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Αυτό το εγχειρίδιο έχει γραφεί για τους ιδιοκτήτες και τους χειριστές του συστήματος Intelect® RPW. Περιέχει γενικές πληροφορίες για τη 
λειτουργία, τις προφυλάξεις και πληροφορίες συντήρησης. Για να μεγιστοποιήσετε τη χρήση, την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια ζωής 
της μονάδας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια καθώς και με τα παρελκόμενα πριν 
χρησιμοποιήσετε το σύστημα. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει γενικές οδηγίες για την ασφάλεια, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη φροντίδα 
του συστήματος Intelect RPW, οι οποίες απευθύνονται στους ιδιοκτήτες και στους χειριστές του.

Οι προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο ήταν εφαρμόσιμες το χρόνο της εκτύπωσης. Παρόλα αυτά, λόγω της πολιτικής 
της εταιρείας DJO, LLC για συνεχή βελτίωση, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές σε αυτές τις προδιαγραφές οποτεδήποτε χωρίς 
καμία υποχρέωση από πλευράς της DJO, LLC.

Πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε θεραπείας σε έναν ασθενή, ο χρήστης του παρόντος εξοπλισμού πρέπει να διαβάσει, να κατανοήσει 
και να ακολουθήσει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο για κάθε διαθέσιμο τρόπο θεραπείας, καθώς και τις ενδείξεις, 
αντενδείξεις, προειδοποιήσεις και προφυλάξεις. Συμβουλευτείτε άλλες πηγές για συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την 
εφαρμογή της θεραπείας με κύματα ακτινικής πίεσης.

Κατάρτιση χειριστή
Το σύστημα Intelect RPW προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από εξειδικευμένους ιατρούς και επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον 
από κατάλληλα καταρτισμένο και εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό σε κλινικό περιβάλλον. Οι ειδικοί αυτοί αναμένεται να έχουν πρακτική 
γνώση των ιατρικών διαδικασιών και εφαρμογών, καθώς και της τεχνολογίας. Θα πρέπει επίσης να έχουν πείρα στη θεραπεία των 
ενδείξεων που αναφέρονται στη σελίδα 18. Οι ειδικοί πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες φυσικές και γνωστικές προϋποθέσεις, όπως 
όραση, ακοή και γνώση ανάγνωσης και γραφής. Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τις βασικές λειτουργίες των άνω άκρων.

Το σύστημα Intelect RPW έχει σχεδιαστεί για τη δημογραφική ομάδα με ηλικία μεταξύ 18 και 65 ετών.
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Περιγραφή προϊόντος
Το σύστημα Intelect RPW προορίζεται για χρήση κυρίως σε μη αποστειρωμένους ιατρικούς χώρους. Το σύστημα Intelect RPW είναι 
κατάλληλο για τη θεραπεία ενδείξεων με ακτινικά, πνευματικά παραγόμενα, χαμηλής ενέργειας ακουστικά κύματα (κρουστικά κύματα) ή 
παλμούς πίεσης.
Το σύστημα  Intelect RPW είναι μια γεννήτρια βαλλιστικών κρουστικών κυμάτων που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα και διαθέτει στον 
εφαρμογέα βαλλιστικά εξαρτήματα υψηλής ακριβείας για την παραγωγή κρουστικών κυμάτων. Η κίνηση και το βάρος του βλήματος 
που έχει επιταχυνθεί από τον πεπιεσμένο αέρα παράγουν κινητική ενέργεια η οποία μετατρέπεται σε ακουστική ενέργεια όταν το βλήμα 
προσκρούει σε μια ακίνητη επιφάνεια (πομπός κρούσεων). Αυτός ο ακουστικός παλμός μεταβιβάζεται κατευθείαν στο στοχευόμενο ιστό.

Τα κύματα αυτά ταξινομούνται από φυσική άποψη ως κύματα ακτινικής πίεσης. Ο εφαρμοζόμενος παλμός πίεσης εξαπλώνεται ακτινικά 
μέσα στον ιστό και επιδρά θεραπευτικά σε περιοχές του ιστού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ιατρικές συσκευές που λειτουργούν σύμφωνα με την παραπάνω αρχή αναφέρονται γενικά ως εξωσωματικά 
συστήματα κρουστικών κυμάτων στη σύγχρονη ιατρική βιβλιογραφία.

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες κλινικές εξελίξεις στον τομέα της θεραπείας με κύματα ακτινικής πίεσης. Εφαρμόστε όλες τις αναγκαίες 
προφυλάξεις για τη θεραπεία. Ενημερωθείτε για τις κατάλληλες ενδείξεις και αντενδείξεις που αφορούν τη χρήση της θεραπείας με κύματα 
ακτινικής πίεσης.

Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται και να πωλείται σε εκπαιδευμένο ιατρό μόνο με οδηγίες και υπό την επίβλεψη 
αδειούχου ιατρού 

© 2017 DJO, LLC  Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος  Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση με οποιονδήποτε τρόπο του κειμένου, των εικόνων ή της σελιδοποίησης αυτού του εντύπου χωρίς τη 
ρητή, γραπτή άδεια της DJO, LLC  Η συγγραφή, η εικονογράφηση και η προετοιμασία για διανομή του παρόντος εντύπου έγινε από τη DJO, LLC  Ορισμένα τμήματα του παρόντος εγχειριδίου 
έχουν αναπαραχθεί με τη συγκατάθεση της STORZ MEDICAL 
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D-35mmD-20mm

Σύσταση προσοχής D-20mm:  Αποφύγετε τη χρήση του πομπού D-20mm με επίπεδα πίεσης που υπερβαίνουν τα 3 Bar στην οθόνη όταν δεν εφαρμόζεται σε επιφάνεια μη 
κρούσης (σώμα). Η συσκευή χειρός διατρέχει κίνδυνο να υποστεί ζημιά.

Σύσταση προσοχής D-35mm: Αποφεύγετε πάντα πιέσεις άνω των 3 Bar στην οθόνη με τον Πομπό D-35mm. Η συσκευή χειρός διατρέχει σε κίνδυνο να υποστεί ζημιά.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η μονάδα Intelect RPW και τα συνοδευτικά εξαρτήματα και τα μεμονωμένα στοιχεία πληρούν, ως ενιαία μονάδα, τις ισχύουσες 
προδιαγραφές ασφάλειας και συμμορφώνονται με όσα προβλέπονται από την IEC 60601-1 και τους κανονισμούς περί ιατρικών προϊόντων. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα ως προς τα οποία συμμορφώνεται η συσκευή Intelect RPW, βλ. σελίδα 30.

Η μονάδα και τα εξωτερικά εξαρτήματά της (παρελκόμενα στοιχεία) είναι ασφαλή εάν χρησιμοποιούνται σωστά και σύμφωνα με 
τις περιγραφές και οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ωστόσο, η μονάδα ή τα εξωτερικά εξαρτήματά της ενδέχεται να 
αντιπροσωπεύουν κινδύνους. Επομένως, είναι ουσιαστικής σημασίας να ενημερώνονται όλα τα άτομα που χειρίζονται τη μονάδα κυμάτων 
ακτινικής πίεσης για τους ενδεχόμενους κινδύνους της μονάδας και των εξωτερικών εξαρτημάτων της πριν αρχίσουν να εργάζονται.

Παρακαλείστε να διαβάσετε και να εφαρμόσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Η μονάδα Intelect RPW διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Ευκρινής οθόνη αφής LCD
Επιτρέπει στο χειριστή να διαλέξει μία επιλογή στην οθόνη με ένα απλό άγγιγμα. Καθοδηγεί το χειριστή διαμέσου της διαδικασίας 
καθορισμού παραμέτρων παρέχοντας συνεχή ανατροφοδότηση για τις ρυθμίσεις της θεραπείας. Προσφέρει στο χειριστή βέλτιστη 
ορατότητα κατά τις υπό επίβλεψη διαδικασίες. Επιτρέπει στο χειριστή να ενεργοποιήσει τη μονάδα με μια απλή πίεση στην οθόνη LCD.

Clinical Protocols™
Μια αποτελεσματική μέθοδος ρύθμισης της θεραπείας με χρήση προκαθορισμένων παραμέτρων.

Ενδείξεις γρήγορης σύνδεσης
Το σύστημα Intelect RPW διαθέτει ενσωματωμένη μια μοναδική ενότητα με Ενδείξεις γρήγορης σύνδεσης η οποία επιτρέπει στο χρήστη 
να επιλέξει ειδικές κλινικές ενδείξεις και να εφαρμόσει την πιο κοινή θεραπεία για την επιλεγμένη ένδειξη. Όλες οι διαδικασίες είναι 
επεξεργάσιμες, με τον κανονικό τρόπο επεξεργασίας, ώστε να προσαρμόζονται στη συνταγογραφημένη θεραπεία κάθε ασθενούς.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
Πρωτόκολλα χρήστη
Τα πρωτόκολλα χρήστη σας επιτρέπουν να ορίζετε, να αποθηκεύετε και να αλλάζετε τις παραμέτρους καθενός προγράμματος 
(πρωτόκολλο) ώστε να το προσαρμόζετε στις ειδικές ανάγκες των ασθενών σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως 200 πρωτόκολλα χρήστη.

Πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης
Η λειτουργία προφύλαξης οθόνης ενεργεί όπως οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης σε ένα κανονικό υπολογιστή για να 
μειώνει το "κάψιμο" των πίξελ της οθόνης LCD. Η μονάδα μεταβαίνει στη λειτουργία προφύλαξης οθόνης μετά από 10 λεπτά αδράνειας. Εάν 
ο χρήστης πιέσει την οθόνη αφής ή ένα πλήκτρο στη Διασύνδεση χρήστη, θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

Ρολόι πραγματικού χρόνου
Το ρολόι πραγματικού χρόνου παρακολουθεί την ημερομηνία και την ώρα ακόμη και όταν η μονάδα έχει απενεργοποιηθεί ή έχει 
αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.

Κλιμάκωση έντασης
Η κλιμάκωση της έντασης μέσω του πλήκτρου Ramp στις οθόνες Αρχική και Επεξεργασία θεραπείας επιτρέπει στη μονάδα να αυξάνει 
βαθμιαία την ένταση από 1,4 bar στην καθορισμένη ένταση. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιμο στη θεραπεία περιπτώσεων κατά τις 
οποίες η συσσώρευση έντασης είναι προτιμότερη από τη χορήγηση στον ασθενή της πλήρους έντασης από την αρχή της θεραπείας.

Ορισμένοι ασθενείς μπορεί αρχικά να μην αισθάνονται άνετα με την ιδέα της θεραπείας RPW. Η κλιμάκωση της έντασης, όμως, επιτρέπει 
στον ασθενή να συνηθίσει στην πίεση της εξόδου. Συγκεκριμένα, εάν η λειτουργία της κλιμάκωσης είναι ενεργοποιημένη, η ένταση 
αυξάνεται έως την καθορισμένη τιμή των bar μετά τη χορήγηση του ενός τρίτου των παλμών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
λειτουργία κλιμάκωσης που είναι διαθέσιμη στη μονάδα Intelect RPW, βλ. σελίδες 44-45.
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Οι οδηγίες προφύλαξης που βρίσκονται σε αυτήν την ενότητα, αλλά και σε όλο το εγχειρίδιο επισημαίνονται με ειδικά σύμβολα. 
Κατανοήστε αυτά τα σύμβολα και τους ορισμούς τους πριν θέσετε σε λειτουργία τον εξοπλισμό. Ο ορισμός αυτών των συμβόλων είναι ως 
εξής:

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το κείμενο με την ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ" αναφέρεται σε πιθανά 
προβλήματα ασφαλείας, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν 
μικρού ή μεσαίου βαθμού τραυματισμό ή βλάβη στον εξοπλισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το κείμενο με την ένδειξη "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ" επεξηγεί πιθανά 
προβλήματα ασφάλειας, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν 
σοβαρό τραυματισμό ή βλάβη στον εξοπλισμό.

Το κείμενο με την ένδειξη "Κίνδυνος έκρηξης" επεξηγεί 
πιθανά προβλήματα ασφαλείας, τα οποία προκύπτουν 
εάν χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός παρουσία εύφλεκτων 
αναισθητικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λέξη "ΣΗΜΕΙΩΣΗ" μπορεί να αναγράφεται 
σε οποιοδήποτε σημείο αυτού του 
εγχειριδίου. Αυτές οι σημειώσεις είναι 
χρήσιμες πληροφορίες για το συγκεκριμένο 
θέμα ή λειτουργία που περιγράφεται.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ

Κίνδυνος έκρηξης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Το κείμενο με την ένδειξη "ΚΙΝΔΥΝΟΣ" επεξηγεί πιθανά 
προβλήματα ασφάλειας, τα οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνες 
καταστάσεις που μπορεί να καταλήξουν σε θάνατο ή σε σοβαρό 
τραυματισμό.

Το κείμενο με την ένδειξη "Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση" 
ενημερώνει το χρήστη για τους πιθανούς κινδύνους 
που οφείλονται στην ηλεκτρικό φορτίο που χορηγείται 
στον ασθενή ή στο χειριστή σε ορισμένες διαμορφώσεις 
θεραπείας.

Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο/φυλλάδιο χρήσης
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ΠΡΟΣΟΧΗ
•	Διαβάστε, κατανοήστε, και εφαρμόστε τις προειδοποιητικές οδηγίες 

χειρισμού. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους περιορισμούς και τους 
κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής 
θεραπείας με κύματα ακτινικής πίεσης. Τηρήστε τις προειδοποιητικές 
και λειτουργικές οδηγίες που είναι επικολλημένες στη μονάδα.
•	Πριν από τη χρήση της συσκευής Intelect RPW, βεβαιωθείτε 

ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η εξοικείωση με τις πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ουσιαστική 
προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και βέλτιστη 
χρήση του συστήματος, να αποφευχθούν οι κίνδυνοι για τα άτομα 
και τον εξοπλισμό, καθώς και να επιτευχθούν ικανοποιητικά 
θεραπευτικά αποτελέσματα.
•	Η γνώση του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου αποτελεί 

ουσιαστική προϋπόθεση για το χειρισμό της συσκευής Intelect RPW.
•	Η αγνόηση πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο 

θεωρείται μη κανονική χρήση της μονάδας.
•	ΜΗ χρησιμοποιείτε το σύστημα Intelect RPW μαζί με οποιαδήποτε 

άλλη συσκευή.
•	ΜH χρησιμοποιείτε αυτήν τη μονάδα σε περιβάλλον όπου 

χρησιμοποιούνται άλλες συσκευές, οι οποίες εκπέμπουν 
ηλεκτρομαγνητική ενέργεια με μη προφυλαγμένο τρόπο. Οι 
φορητές και κινητές συσκευές επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων 
μπορούν να επηρεάσουν τον ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
•	Η μονάδα θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά πριν από κάθε χρήση για 

να διαπιστώνεται ότι όλα τα χειριστήρια λειτουργούν ομαλά (π.χ., 
το πλήκτρο STOP τερματίζει τη θεραπεία, το πλήκτρο START αρχίζει 
τη θεραπεία, το πλήκτρο πυροδότησης στη χειρολαβή υποχρεώνει 
τον πομπό να εκπέμψει παλμό κ.λπ.) και ειδικά ότι τα πλήκτρα πάνω 
και κάτω (βλ. σελίδα 27) ρυθμίζουν τον αριθμό των παλμών που 
εκπέμπει ο πομπός.
•	ΜΗ χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα όπως μύτη μολυβιού ή 

στυλό για να πατήσετε τα πλήκτρα στον πίνακα ελέγχου, καθώς 
μπορεί να προκληθεί βλάβη.
•	Αυτή η μονάδα θα πρέπει να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται 

σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 °C και 60 °C (32 °F και 140 °F) για την 
αποφυγή βλάβης σε αυτήν ή στα εξαρτήματά της.
•	Χειρίζεστε τα παρελκόμενα της θεραπείας με κύματα ακτινικής 

πίεσης με προσοχή. Η ακατάλληλη χρήση των παρελκομένων 
ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά τους.
•	Ελέγχετε τα καλώδια, τα αντίστοιχα βύσματα και τα παρελκόμενα 

πριν από κάθε χρήση.
•	Μη χρησιμοποιείτε άλλα παρελκόμενα, εκτός αυτών που παρέχονται 

μαζί με τη μονάδα ή που συνιστά η DJO. Δεν έχει επιβεβαιωθεί 
η ασφάλεια άλλων προϊόντων, οπότε η χρήση τους ενδέχεται να 
προκαλέσει τραυματισμό του ασθενούς και να μειώσει το βαθμό 
ασφάλειας.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
•	Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο πριν αφαιρέσετε τα καλύμματα 

του εξοπλισμού. Αναθέστε τις εργασίες συντήρησης αυτής της 
μονάδας σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
•	Αυτός ο εξοπλισμός διαθέτει ισχύ εξόδου η οποία μπορεί να 

επιδράσει στη φυσιολογία του ασθενούς.
•	Αξιόπιστη γείωση μπορεί να επιτευχθεί μόνον όταν ο εξοπλισμός 

είναι συνδεδεμένος σε κατάλληλη παροχή ρεύματος με την ένδειξη 
(Μόνο για νοσοκομείο) ή (Για νοσοκομειακή χρήση).
•	Για τις ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις 

όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) και πρέπει 
να εγκατασταθούν και να τεθούν σε λειτουργία σύμφωνα με τις 
πληροφορίες περί ΗΜΣ που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
•	Αυτή η μονάδα μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων 

και, αν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις 
οδηγίες, ενδέχεται να προκαλεί ενοχλητικές παρεμβολές σε άλλες 
γειτονικές συσκευές. Δεν παρέχεται, πάντως, εγγύηση ότι δεν θα 
υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Μπορείτε 
να επιβεβαιώσετε τις παρεμβολές σε άλλες συσκευές ανοίγοντας 
και κλείνοντας τον εξοπλισμό. Προσπαθήστε να ελαττώσετε τις 
παρεμβολές χρησιμοποιώντας ένα από τα παρακάτω: αλλάξτε 
τον προσανατολισμό ή τη θέση τη συσκευή λήψης, αυξήστε την 
απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό, συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια 

ΠΡΟΣΟΧΗ
παροχή διαφορετικού κυκλώματος από αυτή που χρησιμοποιείτε για 
τις άλλες συσκευές και/ή συμβουλευτείτε τον τεχνικό συντήρησης 
του εργοστασίου για βοήθεια.
•	Για να προσδιορίσετε την απόσταση διαχωρισμού για όλον τον 

εξοπλισμό που λειτουργεί κοντά στο Intelect RPW, συμβουλευθείτε 
τους πίνακες ΗΜΣ που ισχύουν για τον υπόλοιπο εξοπλισμό.
•	Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται και να πωλείται 

σε εκπαιδευμένο ιατρό μόνο με οδηγίες και υπό την επίβλεψη 
αδειούχου ιατρού.
•	Μόνον οι χρήστες που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της θεραπείας 

κυμάτων ακτινικής πίεσης πρέπει να χειρίζονται τη μονάδα και τους 
εφαρμογείς της.
•	Το πλήκτρο λειτουργίας On/Off λειτουργεί ως διακόπτης, αλλά δεν 

απομονώνει τη μονάδα από το δίκτυο παροχής όταν κλείνετε τη 
συσκευή. Επομένως, πρέπει να αποσυνδέσετε το αρσενικό άκρο του 
καλωδίου ρεύματος από την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος (παροχή 
ρεύματος δικτύου) για να απομονώσετε τη συσκευή.
•	Η συσκευή Intelect RPW δεν προορίζεται για τη θεραπεία 

νεφρόλιθων.

•	Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια επίπεδη επιφάνεια κατά τη θεραπεία 
και φύλαξη ώστε να μην προκληθεί ανατροπή ή κύλιση.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κυμάτων ακτινικής πίεσης που είναι σε κατάσταση λειτουργίας. 
Τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος με τέτοιον τρόπο ώστε να μην 
κάνει τους ανθρώπους να σκοντάψουν.
•	Μην φράσσετε τους αεραγωγούς.
•	Αυτός ο εξοπλισμός δεν έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει την 

εισροή νερού ή υγρών. Η εισροή νερού ή υγρών μπορεί να 
προκαλέσει δυσλειτουργία των εσωτερικών εξαρτημάτων 
του συστήματος και κατά συνέπεια να αυξήσει τον κίνδυνο 
τραυματισμού του ασθενούς.
•	Προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μονάδα ή τη στοιβάζετε 

μαζί με άλλο εξοπλισμό. Αν η χρήση δίπλα σε, ή σε στοίβα με, 
άλλον εξοπλισμό είναι απαραίτητη, η συσκευή Intelect RPW θα 
πρέπει να τεθεί υπό παρακολούθηση προκειμένου να επαληθευτεί 
ότι λειτουργεί κανονικά στη διαμόρφωση στην οποία πρόκειται 
να χρησιμοποιηθεί. Είναι πιθανό να εμφανιστεί ηλεκτρομαγνητική 
ή άλλου τύπου παρεμβολή στη μονάδα ή στον άλλο εξοπλισμό. 
Προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε την παρεμβολή, με το να μην 
χρησιμοποιείτε άλλο εξοπλισμό μαζί με τη συσκευή.
•	Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά 

για τη μονάδα αυτή. Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα άλλων 
κατασκευαστών με αυτήν τη μονάδα. Η DJO δεν φέρει καμία 
ευθύνη για τυχόν συνέπειες που απορρέουν από τη χρήση 
προϊόντων άλλων κατασκευαστών. Η χρήση άλλων παρελκομένων 
ή καλωδίων (άλλων από αυτά που έχουν καθοριστεί) ενδέχεται να 
έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες εκπομπές ή μειωμένη ατρωσία της 
συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•	Ακατάλληλη εγκατάσταση, λειτουργία ή συντήρηση 

του συστήματος κυμάτων ακτινικής πίεσης ενδέχεται 
να προκαλέσει δυσλειτουργίες στη μονάδα ή σε άλλες 
συσκευές.
•	Ο χρήστης δεν πρέπει να προβεί σε καμία τροποποίηση του 

εξοπλισμού χρησιμοποιώντας εξαρτήματα που δεν είναι DJO, 
LLC.
•	Σε περίπτωση βλάβης της οθόνης ή άλλης εμφανούς βλάβης, 

τερματίστε αμέσως τη λειτουργία της μονάδας μέσω του 
πλήκτρου λειτουργίας On/Off, βγάλτε το καλώδιο από την 
πρίζα και ειδοποιήστε έναν πιστοποιημένο τεχνικό σέρβις.
•	Τυχόν ρυθμίσεις ή αντικαταστάσεις εξαρτημάτων ενδέχεται 

να κάνουν τον εξοπλισμό να μην είναι σε θέση να ικανοποιεί 
τις προδιαγραφές αποτροπής παρεμβολών.
•	Εάν η μονάδα δεν μπορεί να εγκατασταθεί αμέσως μετά την 

παράδοση, η μονάδα και τα εξωτερικά εξαρτήματά της ή 
τα παρελκόμενά της πρέπει να αποθηκευτούν στην αρχική 
συσκευασία τους, σε ξηρό χώρο.
•	Μη φυλάξετε και μη θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σε 

περιβάλλον με σκόνη.
•	Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια θέση που εξασφαλίζει την 

ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας 
ρεύματος.
•	Φυλάσσετε όλα τα καλώδια μακριά από τα καλώδια της 

μονάδας. Μη φυλάσσετε και μην τυλίγετε καλώδια σε σημεία 
που μπορεί να βρεθούν κοντά στα καλώδια μιας μονάδας 

9



Intelect® RPWΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•	Η χρήση των χειριστηρίων, η ρύθμιση ή η εκτέλεση διαδικασιών 

άλλων από αυτές που καθορίζονται στο παρόν ενδέχεται να 
καταλήξει σε επικίνδυνη έκθεση στην ενέργεια των κυμάτων 
ακτινικής πίεσης.
•	Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι ηλεκτρικά γειωμένη συνδέοντάς την 

μόνο σε μια γειωμένη ηλεκτρική παροχή, η οποία είναι συμβατή με 
τις ισχύουσες εθνικές και τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες για τον 
ηλεκτρισμό.
•	Αυτή η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
•	Μην αφήνετε τον ασθενή χωρίς επιτήρηση κατά τη θεραπεία με 

κύματα ακτινικής πίεσης.
•	Αφαιρείτε τον εφαρμογέα τραβώντας το βύσμα του καλωδίου μόνο. 

ΜΗΝ αφαιρείτε τον εφαρμογέα τραβώντας το καλώδιο.
•	Για να αφαιρέσετε το καλώδιο από τον εφαρμογέα, βεβαιωθείτε ότι 

η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Κρατήστε τον εφαρμογέα 
καθώς αφαιρείτε το καλώδιο για να μην πέσει ο εφαρμογέας στο 
δάπεδο.
•	Προσέχετε τον ασθενή συνεχώς κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
•	Η λειτουργία της μονάδας σε πιέσεις υψηλότερες των 3 bar χωρίς 

επιφάνεια κρούσεων ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη χειρολαβή.
•	Σε περίπτωση εμφάνισης μηνύματος σφάλματος (Error) ή 

προειδοποίησης (Warning) που αρχίζει με τον αριθμό 2 ή 3, 
σταματήστε αμέσως κάθε χρήση της μονάδας και επικοινωνήστε 
με τον προμηθευτή ή την εταιρεία DJO για να επισκευάσει το 
σύστημα. Τα σφάλματα και οι προειδοποιήσεις σε αυτές τις 
κατηγορίες υποδεικνύουν εσωτερικό πρόβλημα της μονάδας και 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος από τεχνικό της DJO ή από τεχνικό 
πιστοποιημένο από την DJO πριν χρησιμοποιήσετε περαιτέρω 
το σύστημα. Η χρήση της μονάδας με ένδειξη σφάλματος ή 
προειδοποίησης σε αυτές τις κατηγορίες ενδέχεται να προκαλέσει 
τραυματισμό στον ασθενή, στο χρήστη ή εκτεταμένη εσωτερική 
βλάβη στο σύστημα.
•	Αδειάζετε τη φιάλη νερού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ή 

όταν έχει γεμίσει έως τη μέση. Για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση 
και επανατοποθέτηση της φιάλης νερού, βλ. σελίδα 75.

•	Δεν πρέπει ποτέ να χορηγείται θεραπεία σε περιοχή μεταλλικών 
εμφυτευμάτων.
•	Πιέστε τις γλωττίδες των ασφαλιζόμενων τροχών για να εμποδίσετε 

την κίνηση των μπροστινών τροχών κατά τη θεραπεία και φύλαξη.
•	Η επιφάνεια του πομπού μπορεί να αποκτήσει υψηλή θερμοκρασία. 

Η παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ελαφριά 
εγκαύματα. Διακόψτε τη θεραπεία μετά από 6000 παλμούς κατά 
μέγιστο, για να δοθεί χρόνος στον πομπό να κρυώσει.
•	Η επιφάνεια του πομπού μπορεί να θερμανθεί υπερβολικά όταν η 

μονάδα χρησιμοποιείται εκτός των παραμέτρων κύκλου λειτουργίας 
που αναφέρονται στη σελίδα 29. Επομένως, ο χειριστής πρέπει να 
παρακολουθεί τη θερμοκρασία του πομπού κατά τη διάρκεια της 
θεραπευτικής συνεδρίας.
•	Μην εφαρμόζετε παραπάνω από 300 παλμούς στο ίδιο σημείο.
•	Για διαρκή προστασία κατά της πυρκαγιάς, πρέπει να αντικαθιστάτε 

τις ασφάλειες μόνο με ασφάλειες κατάλληλου τύπου και τάξης.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ
•	Η λειτουργία ορισμένων εμφυτευμένων συσκευών (π.χ. 

βηματοδότες) μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας με κύματα ακτινικής πίεσης. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον αδειούχο ιατρό 
που είναι υπεύθυνος για τον ασθενή.
•	Ο λοιπός εξοπλισμός, περιλαμβανομένων των συσκευών που 

είναι συνδεδεμένες με τον ασθενή, ενδέχεται να επηρεαστεί 
αρνητικά αν βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό κυμάτων 
ακτινικής πίεσης.
•	Οι ασθενείς δεν πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία 

με κύματα ακτινικής πίεσης όταν έχουν ευαισθησία στην 
ακουστική πίεση.
•	Οι ασθενείς δεν πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία με 

κύματα ακτινικής πίεσης όταν έχουν μειωμένη ευαισθησία 
στη θερμότητα στην προτεινόμενη περιοχή θεραπείας, εκτός 
αν ειδοποιηθεί ο θεράπων ιατρός του ασθενούς.
•	Η θεραπεία δεν πρέπει να γίνεται διαμέσου του ρουχισμού, 

παρόλο που επιτρέπεται η χορήγηση θεραπείας μέσω 
ενδύματος σε κατάσταση παλμικής λειτουργίας.
•	Πριν από τη θεραπεία αφαιρέστε τυχόν βοηθήματα ακοής.
•	Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε την κατάσταση του 

περιβλήματος και τη μόνωση του καλωδίου του εφαρμογέα 
και του καλωδίου ρεύματος. Βεβαιωθείτε επίσης ότι τα 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
καλώδια έχουν δρομολογηθεί σωστά.
•	Εάν η μονάδα δεν είναι κατάλληλη για ασφαλή λειτουργία, 

θα πρέπει να επισκευαστεί από πιστοποιημένο προσωπικό 
συντήρησης και οι χειριστές πρέπει να ενημερωθούν για 
τους κινδύνους που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν από τη 
συσκευή.
•	Για να αποτρέψετε την ηλεκτροπληξία, αποσυνδέστε το 

βύσμα από την παροχή ρεύματος πριν καθαρίσετε ή 
απολυμάνετε τη μονάδα.
•	Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εισχωρήσει υγρό από τα 

ανοίγματα της μονάδας (π.χ. από τις υποδοχές σύνδεσης των 
καλωδίων). Μη χρησιμοποιείτε, επομένως, καθαριστικά ή 
απολυμαντικά σπρέι.
•	Η μονάδα και τα καλώδια δεν πρέπει να αποστειρώνονται με 

ατμό ή αέριο.
•	Μην καθαρίσετε ποτέ τη μονάδα με αποξεστικούς 

παράγοντες, απολυμαντικά ή διαλύτες που θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν γδαρσίματα στο περίβλημα ή ζημιά στη 
μονάδα.
•	Τα εξαρτήματα της μονάδας υποβάλλονται σε πίεση και 

