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Tämä käyttöopas on laadittu Intelect® RPW -järjestelmän omistajille ja käyttäjille. Se sisältää yleistietoja käytöstä sekä varotoimenpiteitä 
ja huoltoon liittyviä tietoja. Jotta laitteen käyttö olisi mahdollisimman tehokasta ja jotta sen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, lue 
ennen laitteen käyttöä tämä opas huolellisesti ja tutustu laitteen käyttösäätimiin sekä lisävarusteisiin. Tämä käsikirja sisältää yleisiä tietoja 
turvallisuudesta, käytöstä, ylläpidosta ja huollosta Intelect RPW -järjestelmän omistajille ja käyttäjille.

Tässä oppaassa esitetyt tekniset tiedot olivat voimassa julkaisuhetkellä. Koska DJO, LLC kuitenkin pyrkii jatkuvaan kehitykseen, teknisiä 
tietoja voidaan muuttaa ilman, että DJO, LLC:n on siitä ilmoitettava.

Ennen kuin potilaalle annetaan mitään hoitoa, tämän laitteen käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämän käsikirjan sisältämät tiedot 
jokaisesta hoitotavasta sekä käyttöaiheet, vasta-aiheet, varoitukset ja varotoimenpiteet, ja käyttäjän on noudatettava niitä. Hanki muista 
lähteistä lisätietoa säteittäisestä paineaaltohoidosta.

Käyttäjälle asetettavat vaatimukset
Intelect RPW on tarkoitettu vain lääketieteen asiantuntijoiden käyttöön. Vain pätevä ja koulutettu terveydenhoidon ammattilainen saa 
käyttää sitä kliinisessä ympäristössä. Näillä ammattilaisilla on oltava käytännön kokemusta lääketieteen ja tekniikan soveltamisesta. Heillä 
tulee olla kokemusta sivun 18 luettelossa mainittujen käyttöaiheiden hoitamisesta. Lisäksi asiantuntijoilla on oltava perustason fyysiset 
edellytykset, kuten näkö, kuulo ja lukutaito. Lisäksi yläraajojen perustoimintojen on oltava kunnossa.

Intelect RPW on suunniteltu käytettäväksi 18-65-vuotiaiden hoidossa.
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Tuotteen kuvaus
Intelect RPW on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä epästeriileissä lääketieteellisissä hoitopaikoissa. Intelect RPW mahdollistaa sen 
käyttöaiheiden hoitamisen säteittäisillä pneumaattisesti aikaansaatavilla matalaenergisillä akustisilla aalloilla (iskuaalloilla) eli painepulsseilla.

Intelect RPW toimii paineilmalla. Tässä ballistisia iskuaaltoja aiheuttavasssa generaattorissa käytetään erittäin tarkkoja ballistisia 
komponentteja paineaaltojen luomiseksi. Paineilma saa projektiilin liikkeen ja painon tuottamaan kineettistä energiaa, joka muunnetaan 
äänienergiaksi, kun projektiili osuu liikkumattomaan pintaan (iskulähetin). Tämä akustinen pulssi siirtyy suoraan kohdekudokseen.

Nämä aallot ovat säteittäisiä paineaaltoja. Painepulssi tunkeutuu kudokseen säteittäisesti ja vaikuttaa siihen terapeuttisesti.

HUOMAUTUS: Nykyaikaisessa lääketieteellisessä kirjallisuudessa tähän periaatteeseen perustuvia lääketieteellisiä laitteita pidetään 
kehonulkoisina paineaaltojärjestelminä.

Seuraa säteittäisen paineaaltohoidon alalla tapahtuvaa kehitystä. Noudata kaikkia hoitoon liittyviä varotoimenpiteitä. Pysy ajan tasalla 
säteittäisen paineaaltohoidon käyttöä koskevien käyttöaiheiden ja vasta-aiheiden suhteen.

Tätä laitetta saa käyttää vain koulutettu kliinikko (ja sitä saa myydä vain hänelle) virallisen ammatinharjoittajan 
määräyksestä ja valvonnassa 

© 2017 DJO, LLC  Kaikki oikeudet pidätetään  Kaikki tämän julkaisun sisällön, kuvien tai taiton käyttö on jyrkästi kielletty ilman DJO, LLC:n nimenomaista kirjallista lupaa  Tämän julkaisun on 
kirjoittanut, kuvittanut ja valmistellut jakelua varten DJO, LLC  Tämän käyttöohjeen tiettyjä osia käytetään STORZ MEDICALin luvalla 
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D-35mmD-20mm

Huomautus D-20mm:  Vältä käyttämästä D-20mm-lähetintä yli 3 bar:n näytössä näkyvillä painetasoilla, kun et aseta sitä 
iskuttomalle pinnalle (keholle). Käsikappaleeseen kohdistuu vaurioitumisvaara.

Huomautus D-35mm: Älä koskaan käytä yli 3 bar:n näytössä näkyvää painetta D-35mm-lähettimen kanssa. Käsikappaleeseen  
 kohdistuu vaurioitumisvaara.



Intelect® RPWESIPUHE

4

YLEISTIETOJA
Intelect RPW -laite sekä oheiset osat ja erilliset elementit täyttävät laitteena tällä hetkellä voimassa olevat turvallisuusstandardit ja 
noudattavat standardin IEC 60601-1 määräyksiä sekä lääketieteellisiä laitteita koskevia säädöksiä. Standardeista, joka Intelect RPW -laite 
täyttää, on lisätietoja sivulla 30.

Laite ja sen ulkoiset osat (lisävarusteet) ovat turvallisia, kun niitä käytetään oikein ja tässä oppaassa annettujen selitysten ja ohjeiden 
mukaisesti. Laite ja sen ulkoiset saattavat kuitenkin aiheuttaa vaaroja. Suosittelemme, että kaikki paineaaltohoitolaitteiden käyttäjät 
tutustuvat laitteen ja sen ulkoisten osien mahdollisiin vaaroihin ennen työn aloittamista.

Lue kaikki tämän käyttöoppaan turvaohjeet ja noudata niitä.

Intelect RPW -laite sisältää seuraavat ominaisuudet:

Kirkas nestekidekosketusnäyttö
Käyttäjä voi valita vaihtoehdon näytöltä helposti kosketuksen avulla. Käyttäjää ohjataan toiminta-asetusten määrittelyssä antamalla 
jatkuvasti palautetta hoidon asetuksista. Näyttö on erittäin hyvin luettavissa toimenpiteiden aikana. Laite voidaan käynnistää helposti 
painamalla näyttöruutua.

Clinical Protocols™ (hoitoprotokollat)
Kätevä tapa tehdä hoidon asetukset esiasetettujen parametrien avulla.

Quick Link -pikalinkki-indikaatiot
Intelect RPW -laitteessa on ainutlaatuinen pikalinkki-indikaatio-osio, jolla käyttäjä voi valita tietyt kliiniset käyttöaiheet ja soveltaa 
valitsemaansa käyttöaiheeseen yleisintä hoitotapaa. Kaikkia toimintoja voidaan muokata normaalilla muokkaustoiminnolla niin, että hoito 
voidaan soveltaa kullekin potilaalle määrättyyn hoitoon.
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YLEISTIETOJA (JATKOA)
Käyttäjäprotokollat
Käyttäjäprotokollien avulla voidaan asettaa, tallentaa ja muuttaa parametreja kullekin ohjelmalle (protokollalle), ja näin ne voidaan muokata 
potilaan tarpeisiin sopiviksi. Voit luoda kaikkiaan 200 käyttäjäprotokollaa.

Näytönsäästäjä
Näytönsäästäjä hidastaa nestekidenäytön kulumista samalla tavoin kuin normaalien tietokoneiden näytönsäästäjät. Näytönsäästötila 
käynnistyy, kun näyttöä ei ole käytetty 10 minuuttiin. Aloitusnäyttö palautuu ruudulle, kun käyttäjä painaa kosketusnäyttöä tai jotakin 
käyttöliittymän painiketta.

Reaaliaikainen kello
Reaaliaikaisen kellon päivämäärä ja kellonaika pysyvät ajan tasalla, vaikka laite suljetaan tai irrotetaan verkkovirrasta.

Ramping-intensiteetti
Laite voi kasvattaa Ramping-intensiteettiä vähitellen Home (alkuun)- ja Edit Treatment -näytön (muokkaa hoitoa) Ramp-painikkeen avulla 
1,4 baarista haluttiin intensiteettiin. Tästä ominaisuudesta on hyötyä hoidossa, jos halutaan mieluummin lisätä intensiteettiä kuin antaa 
hoitoa täydellä intensiteetillä heti alusta alkaen.

RPW-toimintaperiaate voi saada tietyt potilaat huolestumaan. Ramping-intensiteetin säätäminen auttaa potilasta tottumaan hoitoon. Jos 
Ramp-ominaisuus otetaan käyttöön, intensiteetti lisääntyy suurimmalle esivalitulle painetasolle, kun kolmannes pulsseista on annettu. 
Intelect RPW -laitteen Ramping-ominaisuudesta on lisätietoja sivuilla 44-45.
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Tässä osassa ja koko käsikirjassa näytettävät varo-ohjeet tunnistaa erityisistä symboleista. Opettele tuntemaan nämä symbolit ja niiden 
määritelmät, ennen kuin käytät tätä laitetta. Symbolien määritelmät ovat seuraavat:

VARO-tunnuksella varustettu teksti varoittaa sellaisista 
mahdollisista turvallisuusmääräysten rikkomuksista, joista voi olla 
seurauksena lievä tai kohtalainen vamma tai laitteen vioittuminen.

Jos teksti on varustettu VAROITUS-tunnuksella, siinä kerrotaan 
turvallisuusriskeistä, jotka johtavat mahdollisesti vakavaan 
loukkaantumiseen ja laitteen vaurioitumiseen.

Räjähdysvaara-merkinnällä varustetussa tekstissä käsitellään 
turvallisuusriskejä, joita saattaa esiintyä, kun tätä laitteistoa 
käytetään syttyvien nukutusaineiden läheisyydessä.

HUOMAUTUS:  Tässä käyttöoppaassa käytetään tunnusta 
HUOM. Nämä huomautukset sisältävät 
hyödyllisiä tietoja, jotka auttavat 
ymmärtämään tiettyä aluetta tai kuvattua 
toimintoa.

VAROITUSTEKSTIEN MÄÄRITYKSET

Räjähdysvaara

VAARA-tunnuksella varustettu teksti varoittaa sellaisista 
mahdollisista turvallisuusmääräysten rikkomuksista, jotka 
aiheuttavat välittömän vaaratilanteen ja voivat johtaa kuolemaan 
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Vaarallinen jännite -teksti ilmoittaa käyttäjälle mahdollisista 
vaaroista, jotka voivat saada aikaan sähkölatauksen 
siirtymisen potilaaseen tai laitteen käyttäjään tietyillä 
hoitokokoonpanoilla.

Vaarallinen jännite

Katso ohjekirjaa/ohjevihkosta

VAROITUS

HUOMIO

VAARA

6
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HUOMIO
•	Lue huolellisesti käyttöohjeiden varotoimenpiteet ja noudata niitä. 

Tunne säteittäisiä paineaaltoja tuottavien laitteiden käyttöön liittyvät 
rajoitukset ja vaarat. Noudata kaikkien tähän laitteeseen asetettujen 
varottavien ja käyttöä ohjaavien tarrojen ohjeita.
•	Ennen Intelect RPW -laitteen käyttämistä varmista, että olet lukenut 

tämän käyttöohjeen kokonaan ja ymmärtänyt sen sisällön. Tämän 
käyttöohjeen sisältämien tietojen omaksuminen on perusvaatimus, 
jotta järjestelmää voi käyttää tehokkaasti ja oikein, jotta se ei 
aiheuta vaaraa ihmisille ja muille laitteille ja jotta saadaan hyvät 
hoitotulokset.
•	Intelect RPW -laitteen käyttäminen edellyttää tämän käyttöohjeen 

sisällön hallitsemista.
•	Jos sitä ei noudateta, kyseessä on laitteen epänormaali käyttäminen.
•	ÄLÄ käytä Intelect RPW -laitetta yhdessä muiden laitteiden kanssa.
•	ÄLÄ käytä tätä laitetta muiden sellaisten laitteiden lähellä, jotka 

säteilevät sähkömagneettista energiaa suojaamattomalla tavalla. 
Kannettavat ja siirtyvät radiotaajuiset viestintälaitteet voivat 
vaikuttaa sähkökäyttöisiin lääkintälaitteisiin.

HUOMIO
•	Tämä laite on tarkistettava ennen jokaista käyttökertaa sen 

varmistamiseksi, että kaikki ohjaimet toimivat oikein (esim. 
STOP-painike lopettaa ja START-painike aloittaa hoidon, kädessä 
pidettävän osan liipaisinpainike lähettää pulssin jne.) ja että ylä- ja 
alanuolipainikkeet (ks. sivu 27) säätävät lähettimen tuottamien 
pulssien määrää.
•	ÄLÄ KÄYTÄ teräviä esineitä, kuten kynän kärkeä, säätöpaneelissa 

olevien painikkeiden painamiseen. Seurauksena voi olla laitteen 
vaurioituminen.
•	Tämän laitteen kuljetus- ja säilytyslämpötilan on oltava 0–60 °C, jotta 

laite tai sen osat eivät vahingoittuisi.
•	Käsittele säteittäisiä paineaaltoja lähettäviä laitteita varovasti. 

Lisävarusteiden virheellinen käsittely voi vaikuttaa haitallisesti niiden 
ominaisuuksiin.
•	Tarkasta johdot, liittimet ja lisävarusteet aina ennen käyttöä.
•	Älä käytä muita kuin laitteen mukana toimitettuja tai DJO erikseen 

suosittelemia lisävarusteita. Muiden tuotteiden turvallisuutta ei ole 
vahvistettu, ja niiden käyttö voi aiheuttaa potilaan loukkaantumisen 
ja laitteen turvallisuuden heikentymisen.

7



Intelect® RPWTURVALLISUUSOHJEET

HUOMIO
•	Irrota virtajohto ennen laitteiston koteloiden avaamista. Jätä tämän 

laitteen huolto pätevälle huoltohenkilöstölle.
•	Tämän laitteen lähtöteholla voi olla fysiologisia vaikutuksia.
•	Laite on luotettavasti maadoitettu vain silloin, kun se on kytketty 

vastaavaan pistorasiaan, jossa on merkintä "Vain sairaalaan" tai 
"Sairaalatason laite".
•	Lääketieteelliset laitteet vaativat erityisiä sähkömagneettista 

yhteensopivuutta (EMC) koskevia varotoimia, ja ne on asennettava 
ja otettava käyttöön tässä käyttöoppaassa annettujen EMC-tietojen 
mukaisesti.
•	Tämä laite voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta 

ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä 
muille lähistöllä oleville laitteille. Minkään yksittäisen asennuksen 
häiriöttömyyttä ei kuitenkaan voida taata. Muihin laitteisiin 
kohdistuva haitallinen häiriö voidaan määritellä kytkemällä tämä laite 
päälle ja pois. Yritä korjata häiriö seuraavasti yhdellä tai useammalla 
tavalla: suuntaa vastaanottava laite uudelleen tai muuta sen 
paikkaa, lisää etäisyyttä laitteiden välillä, kytke laite pistorasiaan, joka 
kuuluu eri piiriin kuin mihin muut laitteet on liitetty, ja ota yhteyttä 
valmistajan paikalliseen huoltopalveluun.

HUOMIO
•	Määritä kaikkien Intelect RPW -laitteen lähellä käytettävien laitteiden 

etäisyys kyseisen laitteen EMC-taulukon (sähkömagneettinen 
yhteensopivuus) avulla.
•	Tätä laitetta saa käyttää ja myydä koulutetulle kliinikolle vain virallisen 

ammatinharjoittajan määräyksestä ja valvonnassa.
•	Vain säteittäisen paineaaltoterapian koulutuksen saaneet käyttäjät 

saavat käyttää tätä laitetta ja sen varusteita.
•	Virtakytkin ei katkaise virransyöttöä laitteeseen, kun virta katkaistaan. 

Virransyöttö on katkaistava irrottamalla pistoke pistorasiasta.
•	Intelect RPW -laitetta ei ole tarkoitettu munuaiskivien hoitamiseen.
•	Estä etupyörien liikkuminen hoidon ja säilytyksen aikana painamalla 

pyörän lukkojen lukituspaloja.

