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Denne vejledning er udarbejdet til ejere og operatører af Intelect® RPW-systemet. Den indeholder generelle oplysninger om betjeningen 
af systemet, forholdsregler og vedligeholdelsesoplysninger. For at opnå den bedst mulige anvendelse, effektivitet og levetid af enheden 
bedes du læse denne vejledning grundigt og lære betjeningsfunktionerne at kende, før du anvender enheden. Denne vejledning 
indeholder oplysninger om den generelle sikkerhed, betjening og vedligeholdelse til ejeren og operatøren af Intelect RPW-system.

De specifikationer, som fremgår af vejledningen, var gældende på tidspunktet for offentliggørelsen. Som følge af DJO, LLCs politik om at 
foretage løbende forbedringer kan der løbende ske ændringer i disse specifikationer, uden at det indebærer en forpligtelse for DJO, LLC.

Før behandling af en patient skal brugerne af dette udstyr skal brugeren af dette udstyr læse, forstå og følge oplysningerne indeholdt i 
vejledningen for hver af de mulige behandlingsformer samt indikationer, kontraindikationer, advarsler og forholdsregler. Der henvises til 
andre ressourcer for yderligere oplysninger om anvendelsen af radial trykbølgebehandling.

Operatørkvalifikationer
Intelect RPW er udelukkende beregnet til anvendelse af medicinske specialister og må kun anvendes af kvalificeret og trænet medicinsk 
personale i et klinisk miljø. Det forventes, at disse specialister har praktisk kendskab til medicinske procedurer og applikationer 
samt teknologien, og de bør have erfaring med behandling af de indikationer, der er opstillet på side 18. Specialister skal have de 
grundlæggende fysiske og kognitive forudsætninger som syn, hørelse og læseevne. Grundlæggende funktioner ved de øvre ekstremiteter 
forventes også.

Intelect RPW er udviklet til en demografisk målgruppe mellem 18 og 65 år.
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Produktbeskrivelse
Intelect RPW er beregnet til brug i hovedsageligt ikke-sterile medicinske institutioner. Intelect RPW muliggør behandling af indikationer 
med radiale, pneumatisk genereret, lavenergi akustiske bølger (chokbølger) eller trykimpulser.

Intelect RPW er en ballistisk chokbølgegenerator med komprimeret luft med højpræcisions ballistiske komponenter i applikatoren til 
chokbølgegenerering. Bevægelse og vægt for det projektil, der accelereres af den komprimerede luft, producerer kinetisk energi, der 
omdannes til lydenergi, når projektilet rammer en ubevægelig overflade (choksender). Denne akustiske impuls sendes direkte til målvævet.

Disse bølger er fysisk klassificeret som radiale trykbølger. Den anvendte trykimpuls formerer sig radialt i vævet og har en terapeutisk effekt 
på vævets områder.

BEMÆRK: Medicinske enheder, der betjenes på baggrund af ovenstående princip kaldes generelt ekstrakorporale 
chokbølgesystemer inden for moderne medicinsk litteratur.

Bliv opdateret om den seneste udvikling inden for radial trykbølgebehandling. Overhold alle gældende forholdsregler i behandlingen. Bliv 
orienteret om relevante indikationer og kontraindikationer i forbindelse med anvendelsen af radial trykbølgebehandling.

Udstyret må kun anvendes af og sælges til en uddannet kliniker efter forskrift og opsyn af en autoriseret praktiserende 
læge 

© 2017 DJO, LLC Alle rettigheder forbeholdes  Enhver anvendelse af redaktionelt, billedligt eller layout-materiale fra denne publikation uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra DJO, LLC er 
strengt forbudt  Denne publikation er skrevet, illustreret og klargjort til distribution af DJO, LLC   Visse dele af denne vejledning er reproduceret med tilladelse fra STORZ MEDICAL  
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D-35mmD-20mm

Advarsel D-20mm: Undgå at bruge D-20mm senderen med tryk, der overstiger 3 bar på skærmen, når den ikke anvendes på en overflade uden 
kontakt (krop). Håndsættet kan tage skade.

Advarsel D-35mm: Undgå altid tryk på mere end 3 bar på skærmen med D-35mm senderen. Håndsættet kan tage skade.
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GENERELLE OPLYSNINGER
RPW-enheden og de medfølgende komponenter samt individuelle elementer er som en helhed i overensstemmelse med de aktuelle 
sikkerhedsstandarder og overholder IEC 60601-1 samt bestemmelser for medicinske produkter. For flere oplysninger om de standarder, som 
Intelect RPW overholder, se side 30.

Enheden og de eksterne komponenter (tilbehør) er sikre, hvis de anvendes korrekt og i overensstammelse med forklaringerne og 
anvisningerne indeholdt heri. Enheden eller de eksterne komponenter kan dog stadig udgøre en fare. Derfor er det vigtigt, at brugere af 
radial trykbølgeenheden bliver gjort opmærksom på de mulige farer ved enheden og de eksterne komponenter, før enheden tages i brug.

Læs og vær nøje opmærksom på alle sikkerhedsanvisninger i denne vejledning.

Følgende funktioner kan vælges på Intelect RPW-enheden:

LCD trykfølsom skærm
Her kan operatøren vælge en mulighed på skærmen ved at trykke på den. Fører operatøren gennem opsætningsprocessen og giver 
løbende feedback om behandlingsindstillingerne. Giver operatøren optimal synlighed ved overvågede procedurer. Giver operatøren 
mulighed for at tænde for enheden ved at trykke på LCD'en.

Clinical Protocols™
En effektiv tilgang til opsætning af behandling ved hjælp af prædefinerede parametre.

Hurtigindikation
Intelect RPW omfatter en unik hurtigindikation, som gør det muligt for brugeren at vælge specifikke kliniske indikationer og gøre brug af 
den mest almindelige terapi for den valgte indikation. Alle modaliteter kan redigeres ved almindelig redigering for at tilpasse behandlingen 
til den foreskrevne behandling af hver patient.
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GENERELLE OPLYSNINGER (FORTSAT)
Brugerprotokoller
Med brugerprotokollerne kan man indstille, gemme og ændre parametre for hvert program (hver protokol) med henblik på tilpasning i 
forhold til patientens specifikke behov. Du kan oprette op til 200 brugerprotokoller.

Pauseskærm
Pauseskærmfuntionen fungerer som en pauseskærm på en almindelig computer og reducerer LCD-skærmindprægnering. 
Enheden aktiverer pauseskærmen efter 10 minutters inaktivitet. Hvis brugeren trykker på den trykfølsomme skærm eller en knap på 
brugergrænsefladen, returneres til startskærmen.

Realtidsur
Med realtidsuret holder du styr på dato og tid, selvom enheden er slukket eller strømmen er afbrudt.

Intensitetsændring
Ændring af intensitet via Ramp-knappen på skærmene Start og Rediger behandling, kan man få enheden til gradvist at øge intensiteten fra 
1,4 bar til den indstillede intensitet. Denne funktion er nyttig til behandlingstilstande, hvor det foretrækkes, at man opbygger intensiteten 
fremfor at give patienten den fulde intensitet fra starten af behandlingen.

Visse patienter kan finde RPW ubehageligt i starten. Men øgning af intensiteten gør det muligt for patienten at akklimatisere sig til 
udgangstrykket. Især hvis øgningsfunktionen er tændt, intensiteten øges til det fulde forindstillede antal bar efter en tredjedel af de 
impulser er givet. For flere oplysninger om øgningsfunktionen på Intelect RPW-enheden se side 44-45.



Intelect® RPWSIKKERHEDSANVISNINGER

De forholdsregler, som er indeholdt i dette afsnit og i hele vejledningen, angives med særlige symboler. Lær disse symboler og deres 
definitioner at kende før udstyret tages i brug. Symbolerne er defineret som følger:

FORSIGTIG
Tekst med angivelse af “FORSIGTIG” forklarer mulige sikkerheds-
infraktioner, som vil kunne forårsage mindre til moderat 
personskade eller beskadigelse af udstyret.

ADVARSEL
Tekst med angivelse af “ADVARSEL” forklarer mulige sikkerheds-
infraktioner, som kan forårsage alvorlig personskade og skade på 
udstyret.

Tekst med angivelse af “Eksplosionsfare” forklarer mulige 
sikkerhedsinfraktioner, hvis udstyret anvendes i nærheden 
af brændbar anæstesi.

BEMÆRK: I hele vejledningen findes der angivelser af 
"BEMÆRK". Disse bemærkninger indeholder 
nyttige oplysninger for et bestemt område eller en 
bestemt funktion, som beskrives.

DEFINITIONER AF FORHOLDSREGLER

Eksplosionsfare

FARE
Tekst med angivelse af “FARE” forklarer mulige sikkerheds-
infraktioner med umiddelbare farlige situationer, som kan 
resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

Tekst med angivelse af "Spændingsfare" tjener til at 
oplyse brugeren om mulige farer som kan indebære, at 
patienten udsættes for elektrisk stød i forbindelse med visse 
behandingsopsætninger.

Farlig spænding

Der henvises til instruktions 
manualen / bogen

6
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FORSIGTIG
•	Læs, forstå og anvend forholdsreglerne og betjeningsanvisningerne. 

Lær de begrænsninger og farer at kende, som er forbundet med 
brug af radial trykbølgebehandlingsudstyr. Følg forholdsreglerne og 
betjeningsillustrationen på enheden.
•	Før Intelect RPW anvendes, skal du sørge for at have læst og forstået 

alle de oplysninger, der er leveret i denne vejledning. Kendskab 
til oplysningerne i denne vejledning er et vigtigt krav for at sikre 
effektiv og optimal anvendelse af systemet, for at undgå farer for 
personer og udstyr og for at opnå gode behandlingsresultater.
•	Kendskab til indholdet af denne vejledning er en vigtig 

forudsætning, når det gælder betjening af Intelect RPW.
•	Hvis man ser bort fra oplysninger i denne vejledning, anses det for 

unormal brug af enheden.
•	Betjen IKKE Intelect RPW sammen med andre enheder.
•	BETJEN IKKE enheden i et miljø, hvor andet udstyr anvendes, der 

bevidst udsender elektromagnetisk energi uden at være afskærmet. 
Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke medicinsk 
elektrisk udstyr.

FORSIGTIG
•	Der skal foretages rutinemæssigt eftersyn af enheden før hver 

anvendelse for at sikre, at alle kontrolfunktioner virker normalt 
(f.eks. STOP-knappen afslutter behandlingen, START-knappen får 
behandlingen til at starte, udløserknappen på håndstykket får 
senderen til at pulsere, osv.), især at op- og nedknapperne (se 
side 27) justerer antallet af impuser, som senderen udsender.
•	ANVEND IKKE skarpe objekter såsom spidsen af en blyant eller 

kuglepen til at betjene knapper på kontrolpanelet, da det kan 
beskadige udstyret.
•	Denne enhed bør transporteres og opbevares ved en temperatur 

mellem 0 °C og 60 °C (32 °F og 140 °F) for at forhindre skade på 
enheden eller dens dele.
•	Håndter radial trykbølgebehandlingstilbehør forsigtigt. 

Forkert håndtering af tilbehøret kan have en negativ effekt på 
egenskaberne.
•	Undersøg kabler, tilhørende tilslutninger og tilbehør før enhver 

anvendelse.
•	Brug ikke andet tilbehør end det, som følger med enheden eller 

anbefales af DJO. Sikkerheden af andre produkter er ikke fastlagt, 
og brugen af disse kan medføre skade på patienten og reducere 
minimumssikkerheden.
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FORSIGTIG
•	Afbryd strømforsyningen før dækslerne på udstyret fjernes. 

Servicering af enheden skal foretages af kvalificeret servicepersonale.
•	Den strøm, som udsendes af udstyret, kan forårsage en fysiologisk 

påvirkning.
•	En pålidelig jordforbindelse kan alene sikres ved tilslutning til en 

stikkontakt af hospitalskvalitet.
•	Medicinsk elektrisk udstyr kræver særlige forholdsregler vedrørende 

EMC og skal installeres og anvendes i henhold til de EMC-
oplysninger, der er beskrevet i denne manual.
•	Denne enhed kan udsende radiobølger, og hvis den ikke installeres 

og anvendes i henhold til vejledningen, kan den forårsage skadelig 
interferens for andet udstyr i nærheden. Der er imidlertid ingen 
garanti for, at interferens ikke sker i en bestemt installation.  Skadelig 
interferens i forhold til andet udstyr kan konstateres ved at tænde 
og slukke for udstyret. Forsøg at korrigere for interferensen ved 
en eller flere af følgende metoder: Drej eller flyt modtageudstyret, 
øg afstanden mellem udstyret, tilslut udstyret til en udgang på et 
andet kredsløb end det, som er tilsluttet, og kontakt fabrikkens 
serviceteknikker for at få hjælp.

FORSIGTIG
•	Rådfør dig med de EMC-tabeller, der gælder for det andet udstyr 

for at bestemme adskillelsesafstanden for al udstyr, der betjenes i 
nærheden af Interlect RPW.
•	Udstyret må kun anvendes af og sælges til en uddannet kliniker efter 

forskrift og opsyn af en autoriseret praktiserende læge.
•	Det er kun brugere, der er trænet i brug af radial trykbølgeterapi, der 

må betjene enheden og applikatorene.
•	Tænd/sluk-knappen er en "blød" kontakt og isolerer ikke enheden 

fra strømforsyningen, når enheden er slukket. Du skal derfor frakoble 
handelen af strømledningen fra stikkontakten (netstrømforsyningen) 
for at isolere den.
•	Intelect RPW er ikke beregnet til behandling af nyresten.
•	Spænd hjullåsene således, at de forreste hjul ikke bevæger sig under 

behandling og opbevaring.

8
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ADVARSEL
•	Dette udstyr er ikke udviklet til at forhindre indtrængen af vand. 

