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Deze handleiding is bedoeld voor de eigenaren en gebruikers van het Intelect® RPW-systeem. U vindt er algemene informatie over de 
bediening in, maar ook de voorzorgsmaatregelen en onderhoudsinformatie. Voor een optimaal gebruik, een ideale werking en langere 
levensduur van het toestel moet u deze handleiding aandachtig doorlezen, zodat u vertrouwd bent met de verschillende functies 
en accessoires voordat u het toestel in gebruik neemt. Deze handleiding bevat algemene veiligheids-, gebruiks-, onderhouds- en 
behandelingsinstructies voor de eigenaren en bedieners van het Intelect RPW-therapiesysteem.

De specificaties in deze handleiding waren van toepassing op het tijdstip van publicatie. In het kader van de strategie om steeds betere 
producten te leveren, kan DJO, LLC echter op gelijk welk moment deze technische gegevens aanpassen, zonder dat dit leidt tot enige 
verplichtingen voor DJO, LLC.

Voor het toepassen van een willekeurige behandeling bij een patiënt, moet de gebruiker van dit instrument de informatie in deze 
handleiding lezen, begrijpen en opvolgen voor elke beschikbare behandelingsmodus. Dit geldt tevens voor de indicaties, contra-
indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Raadpleeg ook andere bronnen voor bijkomende informatie over de toepassing 
van radiale drukgolfbehandeling.

Kwalificaties van de gebruiker
De Intelect RPW is exclusief bestemd voor gebruik door medisch specialisten en mag alleen worden gebruikt door gekwalificeerde 
en geïnstrueerde medisch deskundigen in een klinische omgeving. Er wordt van deze specialisten verwacht dat ze praktijkkennis 
hebben over medische procedures, toepassingen en de technologie, en dat ze ervaring hebben in het behandelen van de indicaties 
die staan vermeld op pagina 18. Specialisten moeten beschikken over lichamelijke en cognitieve basisvereisten (zoals zicht, gehoor en 
geletterdheid). Ook wordt verwacht dat het bovenlichaam naar behoren functioneert.

De Intelect RPW is ontworpen voor een demografische doelgroep met een leeftijd tussen 18 en 65 jaar.
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Productbeschrijving
De Intelect RPW is bestemd voor gebruik op hoofdzakelijk niet-steriele medische locaties. De Intelect RPW kan worden gebruikt 
voor de behandeling van indicaties met radiale, pneumatisch voortgebrachte, akoestische golven met lage energie (schokgolven) of 
drukimpulsen.

De Intelect RPW is een ballistische schokgolfgenerator op samengeperste lucht met ballistische onderdelen van hoge precisie in 
de applicator voor het genereren van schokgolven. De beweging en het gewicht van het projectiel dat wordt aangedreven door 
samengeperste lucht, produceren kinetische energie die wordt omgezet in geluidsenergie als het projectiel een onbewogen oppervlak 
raakt (schoktransmitter). Deze akoestische impuls wordt rechtstreeks overgebracht naar het doelweefsel.

Deze golven worden natuurkundig geclassificeerd als radiale drukgolven. De toegepaste drukpuls verspreidt zich radiaal in het weefsel en 
heeft een therapeutisch effect op het weefsel.

OPMERKING: Medische apparaten die werken op basis van het bovenstaande principe, worden in de moderne medische literatuur 
meestal extracorporale schokgolfsystemen genoemd.

Blijf op de hoogte van recente klinische ontwikkelingen op het gebied van radiale drukgolfbehandeling. Neem alle voorzorgsmaatregelen 
die voor behandeling nodig zijn. Blijf op de hoogte van indicaties en contra-indicaties die van toepassing zijn op het gebruik van radiale 
drukgolfbehandeling.

Dit toestel mag enkel worden gebruikt door en verkocht aan een getraind arts met een voorschrift en onder het toezicht van 
een erkend arts 

© 2017 DJO, LLC  Alle rechten voorbehouden  Elk gebruik van redactionele, geïllustreerde of lay-outonderdelen van deze publicatie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
DJO, LLC is ten strengste verboden  Deze publicatie is geschreven, geïllustreerd en voorbereid voor distributie door DJO, LLC  Enkele delen van deze handleiding zijn gekopieerd met de 
toestemming van STORZ MEDICAL 
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D-35mmD-20mm

Waarschuwing D-20mm:  Vermijd gebruik van de D-20mm-zender met drukniveaus hoger dan 3 bar op het scherm indien deze niet wordt 
aangebracht op een oppervlak waarmee geen fysiek contact wordt gemaakt (lichaam). Het risico bestaat dat de 
handset beschadigd raakt.

Waarschuwing D-35mm:  Vermijd met de D35mm-zender te allen tijde een druk boven 3 bar op het scherm. Het risico bestaat dat de handset 
beschadigd raakt.
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ALGEMENE INFORMATIE
Het Intelect RPW-toestel en de bijbehorende onderdelen en individuele elementen voldoen als eenheid aan de momenteel geldende 
veiligheidsnormen en voldoen aan de bepalingen van IEC 60601-1 en de regelgeving betreffende medische producten. Raadpleeg  
pagina 30 voor meer informatie over de normen waaraan de Intelect RPW voldoet.

Het toestel en de externe onderdelen (accessoires) zijn veilig indien naar behoren en in overeenstemming gebruikt met de uitleg en 
instructies in deze documentatie. Het toestel of de externe onderdelen kunnen echter gevaren opleveren. Daarom is het essentieel 
dat iedereen die het toestel voor radiale drukgolven gebruikt, zich bewust is van de mogelijke gevaren van het toestel en de externe 
onderdelen alvorens het toestel te gaan gebruiken.

Lees alle veiligheidsinstructies in deze gebruikshandleiding en volg ze op.

De volgende functies zijn beschikbaar op het Intelect RPW-toestel:

Duidelijk aanraakscherm
Biedt de gebruiker de mogelijkheid een optie op het scherm te gebruiken door het eenvoudigweg aan te raken. Leidt de gebruiker door 
de installatie aan de hand van constante feedback over instellingen voor de behandeling. Biedt de gebruiker een optimale zichtbaarheid 
tijdens de lopende procedures. Biedt de gebruiker de mogelijkheid het toestel uit te schakelen door op het scherm te drukken.

Clinical Protocols™
Een efficiënte aanpak voor het instellen van een behandeling met vooraf gedefinieerde parameters.

Indicaties met een snelle link
De Intelect RPW beschikt over een uniek deel “Indicaties met een snelle link” waardoor de gebruiker specifieke klinische indicaties kan 
kiezen en de meest gebruikelijke behandeling voor de gekozen indicatie kan toepassen. Alle modaliteiten kunnen op de gebruikelijke wijze 
worden aangepast om de behandeling op maat te maken voor elke therapie die voor een patiënt is voorgeschreven.
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ALGEMENE INFORMATIE (VERVOLG)
Gebruikersprotocollen
Met de gebruikersprotocollen kunt u de parameters van elk programma (protocol) instellen, opslaan en wijzigen om het aan te passen aan 
de specifieke behoeften van uw patiënt. U kunt maximaal 200 gebruikersprotocollen creëren.

Screensaver
De screensaver functioneert als elke andere screensaver op een normale computer en verkleint de kans dat het scherm inbrandt. 
Het toestel schakelt over op de screensavermodus als het toestel gedurende 10 minuten niet gebruikt is. Als de gebruiker op het 
aanraakscherm of op een knop van de interface voor de gebruiker drukt, keert het toestel terug naar het beginscherm.

Realtime klok
De realtime klok houdt de datum en tijd in de gaten, zelfs als het toestel uitgeschakeld of niet ingestoken is.

Geleidelijke toename van de intensiteit
Via de toets "Ramp" op het beginscherm en het venster Edit Treatment kan de intensiteit geleidelijk worden verhoogd van 1,4 bar tot de 
ingestelde intensiteit. Deze functie is nuttig bij het behandelen van aandoeningen waarbij de voorkeur gegeven wordt aan het opbouwen 
van de intensiteit in plaats van de volledige intensiteit vanaf het begin van de behandeling aan de patiënt toe te dienen.

Sommige patiënten kunnen zich in eerste instantie onprettig voelen bij de RPW. De geleidelijke verhoging van de intensiteit dient echter 
om de patiënt te laten wennen aan de druk van de output. Als de Ramp-functie ingeschakeld is, wordt de intensiteit na toediening van 
een derde van de impulsen verhoogd tot de vooraf bepaalde instelling. Raadpleeg pagina 44-45 voor meer informatie over de Ramp-
functie van het Intelect RPW-toestel.
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De voorzorgsmaatregelen in dit hoofdstuk en in de hele handleiding worden met specifieke symbolen aangeduid. U moet deze symbolen 
en hun definitie kennen alvorens u dit toestel gebruikt. De definities van de symbolen zijn:

OPGELET
De tekst met het symbool "LET OP" wijst op de gevolgen van 
eventuele veiligheidsovertredingen, waarbij licht of matig letsel of 
schade aan het toestel kan ontstaan.

WAARSCHUWING
De tekst met het symbool “WAARSCHUWING” wijst op 
de gevolgen van een eventuele miskenning van de 
veiligheidsinstructies, waarbij er ernstige letsels of ernstige schade 
aan het toestel kan ontstaan.

De tekst met het symbool "Explosiegevaar" wijst op de 
gevolgen van eventuele veiligheidsovertredingen wanneer 
dit toestel wordt gebruikt in aanwezigheid van ontvlambare 
anesthesie.

OPMERKING: Overal in deze handleiding kunt u 
“OPMERKING” vinden. Deze opmerkingen 
bieden nuttige informatie over een bepaald 
onderwerp of over de beschreven functie.

DEFINITIE VAN DE VOORZORGSMAATREGELEN

Explosiegevaar

GEVAAR
De tekst met het symbool "GEVAAR" wijst op de gevolgen van 
eventuele veiligheidsovertredingen, waarbij duidelijke gevaarlijke 
situaties optreden die kunnen resulteren in overlijden of ernstig 
letsel.

Tekst met het symbool "Gevaarlijke spanning" dient om de 
gebruiker attent te maken op mogelijke risico's doordat de 
patiënt of gebruiker bij bepaalde behandelingsconfiguraties 
aan elektrische lading wordt blootgesteld.

Gevaarlijke spanning

Raadpleeg instructiehandleiding/-boekje
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OPGELET
•	Lees de voorzorgsmaatregelen en de bedieningsvoorschriften. 

U moet ze begrijpen en u moet zich er aan houden. Wees op 
de hoogte van de beperkingen en gevaren in verband met het 
gebruik van elk toestel voor radiale drukgolfbehandeling. Let op de 
waarschuwingen en bedieningsvoorschriften op het toestel.
•	Alvorens de Intelect RPW te gebruiken, dient u alle informatie in 

deze handleiding te hebben gelezen en te begrijpen. Het is een 
essentiële vereiste om bekend te zijn met alle informatie in deze 
handleiding om het systeem op efficiënte en optimale wijze te 
gebruiken, zodat er geen personen gewond raken, er geen schade 
ontstaat aan de apparatuur en er goede behandelingsresultaten 
worden behaald.
•	Het is een essentiële vereiste de inhoud van deze handleiding te 

kennen bij de bediening van de Intelect RPW.
•	Het negeren van informatie in deze handleiding wordt beschouwd 

als abnormaal gebruik van het toestel.
•	Gebruik de Intelect RPW NIET in combinatie met andere toestellen.
•	Gebruik dit toestel NIET in de nabijheid van andere toestellen die 

elektromagnetische energie op onbeschermde wijze uitstralen. 
Draagbare en mobiele radiocommunicatieapparatuur kan invloed 
hebben op elektromedisch materiaal.

OPGELET
•	Het toestel moet vóór elk gebruik regelmatig worden gecontroleerd 

om er zeker van te zijn dat alle onderdelen normaal functioneren 
(bijv. met de toets "STOP" wordt de behandeling beëindigd, met 
de toets "START" begint de behandeling, met de trekker op het 
handstuk worden impulsen toegediend door de transmitter, enz.) en 
dat vooral dat de pijltoets “Omhoog” of “Omlaag” (zie pagina 27) het 
aantal toegediende impulsen van de transmitter aanpast.
•	Gebruik GEEN scherpe voorwerpen, zoals een potlood of een 

balpen, om de toetsen/knoppen op het controlepaneel te bedienen 
omdat dit beschadigingen tot gevolg kan hebben.
•	Dit toestel moet worden vervoerd en opgeslagen op een 

temperatuur tussen de 0 °C en 60 °C om schade te voorkomen aan 
het toestel of de onderdelen.
•	Wees voorzichtig met accessoires voor de radiale 

drukgolfbehandeling. Een onjuiste hantering van de accessoires kan 
een negatieve invloed hebben op de eigenschappen.
•	Controleer vóór elk gebruik de kabels, bijbehorende connectoren en 

accessoires.
•	Gebruik alleen accessoires die bij het toestel worden geleverd of die 

door DJO worden aangeraden. De veiligheid van andere producten 
dan die van DJO is niet vastgesteld en het gebruik daarvan kan 
letsel veroorzaken bij de patiënt en de minimumveiligheidsgaranties 
tenietdoen.
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OPGELET
•	Trek de stroomtoevoerkabel uit het toestel voordat u de buitenkant 

van het toestel opent. Raadpleeg een technicus voor hulp.
•	Dit toestel heeft een afgifte die een fysiologisch effect tot gevolg 

kan hebben.
•	De aarding is alleen betrouwbaar als de apparatuur wordt 

aangesloten op een equivalent stopcontact dat is goedgekeurd voor 
ziekenhuisgebruik.
•	Voor elektromedisch materiaal gelden speciale voorzorgsmaat-

regelen met betrekking tot EMC. Het materiaal moet volgens de 
EMC-gegevens in deze handleiding geïnstalleerd en in gebruik 
genomen worden.
•	Dit toestel straalt radiofrequentie-energie uit, en – indien het toestel 

niet volgens de aanwijzingen wordt geïnstalleerd en gebruikt – kan 
het schadelijke interferentie veroorzaken aan andere toestellen in 
de nabijheid. Men kan echter niet verzekeren dat interferentie niet 
optreedt bij een bepaalde installatie. Schadelijke interferentie bij 
andere toestellen kan worden vastgesteld door dit toestel aan en 
uit te zetten. Probeer de interferentie te corrigeren aan de hand 
van een van de volgende mogelijkheden: heroriënteer of verplaats 
het ontvangende toestel, plaats de toestellen verder uit elkaar, 
sluit het toestel op een stopcontact van een ander circuit aan 
dan het stopcontact waaraan het (de) andere toestel(len) is (zijn) 
aangesloten en raadpleeg een technicus van het bedrijf voor hulp.

OPGELET
•	Om de scheidingsafstand voor alle werkende apparatuur in de buurt 

van de Intelect RPW te bepalen, raadpleegt u de EMC-tabellen die 
van toepassing zijn op de andere apparatuur.
•	Dit toestel mag enkel worden gebruikt door en verkocht aan een 

getraind arts met een voorschrift en onder het toezicht van een 
erkend arts.
•	Alleen gebruikers die zijn getraind in het gebruik van radiale 

drukgolftherapie mogen het toestel en de bijbehorende 
applicatoren bedienen.
•	Als het toestel wordt uitgeschakeld met de aan/uit-toets, wordt 

het toestel niet geïsoleerd van de netvoeding. U moet derhalve de 
mannetjesstekker van de stroomkabel uit het stopcontact trekken 
om het toestel los te koppelen van de elektriciteit.
•	De Intelect RPW is niet bestemd voor de behandeling van 

nierstenen.
•	Druk de tabs op de remmen van de zwenkwielen in om te 

voorkomen dat de voorwielen tijdens de behandeling en de opslag 
bewegen.
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WAARSCHUWING
•	Dit toestel is niet ontworpen om indringing van water of 

vloeistoffen te voorkomen. Indringing van water of vloeistoffen kan 
leiden tot storingen van de interne onderdelen van het systeem en 
daardoor mogelijke letsels bij de patiënt veroorzaken.
•	Wees voorzichtig als dit toestel in de buurt van of boven op andere 

apparatuur wordt gebruikt. Als het nodig is het toestel ergens 
naast te plaatsen of te stapelen, moet gecontroleerd worden of de 
Intelect RPW normaal functioneert in de configuratie waarin deze 
gebruikt zal worden. Er kunnen eventueel elektromagnetische 
of andere interferenties in dit toestel of in de andere apparatuur 
ontstaan. Probeer dit risico op interferentie te beperken door dit 
toestel niet samen met andere apparatuur te gebruiken.
•	Gebruik alleen accessoires die speciaal voor dit toestel zijn 

ontworpen. Gebruik geen accessoires van andere bedrijven met 
dit toestel. DJO is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het 
gebruik van producten van andere bedrijven. Gebruik van andere 
accessoires of kabels (anders dan de gespecificeerde producten) 
kan leiden tot een verhoogde afgifte of een lagere immuniteit van 
het toestel.
•	Indien de bedieningselementen anders worden gebruikt dan in 

dit document beschreven, of indien de procedures anders worden 
uitgevoerd, dan kan dit tot een levensgevaarlijke blootstelling aan 
radiale drukgolfenergie leiden.
•	Controleer of het toestel elektrisch is geaard door alleen een 

aansluiting te maken op een geaard stopcontact, volgens de 
geldende nationale en plaatselijke elektrische normen.