υψηλή τάση. Μην εκτελείτε μη εξουσιοδοτημένες επισκευές, 
σε καμία περίπτωση.
•	Δεν πρέπει να εφαρμόζονται κρουστικά κύματα σε 

στοχευόμενες περιοχές που βρίσκονται πάνω από ιστό 

11



Intelect® RPWΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
που περιέχει αέρα (πνεύμονες), ούτε σε περιοχές 
που βρίσκονται κοντά σε μεγάλα νεύρα, αγγεία, στη 
σπονδυλική στήλη ή στο κεφάλι.
•	Ο χειριστής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί κύματα ακτινικής 

πίεσης πάνω από την καρδιά για να αποτρέψει θεωρητική 
παρεμβολή στο καρδιακό σήμα.
•	Η μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί με τέτοιον τρόπο ώστε 

να μην κινδυνεύει ο ασθενής, ο χειριστής ή άλλα άτομα. 
Επομένως, πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες ασφάλειας και 
τις αντενδείξεις.
•	Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν χρησιμοποιηθεί η μονάδα 

Intelect RPW παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού μίγματος 
με αέρα, οξυγόνο ή οξείδιο αζώτου.
•	Η μονάδα Intelect RPW μπορεί να περιέχει φθαλικό 

δι (2-αιθυλoεξυλo) εστέρα (DEHP) που είναι ο 
πλαστικοποιητής για τις περισσότερες ιατρικές συσκευές 
από PVC. Κάθε άνθρωπος εκτίθεται σε χαμηλά επίπεδα 
DEHP στην καθημερινή ζωή. Ωστόσο, ορισμένα άτομα 
μπορεί να εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα DEHP μέσω 
ορισμένων ιατρικών διαδικασιών. Το DEHP μπορεί να 
μεταφερθεί από πλαστικές ιατρικές συσκευές σε διαλύματα 
που έρχονται σε επαφή με το πλαστικό. Η ποσότητα DEHP 
που θα μεταφερθεί εξαρτάται από τη θερμοκρασία, το 
λιπιδικό περιεχόμενο του υγρού και τη διάρκεια επαφής 
με το πλαστικό. Ως προληπτικό μέτρο, χρησιμοποιείτε 
συσκευές από PVC που δεν περιέχουν DEHP ή συσκευές 
που έχουν κατασκευαστεί από άλλα υλικά όπως αιθυλένιο 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
(EVA), σιλικόνη, πολυαιθυλένιο ή πολυουρεθάνη για όλες 
τις κλινικές διαδικασίες. Αποφεύγετε τη χρήση υλικών 
PVC που επιτρέπουν να μεταφερθεί το DEHP σε όλες 
τις κλινικές διαδικασίες σε αρσενικά νεογνά, έγκυες 
γυναίκες που κυοφορούν αρσενικά έμβρυα ή σε εφήβους 
αρσενικού γένους.
•	Η μονάδα Intelect RPW μπορεί να περιέχει bisphenol-A 

(BPA) που είναι δομικό συστατικό του πολυανθρακικού 
πλαστικού που χρησιμοποιείται στην κατασκευή 
διαφόρων καταναλωτικών προϊόντων (μπιμπερό, φιάλες 
νερού μεγάλης χωρητικότητας, κ.λπ.). Το χημικό αυτό 
θεωρείται Μη Ταξινομημένο καρκινογόνο και πιθανός 
ενδοκρινικός διαταράκτης που ενδέχεται να παρεμποδίζει 
ή να αποκλείει ορμόνες. Το BPA είναι πολύ τοξικό σε 
περίπτωση κατάποσης, απορρόφησης διαμέσου του 
δέρματος ή εισπνοής.
•	Οι επιδράσεις των BPA και DEHP δεν είναι γνωστές στις 

συγκεντρώσεις που παρατηρούνται στη μονάδα και 
στους εφαρμογείς της.
•	Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά, η οποία θα 

μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ατόμων, η 
μονάδα δεν πρέπει να συνδεθεί στην παροχή ρεύματος 
δικτύου πριν ολοκληρωθεί η επιθεώρηση.
•	Τηρήστε τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις 

διατάξεις που ενδέχεται να ποικίλλουν από τόπο σε 
τόπο όσον αφορά την κατάλληλη χρήση των πεδίων 
ραδιοσυχνοτήτων υψηλής ισχύος.
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Intelect® RPWΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σε περίπτωση ακατάλληλης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης 
της μονάδας, ο χειριστής, ο ασθενής ή άλλα άτομα ενδέχεται 
να αντιμετωπίσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας λόγω της υψηλής 
τάσης που παράγει η συσκευή, του κίνδυνο επίδρασης σε ενεργά 
εμφυτεύματα μέσω των μαγνητικών πεδίων που παράγονται από τη 
μονάδα και κίνδυνο εγκαυμάτων λόγω εσφαλμένης τοποθέτησης 
της χειρολαβής ή λανθασμένων παραμέτρων όπως η διάρκεια της 
θεραπείας, η έξοδος ισχύος ή ο τρόπος λειτουργίας.
Πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, παρακαλείστε να διαβάσετε 
το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά και να εφαρμόσετε όσα 
αναφέρονται σε αυτό.
Προσέξτε ιδιαίτερα τη λίστα των αντενδείξεων. Ανατρέξτε στις 
"Οδηγίες ασφάλειας" στις σελίδες 7-12, "Αντενδείξεις" στις σελίδες 
19-20 και "Πρόσθετες προφυλάξεις" στη σελίδα 21.
Κάθε φορά που πρόκειται να θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, να 
επιβεβαιώνετε ότι:

•	 Η μονάδα έχει συνδεθεί σωστά στην παροχή ρεύματος δικτύου.
•	 Το καλώδιο σύνδεσης χειρολαβής είναι σωστά συνδεδεμένο 

και δεν διασταυρώνεται (γεγονός που μπορεί να προκαλέσει 
χωρητικά βραχυκυκλώματα).

•	 Μόνο παρελκόμενα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή είναι 
συνδεδεμένα.

•	 Η χειρολαβή έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ιατρού (θα γίνει ο σχετικός έλεγχος από τον ιατρό ή τον 
φυσιοθεραπευτή εάν η διαδικασία εκτελείται από βοηθητικό 
προσωπικό).

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, μιλήστε με τον ασθενή για να 
βεβαιωθείτε ότι:

•	 Ο ασθενής θα είναι σε άνετη θέση κατά τη διάρκεια ολόκληρης 
της θεραπείας.

•	 Ο ασθενής αισθάνεται άνετα πριν και κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας.

•	 Ότι ο ασθενής κατανοεί το τι πρέπει να περιμένει κατά τη 
διάρκεια και μετά το πέρας της θεραπείας.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, καθορίστε τη μέγιστη ονομαστική 
ισχύ εξόδου του αντίστοιχου παρελκομένου ώστε να αποφευχθεί 
ενδεχόμενη υπερθέρμανση ιστού.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ελέγχετε:

•	 Εάν η μονάδα λειτουργεί κανονικά
•	 Εάν ο ασθενής αισθάνεται καλά.

Μετά τη θεραπεία, ρωτήστε τον ασθενή εάν ανέχθηκε καλά τη 
θεραπεία. Το περιβάλλον θεραπείας πρέπει να επιθεωρείται από 
αδειούχο ιατρό.
Στα επηρεαζόμενα μέρη του σώματος δεν πρέπει να υπάρχουν 
ρούχα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, δεδομένου ότι η συσσώρευση 
ιδρώτα στο δέρμα ή σε πτυχώσεις του δέρματος ενδέχεται να 
προκαλέσει τοπική υπερθέρμανση του δέρματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό σε περίπτωση που ο ασθενής φορά ρούχα από ύφασμα 
που δεν απορροφά την υγρασία όπως το μετάξι και οι συνθετικές ίνες.
Η ισχύς εξόδου πρέπει να ρυθμίζεται πάντοτε με βάση την υποκειμενική 
απόκριση του ασθενούς. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί σε 
ασθενείς με μειωμένη ικανότητα αντίληψης της θερμότητας.
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Intelect® RPWΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλη εγκατάσταση, λειτουργία ή συντήρηση της μονάδας 
κυμάτων ακτινικής πίεσης ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες στη 
μονάδα ή σε άλλες συσκευές. 

Πριν συνδέσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι:

•	 Η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα ασφαλείας 
αντιστοιχεί στη διαθέσιμη τάση του συστήματος.

•	 Η συχνότητα που αναγράφεται στην πινακίδα αντιστοιχεί 
στη συχνότητα του συστήματος.

•	 Μία γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με αγωγό 
γείωσης είναι διαθέσιμη για να συνδεθεί η μονάδα.

•	 Η διαδρομή του καλωδίου ρεύματος από τη μονάδα έως 
την παροχή ρεύματος με αγωγό γείωσης δεν δημιουργεί 
κίνδυνο για το προσωπικό ή τον ασθενή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι ηλεκτρικά γειωμένη συνδέοντάς την 
μόνο σε μια γειωμένη ηλεκτρική παροχή, η οποία είναι συμβατή με 
τις ισχύουσες εθνικές και τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες για τον 
ηλεκτρισμό.
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Μη συνδέσετε τη μονάδα στην παροχή ρεύματος δικτύου εάν δεν 
ισχύουν τα ακόλουθα:

•	 Πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι το 
καλώδιο σύνδεσης χειρολαβής και οι πομποί δεν έχουν 
υποστεί ζημιά και έχουν συνδεθεί σωστά στη μονάδα.

•	 Καθαρίστε και απολυμάνετε τη μονάδα μόνον όταν είναι 
απενεργοποιημένη η παροχή ρεύματος δικτύου (διακόπτης 
λειτουργίας κλειστός, βύσμα αποσυνδεδεμένο).

•	 Καθαρίστε και απολυμάνετε τη μονάδα εφαρμόζοντας μόνο 
απολύμανση με σκούπισμα. Η απολύμανση με  ψεκασμό 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα λόγω της υγρασίας 
που θα εισχωρήσει.

•	 Μην καθαρίσετε ποτέ τη μονάδα με αποξεστικούς 
παράγοντες, απολυμαντικά ή διαλύτες που θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν γδαρσίματα στο περίβλημα ή ζημιά στη 
μονάδα.

•	 Μην εκτελέσετε ποτέ μη εξουσιοδοτημένες εργασίες σέρβις. 
Όλες οι εργασίες σέρβις πρέπει να εκτελούνται μόνο από 
τεχνικούς οι οποίοι έχουν τη σχετική εξουσιοδότηση από τον 
κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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Τα ακτινικά κρουστικά κύματα (R-SW) εισέρχονται στο σώμα μέσω 
ενός εφαρμογέα που κινείται ελεύθερα και καλύπτει ολόκληρη την 
περιοχή πόνου. Τα ακτινικά κρουστικά κύματα συχνά αναφέρονται 
ως κύματα ακτινικής πίεσης που είναι και ο σωστός ορισμός σε 
φυσικούς όρους.

Ο πομπός είναι μια γεννήτρια βαλλιστικών κρουστικών κυμάτων 
που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα. Ένα βλήμα επιταχύνεται μέσω 
του πεπιεσμένου αέρα. Η κινητική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη 
στην κίνηση και το βάρος του βλήματος μετατρέπεται σε ακουστική 
ενέργεια στη μορφή κρουστικών παλμών κυμάτων μεγάλους 
μήκους όταν το βλήμα προσκρούει σε ένα πομπό κρούσεων.

Τα ακτινικά κρουστικά κύματα εξαπλώνονται με αποκλίνοντα τρόπο 
μετά την εφαρμογή και χάνουν ενέργεια καθώς αυξάνεται το βάθος 
διείσδυσης. Χαρακτηρίζονται από μεγάλα μήκη κύματος και δεν 
μπορούν να εστιάσουν σε στοχευόμενες περιοχές σε βάθος. Τα 
βάθη διείσδυσης είναι μεταξύ 1 και 3 cm. Η μέγιστη πυκνότητα 
ροής ενέργειας των κυμάτων είναι στο σημείο εξόδου από τον 
πομπό κρούσεων.

Υπάρχουν διαφορετικές υποθέσεις εργασίας για τον τρόπο με τον 
οποίο ενεργούν τα κρουστικά κύματα, οι οποίες μπορούν επίσης να 
εφαρμοστούν στα ακτινικά κρουστικά κύματα:

•	 Τα κρουστικά κύματα καταστρέφουν τις κυτταρικές 
μεμβράνες. Κατά συνέπεια, οι αλγοϋποδοχείς δεν είναι πλέον 

σε θέση να παράγουν δυναμικό γένεσης και, επομένως, δεν 
μπορούν πλέον να εκπέμψουν σήματα πόνου.

•	 Τα κρουστικά κύματα διεγείρουν τους αλγοϋποδοχείς οι 
οποίοι, με τη σειρά τους, ελευθερώνουν ένα μεγάλο αριθμό 
νευρικών παλμών. Όπως περιγράφει η Θεωρία Ελέγχου Πύλης 
Πόνου (GATE), η μετάδοση αυτών των παλμών στο κεντρικό 
νευρικό σύστημα αναστέλλεται.

•	 Λόγω του τρόπου με τον οποίο ενεργούν τα κρουστικά 
κύματα, το χημικό περιβάλλον των κυττάρων μεταβάλλεται 
από ελεύθερες ρίζες που παράγουν ουσίες που αναστέλλουν 
τον πόνο. 

•	 Σύμφωνα με την υπόθεση για τη συσχετιστική μνήμη 
του πόνου (Wess), τα σήματα του προσαγωγού πόνου 
μεταφέρονται μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος 
από πολλαπλές συναπτικές συνδέσεις οι οποίες τελικά 
επιτρέπουν στις προσαγωγές ίνες να ελέγχουν το μυϊκό τόνο. 
Ο μηχανισμός αντανακλαστικού λειτουργεί όμοια με ένα 
ρυθμιστικό κύκλωμα.

Κατά τη θεραπεία με κρουστικά κύματα, τα ισχυρά σήματα πόνου 
μεταβιβάζονται ηλεκτρικά, διεγείροντας χημικές διεργασίες 
στα σημεία επαφής των συνάψεων. Τα περίπλοκα σχήματα 
του εξαρτώμενου από το χώρο και το χρόνο ερεθίσματος 
αποθηκεύονται στις συνάψεις ως εγγράμματα με τη μορφή των 
μακροχρόνιων τροποποιήσεων. Η παθολογική συσχέτιση μεταξύ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
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πόνου και μυϊκού τόνου ή/και αγγειακού τόνου διακόπτεται λόγω της θεραπείας με κρουστικά κύματα και των ισχυρών ερεθισμάτων που 
παράγει, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η ανάμνηση και ανάκληση των μοτίβων φυσικής κίνησης. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η 
επαναφορά μιας μη παθολογικής κατάστασης του μυϊκού τόνου.