Indtrængen af vand eller væsker kan medføre fejl i de interne 
systemkomponenter og dermed forårsage risiko for personskade på 
patienten.
•	Vær forsigtig under brug af enheden ved siden af eller i forbindelse 

med andet udstyr. Hvis det er nødvendigt at at anvende udstyret 
ved siden af eller stablet, skal Intelect RPW observeres for at 
bekræfte normal drift i den konfiguration, der anvendes. Der 
kan muligvis opstå elektromagnetisk eller anden interferens i 
forbindelse med dette eller andet udstyr. Forsøg at minimere 
interferensen ved ikke at anvende udstyret i forbindelse hermed.
•	Brug kun tilbehør, der er specielt udviklet til denne enhed. Brug ikke 

tilbehør, der produceres af andre virksomheder, på denne enhed. 
DJO er ikke ansvarlig for skader som følge af brug af produkter, der 
er fremstillet af andre virksomheder. Brug af andet tilbehør eller 
kabler (udover hvad, der er angivet) kan medføre øget emission fra 
eller reduceret uforanderlighed af denne enhed.
•	Anvendelse af betjening eller regulering eller andre procedurer 

indeholdt heri, kan medføre farlig eksponering med radial 
trykbølgeenergi.
•	Sørg for at enheden er jordet ved kun at tilslutte den til en jordet 

forbindelse, som opfylder gældende nationale og lokale standarder.
•	Udstyret skal holdes uden for børns rækkevidde.
•	Efterlad ikke patienten uden opsyn under radial trykbølgeterapi.

ADVARSEL
•	Forkert installation, betjening eller vedligeholdelse af radial 

trykbølgesystem kan forårsage fejl på denne enhed eller 
andre enheder.
•	Brugeren må ikke foretage ændringer af udstyret ved at 

bruge dele, der ikke er fra DJO, LLC.
•	Hvis der opstår visningsfejl eller anden åbenlys defekt, 

slukkes straks for enheden ved hjælp af tænd/sluk-
knappen, tag netledningen ud af kontakten og kontakt den 
autoriserede servicepartner.
•	Justering eller udskiftning af komponenter kan 

resultere i, at udstyret ikke imødekommer kravene for 
interferenssuppression.
•	Hvis ikke enheden kan installeres straks efter levering, skal 

enheden og de eksterne komponenter eller tilbehøret 
opbevares i deres oprindelige emballage på et tørt sted.
•	Denne enhed må ikke opbevares eller betjenes i støvede 

omgivelser.
•	Placér enheden, så der er sikker og nem adgang til 

strømledningen.
•	Hold alle ledninger væk fra enhedens kabler. Opbevar ikke 

spoleledninger, hvor de kan komme i nærheden af kablerne 
fra en aktiv radial trykbølgeenhed. Anbring strømledningen, 
så man ikke kan snuble over den.
•	Ventilationshullerne må ikke blokeres.

9
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ADVARSEL
•	Fjern applikatoren ved kun at trække i kabelstikket. Man MÅ IKKE 

fjerne det ved at trække i kablet.
•	Sørg for, at strømmen er slukkes for at fjerne kablet fra applikatoren. 

Hold applikatoren, mens kablet fjernes for at undgå, at applikatoren 
falder på gulvet.
•	Observér patienten konstant under terapien.
•	Hvis enheden betjenes ved tryk, der er højere end 3 bar uden en 

slagoverflade, kan det beskadige håndsættet.
•	I tilfælde af at der vises en fejlmeddelelse, som begynder med 2 

eller 3 skal al anvendelse af enheden stoppes og duskal kontakte 
forhandleren eller DJO. Denne type af fejl og advarsler er tegn på et 
internt problem i enheden, som skal testes af DJO en servicetekniker, 
der er godkendt af DJO, før yderligere betjening eller brug af 
systemet. Brug af enheden, som peger på en fejl eller advarsel i 
de nævnte kategorier, kan indebære risiko for skade på patienten, 
brugeren eller medføre omfattende intern beskadigelse af systemet.
•	Tøm vandflasken mindst én gang ugentlig, eller hvis den er halv fuld. 

ADVARSEL
Læs side75 for vejledning i fjernelse og udskiftning af vandflaske.

•	Behandling må  aldrig tildeles til områder med metalimplantater.

•	Anbring enheden på en flad overflade under behandling og 
opbevaring for at undgå, at den vipper og ruller.
•	Senderens overflade kan blive varm. Længerevarende hudkontakt 

kan forårsage mindre forbrændinger. Afbryd terapien efter maksimalt 
6000 impulser, så senderen kan køle ned.
•	Senderens overflade kan blive varm, hvis enheden bruges 

uden for de arbejdscyklusparametre, der er opstillet på side 29. 
Operatøren skal derfor overvåge senderens temperatur under 
behandlingssessionen.
•	Anvend ikke mere end 300 impulser på samme sted.
•	For at sikre løbende beskyttelse mod brandfare må sikringer kun 

udskiftes med sikringer af korrekt type og klassificering.
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FARE
•	Visse implanterede enheder (f.eks. pacemakere) kan blive 

påvirket negativt ved behandling med radiale trykbølger. 
I tvivlstilfælde bør du søge rådgivning hos en autoriseret, 
praktiserende læge, der er ansvarlig for patienten.
•	Andet udstyr og herunder patienttilslutningsudstyr kan 

påvirkes negativt, hvis det er tæt på radial trykbølgedstyret.
•	Patienter må ikke behandles med radiale trykbølger, hvis de 

er overfølsomme over for akustisk tryk.
•	Patienter med reduceret termisk følsomhed over 

målområdet, bør ikke behandles med radiale trykbølger, 
medmindre den ansvarshavende læge kontaktes.
•	Behandling må ikke gives gennem tøj, selvom det er tilladt at 

give behandling gennem forbinding i pulseringstilstand.
•	Fjern høreapparater før behandling.
•	Før hver brug kontrolleres tilstanden af applikatorens hylster 

og isolering samt strømforsyningskablet. Sørg også for, at 
kablerne er ført korrekt.
•	Hvis enheden ikke er betjeningssikker, skal den reparares af 

godkendt servicepersonale, og operatørene skal informeres 
om enhedens mulige farer.

FARE
•	For at undgå elektrisk stød skal strømstikket tages ud af 

kontakten, før enheden rengøres eller desinficeres.
•	Væske må under ingen omstændigheder kunne trænge 

ind i enhedens åbninger (f.eks. tilslutningsstikkene til 
kablerne). Derfor må der ikke anvendes rengørings- eller 
desinfektionssprøjtemidler.
•	Enheden og kabler må ikke steriliseres ved hjælp af damp 

eller gas.
•	Rengør aldrig enheden med slibemidler, desinfektionsmidler 

eller opløsningsmidler, der kan ridse kabinettet eller 
beskadige enheden.
•	Enhedens komponenter er under tryk og udsat for 

højspænding. Udfør ikke uautoriserede reparationer under 
nogen omstændigheder.
•	Chokbølger må ikke anvendes på målområder, der ligger 

over luftfyldt væv (lunger) eller områder i nærheden af store 
nerver, kar, rygsøjle eller hovedet.
•	Operatøren bør ikke bruge radiale trykbølger over hjertet for 

at forhindre teoretisk hjertesignalinterferens.
•	Enheden skal installeres således at der ikke er fare for 

patienten, operatøren eller andre personer. Derfor skal du 
læse sikkerhedsanvisningerne og kontraindiktationerne.

11
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FARE
•	Eksplosionsfare hvis Intelects RPW anvendes i nærheden 

af brændbare bedøvelsesmidler i en blanding med luft, 
oxygen eller lattergas.
•	Interlect RPW-enheden kan indeholde Di (2-ethylhexyl) 

phthalat (DEHP), som er et plastificeringsmiddel til de 
fleste PVC-medicinske enheder. Alle udsættes dagligt 
for små mængder DEHP. Der findes dog personer, der 
kan udsættes for høje mængder DEHP under visse 
medicinske procedurer. DEHP kan lække fra medicinske 
plastiskenheder i opløsninger, der kommer i kontakt med 
plastikken. Den mængde DEHP, der lækker, afhænger af 
temperaturen, væskens lipide indehold samt hvor længe 
der er kontakt med plastikken. Brug PVC-enheder, der ikke 
indeholder DEHP eller enheder, der er fremstillet af andre 
materialer som ethylen (EVA), silikone, polyethylen eller 
polyurethan til alle kliniske procedurer som forebyggelse. 
Undgå at anvende DEHP-lækkende PVC, når der udføres 
kliniske procedurer på mandlinge nyfødte, gravide kvinder, 
der bærer mandlige fostre eller drenge i præpuberteten.

FARE
•	Interlect RPW-enheden kan indeholde bisfenol-A 

(BPA), som er en byggesten i polycarbonatplastik, der 
anvendes til at fremstille adskillinge forbrugerprodukter 
(sutteflasker, vandflasker osv.). Dette kemikalie anses for 
at være et ikke-klassificerbart carcinogen og mistænkes 
som en endokrin disruptor, der kan forstyrre eller blokere 
hormoner. BPA er yderst giftig, hvis det indtages oralt, 
absorberes gennem huden eller inhaleres.
•	Effekterne ved BPA og DEHP kendes ikke i de 

koncentrationer, der findes i enheden og dennes 
applikatorer.
•	Hvis der er opstået transportskade, der kan udgøre 

personfare, må enheden ikke tilsluttes netforsyningen, før 
enheden er efterset.
•	Efterlev regler, regulativer og krav, der kan variere fra 

sted til sted, vedrørende korrekt anvendelse af høj 
spændingsradiofrekvens felter.

12
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PERSONLIG SIKKERHED
Hvis enheden betjenes forkert eller uautoriseret, kan operatøren, 
patienten eller andre personer udsættes for elektrisk stød pga. 
enhedens højspænding, faren for påvirkning af aktive implantater af 
de magnetfelter, som enheden producerer samt faren for brandsår 
pga. fejlplaceret håndsæt eller falske parametre som behandlingens 
varighed, strømeffekt eller betjeningstilstand.

Før enheden betjenes skal du læse denne brugervejledning nøje 
samt efterleve oplysningerne indeholdt heri.

Vær særlig opmærksom på listen over kontraindikationer. Læs 
"Sikkerhedsanvisninger" på side 7-12, "Kontraindikationer" på 
side 19-20, og "Yderligere forholdsregler" på side 21.

Hver gang før enheden betjenes, bekræftes at:

•	 Om enheden er korrekt tilsluttes til netstrømmen.
•	 Om håndsættilslutningskablet er tilsluttet korrekt og ikke er 

krydset (hvilket kan forårsage kapacitiv kortslutning).
•	 Om kun tilbehør er godkendt af producenten er tilsluttet.
•	 Håndsættet er placeret i henhold til lægens anvisning 

(kontrolleres af lægen eller fysioterapeuten, hvis anbragt af 
assisterende personale).

Før enheden anvendes, tales med patienten for at bekræfte:

•	 At patienten har det behageligt under hele behandlingen.
•	 At patienten har det behageligt før og under behandlingen.
•	 At patienten forstår, hvad der sker under og efter behandling.

Før enheden anvendes, skal den maksimale nominelle 
udgangsstrøm for det respektive tilbehør bestemmes for at undgå 
overophedning af vævet.

Kontrollér regelmæssigt i løbet af behandlingen:

•	 At enheden fungerer korrekt
•	 Samt om patienten har det godt.

Efter behandlingen udspørges patienten om dennes tolerance 
mht. behandlingen. Behandlingsomgivelserne bør kontrolleres af 
autoriseret medicinsk personale.

De berørte områder på kroppen skal være nøgne under 
behandlingen, idet opsamlet fugt på huden eller i folder kan 
forårsage lokal overophedning af huden. Det er især vigtigt, hvis 
patienten bærer tøj, der er fremstillet af fugthæmmende materiale 
som silke eller syntetiske fibre.

Udgangsstrømmen skal altid indstilles i henhold til patientens 
egen respons. Især når det gælder patienter, der har nedsat 
varmeopfattelsesevne.
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BESKYTTELSE AF ENHEDEN

ADVARSEL
Forkert installation, betjening eller vedligeholdelse af radial 
trykbølgeenheden kan forårsage fejl på denne enhed eller andre 
enheder. 

For enheden tilsluttes skal du sørge for at:

•	 Den nominelle spænding på sikkerhedsmærkaten stemmer 
overens med den tilgængelige systemspænding.

•	 Frekvenseffekten på effektpladen stemmer overens med 
systemfrekvensen.

•	 En jordet kontakt med jordledning er tilgængelig til 
tilslutning af enheden.

•	 Føringen af strømkablet fra enheden til stikkontakten 
med jordledningen ikke udgør en fare for personale eller 
patienten.

ADVARSEL
Sørg for at enheden er jordet ved kun at tilslutte den til en jordet 
forbindelse, som opfylder gældende nationale og lokale standarder.
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Tilslut ikke enheden til netforsyningen, før følgende krav er 
overholdt:

•	 Før enheden betjenes, skal du kontrollere om 
håndsættilslutningskablet og senderne ikke er beskadigede 
og er tilsluttet korrekt til enheden.

•	 Rengør og desinficer udelukkende enheden, når 
netforsyningen er slået fra (strømmet er frakoblet, 
stikkontakten taget ud).

•	 Rengør og desinficer udelukkende enheden med 
desinfektionsmiddel ved aftørring. Desinficering 
med sprøjtemiddel kan beskadige enheden pga. 
gennemtrængende fugt.

•	 Rengør aldrig enheden med slibemidler, desinfektionsmidler 
eller opløsningsmidler, der kan ridse kabinettet eller 
beskadige enheden.

•	 Udfør aldrig uautoriseret servicearbejde. Al servicearbejde 
skal udelukkende udføres af serviceteknikere, der er godkendt 
af producenten.

BESKYTTELSE AF ENHEDEN (FORTSAT)
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Radiale chokbølger (R-SW) bliver introduceret til kroppen ved hjælp 
af en frit bevægelig applikator, og dækker hele smerteområdet. 
Radiale chokbøger kaldes ofte radiale trykbølger, hvilket er den 
korrekte definition rent fysisk.

Senderen er en ballistisk chokbølgegenerator, der betjenes med 
komprimeret luft. Et projektil accelereres af komprimeret luft. 
Den kinetiske energi, der lagres i projektilets bevægelse og vægt, 
omdannes til akustisk energi i form af langbølget chokimpulser, når 
projektilet rammer en choksender.

Radiale chokbølger formeres og spredes efter applicering og mister 
energi, når gennemtrængningsdybden øges. De karakteriseres ved 
lange bølgelængder og kan ikke fokuseres på dybe målområder. 
Gennemtrængningsdybder ligger mellem 1 og 3 cm. Deres 
maksimale energifluxtæthed ligger ved udgangspunktet fra 
choksenderen.

Der findes forskellige arbejdshypoteser til chokbølge-
handlingstilstande, der også kan anvendes til radiale chokbølger:

•	 Chokbølger ødelægger cellemembraner. Derfor kan 
nociceptorer ikke længere producere generatorpotentiale og 
kan derfor ikke udsende smertesignaler. 