8
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VAROITUS
•	Tätä laitetta ei ole suunniteltu estämään veden tai muiden 

nesteiden sisäänpääsyä. Veden tai nesteiden sisäänpääsy voi 
aiheuttaa järjestelmän sisäisten osien vikatoimintoja ja siten 
aiheuttaa loukkaantumisvaaran potilaalle.
•	Tämän laitteen käyttö vierekkäin tai päällekkäin muiden laitteiden 

kanssa vaatii erityistä huomiota. Jos tällaista käyttöä ei voida 
välttää, on tarkkailtava, että Intelect RPW:n toiminta on normaalia 
käytettävässä kokoonpanossa. Sähkömagneettiset tai muut 
häiriöt voivat vaikuttaa tähän laitteeseen tai muihin laitteisiin. Pyri 
minimoimaan nämä häiriöt olemalla käyttämättä muita laitteita sen 
kanssa.
•	Käytä ainoastaan erityisesti tätä laitetta varten suunniteltuja 

lisävarusteita. Älä käytä tämän laitteen kanssa muiden valmistajien 
varusteita. DJO ei ole vastuussa seurauksista, joita aiheutuu muiden 
valmistajien tuotteiden käytöstä. Vieraiden varusteiden tai johtojen 
(muiden kuin määritettyjen) käyttäminen voi lisätä häiriöpäästöjä 
tai tehdä tästä laitteesta alttiimman häiriöille.
•	Muiden kuin tässä määriteltyjen ohjaus- tai säätötoimintojen käyttö 

tai muiden kuin tässä kuvattujen toimenpiteiden suorittaminen voi 
johtaa vaaralliseen altistukseen säteittäiselle paineaaltoenergialle.
•	Varmista laitteen sähkömaadoitus kytkemällä laite ainoastaan 

maadoitettuun sähköpistorasiaan, joka on kansallisten ja 
paikallisten sähkömääräysten mukainen.

VAROITUS
•	Säteittäisiä paineaaltoja tuottavan järjestelmän vääränlainen 

asennus, käyttö tai huolto saattavat aiheuttaa toimintavikoja 
tässä tai muissa laitteissa.
•	Käyttäjä ei saa tehdä muutoksia laitteistoon käyttämällä 

muita kuin DJO, LLC:n osia.
•	Jos näyttö menee epäkuntoon tai laitteeseen tulee 

muu ilmeinen vika, kytke laite välittömästi pois käytöstä 
virtakytkimellä tai irrottamalla virtajohto pistorasiasta ja 
ilmoita asiasta valtuutetulle huoltohenkilölle.
•	Osien säätöjen tai vaihtojen takia laite ei ehkä täytä enää 

radiohäiriöiden estämistä koskevia vaatimuksia.
•	Jos laitetta ei voida asentaa heti toimituksen jälkeen, 

laite ja sen ulkoiset osat tai lisävarusteet on säilytettävä 
alkuperäisessä pakkauksessa kuivassa paikassa.
•	Laitetta ei saa säilyttää tai käyttää pölyisessä ympäristössä.
•	Aseta laite niin, että virtajohtoon pääsee käsiksi turvallisella ja 

helpolla tavalla.
•	Pidä kaikki verkkojohdot erossa tämän laitteen johdoista. Älä 

säilytä tai kerää verkkojohtoja paikkoihin, joissa ne pääsevät 
käytössä olevan säteittäisiä paineaaltoja tuottavan laitteen 
johtojen läheisyyteen. Aseta virtajohto siten, että siihen ei voi 
kaatua.
•	Älä tuki ilmanpoistoaukkoja.
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VAROITUS
•	Tämä laite on pidettävä lasten ulottumattomissa.
•	Älä jätä potilasta ilman valvontaa säteittäisen paineaaltohoidon 

ajaksi.
•	Irrota applikaattori vetämällä ainoastaan johdon liittimestä. ÄLÄ vedä 

suoraan johdosta.
•	Varmista, että virta on pois päältä, kun irrotat johdon applikaattorista. 

Pitä applikaattorista kiinni, kun irrotat johdon, jotta applikattori ei 
putoa.
•	Tarkkaile potilasta koko hoidon ajan.
•	Laitteen käyttäminen suuremmalla paineella kuin 3 baaria ilman 

suojusta voi vaurioittaa kädessä pidettävää osaa.
•	Jos näytölle tulee vikasanoma tai varoitus, joka alkaa numerolla 

2 tai 3, lopeta heti laitteen kaikenlainen käyttö ja ota yhteys 
jälleenmyyjään tai DJO huoltopalveluun. Viat ja varoitukset näissä 
luokissa viittaavat laitteen sisäiseen vikaan, joka DJO teknikon tai 
yhtiön valtuuttaman kenttäpalveluteknikon on testattava, ennen 
kuin järjestelmän käyttöä saa jatkaa. Jos laitetta käytetään näihin 
luokkiin kuuluvien vika- ja varoitusilmoitusten kanssa, se voi 
aiheuttaa loukkaantumisvaaran potilaalle ja käyttäjälle tai aiheuttaa 
vakavan sisäisen vian järjestelmään.

VAROITUS
•	Tyhjennä vesipullo vähintään kerran viikossa tai kun se on puoliksi 

täysi. Vesipullon irrottamis- ja vaihto-ohjeet ovat sivulla 75.

•	Hoitoa ei saa koskaan antaa alueelle, jossa on metalli-implantteja.

•	Aseta laite tasaiselle alustalle hoidon ja säilytyksen ajaksi, jotta se ei 
kaadu.
•	Lähettimen pinta voi kuumentua. Pitkäaikainen ihokosketus voi 

aiheuttaa lieviä palovammoja. Keskeytä hoito enintään 6000 pulssin 
jälkeen, jotta lähetin jäähtyy.
•	Lähettimen pinta voi kuumentua, jos laitetta käytettäessä siihen on 

säädetty muut kuin sivulla 29 luetellut asetukset. Siksi käyttäjän on 
valvottava lähettimen lämpötilaa hoidon aikana.
•	Samaan paikkaan saa kohdistaa enintään 300 pulssia.
•	Tulipalovaaran jatkuvaa suojaamista varten vaihda sulakkeet vain 

samantyyppisiin ja -kokoisiin.
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VAARA
•	Säteittäinen paineaaltohoito voi häiritä tiettyjen 

implantoitujen laitteiden (esim. tahdistinten) toimintaa. 
Konsultoi epävarmoissa tapauksissa potilaan hoidosta 
vastuussa olevaa lääkäriä.
•	Säteittäisen paineaaltohoitolaitteiston välittömässä 

läheisyydessä olevat muut laitteet, mukaan lukien 
potilaaseen kytketyt laitteet, voivat kärsiä häiriöistä.
•	Potilaita ei saa hoitaa säteittäisellä paineaaltohoidolla, jos he 

ovat yliherkkiä akustiselle paineelle.
•	Jos potilaalla on alentunut lämpöherkkyys hoitoalueella, 

häntä ei tule hoitaa säteittäisillä paineaalloilla ilmoittamatta 
siitä potilasta hoitavalle lääkärille.
•	Hoitoa ei tule antaa vaatetuksen läpi, vaikka hoitoa 

voidaankin pulssitiloissa antaa siteen tai kipsin läpi.
•	Poista kuulolaitteet ennen hoitoa.
•	Tarkista aina ennen käyttöä laitteen ulkokuoren kunto sekä 

applikaattorin ja virtajohdon eristys. Varmista myös, että 
johdot on sijoitettu oikein.
•	Ellei laite ole turvallinen käyttää, valtuutetun 

huoltohenkilöstön on korjattava se ja käyttäjille on 
ilmoitettava laitteesta mahdollisesti aiheutuvista vaaroista.

VAARA
•	Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai 

desinfioimista sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi.
•	Nestettä ei missään tapauksessa saa päästää sisälle 

laitteen aukoista (kuten johtojen liitännöistä). Älä siis käytä 
suihkutettavia puhdistus- tai desinfiointiaineita.
•	Laitetta tai johtoja ei saa steriloida höyryllä tai kaasulla.
•	Laitetta ei missään tapauksessa saa puhdistaa 

hankausaineilla, desinfiointiaineilla tai liuoksilla, jotka 
saattavat naarmuttaa kuorta tai vaurioittaa laitetta.
•	Tämän laitteen osissa on korkea paine ja mahdollisesti korkea 

jännite. Valtuuttamattomia korjauksia ei saa suorittaa missään 
olosuhteissa.
•	Paineaaltoja ei saa kohdistaa ilmatäytteisten kudosten 

(keuhkojen) alle, suurien hermojen tai suonien läheisiin 
alueisiin, selkärankaan eikä päähän.
•	Säteittäistä paineaaltoterapiaa ei saa antaa sydämen päälle, 

jotta ei synny teoreettista sydänsignaalihäiriötä.
•	Laite on asennettava siten, ettei potilaaseen, käyttäjään tai 

muihin ihmisiin kohdistu vaaroja. Turvaohjeet ja vasta-aiheet 
on tästä syystä luettava.
•	Intelect RPW -järjestelmän käyttäminen lähellä ilmaa, happea 
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VAARA
tai ilokaasua sisältävää tulenarkaa nukutusaineseosta voi 
aiheuttaa räjähdysvaaran.
•	Intelect RPW saattaa sisältää di(2-etyyliheksyyli)ftalaattia 

(DEHP), joka on useimpien PVC-lääkintälaitteiden 
pehmennin. Jokainen altistuu päivittäin pienelle DEHP-
määrälle. Jotkut voivat kuitenkin altistua suurille DEHP-
pitoisuuksille tiettyjen hoitotoimenpiteiden aikana. DEHP 
voi huuhtoutua muovisista lääkintälaitteista liuoksiin, 
jotka joutuvat kosketuksiin muovin kanssa. Irtoava DEHP-
määrä riippuu lämpötilasta, nesteen lipidimäärästä ja 
muovikosketuksen kestosta. Käytä varotoimenpiteenä 
kaikkiin kliinisiin toimenpiteisiin sellaisia PVC-laitteita, 
jotka eivät sisällä DEHP:iä, tai laitteita, jotka on valmistettu 
muista materiaaleista, kuten etyleenistä (EVA), silikonista, 
polyetyleenistä tai polyuretaanista. Vältä DEHP:iä erittävää 
PVC-materiaalia, kun suoritat kliinisiä toimenpiteitä 
poikavauvoille, poikavauvaa odottaville naisille tai 
peripuberteetti-ikäisille pojille.

VAARA
•	Intelect RPW voi sisältää polykarbonaattimuovin 

valmistukseen käytettävää bisfenoli-A:ta (BPA). 
Polykarbonaattimuoveja käytetään useisiin 
kulutustuotteisiin (vauvojen tuttipulloihin, 20 litran 
vesipulloihin yms.). Tätä kemikaalia pidetään 
luokittelemattomana karsinogeeninä ja sen epäillään 
olevan endokriinihäiritsijä, joka saattaa häiritä tai salvata 
hormoneja. BPA on nieltynä, ihon läpi imeytyneenä tai 
hengitettynä erittäin myrkyllinen.
•	BPA:n ja DEHP:n vaikutuksia ei tunneta pitoisuuksina, joita 

laitteessa ja sen applikaattoreissa esiintyy.
•	Jos laite vioittuu kuljetuksen aikana siten, että siitä saattaa 

olla vaaraa ihmisille, sitä ei saa kytkeä verkkovirtaan ennen 
tarkastamista.
•	Noudata voimakkaiden radiotaajuuskenttien käyttöä 

koskevia sääntöjä, määräyksiä ja säädöksiä, jotka saattavat 
vaihdella paikallisesti.
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HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
Jos laitetta käytetään väärin tai ilman asianmukaisia valtuuksia, 
käyttäjää, potilasta tai muita henkilöitä saattavat uhata seuraavat 
vaarat: laitteen tuottamasta suurjännitteestä aiheutunut sähköiskun 
vaara, laitteen tuottamien magneettikenttien aiheuttama 
mahdollinen vaikutus aktiivisiin implantointeihin ja kädessä 
pidettävän osan väärästä sijoittamisesta tai vääristä parametreista 
(kuten hoidon kesto, lähtöteho tai käyttötila) aiheutunut palovaara.

Ennen kuin käytät laitetta, lue tämä käyttöopas huolellisesti ja ota 
huomioon siinä annetut tiedot.

Huomioi erityisesti vasta-aiheluettelo. Lisätietoja on 
Turvallisuusohjeet-kohdassa sivuilla 7-12, Vasta-aiheet-kohdassa 
sivuilla 19-20 ja Lisävarusteet-kohdassa sivulla 21.

Tarkasta seuraavat asiat ennen laitteen jokaista käyttökertaa:

•	 Laite on kytketty asianmukaisesti verkkovirtaan.
•	 Kädessä pidettävän osan liitäntäjohdot on kiinnitetty oikein 

eivätkä ne kulje ristiin (mikä saattaa aiheuttaa kapasitiivisia 
oikosulkuja).

•	 Liitännöissä käytetään vain valmistajan hyväksymiä 
lisävarusteita.

•	 Kädessä pidettävä osa on sijoitettu lääkärin ohjeiden mukaan. 
(Lääkäri tai fysioterapeutti tarkastaa, jos apuhenkilökunta on 
asettanut ne.)

Ennen kuin käytät laitetta, puhu potilaan kanssa ja varmista, että:

•	 Hänellä on mukava asento koko hoidon ajan
•	 Ja hänellä on mukava asento ennen hoitoa ja hoidon aikana.
•	 Hän ymmärtää, mitä hoidon aikana ja sen jälkeen on 

odotettavissa.
Varmista ennen laitteen käyttöä lisävarusteiden suurin sallittu 
nimellislähtöteho, jotta vältetään kudoksen ylikuumeneminen.

Tarkasta säännöllisin väliajoin hoidon aikana, että:

•	 Laite toimii oikein
•	 Potilas voi hyvin.

Pyydä potilasta kertomaan hoidon jälkeen, millainen hoidon 
sietoaste oli. Hoitoalueen tarkastuksen suorittaa valtuutettu 
ammatinharjoittaja.

Hoidettavat kehon alueet on riisuttava hoidon ajaksi, sillä iholle 
tai poimuihin syntyvä kosteus saattaa aiheuttaa paikallista 
ylikuumenemista iholla. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun 
potilaan vaatetus on kosteuden kestävää kangasta, kuten silkkiä tai 
tekokuitua.

Lähtöteho on aina asetettava potilaan subjektiivisen vasteen 
perusteella. Jos potilaan lämpöaistimus on heikentynyt, on 
toimittava erittäin varovaisesti.
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LAITTEEN SUOJAUS

VAROITUS
Säteittäisiä paineaaltoja tuottavan järjestelmän vääränlainen asennus, 
käyttö tai huolto saattavat aiheuttaa toimintavikoja tässä tai muissa 
laitteissa. 

Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, varmista seuraavat asiat:

•	 Turvaetiketin jänniteluokitus vastaa käytettävää järjestelmän 
jännitettä.

•	 Arvokilven taajuusluokitus vastaa järjestelmän taajuutta.
•	 Laitteelle on saatavissa maadoitettu pistorasia ja 

maadoittava kosketin.
•	 Laitteesta maadoitettuun pistorasiaan kulkevan 

virtajohdon sijoittelu on sellainen, että se ei aiheuta vaaroja 
henkilöstölle tai potilaalle.

VAROITUS
Varmista laitteen sähkömaadoitus kytkemällä laite ainoastaan 
maadoitettuun sähköpistorasiaan, joka on kansallisten ja paikallisten 
sähkömääräysten mukainen.
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Älä liitä laitetta virtalähteeseen, ennen kuin seuraavat vaatimukset 
on täytetty:

•	 Tarkasta ennen laitteen käyttöönottoa, että kädessä 
pidettävän osan liitäntäjohto ja lähettimet ovat ehjät ja että 
ne on liitetty asianmukaisesti laitteeseen.

•	 Puhdista ja desinfioi laite vain, kun virtalähde ei anna virtaa 
(virtakytkin pois päältä, pistoke irrotettu).

•	 Laitteen ainoa sallittu puhdistus- ja desinfiointitapa on 
desinfiointi pyyhkimällä. Desinfiointi suihkeilla saattaa vioittaa 
laitetta, sillä laitteen sisälle ei saa päästää kosteutta.

•	 Laitetta ei missään tapauksessa saa puhdistaa hankausaineilla, 
desinfiointiaineilla tai liuoksilla, jotka saattavat naarmuttaa 
ulkokuorta tai vaurioittaa laitetta.

•	 Valtuuttamattomat henkilöt  eivät koskaan saa huoltaa 
laitetta. Vain valmistajan valtuuttamat huoltohenkilöt saavat 
huoltaa laitteen.