WAARSCHUWING
•	Een onjuiste installatie, gebruik of onderhoud van het radiale 

drukgolfsysteem kan leiden tot storingen van dit toestel of 
andere toestellen.
•	De gebruiker mag geen wijzigingen aanbrengen aan de 

apparatuur met andere onderdelen dan die van DJO, LLC.
•	In geval van een defect scherm of andere duidelijke 

defecten, moet u het toestel direct uitschakelen met de aan/
uit-toets, het stroomsnoer uit het stopcontact trekken en uw 
gecertificeerd onderhoudstechnicus op de hoogte stellen.
•	De aanpassing of vervanging van onderdelen kan ertoe 

leiden dat de apparatuur niet meer voldoet aan de vereisten 
voor interferentieonderdrukking.
•	Als het toestel niet direct na de levering kan worden 

geïnstalleerd, moeten het toestel en de externe onderdelen 
of accessoires in een droge ruimte worden opgeslagen in 
hun oorspronkelijke verpakking.
•	Het toestel niet bewaren of gebruiken in een stoffige 

omgeving.
•	Plaats het toestel zo dat veilig en gemakkelijke toegang tot 

het netsnoer mogelijk is.
•	Houd alle lijnkoorden uit de buurt van de kabels van het 

toestel. Bewaar of rol de lijnkoorden niet op waar ze dicht 
in de buurt kunnen komen van de kabels van een werkend 
toestel voor radiale drukgolven. Plaats het stroomsnoer 
zodanig dat niemand erover kan struikelen.
•	Blokkeer de luchtopeningen niet.



Intelect® RPWVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

10

WAARSCHUWING
•	Houd het toestel buiten bereik van kinderen.
•	Laat de patiënt tijdens de radiale drukgolftherapie niet onbeheerd 

achter.
•	Verwijder de applicator door alleen aan de kabelconnector te 

trekken. Trek NIET aan de kabel.
•	Controleer of de stroom uitgeschakeld is als de kabel van de 

applicator verwijderd wordt. Houd de applicator vast als de kabel 
verwijderd wordt om te voorkomen dat de applicator op de grond 
valt.
•	Houd de patiënt tijdens de therapie voortdurend in de gaten.
•	Het gebruik van het toestel met een hogere druk dan 3 bar zonder 

impactoppervlak kan leiden tot schade aan de handset.
•	Ingeval een foutmelding of waarschuwing verschijnt die met een 

2 of een 3 begint, moet u het gebruik van het toestel onmiddellijk 
stopzetten en moet u contact opnemen met de distributeur of DJO 
voor hulp. Fouten en waarschuwingen van deze categorieën wijzen 
op een intern probleem met het toestel dat door DJO of een door 
DJO erkend technicus moet worden getest voordat u een instelling 
wijzigt of het systeem verder gebruikt. Het gebruik van een toestel 
dat een fout of een waarschuwing van deze categorieën weergeeft, 
kan een risico inhouden voor de patiënt of de gebruiker, kan een 
letsel bij de patiënt of de gebruiker veroorzaken of ernstige interne 

WAARSCHUWING
schade aan het systeem veroorzaken.
•	Leeg de waterfles ten minste eens per week of als deze halfvol 

is. Raadpleeg pagina 75 voor instructies over het verwijderen en 
terugplaatsen van de waterfles.

•	De behandeling mag nooit uitgevoerd worden in een gebied met 
metalen implantaten.

•	Plaats het toestel tijdens de behandeling en de opslag op een plat 
oppervlak om omvallen en rollen te voorkomen.
•	Het oppervlak van de transmitter kan warm worden. Langdurig 

contact met de huid kan kleine brandwonden veroorzaken. 
Onderbreek de therapie na maximaal 6000 pulsen om de transmitter 
te laten afkoelen.
•	Het oppervlak van de transmitter kan warm worden als het toestel 

wordt gebruikt met andere werkcyclusparameters dan die staan 
vermeld op pagina 29. De gebruiker moet de temperatuur van 
de transmitter daarom tijdens de behandelingssessie in de gaten 
houden.
•	Dien niet meer dan 300 pulsen toe op dezelfde plek.
•	Voor een continue bescherming tegen brandgevaar mogen de 

zekeringen uitsluitend door zekeringen van het juiste type en de 
juiste spanning worden vervangen.
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GEVAAR
•	Radiale drukgolftherapie kan de werking van bepaalde 

geïmplanteerde apparaten (bijvoorbeeld pacemakers) 
negatief beïnvloeden. Raadpleeg bij twijfel de behandelend 
arts van de patiënt.
•	Ander materiaal, zoals apparatuur die op patiënten wordt 

aangesloten, kan nadelig worden beïnvloed wanneer het in 
de buurt komt van radiale drukgolfsystemen.
•	Patiënten mogen niet worden behandeld met een radiale 

drukgolf als ze gevoelig zijn voor akoestische druk.
•	Patiënten mogen niet behandeld worden met radiale 

drukgolven als ze een verminderde gevoeligheid voor 
warmte hebben in het te behandelen gebied, tenzij de 
verantwoordelijke arts voor de patiënt geïnformeerd is.
•	De behandeling dient niet plaats te vinden door kleding, 

alhoewel het in pulserende modi is toegestaan een 
behandeling toe te passen door verband.
•	Verwijder hoorapparaten voordat u een behandelingssessie 

start.
•	Vóór elk gebruik controleert u de toestand van de behuizing 

en de isolatie van de applicator en de stroomkabel. 
Controleer ook of de kabels goed geleid zijn.
•	Als het toestel niet veilig voor gebruik is, moet het worden 

gerepareerd door gecertificeerd onderhoudspersoneel en 
moeten de gebruikers op de hoogte worden gesteld van de 
gevaren van het toestel.

GEVAAR
•	Verwijder, om elektrische schokken te voorkomen, de 

stroomstekker uit het aansluitpunt voordat u het toestel 
reinigt of desinfecteert.
•	In geen geval mag er vloeistof in de openingen van het 

toestel komen (d.w.z. de aansluitingen van de kabels). 
Gebruik daarom geen reinigende of desinfecterende sprays.
•	Het toestel en de kabels kunnen mogelijk niet gesteriliseerd 

zijn met gebruik van stoom of gas.
•	Reinig het toestel nooit met schuurmiddelen, desinfectans 

of oplosmiddelen die de behuizing of het toestel kunnen 
beschadigen.
•	De onderdelen van het toestel staan onder druk en hoge 

spanning. Voer in geen geval onbevoegde reparaties uit.
•	Er mogen geen schokgolven worden toegediend aan 

doelgebieden boven met lucht gevuld weefsel (longen) of 
aan gebieden in de buurt van grote zenuwen, bloedvaten, 
de wervelkolom of het hoofd.
•	De gebruiker mag geen radiale drukgolven boven het hart 

gebruiken om de theoretische interferentie van hartsignalen 
te voorkomen.
•	Het toestel moet zodanig worden geïnstalleerd dat er geen 

gevaar is voor de patiënt, de gebruiker of andere personen. 
Daarom moet u de veiligheidsinstructies en de contra-
indicaties lezen.
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GEVAAR
•	Er is explosiegevaar als de Intelect RPW wordt gebruikt in 

aanwezigheid van ontvlambare anesthesiemengsels met 
lucht, zuurstof of lachgas.
•	Het Intelect RPW-toestel bevat mogelijk di-(2-ethylhexyl)

ftalaat (DEHP) wat de weekmaker is in de meeste 
medische apparaten van pvc. Iedereen wordt dagelijks 
aan kleine hoeveelheden DEHP blootgesteld. Sommige 
personen kunnen echter via bepaalde medische 
procedures aan grote hoeveelheden DEHP blootgesteld 
worden. DEHP kan uit kunststoffen medische apparaten 
in oplossingen lekken die in contact staan met het 
kunststof. De hoeveelheid DEHP die lekt is afhankelijk van 
de temperatuur, de lipide-inhoud van de vloeistof en de 
duur van het contact met het kunststof. Als preventieve 
maatregel gebruikt u voor alle klinische procedures 
apparaten van pvc zonder DEHP of apparaten die zijn 
gemaakt van andere materialen, bijvoorbeeld ethyleen 
(EVA), siliconen, polyethyleen of polyurethaan. Vermijd 
het gebruik van DEHP-lekkend pvc bij het uitvoeren van 
alle klinische procedures bij mannelijke pasgeborenen, 
vrouwen die zwanger zijn van een mannelijke foetus of 
jongens in de puberteit.

GEVAAR
•	Het Intelect RPW-toestel bevat mogelijk bisfenol-A 

(BPA), een bouwsteen van polycarbonaat kunststof die 
wordt gebruikt bij het maken van een grote hoeveelheid 
consumentenproducten (babyflessen, waterflessen van 
ongeveer 20 liter, enz.). Dit chemische product wordt 
beschouwd als een niet-classificeerbaar carcinogeen en 
een vermoedelijke endocriene ontregelaar die hormonen 
kan verstoren of blokkeren. BPA is zeer giftig indien het 
wordt ingeslikt, via de huid wordt geabsorbeerd of wordt 
ingeademd.
•	De effecten van BPA en DEHP zijn niet bekend in de 

concentraties die aanwezig zijn in het toestel en de 
bijbehorende applicatoren.
•	Bij schade door het transport waardoor de persoonlijke 

veiligheid gevaar loopt, moet het toestel niet worden 
aangesloten op de netvoeding voordat de inspectie 
afgerond is.
•	Houd u aan regels, regelgeving en voorschriften 

met betrekking tot het juiste gebruik van 
radiofrequentievelden met hoge spanning die per locatie 
kunnen verschillen.
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PERSOONLIJKE VEILIGHEID
Bij een onjuist of onbevoegd gebruik van het toestel, kan de 
gebruiker, de patiënt of andere personen worden blootgesteld aan 
het gevaar van elektrische schokken door een hoog voltage van 
het toestel, de invloed van actieve implantaties door magnetische 
velden van het toestel en brandwonden door onjuist geplaatste 
handset of verkeerde parameters, zoals de behandelduur, 
stroomafgifte of gebruiksmodus.

Lees vóór gebruik van het toestel deze instructiehandleiding en 
volg alle informatie op die hierin wordt vermeld.

Lees met name de lijst met contra-indicaties. Raadpleeg 
"Veiligheidsinstructies" op pagina 7-12, "Contra-indicaties" op 
pagina 19-20 en "Bijkomende voorzorgsmaatregelen" op pagina 21.

Controleer vóór gebruik van het toestel altijd:

•	Of het toestel goed is aangesloten op de netvoeding.
•	Of de kabel van de handset goed is aangesloten en niet 

kruislings is aangesloten (waardoor capacitieve kortsluiting 
kan ontstaan).
•	Of alleen accessoires zijn aangesloten die zijn goedgekeurd 

door de fabrikant.
•	De handset is geplaatst volgens de aanwijzingen van de 

arts (te controleren door de arts of de fysiotherapeut indien 
aangebracht door verplegend personeel).

Praat, voor gebruik van het toestel, met de patiënt om te 
controleren of:

•	De patiënt zich tijdens de volledige behandeling in een 
comfortabele houding bevindt.
•	De patiënt zich voor en tijdens de behandeling aangenaam 

voelt.
•	De patiënt begrijpt wat hij/zij tijdens en na de behandeling 

kan verwachten.
Bepaal, voor gebruik van het toestel, het maximale nominale 
uitgangsvermogen van de respectievelijke accessoire om 
oververhitting van het weefsel te voorkomen.
Controleer op gezette tijden gedurende de behandeling:

•	Of het toestel goed werkt
•	Of de patiënt zich goed voelt.

Vraag na afloop van de behandeling aan de patiënt of hij/zij de 
behandeling goed heeft verdragen. Het behandelgebied moet door 
een gediplomeerd arts geïnspecteerd worden.
De aangedane lichaamsdelen moeten ontdaan zijn van kleding 
tijdens de behandeling, omdat ophoping van vocht op de huid of in 
de plooien plaatselijke oververhitting kan veroorzaken van de huid. 
Dit is met name belangrijk wanneer de kleding die de patiënt draagt, 
gemaakt is van vochtwerende stof, zoals zijde of synthetische vezels.
Het afgiftevermogen moet altijd worden ingesteld volgens de 
subjectieve reactie van de patiënt. Wees met name voorzichtig bij 
patiënten met een verminderd vermogen voor warmteperceptie.
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BESCHERMING VAN HET TOESTEL

WAARSCHUWING
Een onjuiste installatie, gebruik of onderhoud van het radiale 
drukgolftoestel kan leiden tot storingen van dit toestel of andere 
toestellen. 

Controleer, voordat u het toestel aansluit, of:

•	De spanning op het veiligheidsetiket overeenkomt met 
de beschikbare systeemspanning.
•	De frequentie op de kenplaat overeenkomt met de 

systeemfrequentie.
•	Er een geaard stopcontact met aarding beschikbaar is 

voor het aansluiten van het toestel.
•	De begeleiding van de stroomkabel van het toestel naar 

het stopcontact met aarding geen gevaar vormt voor het 
personeel of de patiënt.

WAARSCHUWING
Controleer of het toestel elektrisch is geaard door alleen een aansluiting 
te maken op een geaard stopcontact, volgens de geldende nationale 
en plaatselijke elektrische normen.
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Sluit het toestel niet aan op de netvoeding totdat aan de volgende 
vereisten is voldaan:

•	Controleer, voordat het toestel in gebruik wordt genomen, 
of de kabel van de handset en de transmitters niet 
beschadigd zijn en goed zijn aangesloten op het toestel.
•	Reinig en desinfecteer het toestel alleen als de netvoeding 

is uitgeschakeld (stroomschakelaar op uit, stroomstekker 
verwijderd).
•	Reinig en desinfecteer het toestel alleen door te 

desinfecteren middels vegen. Desinfecteren middels 
sproeien kan het toestel beschadigen door indringend 
vocht.
•	Reinig het toestel nooit met schuurmiddelen, desinfectans 

of oplosmiddelen die de behuizing of het toestel kunnen 
beschadigen.
•	Voer nooit onbevoegd onderhoudswerk uit. Al het 

onderhoudswerk moet worden uitgevoerd door 
onderhoudstechnici die zijn goedgekeurd door de fabrikant.

BESCHERMING VAN HET TOESTEL (VERVOLG)
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Radiale schokgolven (R-SW) wordt aan het lichaam toegepast 
via een vrij beweegbare applicator en omvatten het volledige 
pijngebied. Radiale schokgolven worden vaak radiale drukgolven 
genoemd. In natuurkundige termen is dit de juiste definitie.

De transmitter is een ballistische schokgolfgenerator die 
op samengeperste lucht werkt. Een projectiel wordt door 
samengeperste lucht aangedreven. Als het projectiel een 
schoktransmitter raakt, wordt de kinetische energie in de beweging 
en het gewicht van het projectiel omgezet in akoestische energie in 
de vorm van lange schokgolven.

Na de toediening verspreiden radiale schokgolven zich uitlopend 
en neemt de energie af naarmate de penetratiediepte toeneemt. Ze 
worden gekenmerkt door de lengte van lange golven en kunnen 
niet worden gericht op diepe doelgebieden. De penetratiediepten 
liggen tussen 1 en 3 cm. De maximale energiefluxdichtheid ligt ter 
hoogte van het uitgangspunut van de schoktransmitter.