•	 Chokbølger stimulerer nociceptorer, der til gengæld 
frigører en stor mængde nerveimpulser. Som beskrevet af 
Gate Control-teorien bliver overførsel af disse impulser til 
centralnervesystemet hindret.

•	 På grund af chokbølgehandlingstilstanden ændres 
cellernes kemiske miljø af frie radikaler, der producerer 
smertehindrende substanser. 

•	 På baggrund af hypotesen mod 
associationssmertehukommelse (Wess), overføres afferente 
smertesignaler gennem centralnervesystemet af flere 
synapssamlinger, der til sidst får de efferente fibre til at 
kontrollere muskeltonus. Refleksmekanismen fungerer som et 
almindeligt kredsløb.

Under chokbølgeterapi føres stærke smertesignaler elektrisk videre 
og stimulerer de kemiske processer ved de synaptiske kontaktsteder. 
Det komplekse spatiale og tidsrelaterede stimulusmønster lagres 
ved synapserne som et hukommelsesengram i form af langtids 
modifikationer. Den patologiske association mellem smerte og 
muskeltonus og vaskulær tonus bliver brudt som et resultat af 
chokbølgeterapi og de stærke stimuli, som terapien producerer, 
hvorved naturlige bevægelsesmønstre, der skal huskes og 
genkaldes, aktiveres. På denne måde kan en ikke-patologisk tilstand 
for muskeltonus gendannes.

OVERSIGT
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Behandlingsresultater har påvist, at chokbølgeterapi giver forbedret blodomløb i de behandlede smerteområder samt at langtids 
stimulering af stofskiftet opnås i områder, der naturligt bliver dårligt forsynet med blod. Da gentagne behandlingssessioner har vist sig at 
øge fordelene ved chokbølgeterapi, er der al mulig grund til at antage, at chokbølger også producerer sekundære effekter, som beskrevet i 
hypotesen mod associationssmertehukommelse.

Pulseret radial trykbølgeterapi - Introduktion
Det pulserende radiale trykbølgeudstyr leverer energien i form af impulser eller stød af radial trykbølgeenergi. Impulserne varer typisk 6 
til 12 ms. (impulsbredde) og gentages ved en frekvens på 0,5 til 21 Hz (impulsfrekvens). Som med andre modaliteter som fx ultralyd, har 
man konstateret, at leveringer af energipulser ofte har en bedre terapeutisk effekt end levering af samme mængde energi i en løbende 
bølgeform. Den pulserende radiale trykbølgebehandling synes at være effektiv på mange forskellige konditioner, nanvlig i de tidlige stadier 
af patientens bedring.

OVERSIGT (FORTSAT)
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Før behandling med radiale trykbølger indledes, skal en korrekt 
undersøgelse og diagnose udføres. Hold dig ajour med den seneste 
udvikling og medicinske udgivelser vedrørende radial trykbølgeterapi 
for detaljer om kontraindikationer og bivirkninger, der ikke er kendt på 
fremstillingstidspunktet. 

BEREGNET ANVENDELSE
Enheden er beregnet til at blive anvendt af læger, der effektivt og med en 
dokumenteret behandlingsmetode skal behandle patienter for indikationer 
som smerter, myofasciale triggerpunkter, insertionssenelidelser, aktivering 
af muskel- og bindevæv.

INDIKATIONER FOR BRUG
Radial trykbølgeterapi er beregnet til følgende:

Myofacial triggerpunkter (MTrP)

Lokalisering og deaktivering af triggerpunkter
Triggere lokaliseres ved lav energiniveau (ca. 2 bar) ved at føre senderen 
over det muskelområde, der skal behandles (øget smertefølsomhed) 
og bliver herefter deaktiveret ved at anvende et højere energiniveau 
(ca. 3 bar).

Aktivering af muskel- og bindevæv

Øget cirkulation
Fremmer blodgennemstrømning i væv og booster stofskiftet.

Impulsvibrationsmassage
Dulmende lindring fra muskelbelastning.

Insertionssenelidelse

Plantar fascitis, smerte i hæl eller hælspore
Plantar fascitis er en betændelsestilstand i foden, der er forårsaget af 
overdreven slid på plantar facia, som støtter svangen

Tendinosis Calcarea/Supraspinatus-Sene
Skulderforkalkninger og kronisk skuldersmerte

Radial og ulnar huneral epicondylitis
Tennisalbue, ledbetændelse ved cubitus eller radial del af albueled 
(humeral)

Achillodynia
Smerte, der skyldes betændelse i achillessenen eller den tilknyttede bursa.

Retropatellar smertesyndrom
Smerte foran, bag og rundt om knæskallen.

Tibia-kantsyndrom
Smerte, der sidder langs med eller lige bag ved den mediale kant af tibia

Proksimal tractus iliotibialis friktionssyndrom/Insertionstendinitis 
trochanterica
Smerte eller ømhed på yderside af knæ eller hofte

GENERELT
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Før behandling med radiale trykbølger indledes, skal en korrekt 
undersøgelse og diagnose udføres. Hold dig ajour med den 
seneste udvikling og medicinske udgivelser vedrørende radial 
trykbølgeterapi for detaljer om kontraindikationer og bivirkninger, 
der ikke er kendt på fremstillingstidspunktet. Intelect RPW-enheden 
er kontraindiceret til følgende:

•	 Anvend ikke radial trykbølgebehandling på nogen kropsdel i 
løbet af graviditet.

•	 Over gravid eller muligt gravid livmoder. Radial 
trykbølgebehandling må ikke anvendes over livmoderen, 
medmindre der kan opnås specifik garanti fra patienten, at 
hun ikke er gravid.

•	 Hæmofili eller anden koaguleringslidelse.
•	 Antikoagulant medicin især Marcumar.
•	 Akut betændelsestilstande. Må ikke anvendes over hævet, 

betændt væv, hududslæt eller på andre akutte vævslæsioner.
•	 Polyneuropati-område. Diabetespatienter oplever ofte 

forstyrrede sensoriske og nervefunktioner i polyneuropati-
området.

•	 Kortisonbehandling: Vent mindst 6 uger efter lokal 
kortisoninjektion, før behandling med radiale trykbølger.

•	 Patienter med blødninger eller risiko for blødning.

•	 Patienter med maligne tumorer og tumorer, der er endnu 
uidentificerede.

•	 Hævelser der stadig føles varme.
•	 Implantater, områder hvor implantater er fjernet, 

beskadigede implantater eller inklusionsmetal.
•	 Over overfladeendoprostese eller metalimplantater.
•	 Alvorlige arterielle obstruktioner (stadie III og IV).
•	 Gynækologiske tilstande med aktut betændelse.
•	 Dyb venetrombose, årebetændelse, varicer.
•	 Arteriesygdom, kredsløbsinsufficiens.
•	 Over øjne.
•	 Over forplantningsorganer.
•	 Over hjerte-pacemakere og defibrillatorer, cochlear 

implantater, knoglevækststimulatorer, hjernestimulatorer, 
stimulatorer af lænderygsøjlen og andre nervestimulatorer.

•	 Over åbne lamina (efter laminektomi; spina bifida).
•	 Direkte over carotide bihuler, ganglion stellatum cervicale 

eller vagusnerven, der befinder sig i den forreste trekant af 
halsen.

•	 Direkte anvendelse over cancerogene tumorer eller læsioner 
pga. dens mulighed for at øge blodgennemstrømningen i 
områder med malignitet.

GENERELT
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•	 Neoplastisk væv eller rumopfyldende læsioner.
•	 Okklisive vaskulære lidelser som arteriesklerose obliterans og 

thromboangitis obliterans, hvor organokklusion og iskæmi er 
tydelig.

•	 Ved tilstedeværelse af systemisk eller lokal infektion 
(betændelse, knoglemarvsbetændelse , tuberkulose), eller 
hvis patientens temperatur er forhøjet.

•	 Chokbølger må ikke anvendes på målområder, der ligger 
over luftfyldt væv (lunger) eller områder i nærheden af store 
nerver, kar, rygsøjle eller hovedet.

GENERELT (FORTSAT)
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YDERLIGERE FORHOLDSREGLER Intelect® RPW

GENERELT

Når der tildeles radial trykbølgebehandling, skal du være 
opmærksom på følgende:

•	 Radial trykbølgebehandling skal anvendes med forsigtighed 
over knogler, hvor minimal (knoglefremspring) eller intet 
(stadie IV sår) blødt væv er til stede.

•	 Høreapparater bør fjernes.
•	 Patienttilslutningsudstyr kan påvirkes negativt af betjeningen 

af pulseret radial trykbølgeudstyr. Overhold maksimal 
afstand mellem enhederne for at reducere enhver tendens 
til påvirkning. Se EMC-tabellerne i starten på side 85 for flere 
oplysninger.

•	 Enhver blødningstendens forøges af varme pga. stigning 
i blodgennemstrømning og det opvarmede vævs 
vaskularisering. Der skal derfor udvises omhu, hvis patienter 
med blødningsforstyrrelser behandles med terapeutisk radial 
trykbølgebehandling.

•	 Hyppig overvågning af intensitetsniveau og hudrespons sker 
ved alle behandlinger.

•	 Sæt altid senderen på huden med små cirkelbevægelser.
•	 Anvend aldrig radial trykbølgeterapi på hovedet.
•	 Områder med metalimplantater må ikke behandles direkte.
•	 Det er muligt, at patienter med aktiv autoimmunsygdom ikke 

tager godt imod behandlingen.

Mulige bivirkninger
Der kan opstå bivirkninger efter en behandling med radial 
trykbølgeterapi. Størstedelen vil vise sig efter 1-2 dage.

Gentag ikke behandlingen, før de tidligere bivirkninger er reduceret. 
Almindelige bivirkninger omfatter:

•	 Rødme
•	 Hævelse
•	 smerte
•	 Hæmotom
•	 Petecchier, røde pletter
•	 Hudlæsioner efter tidligere kortisonbehandling

Disse bivirkninger aftager generelt efter 5 til 10 dage.
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Enheden leveres generelt med emballeringsmateriale suppleret af 
producenten. Da enheden vejer ca. 32,66 kg. skal den pakkes ud af 
mindst 2 personer.

Det gøres på følgende måde:

•	 Placér transportpakken, så pilene peger opad.
•	 Fjern sikkerhedsbåndene fra transportpakken.
•	 Fjern transportpakken opad.
•	 Fjern det resterende skummateriale.
•	 Løft (mindst to personer) enheden fra det nederste 

pakkeelement.

Eftersyn
Straks efter enheden er pakket ud, gør da følgende:

1. Efterse leveringsdokumenterne og bekræft at leveringen er 
fuldstændig.

2. Kontrollér de eksterne komponenter og tilbehøret for mulig 
transportskade.

 

3. Bekræft, at pakken indeholder følgende

•	 Intelect RPW-enhed
•	 Intelect RPW CD brugervejledning
•	 Intelect RPW lynvejledning
•	 Conductor™ transmissionsgel -250 ml i flaske
•	 Håndstykketilbehør, der omfatter følgende:

– R-SW-håndstykkeapplikator

– Projektil

– R15 - 15 mm ESWT sender

– D20-S D-ACTOR® 20 mm sender

– Forseglingssæt

– Føreslange

– Rengøringsbørste

•	 Strømledning
4. Behold den originale emballage. Den kan være nødvendig til 

transport af udstyret.

UDPAKNING AF ENHEDEN

FARE
Hvis der er opstået transportskade, der kan udgøre personfare, må 
enheden ikke tilsluttes netforsyningen, før enheden er efterset.
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Før enheden kan installeres og betjenes, skal visse krav være opfyldt 
for den bygning, hvor enheden skal betjenes.

Installationskrav Placering

Lokalet og installeringsplaceringen skal være store nok, så enheden 
kan betjenes forfra, selvom håndstykket placeres ubelejligt.

Det er ikke nødvendigt at tilslutte strømledningen til et isoleret 
kredsløb for, at enheden fungerer korrekt.

ADVARSEL
•	Hvis ikke enheden kan installeres straks efter levering, skal enheden 

og de eksterne komponenter eller tilbehøret opbevares i deres 
oprindelige emballage på et tørt sted.
•	Denne enhed må ikke opbevares eller betjenes i støvede omgivelser.

FARE
Enheden skal installeres således at der ikke er fare for 
patienten, operatøren eller andre personer. Derfor skal du læse 
sikkerhedsanvisningerne på side 6-12 samt følgende oplysninger.

INSTALLATIONSKRAV
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1  Brugergrænseflade (se side 26)

2  Håndstykke

3  Håndstykketilslutningskabel

4  Hjul med lås

5  Låsefrihjul

6  IEC-tilslutning til strømkabel

7  Opbevaringsbøtte

8  Gribestang

9  Svingkonsol

SET FORFRA

1

4

3

5

2

9

8

7

6
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SET BAGFRA

1  Udvidelsesport (kun til servicebrug)

2  Opbevaringsrum til sender

3  Håndstykke, kabel og gelébakke

4  Udgangsstik

5  Opbevaringskroge til kabel

1

4

3

5

2
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BRUGERGRÆNSEFLADE 

1  Tænd/sluk-knap

2  LCD (flydende krystaldisplay) og trykfølsom skærm

3  Kliniske ressourcer-knap

4  START-knap

5  PAUSE-knap

6  Port til multimediekort (MMC).

7  Port til patientdatakort

8  STOP-knap

9  Strøm-LED

1
2

6
8

4

3

5

7

9
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SOFTWARESYMBOLER

 Viser skærmen Edit Treatment (rediger behandling)

 Pil op (øg)

 Pil ned (sænk)

 Berør og glid til højre for at øge 
 Berør og glid for at sænke

 Tilbage (retur til forrige skærm)

 Viser startskærmen

 Flyt markøren en plads til venstre

 Flyt markøren en plads til højre

 Acceptér/vælg (parametre)

 Annullér og returnér til forrige skærm

 Skift tekst til store bogtstaver

 Skift tekst til små bogtstaver

 Radial trykbølgeterapi udsendes

 Massageterapi udsendes

 Pause

 Sendertype

 Antal impulser

 Impulsfrekvens

27
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TILBEHØR

ADVARSEL
Opbevar alt tilbehør og deres ledninger adskilt under behandlingen 
ved at bruge krogen, som findes på siden af enheden. Hvis tilbehør 
eller deres ledninger bringes i kontakt med hinanden under 
behandlingen, kan det medføre forkert stimulering, brandsår eller 
skade på ledningen eller tilbehøret.