LAITTEEN SUOJAUS (JATKOA)
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Säteittäiset paineaallot (R-SW) siirtyvät kehoon vapaasti siirrettävästä 
applikaattorista peittäen koko kipualueen. Säteittäisiin aaltoihin 
viitataan usein säteittäisinä paineaaltoina.

Lähettimessä on paineilmakäyttöinen ballistinen 
paineaaltogeneraattori. Paineilma kiihdyttää projektiilia. Projektiilin 
liikkeen ja painon sisältämä kineettinen energia muunnetaan 
äänienergiaksi ja pitkiksi paineaalloiksi, kun projektiili osuu 
iskulähettimeen.

Säteittäiset paineaallot tunkeutuvat kudokseen. Niiden energia 
katoaa, kun syvyys kasvaa. Pitkä aallonpituus ei voi tunkeutua 
syvälle. Tunkeutumissyvyys on 1–3 cm. Energian densiteetti on 
suurimmillaan kohdassa, jossa aalto lähtee lähettimestä.

Paineaaltojen toiminnasta on esitetty useita teorioita. Niitä voidaan 
soveltaa myls säteittäisiin paineaaltoihin.

•	 Paineaallot tuhoavat solukalvoja. Siksi nosiseptorit eivät enää 
lähetä kipusignaaleita.

•	 Paineaallot stimuloivat nosiseptoreita, jotka vuorostaan 
vapauttavat suuren määrän neuraalisia pulsseja. 
Porttiteorianmukaan näiden pulssien siirtyminen 
keskushermostoon estyy.

•	 Paineaallot muuttavat soluissa vallitsevaa kemiallista 

ympäristöä, jolloin vapaat radikaalit tuottavat kipua estäviä 
aineita. 

•	 Assosiatiivisen kipumuistiteorian (Wess) mukaan kipusignaalit 
siirtyvät keskushermostoon useiden synaptisten risteysten 
kautta, joten mahdollisesti kuidut säätävät lihastonusta. Tämä 
refleksimekanismi toimii kuten säätöpiiri.

Paineaaltohoidon aikana voimakkaita kipusignaaleja johdetaan 
sähköisesti. Tämä stimuloi kemiallisia prosesseja synaptisissa 
kontaktipisteissä. Monimutkainen spatiaalinen aikaan liittyvä 
stimuluskuvio tallentuu synapsien muistiin pitkäaikaisina 
muutoksina. Paineaaltohoito ja sen aiheuttama voimakas stimulointi 
katkaisee kivun, lihastonuksen ja vaskulaarisen tonuksen välisen 
patologisen yhteyden. Tällöin luonnolliset liikkumiskuviot palaavat 
käyttöön. Tällöin lihastonuksen epäpatologinen tila voidaan 
palauttaa.

Hoitotulosten mukaan paineaaltoterapia parantaa verenkiertoa 
hoidetuissa kipukohdissa. Tällöin metabolia vilkastuu pitkäaikaisesti 
alueille, joilla on ollut huono verenkierto. Hoitokertojen toistamisen 
on havaittu lisäävän paineaaltohoidon hyödyllisiä vaikutuksia, on 
syytä olettaa, että paineaallot saavat aikaan toissijaisia vaikutuksia, 
kuten assosiatiivisessa kipumuistiteoriassa on kuvattu.

YLEISKATSAUS
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Impulsseihin perustuvan säteittäisen paineaaltoterapian esittely
Säteittäisiä paineaaltoja tuottava laitteisto lähettää energiaa pulsseina eli sykäyksinä. Pulssien kesto on normaalisti 6–12 ms (pulssinleveys), ja 
ne toistetaan taajuudella 0,5–21 Hz (pulssintaajuus). Samoin kuin muissa hoitomuodoissa (esim. ultraäänihoidossa), energian lähettäminen 
pulsseina on usein terapeuttisesti hyödyllisempää kuin saman energiamäärän lähettäminen jatkuvana aaltomuotona. Pulssimuotoinen 
paineaaltohoito vaikuttaa tehoavan moniin sairaustiloihin, etenkin toipumisen alkuvaiheissa.

YLEISKATSAUS (JATKUU)
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Ennen säteittäisen paineaaltohoidon aloittamista potilas on tutkittava ja 
diagnoosi on tehtävä. Seuraa säteittäisen paineaaltohoidon kehittymistä ja 
siitä julkaistuja lääketieteellisiä artikkeleita, jotta saat tietoja vasta-aiheista ja 
haittavaikutuksista, joita ei tunnettu tämän laitteen valmistusajankohtana. 

KÄYTTÖTARKOITUS
Laite on tarkoitettu käytettäväksi terapiamuotona niiden lääkäreiden 
toimesta, joiden täytyy tarjota potilaalle tehokas ja tutkittu hoitomenetelmä 
sellaisiin käyttöaiheisiin kuin kipu, myofaskiaaliset liipaisupisteet, 
jännevammat, lihas- ja sidekudoksen aktivaatio.

KÄYTTÖAIHEET
Säteittäisen paineaaltohoidon käyttöaiheita ovat:

Myofaskiaaliset liipaisupisteet (MTrP)

Liipaisupisteiten paikantaminen ja passivoiminen
Liipaisimet paikannetaan vähäisellä energiamäärällä (noin 2 baaria) viemällä 
lähetin hoidettavalle lihasalueella, jonka kipuherkkyys on lisääntynyt. 
Liipaisimet passivoidaan käyttämällä suurempaa energiaa (noin 3 baaria).

Lihas- ja tukikudoksen aktivointi

Verenkierron tehostaminen
Verenkierto ja metabolia kudoksessa tehostuvat.

Pulssitärinähieronta
Lievittäää lihasrasituksen aiheuttamaa kipua.

Jännevammat

Plantaarinen faskiitti, kantapääkipu tai luupiikki kantapäässä
Plantaarinen faskiitti on tulehdustila, joka aiheutuu jalkakaarta tukevan 
jalkapohjan kalvojänteen liiallisesta rasituksesta.

Tendinosis Calcarea/Supraspinatus-Tendon
Hartioiden kalkkeutumat ja krooninen hartiakipu

Säteittäinen ja olkaluun kyynärpään epikondyliitti
Tenniskyynärpää, tulehdus kyynärnivelen kubitaalisen tai radiaalisen osan 
(kiinnitys olkaluuhun) jännekiinnityksissä 

Akillesjänteen kiputila
Akillesjänteen tulehduksen tai sen bursan inflammaatiokipu

Patellofemoraalinen kipuoireyhtymä
Kipu polvilumpion edessä, takana tai ympärillä

Tibiaalinen oireyhtymä
Kipu tibiassa tai sen mediaalisen reunan takana

Proksimaalinen iliotibiaalisen nauhan kitkaoireyhtymä/
trokanteerinen tendoniitti
Kipu tai särky polven tai lantion ulkopuolella

YLEISTÄ
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Ennen säteittäisen paineaaltohoidon aloittamista potilas 
on tutkittava ja diagnoosi on tehtävä. Seuraa säteittäisen 
paineaaltohoidon kehittymistä ja siitä julkaistuja lääketieteellisiä 
artikkeleita, jotta saat tietoja vasta-aiheista ja haittavaikutuksista, 
joita ei tunnettu tämän laitteen valmistusajankohtana. Intelect 
Intelect RPW -laite on vasta-aiheistettu seuraavissa tapauksissa:

•	 Älä käytä säteittäistä paineaaltohoitoa mihinkään kehon osiin 
raskauden aikana.

•	 Hoito raskaana tai mahdollisesti raskaana olevan naisen 
kohdun päälle. Säteittäistä paineaaltohoitoa ei pidä kohdistaa 
kohtuun, ellei saada erityistä vahvistusta potilaalta siitä, että 
hän ei ole raskaana.

•	 Hemofilia tai muut hyytymishäiriöt.
•	 Verenohennuslääkitys, varsinkin Marcumar.
•	 akuutit tulehdukset. Älä käytä turvonneeseen tai 

tulehtuneeseen kudokseen, ihovaurioon tai muuhun 
akuuttiin kudosleesioon.

•	 Polyneuropatia-alue Diabetespotilaiden polyneuropatia-
alueella esiintyy usein sensoristen ja hermotoimintojen 
häiriöitä.

•	 Kortisonihoito: Odota vähintään 6 viikkoa paikallisen 
kortisoni-injektion jälkeen ennen säteittäistä paineaaltohoitoa.

•	 Potilaat, joilla on verenvuotoa tai verenvuotoriski.
•	 Potilaat, joilla on pahanlaatuisia tai diagnosoimattomia 

kasvaimia.
•	 Turvotukset, jotka yhä tuntuvat lämpimiltä.
•	 Implantit, alueet, joilta on poistettu implantteja, vioittuneet 

implantit ja metalli-inkluusiot.
•	 Pinnalliseen endoproteesiin tai metalli-implantteihin 

kohdistuva hoito.
•	 Vakavat valtimotukkeumat (vaiheet III ja IV).
•	 Gynekologiset häiriöt, myös akuutit tulehdukset.
•	 Syvä laskimotukos, laskimotulehdus, suonikohjut.
•	 Valtimosairaus, verenkiertovajaus.
•	 Silmiin kohdistuva hoito.
•	 Sukupuolielimiin kohdistuva hoito.
•	 Älä anna lyhytaaltohoitoa sydämentahdistajien 

tai defibrillaattorien, sisäkorvaimplanttien, 
luukasvustimulaattorien, syväaivostimulaattorien, 
selkäydinstimulaattorien tai muiden hermostimulaattorien 
päälle.

•	 Avoimeen laminaan kohdistuva hoito (laminektomian jälkeen; 
spina bifida).

YLEISTÄ



VASTA-AIHEET Intelect® RPW

20

•	 Suoraan karotissinuksiin, tähtihermosolmuun tai 
kiertäjähermoon kaulan kolmion alueella kohdistuva hoito.

•	 Suoraan syöpäkasvaimeen tai leesioihin kohdistettu hoito, 
koska se mahdollisesti lisää veren virtausta pahanlaatuisen 
kasvaimen tai vamman alueelle.

•	 Neoplastiset kudokset tai alue, jossa on leesioita.
•	 Tukkeuttava verisuonisairaus, kuten ahtauttava verisuonitauti 

ja tukkotulehdus, joissa elimellinen tukkeuma ja iskemia ovat 
ilmeisiä.

•	 Systeeminen tai paikallinen infektio (sepsis, osteomyeliitti, 
tubekuloosi) tai kohonnut lämpötila.

•	 Paineaaltoja ei saa kohdistaa ilmatäytteisten kudosten 
(keuhkojen) alle, suurien hermojen tai suonien läheisiin 
alueisiin, selkärankaan eikä päähän.

YLEISTÄ (JATKOA)
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Intelect® RPWLISÄVAROTOIMENPITEET
YLEISTÄ

Muista seuraavat varoitukset antaessasi säteittäistä paineaaltohoitoa.

•	 Säteittäistä paineaaltohoitoa tulee antaa varovasti sellaisen 
luun päälle, jossa on hyvin vähän (luu-uloke) tai ei ollenkaan 
(vaiheen IV haavat) pehmytkudosta.

•	 Kuulolaitteet on poistettava.
•	 Pulssitetun säteittäisen paineaaltolaitteen käyttö voi vaikuttaa 

vahingollisesti muiden potilaaseen liitettyjen laitteiden 
toimintaan. Säilytä laitteiden välinen maksimietäisyys 
mahdollisen yhteisvaikutuksen vähentämiseksi. Lisätietoja on 
EMC-taulukoissa alkaen sivulta 85.

•	 Lämpö lisää vuototaipumusta, koska lämmitettävien kudosten 
verenvirtaus ja verisuonitus lisääntyvät. Sen vuoksi on oltava 
huolellinen hoidettaessa säteittäisellä paineaaltohoidolla 
potilaita, joilla on verenvuotohäiriöitä.

•	 Hoidon voimakkuusaste ja ihon vaste on tarkistettava usein 
kaikkien hoitojen aikana.

•	 Liikuttele lähetintä aina iholla pienin ympyränmuotoisin 
liikkein.

•	 Älä koskaan anna säteittäistä paineaaltohoitoa päähän.
•	 Älä anna hoitoa metalli-implantin alueelle.
•	 Potilaille, joilla on aktiivinen autoimmuunisairaus, ei ehkä tule 

myönteistä hoitovastetta.

Mahdolliset haittavaikutukset
Säteittäinen paineaaltohoito voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Suurin 
osa niistä ilmaantuu 1-2 päivän kuluttua.

Älä jatka hoitoa, ennen kuin haittavaikutukset ovat vähentyneet. 
Yleisiä haittavaikutuksia:

•	 Punoitus
•	 Turvotus
•	 Kipu
•	 Hematooma
•	 Petekia, veripilkut
•	 Iholeesiot kortisonihoidon jälkeen

Nämä haittavaikutukset ilmenevät yleensä 5–10 päivän kuluttua.
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Laite toimitetaan yleensä pakattuna valmistajan 
pakkausmateriaaleihin. Koska laite painaa noin 32,66 kg, sen 
poistamiseen pakkauksesta tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

Toimi seuraavasti:

•	 Aseta kuljetuslaatikko siten, että nuolet osoittavat ylöspäin.
•	 Poista kuljetuspakkauksen suojanauhat.
•	 Poista kuljetuspakkaus nostamalla sitä ylöspäin.
•	 Poista jäljelle jäänyt vaahtomuovi.
•	 Nosta laite pois alemmasta pakkauksesta (vähintään kaksi 

henkilöä nostamiseen).

Tarkastus
Heti laitteen pakkauksesta purkamisen jälkeen:

1. Tarkasta kuljetusasiakirjoista, että toimitus on täydellinen.

2. Tarkasta, etteivät ulkoiset osat ja lisävarusteet ole vioittuneet 
kuljetuksen aikana.

VAARA
Jos laite vioittuu kuljetuksen aikana siten, että siitä saattaa 
olla vaaraa ihmisille, sitä ei saa kytkeä verkkovirtaan ennen 
tarkastamista.

3. Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat:

•	 Intelect RPW -laite
•	 Intelect RPW:n CD-käyttöopas
•	 Intelect RPW -pikaopas
•	 Conductor™ Transmission Gel, 250 ml:n pullo
•	 Kädessä pidettävän osan lisävarustesarja, sisältö:

– Kädessä pidettävä R-SW-applikaattori
– Ammus
– R15 - 15 mm:n ESWT-lähetin
– D20-S D-ACTOR®, 20 mm:n lähetin
– Tiivistesarja
– Ohjausputki
– Puhdistusharja

•	 Virtajohto
4. Säilytä alkuperäinen pakkaus. Siitä voi olla hyötyä, jos laitteita on 

kuljetettava.

LAITTEEN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA
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Ennen kuin laite voidaan asentaa ja ottaa käyttöön, on täytettävä 
tietyt vaatimukset rakennuksessa, jossa laitetta tullaan käyttämään.

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

Huoneen ja asennussijainnin on oltava riittävän suuri, jotta 
laitetta voidaan käyttää etupuolelta, vaikka kädessä pidettävä osa 
asetettaisiin vaikeapääsyisiin paikkoihin.

Pistoketta ei tarvitse yhdistää eristettyyn piiriin, jotta laite toimii 
oikein. 

VAROITUS
•	Jos laitetta ei voida asentaa heti toimituksen jälkeen, laite ja 

sen ulkoiset osat tai lisävarusteet on säilytettävä alkuperäisessä 
pakkauksessa kuivassa paikassa.
•	Laitetta ei saa säilyttää tai käyttää pölyisessä ympäristössä.

VAARA
Laite on asennettava siten, ettei potilaaseen, käyttäjään tai muihin 
ihmisiin kohdistu vaaroja. Lue siksi turvallisuusohjeet sivuilta 6-12 ja 
seuraavat tiedot.