Er bestaan verschillende werkhypothesen voor de actiemodus 
van schokgolven die ook kunnen worden toegepast op radiale 
schokgolven:

•	Schokgolven vernietigen celmembranen. Als gevolg 
daarvan produceren de nociceptoren niet langer 
generatorpotentiaal en worden er niet langer pijnsignalen 
verzonden.

•	Schokgolven stimuleren de nociceptoren die, op hun beurt, 
een grote hoeveelheid neurale pulsen afgeven. Zoals wordt 
beschreven door de poorttheorie is de transmissie van deze 
pulsen aan het centrale zenuwstelsel verboden.
•	Door de actiemodus van de schokgolven wordt de 

chemische omgeving van de cellen veranderd door vrije 
radicalen die pijnremmende stoffen produceren. 
•	Op basis van de hypothese over associatief pijngeheugen 

(Wess) worden via het centrale zenuwstelsel afferente 
pijnsignalen verzonden door meerdere synaptische 
verbindingen die er uiteindelijk voor zorgen dat afferente 
vezels de spiertoon beheersen. Het reflexmechanisme werkt 
net als een gereguleerd circuit.

Tijdens de schokgolftherapie worden sterke pijnsignalen elektrisch 
geleid, waardoor de chemische processen op de synaptische 
contactpunten worden gestimuleerd. Het complexe spatiale en 
tijdgerelateerde stimuluspatroon wordt in de synapsen opgeslagen 
als een geheugenspoor in de vorm van langdurige veranderingen. 
De pathologische associatie tussen pijn, spiertoon en vaattoon 
wordt verbroken als gevolg van de schokgolftherapie en de 
sterke stimuli die worden geproduceerd, waardoor natuurlijke 
bewegingspatronen worden onthouden en herinnerd. Op deze 
manier kan een niet-pathologische conditie van de spiertoon 
worden hersteld.

OVERZICHT
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De behandelingsresultaten hebben aangetoond dat schokgolftherapie zorgt voor een verbeterde bloedcirculatie in de behandelde 
pijngebieden en dat een langdurige stimulatie van metabolismen wordt bereikt in gebieden die, van nature, slecht doorbloed zijn. Er is 
aangetoond dat de gunstige effecten van schokgolftherapie toenemen bij herhaalde behandelingssessies. Daarom zijn er redenen om 
aan te nemen dat schokgolven ook secundaire effecten produceren zoals bijvoorbeeld beschreven is in de hypothese over associatief 
pijngeheugen.

Pulserende radiale drukgolf - Inleiding
Apparatuur voor pulserende radiale drukgolftherapie levert de energie in impulsen of "bursts" van radiale drukgolfenergie. De impulsen 
hebben gewoonlijk een lengte van 6 tot 12 ms (pulsbreedte) en worden herhaald met een frequentie van 0,5 tot 21 Hz (pulsfrequentie). 
Zoals ook het geval is bij andere modaliteiten, zoals ultrageluid, heeft men ervaren dat het toepassen van energie in impulsen 
therapeutisch vaak meer effect heeft dan het toepassen van dezelfde hoeveelheid energie in een continue golfvorm. Pulserende radiale 
drukgolfbehandeling blijkt effectief te zijn voor verschillende aandoeningen, vooral in de beginfase van revalidatie.

OVERZICHT (VERVOLG)
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Voorafgaand aan een behandeling met radiale drukgolven dient een 
correct onderzoek te worden uitgevoerd en dient een juiste diagnose 
te worden gesteld. Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft van de laatste 
ontwikkelingen en medische publicaties over radiale drukgolftherapie voor 
details over contra-indicaties en bijeffecten die niet bekend waren op het 
moment van productie. 

BEOOGD GEBRUIK
Het apparaat is bedoeld als therapeutische modaliteit voor artsen die voor hun 
patiënten behoefte hebben aan een krachtige en werkzame methode voor het 
behandelen van indicaties als pijn, myofasciale triggerpunten, aandoeningen van 
peesaanhechtingen, activering van spier- en bindweefsel.

INDICATIES VOOR GEBRUIK
Indicaties voor radiale drukgolftherapie:

Myofasciale triggerpunten (MTrP)

Triggerpunten lokaliseren en deactiveren
Triggers worden op een laag energieniveau (ongeveer 2 bar) gelokaliseerd 
door de transmitter over het te behandelen spiergebied (verhoogde 
gevoeligheid voor pijn) te bewegen en worden vervolgens met een hoger 
energieniveau (ongeveer 3 bar) gedeactiveerd.

Activeren van spier en bindweefsel

Verbetering van de circulatie
Verbetert de circulatie door het weefsel en pept het metabolisme op.

Pulserende vibratiemassage
Verzachtende verlichting van spierverrekking en spanning.

Aandoening aan peesaanhechtingen

Fasciitis plantaris, hielpijn of hielspoor
Fasciitis plantaris is een ontstekingsaandoening van de voet die wordt 
veroorzaakt door overmatige slijtage van de fascia plantaris die de 
voetholte ondersteunt.

Tendinose calcarea/supraspinatuspees
Calcificatie van de schouder en chronische schouderpijn.

Radiale en ulnaire humerale epicondylitis
Tenniselleboog, ontsteking van peesaanhechtingen op cubitale of radiale 
gedeelte van ellebooggewricht (humeraal).

Achillodynie
Pijn door ontsteking van de achillespees of de bijbehorende bursa.

Retropatellair-pijnsyndroom
Pijn aan de voorkant, achterkant of rond de knieschijf.

Tibial Edge Syndroom
Pijn langs of vlak achter de mediale rand van de tibia.

Proximaal iliotibiaal frictiesyndroom/tendonitis van aanhechting 
van de trochanter
Pijn aan de buitenkant van de knie of heup.

ALGEMEEN
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Voorafgaand aan een behandeling met radiale drukgolven dient 
een correct onderzoek te worden uitgevoerd en dient een juiste 
diagnose te worden gesteld. Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft 
van de laatste ontwikkelingen en medische publicaties over radiale 
drukgolftherapie voor details over contra-indicaties en bijeffecten 
die niet bekend waren op het moment van productie. Het Intelect 
RPW-toestel is gecontra-indiceerd voor het volgende:

•	Pas op geen enkel lichaamsdeel een radiale 
drukgolfbehandeling toe tijdens een zwangerschap.
•	Bij zwangere of mogelijk zwangere vrouwen. Radiale 

drukgolfbehandeling mag niet worden toegediend 
boven de uterus tenzij een bepaalde garantie kan worden 
verkregen van de patiënt dat zij niet zwanger is.
•	Hemofilie of andere coagulatiestoornissen.
•	Farmaceutische antistollingsmiddelen, in het bijzonder 

Marcumar.
•	Acute ontstekingen. Niet toepassen op gezwollen, 

ontstoken, geïnfecteerd weefsel, huiduitslag of op andere 
acute weefselbeschadigingen.
•	Polyneuropathisch gebied. Een diabetespatiënt kampt vaak 

met een verstoorde functie van de zintuigen en zenuwen in 
het polyneuropathisch gebied.
•	Cortisontherapie: Wacht minimaal 6 weken na een 

plaatselijke cortisoninjectie voorafgaand aan een 
behandeling met radiale drukgolven.

•	Patiënten met bloedingen of risico van bloedingen.
•	Patiënten met maligne tumoren en ongediagnosticeerde 

tumoren.
•	Zwellingen die nog warm aanvoelen.
•	Implantaten, gebieden waar implantaten zijn verwijderd, 

beschadigde implantaten en metalen inclusies.
•	Boven endoprothesen die net onder de huid zijn 

geïmplanteerd of metalen implantaten.
•	Ernstige arteriële obstructies (stadium III en IV).
•	Gynaecologische aandoeningen met acute ontsteking.
•	Diep-veneuze trombose, flebitis (aderontsteking), varices 

(spataders).
•	Vaatziekte, circulatie-insufficiëntie.
•	Boven ogen.
•	Boven geslachtsorganen.
•	Boven pacemakers en defibrillatoren, cochleaire 

implantaten, botgroeistimulatoren, stimulatoren voor de 
diepe hersenstructuren, ruggenmergstimulatoren en andere 
neurostimulatoren.
•	Boven een open wervelboog (na laminectomie; spina 

bifida).
•	Direct boven de sinus caroticus, ganglion stellatum, of 

nervus vagus vooraan in de hals.

ALGEMEEN
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•	Directe toediening boven kankertumors of letsels door de 
kans van een verhoogde circulatie naar de kwaadaardige 
woekering.
•	Neoplastische weefsels of ruimte innemende letsels.
•	Occlusieve vaataandoeningen, zoals arteriosclerosis 

obliterans en thromboangiitis obliterans, waarbij 
orgaanocclusie en ischemie duidelijk zijn.
•	In de nabijheid van systemische of lokale infecties (sepsis, 

Osteomyelitis, tuberculose) of als de patiënt verhoging 
heeft.
•	Er mogen geen schokgolven worden toegediend aan 

doelgebieden boven met lucht gevuld weefsel (longen) of 
aan gebieden in de buurt van grote zenuwen, bloedvaten, 
de wervelkolom of het hoofd.

ALGEMEEN (VERVOLG)



21

BIJKOMENDE VOORZORGSMAATREGELEN Intelect® RPW

ALGEMEEN

Bij de toediening van radiale drukgolven houdt u het volgende in 
het achterhoofd:

•	Radiale drukgolfbehandeling moet voorzichtig toegepast 
worden boven bot waarbij een minimale hoeveelheid 
(botuitsteeksels) of geen (wonden in fase IV) weke delen 
aanwezig zijn.
•	Gehoorapparaten moeten worden verwijderd.
•	De functie van andere apparatuur die op patiënten wordt 

aangesloten, kan nadelig worden beïnvloed door de 
apparatuur voor pulserende radiale drukgolftherapie. Houd 
zo veel mogelijk afstand tussen de toestellen om de kans op 
interactie te verkleinen. Raadpleeg de EMC-tabellen vanaf 
pagina 86 voor meer informatie.
•	Een neiging tot bloeding wordt vergroot door de verhitting, 

vanwege de verhoogde circulatie en doorbloeding van de 
verwarmde weefsels. Daarom is voorzichtigheid geboden bij 
de behandeling met therapeutische radiale drukgolven van 
patiënten met een bloedingsstoornis.
•	De intensiteitsniveaus en de respons van de huid moeten 

tijdens alle behandelingen regelmatig gecontroleerd 
worden.
•	Breng de transmitter altijd aan op de huid met kleine 

ronddraaiende bewegingen.
•	Pas nooit radiale drukgolftherapie toe op het hoofd.

•	Behandel niet direct een gebied met een metalen 
implantaat.
•	Het is mogelijk dat patiënten met actieve auto-

imuunziekten verkeerd reageren op de behandeling.

Mogelijke bijwerkingen
Er kunnen bijwerkingen optreden na een behandeling met radiale 
drukgolftherapie. De meeste verschijnselen treden op na 1-2 dagen.

Herhaal de behandeling niet totdat eventuele bijwerkingen zijn 
verminderd. Bekende bijwerkingen:

•	Rood worden
•	Zwelling
•	Pijn
•	Hematoom
•	Petechiae, rode vlekjes
•	Huidleasies na eerdere cortisontherapie

Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na 5 tot 10 dagen.
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Het toestel wordt over het algemeen geleverd met het 
verpakkingsmateriaal dat door de fabrikant wordt voorzien. Omdat 
het toestel ongeveer 32,66 kg weegt, moet het door ten minste 
2 personen worden uitgepakt.

Ga als volgt te werk:

•	Plaats de transportverpakking zodanig dat de pijlen naar 
boven wijzen.
•	Verwijder de veiligheidsbanden van de transportverpakking.
•	Verwijder de transportverpakking via de bovenzijde.
•	Verwijder het resterende schuimmateriaal.
•	Til het toestel met ten minste 2 personen uit het onderste 

deel van de verpakking.

Inspectie
Direct na het uitpakken van het toestel voert u de volgende 
stappen uit:

1. Controleer de leveringsdocumenten om na te gaan of de 
levering volledig is.

2. Controleer of de externe onderdelen en accessoires niet zijn 
beschadigd door het transport.

 

GEVAAR
Bij schade door het transport waardoor de persoonlijke veiligheid 
gevaar loopt, moet het toestel niet worden aangesloten op de 
netvoeding voordat de inspectie afgerond is.

3. Controleer of de verpakking het volgende bevat

•	Intelect RPW-toestel
•	Intelect RPW Gebruikshandleiding op cd
•	Intelect RPW Beknopte handleiding
•	Conductor™-contactgel - fles van 250 ml
•	Kit met accessoires voor handstuk met het volgende:

 – Applicator R-SW-handstuk
 – Projectiel
 – R15 - 15 mm ESWT-transmitter
 – D20-S D-ACTOR® 20 mm transmitter
 – Verzegelingsset
 – Geleidingshuls
 – Reinigingsborstel

•	Stroomkabel
4. Bewaar de originele verpakking. Het kan nuttig zijn voor het 

transport van apparatuur.

HET TOESTEL UITPAKKEN
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Voordat het toestel kan worden geïnstalleerd en in werking kan 
worden gesteld, moet worden voldaan aan bepaalde vereisten in 
het gebouw waar het toestel gebruikt gaat worden.

Vereisten van de installatielocatie

De kamer en de installatielocatie moeten groot genoeg zijn, zodat 
het toestel gebruikt kan worden vanaf de voorzijde, zelfs als het 
handstuk onhandig geplaatst is.

Het is niet nodig het stroomsnoer in een geïsoleerd circuit te steken 
om dit toestel naar behoren te laten werken.

WAARSCHUWING
•	Als het toestel niet direct na de levering kan worden geïnstalleerd, 

moeten het toestel en de externe onderdelen of accessoires in 
een droge ruimte worden opgeslagen in hun oorspronkelijke 
verpakking.
•	Het toestel niet bewaren of gebruiken in een stoffige omgeving.

GEVAAR
Het toestel moet zodanig worden geïnstalleerd dat er geen gevaar is 
voor de patiënt, de gebruiker of andere personen. Daarom moet u de 
veiligheidsinstructies en de volgende informatie op pagina 6-12 lezen.

VEREISTEN VOOR INSTALLATIE
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1  Interface voor de gebruiker (zie pagina 26)

2  Handstuk

3  Aansluitkabel van het handstuk

4  Remmen voor zwenkwielen

5  Zwenkwielen zonder rem

6  IEC-connector voor stroomsnoer

7  Opslagruimte

8  Handgreep

9  Rolconsole

VOORAANZICHT

1

4

3

5

2

9

8

7

6
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ACHTERAANZICHT

1  Expansiepoort (uitsluitend voor gebruik bij onderhoud)

2  Opslagcompartiment voor transmitter

3  Opbergruimte voor handstuk, kabel en gel

4  Uitgangsstekerbussen

5  Haken om kabel aan te hangen

1

4

3

5

2
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INTERFACE VOOR DE GEBRUIKER

1  Aan/uit-knop

2  Lcd- (Liquid Crystal Display) en aanraakscherm

3  Toets voor klinische bronnen

4  Toets "START"

5  Toets "PAUSE"

6  Poort voor multimedia card (MMC)

7  Poort voor patiëntgegevenskaart

8  Toets "STOP"

9  Stroom-led

1
2

6
8

4

3

5

7

9
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SYMBOLEN VAN DE SOFTWARE

 Het venster Edit Treatment (Behandeling aanpassen)  
 weergeven

 Pijl omhoog (verhogen)

 Pijl omlaag (verlagen)

 Aanraken en naar links schuiven om te verhogen 
 Aanraken en naar rechts schuiven om te verlagen

 Terug (terugkeren naar vorig venster)

 Het beginscherm weergeven

 Verplaats de cursor één plaats naar links

 Verplaats de cursor één plaats naar rechts

 Accepteren/selecteren (parameters)

 Annuleren en terugkeren naar vorig venster

 Tekst in hoofdletters zetten

 Tekst in kleine letters zetten

 Radiale drukgolfenergie wordt afgegeven

 Massagetherapie wordt afgegeven

  Pauze

 Transmittertype

 Aantal pulsen

 Pulsfrequentie
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ACCESSOIRES

WAARSCHUWING
Houd alle accessoires en hun kabels apart tijdens de behandeling 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de haak aan de zijde van het 
toestel. Accessoires of kabels die met elkaar in contact komen, kunnen 
tijdens behandeling tot een incorrecte stimulatie, tot brandwonden 
van de huid of tot beschadiging van de kabel of accessoire leiden.