Håndstykke 1  20 mm indsats (sender)

2  Frontkapsel

3  Bagkapsel

4  Skaft

5  Håndtag

6  Triggerknap

7  Vibrationsdæmper

8  Kabel

652

1

3

4

8

7
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Omgivende temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +10° C til 35° C
Relativ luftfugtighed  . . . . . . . . . . . . 5 % til 90 % (ikke-kondenserende)
Lufttryk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 hPa til 1060 hPa
Strømforbrug  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  840 VA (Model 2082)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  780 VA (Model 2073)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610 VA (Model 2074)
Input. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 V ~, 50/60 Hz (Model 2082) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 V ~, 60 Hz (Model 2073) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   230 V ~, 50 Hz (Model 2074)
Trykkarvolumen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,3 l
Tilstand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enkelt eller kontinuerlig
Udgang for komprimeret luft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 bar
Trinvise strømindstillinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,2 bar
Strømindikation . . . . . . . . . . . . . . . .  maksimal og gennemsnitlig strøm
Impulsamplitude. . . . . . . . ca. 2 mm ved 3 bar, i dvale (uden kobling)
Pulsbredde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 6 - 12 ms.
Pulsfrekvens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz
Sikringer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . To 6,3 A tidsforsinkelse 5 x 20 mm  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (serviceres ikke af brugeren)

Elektricitetsklasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KLASSE I

Elektrisk type (beskyttelsesgrad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TYPE B 

Beskyttelse mod vandindtrængen.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPX0

Lovmæssig risikoklasse . . . . . . . . . . . . IIa i henhold til MDD 93/42/EØF

ENHEDENS SPECIFIKATIONER

Betjeningsdata og mærkedata
Bredde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420 mm (16,5”)
Dybde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  410 mm (16,14”)
Højde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143 mm (45”)
Standardvægt (med et håndsæt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32,66 kg 

HØJDE

DYBDE

BREDDE

0086
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Software
Software er udviklet og leveret af DJO, LLC.

Tryk på knappen Unit Settings (enhedsindstillinger) på skærmen 
Clinical Resources (kliniske ressourcer) for at se softwareversionen. 
Softwareversionsnummer er vist i øverst på skærmen.

Transport- og opbevaringsforhold
Omgivende temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0° C til 60° C 
Relativ luftfugtighed  . . . . . . . . . . . . 5 % tíl 90 % (ikke-kondenserende)
Lufttryk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 hPa til 1060 hPa

Sikkerhed
Intelect RPW er fremstillet i overensstemmelse med kravene  
i IEC/EN 60601-1, CAN/CSA STD C22.2 nr. 601.1

ENHEDENS SPECIFIKATIONER (FORTSAT)
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Vær særlig opmærksom på listen over kontraindikationer. Læs 
"Sikkerhedsanvisninger" på side 7-12, "Kontraindikationer" på 
side 19-20, og "Yderligere forholdsregler" på side 21 og "Personlig 
sikkerhed" på side 13.

Teknisk data for R-SW-håndstykke
Udgang for komprimeret luft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 bar
Frekvens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz

Omgivende lufttemperatur  
Se enhedens specifikationer, side 29

Tryk på Transmitter Information-knappen på skærmen Select 
Transmitter (Vælg sender) for at få teknisk data vedrørende 
speficikke sendere (side 41).

APPLIKATORENS SPECIFIKATIONER
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BESKRIVELSE AF MÆRKNING PÅ UDSTYRET

Overholder Direktiv 93/42/EØF

Der henvises til instruktions manualen/bogen.

Udstyr af type B

I overensstemmelse med EU-direktiv (2002/96/EC) vedrørende  
bortskaffelse af elektronisk og elektrisk udstyr efter endt levetid.  
Angiver et krav om ikke at bortskaffe elektronisk og elektrisk  
udstyr i det kommunale affald. Kontakt den lokale distributør for 
oplysninger vedrørende bortskaffelse af enheden og tilbehøret.

Justering eller udskiftning af komponenter kan resultere i,  
at udstyret ikke imødekommer kravene for  
interferenssuppression.

Udstyret må kun anvendes af og sælges til en uddannet  
kliniker efter forskrift og opsyn af en autoriseret  
praktiserende læge.

Enheden producerer radial trykbølgenergi (chokbølge).

Indhold under tryk.

Enheden og tilbehøret er latexfrit.

Symbol for tilsynsorgan, der angiver, at enheden  
overholder generelle sikkerhedskrav  
for elektromedicinsk udstyr.

Omgivelsestemperatur . . .+10 °C til 35 °C (50 °F til 95 °F)  
Relativ luftfugtighed . . .5 % tíl 90 % (ikke-kondenserende) 
Lufttryk . . .500 hPa til 1060 hPa

Mærkningerne på Intelect RPW-systemet er din sikkerhed for, at udstyret opfylder de højest gældende standarder for medicinsk udstyr og for 
elektromagnetisk kompatibilitet. En eller flere af følgende mærkninger kan være vist på udstyret.

0086
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Stop: Standser behandling

Dette ikon er placeret ved siden af STOP-knappen og afslutter behandlingen 

Start: Starter behandling

Dette ikon er placeret ved siden af START-knappen og starter behandlingen

Kliniske ressourcer: Giver adgang til 
undervisningsmaterialer

Dette ikon er placeret lige over PAUSE-knappen og giver adgang til det kliniske 
bibliotek.

MMC: Multemediekort

Dette ikon er placeret over porten til patientdatakortet og giver mulighed for 
softwareopgraderinger.

PATIENTKORT: Patientdatakort

Dette ikon er placeret under porten til multimediakortet og gør det muligt at 
gemme patientbehandlingsprotokoller på dette kort.

BESKRIVELSE AF MÆRKNING PÅ UDSTYRET
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BESKRIVELSE AF FUNKTIONER
Trykbølger med forskellige funktioner bruges i dag i moderne medicin. Trykbølger genereres som regel ved kollision af solide dele med 
en virkningshastighed på et par meter pr. sekund (ca. 5 - 20 m/sek.), langt under lydens hastighed. Først accelereres et projektil (f.eks. 
med komprimeret luft ved hjælp af en luftpistol) til en hastighed på adskillige meter pr. sekund, og herefter sænkes hastigheden hurtigt 
ved at ramme en virkningsdel. Den elastiske, stoppede virkningsdel føres i direkte kontakt med overfladen af patienten over det område, 
der skal behandles, fortrinsvist med kontaktgelé. Når projektilet rammer virkningsdelen, bliver en del af dets kinetiske energi overført til 
virkningsdelen, der også foretager en translationel bevægelse over en kort afstand (typisk < 1 mm) ved en hastighed på omkring en meter 
pr. sekund (typisk < 1 m/sek.), indtil kontaktvævet eller applikatoren decelererer virkningsdelens bevægelse.

Virkningsdelens bevægelse overføres til vævet ved kontaktpunktet, hvorfra den formeres og spredes som en radial trykbølge.

Trykbølger, som er beskrevet her, udstrømmer fra virkningsdelens applikationssted og rejser radialt ind i det nærliggende væv. 
Energitætheden for den inducerede trykbølge falder hurtigt, når afstanden fra applikationsstedet øges (ved en proportion på 1/r²), så den 
stærkeste effekt er ved applikatorens applikationssted.

Det lader til, at handlingsprincippet er så universelt, at mange forskellige indikationer reagerer positivt på chokbølgeterapien. For at 
kunne studere handlingsmekanismerne skal chokbølger præcist karakteriseres ved hjælp af de parametre, der beskrives i teksten. Det 
er den eneste måde, hvorpå man kan fastgøre dosering/effekt-forhold og indhente ordentligt kendskab til handlingsmekanismen. Det 
faktum, at fokuserede chokbølger og ikke-fokuserede trykbølger, der har klare fysiske forskelle, viser lignende effekter, især ved stimulering 
af helingprocesser, tyder på, at begge energiformer ikke udviser en direkte mekanisk effekt, men har snarere en indvirkning på den 
senso-motoriske refleksadfærd. Det lader til, at en reorganisering af patologiske refleksmønstre, der er forankret i hukommelsen pga. den 
stimulerende effekt af chok- og trykbølger, ikke kan udelukkes. Det åbner op for et hidtil ukendt potentiale for yderligere terapeutiske 
anvendelsesområder.

Intelect RPS-enheder anvendes derfor inden for mange områder på hospitaler og i private praksis af læger og fysioterapeuter.
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Udskiftning og installation af sender
Håndstykket leveres fuldt samlet, men hvis senderen kræver 
udskiftning, skal det gøres således:

1  Træk stikket fra enheden.

2  Skru bagkapslen af ved 
at dreje den mod uret og 
hold håndstykket. 
 
 
 

3  Skru frontkapslen af ved 
at dreje den mod uret og 
holde bagkapslen. 
 
 
 
 
 

4  Fjern og udskift O-ringe på 
senderen om nødvendigt. 
 
 
 
 
 
 
 

5  Tryk senderen og 
afstandsstykkerne gennem 
frontkapslen. 
 
 
 
 
 
 
 

APPLIKATORINSTALLATION
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6  Tryk frontkapslen over 
på bagkapslen, og drej 
bagkapslen med uret for at 
stramme den. 

 

FORSIGTIG
Spænd ikke de to kapsler for meget.

 
 
 
 

7  Før bagkapslen overpå 
håndstykket, og drej 
det med uret og hold 
håndstykket. Stram, indtil 
den sidder godt. 
 
 

8  Justér den røde prik på 
konnektoren med den 
røde prik på stikket, og tryk 
konnektoren ind i stikket. 
 
 
 
 
 

9  Brug kabelkrogen på siden 
af enheden for at opbevare 
applikatorkablet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPLIKATORINSTALLATION (FORTSAT)
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APPLIKATORINSTALLATION (FORTSAT)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVARSEL
•	Kabler må ikke krydses.
•	Sørg for, at strømmen er slukkes for at fjerne kablet fra håndstykket. 

Hold holdstykket, mens kablet fjernes for at undgå, at håndstykket 
falder på gulvet.
•	Observér patienten konstant under terapien.



Intelect® RPWBETJENING

38

SÅDAN GØRES ENHEDEN KLAR TIL TERAPI
Enheden er fuldstændigt samlet på fabrikken og er klar til 
anvendelse, når den er tilsluttet håndstykket og strømledningen.

Forsæt som nedenfor for at klargøre enheden til brug:

•	 Sørg for, at den nominelle spænding på serielbilledet 
stemmer overens med bygningens systemspænding.

•	 Montér den påkrævede sender (indsats) på håndstykket. 
Se side 34 for flere oplysninger vedrørende installation af 
sender.

•	 Sæt håndstykkekablet i stikket bag på enheden. Forbind 
tilslutningskablet til kabelkrogen på siden af enheden.

•	 Kontrollér tilstanden af håndstykkehylster og isolering, 
håndstykketilslutningskabel samt strømforsyningskablet. 
Sørg også for, at kablerne er ført korrekt.

•	 Indsæt strømkablets stik i en jordet udgangsstik. Det er 
ikke nødvendigt at tilslutte strømledningen til et isoleret 
kredsløb for, at enheden fungerer korrekt.

•	 Placér enheden, så det er nemt at tage strømledningsstikket 
ud af kontakten i nødstilfælde.

•	 Spænd hjullåsene således at de forreste hjul ikke bevæger 
sig.

FARE
Enhederne og håndstykket skal placeres, så der ikke er nogen 
personfare. Derfor skal du læse og efterleve sikkerhedsanvisningerne 
og listen over kontraindikationer, før enheden betjenes.

ADVARSEL
Sørg for, at enheden er jordet ved kun at tilslutte den til en jordet 
forbindelse, som opfylder gældende nationale og lokale standarder.
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SÅDAN GØRES PATIENTEN KLAR TIL TERAPI
Før anvendelsen af radiale trykbølger på patienten skal du først 
klargøre patientens hud. Ved at klargøre patientens hud korrekt 
før terapien, opnår du, at der kan trænge mere energi frem til det 
relevante område og dermed mindske irritationen af huden.

Patientens hud klargøres til terapi som følger:

1  Vask huden grundigt med mild sæbe og vand eller spritserviet 
der, hvor du har tænkt dig at anvende terapien.

2  Lad huden tørre grundigt.

3  Påfør rigeligt med kontaktgelé på området på patienten.
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1  Sæt strømledningens 
hanstik i et passende 
korrekt elektricitetsstik. 
 
 
 
 

2  Sæt strømledningens 
hunstik i IEC-tilslutningen 
på siden af enheden. 
 
  
 
 

3  Spænd hjullåsene således 
at de forreste hjul ikke 
bevæger sig. 
 
 

4  Tryk på tænd/slukknappen 
eller rør ved LCD'en. 
Følgende sker, når 
der trykkes på tænd/
slukknappen eller røres ved 
LCD'en:

•	der lyder tre hurtige 
biplyde
•	den blå LED lyder
•	Startskærmen vises.
•	når den blå LED blinker, 

er dette tegn på, at 
enheden er strømført, 
men ikke tændt.

Operatør-grænsefladen indeholder knapper med et trykfølsomt 
LCD-display. Operatøren kan se parametervalgene på displayet 
og foretage sine valg ved at trykke på en knap på LCD'en. LCD-
skærmen giver løbende oplysninger under behandlingerne om 
intensitet og antal administrerede impulser. Parametrene justeres 
ved hjælp af  og  knapperne. Output kan standses ved 
at trykke på knappen “PAUSE” eller “STOP”, som befinder sig på 
operatør-grænsefladen.

GRUNDLÆGGENDE BETJENING
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Intelect RPW har følgende metoder hvorfra du kan starte en 
behandlingssession:

•	Hurtigindikation (side 42)
•	Startskærm (side 43)
•	Kliniske protokoller (side 48)
•	Brugerprotokoller (side 50)
•	Patientkort (side 57)

Startside
Startskærmen fungerer som hovedbehandlingsskærmen. Når 
behandlingsparametrene er valgt, kan du øge eller sænke 
outputstrømmen (i bar) under terapien på Startskærmen ved at 
bruge knapperne  og .

Skærmen Edit Treatment (rediger behandling)

1  På startskærmen trykkes på 
knappen . Skærmen 
Edit Treatment (rediger 
behandling) vises. 
 
 
 
 

2  Øg parametrene på 
skærmen Edit Treatment 
ved at trykke på knappen 

.

3  Sænk parametrene ved at 
trykke på knappen . 
 
 
 
 

SÅDAN STARTES TERAPIEN
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4  Du kan også øge og sænke 
parametrene ved at trykke 
og glide knappen  enten 
til venstre eller højre.