ASENNUSVAATIMUKSET
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1  Käyttöliittymä (katso sivu 26)

2  Kädessä pidettävä osa

3  Kädessä pidettävän osan liitäntäkaapeli

4  Lukittuva pyörä

5  Lukkiutumattomat pyörät

6  Virtajohdon IEC-liitin

7  Säilytysastia

8  Tanko

9  Kääntökonsoli

EDESTÄPÄIN   

1

4

3

5

2

9

8

7

6
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Intelect® RPWNIMIKKEISTÖ
TAKAAPÄIN

1  Avausaukko (vain huoltoa varten)

2  Lähettimen säilytystila

3  Tarjotin kädessä pidettävää osaä, kaapelia ja geeliä varten

4  Lähtöliitännät

5  Johdon kiinnityskoukut

1

4

3

5

2
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Intelect® RPWNIMIKKEISTÖ
KÄYTTÖLIITTYMÄ

1  Virtakytkin

2  Nestekidenäyttö (LCD) ja kosketusnäyttö

3  Kliinisten lähteiden painike

4  START-painike (aloitus)

5  PAUSE-painike (tauko)

6  Multimediakortin (MMC) portti

7  Potilaskortin portti

8  STOP-painike (pysäytys)

9  Virran merkkivalo

1
2

6
8

4

3

5

7

9
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Intelect® RPWNIMIKKEISTÖ
OHJELMAN SYMBOLIT

 Näytä Edit Treatment -näyttö (hoidon muokkaus)

 Nuoli ylös (lisää)

 Nuoli alas (vähennä)

 Lisää koskettamalla ja liu'uttamalla vasemmalle 
 Vähennä koskettamalla ja liu'uttamalla oikealle 

 Takaisin (palaa edelliseen ruutuun)

 Näytä Home-näyttö (aloitusnäyttö)

 Siirrä kohdistinta vasemmalle yhden merkin verran

 Siirrä kohdistinta oikealle yhden merkin verran

 Hyväksy/valitse (parametrit)

 Peruuta ja palaa edelliseen ruutuun

 Muuta kirjainkoko isoksi

 Muuta kirjainkoko pieneksi

 Säteittäistä paineaaltoenergiaa lähetetään

 Hierontaa annetaan

 Tauko

 Lähettimen tyyppi

 Pulssien määrä

 Pulssin taajuus
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Intelect® RPWNIMIKKEISTÖ
LISÄVARUSTEET

VAROITUS
Pidä kaikki varusteet ja niiden johdot hoidon aikana erillään sivussa 
näkyvän koukun avulla. Jos varusteet tai niiden johdot saavat 
kosketuksen toisiinsa hoidon aikana, voi seurauksena olla viallinen 
stimulaatio, ihon palovammoja tai johdon tai varusteen vaurioituminen.

Kädessä pidettävä osa 1  20 mm:n insertti (lähetin)

2  Etukansi

3  Takakansi

4  Akseli

5  Kahva

6  Liipaisin

7  Tärinää vaimentava tyyny

8  Kaapeli

652

1

3

4

8

7
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Ympäristön lämpötila  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+10–35 °C
Suhteellinen kosteus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–90 % NC (ei tiivistyvä)
Ilmanpaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500–1060 hPa
Virrankulutus   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 VA (malli 2082)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 VA (malli 2073)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 VA (malli 2074)
Tulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 V ~, 50/60 Hz (malli 2082) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 V ~, 60 Hz (malli 2073) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 V ~, 50 Hz (malli 2074)
Paineastian tilavuus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,3 l
Tila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yksittäinen tai jatkuva
Paineilmalähtö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4–5 baaria
Tehoasetuksen porrastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,2 baaria
Virran määritys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maksimi- ja keskiarvovirta
Pulsin amplitudi . . . . noin 2 mm 3 baarilla, lepotila (ilman kytkentää)
Pulssinleveys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Noin 6–12 ms
Pulssin taajuus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5–21 Hz
Sulakkeet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaksi 6,3 A:n hidasta, 5 x 20 mm  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (käyttäjä ei voi huoltaa)

Sähköluokka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LUOKKA I

Sähkötyyppi (Suojausaste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TYYPPI B 

Suojaus veden sisäänpääsyltä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPX0

Lainsäädännöllinen riskiluokka, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IIa direktiivin 
MDD 93/42/ETY mukaan

LAITTEEN TEKNISET TIEDOT

Käyttöarvot ja -tehot
Leveys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420 mm
Syvyys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  410 mm
Korkeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1143 mm
Vakiopaino (ilman kädessä pidettävää osaa)  . . . . . . . . . . . . . .  32,66 kg 

KORKEUS

SYVYYS

LEVEYS

0086
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Ohjelmisto
Ohjelmiston on kehittänyt DJO, LLC.

Ohjelmaversio tulee näkyviin laitteen Unit Settings -painikkeella 
(laitteen asetukset) Clinical Resources -näytöllä (kliiniset lähteet). 
Näytön yläreunaan tulee ohjelman versionumero.

Kuljetus ja säilytys
Ympäristön lämpötila  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0–60 °C
Suhteellinen kosteus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–90 % NC (ei tiivistyvä)
Ilmanpaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   500–1060 hPa

Turvallisuus
Intelect RPW on suunniteltu täyttämään vaatimukset  
IEC/EN 60601-1, CAN/CSA STD C22.2 nro 601.1

LAITTEEN TEKNISET TIEDOT (JATKOA)



Intelect® RPWTEKNISET TIEDOT

31

Huomioi erityisesti vasta-aiheluettelo. Lisätietoja on 
Turvallisuusohjeet-kohdassa sivuilla 7-12, Vasta-aiheet-kohdassa  
sivuilla 19-20, Lisävarusteett-kohdassa sivulla 21 ja Henkilökohtainen 
turvallisuus-kohdassa sivulla 13.

Kädessä pidettävän R-SW-osan tekniset tiedot
Paineilmalähtö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,4 - 5 baaria
Taajuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz

Ympäröivän ilman lämpötila 
Katso laitteen tekniset tiedot, sivu 29.

Näet lähettimen tiedot painamalla Select Transmitter -ikkunassa 
(sivulla 41) Transmitter Information -painiketta.

APPLIKAATTORIN TEKNISET TIEDOT
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LAITTEEN MERKINNÄT

Täyttää direktiivin 93/42/ETY vaatimukset. 

Katso ohjekirjaa/ohjevihkosta

Tyypin B laite

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva Euroopan neuvoston  
direktiivi 2002/96/EY (WEEE). Symboli tarkoittaa, että  
WEEE-jätettä ei saa hävittää yhteiskuntajätteen mukana. Pyydä 
jälleenmyyjältä lisätietoja laitteen ja sen lisävarusteiden  
hävittämisestä.

Osien säätöjen tai vaihtojen takia laite ei ehkä täytä  
enää radiohäiriöiden estämistä koskevia vaatimuksia.

Tätä laitetta saa käyttää vain koulutettu kliinikko  
(ja sitä saa myydä vain hänelle) virallisen  
ammatinharjoittajan määräyksestä ja valvonnassa.

Tämä laite tuottaa säteittäista paineaaltoenergiaa.

Painepakkaus.

Tässä laitteessa ja sen varusteissa ei ole lateksia.

Turvallisuusviraston merkki, joka kertoo laitteen täyttävän  
yleiset lääkinnällisille sähkölaitteille asetetut  
turvallisuusvaatimukset.

Ympäristön lämpötila . . . . +10–35 °C  
Suhteellinen kosteus . . . . 5–90 % NC (ei tiivistyvä) 
Ilmanpaine . . . . 500–1060 hPa

Intelect RPW -järjestelmän merkinnät todistavat, että laite täyttää lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan  
korkeimman soveltuvan vaatimustason. Laitteessa voi olla jokin tai joitakin seuraavista merkinnöistä:

0086
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Lopetus: lopettaa hoidon

Tämä kuvake sijaitsee lopetuspainikkeen vieressä, ja se lopettaa hoidon. 

Aloitus: aloittaa hoidon

Tämä kuvake sijaitsee aloituspainikkeen vieressä, ja se aloittaa hoidon.

Clinical Resources (kliiniset lähteet): tästä pääsee 
Educational Libraries -näytölle (koulutuskirjastoon).

Kuvake sijaitsee aivan hoidon taukopainikkeen yläpuolella, ja sillä pääsee 
koulutuskirjastoon.

MMC: multimediakortti

Tämä kuvake sijaitsee potilastietokortin portin yläpuolella, ja sillä voidaan 
päivittää ohjelmistoa.

POTILASKORTTI: potilastietokortti

Tämä kuvake sijaitsee multimediakortin portin alapuolella, ja sillä potilashoito-
ohjelmat voidaan tallentaa tälle kortille.

LAITTEEN MERKINNÄT
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TOIMINTOJEN KUVAUS
Erilaisia paineaaltoja käytetään nykykaikaisessa lääketieteessä. Ne saadaan aikaan yleensä antamalla kiinteiden esineiden törmätä 
muutaman metrin sekuntinopeudella (noin 5–20 m/s) eli paljon äänen nopeutta hitaammin. Ensin projektiilia kiihdytetään esimerkiksi 
paineilman avulla useiden metrien sekuntinopeuteen. Nopeus hidastetaan äkisti antamalla sen törmätä. Elastisen vaikutuksen annetaan 
koskettaa potilaan ihoa hoidettavassa paikassa mieluiten käyttämällä geeliä. Kun projektiili osuu kehoon, osa liike-energiasta siirtyy kehoon, 
jossa tapahtuu pieni liike (tyypillisesti alle millimetri) noin yhden metrin sekuntinopeudella, kunnes kudos tai applikaattori hidastaa 
vaikutuksen kehoon.

Vaikutus siirtyy kudokseen kosketuspisteessä, josta se leviää säteittäisenä paineaaltona.

Täällä kuvatut paineaallot leviävät kehoon niiden antamispisteestä ja siirtyvät säteittäisesti viereiseen kudokseen. Paineaallon 
energiadensiteetti vähenee nopeasti etäisyyden kasvaessa antamispisteeseen suhteessa 1/r², joten vaikutus on voimakkainta applikaattorin 
kosketuskohdassa.

Tämä periaate vaikuttaa olevan yleinen, joten useita hyvin erilaisia käyttöaiheita voidaan hoitaa paineaaltohoidolla. Mekanismeihin 
perehtyminen edellyttää, että käytettävät paineaallot eritellään tarkasti käyttämällä tekstissä kuvattuja parametreja. Tämä on ainoa 
menetelmä määrittää annostuksen ja hoitotehon suhde sekä saada tietoja toimintamekanismeista. Keskitetyillä iskuaalloilla ja 
keskittämättömillä paineaalloilla on selkeät erot, mutta ne tuottavat samanlaisia tuloksia varsinkin stimuloitaessa parantumisprosesseja. Siksi 
on oletettavaa, että näillä energiamuodoilla ei ole suoranaista mekaanista vaikutusta, vaan että ne vaikuttavat senso-motorisesti. Ilmeisesti 
patologisten muistiin jääneiden refleksikuvioiden järjestämistä uudelleen isku- ja paineaaltojen stimuloivan vaikutuksen avulla ei voi sulkea 
pois. Tämä avaa aiemmin tuntemattomia mahdollisuuksia tämän hoidon soveltamiselle.

Tästä syystä sairaaloiden ja yksityisten vastaanottojen lääkärit ja fysioterapeutit käyttävät Intelect RPW -hoitolaitteita moniin eri tarkoituksiin.
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Lähettimen vaihtaminen ja asentaminen
Kädessä pidettävä osa toimitetaan koottuna, mutta jos lähetin on 
vaihdettava, toimi seuraavasti.

1  Irrota pistoke pistorasiasta.

2  Irrota takakansi 
pyörittämällä sitä 
vastapäivään ja pitämällä 
kädessä pidettävää osaa 
paikallaan. 
 

3  Irrota etukansi 
pyörittämällä sitä 
myötäpäivään ja pitämällä 
kädessä pidettävää osaa 
paikallaan. 
 
 
 
 

4  Vaihda lähettimen 
O-renkaat tarvittaessa. 
 
 
 
 
 
 
 

5  Paina lähetin ja 
välikappaleet etukannen 
läpi. 
 
 
 
 
 
 
 

APPLIKAATTORIN ASENTAMINEN
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6  Paina etukansi takakanteen. 
Kiristä takakansi 
kääntämällä sitä. 

 

HUOMIO
Älä vaurioita kansien kierteitä kiristäessäsi kansia.

 
  
 

7  Sovita etukansi kädessä 
pidettäväänosaan 
pyörittämällä sitä 
myötäpäivään ja pitämällä 
kädessä pidettävää osaa 
paikallaan. Kiristä. 
 

8  Kohdista liittimen punainen 
piste liitäntään. Paina liitin 
liitäntään. 
 
 
 
 
 
 

9  Kiinnitä applikaattorin johto 
laitteen sivussa näkyvään 
johtokoukkuun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPLIKAATTORIN ASENTAMINEN (JATKOA)
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APPLIKAATTORIN ASENTAMINEN (JATKOA)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAROITUS
•	Älä anna johtojen kulkea ristiin.
•	Varmista, että virta on katkaistu, kun irrotat johdon kädessä 

pidettävästä osasta. Pitä kädessä pidettävästä osasta kiinni, kun 
irrotat johdon, jotta osa ei putoa.
•	Tarkkaile potilasta koko hoidon ajan.
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TERAPIALAITTEEN VALMISTELU
Laite on koottu kokonaisuudessaan tehtaassa, ja se on 
käyttövalmis kädessä pidettävän osan ja virtajohdon liittämistä 
lukuun ottamatta.

Noudata laitteen valmistelussa seuraavia ohjeita:

•	 Varmista, että sarjanumerokilven jännitearvo astaa 
rakennuksen järjestelmäjännitettä.

•	 Asenna tarvittava lähetin kädessä pidettävään osaan. Katso 
lisätietoja lähettimen asennuksesta sivulta 34.

•	 Kytke kädessä pidettävän osan johto laitteen takana 
olevaan pistokkeeseen. Kiinnitä liitäntäjohto laitteen sivulla 
näkyvään johtokoukkuun.

•	 Tarkista aina ennen käyttöä laitteen kuoren kunto sekä 
kädessä pidettävän osan, sen liitäntäjohdon ja virtajohdon 
eristys. Varmista myös, että johdot on sijoitettu oikein.

•	 Liitä virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan. Pistoketta ei 
tarvitse yhdistää eristettyyn piiriin, jotta laite toimii oikein.

•	 Aseta laite niin, että virtajohtoa ei ole vaikea irrottaa 
pistorasiasta hätätilanteen sattuessa.

•	 Estä etupyörien liikkuminen painamalla pyörän lukkojen 
lukituspaloja.

VAARA
Laite ja kädessä pidettävä osa on asennettava siten, että asennuksesta 
ei aiheudu henkilövamman vaaraa. Turvaohjeet ja vasta-aiheiden 
luettelo on luettava ja niitä on noudatettava ennen laitteen 
käyttämistä.

VAROITUS
Varmista laitteen sähkömaadoitus kytkemällä laite ainoastaan 
maadoitettuun sähköpistorasiaan, joka on kansallisten ja paikallisten 
sähkömääräysten mukainen.
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POTILAAN VALMISTELEMINEN HOITOA VARTEN
Ennen kuin annat säteittäisiä paineaaltoja potilaalle, hänen ihonsa 
on valmisteltava hoitoa varten. Kun potilaan iho valmistellaan 
kunnolla hoitoa varten, energiaa pääsee kohdealueille enemmän ja 
ihoärsytyksen riski pienenee.

Valmistele potilaan iho hoitoa varten seuraavasti:

1  Pese ihoalue, jolle aiot antaa hoitoa, perusteellisesti miedolla 
saippualla ja vedellä.

2  Kuivaa iho perusteellisesti.

3  Levitä geeliä reilusti potilaan kohdealueelle.
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1  Liitä virtajohdon urospää 
soveltuvaan pistorasiaan. 
 
 
 
 
 

2  Liitä virtajohdon naaraspää 
IEC-liittimeen laitteen 
puolelle. 
 
 
 
 
 

3  Estä etupyörien liikkuminen 
painamalla pyörän lukkojen 
lukituspaloja. 
 
 

4  Paina virtakytkintä tai 
kosketa näyttöruutua. Kun 
virtakytkintä painetaan tai 
näyttöruutua kosketaan:

•	kuuluu kolme nopeaa 
piippausta
•	sininen merkkivalo 

palaa
•	ruudulle tulee Home-

näyttö (aloitusnäyttö).
•	Jos sininen merkkivalo 

vilkkuu, laite on kytketty 
virtalähteeseen mutta 
sitä ei ole laitettu päälle.

Käyttöpaneeli koostuu näppäimistä ja kosketuksella toimivasta 
nestekidenäytöstä (LCD). Käyttäjä näkee parametrivaihtoehdot 
näytössä ja voi tehdä valinnat painamalla suoraan näyttöruudulla 
olevia näppäimiä. Nestekidenäyttö näyttää hoitojen aikana 
jatkuvasti tietoa intensiteetistä ja annettujen pulssien määrästä. 
Parametrit säädetään käyttämällä - ja -painikkeita. Hoito 
voidaan keskeyttää painamalla käyttöpaneelin PAUSE- (tauko) tai 
STOP-näppäintä (lopetus).