Τα αποτελέσματα της θεραπείας έχουν δείξει ότι η θεραπεία με κρουστικά κύματα παρέχει βελτιωμένη κυκλοφορία αίματος στις υπό 
θεραπεία περιοχές πόνου και ότι επιτυγχάνεται μακροχρόνια διέγερση του μεταβολισμού  σε περιοχές οι οποίες, εκ φύσεως, έχουν πτωχή 
αιμάτωση. Επειδή έχει δειχθεί ότι οι επαναλαμβανόμενες θεραπευτικές συνεδρίες αυξάνουν τα ωφέλιμα αποτελέσματα της θεραπείας 
με κρουστικά κύματα, είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι τα κρουστικά κύματα έχουν και δευτερογενείς επιδράσεις, όπως για παράδειγμα 
περιγράφηκε στην υπόθεση της συσχετιστικής μνήμης πόνου.

Παλμικό κύμα ακτινικής πίεσης - Εισαγωγή
Ο εξοπλισμός παλμικών κυμάτων ακτινικής πίεσης χορηγεί την ενέργεια σε παλμούς ή εξάρσεις ενέργειας κυμάτων ακτινικής πίεσης. Οι 
παλμοί διαρκούν, συνήθως, από 6 έως 12 ms (εύρος παλμού) και επαναλαμβάνονται με συχνότητα από 0,5 έως 21 Hz (συχνότητα παλμού). 
Όπως και σε άλλες ιατρικές διαδικασίες όπως οι υπέρηχοι, διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση της ενέργειας σε παλμούς εξασφαλίζει, συχνά, 
αποτελεσματικότερη θεραπεία σε σύγκριση με την παροχή της ίδιας ποσότητας ενέργειας συνεχούς κυματομορφής. Η θεραπεία με παλμικά 
κύματα ακτινικής πίεσης αποδεικνύεται αποτελεσματική για πολλές καταστάσεις, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια ανάρρωσης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
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Πριν από μια θεραπεία με κύμα ακτινικής πίεσης, θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μια σωστή εξέταση και διάγνωση. Ενημερωθείτε για τις 
τελευταίες εξελίξεις και ιατρικές δημοσιεύσεις για τη θεραπεία με κύματα 
ακτινικής πίεσης όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τις αντενδείξεις και τις 
παρενέργειες που δεν είναι γνωστές κατά την κατασκευή. 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η συσκευή προορίζεται για χρήση ως θεραπευτική μέθοδος απεικόνισης 
από κλινικούς ιατρούς, οι οποίοι χρειάζεται να παρέχουν στους ασθενείς 
μια ισχυρή και αποδεδειγμένη μέθοδο θεραπείας ενδείξεων όπως ο πόνος, 
τα μυοπεριτονιακά σημεία πυροδότησης πόνου, οι διαταραχές σημείων 
εισαγωγής πόνου, η ενεργοποίηση των μυών και του συνδετικού ιστού.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η θεραπεία με κύματα ακτινικής πίεσης ενδείκνυται για τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Μυοπεριτονιακά σημεία πυροδότησης πόνου (MTrP)

Εντοπισμός και απενεργοποίηση σημείων πυροδότησης 
Τα σημεία πυροδότησης εντοπίζονται στο χαμηλό επίπεδο ενέργειας (περίπου 
2 bar) όταν διέρχεται ο πομπός πάνω από την υπό θεραπεία μυϊκή περιοχή 
(αυξημένη ευαισθησία στον πόνο) και κατόπιν απενεργοποιούνται με χρήση 
υψηλότερου επιπέδου ενέργειας (περίπου 3 bar).

Ενεργοποίηση μυός και συνδετικού ιστού

Βελτίωση κυκλοφορίας
Προωθεί την αιματική ροή διαμέσου του ιστού και ενισχύει το μεταβολισμό.

Παλμικό μασάζ δονήσεων
Ανακουφίζει από τη μυϊκή τάση και ένταση.

Διαταραχή σημείων εισαγωγής τενόντων
Φλεγμονή πελματιαίας περιτονίας, πόνος στην πτέρνα ή πόνος στα 
σφυρά
Η φλεγμονή πελματιαίας περιτονίας είναι μια φλεγμονώδης κατάσταση του 
ποδιού η οποία προκαλείται από υπερβολική τριβή της πελματιαίας περιτονίας 
που υποστηρίζει το τόξο

Ασβεστοποιός τενοντίτιδα/Υπερακάνθιος-τένοντας
Ασβεστοποιήσεις στον ώμο και χρόνιος πόνος στον ώμο

Κερκιδική και ωλένια βραχιόνια επικονδυλίτιδα
"Tennis elbow", φλεγμονή των τενόντων που προσφύονται στο ωλένιο ή στο 
κερκιδικό τμήμα της άρθρωσης του αγκώνα (βραχιόνιο)

Αχιλλειοδυνία
Πόνος που οφείλεται σε φλεγμονή του Αχίλλειου τένοντα ή του αντίστοιχου 
θύλακα.

Σύνδρομο οπισθοεπιγονατιδικού πόνου
Πόνος μπροστά, πίσω και γύρω από την επιγονατίδα.

Σύνδρομο κνημιαίου άκρου
Πόνος που εντοπίζεται κατά μήκος ή πίσω από το μέση γραμμή της μνήμης

Σύνδρομο τριβής εγγύς λαγονοκνημιαίας ταινίας/Τενοντίτιδα 
τροχαντήριας εισαγωγής
Πόνος ή άλγος στην εξωτερική πλευρά του γόνατος ή του ισχίου

ΓΕΝΙΚΑ
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Πριν από μια θεραπεία με κύμα ακτινικής πίεσης, θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μια σωστή εξέταση και διάγνωση. Ενημερωθείτε 
για τις τελευταίες εξελίξεις και ιατρικές δημοσιεύσεις για τη 
θεραπεία με κύματα ακτινικής πίεσης όσον αφορά τις λεπτομέρειες 
για τις αντενδείξεις και τις παρενέργειες που δεν είναι γνωστές 
κατά την κατασκευή. Η μονάδα Intelect RPW αντενδείκνυται για τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

•	 Μη χρησιμοποιείτε τη θεραπεία με κύματα ακτινικής πίεσης 
σε οποιοδήποτε μέλος του σώματος κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης.

•	 Σε μήτρα η οποία είναι ή μπορεί να είναι σε κατάσταση 
εγκυμοσύνης. Επομένως, η θεραπεία με κύματα ακτινικής 
πίεσης δεν πρέπει να εφαρμόζεται στη μήτρα εκτός εάν 
υπάρχει ειδική διαβεβαίωση από την ασθενή ότι δεν είναι 
έγκυος.

•	 Αιμοφιλία ή άλλες πηκτικές διαταραχές.
•	 Αντιπηκτικά φάρμακα, ειδικά το Marcumar.
•	 Οξείες φλεγμονές. Να μη χρησιμοποιείται πάνω από ιστό 

ο οποίος έχει παρουσιάσει οίδημα, φλεγμονή, λοίμωξη, 
δερματικά εξανθήματα ή άλλες οξείες βλάβες.

•	 Περιοχή πολυνευροπάθειας. Ένας διαβητικός ασθενής 
συχνά παρουσιάζει διαταραγμένη αισθητηριακή και νευρική 
λειτουργία στην περιοχή πολυνευροπάθειας.

•	 Θεραπεία με κορτιζόνη: Περιμένετε τουλάχιστον 6  
εβδομάδες μετά την τοπική έγχυση κορτιζόνης πριν  
αρχίσετε τη θεραπεία με κύματα ακτινικής πίεσης.

•	 Ασθενείς με αιμορραγία ή κίνδυνο αιμορραγίας.
•	 Ασθενείς με κακοήθεις όγκους και όγκους που δεν έχουν 

διαγνωστεί ακόμη.
•	 Οιδήματα που τα αισθάνεστε ακόμη ζεστά.
•	 Εμφυτεύματα, περιοχές από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί 

εμφυτεύματα, εμφυτεύματα που έχουν υποστεί ζημιά και 
έγκλειστα μεταλλικά στοιχεία.

•	 Σε επιφανειακές ενδοπροθέσεις ή μεταλλικά εμφυτεύματα.
•	 Σοβαρές αρτηριακές αποφράξεις (στάδια III και IV).
•	 Γυναικολογικές διαταραχές που περιλαμβάνουν οξεία 

φλεγμονή.
•	 Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, φλεβίτιδα, κιρσοί.
•	 Αρτηριακή νόσος, κυκλοφορική ανεπάρκεια.
•	 Στα μάτια.
•	 Στα γεννητικά όργανα.
•	 Σε καρδιακούς βηματοδότες και απινιδωτές, κοχλιακά 

εμφυτεύματα, διεγέρτες οστικής ανάπτυξης, διεγέρτες στο 
βάθος του εγκεφάλου, διεγέρτες σπονδυλικής στήλης και 
άλλους νευροδιεγέρτες.

ΓΕΝΙΚΑ
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•	 Σε ανοιχτό πέταλο (μετά από πεταλεκτομή, spina bifida).
•	 Κατευθείαν επάνω σε καρωτιδικούς κόλπους, στο 

αυχενοθωρακικό γάγγλιο ή στο πνευμονογαστρικό νεύρο που 
βρίσκονται στο πρόσθιο αυχενικό τρίγωνο.

•	 Άμεση εφαρμογή σε καρκινικούς όγκους ή βλάβες λόγω της 
δυνατότητάς της να αυξήσει τη ροή αίματος στην περιοχή της 
κακοήθειας.

•	 Νεοπλαστικοί ιστοί ή χωροκατακτητικές βλάβες.
•	 Νόσος αποφρακτικής αγγειοπάθειας, όπως η αποφρακτική 

αρτηριοσκλήρυνση και η αποφρακτική θρομβαγγειίτιδα, στην 
οποία η οργανική απόφραξη και η ισχαιμία είναι εμφανείς.

•	 Όταν υπάρχει συστημική ή τοπική λοίμωξη (σηψαιμία, 
οστεομυελίτιδα, φυματίωση) ή εάν ο ασθενής έχει υψηλή 
θερμοκρασία.

•	 Δεν πρέπει να εφαρμόζονται κρουστικά κύματα σε 
στοχευόμενες περιοχές που βρίσκονται πάνω από ιστό που 
περιέχει αέρα (πνεύμονες), ούτε σε περιοχές που βρίσκονται 
κοντά σε μεγάλα νεύρα, αγγεία, στη σπονδυλική στήλη ή στο 
κεφάλι.

ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Intelect® RPW

ΓΕΝΙΚΑ

Κατά τη χορήγηση θεραπείας με κύματα ακτινικής πίεσης, πρέπει να 
έχετε υπόψη σας τα εξής:

•	 Η θεραπεία με κύματα ακτινικής πίεσης πρέπει να 
εφαρμόζεται με προσοχή σε οστά στα οποία υπάρχει 
ελάχιστος (οστική προεξοχή) ή καθόλου (τραύματα  
σταδίου IV) μαλακός ιστός.

•	 Τα ακουστικά βοηθήματα πρέπει να αφαιρούνται.
•	 Η λειτουργία των άλλων συσκευών που είναι συνδεδεμένες 

με τον ασθενή ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από τη 
λειτουργία του εξοπλισμού θεραπείας με παλμικά κύματα 
ακτινικής πίεσης. Διατηρείτε τη μέγιστη απόσταση μεταξύ 
μονάδων για να μειώνετε τυχόν τάσεις για αλληλεπίδραση. 
Ανατρέξτε στους πίνακες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
(EMC) που αρχίζουν από τη σελίδα 85 για περισσότερες 
πληροφορίες.

•	 Τυχόν αιμορραγική τάση ενισχύεται με τη θέρμανση επειδή 
αυξάνεται η ροή του αίματος και η αγγειοβρίθεια των ιστών 
που έχουν θερμανθεί. Θα πρέπει, επομένως, να επιδεικνύεται 
προσοχή κατά την εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής με 
κύματα ακτινικής πίεσης σε ασθενείς με αιμορραγικές 
διαταραχές.

•	 Πρέπει να  υπάρχει συχνή παρακολούθηση του επιπέδου 
έντασης και της απόκρισης του δέρματος κατά τη διάρκεια 
όλων των θεραπειών.

•	 Εφαρμόζετε πάντοτε τον πομπό στο δέρμα με μικρές 
κυκλικές κινήσεις.

•	 Μην εφαρμόσετε ποτέ θεραπεία με κύματα ακτινικής πίεσης 
στην κεφαλή.

•	 Μην εφαρμόζετε άμεση θεραπεία σε μια περιοχή με 
μεταλλικό εμφύτευμα.

•	 Οι ασθενείς με ενεργά αυτοάνοσα νοσήματα μπορεί να μην 
αποκρίνονται θετικά στη θεραπεία.

Πιθανές παρενέργειες
Ενδέχεται να εμφανιστούν παρενέργειες μετά από μια θεραπεία 
με κύματα ακτινικής πίεσης. Η πλειοψηφία των παρενεργειών 
εμφανίζεται μετά από 1-2 ημέρες.

Μην επαναλάβετε μια θεραπεία εάν οι προηγούμενες 
παρενέργειες δεν έχουν εξαφανιστεί. Στις συνήθεις παρενέργειες 
περιλαμβάνονται:

•	 Ερυθρίαση
•	 Οίδημα
•	 Πόνος 
•	 Aιμάτωμα
•	 Πετέχεια, κόκκινες κηλίδες
•	 Δερματικές αλλοιώσεις μετά από προηγούμενη θεραπεία με 

κορτιζόνη
Οι παρενέργειες αυτές γενικά υποχωρούν μετά από 5 έως 
10 ημέρες.
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ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η μονάδα γενικά παραλαμβάνεται με το υλικό συσκευασίας που 
παρέχεται από τον κατασκευαστή. Δεδομένου ότι η μονάδα έχει 
βάρος περίπου 32,66 kg (72 lbs), πρέπει να τη βγάλουν από τη 
συσκευασία της τουλάχιστον 2 άτομα.

Κάντε τα εξής:

•	 Τοποθετήστε τη συσκευασία μεταφοράς με τέτοιον τρόπο 
ώστε τα βέλη να είναι στραμμένα προς τα πάνω.

•	 Αφαιρέστε τις ταινίες ασφαλείας από τη συσκευασία 
μεταφοράς.

•	 Αφαιρέστε τη συσκευασία μεταφοράς προς τα πάνω.
•	 Αφαιρέστε το αφρώδες υλικό που έχει απομείνει.
•	 Χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 2 άτομα, σηκώστε τη μονάδα 

από το κάτω στοιχείο συσκευασίας.
Επιθεώρηση
Αμέσως μόλις αποσυσκευάσετε τη μονάδα, κάντε τα εξής:

1. Εξετάστε τα έγγραφα παραλαβής για να βεβαιωθείτε ότι η 
παράδοση είναι πλήρης.

2. Ελέγξτε τα εξωτερικά εξαρτήματα και τα παρελκόμενα για 
ενδεχόμενη ζημιά κατά τη μεταφορά. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Επιβεβαιώστε ότι η συσκευασία περιέχει τα εξής

•	 Μονάδα Intelect RPW
•	 Εγχειρίδιο χρήσης μονάδας Intelect RPW σε CD
•	 Οδηγός γρήγορης έναρξης Intelect RPW
•	 Γέλη μετάδοσης Conductor™-φιάλη των 250 ml (8,5 oz)
•	 Κιτ παρελκομένων χειρολαβής που περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα:
– Εφαρμογέας χειρολαβής R-SW
– Βλήμα
– R15 - Πομπός ESWT 15 mm
– Πομπός D20-S D-ACTOR® 20 mm
– Σετ στεγανοποίησης
– Οδηγός σωλήνας
– Βούρτσα καθαρισμού

•	 Καλώδιο ρεύματος
4. Κρατήστε την αρχική συσκευασία. Μπορεί να αποδειχθεί 

χρήσιμη σε ενδεχόμενη μεταφορά του εξοπλισμού.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά, η οποία θα μπορούσε να θέσει 
σε κίνδυνο την ασφάλεια ατόμων, η μονάδα δεν πρέπει να συνδεθεί 
στην παροχή ρεύματος δικτύου πριν ολοκληρωθεί η επιθεώρηση.
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Πριν εγκαταστήσετε και θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, πρέπει να 
ελέγξετε εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις στο κτίριο στο 
οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η μονάδα.