5  Tryk på knappen Mode 
(tilstand) for at vælge 
enten Single (enkelt) eller 
Continuous (kontinuerlig).

BEMÆRK: Parametre for 
impulsfrekvens er ikke 
tilgængelige, når Single-
tilstand vælges

6  Tryk på Ramp-knappen 
for at tænde eller slukke 
for ændringsfunktionen.  
For flere oplysninger om 
ændringsfunktionen se side 
44-45.

7  Tryk på håndstykke/sender-
knappen for at vælge 
senderen til behandling. 

Se "Vælg senderskærm" for 
flere oplysninger om denne 
funktion.

8  Tryk på knappen  for 
at vende tilbage til forrige 
skærm.

9  Tryk på knappen  
for at vende tilbage til 
startskærmen.

Skærmen Select Transmitter (Vælg senderskærmen)

1  På skærmen Edit Treatment 
(Redigér behandling) 
skal du trykke på 
knappen håndstykke/
sender. Skærmen Select 
Transmitter (Vælg sender) 
vises. 
 
 

SÅDAN STARTES TERAPIEN (FORTSAT)
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SÅDAN STARTES TERAPIEN (FORTSAT)

2  Tryk på sender for at 
markere den, eller tryk på 

 og  knapperne for at 
rulle gennem en liste over 
tilgængelige sendere. 
 
 
 

3  Tryk på knappen 
Transmitter Information 
for visning af senderens 
tekniske detaljer.

4  Tryk på knappen  for at 
acceptere det markerede 
valg og vende tilbage til 
skærmen Edit Treatment.

5  Tryk på knappen  for 
at vende tilbage til forrige 
skærm.

6  Tryk på knappen  for 
at vende tilbage til Home 
(start)skærmen.

Quick Link-indikationer
Ved at trykke på knappen til hurtigindikationer på startskærmen 
kan du få adgang til bestemte forprogrammerede indikationer, der 
kun er til generel reference, som hjælp til at vælge den rette output 
og håndstykkeplacering for en bestemt indikation af patientens 
sygdom.

1  Tryk på knappen til valg 
af en hurtigindikation på 
startskærmen. Skærmen for 
hurtigindikation vises.

2  Klik på én af knapperne 
på skærmen for 
hurtigindikation (afhængig 
af patientens behov og 
symptomer). Startskærmen 
viser de forindstillede 
parametre til den 
indikation du valgte for at 
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SÅDAN STARTES TERAPIEN (FORTSAT)
påbegynde behandlingen. 
Hvis du har trykket på 
knappen for lændesmerte, 
hvorved startskærmen viser 
parametre til behandling af 
den tilstand. 
 
 

Sådan startes terapi fra startskærmen

1  På startskærmen skal 
du trykke på  og  
knapperne for at indstille 
en passende outputstrøm  
(i watt) til terapien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Tryk på START-knappen på 
brugergrænsefladen for at 
begynde behandlingen. 
Når der trykkes på START-
knappen, vises 
-ikonet. 
 
 

3  Tryk på trigger-knappen på 
håndstykket for at aktivere 
håndstykket. Enheden 
starter udsending af radial 
trykbølgeenergi



Intelect® RPWBETJENING

45

SÅDAN STARTES TERAPIEN (FORTSAT)
Anvendelse af Ramp-knappen
Ramp-knappen tænder og slukker for ændringsfunktionen. Men 
øgning af intensiteten gør det muligt for patienten at akklimatisere 
sig til udgangstrykket i stedet for at administrere den fulde ladning 
på én gang. Ved hjælp af Ramp-knappen kan man få enheden til 
gradvist at øge intensiteten fra 1,4 bar til den indstillede intensitet. 

BEMÆRK: Ændringsfunktionen er ikke tilgængelig i løbet af 
en behandlingssession.

1  Indstil intensiteten til  
3,8 bar på startskærmen.

2  Tryk på Ramp-knappen, så 
der står "On" (Til). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Når man trykker på START-
knappen og trigger-
knappen på håndstykket, 
kan man se, at proceslinjen 
gradvist øges til 3,8 bar. 
Den fulde intensitet 
opnår, når en tredjedel 
af impulserne er givet til 
patienten (666 impulser i 
dette eksempel).

Hvis man trykker på enten 
PAUSE- eller trigger-
knappen på håndstykket 
for at sætte behandlingen 
på pause, før intensiteten 
er øget helt, fortsætter 
øgningsfunktionen, når 
behandlingen genoptages. 
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SÅDAN STARTES TERAPIEN (FORTSAT)
Anvendelse af Ramp-knappen til at stoppe ændring
Når man bruger ændringsfunktionen under en behandlingssession, 
som beskrevet i forrige afsnit, kan intensiteten stoppes ved at 
trykke på Ramp-knappen (der står "Ramp Off" på Ramp-knappen). 
Denne funktion er især nyttig, hvis patienten synes, at intensiteten 
er ubehagelig, eller hvis intensitetsniveauet opnås ved patientens 
respons.

1  Når man har udført trin 
1-2 på side 44, trykkes på 
START-knappen og trigger-
knappen på håndstykket.

Bemærk, at proceslinjen 
gradvist øges.

2  Når man trykker på Ramp-
knappen, før intensiteten 
er øget helt, indstilles 
intensitetsniveauet på det 
niveau.

Hvis du for eksempel 
indstiller intensiteten ved 
3,8 bar, og du trykker 
på Ramp-knappen, før 
intensiteten nåede op på 
3,8 bar, indstilles resten 
af behandlingen på den 
intensitet, hvor du trykkede 
på knappen (2,0 bar i dette 
eksempel).
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SÅDAN STOPPES, PAUSES OG FÆRDIGGØRES TERAPIEN
Sådan stoppes terapien med STOP-knappen
Stop terapien ved at trykke på STOP-knappen på 
brugergrænsefladen. Når der trykkes på STOP-knappen:

•	 Applikatoren stopper udsending af radial trykbølgeenergi.
•	 Beskeden "Behandling er stoppet af bruger. Rør et vilkårligt 

sted for at fortsætte. . ."
•	 Enheden udsender tre lange toner.

1  Rør ved skærmen. 
Skærmen Treatment 
Complete (Behandling 
udført) vises.

Hvis du vælger at gemme 
de aktuelle parametre til et 
patientkort, skal du trykke 
på knappen Save to Patient 
Card (Gem til patientkort) 
og følge vejledningen 
på side 61 og starte med 
trin 2. 

Hvis du vælger at gemme 
de aktuelle parametre som 
en brugerprotokol, skal du 

trykke på knappen Save 
Protocol (Gem protokol) 
og følge vejledningen 
på side 51 og starte med 
trin 4.

Hvis du vælger at starte 
forfra med samme 
behandling, skal du trykke 
på knappen Run this 
Treatment (Kør denne 
behandling). Du returneres 
til startskærmen med 
samme viste parametre.

Sådan sættes terapien på pause med pause-
knappen
Terapien kan afbrydes når som helst ved at trykke på PAUSE-
knappen på brugergrænsefladen. Når der trykkes på PAUSE-
knappen, sker følgede:

•	 Applikatoren stopper udsending af radial trykbølgeenergi
•	  (pause) symbolet vises og blinker

Genstart terapien ved at trykke på PAUSE- eller START-knappen på 
brugergrænsefladen.
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SÅDAN STOPPES, PAUSES OG FÆRDIGGØRES TERAPIEN (FORTSAT)
Sådan sættes terapien på pause med Trigger-
knappen
Terapien kan afbrydes når som helst ved at trykke på trigger-
knappen på håndstykket. Når der trykkes på trigger-knappen, sker 
følgede:

•	 Applikatoren stopper udsending af radial trykbølgeenergi.
•	  symbolet vises fortsat

Genstart terapien ved at trykke på trigger-knappen på håndstykket.

Sådan færdiggøres terapisessionen
Når enheden har udført det indstillede antal impulser:

•	 Applikatoren stopper udsending af radial trykbølgeenergi
•	 beskeden "Behandling er udført. Rør et vilkårligt sted for at 

fortsætte. . ."
•	 enheden udsender tre lange toner.

Hvis du vælger at gemme 
de aktuelle parametre til et 
patientkort, skal du trykke 
på knappen Save to Patient 
Card (Gem til patientkort) 
og følge vejledningen 
på side 61 og starte med 
trin 2.

Hvis du vælger at gemme 
de aktuelle parametre som 
en brugerprotokol, skal du 
trykke på knappen Save 
Protocol (Gem protokol) 
og følge vejledningen 
på side 51 og starte med 
trin 4.

Hvis du vælger at starte 
forfra med samme 
behandling, skal du trykke 
på knappen Run this 
Treatment (Kør denne 
behandling). Du returneres 
til startskærmen med 
samme viste parametre.
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1  Sørg for, at MMC-kortet 
kaldet "RPW Clinical 
Resource Library" sidder i 
MMC-porten.

2  På startskærmen trykkes 
på knappen Kliniske 
protokoller. Skærmen med 
kliniske protokoller vises. 
 
 

3  Tryk på det specifikke 
kropsområde på billedet 
for at vælge det område, 
der ønskes behandles. 
Skærmen, der er unik for 
det område, du har trykket 
på, vises.  
 

4  Tryk på  og  
knapperne for at rulle 
gennem protokolsiderne.

5  Tryk på protokollen for at 
markere den, eller tryk på 

 og  knapperne for at 
rulle gennem listen.

6  Tryk på  knappen for at 
acceptere det markerede 
valg. Anmodede 
parametre, sender og 
placeringsoplysninger vises.

7  Tryk på  knappen for 
at vælge denne protokol 
og begynde behandlingen. 
Startskærmen vises og du 
kan starte behandlingen. 

SÅDAN ANVENDES KLINISKE PROTOKOLLER

Indikationerne i dette afsnit er kun gældende som retningslinjer. Hver patient skal vurderes individuelt for at afgøre, om der er valgt en 
korrekt parameter før brug.
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8  Hvis du vil ændre 
protokollen (f.eks. hvis den 
anbefalede sender ikke 
stemmer overens med det 
håndstykke, du bruger), 
skal du trykke på knappen 
Alternate Protocol. Næste 
skærm med kliniske 
protokoller vises.

9  Tryk på  knappen. 
Startskærmen viser de nye 
parametre.

10  Tryk på  og  
knapperne for at indstille 
en passende outputstrøm 
til behandlingen.

11  Tryk på knappen EDIT for at 
ændre parametrene.

12  Tryk på START-knappen for 
at begynde behandlingen.

13  Tryk på trigger-knappen for 
at aktivere håndstykket.

SÅDAN ANVENDES KLINISKE PROTOKOLLER (FORTSAT)
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Interlect RPW-enheden kan du tilpasse en protokol i henhold til patientkravene. De behandlingsparametre, der vælges på startskærmen 
kan gemmes som en ny brugerprotokol eller gemmes for at erstatte en tidligere gemt brugerprotokol. Du kan oprette op til 200 
brugerprotokoller.

SÅDAN HENTES, SLETTES OG GEMMES BRUGERPROTOKOLLER

Hent brugerprotokoller

1  På startskærmen trykkes på 
knappen Brugerprotokoller. 
Skærmen med 
brugerprotokoller vises.

2  Tryk på knappen til 
hentning af protokol. 
Skærmbilledet Hent 
protokol vises.

3  Tryk eller rul til 
den ønskede 
brugerprotokol for at se 
behandlingsparametrene.

4  Tryk på  for at 
vælge den markerede 
protokol. Du returneres 
til startskærmen for at 
igangsætte behandlingen.

Sådan slettes brugerprotokoller

1  Tryk på sletknappen på 
skærmen for hent protokol 
for at slette den markerede 
brugerprotokol. En besked 
vises for at bekræfte 
sletningen.

2  Tryk på ja-knappen for at 
slette brugerprotokollen. 
Du returneres til skærmen 
til hentning af protokol.

BEMÆRK: Hvis du trykker på ja, fjernes brugerprotokolnavnet og 
parametrene permanent fra enheden.

3  Tryk på nej-knappen for at 
beholde brugerprotokollen 
og vende tilbage til 
skærmen for hentning af 
protokol.
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SÅDAN HENTES, SLETTES OG GEMMES BRUGERPROTOKOLLER (FORTSAT)

Sådan gemmes nye brugerprotokoller

1  Opstil behandlings-
parametre ved at 
færdiggøre de trin, der er 
beskrevet under "Sådan 
startes terapien" på side 
40-42, men tryk ikke på 
START-knappen.

2  På startskærmen trykkes på 
knappen Brugerprotokoller. 
Skærmen med 
brugerprotokoller vises.

3  Tryk på Gem protokol. 
Skærmbilledet Gem 
protokol vises. 
 
 
 
 
 
 

4  Tryk på knappen Gem 
protokol som nyt navn 
for at oprette et navn 
til den nye protokol. 
Tastaturskærmen vises. 
 
 
 

5  Indtast navnet på den nye 
protokol. Navnet på den 
nye protokol kan være på 
op til 25 alfanumeriske 
tegn. 
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6  Tryk på  knappen for at 
gemme navnet. En besked 
vises for at bekræfte, at 
protokollen blev gemt. 
Tryk et sted på skærmen. 
Startskærmen viser de 
brugerprotokolsparametre, 
du lige har gemt.

Sådan redigeres eksisterende brugerprotokoller

1  For at redigere 
behandlingsparametre 
for en tidligere gemt 
brugerprotokol trykkes for 
at markere eller rul gennem 
listen af brugerprotokoller 
og markér den passende 
brugerprotokol. 
 
 
 

2  Tryk på  knappen 
for at gemme de nye 
behandlingsparametre. 
En besked vises for at 
bekræfte, at de gamle 
parametre overskrives. Hvis 
du trykker på ja, vises en 
besked kort for at bekræfte, 
at protokollen blev gemt, 
og startskærmen viser de 
brugerprotokolparametre, 
du lige har gemt. Hvis du 
trykker på nej, returneres 
du til skærmen Gem 
protokol.

SÅDAN HENTES, SLETTES OG GEMMES BRUGERPROTOKOLLER (FORTSAT)
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SÅDAN BRUGES KLINISKE RESSOURCER - UNDERVISNINGSBIBLIOTEKER

Anatomisk grafisk bibliotek
Det anatomiske billedbibliotek indeholder grafiske billeder 
af menneskets anatomi og patologiske tilstande, som radiale 
trykbølger bruges til. For at få adgang til det anatomiske 
billedbibliotek skal du sørge for, at den MMC, der hedder "SWD 
Clinical Resource Library" sidder i MMC-porten, og gør følgende:

1  På skærmen for kliniske 
ressourcer trykkes på 
knappen anatomisk 
billedbibliotek. Skærmen 
Anatomisk billedbibliotek 
vises. 
 