PERUSTOIMINTA
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Intelect RPW -laitteella on mahdollista aloittaa hoito jollakin 
seuraavista vaihtoehdoista:

•	Quick Link -käyttöaiheet (sivu 42)
•	Aloitusnäyttö (sivu 43)
•	Hoitoprotokollat (sivu 48)
•	Käyttäjäprotokollat (sivu 50)
•	Potilaskortti (sivu 57)

Home-näyttö (aloitusnäyttö)
Home-näyttö toimii pääasiallisena hoitonäyttönä. Kun 
hoitoparametrit on valittu, voit lisätä tai vähentää lähtötehoa 
(baareina) hoidon aikana Home-näytöllä käyttämällä - ja 

-painikkeita.

Edit Treatment -näyttö (muokkaa hoitoa)

1  Paina Home-näytöllä 
(aloitusnäyttö) 

-painiketta. Ruudulle 
tulee Edit Treatment 
-näyttö (muokkaa hoitoa). 
 
 

2  Suurenna arvoa Edit 
Treatment -näytöllä 
painamalla -painiketta.

3  Pienennä arvoja painamalla 
-painiketta. 

 
 
 
 
 
 

TERAPIAN ALOITTAMINEN
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4  Voit myös suurentaa 
tai pienentää arvoja 
painamalla ja siirtämällä 

-painiketta joko 
vasemmalle tai oikealle.

5  Valitse joko vaihtoehto 
Single (yksittäinen) tai 
Continuous (jatkuva) 
painamalla Mode-
näppäintä (tila).

HUOMAUTUS: Pulssitaajuusparametrit eivät ole käytettävissä,  
 kun Single-tila on valittu.

6  Voit ottaa Ramping-
toiminnon käyttöön tai 
poistaa sen käytöstä 
painamalla Ramp-
painiketta.  Ramping-
ominaisuudesta on 
lisätietoja sivuilla 44-45.

7  Valitse käytettävä lähetin 
painamalla Handpiece/

Transmitter-painiketta. 
Tästä ominaisuudesta on 
lisätietoja kohdassa Select 
Transmitter -näyttö.

8  Palauta edellinen näyttö 
-painikkeella.

9  Palauta Home-näyttö 
(aloitusnäyttö) painamalla 

-painiketta.

Select Transmitter -näyttö (valitse lähetin)

1  Paina Edit Treatment 
-näytössä (hoidon 
muokkaus) Handpiece/
Transmitter-painiketta. 
Ruudulle tulee Select 
Transmitter -näyttö (valitse 
lähetin). 
 
 
 

TERAPIAN ALOITTAMINEN (JATKOA)
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2  Korosta lähetin painamalla 
sitä tai selaa käytettävissä 
olevia lähettimiä  - ja  
-painikkeilla. 
 
 
 
 

3  Näet lähettimen tekniset 
tiedot painamalla 
Transmitter-painiketta.

4  Hyväksy korostettu valinta 
painamalla -painiketta 
ja palauta Edit Treatment 
-näyttö (muokkaa hoitoa).

5  Palauta edellinen näyttö 
-painikkeella. 

 

6  Palauta Home-näyttö 
(aloitusnäyttö) painamalla 

 -painiketta.

Quick Link -pikalinkki-indikaatiot
Painamalla Quick Link Indications -painiketta Home-näytöllä 
(aloitusnäyttö) pääset esiasetettuihin käyttöaiheisiin. Käyttöaiheet 
ovat vain yleiseksi viitteeksi, mikä auttaa valitsemaan oikean 
lähtötehon ja kädessä pidettävän osan paikan tiettyjä 
potilassyndroomadiagnooseja varten.

1  Paina Home-näytöllä Quick 
Link Indications -painiketta. 
Ruudulle tulee Quick Link 
Indications -näyttö.

2  Napsauta jotakin Quick 
Link Indications -näytön 
painiketta (potilaan 
tarpeiden ja oireiden 
mukaan). Home-näytölle 
tulevat valitsemasi 
käyttöaiheen esiasetetut 
arvot hoidon aloittamista 
varten. Jos esimerkiksi 
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painat Alaselkäkivut-
painiketta, hoidon tiedot 
tulevat näkyviin Aloitus-
näytössä. 
 
 
 
 

Terapian aloittaminen Home-näytöltä 
(aloitusnäytöltä)

1  Aseta sopiva lähtöteho 
(baareina) painamalla 
Home-näytössä  - ja 

 -painikkeita. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Aloita hoito painamalla 
käyttäjäliittymän START-
painiketta (aloita). Kun 
START-painiketta painetaan,

 -kuvake tulee 
näkyviin. 
 
 

3  Voit käynnistää kädessä 
pidettävän osan painamalla 
sen liipaisinta. Laite alkaa 
lähettää säteittäistä 
paineaaltoenergiaa.
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Ramppipainikkeen käyttäminen
Rampin-toiminto otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä Ramp-
painikkeen avulla. Ramping-intensiteetin säätäminen auttaa 
potilasta tottumaan hoitoon, sillä hoitoa ei aloiteta täydellä teholla. 
Ramp-painikkeen avulla intensiteettiä voi kasvattaa vähitellen 
1,4 baarista täyteen arvoon. 

HUOMAUTUS: Ramping-ominaisuus ei ole käytettävissä, kun 
hoito on meneillään.

1  Aseta aloitusnäytössä 
intensiteetiksi esimerkiksi 
3,8 baaria.

2  Paina Ramp-painiketta, 
jotta On-teksti tulee 
näkyviin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Kun START-painiketta ja 
kädessä pidettävän laitteen 
liipaisinta painetaan, 
etenemistä kuvaavaan 
palkkiin tulee vähitellen 
3,8 baaria. Täysi intensiteetti 
saavutetaan, kun potilaalle 
on annettu kolmasosa 
pulsseista (tässä esimerkissä 
666 pulssia).

Jos PAUSE-painiketta tai 
kädessä pidettävän osan 
liipaisinta painetaan hoidon 
keskeyttämiseksi ennen 
kuin täysi intensiteetti 
on saavutettu, Ramping-
ominaisuus jatkuu, kun 
hoitoa jatketaan. 
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Ramppipainikkeen käyttäminen Ramping-
toiminnon pysäyttämiseksi
Jos Ramping-ominaisuutta käytetään hoidon aikana edellisessä 
kohdassa kuvatulla tavalla, intensiteetti voidaan pysäyttää 
painamalla Ramp-painiketta (Ramp-painikkeessa lukee Ramp Off ). 
Tästä ominaisuudesa on hyötyä erityisesti silloin, kun intensiteetti 
aiheuttaa potilaalle epämukavuutta tai jos intensiteettitaso 
saavutetaan potilaan vasteen vuoksi.

1  Kun sivulla 44 tehdyistä 
toimista on tehty vaiheet 
1-2, paina START-painiketta 
ja kädessä pidettävän osan 
liipaisinta.

Edistymistä kuvaavan 
palkin arvo kasvaa 
vähitellen.

2  Jos Ramp-painiketta 
painetaan ennen täyden 
intensiteetin saavuttamista, 
intensiteetti jää tälle tasolle.

Jos esimerkiksi 
intensiteetiksi asetetaan 
3,8 baaria ja painat Ramp-
painiketta ennen kuin 
intensiteetti saavuttaa 
3,8 baaria, hoidon loppuosa 
annetaan tällöin käytössä 
olleella intensiteetillä (tässä 
esimerkissä 2,0 baaria).
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TERAPIAN PYSÄYTTÄMINEN, TAUOTTAMINEN JA PÄÄTTÄMINEN
Terapian pysäyttäminen STOP-painikkeella
Voit pysäyttää terapian painamalla käyttöliittymän STOP-painiketta. 
Kun STOP-painiketta painetaan:

•	 Applikattori lakkaa lähettämästä säteittäistä 
paineaaltoenergiaa.

•	 Näyttöön tulee ilmoitus Käyttäjä keskeyttänyt hoidon. Jatka 
koskemalla johonkin. . .

•	 Laitteesta kuuluu kolme pitkää äänimerkkiä.

1  Kosketa näyttöä. Hoito 
on valmis -näyttö tulee 
näkyviin.

Jos haluat tallentaa arvot 
potilaskorttiin, paina 
Tallenna potilaskorttiin 
-painiketta  ja noudata 
sivun 61 ohjeita. Aloita 
vaiheesta 2. 

Jos haluat tallentaa nämä 
arvot käyttäjäprotokollaksi, 

paina Tallenna protokolla 
-painiketta ja noudata 
sivun 51 ohjeita. Aloita 
vaiheesta 4.

Voit aloittaa saman 
hoidon uudelleen 
painamalla Aloita tämä 
hoito -painiketta. Palaat 
aloitusnäytölle, ja samat 
parametrit tulevat näkyviin.

Terapian tauottaminen Pause-painikkeella
Hoito voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla käyttöliittymän 
PAUSE-painiketta (tauko). Kun PAUSE-painiketta painetaan:

•	 Applikattori lakkaa lähettämästä säteittäistä 
paineaaltoenergiaa.

•	 Näkyviin tulee vilkkuva  (tauko) -symboli.
Voit jatkaa hoitoa painamalla käyttäjäliittymän PAUSE- tai START-
painiketta. 
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Terapian tauottaminen laukaisupainikkeella
Hoito voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla kädessä 
pidettävän osan liipaisinta. Kun liipaisinta painetaan:

•	 Applikattori lakkaa lähettämästä säteittäistä 
paineaaltoenergiaa.

•	  -symboli näkyy.
Voit jatkaa hoitoa painamalla kädessä pidettävän osan liipaisinta.

Terapiaistunnon päättäminen
Kun laite on antanut valitun määrän pulsseja

•	 Applikattori lakkaa lähettämästä säteittäistä 
paineaaltoenergiaa.

•	 Näyttöön tulee viesti Hoito päättynyt. Jatka koskemalla 
johonkin. . .

•	 Laitteesta kuuluu kolme pitkää äänimerkkiä.

Jos haluat tallentaa arvot 
potilaskorttiin, paina 
Tallenna potilaskorttiin 
-painiketta  ja noudata 
sivun 61 ohjeita. Aloita 
vaiheesta 2. 
 

Jos haluat tallentaa nämä 
arvot käyttäjäprotokollaksi, 
paina Tallenna protokolla 
-painiketta ja noudata 
sivun 51 ohjeita. Aloita 
vaiheesta 4.

Voit aloittaa saman 
hoidon uudelleen 
painamalla Aloita tämä 
hoito -painiketta. Palaat 
aloitusnäytölle, ja samat 
parametrit tulevat näkyviin.
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1  Syötä MMC-porttiin MMC-
kortti, jossa on merkintä 
"RPW Clinical Resource 
Library" (kliininen RPW-
lähdekirjasto).

2  Paina Home-näytöllä 
(aloitusnäytöllä) Clinical 
Protocols -näppäintä 
(hoitoprotokollat). Ruudulle 
tulee Clinical Protocols 
-näyttö.

3  Valitse hoidettava kehon 
alue painamalla kyseistä 
aluetta kuvasta, joka esittää 
vartaloa joko edestä tai 
takaa. Näytölle tulee kehon 
alue, jota painoit.  
 
 

4  Selaa mahdollisesti 
saatavilla olevia protokollan 
sivuja painamalla - ja 

-painikkeita.

5  Korosta protokolla 
painamalla sitä tai vieritä 
listaa painamalla - ja 

-painikkeita.

6  Hyväksy korostettu valinta 
painamalla -painiketta. 
Ehdotetut parametrit, 
lähetin ja sijainnin tieto 
tulevat näkyviin.

7  Valitse protokolla ja 
aloita hoito painamalla 

-painiketta. Ruudulle 
tulee Home-näyttö 
(aloitusnäyttö), ja voit 
aloittaa hoidon.

HOITOPROTOKOLLAT

Tähän osaan sisältyviä käyttöaiheita on pidettävä ainoastaan ohjeellisina. Kukin potilas on arvioitava erikseen, jotta parametriasetusten 
sopivuus voidaan määrittää ennen käyttöä.
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8  Jos haluat muuttaa 
protokollaa (esim. 
suositeltu lähetin ei 
vastaa käyttämääsi 
kädessä pidettävää osaa), 
paina Alternate Protocol 
-painiketta (vaihtoehtoinen 
protokolla). Ruudulle tulee 
Clinical Protocols -näyttö 
(hoitoprotokollat).

9  Paina -painiketta. 
Ruudulle tulee Home-
näyttö (aloitusnäyttö), jossa 
on uudet parametrit.

10  Aseta hoidolle sopiva 
lähtöteho painamalla - ja 

-painikkeita. 

11  Muuta parametrejä 
painamalla EDIT (muokkaa).

12  Käynnistä hoito painamalla 
START (käynnistä).

13  Voit käynnistää kädessä 
pidettävän osan painamalla 
sen liipaisinta.

HOITOPROTOKOLLAT (JATKOA)
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Intelect RPW -laite mahdollistaa protokollan muokkaamisen potilaan tarpeiden mukaiseksi. Home-näytöllä (aloitusnäytöllä) valitut 
hoitoparametrit voidaan tallentaa uutena käyttäjäprotokollana tai tallentaa korvaamaan aiemmin tallennettu käyttäjäprotokolla. Voit luoda 
kaikkiaan 200 käyttäjäprotokollaa.

KÄYTTÄJÄPROTOKOLLIEN HAKEMINEN, POISTAMINEN JA TALLENTAMINEN

Käyttäjäprotokollien hakeminen

1  Paina Home-näytöllä 
(aloitusnäyttö) 
painiketta User Protocols 
(käyttäjäprotokollat). 
Ruudulle tulee User 
Protocols -näyttö.

2  Paina Retrieve Protocol 
-painiketta (hae protokolla). 
Ruudulle tulee Retrieve 
Protocol -näyttö.

3  Tarkastele hoitoparametreja 
painamalla haluamaasi 
käyttäjäprotokollaa tai 
vierittämällä se esiin.

4  Valitse korostettu protokolla 
painamalla .  

Palaat Home-näytölle 
(aloitusnäyttö) ja voit 
aloittaa hoidon.

Käyttäjäprotokollien poistaminen

1  Poista korostettu 
käyttäjäprotokolla 
painamalla Retrieve 
Protocol -näytöllä (hae 
protokolla) painiketta 
Delete (poista). Näytölle 
tulee viesti, joka vahvistaa 
tietojen poiston.

2  Poista käyttäjäprotokolla 
painamalla Yes (kyllä). 
Palaat Retrieve Protocol 
-näytölle.

HUOMAUTUS: Jos painat Yes, käyttäjäprotokollan nimi ja 
parametrit poistuvat pysyvästi järjestelmästä.
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3  Paina No (ei), jos haluat 
säilyttää käyttäjäprotokollan 
ja palata Retrieve Protocol 
-näytölle.

Uusien käyttäjäprotokollien tallentaminen

1  Aseta hoitoparametrit 
suorittamalla loput 
vaiheet kohdasta Terapian 
aloittaminen sivuilta 40-42, 
mutta älä paina START-
painiketta (aloita).

2  Paina Home-näytöllä 
(aloitusnäyttö) 
painiketta User Protocols 
(käyttäjäprotokollat). 
Ruudulle tulee User 
Protocols -näyttö.

3  Valitse Save Protocol 
(tallenna protokolla). 
Ruudulle tulee Save 
Protocol -näyttö (tallenna 
protokolla).

4  Anna nimi uudelle 
protokollalle painamalla 
Save Protocol as a New 
Name (tallenna protokolla 
uudella nimellä). Ruudulle 
tulee näppäimistönäyttö. 
 
 

5  Kirjoita uuden protokollan 
nimi. Uuden protokollan 
nimessä voi olla enintään 
25 merkkiä (kirjaimia ja 
numeroita). 
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6  Tallenna protokollan nimi 
painamalla -painiketta. 
Näytölle tulee hetkeksi 
viesti, joka vahvistaa 
protokollan tallentumisen. 
Kosketa näyttöä. Home-
näyttö näyttää tallentamasi 
käyttäjäprotokollan 
parametrit.

Olemassa olevien käyttäjäprotokollien muokkaus

1  Muokkaa aiemmin 
tallennettujen 
käyttäjäprotokollien 
hoitoparametrejä 
painamalla korostusta 
tai vierittämällä 
käyttäjäprotokollia ja 
korostamalla haluamasi 
protokollan. 
 