Προδιαγραφές θέσης εγκατάστασης

Έχετε υπόψη ότι η αίθουσα και η θέση εγκατάστασης πρέπει να 
είναι αρκετά ευρύχωρες για να είναι δυνατός ο χειρισμός της 
μονάδας από την πρόσθια πλευρά ακόμη και όταν η χειρολαβή δεν 
είναι σε βολική θέση.

Δεν χρειάζεται να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος σε μεμονωμένο 
κύκλωμα για να λειτουργεί σωστά η μονάδα αυτή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•	Εάν η μονάδα δεν μπορεί να εγκατασταθεί αμέσως μετά την 

παράδοση, η μονάδα και τα εξωτερικά εξαρτήματά της ή τα 
παρελκόμενά της πρέπει να αποθηκευτούν στην αρχική συσκευασία 
τους, σε ξηρό χώρο.
•	Μη φυλάξετε και μη θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σε 

περιβάλλον με σκόνη.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μην 
κινδυνεύει ο ασθενής, ο χειριστής ή άλλα άτομα. Επομένως, πρέπει να 
διαβάσετε τις Οδηγίες ασφάλειας στις σελίδες 6-12 και τις ακόλουθες 
πληροφορίες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Intelect® RPWΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1  Διασύνδεση χρήστη (βλ. σελίδα 26)

2  Χειρολαβή

3  Καλώδιο σύνδεσης χειρολαβής

4  Ασφαλιζόμενος τροχός

5  Μη ασφαλιζόμενοι τροχοί

6  Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου ρεύματος IEC

7  Δοχείο αποθήκευσης

8  Ράβδος σύλληψης

9  Περιστρεφόμενη κονσόλα

ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ
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Intelect® RPWΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ

1  Θύρα επέκτασης (για χρήση σέρβις μόνο)

2  Χώρος φύλαξης πομπού

3  Χειρολαβή, καλώδιο και δίσκος γέλης

4  Υποδοχές εξόδου

5  Άγκιστρο συγκράτησης καλωδίου
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Intelect® RPWΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

1  Πλήκτρο λειτουργίας On/Off

2  Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) και οθόνη αφής

3  Πλήκτρο κλινικών πόρων

4  Πλήκτρο START (Έναρξη)

5  Πλήκτρο PAUSE (Παύση)

6  Θύρα κάρτας πολυμέσων (MMC)

7  Θύρα κάρτας δεδομένων ασθενούς

8  Πλήκτρο STOP (Διακοπή)

9  Λυχνίες LED λειτουργίας

1
2

6
8

4

3

5

7

9
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Intelect® RPWΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

     Εμφάνιση οθόνης επεξεργασίας θεραπείας

     Πάνω βέλος (Αύξηση)

     Κάτω βέλος (Μείωση)

      Ακουμπήστε και σύρετε αριστερά για αύξηση 
Ακουμπήστε και σύρετε δεξιά για μείωση

     Πίσω (Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη)

     Εμφάνιση αρχικής οθόνης

     Μετακίνηση δρομέα μία θέση αριστερά

     Μετακίνηση δρομέα μία θέση δεξιά

     Αποδοχή/Επιλογή (Παράμετροι)

     Ακύρωση και επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

     Αλλαγή κειμένου σε κεφαλαία

     Αλλαγή κειμένου σε πεζά

     Εκπέμπεται ενέργεια κυμάτων ακτινικής πίεσης

     Εκπέμπεται θεραπεία μασάζ

     Παύση

     Τύπος πομπού

     Αριθμός παλμών

     Παλμική συχνότητα
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Intelect® RPWΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διατηρήστε ξεχωριστά όλα τα παρελκόμενα και τα καλώδιά τους 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας χρησιμοποιώντας το άγκιστρο που 
βρίσκεται στην πλαϊνή πλευρά της μονάδας. Τα παρελκόμενα ή τα 
καλώδια που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους κατά τη θεραπεία 
ενδέχεται να προκαλέσουν ακατάλληλη διέγερση, εγκαύματα στο 
δέρμα ή ζημιά στο καλώδιο ή στο παρελκόμενο.

Χειρολαβή 1  Ένθετο 20 mm (Πομπός)

2  Πρόσθιο πώμα

3  Οπίσθιο πώμα

4  Άξονας

5  Λαβή

6  Πλήκτρο πυροδότησης

7  Μαξιλάρι απορρόφησης 
δονήσεων

8  Καλώδιο

652

1

3

4

8

7
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Θερμοκρασία περιβάλλοντος  . . .  +10 °C έως 35 °C (50 °F έως 95 °F)
Σχετική υγρασία. .  5% έως 90% NC (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Πίεση αέρα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 hPa έως 1060 hPa
Κατανάλωση ενέργειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  840 VA (Μοντέλο 2082)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 VA (Μοντέλο 2073)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  610 VA (Μοντέλο 2074)
Είσοδος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 V ~, 50/60 Hz (Μοντέλο 2082) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 V ~, 60 Hz (Μοντέλο 2073) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 V ~, 50 Hz (Μοντέλο 2074)
Όγκος πιεστικού δοχείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,3 L
Τρόπος λειτουργίας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Απλός ή συνεχής
Έξοδος πεπιεσμένου αέρα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 bar
Ρυθμίσεις βημάτων αύξησης ισχύος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,2 bar
Ένδειξη λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μέγιστη και μέση ισχύς
Πλάτος διαμόρφωσης παλμού περίπου 2 mm στα 3 bar, σε αναμονή 
(χωρίς σύζευξη)
Εύρος παλμού  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  περίπου 6 - 12 ms
Παλμική συχνότητα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz
Ηλεκτρικές ασφάλειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Δύο των 6,3  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A χρονικής υστέρησης 5 x 20 mm  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (δεν συντηρούνται από τον χρήστη)

Ηλεκτρική ταξινόμηση  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΤΑΞΗ Ι

Ηλεκτρικός τύπος (Βαθμός προστασίας)  . . . . . . . . . . . . . . .  ΤΥΠΟΣ B 

Προστασία έναντι εισόδου νερού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPX0

Ρυθμιστική τάξη κινδύνου . . . . . . . . . . . . . . . .  IIa κατά MDD 93/42/EEC

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Δεδομένα και ονομαστικές τιμές λειτουργίας
Πλάτος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420 mm (16,5")
Βάθος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  410 mm (16,14")
Ύψος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143 mm (45")
Τυπικό βάρος (με μία χειρολαβή) . . . . . . . . . . . . . . . . .  32,66 kg (72 lbs)

ΥΨΟΣ

ΒΑΘΟΣ

ΠΛΑ
ΤΟΣ
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Λογισμικό
Το λογισμικό αναπτύσσεται και παρέχεται από την DJO, LLC.

Για να προβάλετε την έκδοση του λογισμικού, πατήστε το πλήκτρο 
"Ρυθμίσεις μονάδας" στην οθόνη "Κλινικοί πόροι". Ο αριθμός 
έκδοσης του λογισμικού εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης.

Συνθήκες μεταφοράς και φύλαξης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος  . . . . . 0 °C έως 60 °C (32 °F έως 140 °F)
Σχετική υγρασία. . .5% έως 90% NC (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Πίεση αέρα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 hPa έως 1060 hPa

Ασφάλεια
Το σύστημα Intelect RPW έχει σχεδιαστεί για να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων IEC/EN 60601-1, 
CAN/CSA STD C22.2 No. 601.1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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Προσέξτε ιδιαίτερα τη λίστα των αντενδείξεων. Ανατρέξτε στις 
"Οδηγίες ασφάλειας" στις σελίδες 7-12, "Αντενδείξεις" στις σελίδες 
19-20, "Πρόσθετες προφυλάξεις" στη σελίδα 21 και "Προσωπική 
ασφάλεια" στις σελίδες 13.

Τεχνικά δεδομένα χειρολαβής R-SW
Έξοδος πεπιεσμένου αέρα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 bar
Συχνότητα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz

Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 
Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της μονάδας, στη σελίδα 29

Για να λάβετε τεχνικά δεδομένα για συγκεκριμένους πομπούς, 
πατήστε το πλήκτρο "Πληροφορίες πομπού" στην οθόνη "Επιλογή 
πομπού" (σελίδα 41).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ικανοποιεί την Οδηγία 93 /42 /EEC. 

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο/φυλλάδιο χρήσης 

Εξοπλισμός τύπου B 
 

Οδηγία 2002/96/EC του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα  
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). Αναφέρει  
την ανάγκη να μην απορρίπτονται τα απόβλητα WEEE μαζί με  
τα συνήθη απόβλητα. Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα για 
πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της μονάδας  
και των παρελκομένων.

Τυχόν ρυθμίσεις ή αντικαταστάσεις εξαρτημάτων ενδέχεται  
να κάνουν τον εξοπλισμό να μην είναι σε θέση να ικανοποιεί  
τις προδιαγραφές αποτροπής παρεμβολών.

Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται και να πωλείται  
σε εκπαιδευμένο ιατρό μόνο με οδηγίες και υπό την  
επίβλεψη αδειούχου ιατρού (μόνο στις Η.Π.Α.).

Η μονάδα παράγει ενέργεια κυμάτων ακτινικής πίεσης  
(κρουστικά κύματα).

Περιεχόμενα υπό πίεση.

Η μονάδα και τα παρελκόμενά της δεν περιέχουν λάτεξ.

Σύμβολο οργανισμού για την ασφάλεια που υποδεικνύει  
ότι η συσκευή πληροί τις γενικές απαιτήσεις ασφαλείας  
για τον ιατρικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος . . . . . . . . . . . . +10 °C έως 35 °C  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (50 °F έως 95 °F)  
Σχετική υγρασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% έως 90% NC  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Πίεση αέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 hPa έως 1.060 hPa

Τα σήματα στο σύστημα Intelect RPW αποτελούν τη διασφάλισή σας για τη συμμόρφωσή της με τα υψηλότερα εφαρμόσιμα πρότυπα περί ασφάλειας 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα σήματα ενδέχεται να εμφανιστεί στη συσκευή:
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Διακοπή: Διακοπή της θεραπείας τη θεραπεία

Το εικονίδιο αυτό βρίσκεται δίπλα στο κουμπί διακοπής λειτουργίας και διακόπτει 
τη θεραπεία 

Έναρξη: Έναρξη της θεραπείας

Το εικονίδιο αυτό βρίσκεται δίπλα στο κουμπί έναρξης λειτουργίας και 
πραγματοποιεί έναρξη της θεραπείας.

Κλινικές πηγές: για πρόσβαση στις Εκπαιδευτικές 
Βιβλιοθήκες

Το εικονίδιο αυτό βρίσκεται ακριβώς πάνω από το κουμπί παύσης της θεραπείας 
και επιτρέπει την πρόσβαση στην κλινική βιβλιοθήκη.

MMC: κάρτα πολυμέσων

Το εικονίδιο αυτό βρίσκεται πάνω από τη θύρα της κάρτας δεδομένων του 
ασθενή και επιτρέπει τις αναβαθμίσεις του λογισμικού.

ΚΑΡΤΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: κάρτα δεδομένων ασθενούς

Το εικονίδιο αυτό βρίσκεται κάτω από τη θύρα της κάρτας πολυμέσων και 
επιτρέπει την αποθήκευση των πρωτοκόλλων θεραπείας του ασθενούς στην 
κάρτα αυτή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Intelect® RPWΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Τα κύματα πίεσης με διαφορετικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται σήμερα στη σύγχρονη ιατρική. Τα κύματα πίεσης συνήθως παράγονται 
από τη σύγκρουση στερεών σωμάτων με ταχύτητα πρόσκρουσης μερικών μέτρων ανά δευτερόλεπτο (περίπου 5 – 20 m/s), πολύ 
μικρότερη από την ταχύτητα του ήχου. Πρώτα επιταχύνεται ένα βλήμα (π.χ. με πεπιεσμένο αέρα και με χρήση ενός αεροβόλου), ώστε να 
αποκτήσει ταχύτητα αρκετών μέτρων ανά δευτερόλεπτο και κατόπιν επιβραδύνεται απότομα καθώς συγκρούεται με ένα σώμα. Το ελαστικά 
αναρτημένο σώμα πρόσκρουσης έρχεται σε άμεση επαφή με την επιφάνεια του ασθενούς πάνω από την περιοχή που υποβάλλεται σε 
θεραπεία, κατά προτίμηση με χρήση γέλης σύζευξης. Όταν το βλήμα χτυπά το σώμα πρόσκρουσης, ένα τμήμα της κινητικής ενέργειας του 
βήματος μεταφέρεται στο σώμα πρόσκρουσης, το οποίο επίσης εκτελεί μία κίνηση μετατόπισης σε μικρή απόσταση (συνήθως < 1 mm) με 
ταχύτητα περίπου ενός μέτρου ανά δευτερόλεπτο (συνήθως < 1 m/s) μέχρι να επιβραδυνθεί η κίνηση του σώματος πρόσκρουσης από τον 
συζευγμένο ιστό ή τον εφαρμογέα.
Η κίνηση του σώματος πρόσκρουσης μεταφέρεται στον ιστό στο σημείο επαφής, από το οποίο εξαπλώνεται με αποκλίνοντα τρόπο ως 
κύμα ακτινικής πίεσης.
Τα κύματα πίεσης, όπως περιγράφονται εδώ, ξεκινούν από το σημείο εφαρμογής και κινούνται ακτινικά στον παρακείμενο ιστό. Η 
πυκνότητα ενέργειας του επαγόμενου κύματος πίεσης μειώνεται γρήγορα καθώς αυξάνεται η απόσταση από το σημείο εφαρμογής (σε 
αναλογία με την τιμή 1/r²), ώστε η ισχυρότερη επίδραση να είναι στο σημείο εφαρμογής του εφαρμογέα.
Φαίνεται ότι η αρχή της δράσης είναι τόσο καθολική ώστε ένα πλήθος διαφορετικών ενδείξεων να αποκρίνεται θετικά στη θεραπεία με 
κρουστικά κύματα. Για να μελετηθεί ο μηχανισμός δράσης, τα κρουστικά κύματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν χαρακτηριστεί 
με ακρίβεια με τη βοήθεια των παραμέτρων που περιγράφονται στο κείμενο. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να καθοριστούν οι 
σχέσεις δοσολογίας/αποτελέσματος και να αποκτηθούν επαρκείς γνώσεις για το μηχανισμό δράσης. Πάντως, το γεγονός ότι τα εστιασμένα 
κρουστικά κύματα και τα μη εστιασμένα κύματα πίεσης, τα οποία έχουν σαφείς φυσικές διαφορές, παρουσιάζουν παρόμοια αποτελέσματα, 
ειδικά στη διέγερση των διεργασιών θεραπείας, σημαίνει ότι και οι δύο μορφές ενέργειας δεν έχουν άμεση μηχανική επίδραση αλλά 
επιδρούν στην αισθητηριοκινητική αντανακλαστική συμπεριφορά. Φαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί μια αναδιοργάνωση των 
παθολογικών αντανακλαστικών μοτίβων λόγω της διεγερτικής επίδρασης των κρουστικών κυμάτων και των κυμάτων πίεσης. Αυτό θα 
προσέφερε έναν έως τώρα άγνωστο αριθμό δυνατοτήτων για περαιτέρω θεραπευτικούς τομείς της εφαρμογής.
Οι μονάδες Intelect RPW χρησιμοποιούνται επομένως σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών σε νοσοκομεία και ιατρεία από ιατρούς και 
φυσιοθεραπευτές.
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Αντικατάσταση και εγκατάσταση του πομπού
Η χειρολαβή παραλαμβάνεται πλήρως συναρμολογημένη αλλά, εάν 
κάποια στιγμή χρειαστεί να αντικατασταθεί ο πομπός, κάντε τα εξής:

1  Αποσυνδέστε τη μονάδα 
από το ρεύμα.