 
 
 
 
 
 

2  Tryk på knappen for det 
kropsområde, som du 
vil behandle. Skærmen, 
der svarer til det valgte 
kropsområde, vises. Har 
du f.eks. trykket bag på 
nakken, vises skærmen 
Nakke: Side 1 af 2. 
 
 

3  Hvis den er tilgængelig, 
trykkes på  ikonet 
for at vise yderligere 
patologiske billeder. 
 
 
 
 

Der er adgang til undervisningsbibliotekerne ved at trykke på knappen med ikonet  (knappen Kliniske ressourcer), der sidder under 
det trykfølsomme display. På skærmen for kliniske ressourcer kan du få adgang til undervisningsbibliotekerne, patientkorthåndtering og 
hjælpeværktøjer.
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4  Tryk på en knap til venstre 
på skærmen (Anatomiske 
billeder) for at vise en 
liste over enten muskler 
eller knogler, der udgør 
området.

5  Tryk på knappen  for 
at vende tilbage til forrige 
skærm.

6  Tryk på en knap til højre 
på skærmen (Patologiske 
billeder) for at vise en 
illustration over almindelige 
lidelser, der er tilknyttet 
kropsområdet.

7  Tryk på knappen  for 
at vende tilbage til forrige 
skærm.

Bibliotek for placering af håndstykke
Håndstykkeplaceringbiblioteket fungerer som en guide til placering 
af sendere til radial trykbølgebehandling.

1  På skærmen for 
kliniske ressourcer 
trykkes på knappen 
Håndstykkeplacerings-
bibliotek. Skærmen Vælg 
behandlingsområde vises. 
 
 
 

2  Tryk på det kropsområde, 
som du vil behandle. 
Skærmen, der svarer til 
det valgte kropsområde, 
vises. Har du f.eks. trykker 
på foden, vises skærmen 
Håndstykkeplacering: Fod. 

SÅDAN BRUGES KLINISKE RESSOURCER - UNDERVISNINGSBIBLIOTEKER (FORTSAT)



Intelect® RPWBETJENING

56

3  Tryk på et af 
miniaturebillederne for 
håndstykkeplacering for at 
se hele billedet. Skærmen 
Håndstykkeplacering vises. 
 
 
 
 
 

4  Tryk på knappen  for 
at vende tilbage til forrige 
skærm.

5  Tryk på knappen  
for at vende tilbage til 
startskærmen.

SÅDAN BRUGES KLINISKE RESSOURCER - UNDERVISNINGSBIBLIOTEKER (FORTSAT)
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Visning af Rationale
Tryk på knappen chokbølgerationale for at få vist et overblik over 
radial trykbølge, en liste med behandlingsmuligheder og en 
opsummering af de tilgængelige parametre.

1  På skærmen for 
kliniske ressourcer 
trykkes på knappen 
chokbølgerationale. 
Skærmen 
Shockwave Rationale 
(Chokbølgerationale) vises. 

2  Tryk på  og  knappen 
for at rulle gennem 
oplysningerne.

3  Tryk på knappen  for 
at vende tilbage til forrige 
skærm.

4  Tryk på knappen  
for at vende tilbage til 
startskærmen.

Visning af Kontraindikationer
Ved at trykke på knappen Kontraindikationer vises en lister over 
tilstande, hvor radial trykbølgeterapi er kontraindiceret.

1  På skærmen for 
kliniske ressourcer 
trykkes på knappen 
Kontraindikationer. 
Skærmen for 
kontraindikationer vises. 
 
 

2  Tryk på  og  knappen 
for at rulle gennem 
oplysningerne.

3  Tryk på knappen  for 
at vende tilbage til forrige 
skærm.

4  Tryk på knappen  
for at vende tilbage til 
startskærmen.

SÅDAN BRUGES KLINISKE RESSOURCER - UNDERVISNINGSBIBLIOTEKER (FORTSAT)
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SÅDAN BRUGES KLINISKE RESSOURCER - PATIENTKORT
Med knappen Patientkort kan du håndtere de oplysninger, der er gemt på en patients datakort.

BEMÆRK: Denne knap er kun aktiv, når et patientkort er isat i porten på enheden.

Sådan vises og hentes behandlinger fra patientkort
Tryk på knappen Patientkort for at få adgang til de 
patientbehandlingsdata, der er gemt på kortet.

1  På skærmen for kliniske 
ressourcer trykkes på 
knappen Patientkort. 
Skærmen Patientkort vises. 
 
 
 

2  Tryk på  og  knappen 
for at rulle gennem 
behandlingssessionerne. 
Behandlingsparametrene 
for den markerede 
behandling vises øverst på 
skærmen. 

3  Tryk på  og  
knappen, hvis antallet 
af behandlingssessioner 
overstiger en side.

4  Tryk på  knappen 
for at vælge en 
behandlingssession. 
Skærmen for behandlings-
parametre vises.

5  Gennemgå behandlings-
sessionens parametre.

6  Tryk på knappen Kør denne 
behandling for at begynde 
behandlingen.
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SÅDAN BRUGES KLINISKE RESSOURCER - PATIENTKORT (FORTSAT)
Redigering af smerteprofil
Knappen Redigér smerteprofil giver adgang til skærme med 
smerteoplysninger, der skal gemmes på patientkortet under en 
behandlingssession. Oplysningerne omfatter:

•	 Smerteskala før behandling
•	 Smerteskala efter behandling
•	 Smertetype før behandling
•	 Smertetype efter behandling
•	 Smertekort før behandling
•	 Smertekort efter behandling
•	 Behandlingsområde

1  På skærmen for kliniske 
ressourcer trykkes 
på knappen Redigér 
smerteprofil. Skærmen 
Redigér smerteprofil vises. 
 
 
 
 
 

2  I afsnittet Smerte før 
behandling trykkes for at 
vælge enten en numerisk 
eller visuel smerteskala.

3  Tryk på  knappen for at 
sænke mængden af smerte 
på skalaen.

4  Tryk på  knappen for at 
øge mængden af smerte 
på skalaen.

5  Tryk på knappen 
Smertetype. Skærmen Vælg 
smertetype før behandling 
vises.

6  Tryk på smertetypen eller 
brug ,  og  
knapperne for at vælge en 
smertetype. Du returneres 
til skærmen Redigér 
smerteprofil, hvor den nye 
smertetype er valgt.
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SÅDAN BRUGES KLINISKE RESSOURCER - PATIENTKORT (FORTSAT)

7  Tryk på knappen Redigér 
smertekort. Skærmen 
Smertekort før behandling 
vises.

8  Tryk på det kropsområde, 
som du vil behandle. En 
lille markering viser de 
områder, du trykker på.

9  Tryk på knappen Ryd for at 
fjerne alle tidligere valgte 
områder.

10  Tryk på knappen  for 
at vende tilbage til forrige 
skærm.

11  I afsnittet Smerte efter 
behandling gentages 
trin 2-10. 
 

12  Tryk på skærmen 
Behandlingsområde. 
Skærmen Vælg 
behandlingsområde vises. 
 
 
 
 

13  Tryk på det specifikke 
kropsområde på billedet 
for at vælge det område, 
der ønskes behandles. Du 
returneres til skærmen 
Redigér smerteprofil. 
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14  Tryk på knappen til at 
gemme på patientkort for 
at gemme smerteoplys-
ningerne på patientkortet. 

15  Tryk på knappen  for at 
vende tilbage til skærmen 
Kliniske ressourcer.

16  Tryk på knappen  for 
at vende tilbage til Home 
(start)skærmen.

SÅDAN BRUGES KLINISKE RESSOURCER - PATIENTKORT (FORTSAT)
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Sådan gemmes behandlinger på patientkort
Hvis behandlingstiden udløber under en behandling, eller hvis du 
stopper en behandling med STOP-knappen, får du mulighed for at 
gemme behandlingen på et patientkort. 

1  Tryk på knappen til at 
gemme patientdatakortet, 
når du bliver bedt om det.

2  Følg trin 2-13 på side 58-60. 
 
 
 

3  Når du trykker på knappen 
Gem på patientkort, vises 
beskeden "Behandling 
er gemt for (patientens 
navn)" kort. 

SÅDAN BRUGES KLINISKE RESSOURCER - PATIENTKORT (FORTSAT)
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SÅDAN BRUGES KLINISKE RESSOURCER - PATIENTKORT (FORTSAT)

Sådan slettes patientkort
Brug denne knap til at fjerne alle oplysninger på patientkortet.

1  For at slette alle 
oplysninger på et 
patientkort indsættes 
det kort, der skal slettes, i 
porten til patientdatakort.

2  Tryk på knappen for 
at slette patientkortet. 
En besked vises for at 
bekræfte sletningen. 

Tryk på nej-knappen, 
hvis du ikke vil slette 
alle oplysninger på 
patientdatakortet. Du 
vender tilbage til menuen 
med de kliniske ressourcer.

Tryk på ja-knappen for at 
slette alle oplysninger på 
patientdatakortet.

BEMÆRK: Når du trykker på ja-knappen, slettes alle oplysninger 
på patientdatakortet permanent.

Du vender tilbage til 
menuen med de kliniske 
ressourcer.
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SÅDAN BRUGES KLINISKE RESSOURCER - ENHEDSINDSTILLINGER

Sådan tilføjes og ændres kliniknavnet

1  På skærmen for 
kliniske ressourcer 
trykkes på knappen 
Enhedsindstillinger. 
Skærmen 
Enhedsopsætning vises.

2  På skærmen 
Enhedsopsætning trykkes 
på knappen Kliniknavn. 
Tastaturskærmen vises.

3  Indtast navnet på den 
nye protokol. Navnet på 
protokollen kan være på op 
til 25 alfanumeriske tegn.

4  Tryk på  knappen 
for at gemme navnet og 
vende tilbage til skærmen 
Enhedsindstillinger.

5  Tryk på  knappen for at 
slette de nye oplysninger, 
du har indtastet og vende 
tilbage til skærmen 
Enhedsindstillinger.

Sådan øges og sænkes enhedsvolumen
På skærmen Enhedsindstillinger skal du trykke på knappen 
Volumen flere gange, indtil det passende volumenniveau vises. 
Hver gang du trykker på knappen Volumen, afspilles en lyd for det 
viste volumenniveau. Volumen forbliver på samme niveau selv efter 
strømmen er slukket.

Tryk på knappen Enhedsindstillinger på skærmen Kliniske ressourcer for at få adgang til skærmen Enhedsindstillinger. 
Softwareversionsnummer er vist i øverst på skærmen.



Intelect® RPWBETJENING

65

SÅDAN BRUGES KLINISKE RESSOURCER - ENHEDSINDSTILLINGER (FORTSAT)
Sådan indstilles dato og tid

1  Tryk på dato- og 
tidknappen på skærmen 
Enhedsindstillinger. 
Skærmen Indstil dato og 
tid vises. 
 
 
 
 

2  Tryk på  og  
knapperne for at indstille 
år, måned, dag, time og 
minut.

3  Tryk på  knappen 
for at gemme de dato 
og tidsindstiller, du 
har indtastet og vende 
tilbage til skærmen 
Enhedsindstillinger. 

Sådan nulstilles enhedens indstillinger
Denne knap nulstiller indstillinger som sprog, volumen og 
kliniknavn og gendanner standardindstillinger.

1  Tryk på knappen Nulstil 
enhedsindstillinger 
på skærmen 
Enhedsindstillinger. 
Nulstillingsbeskeden vises.

2  Rør et sted på LCD'et. Du 
returneres til skærmen 
Enhedsindstillinger.

Sådan nulstilles standardprotokoller
1  For at nulstille alle 

brugerprotokoller til 
standardparametrene 
trykkes på knappen Nulstil 
til standard protokoller. 
En besked vises for at 
bekræfte nulstillingen. 
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SÅDAN BRUGES KLINISKE RESSOURCER - ENHEDSINDSTILLINGER (FORTSAT)
Tryk på nej-knappen, 
hvis du ikke vil nulstille 
alle brugerprotokoller til 
standard parametrene. 
Du returneres til skærmen 
Enhedsindstillinger.

Tryk på ja-knappen 
for at nulstille alle 
brugerprotokoller til 
standard parametre.

BEMÆRK: Når du trykker på 
ja-knappen, slettes alle de 
brugerprotokoller, du har 
oprettet, permanent.

Du returneres til skærmen 
Enhedsindstillinger. 

Ændring af sprog

1  Tryk på knappen 
Sprog på skærmen 
Enhedsindstillinger. 
Sprogskærmen vises.

2  Tryk på  og  
knappen for at rulle 
gennem sider med 
tilgængelige sprog.

3  Tryk på sproget for at 
markere det, eller tryk på 

 og  knapperne for at 
rulle gennem listen.

4  Tryk på  knappen 
for at acceptere det 
markerede valg. Du 
returneres til skærmen 
Enhedsopsætning.  
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SÅDAN BRUGES KLINISKE RESSOURCER - ENHEDSINDSTILLINGER (FORTSAT)
Bemærk, at alle knapper nu 
er på det nye sprog, du har 
valgt. 
 
 
 
 
 
 
 

Redigering af standard sendere til kanaler

1  På skærmen for 
enhedsindstillinger trykkes 
på knappen Ch1 Standard 
sender. Skærmen Select 
Transmitter (Vælg sender) 
vises. 
 
 
 
 

2  Tryk på sender for at 
markere den, eller tryk på 

 og  knapperne for at 
rulle gennem en liste over 
tilgængelige sendere. 
 
 
 
 

3  Tryk på knappen 
Transmitter Information 
for visning af senderens 
tekniske detaljer.

4  Tryk på knappen  for at 
acceptere det markerede 
valg og vende tilbage til 
skærmen Edit Treatment.

5  Tryk på knappen  for 
at vende tilbage til forrige 
skærm.
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SÅDAN BRUGES KLINISKE RESSOURCER - ENHEDSINDSTILLINGER (FORTSAT)
6  Hvis du vælger at bruge et 

andet håndstykke under 
terapien, gentages trin 1-5 
for knappen Ch2 Standard 
sender.