 

2  Tallenna uudet 
hoitoparametrit painamalla 

-painiketta. Näytölle 
tulee viesti, joka vahvistaa 
vanhojen parametrien 
päällekirjoituksen. Jos 
painat Yes (kyllä), näytölle 
tulee hetkeksi viesti, joka 
vahvistaa protokollan 
tallentamisen. Tallentamasi 
käyttäjäprotokollan 
parametrit tulevat Home-
näytölle (aloitusnäytölle). 
Jos painat No (ei), palaat 
Save Protocol -näytölle 
(tallenna protokolla).

KÄYTTÄJÄPROTOKOLLIEN HAKEMINEN, POISTAMINEN JA TALLENTAMINEN (JATKOA)
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KLIINISTEN LÄHTEIDEN KÄYTTÖ - KOULUTUSKIRJASTOT

Graafinen anatomiakirjasto
Graafinen anatomiakirjasto sisältää graafisia kuvia niistä ihmisen 
anatomisista alueista ja patologisista sairauksista, joihin säteittäisiä 
paineaaltoja käytetään. Kun siirryt graafiseen anatomiakirjastoon, 
tarkista, että tekstillä "SWD Clinical Resource Library" (kliininen 
SWD-lähdekirjasto) merkitty MMC-kortti on MMC-portissa ja toimi 
seuraavasti:

1  Paina Clinical Resources 
-näytöllä (kliiniset 
lähteet) Anatomical 
Graphics Library 
-painiketta (graafinen 
anatomiakirjasto). Näyttöön 
tulee Anatomical Graphical 
Library  -näyttö (graafinen 
anatomiakirjasto). 
 
 
 

2  Paina sen kehon osan 
painiketta, jolle aiot antaa 
hoitoa. Ruudulle tulee 
valitsemaasi kehon aluetta 
vastaava näyttö. Jos painat 
esimerkiksi niskaa, näytölle 
tulee niska: sivu 1/2 näkyy 
näytöllä. 
 
 

3  Paina -kuvaketta, 
jolloin näytölle tulee lisää 
patologisia kuvia, mikäli 
niitä on saatavilla. 
 
 
 
 

Koulutuskirjastoihin pääsee painamalla kosketusnäytön alla olevaa painiketta, jossa on -kuvake (Clinical Resources -painike [kliiniset 
lähteet]). Clinical Resources -näytöltä pääsee Educational Libraries- (koulutuskirjastot), Patient Card management- (potilaskortin hallinta) ja 
Utilities-näytöille (asetustyökalut).
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4  Paina näytön (Anatomical 
Images [anatomiset kuvat]) 
vasemmalla puolella olevaa 
painiketta, jolloin näytölle 
tulee luettelo joko kyseisen 
alueen lihaksista tai luista.

5  Palauta edellinen näyttö 
-painikkeella.

6  Paina näytön (Pathological 
Images [patologiset kuvat]) 
oikealla puolella olevaa 
painiketta, jolloin näytölle 
tulee kuva kyseiseen 
ruumiinosaan yleisesti 
liittyvästä sairaudesta.

7  Palauta edellinen näyttö 
-painikkeella. 

 

Kädessä pidettävän osan paikka -kirjasto
Kädessä pidettävän osan paikka -kirjastossa annetaan ohjeet 
lähettimien sijoittelusta säteittäisessä paineaaltohoidossa.

1  Paina Clinical Resources 
-näytöllä (kliiniset lähteet) 
Handpiece Placement 
Library -painiketta (kädessä 
pidettävän osan paikka 
-kirjasto). Ruudulle tulee 
Select Treatment Area 
-näyttö (valitse hoitoalue). 
 

2  Paina sitä kehon aluetta, 
jolle aiot antaa hoitoa. 
Ruudulle tulee valitsemaasi 
kehon aluetta vastaava 
näyttö. Jos painat 
esimerkiksi jalkaa, kädessä 
pidettävän osan paikka on: 
jalka tulee näkyviin.

KLIINISTEN LÄHTEIDEN KÄYTTÖ - KOULUTUSKIRJASTOT (JATKOA)
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3  Kun painat jotakin kädessä 
pidettävän osan paikan 
pikkukuvaketta, näet koko 
kuvan kädessä pidettävän 
osan sijoituspaikasta. 
Ruudulle tulee Handpiece 
Placement -näyttö. 
 
 
 

4  Palauta edellinen näyttö 
-painikkeella.

5  Palauta Home-näyttö 
(aloitusnäyttö) painamalla 

-painiketta.
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Perusteiden näyttäminen
Shockwave Rationale -painikkeen (paineaaltojen käyttämissyyt) 
painaminen tuo näyttöön yleiskatsauksen säteittäisistä 
paineaalloista, luettelon käytettävissä olevista hoitovaihtoehdoista ja 
koosteen käytettävissä olevista parametreista.

1  Paina Shockwave 
Rationale -painiketta 
Clinical Resources 
-näytöllä (kliiniset lähteet). 
Shockwave Rationale 
-näyttö tulee näkyviin. 
 

2  Vieritä tietoja painamalla 
- ja -painikkeita.

3  Palauta edellinen näyttö 
-painikkeella.

4  Palauta Home-näyttö 
(aloitusnäyttö) painamalla 

-painiketta.

Vasta-aiheiden näyttäminen
Contraindications-painiketta (vasta-aiheet) painettaessa ruudulle 
tulee luettelo säteittäisen paineaaltohoidon vasta-aiheista.

1  Paina Contraindications-
painiketta Clinical 
Resources -näytöllä. 
Ruudulle tulee 
Contraindications-näyttö. 
 
 
 

2  Vieritä tietoja painamalla 
- ja -painikkeita.

3  Palauta edellinen näyttö 
-painikkeella.

4  Palauta Home-näyttö 
(aloitusnäyttö) painamalla 

-painiketta.
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Patient Card -painikkeilla (potilaskortti) hallitaan potilaskortille tallennettuja tietoja.

HUOMAUTUS: Tämä painike on aktiivinen vain silloin, kun potilaskortti on syötetty laitteessa olevaan potilaskortille tarkoitettuun aukkoon.

Hoitojen tarkastelu ja hakeminen potilaskortista
Potilaskortille tallennettuihin hoitotietoihin pääsee painamalla 
Patient Card -painiketta.

1  Paina Patient Card 
-painiketta Clinical 
Resources -näytöllä. 
Ruudulle tulee Patient Card 
-näyttö. 
 
 
 

2  Vieritä hoitoistuntoja 
painamalla - ja 

-painikkeita. Korostetun 
hoidon hoitoparametrit 
tulevat näytön yläreunaan. 
 

3  Paina -ja 
-painikkeita, jos 

hoitoistuntojen määrä 
ylittää yhden sivun.

4  Valitse hoitoistunto 
-painikkeella. 

Hoitoparametrien 
näyttöruutu tulee näkyviin.

5  Tarkastele hoitoistunnon 
parametreja.

6  Käynnistä hoito painamalla 
Run this Treatment (aloita 
tämä hoito).
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Kipuprofiilin muokkaaminen
Edit Pain Profile -painikkeella (muokkaa kipuprofiilia) päästään 
näytölle, jossa kiputiedot tallennetaan potilaskortille hoitoistunnon 
aikana. Tietoihin sisältyvät:

•	 Kipuasteikko ennen hoitoa
•	 Kipuasteikko hoidon jälkeen
•	 Kiputyyppi ennen hoitoa
•	 Kiputyyppi hoidon jälkeen
•	 Kipukartta ennen hoitoa
•	 Kipukartta hoidon jälkeen
•	 Hoitoalue

1  Paina Edit Pain Profile 
-painiketta Clinical 
Resources -näytöllä. 
Ruudulle tulee Edit Pain 
Profile -näyttö. 
 
 
 
 
 

2  Paina Pain Before Treatment 
-osiossa (kipu ennen 
hoitoa) joko Numeric- 
(numeerinen) tai Visual-
kipuasteikkoa (visuaalinen).

3  Vähennä kivun määrää 
asteikolla painikkeella .

4  Lisää kivun määrää 
asteikolla painikkeella .

5  Paina Pain Type -painiketta 
(kiputyyppi). Ruudulle tulee 
Select Pain Type Before 
Treatment -näyttö (valitse 
kiputyyppi ennen hoitoa).

6  Valitse kiputyyppi 
painamalla kiputyyppiä 
tai käytä -, - ja 
-painikkeita. Palaat Edit Pain 
Profile -näytölle, jossa on 
valitsemasi uusi kiputyyppi.
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7  Paina Edit Pain Map 
-painiketta (muokkaa 
kipukarttaa). Ruudulle tulee 
Pain Map Before Treatment 
-näyttö (kipukartta ennen 
hoitoa).

8  Paina sitä kehon aluetta, 
jolle aiot antaa hoitoa. 
Painamasi alue näkyy 
violettina.

9  Paina Clear-painiketta 
(tyhjennä), jos haluat 
poistaa kaikki edellisessä 
vaiheessa valitsemasi 
alueet.

10  Palauta edellinen näyttö 
-painikkeella.

11  Toista Pain After Treatment 
-osion (kipu hoidon 
jälkeen) vaiheet 2-10.

12  Paina Treatment Area 
-näyttöä (hoitoalue). 
Ruudulle tulee Select 
Treatment Area -näyttö 
(valitse hoitoalue). 
 
 
 
 

13  Valitse hoidettava kehon 
alue painamalla kyseistä 
aluetta kuvasta, joka esittää 
vartaloa joko edestä tai 
takaa. Palaat Edit Pain 
Profile -näytölle (muokkaa 
kipuprofiilia). 
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14  Tallenna kiputiedot 
potilaskortille painamalla 
Save to Patient Card 
(tallenna potilaskortille). 

15  Palauta Clinical Resources 
-näyttö (kliiniset lähteet) 

-painikkeella.

16  Palaa Home-näyttöön 
(aloitusnäyttö) painamalla 

 -painiketta.
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Hoitojen tallentaminen potilaskorttiin
Jos hoitoaika päättyy hoidon aikana tai jos keskeytät hoidon 
STOP-painikkeella, laite antaa mahdollisuuden tallentaa hoidon 
potilaskorttiin. 

1  Paina kehotettaessa Save 
to Patient Card -painiketta 
(tallenna potilaskorttiin).

2  Tee vaiheet 2-13 sivuilla 
58-60. 
 
 

3  Kun painat Save to Patient 
Card -painiketta (tallenna 
potilaskorttiin), näytölle 
tulee hetkeksi viesti 
"Treatment has been 
saved for (patient name)" 
(Hoito on tallennettu 
[potilaan nimi]).

KLIINISTEN LÄHTEIDEN KÄYTTÖ - POTILASKORTTI (JATKOA)
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Potilaskortin tyhjentäminen
Tällä painikkeella poistetaan kaikki tiedot potilaskortilta.

1  Jos haluat poistaa kaikki 
tiedot potilaskortilta, 
syötä tyhjennettävä kortti 
potilastietokortin aukkoon.

2  Paina Erase Patient Card 
-painiketta (tyhjennä 
potilaskortti). Näytölle 
tulee viesti, joka vahvistaa 
tietojen poiston. 

Paina No-painiketta (ei), 
jos et halua poistaa kaikkia 
tietoja potilaskortilta. Palaat 
Clinical Resources -näytölle 
(kliiniset lähteet).

Paina Yes-painiketta (kyllä), 
jos haluat poistaa kaikki 
tiedot potilaskortilta.

HUOMAUTUS: 
Jos painat Yes-painiketta, 
kaikki tiedot tyhjenevät 
potilaskortilta pysyvästi.

Palaat Clinical Resources 
-näytölle.
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Sairaalan nimen lisääminen ja muuttaminen

1  Paina Unit Settings 
-painiketta (laiteasetukset) 
Clinical Resources -näytöllä. 
Ruudulle tulee Unit 
Setup -näyttö (laitteen 
käyttöönotto).

2  Paina Clinic Name 
-painiketta (sairaalan 
nimi) Unit Setup 
-näytöllä. Ruudulle tulee 
näppäimistönäyttö.

3  Kirjoita uuden protokollan 
nimi. Protokollan nimessä 
voi olla enintään 25 
merkkiä (kirjaimia ja 
numeroita). 
 

4  Tallenna protokollan nimi 
-painikkeella ja palaa 

Unit Settings -näytölle.

5  Jos haluat poistaa 
mahdollisesti lisäämäsi 
uuden tiedon, paina  
ja palaa Unit Settings 
-näytölle.

Äänenvoimakkuuden lisääminen ja vähentäminen
Paina Volume-painiketta (äänen voimakkuus) Unit Settings -näytöllä 
toistuvasti, kunnes äänen taso on sopiva. Joka kerta kun painat 
Volume-painiketta, ääni kuuluu näytöllä olevalla tasolla. Äänen 
voimakkuus jää tälle tasolle, vaikka laitteesta kytketään virta pois.

Pääset Unit Settings -näytölle (laiteasetukset) painamalla Unit Settings -painiketta Clinical Resources -näytöllä (kliiniset lähteet). Näytön 
yläreunaan tulee ohjelman versionumero.
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Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

1  Paina Set Date and 
Time -painiketta (aseta 
päivämäärä ja kellonaika). 
Ruudulle tulee Set Date 
and Time -näyttö. 
 
 
 
 

2  Aseta vuosi, kuukausi, 
päivä, tunti ja minuutti - 
ja -painikkeilla.

3  Tallenna asettamasi 
päivämäärä ja kellonaika 

-painikkeella ja palaa 
Unit Settings -näytölle. 

Laiteasetusten palauttaminen
Tämä painike palauttaa asetusten, kuten kielen, 
äänenvoimakkuuden ja sairaalan nimen, alkuperäiset 
tehdasasetukset.

1  Paina Reset Unit Settings 
-painiketta (palauta 
päivämäärä ja kellonaika) 
Unit Settings -ruudulla. 
Näytölle tulee palautuksen 
vahvistava viesti.

2  Kosketa näyttöruutua. 
Palaat takaisin Unit Settings 
-näytölle.

Oletusprotokollien palauttaminen
1  Palauta kaikkien 

käyttäjäprotokollien 
oletusparametrit 
painamalla Reset Default 
Protocols -painiketta 
(palauta oletusprotokollat). 
Näytölle tulee viesti, 
joka vahvistaa tietojen 
palauttamisen.
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Paina No-painiketta (ei), jos 
et halua palauttaa kaikkien 
käyttäjäprotokollien 
oletusparametrejä. Palaat 
takaisin Unit Settings 
-näytölle.

Paina Yes (kyllä), jos 
haluat palauttaa kaikkien 
käyttäjäparametrien 
oletusasetukset.

HUOMAUTUS: 
Jos painat Yes-painiketta, 
luomasi käyttäjäprotokollat 
häviävät pysyvästi.

Palaat takaisin Unit Settings 
-näytölle.

Kielen vaihtaminen

1  Paina Language-painiketta 
(kieli) Unit Settings 
-näytöllä. Ruudulle tulee 
kielinäyttö.

2  Vieritä valittavana 
olevia kieliä - ja 

-painikkeilla.

3  Korosta kieli painamalla 
sitä tai vieritä luetteloa 
painamalla - ja 

-painikkeita.

4  Hyväksy korostettu valinta 
painamalla -painiketta. 
Palaat takaisin Unit Settings 
-näytölle.  
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Kaikissa painikkeissa 
käytetään nyt valitsemaasi 
kieltä. 
 
 
 
 
 
 
 

Kanavien oletuslähettimien muokkaaminen

1  Paina Ch1 Default 
Transmitter -painiketta 
(kanavan 1 oletuslähetin) 
Unit Settings -näytöllä. 
Ruudulle tulee Select 
Transmitter -näyttö (valitse 
lähetin). 
 
 
 

2  Korosta lähetin painamalla 
sitä tai selaa käytettävissä 
olevia lähettimiä  - ja 

 -painikkeilla. 
 
 
 
 
 

3  Näet lähettimen tekniset 
tiedot painamalla 
Transmitter-painiketta.

4  Hyväksy korostettu valinta 
painamalla -painiketta 
ja palauta Edit Treatment 
-näyttö (muokkaa hoitoa).

5  Palauta edellinen näyttö 
-painikkeella. 
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6  Jos valitset toisen kädessä 
pidettävän osan hoidon 
aikana, toista vaiheet 1-5 
painettuasi Ch2 Default 
Transmitter -painiketta. 
 

Pulssilaskurin nollaaminen
Laite voi seurata lähettimien lähettämiä pulsseja Pulssilaskuri-
toiminnon avulla kunnossapitoa varten. Projektiili on vaihdettava, 
kun tietty määrä pulsseja on annettu. Projektiilin vaihtamisohjeet 
ovat sivulla 76.