2  Ξεβιδώστε το οπίσθιο 
πώμα περιστρέφοντάς 
το αριστερόστροφα και 
κρατώντας τη χειρολαβή. 
 

3  Ξεβιδώστε το πρόσθιο 
πώμα περιστρέφοντάς 
το δεξιόστροφα και 
κρατώντας το οπίσθιο 
πώμα. 
 
 
 
 

4  Αφαιρέστε και 
αντικαταστήστε τους 
δακτυλίους σχήματος "O" 
στον πομπό, αν χρειάζεται. 
 
 
 
 
 

5  Πιέστε τον πομπό και τους 
αποστάτες διαμέσου του 
πρόσθιου πώματος. 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ
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6  Πιέστε το πρόσθιο πώμα 
επάνω στο οπίσθιο πώμα 
και περιστρέψτε το οπίσθιο 
πώμα δεξιόστροφα για να 
το σφίξετε. 
 

 
 
 
 

7  Εφαρμόστε το οπίσθιο 
πώμα επάνω στη 
χειρολαβή και περιστρέψτε 
το δεξιόστροφα κρατώντας 
τη χειρολαβή. Σφίξτε καλά. 
 
 

8  Ευθυγραμμίστε την κόκκινη 
κουκίδα στο συνδετήρα 
με την κόκκινη κουκίδα 
στην υποδοχή και πιέστε 
το συνδετήρα μέσα στην 
υποδοχή. 
 
 
 

9  Χρησιμοποιήστε το 
άγκιστρο καλωδίου στο 
πλάι της μονάδας για να 
τοποθετήσετε το καλώδιο 
του εφαρμογέα. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη βιδώσετε στραβά τα δύο πώματα όταν σφίγγετε.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•	Μη διασταυρώνετε καλώδια.
•	Για να αφαιρέσετε το καλώδιο από τη χειρολαβή, βεβαιωθείτε ότι 

η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Κρατήστε τη χειρολαβή 
καθώς αφαιρείτε το καλώδιο για να μην πέσει η χειρολαβή στο 
δάπεδο.
•	Προσέχετε τον ασθενή συνεχώς κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η μονάδα έχει συναρμολογηθεί πλήρως στο εργοστάσιο και είναι 
έτοιμη για χρήση, με την εξαίρεση της σύνδεσης της χειρολαβής 
και του καλωδίου ρεύματος.
Προχωρήστε ως εξής για να ετοιμάσετε τη μονάδα για λειτουργία:

•	 Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναφέρεται στην ετικέτα του 
σειριακού αριθμού είναι κατάλληλη για την τάση που είναι 
διαθέσιμη στο κτίριο.

•	 Τοποθετήστε τον απαιτούμενο πομπό (ένθετο) μέσα στη 
χειρολαβή. Βλ. σελίδα 34 για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την τοποθέτηση του πομπού.

•	 Συνδέστε το καλώδιο της χειρολαβής στην αντίστοιχη 
υποδοχή στην οπίσθια πλευρά της μονάδας. Τοποθετήστε 
το καλώδιο σύνδεσης στο άγκιστρο καλωδίου στο πλάι της 
μονάδας.

•	 Ελέγξτε την κατάσταση του περιβλήματος και τη μόνωση 
της χειρολαβής, του καλωδίου σύνδεσης της χειρολαβής και 
του καλωδίου ρεύματος. Βεβαιωθείτε επίσης ότι τα καλώδια 
έχουν δρομολογηθεί σωστά.

•	 Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε μια 
γειωμένη παροχή ρεύματος. Δεν χρειάζεται να συνδέσετε 
το καλώδιο ρεύματος σε μεμονωμένο κύκλωμα για να 
λειτουργεί σωστά η μονάδα αυτή.

•	 Η θέση της συσκευής είναι τέτοια που δεν είναι δύσκολη η 
αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος από την 
πρίζα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

•	 Πιέστε τις γλωττίδες των ασφαλιζόμενων τροχών για να 
εμποδίσετε την κίνηση των μπροστινών τροχών.

Η μονάδα και η χειρολαβή πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιον τρόπο 
ώστε να μη δημιουργούν κινδύνους προσωπικού τραυματισμού. 
Επομένως, πρέπει να διαβάσετε και να εφαρμόσετε τις οδηγίες 
ασφάλειας και τη λίστα αντενδείξεων πριν θέσετε σε λειτουργία τη 
μονάδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι ηλεκτρικά γειωμένη συνδέοντάς την 
μόνο σε μια γειωμένη ηλεκτρική παροχή, η οποία είναι συμβατή με 
τις ισχύουσες εθνικές και τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες για τον 
ηλεκτρισμό.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Πριν εφαρμόσετε κύματα ακτινικής πίεσης στον ασθενή, πρέπει 
να προετοιμάσετε το δέρμα του ασθενούς. Προετοιμάζοντας 
κατάλληλα το δέρμα του ασθενούς για θεραπεία, επιτρέπετε να 
φθάσει στις επιφάνειες-στόχους περισσότερη ενέργεια και μειώνετε 
τον κίνδυνο δερματικού ερεθισμού.

Για να προετοιμάσετε το δέρμα του ασθενούς για θεραπεία, κάντε 
τα εξής:

1  Πλύντε επιμελώς την επιφάνεια του δέρματος στην οποία 
σκοπεύετε να εφαρμόσετε θεραπεία με ήπιο σαπούνι και νερό ή 
σκουπίστε με οινόπνευμα.

2  Στεγνώστε το δέρμα εντελώς.

3  Απλώστε άφθονη γέλη σύζευξης στην επιφάνεια-στόχο, στο 
δέρμα του ασθενούς.
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1  Συνδέστε το αρσενικό άκρο 
του καλωδίου ρεύματος σε 
μια εγκεκριμένη πρίζα. 
 
 
 
 
 

2  Συνδέστε το θηλυκό άκρο 
του καλωδίου ρεύματος 
στην υποδοχή IEC στο πλάι 
της μονάδας. 
 
 
 
 

3  Πιέστε τις γλωττίδες των 
ασφαλιζόμενων τροχών για 
να εμποδίσετε την κίνηση 
των μπροστινών τροχών. 
 
 

4  Πατήστε το πλήκτρο 
λειτουργίας On/Off ή 
ακουμπήστε την οθόνη LCD. 
Όταν πατήσετε το πλήκτρο 
λειτουργίας On/Off ή 
ακουμπήσετε την οθόνη LCD, 
θα συμβούν τα εξής:

•	θα ακούσετε τρεις 
γρήγορους ήχους ("μπιπ")

•	η μπλε ενδεικτική λυχνία 
θα ανάψει

•	θα εμφανιστεί η αρχική 
οθόνη.

•	όταν αναβοσβήνει η μπλε 
λυχνία LED, αυτό 
υποδεικνύει ότι η συσκευή 
τροφοδοτείται αλλά δεν 
είναι ενεργοποιημένη.

Η Διασύνδεση χειριστή αποτελείται από πλήκτρα και μία οθόνη 
αφής υγρών κρυστάλλων (LCD). Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα 
να βλέπει τις επιλογές των παραμέτρων στην οθόνη και να κάνει 
επιλογές πατώντας τα πλήκτρα απευθείας στην οθόνη LCD. Η 
οθόνη LCD παρέχει χωρίς διακοπή πληροφορίες κατά τη διάρκεια 
των θεραπειών για την ένταση και τον αριθμό των χορηγούμενων 
παλμών. Οι παράμετροι ρυθμίζονται με χρήση των πλήκτρων  και 

. Η έξοδος μπορεί να διακοπεί από τον χρήστη με πάτημα των 
πλήκτρων PAUSE ή STOP που βρίσκονται στη Διασύνδεση χειριστή.

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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Η μονάδα Intelect RPW διαθέτει τις ακόλουθες μεθόδους από τις 
οποίες μπορείτε να ξεκινήσετε μία θεραπευτική συνεδρία:

•	Ενδείξεις γρήγορης σύνδεσης (σελίδα 42)
•	Αρχική οθόνη (σελίδα 43)
•	Κλινικά πρωτόκολλα (σελίδα 48)
•	Πρωτόκολλα χρήστη (σελίδα 50)
•	Κάρτα ασθενούς (σελίδα 57)

Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη είναι η κύρια οθόνη θεραπείας. Μετά την επιλογή 
των παραμέτρων θεραπείας, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε 
την ισχύ εξόδου (σε bar) κατά τη διάρκεια της θεραπείας στην 
αρχική οθόνη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  και .

Οθόνη επεξεργασίας θεραπείας

1  Στην αρχική οθόνη, 
πατήστε το πλήκτρο 

. Θα εμφανιστεί 
η οθόνη επεξεργασίας 
θεραπείας. 
 
 
 

2  Αυξήστε τις τιμές των 
παραμέτρων στην οθόνη 
επεξεργασίας θεραπείας 
πατώντας το πλήκτρο .

3  Μειώστε τις τιμές των 
παραμέτρων πατώντας το 
πλήκτρο . 
 
 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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4  Μπορείτε επίσης να 
αυξομειώνετε τις τιμές των 
παραμέτρων πατώντας και 
σύροντας το πλήκτρο  
αριστερά ή δεξιά.

5  Πατήστε το πλήκτρο Mode 
(Τρόπος λειτουργίας) για να 
επιλέξετε Single (Απλός) ή 
Continuous (Συνεχής).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράμετροι παλμικής 
συχνότητας δεν είναι δια-
θέσιμες όταν είναι επιλεγ-
μένος ο τρόπος λειτουργίας 
Single (Απλός).

6  Πατήστε το πλήκτρο 
Ramp (Κλιμάκωση) για 
να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία κλιμάκωσης.  Για 
περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τη λειτουργία 
κλιμάκωσης, βλ. σελίδες 
44-45.

7  Πατήστε το πλήκτρο 
Handpiece/Transmitter 
(Χειρολαβή/Πομπός) για 
να επιλέξετε τον πομπό για 
τη θεραπεία. Βλ. "Οθόνη 
επιλογής πομπού" για 
περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με αυτό το 
χαρακτηριστικό.

8  Πατήστε το πλήκτρο  
για να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη οθόνη.

9  Πατήστε το πλήκτρο  
για να επιστρέψετε στην 
αρχική οθόνη.

Οθόνη επιλογής πομπού

1  Στην οθόνη Edit Treatment 
(Επεξεργασία θεραπείας), 
πατήστε το πλήκτρο 
Handpiece/Transmitter 
(Χειρολαβή/Πομπός). 
Θα εμφανιστεί η οθόνη 
Select Transmitter (Επιλογή 
πομπού).

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

2  Πατήστε τον πομπό για να 
το επισημάνετε ή πατήστε 
τα πλήκτρα  και  για 
να κυλήσετε τη λίστα με 
τους διαθέσιμους πομπούς. 
 
 
 
 

3  Πατήστε το πλήκτρο 
Transmitter Information 
(Πληροφορίες πομπού) 
για να εμφανίσετε τεχνικά 
στοιχεία του πομπού.

4  Πατήστε το πλήκτρο  
για να κάνετε αποδεκτή 
την επιλογή που έχει 
επισημανθεί και να 
επιστρέψετε στην οθόνη 
επεξεργασίας θεραπείας.

5  Πατήστε το πλήκτρο  
για να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη οθόνη.

6  Πατήστε το πλήκτρο  
για να επιστρέψετε στην 
αρχική οθόνη.

Ενδείξεις γρήγορης σύνδεσης
Πατώντας το πλήκτρο Quick Link Indications (Ενδείξεις γρήγορης 
σύνδεσης) στην αρχική οθόνη, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση 
σε συγκεκριμένες προ-προγραμματισμένες ενδείξεις, για γενική 
αναφορά μόνο, οι οποίες διευκολύνουν την επιλογή της κατάλληλης 
εξόδου και την τοποθέτηση της χειρολαβής για τις ειδικές 
διαγνώσεις συνδρόμων ασθενών.

1  Στην αρχική οθόνη, 
πατήστε το πλήκτρο Quick 
Link Indications (Ενδείξεις 
γρήγορης σύνδεσης). Θα 
εμφανιστεί η οθόνη Quick 
Link Indications (Ενδείξεις 
γρήγορης σύνδεσης).

2  Κάντε κλικ σε ένα από τα 
πλήκτρα της οθόνης Quick 
Link Indications (Ενδείξεις 
γρήγορης σύνδεσης) 
(ανάλογα με τις ανάγκες 
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και τα συμπτώματα του 
ασθενούς). Θα εμφανιστεί 
η αρχική οθόνη με 
τις προκαθορισμένες 
παραμέτρους για την 
ένδειξη που επιλέξατε, για 
να ξεκινήσει η θεραπεία. 
Για παράδειγμα, μπορείτε 
να πατήσετε το πλήκτρο 
Low Back Pain (Οσφυαλγία) 
το οποίο θα υποχρεώσει 
την αρχική οθόνη να 
εμφανίσει τις αντίστοιχες 
παραμέτρους θεραπείας.

Έναρξη θεραπείας από την αρχική οθόνη

1  Στην αρχική οθόνη, 
πατήστε τα πλήκτρα  και 

 για να καθορίσετε την 
κατάλληλη ισχύ εξόδου (σε 
bar) για τη θεραπεία. 
 
 
 

2  Πατήστε το πλήκτρο START 
(Έναρξη) στη Διασύνδεση 
χρήστη για να ξεκινήσετε 
τη θεραπεία. Όταν 
πατηθεί το πλήκτρο START 
(Έναρξη), θα εμφανιστεί το 
εικονίδιο . 
 

3  Πατήστε το πλήκτρο 
πυροδότησης στη 
χειρολαβή για να 
ενεργοποιηθεί η χειρολαβή. 
Η μονάδα αρχίζει να 
εκπέμπει ενέργεια κυμάτων 
ακτινικής πίεσης.
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Χρήση του πλήκτρου Ramp
Το πλήκτρο Ramp (Κλιμάκωση) ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη 
λειτουργία κλιμάκωσης. Η κλιμάκωση της έντασης επιτρέπει στον 
ασθενή να συνηθίσει στην πίεση της εξόδου και να μη δεχθεί 
απότομα την πλήρη έξοδο. Όταν έχει πατηθεί, το πλήκτρο Ramp 
επιτρέπει στη μονάδα να αυξάνει βαθμιαία την ένταση από 1,4 bar 
στην καθορισμένη ένταση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η λειτουργία κλιμάκωσης δεν είναι διαθέσιμη 
όταν μια θεραπευτική συνεδρία είναι σε 
εξέλιξη.