Handstuk 1  Inlegstuk van 20 mm 
(transmitter)

2  Voorste schroef

3  Achterste schroef

4  As

5  Handvat

6  Trekker

7  Absorptiekussen voor 
vibratie

8  Kabel

652

1

3

4

8

7
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Omgevingstemperatuur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +10 °C tot 35 °C
Relatieve vochtigheid  . . . . . . . .  5% tot 90% NC (niet-condenserend)
Luchtdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 hPa tot 1060 hPa
Stroomverbruik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 VA (model 2082)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 VA (model 2073)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 VA (model 2074)
Ingang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 V ~, 50/60 Hz (model 2082) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 V ~, 60 Hz (model 2073) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 V ~, 50 Hz (model 2074)
Volume van het drukvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 l
Modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enkel of continu
Output van samengeperste lucht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 bar
Stappen van stroominstellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,2 bar
Stroomindicatie . . . . . . . . . . . . . . . .maximaal en gemiddeld vermogen
Pulsamplitude. . . circa 2 mm bij 3 bar, nominaal (zonder koppeling)
Pulsbreedte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  circa 6 - 12 ms
Pulsfrequentie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz
Zekeringen. . Twee 6,3 A tijdvertraging 5 x 20 mm (kan niet door de 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  gebruiker worden vervangen of gerepareerd)

Elektrische klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KLASSE I

Elektrisch type (mate van bescherming) . . . . . . . . . . . . . . . . .  TYPE B 

Bescherming tegen binnendringen van water.  . . . . . . . . . . . . . . . . IPX0

Risicoklasse volgens regelgeving . . . . . .  IIa volgens MDD 93/42/EEG

SPECIFICATIES VAN HET TOESTEL

Gebruiksgegevens en classificaties
Breedte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420 mm
Diepte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  410 mm
Hoogte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1143 mm
Standaardgewicht (incl. één handset)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32,66 kg

HOOGTE

DIEPTE

BREEDTE

0086
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Software
De software is ontwikkeld en wordt geleverd door DJO, LLC.

Voor de versie van de software klikt u op de toets "Unit Settings" 
(Instellingen van het toestel) in het venster Clinical Resources 
(Klinische bronnen). Het versienummer van de software verschijnt 
bovenaan het venster.

Transport- en opslagomstandigheden
Omgevingstemperatuur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 °C tot 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid . . . . 5% tot 90% NC (niet-condenserend)
Luchtdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 hPa tot 1060 hPa

Veiligheid
De Intelect RPW is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van 
IEC/EN 60601-1, CAN/CSA STD C22.2 nr. 601.1

SPECIFICATIES VAN HET TOESTEL (VERVOLG)
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Lees met name de lijst met contra-indicaties. Raadpleeg 
"Veiligheidsinstructies" op pagina 7-12, "Contra-indicaties" op 
pagina 19-20, "Bijkomende voorzorgsmaatregelen" op pagina 21  
en "Persoonlijke veiligheid" op pagina 13.

Technische gegevens R-SW-handstuk
Output van samengeperste lucht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 bar
Frequentie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz

Omgevingstemperatuur 
Zie de specificaties van het toestel, pagina 29

Voor technische gegevens van specifieke transmitters druk u op 
de toets "Transmitter Information" in het venster Select Transmitter 
(pagina 41).

SPECIFICATIES VAN DE APPLICATOR
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OMSCHRIJVING VAN DE MERKEN OP HET TOESTEL

Overeenkomstig Richtlijn 93/42/EEG. 

Raadpleeg instructiehandleiding/-boekje

Type B apparaat

Richtlijn 2002/96/EC van de raad betreffende afgedankte  
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Wijst op een  
vereiste om AEEA niet als gemeentelijk afval af te voeren.  
Neem contact op met uw distributeur voor informatie over  
afvoer van het toestel en de accessoires.

De aanpassing of vervanging van onderdelen kan ertoe  
leiden dat de apparatuur niet meer voldoet aan de vereisten  
voor interferentieonderdrukking.

Dit toestel mag enkel worden gebruikt door en verkocht  
aan een getraind arts met een voorschrift en onder het  
toezicht van een erkend arts (alleen VS).

Toestel produceert radiale drukgolfenergie (schokgolven).

Inhoud onder druk.

Het toestel en de accessoires bevatten geen latex.

Symbool van veiligheidsinstanties dat aangeeft dat  
het apparaat voldoet aan de algemene veiligheidseisen  
voor medisch-elektrische apparatuur

Omgevingstemperatuur  . . . +10 °C tot 35 °C (50 °F tot 95 °F) 
Relatieve luchtvochtigheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% tot 90%  

NC (niet-condenserend)
Luchtdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 hPa tot 1060 hPa

De merken op het Intelect RPW-toestel zijn uw garantie dat het toestel voldoet aan de hoogste, van toepassing zijnde normen voor de veiligheid van 
medische apparatuur en elektromagnetische compatibiliteit. Een of meer van de volgende merken kunnen op het toestel voorkomen:

0086
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Stop: Stopt de behandeling

Dit pictogram bevindt zich naast de stopknop en stopt de behandeling. 

Start: Start de behandeling

Dit pictogram bevindt zich naast de startknop en start de behandeling.

Klinische bronnen: voor toegang tot de educatieve 
bibliotheken

Dit pictogram bevindt zich vlak boven de behandelpauzeknop en geeft toegang 
tot de klinische bibliotheek.

MMC: multimedia card

Dit pictogram bevindt zich boven de poort voor patiëntgegevenskaart en maakt 
software-upgrades mogelijk.

PATIËNTKAART: patiëntgegevenskaart

Dit pictogram bevindt zich onder de poort voor de multimedia card, waarop 
patiëntbehandelprotocollen kunnen worden opgeslagen.

OMSCHRIJVING VAN DE MERKEN OP HET TOESTEL
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BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
Tegenwoordig worden in de moderne geneeskunde drukgolven met verschillende functies gebruikt. Drukgolven worden gewoonlijk 
gegenereerd door de botsing van vaste lichamen met een impactsnelheid van enkele meters per seconde (circa 5 – 20 m/s), ver onder de 
geluidssnelheid. Eerst wordt een projectiel aangedreven (bijv. met samengeperste lucht door een luchtdrukpistool), tot een snelheid van 
enkele meters per seconde en vervolgens wordt het afgeremd door het raken van een impactlichaam. Het op elastische wijze zwevende 
impactlichaam wordt in direct contact gebracht met het patiëntoppervlak boven het te behandelen gebied, bij voorkeur met contactgel. 
Wanneer het projectiel het impactlichaam raakt, wordt een deel van de kinetische energie overgebracht naar het impactlichaam dat ook 
een translatorische beweging maakt over een korte afstand (gewoonlijk < 1 mm) met een snelheid van ongeveer één meter per seconde 
(gewoonlijk < 1 m/s) tot het gekoppelde weefsel of de applicator de beweging van het impactlichaam afremt.

De beweging van het impactlichaam wordt overgebracht naar het weefsel op het contactpunt vanwaar het zich uitlopend verspreidt als 
een radiale drukgolf.

De drukgolven die hier worden beschreven, stralen van het toepassingspunt van het impactlichaam uit en worden radiaal naar het 
omringende weefsel geleid. De energiedichtheid van de geïnduceerde drukgolf daalt snel naarmate de afstand van het toepassingspunt 
toeneemt (volgens de verhouding 1/r²). Het sterkste effect wordt dus verkregen op het toepassingspunt van de applicator.

Het actieprincipe blijkt zo universeel te zijn dat een verscheidenheid aan zeer verschillende indicaties positief reageert op 
schokgolftherapie. Om de actiemechanismen te bestuderen moeten de gebruikte schokgolven exact gekenmerkt worden aan de hand van 
de parameters die in de tekst worden beschreven. Dit is de enige manier om de relatie tussen dosering en effect te bepalen en grondige 
kennis te vergaren over het actiemechanisme. Uit het feit dat geconcentreerde schokgolven en niet-geconcentreerde schokgolven, die 
duidelijke natuurkundige verschillen vertonen, soortgelijke effecten aantonen (met name in de stimulatie van genezingsprocessen) blijkt 
echter dat beide vormen van energie geen direct mechanisch effect hebben maar dat ze eerder een impact hebben op het gedrag van 
sensomotorische reflexen. Het lijkt dat een reorganisatie van pathologische reflexpatronen die in het geheugen zijn vastgelegd, door het 
stimulerende effect van schok- en drukgolven niet teniet kan worden gedaan. Dit biedt ruimte aan een eerder onbekende mogelijkheid 
voor andere therapeutische toepassingsgebieden.

Intelect RPW-toestellen worden daarom gebruikt voor vele toepassingen in ziekenhuizen en privéklinieken van artsen en fysiotherapeuten.
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Transmitter vervangen en installeren
Het handstuk wordt in z'n geheel verzonden, maar als de 
transmitter ooit moet worden vervangen, gaat u als volgt te werk:

1  Trek het toestel uit het 
stopcontact.

2  Draai de achterste schroef 
los door deze tegen de 
klok in te draaien terwijl u 
het handstuk vasthoudt. 
 
 

3  Draai de voorste schroef 
los door deze tegen de 
klok in te draaien terwijl 
u de achterste schroef 
vasthoudt. 
 
 
 

4  Verwijder en vervang, 
indien nodig, de o-ringen 
op de transmitter. 
 
 
 
 
 
 

5  Duw de transmitter en 
afstandhouders door de 
voorste schroef. 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLEREN VAN DE APPLICATOR
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6  Duw de voorste schroef 
op de achterste schroef en 
draai de achterste schroef 
met de klok mee vast. 

 

OPGELET
Zorg ervoor dat de twee schroeven recht op elkaar gedraaid worden.

 
 
 
 

7  Plaats de achterste schroef 
op het handstuk en draai 
met de klok mee terwijl u 
het handstuk vasthoudt. 
Draai tot de schroef vast zit. 
 

8  Lijn de rode stip op de 
connector uit met de rode 
stip op het aansluitpunt en 
druk de connector in het 
aansluitpunt. 
 
 
 
 

9  Gebruik de haak aan de 
zijkant van het toestel om 
de applicatorkabel op te 
bergen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLEREN VAN DE APPLICATOR (VERVOLG)
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INSTALLEREN VAN DE APPLICATOR (VERVOLG)

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAARSCHUWING
•	Kruis de kabels niet.
•	Controleer of de stroom uitgeschakeld is als de kabel van het 

handstuk verwijderd wordt. Houd het handstuk vast als de kabel 
verwijderd wordt om te voorkomen dat het handstuk op de grond 
valt.
•	Houd de patiënt tijdens de therapie voortdurend in de gaten.
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HET TOESTEL VOORBEREIDEN VOOR THERAPIE
Het toestel is volledig geassembleerd in de fabriek en is klaar voor 
gebruik, met uitzondering van de verbinding van het handstuk en 
het stroomsnoer.

Ga als volgt te werk om het toestel voor te bereiden voor 
bediening:

•	Controleer of de nominale spanning op de serieplaat 
voldoet aan de systeemspanning van het gebouw.
•	Installeer de vereiste transmitter (inlegstuk) op het 

handstuk. Zie pagina 34 voor meer informatie over het 
installeren van de transmitter.
•	Steek de kabel van het handstuk in het aansluitpunt aan 

de achterzijde van het toestel. Bevestig de aansluitkabel in 
de haak aan de zijkant van het toestel.
•	Controleer de toestand van de behuizing en de isolatie 

van het handstuk, de kabel van het handstuk en de 
stroomkabel. Controleer ook of de kabels goed geleid zijn.
•	Plaats de stroomkabelstekker in een geaard stopcontact. 

Het is niet nodig het stroomsnoer in een geïsoleerd circuit 
te steken om dit toestel naar behoren te laten werken.
•	Plaats het apparaat zo, dat het in geval van nood niet 

moeilijk is de netstekker uit het stopcontact te trekken.
•	Druk de tabs op de remmen van de zwenkwielen in om te 

voorkomen dat de voorwielen bewegen.

GEVAAR
Het toestel en het handstuk moeten zodanig zijn geplaatst dat er 
geen gevaar voor persoonlijk letsel bestaat. U moet daarom de 
veiligheidsinstructies en de lijst met contra-indicaties lezen en naleven 
voordat u het toestel in gebruik neemt.

WAARSCHUWING
Controleer of het toestel elektrisch is geaard door alleen een 
aansluiting te maken op een geaard stopcontact, volgens de 
geldende nationale en plaatselijke elektrische normen.
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DE PATIËNT VOORBEREIDEN VOOR THERAPIE
Alvorens radiale drukgolven toe te passen op de patiënt, moet u 
de huid van de patiënt voorbereiden. Door de huid van de patiënt 
op de juiste manier voor te bereiden op de therapie, zorgt u ervoor 
dat er meer energie bij de doelgebieden komt en het risico op 
huidirritatie verkleind wordt.

Voer de volgende stappen uit om de huid van de patiënt voor te 
bereiden op de therapie:

1  Was de huid waarop u de therapie wilt toepassen grondig met 
milde zeep en water of een doekje met alcohol.

2  Droog de huid goed af.

3  Breng een ruime hoeveelheid contactgel aan op het te 
behandelen gebied bij de patiënt.
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1  Steek de mannetjesstekker 
van de stroomkabel in een 
geschikt stopcontact. 
 
 
 
 

2  Steek de vrouwtjesstekker 
van de stroomkabel in 
de IEC-connector aan de 
zijkant van het toestel. 
 
  
 

3  Druk de tabs op 
de remmen van de 
zwenkwielen in om 
te voorkomen dat de 
voorwielen bewegen. 

4  Druk op de aan/uit-toets 
of raak het scherm aan. Als 
op de aan/uit-toets gedrukt 
wordt of als het scherm 
aangeraakt wordt, gebeurt 
het volgende:

•	er klinken drie snelle 
piepjes
•	de blauwe led licht op
•	het beginscherm wordt 

weergegeven.
•	als de blauwe led 

knippert, is het 
apparaat wel op het 
stroomnet aangesloten 
maar niet ingeschakeld.

De bedieningsinterface bestaat uit toetsen met een lcd-
aanraakscherm. De gebruiker kan parameteropties op het scherm 
zien en selecties maken door direct op de toetsen op het scherm 
te drukken. Het scherm biedt tijdens de behandelingen continu 
informatie over de intensiteit en het aantal toegediende pulsen. 
Parameters kunnen worden aangepast door middel van de toetsen 

 en . De output kan door de gebruiker gestopt worden door 
op de toetsen "PAUSE" of "STOP" op de bedieningsinterface te 
drukken.

BASISBEDIENING
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De Intelect RPW biedt de volgende methoden van waaruit u een 
behandelingssessie kunt starten:

•	Indicaties met een snelle link (pagina 42)
•	Beginscherm (pagina 43)
•	Klinische protocollen (pagina 48)
•	Gebruikersprotocollen (pagina 50)
•	Patiëntkaart (pagina 57)

Beginscherm
Het beginscherm dient als het belangrijkste behandelvenster. 
Als de behandelingsparameters geselecteerd zijn, kunt u het 
uitgangsvermogen (in bar) tijdens de therapie verhogen of verlagen 
door middel van de toetsen  en  in het beginscherm.

Het venster Edit Treatment (Behandeling aanpassen)

1  In het beginscherm drukt 
u op de toets . Het 
venster Edit Treatment 
(Behandeling aanpassen) 
wordt weergegeven. 
 
 
 

2  Verhoog de parameters in 
het venster Edit Treatment 
(Behandeling aanpassen) 
door op de toets  te 
drukken.

3  Verlaag de parameters door 
op de toets  te drukken. 
 
 
 

THERAPIE STARTEN
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4  U kunt de parameters ook 
verhogen en verlagen door 
op de toets  te drukken 
en deze naar links of rechts 
te schuiven.