Pulssilaskuri seuraa samaan liitäntään jokaista hoitokertaa varten 
yhdistetyn lähettimen antamien pulssien määrää. Jos R-SW on 
yhdistetty esimerkiksi kanavaan 1, pulssilaskuri seuraa kanavaan 1 
yhdistetyn R-SW-laitteen pulsseja. Pulssilaskuri seuraa erilaisten 
lähettimien antamien pulssien määrää, kunhan ne on yhdistetty 
samaan liitäntään. 

Laite ei kuitenkaan voi seurata pulssien määrää, jos lähettimet 
yhdistetään toiseen liitäntään, esimerkiksi jos R-SW yhdistetään 
kanavaan 2. Siksi lähettimet on yhdistettävä aina samaan liitäntään 
jokaista hoitokertaa varten, jotta pulssilaskurin lukema pysyy 
tarkkana.

HUOMAUTUS: Projektiilit ja ohjausputket on vaihdettava  
1 000 000 pulssin jälkeen.

Saat pulssien määrän näkyviin toimimalla seuraavasti.

1  Paina Pulse Counter 
-painiketta (pulssilaskuri) 
Unit Settings -näytöllä. 
Ruudulle tulee 
pulssilaskurinäyttö. 
 
 
 
 

2  Voit nollata laskurin 
painamalla haluamasi 
lähettimen vierssä näkyvää 
nollauspainiketta. 
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3  Painamalla Reset All 
-painiketta voit nollata 
kaikki pulssilaskurit.
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HOITOVIHJEITÄ
Applikaattori asetetaan aiemmin diagnosoidun kipualueen päälle. 
Voit aloittaa paineaaltohoidon painamalla applikaattorin liipaisinta.

Muista:

•	 Samaan paikkaan saa kohdistaa enintään 300 pulssia.
•	 Vältä painamasta hoidettavaa aluetta lähettimellä liian 

kovaa. Tehokkaassa onnistuneessa hoidossa ei tarvita suurta 
painetta.

•	 Lopeta hoito viimeistään 6000 pulssin jälkeen.

Kädessä pidettävän osan paikka
Sijoita kädessä pidettävä osa kehon hoidettavalle alueelle 
lääkinnällisen käyttöaiheen mukaan. 

VAROITUS
Laitteen käyttäminen suuremmalla paineella kuin 3 baaria ilman 
suojusta voi vaurioittaa kädessä pidettävää osaa.

Kädessä pidettävän osan piteleminen kynän tavoin

Kädessä pidettävään osaan 
tartutaan takakannen 
takaa. Applikaattoria on 
suositeltavaa pidellä tällä 
tavoin kosketushoitoa 
annettaessa. 
 
 
 

Kädessä pidettävän osan piteleminen tangon tavoin

Kädessä pidettävään 
osaan tartutaan koko 
kädellä takakannen 
takaa. Applikaattoria on 
suositeltavaa pidellä tällä 
tavoin hoidettaessa suuria 
kipualueita.
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Kädessä pidettävän osan piteleminen molemmilla käsillä

Applikaattoria on 
suositeltavaa pidellä 
tällä tavoin hoidettaessa 
pistemäisiä kipualueita.
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VIRHEET

Vikakoodi Kuvaus

100 Patient Card -painiketta on painettu, mutta potilaskortista 
ei löydy kelvollisia hoitoja.

101 Save to Patient Card -painike (tallenna potilaskortti) on 
painettuna, mutta potilaskorttia ei ole syötetty.

102 Save to Patient Card -painike on painettuna, mutta 
potilaskortin aukkoon syötetty kortti ei ole käypä.

103 Save to Patient Card -painike on painettuna, mutta 
potilaskortin aukkoon syötetty kortti on täysi.

104 Save to Patient Card -painiketta (tallenna potilaskortti) 
painettiin, mutta potilaskortissa on jo saman niminen hoito.

105 Potilaan nimeä ei annettu Save Patient Card -painikkeen 
ollessa painettuna.

106 Protokollan nimeä ei annettu, kun protokolla yritettiin 
tallentaa.

107 Retrieve Protocol -painike (hae protokolla) oli painettuna, 
mutta laitteeseen ei ollut asetettu käyttäjäprotokollia. Katso 
lisätietoja käyttäjäprotokollien tallentamisesta sivulta 51.

108 Protokollaa ei voida tallentaa, koska laitteeseen on jo 
tallennettu enimmäismäärä protokollia.

109 MMC-korttiin yritetään pääsyä, mutta MMC-porttiin ei ole 
syötetty MMC-korttia.

Vikakoodi Kuvaus

110 Käyttäjä yrittää päivittää laitteen ohjelmistoa, mutta 
MMC-paikkaan asetettiin muu kuin ohjelmistopäivityksen 
sisältävä MMC-kortti.

111 Ohjausohjelmistoa päivitettäessä tapahtui virhe.

112 Käyttöliittymää päivitettäessä tapahtui virhe.

113 Potilaskortilta haettava hoito on vetohoitoa.

114 Potilaskortilta haettava hoito on sähköterapiaa.

115 Potilaskortista haettava hoito on jatkuvaa passiivista 
liikehoitoa (CPM).

116 Potilaskortilta haettava hoito on lyhytaaltoista 
diatermiahoitoa.

117 Potilaskortilta haettava hoito on tuntematonta tyyppiä.

118 On painettu MMC-korttia käyttävää painiketta, kuten Radial 
Pressure Wave Rationale tai Contraindications, mutta MMC-
paikkaan on asetettu väärä MMC-kortti.

119 Poistamispainiketta painettiin, kun oletusprotokolla 
(tehdasasetus) oli korostettuna.

121 START-painiketta painettiin, mutta kädessä pidettävän osan 
johtoa ei ole yhdistetty mihinkään liitäntään.

Vikakoodit ja kuvaukset 
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Vikakoodi Kuvaus

122 START-painiketta painettiin, mutta kädessä pidettävän osan 
johtoa ei ole yhdistetty kanavan 1 liitäntään.

123 START-painiketta painettiin, mutta kädessä pidettävän osan 
johtoa ei ole yhdistetty kanavan 2 liitäntään.

124 Käyttäjä yrittää käyttää virheellistä lähetintä valittua 
protokollaa varten.

125 Kanavaan 1 yhdistetty lähetin on antanut miljoona pulssia.

126 Kanavaan 2 yhdistetty lähetin on antanut miljoona pulssia.

127 Kädessä pidettävän osan johto on irrotettu liitännästä 
hoitoistunnon aikana.

 
VAROITUS

Jos näytölle tulee vikasanoma tai varoitus, joka alkaa numerolla 2 tai 
3, lopeta heti laitteen kaikenlainen käyttö ja ota yhteys jälleenmyyjään 
tai DJO huoltopalveluun. Viat ja varoitukset näissä luokissa viittaavat 
laitteen sisäiseen vikaan, joka DJO teknikon tai yhtiön valtuuttaman 
kenttäpalveluteknikon on testattava, ennen kuin järjestelmän käyttöä saa 
jatkaa.

Jos laitetta käytetään näihin luokkiin kuuluvien vika- ja 
varoitusilmoitusten kanssa, se voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran 
potilaalle ja käyttäjälle tai aiheuttaa vakavan sisäisen vian järjestelmään.

 

VAROITUS
Jos näyttö menee epäkuntoon tai laitteeseen tulee muu ilmeinen vika, 
kytke laite välittömästi pois käytöstä virtakytkimellä tai irrottamalla 
virtajohto pistorasiasta ja ilmoita asiasta valtuutetulle huoltohenkilölle.
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INTELECT RPW -LAITTEEN HUOLTO

Rutiinihuolto
Laitehuollossa muistettava:

•	 Valmistajana DJO on vastuussa laitteen turvallisesta ja 
luotettavasta toiminnasta vain, kun sitä on käytetty tämän 
käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

•	 Turvatarkastuksia, huoltoa, korjauksia ja muutoksia saa tehdä 
vain DJO valtuuttama huoltopaikka tai huoltohenkilö.

Puhdistus ja desinfiointi
Laitteen puhdistuksessa muistettava:

1  Irrota yksikkö ja 
käsikappaleen kaapeli 
yksikön liitännästä.

2  Pyyhi liika geeli pois 
lähettimestä.

3  Puhdista laite pehmeällä 
puhtaalla liinalla, jota 
on kostutettu vedellä ja 
miedolla antibakteerisella 
pesuaineella. Vältä 
hankaavia materiaaleja ja 
puhdistusaineita.

4  Kun kädessä pidettävän 
R-SW -osan avulla on 
annettu hoitoa potilaalle, 
puhdista se. Irrota ensin 
etu- ja takakannet sivulla 
28 kuvatulla tavalla. Käytä 
pehmeää puhdasta 
alkoholilla kostutettua 
liinaa, alkoholipohjaista 
puhdistuspyyhettä tai 
mietoa antibakteerista 
pesuaineella. Vältä 
hankaavia materiaaleja 
ja puhdistusaineita. 
Lähettimen puhdistamisesta 
on lisätietoja kohdissa 7 ja 
8 sivulla 74.

5  Voit puhdistaa kahvan 
irrottamalla suojatyynyn 
vetämällä sitä ylös ja irti 
kahvasta. Puhdista kahva 
pehmeällä puhtaalla liinalla, 
jota on kostutettu vedellä 
tai miedolla antibakteerisella 
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pesuaineella. Vältä 
hankaavia materiaaleja ja 
puhdistusaineita.

6  Odota, kunnes laite on 
täysin kuiva, ennen kuin 
sitä käytetään uudelleen.

7  On suositeltavaa 
puhdistaa lähettimet 
ultraäänipuhdistuskylvyssä, 
joka on tarkoitettu 
lämpöherkkien 
uudelleenkäytettävien 
lääketieteellisten 
instrumenttien 
desinfioimiseen Jos 
ultraäänikylpyä ei ole 
käytettävissä, puhdista 
osat juoksevalla vedellä ja 
pyyhi ne alkoholipohjaisella 
puhdistuspyyhkeellä 
tai suihkuta niihin 
alkoholipohjaista 
puhdistusainetta ja pyyhi 
pehmeällä puhtaalla liinalla.

8  Kun puhdistat lähetintä, 
paina välikappalerengas 
sivuun, jotta sisäontelo 
voidaan puhdistaa.

9  Kokoa lähetin ja kädessä 
pidettävä osa tekemällä 
vaiheiden 4 ja 3 toimet 
käänteisessä järjestyksessä.

Kädessä pidettävän osan huolto
On suositeltavaa puhdistaa osa usein (jokaisen käyttöpäivän jälkeen).

Menetelmä
Käytä kädessä pidettävän osan mukana toimitettua puhdistusharjaa, 
jolla ohjausputki voidaan puhdistaa samaan tapaan kuin 
kiväärinpiippu. Puhdista myös projektiili käsin pehmeällä liinalla.

Huomio: älä käytä mitään liukastusainetta ohjausputken tai 
projektiilin puhdistamiseen.

INTELECT RPW -LAITTEEN HUOLTO (JATKOA)
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Vesipullon irrottaminen ja vaihtaminen
Tyhjennä vesipullo vähintään kerran viikossa tai kun se on puoliksi 
täysi. Toimi tätä varten seuraavasti:

1  Irrota laite virtalähteestä.

2  Vedä laatikko ulos. 
 
 
 
 
 

3  Työnnä vesipullo ulos 
pidikkeestään. 
 
 
 
 
 
 
 

4  Tartu korkkiin, pyöritä 
pulloa myötäpäivään ja 
irrota korkki.

5  Tyhjennä pullon sisältö. 
 
 
 

6  Vaihda pullo tarttumalla 
korkkiin ja pyörittämällä 
pulloa myötäpäivään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTELECT RPW -LAITTEEN HUOLTO (JATKOA)
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7  Työnnä vesipullo takaisin 
pidikkeeseensä.

8  Paina laatikko sisään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektiilin ja ohjausputken vaihtaminen
Projektiilit ja ohjausputket on vaihdettava 1 000 000 pulssin jälkeen. 
Vaihda lähetin toimimalla seuraavasti.

1  Irrota pistoke pistorasiasta. 
Irrota kädessä pidettävän 
osan johto laitteen 
liitännästä.

2  Irrota takakansi 
pyörittämällä sitä 
vastapäivään ja pitämällä 
kädessä pidettävää osaa 
paikallaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTELECT RPW -LAITTEEN HUOLTO (JATKOA)
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3  Irrota varsi kädessä 
pidettävästä osasta 
pyörittämällä sitä 
vastapäivään.

HUOMAUTUS:  Käytä 
tarvittaessa mukana 
toimitettua 22 mm:n 
kiintoavainta. 
 

4  Irrota varsi kädessä 
pidettävän osan kotelosta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Projektiili voi ola kahvan 
sisäpuolella. Aseta kätesi 
kahvan aukon päälle ja 
käännä se ympäri, jotta 
projektiili putoaa käteesi. 

Jos projektiili on varressa, 
aseta kätesi avoimen 
aukon päälle ja käännä 
varsi ympäri, jotta projektiili 
putoaa käteesi.

HUOMAUTUS:  Varmista, 
että koko projektiili saadaan 
pois. Se on voinut särkyä 
käyttämisen aikana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTELECT RPW -LAITTEEN HUOLTO (JATKOA)
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6  Työnnä kuusioavaimen pitkä pää ohjausputken aukkoon.

7  Pitele vartta yhdellä kädellä. Vedä ohjausputki ulos varresta toisella kädellä.

HUOMAUTUS:  Ohjausputki istuu varressa tiukasti, joten sitä irrotettaessa on vedettävä lujaa.

8  Hävitä käytetty projekiili.

9  Puhdista varren ulkopinta, lähetin ja ruuvattava kansi pehmeällä puhtaalla liinalla, jota on 
kostutettu vedellä tai miedolla antibakteerisella pesuaineella. Vältä hankaavia materiaaleja ja 
puhdistusaineita. 

HUOMAUTUS:  Odota ennen jatkamista kohdasta 10, että puhdistetut osat ovat kuivuneet.

10  Puhdista varren (putken) sisäpuoli kädessä pidettävän osan kanssa toimitetulla puhdistusharjalla. 
Puhdistus on suoritettava jokaisen käyttöpäivän jälkeen.

HUOMAUTUS: älä käytä mitään liukastusainetta kädessä pidettävän osa puhdistamiseen. 
 
 
 
 
 
 
 

INTELECT RPW -LAITTEEN HUOLTO (JATKOA)
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11  Vaihda tarvittaessa 
punainen holkki painamalla 
se varren aukkoon, kunnes 
se osuu pysäyttimeen. 
 
 
 
 
 

12  Aseta varteen uusi 
ohjausputki.

HUOMAUTUS:  Aseta 
ohjausputken pää siten, 
että aukot eivät mene 
varteen. 
 
 
 
 
 

13  Paina ohjausputki 
varteen, kunnes se menee 
paikalleen. 
 
 
 
 
 
 

14  Aseta ohjausputkeen uusi 
projektiili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTELECT RPW -LAITTEEN HUOLTO (JATKOA)
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15  Aseta varsi kahvaan ja 
käännä myötäpäivään, 
kunnes se lukittuu. 
 
 
 
 
 
 

16  Tartu yhdellä kädellä 
kahvaan. Kiristä varsi 
toisella kädellä kahvaan 
käyttämällä 22 mm:n 
kiintoavainta.

HUOMAUTUS: 
Kiristä varsi niin 
tiukkaan, että 
sitä ei voi irrottaa 
käsin. 
 

17  Kiinnitä takakansi takaisin 
paikalleen kääntämällä sitä 
vastapäivään ja pitämällä 
kädessä pidettävää osaa 
paikallaan.

18  Yhdistä pistoke 
pistorasiaan. Yhdistä 
kädessä pidettävän osan 
johto laitteen liitäntään.

19  Nollaa pulssilaskuri 
tekemällä sivulla 67 kuvatut 
toimet.

 VAARA
Ellei laite ole turvallinen käyttää, valtuutetun huoltohenkilön on 
korjattava se ja käyttäjille on ilmoitettava laitteesta mahdollisesti 
aiheutuvista vaaroista.

 

INTELECT RPW -LAITTEEN HUOLTO (JATKOA)
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VAARA
•	Nestettä ei missään tapauksessa saa päästää sisälle laitteen aukoista 

(kuten kädessä pidettävän osan johtojen liitännöistä). Älä siis käytä 
suihkutettavia puhdistus- tai desinfiointiaineita.
•	Laitetta, kädessä pidettävää osaa tai johtoja ei saa steriloida höyryllä 

tai kaasulla.
•	Laitetta ei missään tapauksessa saa puhdistaa hankausaineilla, 

desinfiointiaineilla tai liuoksilla, jotka saattavat naarmuttaa ulkokuorta 
tai nestekidenäyttöä tai muutoin vaurioittaa laitetta.
•	Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai 

desinfioimista sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi.