1  Για παράδειγμα, στην 
αρχική οθόνη, ρυθμίστε 
την ένταση στα 3,8 bar.

2  Πατήστε το πλήκτρο 
Ramp ώστε να είναι 
ενεργοποιημένο ("On"). 
 
 
 
 
 
 

3  Όταν πατηθεί το πλήκτρο 
START (Έναρξη) και το 
πλήκτρο πυροδότησης στη 
χειρολαβή, παρατηρήστε 
ότι η γραμμή προόδου 
αυξάνεται βαθμιαία έως τη 
ρύθμιση 3,8 bar. Η πλήρης 
ένταση επιτυγχάνεται μετά 
τη χορήγηση του ενός 
τρίτου των παλμών στον 
ασθενή (666 παλμοί στο 
συγκεκριμένο παράδειγμα).

Εάν το πλήκτρο PAUSE 
(Παύση) ή το πλήκτρο 
πυροδότησης στη 
χειρολαβή πατηθεί για να 
διακοπεί η θεραπεία πριν 
από την πλήρη κλιμάκωση 
της έντασης, η λειτουργία 
κλιμάκωσης θα συνεχιστεί 
ότι συνεχιστεί η θεραπεία. 
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Χρήση του πλήκτρου Ramp για διακοπή της 
κλιμάκωσης
Όταν η λειτουργία κλιμάκωσης χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια 
μιας θεραπευτικής συνεδρίας με τον τρόπο που περιγράφεται στην 
προηγούμενη ενότητα, η ένταση μπορεί να διακοπεί αν πατηθεί το 
πλήκτρο Ramp (Κλιμάκωση) (το πλήκτρο Ramp θα έχει την ένδειξη 
"Ramp Off" (Απενεργοποίηση κλιμάκωσης)). Η λειτουργία αυτή είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη όταν ο ασθενής αισθάνεται δυσφορία λόγω τη 
έντασης ή όταν το επίπεδο της έντασης έχει επιτευχθεί από την 
απόκριση του ασθενούς.

1  Αφού ολοκληρώσετε τα 
βήματα 1-2 στη σελίδα 44, 
πατήστε το πλήκτρο 
START (Έναρξη) και το 
πλήκτρο πυροδότησης στη 
χειρολαβή.

Παρατηρήστε ότι η 
γραμμή προόδου βαθμιαία 
αυξάνεται.

2  Όταν το πλήκτρο Ramp 
πατηθεί πριν από την 
πλήρη κλιμάκωση της 
έντασης, το επίπεδο 
έντασης ρυθμίζεται στην 
αντίστοιχη τιμή.

Για παράδειγμα, αν 
ρυθμίσατε την ένταση στα 
3,8 bar και πατήσατε το 
πλήκτρο Ramp πριν φτάσει 
η ένταση στα 3,8 bar, η 
υπόλοιπη θεραπεία θα 
ρυθμιστεί στην ένταση 
στην οποία πατήσατε 
το πλήκτρο (2,0 bar στο 
συγκεκριμένο παράδειγμα).
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ΔΙΑΚΟΠΗ, ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Διακοπή θεραπείας με χρήση του πλήκτρου STOP
Για να διακόψετε τη θεραπεία, πατήστε το πλήκτρο STOP (Διακοπή) 
στη Διασύνδεση χρήστη. Όταν πατήσετε το πλήκτρο STOP:

•	 Ο εφαρμογέας τερματίζει την εκπομπή ενέργειας κυμάτων 
ακτινικής πίεσης.

•	 Εμφανίζεται το μήνυμα "Η θεραπεία διακόπηκε από το 
χρήστη. Αγγίξτε οπουδήποτε για να συνεχίσετε . . ."

•	 Η μονάδα εκπέμπει τρεις τόνους μεγάλης διάρκειας.

1  Αγγίξτε την οθόνη. Θα 
εμφανιστεί η οθόνη 
"Ολοκλήρωση θεραπείας".

Αν επιλέξετε να 
αποθηκεύσετε τις 
τρέχουσες παραμέτρους 
σε μια κάρτα ασθενούς, 
πατήστε το πλήκτρο 
Save to Patient Card 
(Αποθήκευση σε 
κάρτα ασθενούς) και 
ακολουθήστε τις οδηγίες 
στη σελίδα 61, αρχίζοντας 
από το βήμα 2. 

Αν επιλέξετε να 
αποθηκεύσετε τις 
τρέχουσες παραμέτρους 
ως πρωτόκολλο χρήστη, 
πατήστε το πλήκτρο Save 
Protocol (Αποθήκευση 
πρωτοκόλλου) και 
ακολουθήστε τις οδηγίες 
στη σελίδα 51, αρχίζοντας 
από το βήμα 4.

Αν επιλέξετε να ξεκινήσετε πάλι με την ίδια θεραπεία, πατήστε το 
πλήκτρο Run this Treatment (Εφαρμογή αυτής της θεραπείας). Θα 
επιστρέψετε στην αρχική οθόνη με τις ίδιες παραμέτρους.

Παύση θεραπείας με χρήση του πλήκτρου Pause
Η θεραπεία μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή αν πατηθεί το 
πλήκτρο PAUSE (Παύση) στη Διασύνδεση χρήστη. Όταν πατηθεί το 
πλήκτρο PAUSE (Παύση), συμβαίνουν τα παρακάτω:

•	 Ο εφαρμογέας τερματίζει την εκπομπή ενέργειας κυμάτων 
ακτινικής πίεσης

•	 Το σύμβολο  (παύση) εμφανίζεται και αναβοσβήνει
Για να συνεχίσετε τη θεραπεία, πατήστε το πλήκτρο PAUSE (Παύση) 
ή START (Έναρξη) στη Διασύνδεση χρήστη. 
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ΔΙΑΚΟΠΗ, ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
Παύση θεραπείας με χρήση του πλήκτρου 
πυροδότησης
Η θεραπεία μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή αν πατηθεί το 
πλήκτρο πυροδότησης στη χειρολαβή. Όταν πατηθεί το πλήκτρο 
πυροδότησης, συμβαίνουν τα παρακάτω:

•	 Ο εφαρμογέας τερματίζει την εκπομπή ενέργειας κυμάτων 
ακτινικής πίεσης

•	 Το σύμβολο  εξακολουθεί να εμφανίζεται
Για να συνεχίσετε τη θεραπεία, πατήστε το πλήκτρο πυροδότησης 
στη χειρολαβή.

Ολοκλήρωση της θεραπευτικής συνεδρίας
Όταν η μονάδα ολοκληρώσει τον καθορισμένο αριθμό παλμών:

•	 Ο εφαρμογέας τερματίζει την εκπομπή ενέργειας κυμάτων 
ακτινικής πίεσης

•	 Εμφανίζεται το μήνυμα "Η 
θεραπεία ολοκληρώθηκε. 
Αγγίξτε οπουδήποτε για 
να συνεχίσετε . . ."

•	 Η μονάδα εκπέμπει τρεις 
τόνους μεγάλης διάρκειας

Αν επιλέξετε να 
αποθηκεύσετε τις 
τρέχουσες παραμέτρους 
σε μια κάρτα ασθενούς, 
πατήστε το πλήκτρο 
Save to Patient Card 
(Αποθήκευση σε 
κάρτα ασθενούς) και 
ακολουθήστε τις οδηγίες 
στη σελίδα 61, αρχίζοντας 
από το βήμα 2. 

Αν επιλέξετε να 
αποθηκεύσετε τις 
τρέχουσες παραμέτρους 
ως πρωτόκολλο χρήστη, 
πατήστε το πλήκτρο Save 
Protocol (Αποθήκευση 
πρωτοκόλλου) και 
ακολουθήστε τις οδηγίες 
στη σελίδα 51, αρχίζοντας 
από το βήμα 4.

Αν επιλέξετε να ξεκινήσετε πάλι με την ίδια θεραπεία, πατήστε το 
πλήκτρο Run this Treatment (Εφαρμογή αυτής της θεραπείας). Θα 
επιστρέψετε στην αρχική οθόνη με τις ίδιες παραμέτρους.
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1  Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα 
MMC με την επιγραφή 
"SWD Clinical Resource 
Library" (Bιβλιοθήκη 
κλινικών πόρων SWD) έχει 
εισαχθεί στη θύρα MMC.

2  Στην αρχική οθόνη, 
πατήστε το πλήκτρο 
Clinical Protocols 
(Κλινικά πρωτόκολλα). 
Θα εμφανιστεί η οθόνη 
Clinical Protocols (Κλινικά 
πρωτόκολλα).

3  Πατήστε στη συγκεκριμένη 
περιοχή του σώματος, στην 
εικόνα με την πρόσθια ή 
την οπίσθια όψη, για να 
επιλέξετε την περιοχή του 
σώματος που προορίζεται 
για θεραπεία. Εμφανίζεται η 
οθόνη που αντιστοιχεί στην 
περιοχή του σώματος που 
πατήσατε. 

4  Αν έχει εφαρμογή, πατήστε 
τα πλήκτρα  και  για 
να διατρέξετε τις σελίδες 
των πρωτοκόλλων.

5  Πατήστε το πρωτόκολλο 
για να το επισημάνετε ή 
πατήστε τα πλήκτρα  
και  για να διατρέξετε τη 
λίστα.

6  Πατήστε το πλήκτρο  
για να κάνετε αποδεκτή 
την επισημασμένη επιλογή. 
Θα εμφανιστούν οι 
προτεινόμενες παράμετροι, 
ο πομπός και οι 
πληροφορίες τοποθέτησης.

7  Για να επιλέξετε αυτό 
το πρωτόκολλο και να 
ξεκινήσετε τη θεραπεία, 
πατήστε το πλήκτρο  
Εμφανίζεται η αρχική 
οθόνη και μπορείτε να 
αρχίσετε τη θεραπεία.

ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Οι ενδείξεις που περιέχονται στην παρούσα ενότητα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον ως κατευθυντήριες οδηγίες. Κάθε ασθενής πρέπει 
να αξιολογείται μεμονωμένα ώστε να προσδιορίζεται η καταλληλότητα της ρύθμισης των παραμέτρων πριν από τη χρήση.
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8  Αν θέλετε να αλλάξετε 
το πρωτόκολλο (π.χ. ο 
προτεινόμενος πομπός δεν 
ταιριάζει με τη χειρολαβή 
που χρησιμοποιείτε), 
πατήστε το πλήκτρο 
Alternate Protocol 
(Εναλλακτικό πρωτόκολλο). 
Θα εμφανιστεί η επόμενη 
οθόνη Clinical Protocols 
(Κλινικά πρωτόκολλα).

9  Πατήστε το πλήκτρο 
. Θα εμφανιστεί η 

αρχική οθόνη με τις νέες 
παραμέτρους.

10  Πατήστε τα πλήκτρα  και 
 για να καθορίσετε την 

κατάλληλη έξοδο ισχύος 
για τη θεραπεία.

11  Πατήστε το πλήκτρο 
επεξεργασίας για να 
αλλάξετε τις παραμέτρους.

12  Πατήστε πλήκτρο START 
(Έναρξη) για να αρχίσει η 
θεραπεία.

13  Πατήστε το πλήκτρο 
πυροδότησης για να 
ενεργοποιήσετε τη 
χειρολαβή.

ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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Η μονάδα Intelect RPW σας επιτρέπει να προσαρμόζετε ένα πρωτόκολλο σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενούς. Οι παράμετροι 
θεραπείας που έχουν επιλεγεί στην αρχική οθόνη μπορούν να αποθηκευτούν ως νέο πρωτόκολλο χρήστη ή να αποθηκευτούν και να 
αντικαταστήσουν ένα ήδη αποθηκευμένο πρωτόκολλο χρήστη. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως 200 πρωτόκολλα χρήστη.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

Ανάκτηση πρωτοκόλλων χρήστη
1  Στην αρχική οθόνη, 

πατήστε το πλήκτρο User 
Protocols (Πρωτόκολλα 
χρήστη). Θα εμφανιστεί 
η οθόνη User Protocols 
(Πρωτόκολλα χρήστη).

2  Πατήστε το πλήκτρο 
Retrieve Protocol 
(Ανάκτηση πρωτοκόλλου). 
Θα εμφανιστεί η οθόνη 
Retrieve Protocol 
(Ανάκτηση πρωτοκόλλου).

3  Πατήστε ή κυλήστε στο 
επιθυμητό πρωτόκολλο 
χρήστη για να προβάλετε 
τις παραμέτρους 
θεραπείας.

4  Πατήστε  για να 
επιλέξετε το επισημασμένο 
πρωτόκολλο. Θα 
επιστρέψετε στην αρχική 

οθόνη για να αρχίσει η 
θεραπεία.

Διαγραφή πρωτοκόλλων χρήστη
1  Για να διαγράψετε το 

επισημασμένο πρωτόκολλο 
χρήστη, πατήστε το 
πλήκτρο Delete (Διαγραφή) 
στην οθόνη Retrieve 
Protocol (Ανάκτηση 
πρωτοκόλλου). Θα 
εμφανιστεί ένα μήνυμα που 
θα ζητήσει επιβεβαίωση 
της διαγραφής.

2  Πατήστε το πλήκτρο Yes 
(Ναι) για να διαγράψετε 
το πρωτόκολλο χρήστη. 
Θα επιστρέψετε στην 
οθόνη Retrieve Protocol 
(Ανάκτηση πρωτοκόλλου).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πατήσετε Yes (Ναι), το όνομα και οι 
παράμετροι του πρωτοκόλλου χρήστη θα 
διαγραφούν μόνιμα από τη μονάδα.
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ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΗ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

3  Πατήστε το πλήκτρο No 
(Όχι) για να διατηρήσετε 
το πρωτόκολλο χρήστη 
και να επιστρέψετε στην 
οθόνη Retrieve Protocol 
(Ανάκτηση πρωτοκόλλου).

Αποθήκευση νέων πρωτοκόλλων χρήστη

1  Ρυθμίστε τις 
παραμέτρους θεραπείας 
ολοκληρώνοντας τα 
βήματα που αναφέρονται 
στην ενότητα "Έναρξη 
θεραπείας" στις σελίδες 
40-42, αλλά μην πατήσετε 
το πλήκτρο START 
(Έναρξη).

2  Στην αρχική οθόνη, 
πατήστε το πλήκτρο User 
Protocols (Πρωτόκολλα 
χρήστη). Θα εμφανιστεί 
η οθόνη User Protocols 
(Πρωτόκολλα χρήστη).

3  Πατήστε το Save 
Protocol (Αποθήκευση 

πρωτοκόλλου). Θα 
εμφανιστεί η οθόνη Save 
Protocol (Αποθήκευση 
πρωτοκόλλου).

4  Για να δημιουργήσετε 
ένα όνομα για το νέο 
πρωτόκολλο, πατήστε το 
πλήκτρο Save Protocol as a 
New Name (Αποθήκευση 
πρωτοκόλλου ως νέο 
όνομα). Θα εμφανιστεί η 
οθόνη με το πληκτρολόγιο.