Nulstilling af Impulstæller
Med impulstællerfunktionen kan enheden spore antallet af impulser 
for senderne til vedligeholdelsesformål. Efter et bestemt antal 
impulser, skal projektilet udskiftes. Læs side 76 for vejledning i 
udskiftning af projektilet.

Impulstælleren overvåger antallet af impulser for en sender, der er 
tilsluttet til samme stik for hver terapisession. Hvis du for eksempel 
holder R-SW tilsluttet til Kanal 1, sporer impulstælleren antallet af 
impulser for R-SW i Kanal 1. Impulstælleren overvåger også antallet 
af impulser for en anden sender, hvis den er tilsluttet samme stik. 

Enheden kan dog ikke spore antallet af impulser, hvis stikkene 
og senderne byttes ud (dvs. R-SW tilsluttes til Kanal 2). Derfor 
skal du tilslutte senderne til samme stik hver terapisession for at 
impulstælleren er nøjagtig. 
 
 
 

BEMÆRK: Projektiler og føreslanger skal udskiftes efter 
1.000.000 impulser.

For at vise impulstælleren gøres som følger:

1  Tryk på knappen 
Impulstæller på skærmen 
Enhedsindstillinger. 
Skærmen med impulstæller 
vises. 
 
 
 
 

2  Tryk på knappen nulstil 
ved siden af den ønskede 
sender for at nulstille 
tælleren. 
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SÅDAN BRUGES KLINISKE RESSOURCER - ENHEDSINDSTILLINGER (FORTSAT)
3  Tryk på knappen nulstil 

alt for at nulstille alle 
impulstællere.
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TIP TIL BEHANDLING
Applikatoren anbringes over det tidligere diagnosticerede 
smerteområde. For at starte og stoppe chokbølgeapplicering skal 
man trykke på trigger-knappen på applikatoren.

Vær opmærksom på følgende:

•	 Anvend ikke mere end 300 impulser på samme sted.
•	 Undgå at trykke senderen for hårdt ind i behandlingsområdet. 

Man behøver ikke at bruge overdreven kraft for effektiv og 
korrekt behandling.

•	 Stop behandlingen efter maksimalt 6000 impulser.

Placering af håndstykke
Placer håndstykket på den del af kroppen, der skal behandles i 
henhold til den medicinske indikation.

 

ADVARSEL
Hvis enheden betjenes ved tryk, der er højere end 3 bar uden en 
slagoverflade, kan det beskadige håndsættet.

Hold håndstykket som en kuglepen

Håndstykket holdes 
bag ved bagkapslen. 
Det anbefales, at holde 
applikatoren på denne 
måde for taktil behandling. 
 
 
 
 

Hold håndstykket som en stang

Grib fast i håndstykket 
med hele hånden bag 
ved bagkapslen. Det 
anbefales, at holde 
applikatoren på denne 
måde for behandling af 
smerteområder, der dækker 
relativt store områder.
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TIP TIL BEHANDLING (FORTSAT)

Brug begge hænder til at holde håndstykket

Det anbefales, at holde 
applikatoren på denne 
måde for behandling af 
smerte, der er begrænset til 
specifikke steder.
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FEJL

KODE Beskrivelse

100 Patientkort-knappen blev trykket, men ingen gyldige 
behandlinger blev fundet på patientkortet.

101 Knappen Gem til patientkort blev trykket ned, men der er intet 
patientkort isat.

102 Knappen Gem til patientkort blev trykket ned, men det isatte 
kort i porten til patientdatakort er ikke gyldigt.

103 Knappen Gem til patientkort blev trykket ned, men det isatte 
kort i porten til patientdatakort er fyldt.

104 Knappen Gem til patientkort blev trykket ned, men der findes 
allerede en behandling med det navn på patientkortet.

105 Intet patientnavn blev indtastet, da knappen Gemt til 
patientkort blev trykket ned.

106 Intet protokolnavn blev indtastet, da protokollen skulle 
gemmes.

107 Knappen Hent protokol blev trykket ned, men ingen 
brugerprotokoller er opsat i enheden. Se side 51 for yderligere 
oplysninger om, hvordan brugerprotokoller gemmes.

108 Protokollen kan ikke gemmes, fordi enheden allerede har det 
maksimale tilladte antal protokoller gemt.

109 MMC forsøges aktiveret, men der er ingen MMC isat i MMC-
porten.

KODE Beskrivelse

110 Brugeren forsøger at opdatere enhedens software, men 
det MMC-kort, der sidder i MMC-porten er ikke en MMC-
softwareopdatering.

111 Der opstod en fejl ved forsøg på at opdatere 
kontrolpanelsoftware.

112 Der opstod en fejl ved forsøg på at opdatere 
interfacepanelsoftware.

113 Den behandling de aktiveres på patientkortet er en træktype.

114 Den behandling de aktiveres på patientkortet er en 
elektroterapitype.

115 Den behandling, der aktiveres på patientkortet, er en 
kontinuerlig passiv bevægelse (CPM) behandlingstype.

116 Den behandling, der aktiveres på patientkortet, er en kortbølget 
diatermi-behandlingstype.

117 Den behandling de aktiveres på patientkortet er en ukendt type.

118 Der blev trykket på en knap, som gav adgang til MMC-kortet 
(f.eks. radial trykbølgerationale, kontraindikationer osv.), men det 
MMC, der sidder i MMC-porten er ikke det korrekte MMC.

119 Der blev trykket på sletknappen, mens en standard 
(fabriksindstillet) protokol er markeret.

Fejlkoder og -beskrivelser
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FEJL (FORTSAT)

KODE Beskrivelse

121 START-knappen blev trykket på, men et håndstykkekabel er ikke 
tilsluttet til et udgangsstik.

122 START-knappen blev trykket på, men et håndstykkekabel er ikke 
tilsluttet til Kanal 1-udgangsstik.

123 START-knappen blev trykket på, men et håndstykkekabel er ikke 
tilsluttet til Kanal 2-udgangsstik.

124 Brugeren forsøger at bruge den forkerte sender til den valgte 
protokol.

125 Senderen i Kanal 1 har nået en million impulser.

126 Senderen i Kanal 2 har nået en million impulser.

127 Håndstykkekablet er frakoblet fra udgangsstikket under 
terapisessionen.

 ADVARSEL
 
I tilfælde af at der vises en fejlmeddelelse, som begynder med 2 eller 3 
skal al anvendelse af enheden stoppes og duskal kontakte forhandleren 
eller DJO. Denne type af fejl og advarsler er tegn på et internt problem i 
enheden, som skal testes af DJO en servicetekniker, der er godkendt af 
DJO, før yderligere betjening eller brug af systemet.

Brug af enheden, som peger på en fejl eller advarsel i de nævnte 
kategorier, kan indebære risiko for skade på patienten, brugeren eller 
medføre omfattende intern beskadigelse af systemet.

 

ADVARSEL
Hvis der opstår visningsfejl eller anden åbenlys defekt, slukkes straks 
for enheden ved hjælp af strømkontakten, og den autoriserede 
servicepartner kontaktes.
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VEDLIGEHOLDELSE AF INTELECT RPW

Rutinemæssig vedligeholdelse
Vær opmærksom på følgende ved vedligeholdelse af enheden:

•	 Som producent er DJO kun ansvarlige for enhedens sikkerhed 
og pålidelighed, hvis den anvendes i overensstemmelse med 
brugervejledningen.

•	 Sikkerhedsinspicering, vedligeholdelse, reparationer 
og ændringer må udelukkende udføres af et godkendt 
servicecenter eller servicepersonale, der er godkendt af DJO.

Rengøring og desinfektion
Når enheden rengøres, skal du være opmærksom på følgende:

1  Kobl enheden fra, og tag 
håndstykkekablet ud af 
stikket på enheden.

2  Tør overskydent 
kontaktgelé af senderen.

3  Rengør baseenheden med 
en blød ren klud, der fugtes 
med vand og en mild 
bakteriedræbende sæbe. 
Undgå brug af slibemidler 
og rengøringsvæsker.

4  R-SW-håndstykket 
rengøres efter hver 
patientanvendelse 
(fjern først front- og 
bagkapslerne - side 28). 
Brug en blød, ren klud, 
der fugtes med alkohol, 
en alkoholbaseret 
aftørringsserviet eller en 
mild bakteriedræbende 
sæbe. Undgå brug 
af slibemidler og 
rengøringsvæsker. Se trin 
7 og 8 på side 74 for flere 
oplysninger vedrørende 
rengøring af senderen.

5  Fjern beskyttelsespuden 
ved at trække den op og 
af håndtaget for at rengøre 
håndtaget. Brug en blød, 
ren klud, der fugtes 
med vand og en mild 
bakteriedræbende sæbe 
til at aftørre håndtaget. 
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Undgå brug af slibemidler 
og rengøringsvæsker.

6  Vent indtil enheden er 
fuldstændig tør, før den 
betjenes igen.

7  Det anbefales, at 
senderne rengøres med et 
ultralydsrengøringsbad, der 
er udviklet til desinficering 
af varmefølsomme, 
genanvendelige 
medicinske instrumenter. 
Hvis man ikke har et 
ultralydsbad, rengøres 
delene under løbende 
vand og aftørres med 
en alkoholbaseret 
aftørringsserviet eller 
spray med alkoholbaseret 
rengøringsmiddel, og de 
tørres med en blød, ren 
klud.

8  Når man rengører 
senderen, skubbes 
afstandsringen til sidst, 
så det indre hulrum kan 
rengøres.

9  Saml senderen og 
håndstykket igen ved 
at udføre trin 4 og 3 i 
omvendt rækkefølge.

 
 
Vedligeholdelse af håndstykke
Hyppig rengøring anbefales (hver dag efter brug)

Teknik
Anvend den rengøringsbørste, der følger med håndstykkesættet til 
at rengøre førerøret på samme måde, som et geværløb rengøres. 
Rengør også projektilet med hånden med en blød klud.

Forsigtig: Brug ikke nogen form for smøremidler til rengøring af rør 
eller projektil.

VEDLIGEHOLDELSE AF INTELECT RPW (FORTSAT)



VEDLIGEHOLDELSE Intelect® RPW

76

Fjernelse og udskiftning af vandflaske
Tøm vandflasken mindst én gang ugentlig, eller hvis den er halv 
fuld. Det gøres som følger:

1  Afbryd enheden fra 
strømkilden.

2  Træk skuffen ud. 
 
 
 
 

3  Skyd vandflasken ud af 
dens holder. 
 
 
 
 
 
 
 

4  Hold kapslen, drej flasken 
mod uret og fjern kapslen.

5  Tøm flaskens indhold. 
 
 
 
 

6  Udskift flasken ved at holde 
kaplsen og dreje flasken 
med uret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLIGEHOLDELSE AF INTELECT RPW (FORTSAT)
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7  Skyd vandflasken tilbage i 
dens holder.

8  Skub skuffen ind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udskiftning af projektil og førerør
Projektiler og føreslanger skal udskiftes efter 1.000.000 impulser. Gør 
følgende for at skifte senderen:

1  Tag stikke ud af enheden 
og fjern håndstykkekablet 
fra stikket bag på enheden.

2  Skru bagkapslen af ved 
at dreje den mod uret og 
hold håndstykket. 
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3  Skru skaftet fra håndstykket 
ved at dreje det mod uret.

BEMÆRK: Anvend den 
medfølgende 22 mm 
skruenøgle om nødvendigt. 
 
 
 

4  Fjern skaftet fra 
håndstykkets kabinet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Projektilet kan ligge indeni 
håndtaget. Placér hånden 
over hullet i håndtaget 
og vend det, så projektilet 
falder ud i din hånd. 

Hvis projektilet er i skaftet, 
placeres hånden over 
skaftets åbne ende og 
vend det, så projektilet 
falder ud i din hånd.

BEMÆRK: Sørg for, at hele projektilet tages ud. Det kan være gået 
i stykker under anvendelse. 
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6  Skyd den lange ende af umbraconøglen gennem hullet i føreslangen.

7  Mens skaftet holdes i den ene hånd, trækkes føreslangen ud af skaftet med den anden hånd.

BEMÆRK: Føreslangen sidder godt i skaftet, så du skal trække hårdt for at fjerne den.

8  Kassér det brugte projektil.

9  Rengør ydersiden af skaftet, senderen og skruekapslen med en blød, ren klud, der er fugtet med 
vand og en mild bakteriedræbende sæbe. Undgå brug af slibemidler og rengøringsvæsker. 

BEMÆRK: Vent, indtil de rengjorte komponenter er tørre, før du fortsætter med trin 10.

10  Rengør skaftet (røret) indvendigt med den rengøringsbørste, der følger med håndstykkesættet. 
Rengøring bør udføres hver dag efter brug.

BEMÆRK: Brug ikke nogen form for smøremidler til rengøring af håndstykket. 
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11  Udskift om nødvendigt det 
røde forseglingsærme ved 
at trykke det ind i skaftet, 
indtil den ikke kan komme 
længere. 
 
 
 
 

12  Indsæt det nye førerør i 
skaftet.

BEMÆRK: Sørg for at 
indsætte enden af førerøret 
uden hullerne i skaftet. 
 
 
 
 
 
 

13  Tryk førerøret ind i skaftet, 
indtil det sidder på plads. 
 
 
 
 
 
 
 

14  Indsæt det nye projektil i 
førerøret. 
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15  Indsæt skaftet på 
håndtaget og drej mod 
uret, indtil det sidder godt 
fast. 
 
 
 
 
 

16  Brug en hånd til at holde 
håndtaget, og den anden 
hånd til at stramme skaftet 
i håndtaget ved hjælp af 
skruenøglen på 22 mm.

BEMÆRK: Stram skaftet, så 
du ikke kan løsne det med 
hånden. 
 
 
 

17  Sæt bagkapslen på igen 
ved at dreje den med uret 
og hold håndstykket.

18  Sæt stikket i enheden og 
tilslut håndstykkekablet 
til udgangsstikket bag på 
enheden.

19  Nulstill impulstælleren ved 
at følge trinnene i starten 
på side 67.

 FARE
Hvis enheden ikke er betjeningssikker, skal den reparares af godkendt 
servicepersonale, og operatørene skal informeres om enhedens mulige 
farer.
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FARE
•	Væske må under ingen omstændigheder kunne trænge 

ind i enhedens åbninger (f.eks. tilslutningsstikkene til 
håndsætkablerne). Derfor må der ikke anvendes rengørings- eller 
desinfektionssprøjtemidler.
•	Enheden, håndstykke og kabler må ikke steriliseres ved hjælp af 

damp eller gas.
•	Rengør aldrig enheden med slibemidler, desinfektionsmidler eller 

opløsningsmidler, der kan ridse kabinettet eller LCD eller ellers 
beskadige enheden.
•	For at undgå elektrisk stød skal strømstikket tages ud af 

strømkontakten, før enheden rengøres eller desinficeres..