5  Druk op de toets Mode 
(Modus) om Single (Enkel) 
of Continuous (Continu) te 
kiezen.

OPMERKING: Als de modus Single geselecteerd wordt, zijn er 
geen  pulsfrequentie parameters beschikbaar.

6  Druk op de toets "Ramp" 
om de Ramp-functie 
in of uit te schakelen.  
Raadpleeg pagina 44-45 
voor meer informatie over 
de Ramp-functie.

7  Druk op de toets 
"Handpiece/Transmitter" 
om de transmitter voor de 
behandeling te selecteren. 

Raadpleeg "Venster Select 
Transmitter" voor meer 
informatie over deze 
functie.

8  Druk op de toets  om 
terug te keren naar het 
vorige venster.

9  Druk op de toets  om 
terug te keren naar het 
beginscherm.

Venster Select Transmitter (Selecteer transmitter)

1  Druk op de toets 
"Handpiece/Transmitter" op 
het venster Edit Treatment. 
Het venster Select 
Transmitter (Selecteer 
transmitter) verschijnt. 
 
 
 

THERAPIE STARTEN (VERVOLG)
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THERAPIE STARTEN (VERVOLG)

2  Druk op de transmitter om 
deze te selecteren of druk 
op de toetsen  en  
om door een lijst met de 
beschikbare transmitters te 
bladeren. 
 
 

3  Druk op de toets 
"Transmitter Information" 
om de technische details 
van de transmitter weer te 
geven.

4  Druk op de toets  om 
het gemarkeerde gedeelte 
te aanvaarden en terug te 
keren naar het venster Edit 
Treatment (Behandeling 
aanpassen).

5  Druk op de toets  om 
terug te keren naar het 
vorige venster.

6  Druk op de toets  om 
terug te keren naar het 
beginscherm.

Indicaties met een snelle link
Door in het beginscherm op de toets "Quick Link Indications" 
(Indicaties met een snelle link) te drukken, hebt u toegang tot 
specifieke vooraf geprogrammeerde indicaties – uitsluitend 
als algemene referentie – wat helpt bij de keuze van de juiste 
output en plaats van het handstuk voor specifiek geïndiceerde 
syndroomdiagnosen bij een patiënt.

1  In het beginscherm drukt 
u op de toets "Quick Link 
Indications" (Indicaties met 
een snelle link). Het venster 
Quick Link Indications 
(Indicaties met een snelle 
link) wordt weergegeven.

2  Klik op een van de toetsen 
in het venster Quick Link 
Indications (Indicaties met 
een snelle link) (afhankelijk 
van de behoeften en 
symptomen van de 
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patiënt). Het beginscherm 
toont de vooraf ingestelde 
parameters voor de 
indicatie die u geselecteerd 
hebt voor het begin van 
de behandeling. U hebt 
bijvoorbeeld op de toets 
"Low Back Pain" (Lage 
rugpijn) gedrukt waardoor 
het beginscherm wordt 
weergegeven met de 
parameters voor de 
behandeling van die 
aandoening.

Therapie starten vanuit het beginscherm

1  In het beginscherm drukt 
u op de toetsen  en 

 om het geschikte 
uitgangsvermogen (in 
bar) voor de therapie in te 
stellen. 
 
 

2  Druk in de interface 
voor de gebruiker op 
de toets "START" om de 
behandeling te starten. 
Als op de toets "START" 
gedrukt wordt, verschijnt 
het pictogram . 
 

3  Druk op de trekker op het 
handstuk om het handstuk 
te activeren. Het toestel 
begint met de afgifte van 
radiale drukgolfenergie.
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THERAPIE STARTEN (VERVOLG)
De toets "Ramp" gebruiken
Met de toets "Ramp" wordt de Ramp-functie in- of uitgeschakeld. 
De geleidelijke verhoging van de intensiteit dient om de patiënt 
te laten wennen aan de druk van de output in plaats van ineens 
de volledige output toe te dienen. Wanneer op de toets "Ramp" 
gedrukt wordt, verhoogt het toestel de intensiteit geleidelijk van 
1,4 bar tot de ingestelde intensiteit. 

OPMERKING: De Ramp-functie is niet beschikbaar als een 
behandelingssessie bezig is.

1  U stelt de intensiteit 
bijvoorbeeld op het 
beginscherm in op 3,8 bar.

2  Druk op de toets "Ramp" 
zodat "On" wordt 
weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 

3  Als op de toets "START" 
en de trekker op het 
handstuk wordt gedrukt, 
gaat de voortgangsbalk 
geleidelijk naar 3,8 bar. 
Als een derde van de 
pulsen is toegediend aan 
de patiënt (666 pulsen in 
dit voorbeeld), wordt de 
volledige intensiteit bereikt.

Als er op de toets "PAUSE" 
of op de trekker op het 
handstuk gedrukt wordt 
om de behandeling te 
pauzeren voordat de 
volledige intensiteit bereikt 
was, gaat de geleidelijke 
stijging door als de 
behandeling wordt hervat. 
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THERAPIE STARTEN (VERVOLG)
De toets "Ramp" gebruiken om de geleidelijke 
stijging te stoppen
Bij gebruik van de Ramp-functie tijdens een behandelingssessie 
zoals beschreven in het vorige deel, kan de intensiteit worden 
gestopt door op de toets "Ramp" te drukken (er staat dan "Ramp 
Off" op de toets). Deze functie is met name nuttig als de patiënt de 
intensiteit onprettig vindt of als het intensiteitsniveau voldoende is 
voor de respons van de patiënt.

1  Na het uitvoeren van 
stappen 1-2 op pagina 44 
drukt u op de toets "START" 
en de trekker op het 
handstuk.

De voortgangsbalk vordert 
geleidelijk.

2  Als er op de toets "Ramp" 
gedrukt wordt voordat de 
volledige intensiteit bereikt 
is, wordt de intensiteit op 
dat niveau ingesteld.

Als u de intensiteit 
bijvoorbeeld instelt op 
3,8 bar en u drukt op de 
toets "Ramp" voordat de 
intensiteit de 3,8 bar bereikt 
heeft, wordt de rest van de 
behandeling uitgevoerd 
met de intensiteit van 
het moment waarop u 
op de toets drukte (in dit 
voorbeeld 2,0 bar).
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THERAPIE STOPPEN, PAUZEREN EN AFRONDEN
Therapie stoppen met de toets "STOP"
Om therapie te stoppen, drukt u op de toets "STOP" in de interface 
voor de gebruiker. Als op de toets "STOP" wordt gedrukt:

•	stopt de applicator met de afgifte van radiale 
drukgolfenergie.
•	wordt de volgende melding weergegeven: "Treatment has 

been stopped by user. Touch anywhere to continue . . ."
•	klinken er drie lange tonen uit het toestel.

1  Raak het scherm aan. 
Het venster Treatment 
Complete wordt 
weergegeven.

Als u de huidige 
parameters wilt opslaan 
op een patiëntkaart, drukt 
u op de toets "Save to 
Patient Card" en volgt u de 
instructies op pagina 61 op, 
beginnend bij stap 2. 

Als u de huidige 
parameters wilt opslaan als 
gebruikersprotocol, drukt u 

op de toets "Save Protocol" 
en volgt u de instructies op 
pagina 51 op, beginnend 
bij stap 4.

Als u dezelfde behandeling 
opnieuw wilt starten, 
drukt u op de toets "Run 
this Treatment". U wordt 
teruggeleid naar het 
beginscherm met dezelfde 
parameters.

Therapie pauzeren met de toets "Pause"
De therapie kan op elk moment onderbroken worden door op de 
toets PAUSE in de interface voor de gebruiker te drukken. Als op de 
toets "PAUSE" gedrukt wordt, gebeurt het volgende:

•	de applicator stopt met de afgifte van radiale 
drukgolfenergie
•	het symbool  (pauze) wordt weergegeven en knippert

Om therpie te hervatten, drukt u op de toets "PAUSE" of "START" in 
de interface voor de gebruiker. 
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THERAPIE STOPPEN, PAUZEREN EN AFRONDEN (VERVOLG)
Therapie pauzeren met de trekker
De therapie kan op elk moment onderbroken worden door op de 
trekker te drukken. Als op de trekker gedrukt wordt, gebeurt het 
volgende:

•	de applicator stopt met de afgifte van radiale 
drukgolfenergie
•	het symbool  blijft zichtbaar

Om therapie te hervatten, drukt u op de trekker op het handstuk.

De behandelingssessie afronden
Als het toestel het ingestelde aantal pulsen heeft toegediend:

•	stopt de applicator met de afgifte van radiale 
drukgolfenergie
•	wordt de volgende melding weergegeven: "Treatment has 

completed. Touch anywhere to continue . . ."
•	klinken er drie lange tonen uit het toestel

Als u de huidige 
parameters wilt opslaan 
op een patiëntkaart, drukt 
u op de toets "Save to 
Patient Card" en volgt u de 
instructies op pagina 61 op, 
beginnend bij stap 2.

Als u de huidige 
parameters wilt opslaan als 
gebruikersprotocol, drukt u 
op de toets "Save Protocol" 
en volgt u de instructies op 
pagina 51 op, beginnend 
bij stap 4.

Als u dezelfde behandeling 
opnieuw wilt starten, 
drukt u op de toets "Run 
this Treatment". U wordt 
teruggeleid naar het 
beginscherm met dezelfde 
parameters.
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1  Controleer of de MMC met 
het label "RPW Clinical 
Resource Library" (RPW-lijst 
met klinische bronnen) in 
de MMC-poort ingestoken 
is.

2  In het beginscherm drukt 
u op de toets "Clinical 
Protocols" (Klinische 
protocollen). Het venster 
Clinical Protocols (Klinische 
protocollen) wordt 
weergegeven.

3  Druk op het specifieke 
lichaamsgebied op de 
afbeelding van de voor- 
of achterkant om het 
gewenste, te behandelen 
lichaamsgebied te 
selecteren. Het unieke 
venster voor het 
lichaamsgebied waar u 
op gedrukt hebt, wordt 
weergegeven. 

4  Indien van toepassing 
drukt u op de toetsen 

 en  om door de 
pagina's met protocollen te 
bladeren.

5  Druk op het protocol om 
het te selecteren of druk op 
de toetsen  en  om 
door de lijst te bladeren.

6  Druk op de toets  
om het gemarkeerde 
gedeelte te accepteren. De 
voorgestelde parameters, 
de transmitter en de 
informatie over de 
plaatsing verschijnen.

7  Om dit protocol te 
selecteren en de 
behandeling te starten, 
drukt u op de toets  
Het beginscherm wordt 
weergegeven en u kunt de 
behandeling starten.

KLINISCHE PROTOCOLLEN GEBRUIKEN

De indicaties in dit gedeelte dienen uitsluitend als richtlijn. Elke patiënt moet afzonderlijk worden beoordeeld om vóór gebruik te bepalen 
dat de parameterinstellingen geschikt zijn.
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8  Als u het protocol 
wilt wijzigen (bijv. de 
aanbevolen transmitter 
komt niet overeen met het 
gebruikte handstuk), drukt 
u op de toets "Alternate 
Protocol". Het volgende 
venster Clinical Protocols 
(Klinische protocollen) 
wordt weergegeven.

9  Druk op de toets . Het 
beginscherm verschijnt 
met de nieuwe parameters.

10  Druk op de toetsen  
en  om het geschikte 
uitgangsvermogen voor de 
behandeling in te stellen.

11  Druk op de toets “EDIT" 
(Aanpassen) om de 
parameters te wijzigen.

12  Druk op de toets "START" 
om de behandeling te 
starten.

13  Druk op de trekker om het 
handstuk te activeren.

KLINISCHE PROTOCOLLEN GEBRUIKEN (VERVOLG)
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Het Intelect RPW-toestel biedt u de mogelijkheid een protocol aan te passen aan de behoeften van een patiënt. De behandelingsparameters 
die in het beginscherm geselecteerd zijn, kunnen als een nieuw gebruikersprotocol opgeslagen worden of kunnen opgeslagen worden ter 
vervanging van een eerder opgeslagen gebruikersprotocol. U kunt maximaal 200 gebruikersprotocollen creëren.

GEBRUIKERSPROTOCOLLEN OPHALEN, VERWIJDEREN EN OPSLAAN

Gebruikersprotocollen ophalen
1  In het beginscherm drukt u 

op de toets "User Protocols" 
(Gebruikersprotocollen). 
Het venster User Protocols 
(Gebruikersprotocollen) 
wordt weergegeven.

2  Druk op de toets “Retrieve 
Protocol” (Protocol ophalen). 
Het venster Retrieve 
Protocol (Protocol ophalen) 
wordt weergegeven.

3  Druk op of blader 
naar het gewenste 
gebruikersprotocol om de 
behandelingsparameters te 
bekijken.

4  Druk op  om het 
gemarkeerde protocol 
te selecteren. U wordt 
teruggeleid naar het 
beginscherm om de 
behandeling te starten.

Gebruikersprotocollen verwijderen

1  Om het gemarkeerde 
gebruikersprotocol te 
verwijderen, drukt u 
op de toets "Delete" 
(Verwijderen) in het venster 
Retrieve Protocol (Protocol 
ophalen). Er wordt een 
melding weergegeven 
om de verwijdering te 
bevestigen.

2  Druk op de toets “Yes” (Ja) 
om het gebruikersprotocol 
te wissen. U wordt 
teruggeleid naar het 
venster Retrieve Protocol 
(Protocol ophalen).

OPMERKING: Als u op "Yes" (Ja) drukt, worden de naam van het 
gebruikersprotocol en de parameters permanent 
uit het toestel verwijderd.
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GEBRUIKERSPROTOCOLLEN OPHALEN, VERWIJDEREN EN OPSLAAN (VERVOLG)

3  Druk op de toets "No" (Nee) 
om het gebruikersprotocol 
te bewaren en terug te 
keren naar het venster 
Retrieve Protocol (Protocol 
ophalen).

Nieuwe gebruikersprotocollen opslaan
1  Stel de 

behandelingsparameters 
in door de stappen in 
"Therapie starten" op 
pagina 40-42 uit te voeren, 
maar druk niet op de toets 
"START".

2  In het beginscherm drukt u 
op de toets "User Protocols" 
(Gebruikersprotocollen). 
Het venster User Protocols 
(Gebruikersprotocollen) 
wordt weergegeven.

3  Druk op "Save Protocol" 
(Protocol opslaan). Het 
venster Save Protocol 
(Protocol opslaan) wordt 
weergegeven.

4  Om een naam voor het 
nieuwe protocol aan te 
maken, drukt u op de 
toetsen "Save Protocol" 
(Protocol opslaan) en "New 
Name" (Nieuwe naam). 
Het venster Keyboard 
(Toetsenbord) wordt 
weergegeven.

5  Typ de naam van het 
nieuwe protocol. De 
naam van het nieuwe 
protocol mag uit maximaal 
25 alfanumerieke tekens 
bestaan. 
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6  Druk op de toets  om 
de naam van het protocol 
op te slaan. Er wordt kort 
een melding weergegeven 
om te bevestigen dat het 
protocol is opgeslagen. 
Druk op een willekeurige 
plaats op het scherm. In 
het beginscherm worden 
de parameters van het 
zojuist opgeslagen 
gebruikersprotocol 
weergegeven.

Bestaande gebruikersprotocollen aanpassen
1  Om de 

behandelingsparameters 
van een eerder opgeslagen 
gebruikersprotocol aan 
te passen, drukt u erop 
om het te markeren of 
bladert u door de lijst met 
gebruikersprotocollen 
en markeert u het juiste 
gebruikersprotocol.

2  Druk op de toets 
 om de nieuwe 

behandelingsparameters 
op te slaan. Er wordt een 
melding weergegeven 
ter bevestiging van het 
overschrijven van de oude 
parameters. Als u op "Yes" 
(Ja) drukt, wordt er kort 
een melding weergegeven 
om te bevestigen 
dat het protocol is 
opgeslagen en worden 
in het beginscherm 
de parameters van de 
zojuist opgeslagen 
gebruikersprotocol 
weergegeven. Als u op 
"No" (Nee) drukt, wordt 
u teruggeleid naar het 
venster Save Protocol 
(Protocol opslaan).

