovědnosti jménem Společnosti v souvislosti s prodejem Produktu. Jakákoli interpretace nebo dohoda 
neobsažená v této záruce nebude mít žádnou platnost.

VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA NAHRAZUJE JAKÉKOLI DALŠÍ ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, 
VČETNĚ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO PRODEJNOSTI ČI ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
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TABULKA 1: POKYNY A PROHLÁŠENÍ VÝROBCE - ELEKTROMAGNETICKÉ EMISE

Přístroj Intelect RPW je určen pro použití v elektromagnetických prostředích specifikovaných v níže uvedené tabulce. Uživatel jednotky 
Intelect RPW by se měl ujistit, že jednotka je používána právě v takovém prostředí.

Emisní testy Vyhovění 
nařízením Elektromagnetické prostředí - pokyny

RF emise
CISPR 11

Skupina 1 Přístroj Intelect RPW používá RF energii pouze pro svou interní funkci. RF emise jsou proto velmi nízké a pravděpodobně nezpůsobí rušení 
elektronického zařízení umístěného v blízkosti jednotky.

RF emise
CISPR 11

Třída  A

Jednotka Intelect RPW je vhodná k použití ve všech prostředích, mimo domácího, a v prostředích, která jsou přímo připojena k veřejné nízkonapěťové 
síti, která dodává elektřinu do budov používaných pro domácí účely.

Harmonické emise
IEC 61000-3-2

Třída  A

Fluktuace napětí/kmitavé 
emise

IEC 61000-3-3
Vyhovuje
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Test imunity
IEC 60601

Úroveň testu
Úroveň vyhovění Elektromagnetické prostředí - pokyny

Elektrostatický výboj (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV vzduch

±6 kV kontakt
±8 kV vzduch

Podlahy by měly být ze dřeva, betonu, nebo keramických dlaždic. Jsou-li podlahy 
pokryty syntetickým materiálem, relativní vlhkost by měla být alespoň 30 %.

Elektrický rychlý tranzitní proud/kmit
IEC 61000-4-4

±2 kV pro přívodní šňůry
±1 kV pro vstupní/výstupní šňůry

±2 kV pro přívodní šňůry
Nehodí se - žádné vstupní/výstupní šňůry

Kvalita hlavního přívodu elektřiny by měla odpovídat typickému komerčnímu 
nebo nemocničnímu prostředí.

Náraz proudu
IEC 61000-4-5

±1 kV diferenční režim
±2 kV běžný režim

±1 kV diferenční režim
±2 kV běžný režim

Kvalita hlavního přívodu elektřiny by měla odpovídat typickému komerčnímu 
nebo nemocničnímu prostředí.

Propady napětí, krátká přerušení a 
variace napětí na vstupních šňůrách 

dodávky elektřiny
IEC 61000-4-11

<5 % UT 
(>95% propad v UT) na 0,5 cyklu

<40% UT 
(>60% propad v UT) na 5 cyklů

<70 % UT 
(>30% propad v UT) na 25 cyklů

<5 % UT 
(>95% propad v UT) na 5 sekund

<5 % UT 
(>95% propad v UT) na 0,5 cyklu

<40 % UT 
(>60% propad v UT) na 5 cyklů

<70 % UT 
(>30% propad v UT) na 25 cyklů

<5 % UT 
(>95% propad v UT) na 5 sekund

Kvalita hlavního přívodu elektřiny by měla odpovídat typickému komerčnímu 
nebo nemocničnímu prostředí. Pokud uživatel nebo Intelect RPW vyžadují 
kontinuální provoz v průběhu přerušení hlavního přívodu napětí, doporučujeme, 
aby jednotka Intelect RPW byla napájena ze záložního zdroje nebo baterie.

Magnetická pole frekvence napětí 
(50/60Hz) 

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Magnetická pole frekvence napětí by měla být na úrovních charakteristických pro 
typické umístění v typickém komerčním nebo nemocničním prostředí.

TABULKA 2: POKYNY A PROHLÁŠENÍ VÝROBCE - ELEKTROMAGNETICKÁ IMUNITA

Přístroj Intelect RPW je určen pro použití v elektromagnetických prostředích specifikovaných v níže uvedené tabulce. Uživatel jednotky 
Intelect RPW by se měl ujistit, že jednotka je používána právě v takovém prostředí.