Sikkerhedsinspiceringer
Følgende sikkerhedsinspiceringer skal udføres på denne enhed. 
Det skal udføres af personer, der på baggrund af træning, kendskab 
eller praktisk erfaring er i stand til at udføre inspiceringer korrekt og 
uafhængigt.

Visuel inspicering (daglig)

Når der udføres daglig inspicering af enheden, skal du især være 
opmærksom på følgende områder med mulig skade:

•	 Deformering af enhedens hylster
•	 Skade på strømkabel
•	 Skde på håndstykkettilslutning
•	 Skade på håndstykkekabel

Funktionstest (daglig)

Når der udføres daglig inspicering af enheden, skal du især være 
opmærksom på følgende områder med mulig skade:

•	 Indikatorer fungerer korrekt
•	 Visning af betjeningstilstande

BEMÆRK: Det er institutionens ansvar at bekræfte, at enheden 
er i overensstemmelse med klinikkens, de lokale og 
nationale jordafledningsgrænser.

VEDLIGEHOLDELSE AF INTELECT RPW (FORTSAT)
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Service

Interlect RPW-enheden skal rekalibreres, hvis den ikke fungerer i 
henhold til specifikationerne efter rutinemæssig vedligeholdelse 
og sikkerhedsinspicering er udført. Det anbefales, at alle kortbølget 
diatermiprodukter fra DJO sendes til fabrikken eller en autoriseret 
forhandler ved reparation eller rekalibrering. Hvis der er brug 
for service, garanti eller reparation til enheden, skal De kontakte 
sælgeren eller Deres lokale DJO-kundeservice.

BEMÆRK: Enheden blev kalibreret under produktionsprocessen 
og er klar til at brug ved levering.

VEDLIGEHOLDELSE AF INTELECT RPW (FORTSAT)

FARE
Udfør ikke uautoriserede reparationer under nogen omstændigheder.
Send enheden tilbage til DJO til service.

I overensstemmelse med EU-direktiv (2002/96/EC) vedrørende 
bortskaffelse af elektronisk og elektrisk udstyr efter endt levetid. 
Angiver et krav om ikke at bortskaffe elektronisk og elektrisk 
udstyr i det kommunale affald. Kontakt den lokale distributør for 
oplysninger vedrørende bortskaffelse af enheden og tilbehøret.
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BEMÆRK: Strømledningen, som følger med enheden, opfylder 
de elektriske krav for det land, hvor systemet skal 
bruges.

STANDARDTILBEHØR

REF. Beskrivelse Mængde

28668 Intelect RPW CD brugervejledning 1
28671 Intelect RPW lynvejledning 1
4248 Conductor™ transmissionsgel -250 ml i flaske 1

28700 Håndstykketilbehør, der omfatter følgende: 1
28699      D-ACTOR (R-SW) håndstykkeapplikator 1
28736      Projektil 3
17638      R15 - 15 mm ESWT sender 1
28724      D20-S D-ACTOR® 20 mm sender 1
28737      Forseglingssæt 1
28738      Føreslange 2
28739      Rengøringsbørste 1

REF. Beskrivelse Mængde

En af følgende:

14679 USA [18 AWG, 118 tommer (300 cm)] 1

14814 Schweiz [18 AWG, 118 tommer (300 cm)] 1

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

14816 Indien [18 AWG, 118 tommer, (300 cm)] 1

14817 Israel [18 AWG, 118 tommer, (300 cm)] 1

14818 Danmark [18 AWG, 118 tommer, (300 cm)] 1

14819 Australien [18 AWG, 118 tommer, (300 cm)] 1

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

14821 Japan [18 AWG, 118 tommer, (300 cm)] 1

EKSTRATILBEHØR
REF. Beskrivelse Mængde

28701 Revisionssæt, der indeholder udskiftningsførerør og 2 projektiler 1

28725 D35 D-ACTOR® 35 mm sender 1

28726 F15 Focus-Lens 15 mm sender 1

28728 D15 Deep Impact® 15 mm sender 1

28729 C15 CERAma-x® ESWT 15 mm sender 1

REF. Beskrivelse Mængde

28730 V-ACTOR® håndstykke applikatorsæt, der indeholder: 1

28740      V25 V-ACTOR® 25 mm vibrationssender 1

28741      V40 V-ACTOR® 40 mm vibrationssender 1

28742 Rødt forseglingsærme 1
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DJO, LLC  ("Selskabet") garanterer, at Intelect RPW ("Produktet") ikke indeholder fejl i materiale eller udførsel. Denne garanti er gældende i 3 år fra datoen for det oprindelige forbrugerkøb. Hvis 
produktet ikke fungerer i løbet af garantiens periode på tre år som følge af fejl i materiale eller udførelse, vil selskabet eller forhandleren, efter selskabets valg, reparere eller udskiftet produktet 
vederlagsfrit..

Enhver reparation af Produktet skal foretages af et servicecenter, som er autoriseret af Selskabet. Enhver ændring eller reparation, som udføres af et uautoriseret center eller person, gør denne garanti 
ugyldig.

Garantiperioden for tilbehør er 365 dage eller 5 millioner stød.
 
Garantien omfatter ikke følgende:
	 •	Reservedele	eller	arbejde	udført	af	nogen	anden	end	Selskabet,	forhandleren	eller	en	af	Selskabet	certificeret	serviceteknikker. 
	 •	Fejl	eller	skade,	som	følge	af	arbejde	udført	af	en	anden	end	Selskabet,	forhandleren	eller	en	af	Selskabet	certificeret	serviceteknikker. 
	 •	Enhver	funktionsfejl	eller	fejl	ved	Produktet	som	følge	af	forkert	anvendelse,	herunder,	men	ikke	begrænset	til,	mangel	på	rimelig	og	nødvendig	vedligeholdelse	eller	anvendelse,	som	 
    ikke er i overensstemmelse med Produktets brugsanvisning. 
	 •	DJO,	LLC	er	ikke	ansvarlig	for	personskade	eller	tingskade	som	følge	af	ændringer	eller	service	udført	af	ikke-autoriseret	DJO,	LLC-servicepersonale.

SELSKABET ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR EKSTRA- ELLER FØLGESKADER.
I visse områder tillader man ikke udelukkelsen eller begrænsninger i ekstra- eller følgeskader, så ovenstående er måske ikke relevant for Dem.

Følgende kræves for at få service fra Selskabet eller forhandleren i henhold til garantien:

   1. Der skal fremsættes et skriftligt krav i garantiens periode til Selskabet eller forhandleren. 

   2. Ejerens skal returnere Produktet til Selskabet eller forhandleren.

Garantien giver dig en særlig juridisk rettighed og du kan også have andre rettigheder afhængig af, hvor du befinder dig.

Selskabet bemyndiger ikke nogen person eller repræsentant til at indgå nogen form for forpligtelse eller ansvar i forbindelse med salget af Produktet. Enhver erklæring eller aftale, som ikke er indeholdt 
i garantien, er ugyldig og har ingen virkning.

OVENSTÅENDE GARANTI ERSTATTER ENHVER ANDEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI 
 HERUNDER GARANTI ELLER SALGBARHED ELLER BRUGSEGNETHED.
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TABEL 1: VEJLEDNING OG PRODUCENTENS ERKLÆRING - ELEKTROMAGNETISK EMISSION

Intelect RPW-enheden er beregnet til brug i nedenfor angivne elektromagnetiske omgivelser. Brugeren af Intelect RPW-enheden skal sikre, 
at den bruges i sådanne omgivelser.

Udstrålingstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø - Retningslinjer

RF-emissioner
CISPR 11

Gruppe 1 Intelect RPW bruger kun RF-energi til den interne funktion. Derfor er RF-udstråling meget lav og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens i 
nærtliggende elektronisk udstyr.

RF-emissioner
CISPR 11

Klasse A

Intelect RPW er velegnet alle steder undtagen i private hjem og steder, der er direkte tilknyttet offentlig lavspændingsnetværk, der forsyner 
bygninger til almindelig beboelse.

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spændingsudsving/
flimmeremissioner

IEC 61000-3-3
Overholder
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Immunitetstest
IEC 60601

Testniveau
Ovensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø - Retningslinjer

Elektrostatisk afladning 
(ESD)

IEC 61000-4-2

± 6 kV kontakt
± 8 kV luft

± 6 kV kontakt
± 8 kV luft

Gulve bør være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulve er dækket med syntetiske materialer, bør 
den relative fugtighed være mindst 30%.

Hurtig elektrisk 
svingningsvariation/burst

IEC 61000-4-4

±2 kV for strømforsyningslinjer
±1 kV for tilførsels-/udgangslinjer

±2 kV for strømforsyningslinjer
Ikke relevant - Ingen tilførsels-/

udgangslinjer

Netstrømmens kvalitet bør være den samme som kvaliteten for et typisk kommercielt eller 
hospitalsmiljø.

Spændingsbølge
IEC 61000-4-5

±1 kV differentialtilstand
±2 kV almindelig tilstand

±1 kV differentialtilstand
±2 kV almindelig tilstand

Netstrømmens kvalitet bør være den samme som kvaliteten for et typisk kommercielt eller 
hospitalsmiljø.

Spændingsfald, korte 
afbrydelser og 

spændingsvariationer 
i strømforsyningens 

tilførselslinjer.
IEC 61000-4-11

<5 % UT 
(>95 % fald i UT) for 0,5 cyklus

40 % UT 
(60 % fald i UT) for 5 cyklusser

70% UT 
(30 % fald i UT) for 25 cyklusser

<5 % UT 
(>95 % fald i UT) for 5 sek.

<5 % UT 
(>95 % fald i UT) for 0,5 cyklus

40 % UT 
(60 % fald i UT) for 5 cyklusser

70% UT 
(30 % fald i UT) for 25 cyklusser

<5 % UT 
(>95 % fald i UT) for 5 sek.

Netstrømmens kvalitet bør være den samme som kvaliteten for et typisk kommercielt eller 
hospitalsmiljø. Hvis brugeren af Intelect RPW kræver uafbrudt funktion under netstrømsvigt, anbefales 
det, at Intelect RPW strømføres af en nødstrømsforsyning eller et batteri.

Strømfrekvens (50/60Hz) 
magnetisk felt

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Magnetiske felter for driftsfrekvens bør være på niveauer, der er karakteristiske for en typisk lokalitet i et 
typisk kommercielt eller hospitalsmiljø.

TABEL 2: VEJLEDNING OG PRODUCENTENS ERKLÆRING - ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET

Intelect RPW-enheden er beregnet til brug i nedenfor angivne elektromagnetiske omgivelser. Brugeren af Intelect RPW skal sikre, at den 
bruges i sådanne omgivelser.

BEMÆRK: UT ier AC netspænding før anvendelse af textniveau.
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Immunitetstest
IEC 60601

Testniveau
Ovensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø - Retningslinjer

Bærbar og mobil RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på Intelect RPW samt kabler end den anbefalede afstand, 
der beregnes udfra den ligning, der stemmer overens med senderens frekvens.

Anbefalet afstand:

Ledningsbåret RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 KHz til 80 MHz

3 Vrms d = [3,5]√P  
           V1

Udstrålet RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz til 2,5 GHz

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

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

hvor P er den maksimale udgangsstrømeffekt for senderen i watt (W) i henhold til senderens fabrikant og d er den anbefalede 
separationsafstand i meter (m). 
Feltstyrker fra fikserede RF-sendere, som fastsat af en elektromagnetisk stedundersøgelse, a bør være mindre end 
overensstemmelsesniveauet i hvert frekvensområde b.
Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol:  

TABEL 2: VEJLEDNING OG PRODUCENTENS ERKLÆRING - ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET(FORTSAT)
Intelect RPW-enheden er beregnet til brug i nedenfor angivne elektromagnetiske omgivelser. Brugeren af Intelect RPW-enheden skal sikre, 
at den bruges i sådanne omgivelser.

BEMÆRK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.
BEMÆRK 2: Denne vejledning er måske ikke anvendelig i alle situationer. Eletromagnetisk udbredelse er påvirket af absorption og refleksion fra strukturer,  

genstande og mennesker.
a Feltstyrker fra fikserede sendere, såsom basestationer for radiotelefoner (mobile/trådløse) og mobile landradioer, amartørradioer, AM og FM radioudsendelser 
og fjernsynsudsendelser kan teoretisk set ikke forudsiges med nøjagtighed. Det bør overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse af steder for at 
vurdere det elektromagnetiske miljø pga. faste RF-sendere. Hvis den målte feltstyrke på stedet, hvor Intelect RPW anvendes, overstiger ovenstående gældende 
RF-overenstemmelsesniveau, skal Intelect RPW overvåges for at bekræfte normal betjening. Hvis abnorm ydeevne observeres, kan yderligere forholdsregler være 
nødvendige, såsom omorientering eller omplacering af Intelect RPW.
b Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrker være mindre end 3 V/m.
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Normeret maks. udgangseffekt for  
sender

W

Separationsafstand i henhold til senderfrekvens 
m

150 KHz til 80 MHz

d = [3,5]√P  
    V1

80 MHz til 800 MHz

d = [3,5]√P 
E1

800 MHz til 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

TABEL 3:  ANBEFALET AFSTAND MELLEM BÆRBART OG MOBILT RF-KOMMUNIKATIONSUDSTYR  
  OG INTELECT RPW
Intelect RPW er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvori udstrålede RF-forstyrrelser styres. Intelect RPW-brugeren kan hjælpe med 
at forhindre elektromagnetisk interferens ved at sørge for, at der er minimal afstand mellem bærbare og mobile RF-kommunikationsudstyr 
(sendere) og Intelect RPW, som det anbefales nedenfor i henhold til maksimal udgangseffekt for kommunikationsudstyr.

For sendere med en nominel maksimal udgangseffekt, der ikke står på listen, vil den anbefalede afstand d i meter (m) være angivet ved hjælp af den 
ligning, der gælder for senderens frekvens, hvor P er den maksimale nominelle udgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til dennes producent. 

BEMÆRK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder adskillelsesafstanden for det højere frekvensområde.
BEMÆRK 2: Denne vejledning er måske ikke anvendelig i alle situationer. Eletromagnetisk udbredelse er påvirket af absorption og refleksion fra 

strukturer, genstande og mennesker.
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