GEBRUIKERSPROTOCOLLEN OPHALEN, VERWIJDEREN EN OPSLAAN (VERVOLG)
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KLINISCHE BRONNEN GEBRUIKEN - EDUCATIELIJSTEN

Anatomische bibliotheek
De anatomische bibliotheek bevat afbeeldingen van de menselijke 
anatomie en pathologische aandoeningen waarvoor radiale 
drukgolftherapie wordt gebruikt. Om de anatomische bibliotheek 
te openen, moet u ervoor zorgen dat de MMC met het label "SWD 
Clinical Resource Library" (SWD-lijst met klinische bronnen) in de 
MMC-poort ingestoken is en moet u het volgende uitvoeren:

1  In het venster Clinical 
Resources (Klinische 
bronnen) drukt u op de 
toets "Anatomical Graphics 
Library" (Anatomische 
bibliotheek). Het venster 
Anatomical Graphics 
Library (Anatomische 
bibliotheek) wordt 
weergegeven. 
 
 

2  Druk op de toets van 
het lichaamsgebied 
waaraan u therapie wilt 
toedienen. Het venster 
bij het geselecteerde 
lichaamsgebied wordt 
weergegeven. U hebt 
bijvoorbeeld op de 
achterkant van de hals 
gedrukt, waardoor het 
venster Neck: Page 1 of 
2 (Hals: Pagina 1 van 2) 
weergegeven wordt.

3  Indien beschikbaar drukt 
u op het pictogram 

 om aanvullende 
pathologische 
afbeeldingen weer te 
geven. 
 

De educatielijsten kunnen worden geopend door op het pictogram  (toets "Clinical Resources" [Klinische bronnen]) onder het 
aanraakscherm te drukken. In het venster Clinical Resources (Klinische bronnen) kunt u de vensters Educational Libraries (Educatielijsten), 
Patient Card management (Patiëntkaartbeheer) en Utilities (Hulpprogramma's) openen.
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4  Druk op een toets aan de 
linkerkant van het venster 
(anatomische beelden) 
voor een lijst met spieren 
of botten in het gebied.

5  Druk op de toets  om 
terug te keren naar het 
vorige venster.

6  Druk op een toets aan de 
rechterkant van het venster 
(pathologische beelden) 
voor een afbeelding van 
een veelvoorkomende 
aandoening in het 
lichaamsgebied.

7  Druk op de toets  om 
terug te keren naar het 
vorige venster.

Bibliotheek plaatsing handstuk
De bibliotheek plaatsing handstuk dient als richtlijn voor de 
plaatsing van transmitters voor radiale drukgolfbehandeling.

1  In het venster Clinical 
Resources (Klinische 
bronnen) drukt u op 
de toets "Handpiece 
Placement Library". Het 
venster Select Treatment 
Area (Selecteer het te 
behandelen gebied) wordt 
weergegeven.

2  Druk op het 
lichaamsgebied 
waaraan u therapie wilt 
toedienen. Het venster 
bij het geselecteerde 
lichaamsgebied wordt 
weergegeven. Als u 
bijvoorbeeld op de voet 
drukt, wordt het venster 
Hand Piece Placement: 
Foot weergegeven.

KLINISCHE BRONNEN GEBRUIKEN - EDUCATIELIJSTEN (VERVOLG)
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3  Druk op een van de 
miniatuurweergaven van 
de handstukplaats voor 
het volledige beeld van de 
handstukplaats. Het venster 
Handpiece Placement 
verschijnt. 
 
 
 

4  Druk op de toets  om 
terug te keren naar het 
vorige venster.

5  Druk op de toets  om 
terug te keren naar het 
beginscherm.

KLINISCHE BRONNEN GEBRUIKEN - EDUCATIELIJSTEN (VERVOLG)
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Principe bekijken
Na een druk op de toets "Shockwave Rationale" (Principe schokgolf ) 
verschijnt een overzicht van radiale drukgolftherapie, een lijst 
met beschikbare behandelopties en een samenvatting van de 
beschikbare parameters.

1  In het venster Clinical 
Resources (Klinische 
bronnen) drukt u op 
de toets "Shockwave 
Rationale". Het venster 
Shockwave Rationale 
verschijnt.

2  Druk op de toetsen  en 
 om door de informatie 

te bladeren.

3  Druk op de toets  om 
terug te keren naar het 
vorige venster.

4  Druk op de toets  om 
terug te keren naar het 
beginscherm.

Contra-indicaties bekijken
Door op de toets "Contraindications" (Contra-indicaties) te 
drukken, verschijnt een lijst met aandoeningen waarvoor radiale 
drukgolftherapie gecontra-indiceerd is.

1  In het venster Clinical 
Resources (Klinische 
bronnen) drukt u op de 
toets "Contraindications" 
(Contra-indicaties). Het 
venster Contraindications 
(Contra-indicaties) wordt 
weergegeven.

2  Druk op de toetsen  en 
 om door de informatie 

te bladeren.

3  Druk op de toets  om 
terug te keren naar het 
vorige venster.

4  Druk op de toets  om 
terug te keren naar het 
beginscherm.

KLINISCHE BRONNEN GEBRUIKEN - EDUCATIELIJSTEN (VERVOLG)
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KLINISCHE BRONNEN GEBRUIKEN - PATIËNTKAART
De toetsen Patient Card (Patiëntkaart) dienen voor het beheer van de informatie die opgeslagen is op de patiëntgegevenskaart.

OPMERKING: Deze toets is enkel actief als er een patiëntkaart ingestoken is in de poort voor de patiëntkaart op het apparaat.

Behandelingen vanaf de patiëntkaart bekijken en 
ophalen
Druk op de toets “Patient Card” (Patiëntkaart) om toegang te krijgen 
tot de behandelgegevens die opgeslagen zijn op de patiëntkaart.

1  In het venster Clinical 
Resources (Klinische 
bronnen) drukt u op 
de toets "Patient Card" 
(Patiëntkaart). Het venster 
Patient Card (Patiëntkaart) 
wordt weergegeven.

2  Druk op de toetsen 
 en  om door de 

behandelingssessies 
te bladeren. De 
behandelingsparameters 
voor de gemarkeerde 
behandeling worden 
bovenaan het venster 
weergegeven.

3  Druk op de toetsen  
en  als het aantal 
behandelingssessies meer 
dan één pagina beslaat.

4  Druk op de toets  om 
de behandelingssessie 
te selecteren. Het 
venster met de 
behandelingsparameters 
wordt weergegeven.

5  Controleer de parameters 
van de behandelingssessie.

6  Druk op de toets "Run 
this Treatment" (Deze 
behandeling uitvoeren) om 
de behandeling te starten.
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KLINISCHE BRONNEN GEBRUIKEN - PATIËNTKAART (VERVOLG)
Pijnprofiel aanpassen
De toets "Edit Pain Profile" (Pijnprofiel aanpassen) biedt toegang tot 
het venster voor pijninformatie die opgeslagen is op de patiëntkaart 
terwijl de therapiesessie actief is. Deze informatie omvat:

•	Pijnschaal voor de behandeling
•	Pijnschaal na de behandeling
•	Type pijn voor de behandeling
•	Type pijn na de behandeling
•	Overzicht van de plaats van de pijn voor de behandeling
•	Overzicht van de plaats van de pijn na de behandeling
•	Het te behandelen gebied

1  In het venster Clinical 
Resources (Klinische 
bronnen) drukt u op de 
toets "Edit Pain Profile" 
(Pijnprofiel aanpassen). Het 
venster Edit Pain Profile 
(Pijnprofiel aanpassen) 
wordt weergegeven. 
 
 

2  In het gedeelte Pain Before 
Treatment (Pijn voor 
behandeling) selecteert u 
een numerieke of visuele 
pijnschaal.

3  Druk op de toets  om 
de hoeveelheid pijn op de 
schaal te verlagen.

4  Druk op de toets  om 
de hoeveelheid pijn op de 
schaal te verhogen.

5  Druk op de toets "Pain 
Type" (Type pijn). Het 
venster Select Pain Type 
Before Treatment (Selecteer 
pijntype voor behandeling) 
wordt weergegeven.

6  Druk op het type pijn of 
gebruik de toetsen , 
  en  om het type 
pijn te selecteren. U wordt 
teruggeleid naar het 
venster Edit Pain Profile 
(Pijnprofiel aanpassen) 
met het nieuwe type pijn 
geselecteerd.
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7  Druk op de toets “Edit 
Pain Map” (Overzicht 
van de plaats van de 
pijn aanpassen). Het 
venster Pain Map Before 
Treatment (Overzicht van 
de plaats van de pijn voor 
de behandeling) wordt 
weergegeven.

8  Druk op het 
lichaamsgebied waaraan 
u therapie wilt toedienen. 
Er verschijnt een paarse 
kleur in de gemarkeerde 
gebieden.

9  Druk op de toets "Clear" 
(Wissen) om alle gebieden 
die in de vorige stap 
geselecteerd zijn, te 
verwijderen.

10  Druk op de toets  om 
terug te keren naar het 
vorige venster.

11  In het gedeelte Pain 
After Treatment (Pijn na 
behandeling) herhaalt u 
stap 2-10.

12  Druk op het venster 
Treatment Area (Het te 
behandelen gebied). Het 
venster Select Treatment 
Area (Selecteer het te 
behandelen gebied) wordt 
weergegeven. 

13  Druk op het specifieke 
lichaamsgebied op de 
afbeelding van de voor- 
of achterkant om het 
gewenste, te behandelen 
lichaamsgebied te 
selecteren. U wordt 
teruggeleid naar het 
venster Edit Pain Profile 
(Pijnprofiel aanpassen).
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14  Druk op de toets "Save to 
Patient Card" (Wegschrijven 
naar patiëntkaart) om 
de pijninformatie op de 
patiëntkaart op te slaan. 

15  Druk op de toets  om 
terug te keren naar het 
venster Clinical Resources 
(Klinische bronnen).

16  Druk op de toets  om 
terug te keren naar het 
beginscherm.

KLINISCHE BRONNEN GEBRUIKEN - PATIËNTKAART (VERVOLG)
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Behandelingen op de patiëntkaart opslaan
Als de behandelingsduur tijdens een behandeling verstrijkt of als u 
de behandeling stopt door middel van de toets "STOP", biedt het 
toestel u de mogelijkheid de behandeling op een patiëntkaart op 
te slaan. 

1  Druk op de toets "Save to 
Patient Card" als u daarom 
gevraagd wordt.

2  Voer de stappen 2-13 op 
pagina 58-60 uit. 
 

3  Als u op de toets "Save to 
Patient Card" (Wegschrijven 
naar patiëntkaart) drukt, 
wordt de melding 
"Treatment has been 
saved for (patient 
name)" (Behandeling 
voor [patiëntnaam] 
is opgeslagen) kort 
weergegeven.

KLINISCHE BRONNEN GEBRUIKEN - PATIËNTKAART (VERVOLG)
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Patiëntkaart wissen
Gebruik deze toets om alle informatie van de patiëntkaart te 
verwijderen.

1  Om alle informatie 
van de patiëntkaart te 
verwijderen, steekt u de 
betreffende patiëntkaart 
in de poort voor de 
patiëntgegevenskaart in.

2  Druk op de toets “Erase 
Patient Card” (Patiëntkaart 
wissen). Er wordt een 
melding weergegeven 
om de verwijdering te 
bevestigen.

Druk op de toets "No" 
(Nee) als u de informatie 
op de patiëntkaart niet 
wilt verwijderen. U wordt 
teruggeleid naar het 
venster Clinical Resources 
(Klinische bronnen).

Druk op de toets "Yes" (Ja) 
om de informatie van de 
patiëntgegevenskaart te 
wissen. 
 
 
 
 
 

OPMERKING: Door op de toets "Yes" (Ja) te drukken, 
verwijdert u permanent alle gegevens van de 
patiëntgegevenskaart.

U wordt teruggeleid naar het venster Clinical Resources (Klinische 
bronnen).
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De klinieknaam toevoegen en wijzigen
1  In het venster Clinical 

Resources (Klinische 
bronnen) drukt u op 
de toets "Unit Settings" 
(Instellingen van het 
toestel). Het venster Unit 
Settings (Instellingen 
van het toestel) wordt 
weergegeven.

2  In het venster Unit Setup 
(Toestelsetup) drukt u op 
de toets "Clinic Name" 
(Klinieknaam). Het venster 
Keyboard (Toetsenbord) 
wordt weergegeven.

3  Typ de naam van het 
nieuwe protocol. De naam 
van het protocol mag uit 
maximaal 25 alfanumerieke 
tekens bestaan.

4  Druk op de toets  om 
de naam van het protocol 
op te slaan en terug te 
keren naar het venster Unit 
Settings (Instellingen van 
het toestel).

5  Druk op de toets  om 
de nieuwe informatie die 
u mogelijk ingevoerd hebt, 
te verwijderen en terug te 
keren naar het venster Unit 
Settings (Instellingen van 
het toestel).

Het volume van het toestel verhogen en verlagen
In het venster Unit Settings (Instellingen van het toestel) drukt u 
herhaaldelijk op de toets Volume tot het gewenste volumeniveau 
weergegeven wordt. Telkens als u op de toets "Volume" drukt, klinkt 
er een toon in het weergegeven volumeniveau. Het volume blijft 
op hetzelfde niveau, zelfs als het toestel uitgeschakeld wordt.

Om het venster Unit Settings (Instellingen van het toestel) te openen, drukt u in het venster Clinical Resources (Klinische bronnen) op de 
toets "Unit Settings". Het versienummer van de software verschijnt bovenaan het venster.



Intelect® RPWBEDIENING

65

KLINISCHE BRONNEN GEBRUIKEN - INSTELLINGEN VAN HET TOESTEL (VERVOLG)
De datum en tijd instellen

1  In het venster Unit Settings 
(Instellingen van het 
toestel) drukt u op de 
toets "Set Date and Time" 
(Datum/tijd instellen). 
Het venster Set Date and 
Time (Datum/tijd instellen) 
wordt weergegeven. 
 

2  Druk op de toetsen  en 
 om het jaar, de maand, 

dag, uren en minuten in te 
stellen.

3  Druk op de toets  om 
de ingevoerde instellingen 
voor de datum en tijd op 
te slaan en terug te keren 
naar het venster Unit 
Settings (Instellingen van 
het toestel).

De instellingen van het toestel resetten
Met deze knop stelt u de instellingen als taal, volume en 
klinieknaam in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

1  In het venster Unit Settings 
(Instellingen van het 
toestel) drukt u op de 
toets "Reset Unit Settings" 
(Instellingen van het toestel 
resetten). De resetmelding 
wordt weergegeven.

2  Raak het scherm op een 
willekeurige plaats aan. 
U wordt teruggeleid naar 
het venster Unit Settings 
(Instellingen van het 
toestel).

Standaardprotocollen resetten
1  Druk op de toets "Reset 

Default Protocols" 
(Standaardprotocollen 
resetten) om alle 
gebruikersprotocollen op 
de standaardparameters 
in te stellen. Er wordt een 
melding weergegeven om 
de reset te bevestigen.
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Druk op de toets "No" 
(Nee) als u niet alle 
gebruikersprotocollen op 
de standaardparameters 
wilt instellen. U wordt 
teruggeleid naar het 
venster Unit Settings 
(Instellingen van het 
toestel).

Druk op de toets 
“Yes” (Ja) om alle 
gebruikersprotocollen op 
de standaardparameters in 
te stellen.

OPMERKING: Door op de toets "Yes" (Ja) te drukken, verwijdert 
u permanent de gebruikersprotocollen die u 
mogelijk aangemaakt hebt.

U wordt teruggeleid naar 
het venster Unit Settings 
(Instellingen van het 
toestel). 

Talen wijzigen

1  In het venster Unit Settings 
(Instellingen van het 
toestel) drukt u op de toets 
"Language" (Taal). Het 
venster Language (Taal) 
wordt weergegeven.

2  Druk op de toetsen  en 
 om door de pagina's 

met beschikbare talen te 
bladeren.

3  Druk op de taal om deze 
te selecteren of druk op de 
toetsen  en  om door 
de lijst te bladeren.

4  Druk op de toets  
om het gemarkeerde 
gedeelte te accepteren. 
U wordt teruggeleid naar 
het venster Unit Setup 
(Toestelsetup).  
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Alle toetsen worden nu 
weergegeven in de nieuwe, 
door u geselecteerde taal. 
 