Turvatarkastukset
Laitteelle on suoritettava seuraavat turvatarkastukset. Tarkastajien 
tulee koulutuksensa, tietämyksensä tai käytännön kokemuksensa 
perusteella pystyä suorittamaan tarkastukset oikein ja itsenäisesti.

Visuaalinen tarkastus (päivittäin)

Kiinnitä päivittäisten tarkastusten aikana erityistä huomiota 
seuraaviin mahdollisiin vaurioalueisiin:

•	 Laitteen ulkokuoren muodonmuutos
•	 Virtajohdon vauriot 

•	 Kädessä pidettävän osan liitännän vauriot
•	 Kädessä pidettävän osan vauriot 

Toimintatesti (päivittäin)

Kiinnitä päivittäisten tarkastusten aikana erityistä huomiota 
seuraaviin mahdollisiin vaurioalueisiin:

•	 Merkkivalojen toiminta
•	 Toimintatilojen näyttö

HUOMAUTUS: Laitoksella on vastuu tarkastaa, että laite täyttää 
laitoksen, alueen ja maan maavuotorajoitukset.

INTELECT RPW -LAITTEEN HUOLTO (JATKOA)
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Huolto

Intelect RPW on kalibroitava uudelleen, jos sen toiminta ei ole 
rutiinihuollon ja turvallisuustarkastusten jälkeen teknisten arvojen 
rajoissa. On suositeltavaa palauttaa kaikki DJO:n säteittäisiä 
paineaaltoja lähettävät laitteet valmistajalle tai valtuutetulle 
huoltoliikkeelle korjauksia tai kalibrointia varten. Jos laitteelle 
tarvitaan huolto, takuu tai korjaus, ota yhteys jälleenmyyjään tai 
paikalliseen DJO:n asiakaspalveluun.

HUOMAUTUS: Laite on kalibroitu valmistuksen yhteydessä ja se 
on käyttövalmis toimitettaessa.

INTELECT RPW -LAITTEEN HUOLTO (JATKOA)

Valtuuttamattomia korjauksia ei saa suorittaa missään olosuhteissa.
Palauta laite DJO:lle huoltoa varten.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva Euroopan neuvoston 
direktiivi 2002/96/EY (WEEE). Symboli tarkoittaa, että WEEE-
jätettä ei saa hävittää yhteiskuntajätteen mukana. Pyydä 
jälleenmyyjältä lisätietoja laitteen ja sen lisävarusteiden 
hävittämisestä.

VAARA



LISÄVARUSTEET Intelect® RPW

84

HUOMAUTUS: Laitteen mukana toimitettava virtajohto täyttää 
kyseisen maan sähkövaatimukset.

VAKIOVARUSTEET

VIITE Kuvaus Kpl

28668 Intelect RPW:n CD-käyttöopas 1
28671 Intelect RPW -pikaopas 1
4248 Conductor™ Transmission Gel, 250 ml:n pullo 1

28700 Kädessä pidettävän osan lisävarustesarja, sisältö: 1
28699      Kädessä pidettävä D-ACTOR (R-SW) -applikaattori 1
28736      Ammus 3
17638      R15 - 15 mm:n ESWT-lähetin 1
28724      D20-S D-ACTOR®, 20 mm:n lähetin 1
28737      Tiivistesarja 1
28738      Ohjausputki 2
28739      Puhdistusharja 1

VIITE Kuvaus Kpl

Jokin seuraavista virtajohdoista:

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

14814 Sveitsi [18 AWG, 118 tuumaa (300 cm)] 1

14815 Iso-Britannia [18 AWG, 118 tuumaa (300 cm)] 1

14816 Intia [18 AWG, 118 tuumaa (300 cm)] 1

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

14818 Tanska [18 AWG, 118 tuumaa (300 cm)] 1

14819 Australia [18 AWG, 118 tuumaa (300 cm)] 1

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

14821 Japani[18 AWG, 118 tuumaa (300 cm)] 1

VALINNAISET LISÄVARUSTEET
VIITE. Kuvaus Kpl

28701 Uudistussarja, jossa vaihdettava ohjausputki ja 2 projektiilia 1

28725 D35 D-ACTOR®, 35 mm:n lähetin 1

28726 F15 Focus-Lens, 15 mm:n lähetin 1

28728 D15 Deep Impact®, 15 mm:n lähetin 1

28729 C15 CERAma-x® ESWT, 15 mm:n lähetin 1

VIITE. Kuvaus Kpl

28730 Kädessä pidettävä V-ACTOR® -applikaattorisarja, sisältö: 1

28740      V25 V-ACTOR®, 25 mm:n tärinälähetin 1

28741      V40 V-ACTOR®, 40 mm:n tärinälähetin 1

28742 Punainen holkki 1
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DJO, LLC (jäljempänä "yhtiö") takaa, että Intelect RPW -laitteessa (jäljempänä "tuote") ei ole materiaali- tai valmistusvikoja. Tämä takuu on voimassa kolme vuotta alkuperäisestä ostopäivästä. Jos 
tuotteeseen tulee toimintahäiriö kolmen vuoden takuuaikana materiaali- tai valmistusvian tähden, yhtiö tai jälleenmyyjä (yhtiön päätöksellä) korjaa tai vaihtaa tuotteen korvauksetta.

Kaikki tuotteen korjaukset on teetettävä yhtiön valtuuttamalla huoltopaikalla. Muutokset tai korjaukset, jotka on suoritettu valtuuttamattomissa keskuksissa, mitätöivät tämän takuun.

Lisätarvikkeiden takuuaika on 1 vuosi tai 5 miljoonaa sähköiskua.
 
Tämä takuu ei kata seuraavia:
	 •	Vaihto-osia	tai	työtä,	jonka	on	suorittanut	joku	muu	kuin	yhtiö,	jälleenmyyjä	tai	yhtiön	valtuuttama	huoltoteknikko. 
	 •	Vikoja	ja	vahinkoja,	jotka	ovat	aiheutuneet	työstä,	jonka	on	suorittanut	joku	muu	kuin	yhtiö,	jälleenmyyjä	tai	yhtiön	valtuuttama	huoltoteknikko. 
	 •	Tuotteen	toimintahäiriöt	tai	viat,	jotka	aiheutuvat	tuotteen	väärästä	käytöstä,	mukaan	lukien,	mutta	ei	yksinomaan,	seuraavista	syistä:	kohtuullisen	ja	tarvittavan	huollon	laiminlyönti	tai 
    mikä tahansa käyttö, joka ei ole tuotteen käyttäjän käsikirjan mukaista. 
	 •	DJO,	LLC	ei	ole	vastuussa	ei-valtuutetun	DJO,	LLC:n	huoltohenkilöstön	tekemien	muutosten	tai	huollon	aiheuttamista	vammoista	tai	vaurioista.

YHTIÖ EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA LIITÄNNÄISISTÄ TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA.
Joissakin valtioissa tai osavaltioissa lainsäädäntö ei salli liitännäisten tai seurauksellisten vahinkojen vastuun poissulkemista ja rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei 
välttämättä koske laitostanne.

Jotta olisi mahdollista saada palveluja yhtiöltä tai jälleenmyyjältä tämän takuun mukaan:

   1. Yhtiölle tai jälleenmyyjälle on tehtävä kirjallinen vaatimus takuukauden aikana. 

   2. Omistajan on palautettava tuote yhtiölle tai jälleenmyyjälle.

Tämä takuu antaa teille tietyt lakisääteiset oikeudet ja teillä saattaa olla vielä muita oikeuksia, jotka vaihtelevat alueittain.

Yhtiö ei valtuuta ketään henkilöä tai edustajaa laatimaan muita tämän tuotteen myyntiin liittyviä vaatimuksia tai velvoitteita. Mikä tahansa muu lausunto tai sopimus, jota ei ole sisällytetty tähän 
takuuseen, katsotaan mitätöidyksi, eikä sillä ole mitään vaikutusta.

YLLÄ OLEVA TAKUU KORVAA KAIKKI MUUT TAKUUT – SUORAT TAI VÄLILLISET, MUKAAN LUKIEN MIKÄ TAHANSA  
TAKUU TAI KAUPATTAVUUS TAI SOPIVUUS JOHONKIN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.
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TAULUKKO 1: OHJEET JA VALMISTAJAN VAKUUTUS - SÄHKÖMAGNEETTISET PÄÄSTÖT

Intelect RPW -laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavan taulukon mukaisessa sähkömagneettisessa ympäristössä. Intelect RPW -laitteen 
käyttäjän on varmistettava, että ympäristö on näiden vaatimusten mukainen.

Säteilytestit Vaatimustenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet

Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11

Ryhmä 1 Intelect RPW  käyttää radiotaajuista energiaa vain sisäiseen toimintaan. Tästä syystä sen radiotaajuussäteily on hyvin alhaista eikä 
todennäköisesti aiheuta häiriöitä lähettyvillä oleviin sähkölaitteisiin.

Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11

Luokka A

Intelect RPW sopii käytettäväksi kaikissa ympäristöissä, paitsi asuinympäristöissä ja suoraan julkiseen pienjänniteverkkoon kytketyissä 
ympäristöissä, joiden jännite on tarkoitettu asuinrakennuksille.

Harmoninen säteily
IEC 61000-3-2

Luokka A

Jännitevaihtelut/
välkyntäpäästöt
IEC 61000-3-3

Kyllä
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Häiriönsietotesti
IEC 60601
Testitaso

Säännöstenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet

Sähköstaattinen purkaus (ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV kontakti
± 8 kV ilma

± 6 kV kontakti
± 8 kV ilma

Lattioiden on oltava puuta, betonia tai keraamista laattaa. Jos lattiat on 
peitetty synteettisellä materiaalilla, suhteellinen kosteus on ainakin 30 %.

Nopeat sähköiset transientit / 
purskeet

IEC 61000-4-4

± 2 kV virtajohdoille
±1 kV tulo-/lähtöjohdoille

± 2 kV virtajohdoille
Ei sovellettavissa tulo-/lähtöjohdoille

Verkkovirran on oltava tyypillisten kaupallisten tai sairaalan vaatimusten 
mukainen.

Ylijänniteaalto
IEC 61000-4-5

±1 kV differentiaalinen
±2 kV yleinen tila

±1 kV differentiaalinen
±2 kV yleinen tila

Verkkovirran on oltava tyypillisten kaupallisten tai sairaalan vaatimusten 
mukainen.

Jännitekuopat, lyhyet häiriöt 
ja jännitteenvaihtelut 

virranjakeluverkon 
tulojohdoissa

IEC 61000-4-11

< 5 % UT 
(> 95 %:n kuoppa UT) 0,5 jakson aikana

40 % UT 
(60 %:n kuoppa UT) 5 jakson aikana

70 % UT 
(30 %:n kuoppa UT) 25 jakson aikana

< 5 % UT 
(> 95 %:n kuoppa UT) 5 sekunnin aikana

< 5 % UT 
(> 95 %:n kuoppa UT) 0,5 jakson aikana

40 % UT 
(60 %:n kuoppa UT) 5 jakson aikana

70 % UT 
(30 %:n kuoppa UT) 25 jakson aikana

< 5 % UT 
(> 95 %:n kuoppa UT) 5 sekunnin aikana

Verkkovirran on oltava tyypillisten kaupallisten tai sairaalan vaatimusten 
mukainen. Jos Intelect RPW -laitetta on käytettävä jatkuvasti virransyötön 
keskeytyksien aikana, laite on suositeltavaa yhdistää jatkuvaa virtaa 
syöttävään virtalähteeseen tai akkuun.

Käyttötaajuinen (50/60Hz) 
magneettikenttä 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Käyttötaajuisten magneettikenttien tulee olla tyypillisen kaupallisen tai 
sairaalaympäristön kenttien tasolla.

TAULUKKO 2: OHJEET JA VALMISTAJAN VAKUUTUS - SÄHKÖMAGNEETTINEN HÄIRIÖNSIETO

Intelect RPW -laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavan taulukon mukaisessa sähkömagneettisessa ympäristössä. Intelect RPW -laitteen 
käyttäjän on varmistettava, että ympäristö on näiden vaatimusten mukainen.

HUOMAUTUS: UT on vaihtovirtajännite ennen testitason käyttöä.
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Häiriönsietotesti
IEC 60601
Testitaso

Säännöstenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet

Kannettavia ja siirtyviä radiotaajuutta käyttäviä viestintälaitteita ei saa käyttää lähempänä Intelect RPW -laitetta tai sen osaa 
(mukaan lukien kaapelit) kuin suositeltava välimatka, joka lasketaan lähettimen taajuuden yhtälöstä.

Etäisyyssuositus:

Johtunut 
radiotaajuus

IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz – 80 

MHz

3 Vrms d = [3,5]√P  
           V1

Säteilyradiotaajuus
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz–2,5 GHz

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

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

Jossa P on valmistajan ilmoittama lähettimen enimmäislähtöteholuokitus watteina (W) ja d on suositeltu erotusetäisyys 
metreinä (m).
Kiinteiden RF-lähettimien sähkömagneettisen tutkimuksena perusteella määriteltyjen kenttien voimakkuuden on oltava alle 
vastaavan taajuusalueen sääntöjenmukaisuustasonb.
Häiriöitä voi esiintyä lähellä laitteita, joihin on merkitty seuraava symboli:  

TAULUKKO 2: OHJEET JA VALMISTAJAN VAKUUTUS - SÄHKÖMAGNEETTINEN HÄIRIÖNSIETO (JATKOA)
Intelect RPW -laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavan taulukon mukaisessa sähkömagneettisessa ympäristössä. Intelect RPW -laitteen 
käyttäjän on varmistettava, että ympäristö on näiden vaatimusten mukainen.

HUOMAUTUS 1: Taajuudella 80–800 MHz käytetään korkeampaa taajuusaluetta.
HUOMAUTUS 2:  nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Rakenteista, esineistä ja ihmisistä aiheutuva imeytyminen ja heijastuminen vaikuttaa 

sähkömagneettisuuden etenemiseen.
a Kiinteiden lähettimien, kuten (matkapuhelinten ja langattomien) puhelinten ja siirtyvän maaradioliikenteen asemien, amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten 
ja TV-lähetysten kenttävoimakkuuksia ei voi teoreettisesti ennakoida tarkasti. Kiinteiden radiotaajuuslähettimien luoman sähkömagneettisen ympäristön arvioimista 
varten pitäisi harkita sijoituspaikan sähkömagneettista tutkimusta. Jos Intelect RPW -laitteen käyttöympäristön kenttävoimakkuus ylittää sovellettavan radiotaajuuden 
vaatimustenmukaisuustason, laitteen toimintaa tulee tarkkailla. Intelect RPW -laite saatetaan joutua siirtämään tai suuntaamaan uudelleen, jos laitteen toiminnassa havaitaan 
häiriöitä.
b  Yli 150 kHz - 80 MHz:n taajuusalueen kenttävoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.
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Lähettimen suurin  
nimellisantoteho  

W

Välimatka lähettimen taajuuden  
mukaan  

m
150 kHz–80 MHz

d = [3,5]√P  
    V1

80–800 MHz

d = [3,5]√P 
E1

800 MHz–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

TAULUKKO 3:  SUOSITELTAVAT ETÄISYYDET KANNETTAVIEN JA SIIRTYVIEN RADIOTAAJUISTEN 
  VIESTINTÄLAITTEIDEN JA INTELECT RPW -LAITTEEN VÄLILLÄ
Intelect RPW on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevät radiotaajuushäiriöt ovat hallinnassa. 
Asiakas tai Intelect RPW -laitteen käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä seuraavan suosituksen mukaisen 
vähimmäisvälimatkan kannettavien ja siirrettävien radiotaajuuslaitteiden (lähettimet) ja Intelect RPW -laitteen välillä viestintälaitteen 
enimmäistehon mukaan.

Lähettimille, joiden tehoa ei ole luettelossa, suositeltava välimatka d metreissä (m) voidaan arvioida käyttämällä lähettimen taajuuden yhtälöä, jossa P on 
lähettimen maksimiteho watteina (W) lähettimen valmistajan tietojen mukaan.

HUOMAA 1: Taajuuksilla 80–800 MHz käytetään korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
HUOMAA 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Rakenteista, esineistä ja ihmisistä aiheutuva imeytyminen ja heijastuminen vaikuttaa 

sähkömagneettisuuden etenemiseen.
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