POZN.:  UT je hlavní napětí střídavého proudu před aplikací úrovně testu.
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Test imunity
IEC 60601

Úroveň testu
Úroveň vyhovění Elektromagnetické prostředí - pokyny

Přenosné a mobilní RF komunikační zařízení by nemělo být používáno ve větší blízkosti ke kterékoli části jednotky Intelect RPW, včetně kabelů, než 
je doporučená vzdálenost vypočítaná z rovnice vhodné pro frekvenci vysílače.

Doporučená vzdálenost:

Vodivá RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz až 80 MHz

3 Vrms d = [3,5]√P  
           V1

Vyzařovaná RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz až 2,5 GHz

3 V/m d = [3,5]√P  80 MHz až 800 MHz 
           E1

d = [7]√P  800 MHz to 2,5 GHz 
         E1

kde P je maximální výstupní dimenzované napětí vysílače ve wattech (W) podle výrobce vysílače a d je doporučená vzdálenost v metrech (m).
Síly polí z pevných RF vysílačů, podle určení průzkumu elektromagnetické lokality a, by měly být menší než úroveň vyhovění v každém frekvenčním 
rozsahub.
K rušení může dojít v blízkosti zařízení označeného následujícím symbolem:  

TABULKA 2: POKYNY A PROHLÁŠENÍ VÝROBCE - ELEKTROMAGNETICKÁ IMUNITA (POKRAČOVÁNÍ)
Přístroj Intelect RPW je určen pro použití v elektromagnetických prostředích specifikovaných v níže uvedené tabulce. Uživatel jednotky 
Intelect RPW by se měl ujistit, že jednotka je používána právě v takovém prostředí.

POZN. 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.
POZN. 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem od budov, předmětů, a lidí.

a Síly polí z pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice pro radiové telefony (mobilní/bezdrátové) a pozemní mobilní rádia, amatérská rádia, rádiové vysílání AM a 
FM a TV vysílání nelze teoreticky předpovídat s přesností. Je třeba zvážit hodnocení elektromagnetického prostředí vzhledem k pevným RF vysílačům prostřednictvím 
elektromagnetického průzkumu lokality. Pokud naměřená síla pole v lokalitě, ve které se používá Intelect RPW přesahuje výše uvedenou příslušnou úroveň vyhovění 
normám RF, je třeba jednotku Intelect RPW sledovat pro běžný provoz. Pokud dojde k abnormálním výkonům, může být nutné podniknout další kroky, jako je přenastavení 
nebo přemístění jednotky Intelect RPW.
b Nad frekvenční rozsah 150 kHz až 80 MHz by měly být síly polí menší než 3 V/m.
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Dimenzovaný maximální výstupní výkon 
vysílače

W

Separační vzdálenost podle frekvence vysílače 
m

150 kHz až 80 MHz

 d = [3,5]√P 
V1    

80 MHz až 800 MHz

d = [3,5]√P 
E1

800 MHz až 2,5 GHz

d = [7]√P 
E1

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

TABULKA 3:  DOPORUČENÉ SEPARAČNÍ VZDÁLENOSTI MEZI PŘENOSNÝM A MOBILNÍM RF 
  KOMUNIKAČNÍM ZAŘÍZENÍM A JEDNOTKOU INTELECT RPW
Přístroj Intelect RPW je určen pro použití v elektromagnetických prostředích, ve kterých je kontrolováno vyzařované RF rušení. Zákazník 
nebo uživatel jednotky Intelect RPW může pomoci zabránit elektromagnetickému rušení dodržením minimální vzdálenosti mezi 
přenosným a mobilním RF komunikačním vybavením (vysílači) a Intelect RPW podle níže uvedených doporučení a podle maximálního 
výstupního výkonu komunikačního zařízení.

U vysílačů dimenzovaným na maximální výstupní napětí, které není níže uvedeno, doporučená separační vzdálenost d v metrech může být odhadnuta 
s použitím rovnice podle frekvence vysílače, kde P je maximální výstupní napětí vysílače ve wattech (W) podle výrobce vysílače.

POZN. 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí separační vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah.
POZN. 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem od budov, předmětů, a lidí.
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