 
 
 
 
 
 

Standaardtransmitters voor kanalen aanpassen

1  In het venster Unit Settings 
(Instellingen van het 
toestel) drukt u op de toets 
"Ch1 Default Transmitter" 
(Ch1 Standaardtransmitter). 
Het venster Select 
Transmitter (Selecteer 
transmitter) verschijnt. 
 

2  Druk op de transmitter om 
deze te selecteren of druk 
op de toetsen  en  
om door een lijst met de 
beschikbare transmitters te 
bladeren. 
 
 
 

3  Druk op de toets 
"Transmitter Information" 
om de technische details 
van de transmitter weer te 
geven.

4  Druk op de toets  om 
het gemarkeerde gedeelte 
te aanvaarden en terug te 
keren naar het venster Edit 
Treatment (Behandeling 
aanpassen).

5  Druk op de toets  om 
terug te keren naar het 
vorige venster.
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6  Als u tijdens de therapie 

een tweede handstuk 
wil gebruiken, herhaalt u 
stap 1-5 voor de toets "Ch2 
Default Transmitter".

De impulsteller resetten
Met de impulsteller kan het toestel het aantal pulsen voor de 
transmitters bijhouden voor onderhoudsdoeleinden. Na een 
bepaald aantal pulsen moet het projectiel worden vervangen. 
Raadpleeg pagina 76 voor instructies over het vervangen van het 
projectiel.

De impulsteller houdt het aantal pulsen bij voor een transmitter 
die bij elke therapiesessie wordt aangesloten op hetzelfde 
aansluitpunt. Als de R-SW bijvoorbeeld aangesloten blijft op 
kanaal 1 houdt de impulsteller het aantal pulsen voor de R-SW in 
kanaal 1 bij. De impulsteller houdt ook het aantal pulsen bij voor 
een andere transmitter zolang deze altijd op hetzelfde aansluitpunt 
is aangesloten. 

Het toestel houdt het aantal pulsen echter niet bij als de 
aansluitpunten en transmitters worden omgeruild (bijv. als de 
R-SW wordt aangesloten op kanaal 2). Om ervoor te zorgen dat 
de impulsteller nauwkeurig is, moet u de transmitters voor elke 
therapiesessie op dezelfde aansluitpunten aansluiten.

OPMERKING: Projectielen en geleidingshulzen moeten na 
1.000.000 pulsen worden vervangen.

Doe het volgende om de impulstelling weer te geven:

1  In het venster Unit 
Settings (Instellingen van 
het toestel) drukt u op 
de toets "Pulse Counter" 
(Impulsteller). Het venster 
Pulse Counter wordt 
weergegeven. 
 
 

2  Druk op de toets "Reset" 
naast de gewenste 
transmitter om de teller op 
nul te zetten. 
 
 
 
 
 



Intelect® RPWBEDIENING

69

KLINISCHE BRONNEN GEBRUIKEN - INSTELLINGEN VAN HET TOESTEL (VERVOLG)
3  Druk op de toets "Reset All" 

om alle impulstellers op nul 
te zetten.
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TIPS VOOR DE BEHANDELING
De applicator wordt boven het eerder gediagnosticeerde 
pijngebied geplaatst. Druk op de trekker op de applicator om de 
toediening van schokgolven te starten of stoppen.

Houd het volgende in het achterhoofd:

•	Dien niet meer dan 300 pulsen toe op dezelfde plek.
•	Oefen in het te behandelen gebied geen overmatige druk 

uit op de transmitter. Overmatige druk is niet nodig voor 
een effectieve en geslaagde behandeling.
•	Stop de behandeling na maximaal 6000 pulsen.

Het handstuk positioneren
Plaats het handstuk op het lichaamsdeel dat moet worden 
behandeld volgens de medische indicatie.

 

WAARSCHUWING
Het gebruik van het toestel met een hogere druk dan 3 bar zonder 
impactoppervlak kan leiden tot schade aan de handset.

Het handstuk vasthouden als een pen

Het handstuk wordt 
vastgehouden achter 
de achterste schroef. 
Deze methode wordt 
aanbevolen voor 
behandeling op de tast. 
 
 
 

Het handstuk vasthouden als een staaf

Het handstuk wordt met de 
hele hand vastgehouden 
achter de achterste 
schroef. Deze methode 
wordt aanbevolen voor de 
behandeling van relatief 
grote pijngebieden.
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Beide handen gebruiken om het handstuk vast te houden

Deze methode wordt 
aanbevolen voor de 
behandeling van pijn op 
specifieke punten.
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FOUTEN

Foutcode Beschrijving

100 Er werd op de toets "Patient Card" gedrukt, maar er werden 
geen geldige behandelingen gevonden op de patiëntkaart.

101 De toets "Save to Patient Card" (Wegschrijven naar 
patiëntkaart) werd ingedrukt, maar er was geen patiëntkaart 
ingestoken.

102 De toets "Save to Patient Card" (Wegschrijven naar 
patiëntkaart) werd ingedrukt, maar de kaart die momenteel 
ingestoken is in de poort voor de patiëntgegevenskaart, is 
geen geldige patiëntgegevenskaart.

103 De toets "Save to Patient Card" (Wegschrijven naar 
patiëntkaart) werd ingedrukt, maar de kaart die momenteel 
ingestoken is in de poort voor de patiëntgegevenskaart, is 
vol.

104 De toets "Save to Patient Card" (Wegschrijven naar 
patiëntkaart) werd ingedrukt, maar er bestaat al een 
behandeling met die naam op de patiëntkaart.

105 Er werd geen patiëntnaam ingevoerd toen op de toets 
"Save to Patient Card" (Wegschrijven naar patiëntkaart) werd 
gedrukt.

106 Er werd geen protocolnaam ingevoerd bij het opslaan van 
een protocol.

Foutcode Beschrijving

107 Er werd op de toets "Retrieve Protocol" (Protocol ophalen) 
gedrukt, maar er waren geen gebruikersprotocollen ingesteld 
op het toestel. Raadpleeg pagina 51 voor meer informatie 
over het opslaan van gebruikersprotocollen.

108 Het protocol kan niet worden opgeslagen, omdat het 
maximale aantal protocollen dat op het toestel opgeslagen 
kan worden, al bereikt is.

109 De MMC wordt geopend, maar er is geen MMC ingestoken in 
de MMC-poort.

110 De gebruiker probeert de software van het toestel te 
updaten, maar de ingestoken MMC in de MMC-poort is geen 
MMC voor een software-update.

111 Er werd een fout aangetroffen bij de poging de 
controlekaartsoftware te updaten.

112 Er werd een fout aangetroffen bij de poging de 
interfacekaartsoftware te updaten.

113 De behandeling die op de patiëntkaart wordt geopend, is 
van het behandelingstype tractie.

114 De behandeling die op de patiëntkaart wordt geopend, is 
van het behandelingstype elektrotherapie.

Foutcodes en beschrijvingen
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Foutcode Beschrijving

115 De behandeling die op de patiëntkaart wordt geopend, 
is van het behandelingstype continue passieve beweging 
(CPM).

116 De behandeling die op de patiëntkaart wordt geopend, is 
van het behandelingstype kortegolfdiathermie.

117 De behandeling die op de patiëntkaart wordt geopend, is 
van een onbekend behandelingstype.

118 Er werd op een toets gedrukt waardoor de MMC-kaart 
werd geopend (bijv. principe voor radiale drukgolven, 
contra-indica-ties, enz.), maar de ingestoken MMC-kaart in 
de MMC-poort is niet de juiste.

119 Er werd op de toets "Delete" gedrukt terwijl een 
standaardprotocol (fabrieksprotocol) was geselecteerd.

121 Er werd op de toets "START" gedrukt, maar de kabel van het 
handstuk is niet aangesloten op een uitgangsstekerbus.

122 Er werd op de toets "START" gedrukt, maar de kabel van het 
handstuk is niet aangesloten op de uitgangsstekerbus van 
kanaal 1.

123 Er werd op de toets "START" gedrukt, maar de kabel van het 
handstuk is niet aangesloten op de uitgangsstekerbus van 
kanaal 2.

124 De gebruiker probeert de verkeerde transmitter voor het 
geselecteerde protocol te gebruiken.

Foutcode Beschrijving

125 De transmitter in kanaal 1 heeft een miljoen pulsen bereikt.

126 De transmitter in kanaal 2 heeft een miljoen pulsen bereikt.

127 De kabel van het handstuk is tijdens een therapiesessie 
losge-trokken uit de uitgangsstekerbus.

 
WAARSCHUWING

Ingeval een foutmelding of waarschuwing verschijnt die met een 2 of 
een 3 begint, moet u het gebruik van het toestel onmiddellijk stopzetten 
en moet u contact opnemen met de distributeur of DJO voor hulp. 
Fouten en waarschuwingen van deze categorieën wijzen op een 
intern probleem met het toestel dat door DJO of een door DJO erkend 
technicus moet worden getest voordat u een instelling wijzigt of het 
systeem verder gebruikt.
Het gebruik van een toestel dat een fout of een waarschuwing van deze 
categorieën weergeeft, kan een risico inhouden voor de patiënt of de 
gebruiker, kan een letsel bij de patiënt of de gebruiker veroorzaken of 
ernstige interne schade aan het systeem veroorzaken.

 WAARSCHUWING
In geval van een defect scherm of andere duidelijke defecten, 
moet u het toestel direct uitschakelen met de aan/uit-toets en uw 
gecertificeerde onderhoudstechnicus op de hoogte stellen.
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Routine-onderhoud
Houd het volgende in het achterhoofd bij het onderhouden van 
het toestel:

•	Als fabrikant is DJO alleen verantwoordelijk voor de veiligheid 
en betrouwbaarheid van het toestel, wanneer deze wordt 
gebruikt in overeenstemming met deze gebruikershandleiding.
•	De veiligheidsinspecties, het onderhoud, de reparaties en 

de wijzigingen mogen alleen worden uitgevoerd door een 
reparatiedienst of onderhoudstechnicus die door DJO is 
gecertificeerd.

Reinigen en desinfecteren
Bij de reiniging van het toestel houdt u het volgende in het 
achterhoofd:

1  Trek de stekker van het 
apparaat uit het stopcontact 
en verwijder de kabel van 
het handapparaat uit het 
contact van het apparaat.

2  Verwijder overtollige 
contactgel van de 
transmitter.

3  Reinig de basis van 
het toestel met een 
zachte, schone doek 

die is bevochtigd met 
water en een niet-
bijtend antibacterieel 
reinigingsmiddel. Gebruik 
geen schurende materialen 
en ontvettingsmiddelen.

4  Reinig het R-SW-handstuk 
na elk gebruik bij een 
patiënt (verwijder eerst de 
voorste en achterste schroef 
- pagina 28). Gebruik een 
zachte, schone doek die is 
bevochtigd met alcohol, 
een reinigingsdoekje 
met alcohol of een niet-
bijtend antibacterieel 
reinigingsmiddel. Gebruik 
geen schurende materialen 
en ontvettingsmiddelen. Zie 
stap 7 en 8 op pagina 74 
voor meer informatie 
over het reinigen van de 
transmitter.

5  Om het handstuk te 
reinigen verwijdert u het 
beschermende kussen door 
het omhoog en van het 
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handstuk weg te trekken. 
Gebruik een zachte, schone 
doek die is bevochtigd 
met water of een niet-
bijtend antibacterieel 
reinigingsmiddel 
om het handstuk te 
reinigen. Gebruik geen 
schurende materialen en 
ontvettingsmiddelen.

6  Wacht totdat het toestel 
volledig droog is voordat u 
het weer in gebruik neemt.

7  Aanbevolen wordt de 
transmitters te reinigen met 
een ultrasoon reinigingsbad 
dat is ontworpen voor 
de desinfectie van 
warmtegevoelige, 
herbruikbare medische 
instrumenten. Als een 
ultrasoon bad niet 
beschikbaar is, reinigt 
u de onderdelen onder 
stromend water en een 
reinigingsdoekje met 
alcohol of gebruikt u een 

spray met alcohol en een 
zachte, schone doek.

8  Bij het reinigen van de 
transmitter duwt u de 
afstandhouder aan de 
kant, zodat de binnenkant 
gereinigd kan worden.

9  Monteer de transmitter 
en het handstuk door de 
procedures in stap 4 en 3 
in omgekeerde volgorde 
uit te voeren.

Onderhoud handstuk
Regelmatig reinigen wordt aanbevolen (aan het eind van iedere 
gebruiksdag)

Techniek
Gebruik de met de handstuk-set meegeleverde reinigingsborstel 
om de geleidingshuls te reinigen, net zoals een geweerloop wordt 
gereinigd. Reinig tevens het projectiel handmatig met een zachte 
doek.

Opgelet: Gebruik geen smeermiddelen bij het reinigen van de huls 
of het projectiel.

INTELECT RPW ONDERHOUDEN (VERVOLG)
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De waterfles verwijderen en terugplaatsen
U dient de waterfles ten minste eens per week te legen of wanneer 
de fles halfvol is. Ga hiervoor als volgt te werk:

1  Koppel het toestel los van 
de netvoeding.

2  Trek de lade uit. 
 
 
 
 

3  Schuif de waterfles uit de 
beugel. 
 
 
 
 
 
 

4  Houd de dop vast, draai 
de fles tegen de klok in en 
verwijder de dop.

5  Gooi de fles leeg. 
 
 
 

6  Plaats de fles terug door 
de dop vast te houden en 
de fles met de klok mee te 
draaien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTELECT RPW ONDERHOUDEN (VERVOLG)
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7  Schuif de waterfles terug in 
de beugel.

8  Duw de lade in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het projectiel en de geleidingshuls vervangen
Projectielen en geleidingshulzen moeten na 1.000.000 pulsen 
worden vervangen. Ga als volgt te werk om de transmitter te 
vervangen:

1  Koppel het toestel los en 
verwijder de kabel van 
het handstuk van het 
aansluitpunt op het toestel.

2  Draai de achterste schroef 
los door deze tegen de 
klok in te draaien terwijl u 
het handstuk vasthoudt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTELECT RPW ONDERHOUDEN (VERVOLG)
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3  Draai de as los van het 
handstuk door de as tegen 
de klok in te draaien.

OPMERKING: Gebruik zo 
nodig de meegeleverde 
moersleutel 22 mm. 
 
 

4  Verwijder de as van 
de behuizing van het 
handstuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Het projectiel kan in het 
handvat liggen. Plaats uw 
hand over de opening 
in het handvat en draai 
het handvat zodat het 
projectiel in uw hand valt. 

Als het projectiel zich in 
de as bevindt, plaatst u 
uw hand over het open 
uiteinde van de as en draait 
u de as zodat het projectiel 
in uw hand valt.

OPMERKING: Controleer 
of het volledige projectiel 
wordt verwijderd. Het kan 
tijdens gebruik gebroken 
zijn. 
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6  Schuif de lange kant van de inbussleutel door de opening in de geleidingshuls.

7  Houd de as met een hand vast en trek de geleidingshuls met de andere hand uit de as.

OPMERKING: De geleidingshuls zit stevig vast in de as. U moet hard trekken om de huls te 
verwijderen.

8  Gooi het gebruikte projectiel weg.

9  Reinig de buitenkant van de as, de transmitter en de schroefdop met een zachte, schone doek 
die is bevochtigd met water of een niet-bijtend antibacterieel reinigingsmiddel. Gebruik geen 
schurende materialen en ontvettingsmiddelen. 

OPMERKING:  Wacht tot de gereinigde onderdelen droog zijn alvorens door te gaan met stap 10.

10  Reinig de binnenkant van de schacht (huls) met de reinigingsborstel die met de handstuk-set is 
meegeleverd. Reiniging hoort aan het einde van iedere gebruiksdag plaats te vinden.

OPMERKING:  Gebruik geen smeermiddelen bij het reinigen van het handstuk. 
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11  Vervang de rode 
verzegeling zo nodig door 
deze in de opening van de 
as te duwen tot de stop 
geraakt wordt. 
 
 
 
 

12  Plaats de nieuwe 
geleidingshuls in de as.

OPMERKING: Plaats het 
uiteinde zonder openingen 
in de as. 
 
 
 
 
 
 

13  Duw de geleidingshuls in 
de as tot deze vastzit. 
 
 
 
 
 
 
 

14  Plaats het nieuwe projectiel 
in de geleidingshuls. 
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15  Plaats de as in het handvat 
en draai met de klok mee 
tot de as vastzit. 
 
 
 
 
 
 

16  Houd het handvat met een 
hand vast en draai de as 
met de andere hand vast 
in het handvat met behulp 
van de moersleutel 22 mm.

OPMERKING: Draai de as 
zo vast dat u de as niet met 
de hand kunt losdraaien. 
 
 
 

17  Draai de achterste schroef 
opnieuw vast door deze 
met de klok mee te draaien 
terwijl u het handstuk 
vasthoudt.

18  Steek het toestel in en 
sluit de kabel van het 
handstuk aan op de 
uitgangsstekerbus op het 
toestel.

19  Reset de impulsteller aan 
de hand van de stappen 
vanaf pagina 67.

 GEVAAR
Als het toestel niet veilig voor gebruik is, moet het worden gerepareerd 
door een gecertificeerd onderhoudstechnicus en moeten de gebruikers 
op de hoogte worden gesteld van de gevaren van het toestel.

INTELECT RPW ONDERHOUDEN (VERVOLG)
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GEVAAR
•	In geen geval mag er vloeistof in de openingen van het toestel 

komen (d.w.z. de aansluitingen van de kabels van de handset). 
Gebruik daarom geen reinigende of desinfecterende sprays.
•	Het toestel, het handstuk en de kabels kunnen mogelijk niet 

gesteriliseerd worden met gebruik van stoom of gas.
•	Reinig het toestel nooit met schuurmiddelen, desinfectans of 

oplosmiddelen die de behuizing, het scherm of het toestel kunnen 
beschadigen.
•	Verwijder, om elektrische schokken te voorkomen, de stroomstekker 

uit het stopcontact voordat u het toestel reinigt of desinfecteert.

Veiligheidsinspecties
De volgende veiligheidsinspecties moeten worden uitgevoerd op 
dit toestel. Dit moet worden uitgevoerd door personen die, op basis 
van training, kennis of praktijkervaring, de inspecties correct en 
onafhankelijk kunnen uitvoeren.

Visuele inspectie (dagelijks)

Bij het uitvoeren van de dagelijkse inspecties van het toestel, moet 
u met name letten op de volgende mogelijke schade:

•	Vervorming van de behuizing van het toestel
•	Schade aan de stroomkabel

•	Schade aan de aansluiting van het handstuk
•	Schade aan de kabel van het handstuk

Functietest (dagelijks)

Bij het uitvoeren van de dagelijkse inspecties van het toestel, moet 
u met name letten op de volgende mogelijke schade:

•	Correcte functie van indicatoren
•	Weergave van gebruiksmodi

OPMERKING: Het is de verantwoordelijkheid van de 
gezondheidszorginstelling om te controleren 
of het toestel voldoet aan nationale en lokale 
aardleklimieten van de faciliteit.

INTELECT RPW ONDERHOUDEN (VERVOLG)
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Dienstverlening

Het Intelect RPW-toestel moet opnieuw gekalibreerd worden 
als het na het uitvoeren van routinematig onderhoud en 
veiligheidsinspecties niet volgens de specificaties werkt. Wij raden 
aan alle producten voor radiale drukgolfbehandelingen van DJO 
naar de fabriek of een gecertificeerde reparateur te sturen voor 
reparaties of kalibraties. Neem contact op met de verkopende 
dealer of de landelijke klantenservice van DJO indien het product 
onderhoud, garantie of reparatie vereist.

OPMERKING: Het toestel is tijdens het fabricageproces 
gekalibreerd en is bij aflevering klaar voor 
gebruik.

INTELECT RPW ONDERHOUDEN (VERVOLG)

GEVAAR
Voer in geen geval onbevoegde reparaties uit.
Stuur het toestel voor onderhoud terug naar DJO.

Richtlijn 2002/96/EC van de raad betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Wijst op een 
vereiste om AEEA niet als gemeentelijk afval af te voeren. Neem 
contact op met uw distributeur voor informatie over afvoer van 
het toestel en de accessoires.
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OPMERKING: De met het toestel meegeleverde 
stroomtoevoerkabel is aangepast aan de 
elektrische eisen van het land waar die zal 
worden gebruikt.

STANDAARD ACCESSOIRES

REF. Beschrijving Aantal

28668 Intelect RPW Gebruikshandleiding op cd 1
28671 Intelect RPW Beknopte handleiding 1
4248 Conductor™-contactgel - fles van 250 ml 1

28700 Kit met accessoires voor handstuk met het volgende: 1
28699      D-ACTOR-applicator R-SW-handstuk 1
28736      Projectiel 3
17638      R15 - 15 mm ESWT-transmitter 1
28724      D20-S D-ACTOR® 20 mm transmitter 1
28737      Verzegelingsset 1
28738      Geleidingshuls 2
28739      Reinigingsborstel 1

REF. Beschrijving Aantal

Een van de volgende stroomsnoeren:

14679 VS [18 AWG, 300 cm] 1

14814 Zwitserland [18 AWG, 300 cm] 1

14815 VK [18 AWG, 300 cm] 1

14816 India [18 AWG, 300 cm] 1

14817 Israël [18 AWG, 300 cm] 1

14818 Denemarken [18 AWG, 300 cm] 1

14819 Australië [18 AWG, 300 cm] 1

14820 EU [18 AWG, 300 cm] 1

14821 Japan [18 AWG, 300 cm] 1

OPTIONELE ACCESSOIRES
REF. Beschrijving Aantal

28701 Revisieset met reservegeleidingshuls en 2 projectielen 1

28725 D35 D-ACTOR® 35 mm transmitter 1

28726 F15 Focus-Lens 15 mm transmitter 1

28728 D15 Deep Impact® 15 mm transmitter 1

28729 C15 CERAma-x® ESWT 15 mm transmitter 1

REF. Beschrijving Aantal

28730 V-ACTOR®-kit met applicator voor handstuk met het volgende: 1

28740      V25 V-ACTOR® 25 mm vibratietransmitter 1

28741      V40 V-ACTOR® 40 mm vibratietransmitter 1

28742 Rode verzegeling 1
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DJO, LLC, ("Onderneming") garandeert dat de Intelect RPW ("Product") vrij is van materiaal- en productiefouten. Deze garantie blijft van kracht gedurende drie jaar vanaf de oorspronkelijke datum van 
aanschaf door de klant. Indien dit product defect raakt binnen de driejarige garantieperiode door een defect in materiaal of vakmanschap, zal het bedrijf of de verkopende dealer, naar oordeel van 
het bedrijf, dit product kosteloos repareren of vervangen.

Alle reparaties aan het product moeten worden uitgevoerd door een reparatiedienst die door de onderneming is erkend. Door veranderingen of reparaties van welke aard dan ook door niet 
gecertificeerde personen of groepen vervalt de geldigheid van deze garantie.

De garantieperiode voor accessoires is 365 dagen of 5 miljoen schokken.
 
Deze garantie geldt niet voor:

•	 Onderdelen	of	werk	die	niet	door	de	onderneming,	de	leverancier	of	een	door	de	onderneming	gecertificeerde	technicus	zijn	geleverd.

•	 Defecten	of	schade	die	werd	veroorzaakt	door	werk	van	een	persoon	die	niet	deel	uitmaakt	van	de	onderneming,	die	van	de	leverancier	is	en	die	evenmin	een	door	de	onderneming	
gecertificeerde technicus is.

•	 Fouten	in	functioneren	of	falen	van	functioneren	van	het	product	ontstaan	door	een	fout	gebruik	van	het	product,	zoals	o.m.	het	product	niet	juist,	onzorgvuldig	of	te	weinig	
onderhouden, of het niet volgens de richtlijnen van de gebruikershandleiding gebruiken.

•	DJO,	LLC	is	niet	aansprakelijk	voor	letsel	of	schade	als	gevolg	van	modificatie	of	service	door	anderen	dan	daartoe	geautoriseerd	servicepersoneel	van	DJO,	LLC.

IN GEEN ENKEL GEVAL IS DE ONDERNEMING AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE.
Sommige regio's staan geen uitsluiting of beperking toe van incidentele schade of gevolgschade, daarom kan de bovenstaande uitsluiting of beperking misschien niet op u van toepassing zijn.

Onderhoud verkrijgen van de onderneming of de leverancier onder deze garantie:

   1. Er moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend binnen de garantieperiode aan de onderneming of de leverancier. 

   2. Het product moet worden geretourneerd aan de onderneming of de leverancier door de eigenaar.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die per regio verschillen.

De onderneming geeft aan geen enkele persoon of vertegenwoordiger de bevoegdheid om voor haar andere verplichtingen of aansprakelijkheden aan te gaan met betrekking tot de verkoop van het 
product. Elke vertegenwoordiging of overeenkomst die niet in deze garantie staat, is ongeldig en heeft geen enkel gevolg.

DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE, GEÏMPLICEERDE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES,  
INCLUSIEF ELKE GARANTIE BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG SPECIFIEK DOEL.
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TABEL 1: LEIDRAAD EN VERKLARING VAN DE FABRIKANT–ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIE

Het Intelect RPW-toestel is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die in de onderstaande tabel is gespecificeerd. De 
gebruiker van het Intelect RPW-toestel moet ervoor zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving gebruikt wordt.

Emissietests Compliantie Elektromagnetische omgeving - Leidraad

RF-emissie
CISPR 11

Groep 1  De Intelect RPW maakt uitsluitend voor de interne functie gebruik van RF-energie. Daardoor is de RF-emissie erg laag en is het niet waarschijnlijk dat
.deze storingen zal veroorzaken in elektronische apparatuur in de buurt

RF-emissie
CISPR 11

Klasse A

 De Intelect RPW is geschikt voor gebruik in alle omgevingen met uitzondering van woonomgevingen en omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten
.op het openbare laagspanningsnetwerk dat gebouwen met een woonbestemming van stroom voorziet

Harmonische emissie
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spanningsvariaties/
flikkeremissies

IEC 61000-3-3
Voldoet
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Immuniteitstest
IEC 60601

Testniveau
Compatibiliteitsniveau Elektromagnetische omgeving - Leidraad

Elektrostatische ontlading 
(ESD)

IEC 61000-4-2

±6 kV contact
±8 kV lucht

±6 kV contact
±8 kV lucht

Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als de vloer met synthetisch materiaal 
bedekt is, moet de relatieve luchtvochtigheid ten minste 30% zijn.

Snelle elektrische 
transiënten/burst
IEC 61000-4-4

±2 kV voor voedingskabels
±1 kV voor in-/uitgangskabels

±2 kV voor voedingskabels
N.v.t. - Geen in-/uitgangskabels

De netvoeding moet voldoen aan de gebruikelijke eisen voor een bedrijf of ziekenhuis.

Stootspanningen
IEC 61000-4-5

±1 kV differentiële modus
±2 kV gewone modus

±1 kV differentiële modus
±2 kV gewone modus

De netvoeding moet voldoen aan de gebruikelijke eisen voor een bedrijf of ziekenhuis.

Kortstondige 
spanningsdalingen en 
-onderbrekingen en 
spanningsvariaties in 

netvoedingskabels
IEC 61000-4-11

<5% UT (>95% daling in UT) 
gedurende 0,5 cyclus

40% UT (60% daling in UT) 
gedurende 5 cycli

70% UT (30% daling in UT) 
gedurende 25 cycli

<5% UT (>95% daling in UT) 
gedurende 5 seconden

<5% UT (>95% daling in UT) 
gedurende 0,5 cyclus

40% UT (60% daling in UT) 
gedurende 5 cycli

70% UT (30% daling in UT) 
gedurende 25 cycli

<5% UT (>95% daling in UT) 
gedurende 5 seconden

De netvoeding moet voldoen aan de gebruikelijke eisen voor een bedrijf of ziekenhuis. Als het voor de 
gebruiker van de Intelect RPW vereist is dat deze tijdens spanningsonderbrekingen blijft werken, is het 
raadzaam dat de Intelect RPW wordt gevoed door een noodstroomvoorziening of een batterij.

Magnetisch veld bij 
netfrequentie (50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Het magnetisch veld ten gevolge van de netfrequentie moet voldoen aan de gebruikelijke niveaus in 
een bedrijf of ziekenhuis.

TABEL 2: LEIDRAAD EN VERKLARING VAN DE FABRIKANT–ELEKTROMAGNETISCHE IMMUNITEIT

Het Intelect RPW-toestel is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die in de onderstaande tabel is gespecificeerd. De 
gebruiker van de Intelect RPW moet ervoor zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving gebruikt wordt.

OPMERKING: UT is de netspanning vóór toepassing van het testniveau.
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Immuniteitstest
IEC 60601

Testniveau
Compatibiliteitsniveau Elektromagnetische omgeving - Leidraad

Bij gebruik van draagbare en mobiele radiocommunicatieapparatuur in de buurt van enig onderdeel van de Intelect RPW, 
met inbegrip van de kabels, dient minimaal de aanbevolen afstand te worden aangehouden die is berekend op basis van de 
desbetreffende zenderfrequentie.

Aanbevolen afstand:

Geleide RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz tot 80 

MHz

3 Vrms d = [3,5]√P  
            V1

Uitgestraalde RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz tot 2,5 

GHz

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

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

Hierin is P het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) volgens opgave van de fabrikant van de zender, en d de 
aanbevolen afstand in meter (m).
De veldsterkte van vaste RF-zenders, vast te stellen via elektromagnetisch onderzoek ter plaatsea, moet lager zijn dan het 
compatibiliteitsniveau voor elk frequentiebereikb.
Er kan interferentie optreden in de nabijheid van apparatuur die is gemarkeerd met het volgende symbool:  

TABEL 2: LEIDRAAD EN VERKLARING VAN DE FABRIKANT–ELEKTROMAGNETISCHE IMMUNITEIT (VERVOLG)
Het Intelect RPW-toestel is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die in de onderstaande tabel is gespecificeerd. De 
gebruiker van het Intelect RPW-toestel moet ervoor zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving gebruikt wordt.

OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is het naasthogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2: Deze richtlijnen behoeven niet in alle situaties van toepassing te zijn. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie door structuren, objecten 

en personen.
a De veldsterkte van vaste zenders, zoals basisstations voor mobiele/draadloze telefoons en mobiele radiozenders, amateurzenders, AM- en FM-radiozenders, tv-zenders, enz. kan niet nauwkeurig 
theoretisch worden bepaald. Om de invloed van vaste RF-zenders op de elektromagnetische omgeving vast te stellen, kan een elektromagnetisch onderzoek ter plaatse noodzakelijk zijn. Als de 
gemeten veldsterkte op de plaats waar de Intelect RPW wordt gebruikt, hoger is dan het desbetreffende RF-compatibiliteitsniveau, moet middels observatie worden vastgesteld of de Intelect RPW 
normaal functioneert. Als abnormaal gedrag wordt waargenomen, kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, zoals draaien of verplaatsen van de Intelect RPW.
b In het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte lager zijn dan 3 V/m.
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Nominaal maximaal uitgangsvermogen 
zender in

W

Afstand in relatie tot zenderfrequentie in 
 

m
150 kHz tot 80 MHz

 d = [3,5]√P 
V1    

80 MHz tot 800 MHz

d = [3,5]√P 
E1

800 MHz tot 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:  AANBEVOLEN MINIMUMAFSTAND TUSSEN DRAAGBARE EN MOBIELE 
  RF-COMMUNICATIEAPPARATUUR EN DE INTELECT RPW
Het Intelect RPW-toestel is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met gecontroleerde RF-storing. De klant of 
de gebruiker van de Intelect RPW kan het risico van elektromagnetische interferentie verkleinen door de onderstaande aanbevolen 
minimumafstand tussen draagbare en mobiele radiocommunicatieapparatuur (zenders) en de Intelect RPW aan te houden. Deze 
minimumafstand is afhankelijk van het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Voor zenders met een hierboven niet vermeld nominaal maximaal uitgangsvermogen kan de aanbevolen afstand d in meter (m) worden geschat op 
basis van de vergelijking voor de desbetreffende zenderfrequentie. Hierin is P het maximale uitgangsvermogen in watt (W) van de zender volgens 
opgave van de fabrikant.

OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de aanbevolen afstand voor het naasthogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2: Deze richtlijnen behoeven niet in alle situaties van toepassing te zijn. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door 

absorptie en reflectie door structuren, objecten en personen.
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