5  Πληκτρολογήστε 
το όνομα του νέου 
πρωτοκόλλου. Το όνομα 
του νέου πρωτοκόλλου 
μπορεί να περιέχει έως 
25 αλφαριθμητικούς 
χαρακτήρες. 
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6  Πατήστε το πλήκτρο  
για να αποθηκεύσετε το 
όνομα του πρωτοκόλλου. 
Θα εμφανιστεί για 
λίγο ένα μήνυμα που 
θα επιβεβαιώνει την 
αποθήκευση του 
πρωτοκόλλου. Πατήστε σε 
ένα σημείο της οθόνης. Η 
αρχική οθόνη εμφανίζει 
τις παραμέτρους του 
πρωτοκόλλου χρήστη που 
μόλις αποθηκεύσατε.

Επεξεργασία υπαρχόντων πρωτοκόλλων χρήστη
1  Για να επεξεργαστείτε τις 

παραμέτρους θεραπείας 
ενός ήδη αποθηκευμένου 
πρωτοκόλλου χρήστη, 
πατήστε για να 
επισημάνετε ή κυλήστε τη 
λίστα με τα πρωτόκολλα 
χρήστη και επισημάνετε 
το κατάλληλο πρωτόκολλο 
χρήστη.

2  Πατήστε το πλήκτρο  
για να επισημάνετε τις νέες 
παραμέτρους θεραπείας. 
Θα εμφανιστεί ένα 
μήνυμα που επιβεβαιώνει 
την αντικατάσταση των 
παλαιών παραμέτρων. 
Αν πατήσετε Yes 
(Ναι), θα εμφανιστεί 
για λίγο ένα μήνυμα 
που θα επιβεβαιώνει 
την αποθήκευση του 
πρωτοκόλλου και η αρχική 
οθόνη θα εμφανίσει 
τις παραμέτρους του 
πρωτοκόλλου χρήστη 
που μόλις αποθηκεύσατε. 
Αν πατήσετε No (Όχι), θα 
επιστρέψετε στην οθόνη 
Save Protocol (Αποθήκευση 
πρωτοκόλλου).

ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΗ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Βιβλιοθήκη Γραφικών Ανατομίας
Η Βιβλιοθήκη Γραφικών Ανατομίας διαθέτει εικόνες γραφικών 
της ανθρώπινης ανατομίας και παθολογικών καταστάσεων στις 
οποίες εφαρμόζεται η θεραπεία με κύματα ακτινικής πίεσης. Για 
να αποκτήσετε πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη Γραφικών Ανατομίας, 
βεβαιωθείτε ότι η κάρτα MMC με την επιγραφή "SWD Clinical 
Resource Library" (Bιβλιοθήκη κλινικών πόρων SWD) είναι στη θύρα 
MMC και κάντε τα εξής:

1  Στην οθόνη Clinical 
Resources (Κλινικοί πόροι), 
πατήστε το πλήκτρο 
Anatomical Graphics 
Library (Βιβλιοθήκη 
Γραφικών Ανατομίας). 
θα εμφανιστεί η οθόνη 
Anatomical Graphical 
Library (Βιβλιοθήκη 
Γραφικών Ανατομίας). 
 

2  Πατήστε το πλήκτρο της 
περιοχής του σώματος 
στην οποία σκοπεύετε να 
εφαρμόσετε θεραπεία. Θα 
εμφανιστεί η οθόνη που 
αντιστοιχεί στην περιοχή 
σώματος που επιλέξατε. 
Για παράδειγμα, μπορεί να 
πιέσετε τον αυχένα, οπότε 
θα εμφανιστεί η οθόνη 
Neck: Page 1 of 2 (Αυχένας: 
Σελίδα 1 από 2).

3  Αν υπάρχει, πατήστε το 
εικονίδιο  για να 
εμφανίσετε πρόσθετες 
παθολογικές εικόνες. 
 
 
 
 

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Εκπαιδευτικές Βιβλιοθήκες πατώντας το πλήκτρο με το εικονίδιο  (πλήκτρο Clinical Resources - Κλινικοί πόροι) 
που βρίσκεται κάτω από την οθόνη αφής. Η οθόνη Clinical Resources (Κλινικοί πόροι) σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις οθόνες Educational 
Libraries (Εκπαιδευτικές Βιβλιοθήκες), Patient Card management (Διαχείριση κάρτας ασθενούς) και Utilities (Βοηθητικά προγράμματα).
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4  Πατήστε ένα πλήκτρο 
στην αριστερή πλευρά της 
οθόνης (Anatomical Images 
- Ανατομικές εικόνες) για 
να εμφανίσετε μία λίστα 
των μυών ή των οστών της 
περιοχής.

5  Πατήστε το πλήκτρο  
για να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη οθόνη.

6  Πατήστε ένα πλήκτρο στη 
δεξιά πλευρά της οθόνης 
(Pathological Images - 
Παθολογικές εικόνες) για να 
εμφανίσετε την απεικόνιση 
μιας κοινής διαταραχής 
που συσχετίζεται με τη 
συγκεκριμένη περιοχή 
σώματος.

7  Πατήστε το πλήκτρο  
για να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη οθόνη.

Βιβλιοθήκη Τοποθέτησης Χειρολαβής
Η Βιβλιοθήκη Τοποθέτησης Χειρολαβής χρησιμεύει ως οδηγός για 
την τοποθέτηση πομπών για θεραπεία με κύματα ακτινικής πίεσης.

1  Στην οθόνη Clinical 
Resources (Κλινικοί πόροι), 
πατήστε το πλήκτρο 
Handpiece Placement 
Library (Βιβλιοθήκη 
Τοποθέτησης Χειρολαβής). 
Θα εμφανιστεί η οθόνη 
Select Treatment Area 
(Επιλέξτε περιοχή 
θεραπείας).

2  Πατήστε την περιοχή 
του σώματος στην οποία 
σκοπεύετε να εφαρμόσετε 
θεραπεία. Θα εμφανιστεί 
η οθόνη που αντιστοιχεί 
στην περιοχή σώματος που 
επιλέξατε. Για παράδειγμα, 
αν πατήσετε στο πόδι, θα 
εμφανιστεί η οθόνη Hand 
Piece Placement: Foot 
(Τοποθέτηση χειρολαβής: 
Πόδι).

ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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3  Πατήστε σε μία από τις 
μικρογραφίες τοποθέτησης 
χειρολαβής για να 
προβάλετε ολόκληρη 
την εικόνα τοποθέτησης 
χειρολαβής. Θα εμφανιστεί 
η οθόνη Handpiece 
Placement (Τοποθέτηση 
χειρολαβής). 
 

4  Πατήστε το πλήκτρο  
για να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη οθόνη.

5  Πατήστε το πλήκτρο  
για να επιστρέψετε στην 
αρχική οθόνη.

ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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Προβολή σκεπτικού
Όταν πατηθεί το πλήκτρο Shockwave Rationale (Σκεπτικό 
κρουστικού κύματος) θα εμφανιστεί μία επισκόπηση του κύματος 
ακτινικής πίεσης, μια λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας και 
μία σύνοψη των διαθέσιμων παραμέτρων.

1  Στην οθόνη Clinical 
Resources (Κλινικοί πόροι), 
πατήστε το πλήκτρο 
Shockwave Rationale 
(Σκεπτικό κρουστικού 
κύματος). Θα εμφανιστεί 
η οθόνη Shockwave 
Rationale (Σκεπτικό 
κρουστικού κύματος).

2  Πατήστε τα πλήκτρα  
και  για να διατρέξετε τις 
πληροφορίες.

3  Πατήστε το πλήκτρο  
για να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη οθόνη.

4  Πατήστε το πλήκτρο  
για να επιστρέψετε στην 
αρχική οθόνη.

Προβολή αντενδείξεων 
Όταν πατηθεί το πλήκτρο Contraindications (Αντενδείξεις) θα 
εμφανιστεί μία λίστα με τις περιπτώσεις για τις οποίες η θεραπεία με 
κύματα ακτινικής πίεσης αντενδείκνυται.

1  Στην οθόνη Clinical 
Resources (Κλινικοί πόροι), 
πατήστε το πλήκτρο 
Contraindications 
(Αντενδείξεις). Θα 
εμφανιστεί η οθόνη 
Contraindications 
(Αντενδείξεις). 

2  Πατήστε τα πλήκτρα  
και  για να διατρέξετε τις 
πληροφορίες.

3  Πατήστε το πλήκτρο  
για να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη οθόνη.

4  Πατήστε το πλήκτρο  
για να επιστρέψετε στην 
αρχική οθόνη.

ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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Τα πλήκτρα Patient Card (Κάρτα ασθενούς) χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα 
δεδομένων ενός ασθενούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο αυτό είναι ενεργό μόνον όταν έχει εισαχθεί μία κάρτα ασθενούς στην αντίστοιχη  θύρα της συσκευής.

Προβολή και ανάκτηση θεραπειών από την κάρτα 
ασθενούς
Πατήστε το πλήκτρο Patient Card (Κάρτα ασθενούς) για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα θεραπείας του ασθενούς τα 
οποία είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ασθενούς.

1  Στην οθόνη Clinical 
Resources (Κλινικοί πόροι), 
πατήστε το πλήκτρο 
Patient Card (Κάρτα 
ασθενούς). Θα εμφανιστεί η 
οθόνη Patient Card (Κάρτα 
ασθενούς). 

2  Πατήστε τα πλήκτρα  
και  για να διατρέξετε τις 
θεραπευτικές συνεδρίες. 
Οι παράμετροι θεραπείας 
για την επισημασμένη 
θεραπεία εμφανίζονται στο 
επάνω μέρος της οθόνης.

3  Πατήστε τα πλήκτρα  
και  εάν ο αριθμός των 
θεραπευτικών συνεδριών 
ξεπερνά τη μία σελίδα.

4  Πατήστε το πλήκτρο 
 για να επιλέξετε τη 

θεραπευτική συνεδρία. 
Θα εμφανιστεί η οθόνη 
παραμέτρων θεραπείας.

5  Εξετάστε τις παραμέτρους 
της θεραπευτικής 
συνεδρίας.

6  Πατήστε το πλήκτρο Run 
this Treatment (Εφαρμογή 
αυτής της θεραπείας) για 
να ξεκινήσετε τη θεραπεία.
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Επεξεργασία του προφίλ πόνου
Το πλήκτρο Edit Pain Profile (Επεξεργασία προφίλ πόνου) επιτρέπει 
την πρόσβαση στην οθόνη για να αποθηκευτούν οι πληροφορίες 
πόνου στην κάρτα ασθενούς κατά την εξέλιξη μιας θεραπευτικής 
συνεδρίας. Στις πληροφορίες περιλαμβάνονται:

•	 Κλίμακα πόνου πριν από τη θεραπεία
•	 Κλίμακα πόνου μετά τη θεραπεία
•	 Τύπος πόνου πριν από τη θεραπεία
•	 Τύπος πόνου μετά τη θεραπεία
•	 Χάρτης πόνου πριν από τη θεραπεία
•	 Χάρτης πόνου μετά τη θεραπεία
•	 Περιοχή θεραπείας

1  Στην οθόνη Clinical 
Resources (Κλινικοί πόροι), 
πατήστε το πλήκτρο Edit 
Pain Profile (Επεξεργασία 
προφίλ πόνου). Θα 
εμφανιστεί η οθόνη Edit 
Pain Profile (Επεξεργασία 
προφίλ πόνου). 
 

2  Στην ενότητα Pain Before 
Treatment (Πόνος πριν 
τη θεραπεία), πατήστε 
για να επιλέξετε Numeric 
(Αριθμητική) ή Visual 
(Οπτική) κλίμακα πόνου.

3  Πατήστε το πλήκτρο  για 
να μειώσετε την ποσότητα 
πόνου στην κλίμακα.

4  Πατήστε το πλήκτρο  για 
να αυξήσετε την ποσότητα 
πόνου στην κλίμακα.

5  Πατήστε το πλήκτρο Pain 
Type (Τύπος πόνου). Θα 
εμφανιστεί η οθόνη Select 
Pain Type Before Treatment 
(Επιλογή τύπου πόνου πριν 
τη θεραπεία).

6  Πατήστε στον τύπο πόνου 
ή χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα ,  και  
για να επιλέξετε τον τύπο 
πόνου. Θα επιστρέψετε 
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στην οθόνη Edit Pain Profile 
(Επεξεργασία προφίλ 
πόνου) με επιλεγμένο το 
νέο τύπο πόνου.

7  Πατήστε το πλήκτρο Edit 
Pain Map (Επεξεργασία 
χάρτη πόνου). Θα 
εμφανιστεί η οθόνη Pain 
Map Before Treatment 
(Χάρτης πόνου πριν από τη 
θεραπεία).

8  Πατήστε την περιοχή 
του σώματος στην οποία 
σκοπεύετε να εφαρμόσετε 
θεραπεία. Στις περιοχές που 
πατάτε εμφανίζεται μια μοβ 
σκίαση.

9  Πατήστε το πλήκτρο 
Clear (Καθαρισμός) για 
να εξαλείψετε όλες τις 
περιοχές που επιλέχθηκαν 
στο προηγούμενο βήμα.

10  Πατήστε το πλήκτρο  
για να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη οθόνη.

11  Στην ενότητα Pain After 
Treatment (Πόνος μετά τη 
θεραπεία), επαναλάβετε τα 
βήματα 2-10.

12  Πιέστε την οθόνη 
Treatment Area (Περιοχή 
θεραπείας). Θα εμφανιστεί 
η οθόνη Select Treatment 
Area (Επιλέξτε περιοχή 
θεραπείας).

13  Πατήστε στη συγκεκριμένη 
περιοχή του σώματος, στην 
εικόνα με την πρόσθια ή 
την οπίσθια όψη, για να 
επιλέξετε την περιοχή του 
σώματος που προορίζεται 
για θεραπεία. θα 
επιστρέψετε στην οθόνη Edit 
Pain Profile (Επεξεργασία 
προφίλ πόνου).
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14  Πατήστε Save to Patient 
Card (Αποθήκευση στην 
κάρτα ασθενούς) για 
να αποθηκεύσετε τις 
πληροφορίες πόνου στην 
κάρτα ασθενούς. 

15  Πατήστε το πλήκτρο  
για να επιστρέψετε στην 
οθόνη Clinical Resources 
(Κλινικοί πόροι).

16  Πατήστε το πλήκτρο  
για να επιστρέψετε στην 
αρχική οθόνη.

ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΚΑΡΤΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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Αποθήκευση θεραπειών στην κάρτα ασθενούς
Εάν ο χρόνος θεραπείας λήξει κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας ή 
εάν διακόψετε μία θεραπεία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο STOP, η 
μονάδα σας παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τη θεραπεία 
σε μια κάρτα ασθενούς. 

1  Πατήστε το πλήκτρο 
Save to Patient Card 
(Αποθήκευση σε κάρτα 
ασθενούς) όταν σας 
ζητηθεί.

2  Εκτελέστε τα βήματα 2-13 
στις σελίδες 58-60. 
 

3  Όταν πατήσετε στο 
πλήκτρο Save to Patient 
Card (Αποθήκευση σε 
κάρτα ασθενούς), θα 
εμφανιστεί για λίγη ώρα το 
μήνυμα "Treatment has 
been saved for (patient 
name)" (Η θεραπεία 
αποθηκεύτηκε για τον/την 
(όνομα ασθενούς)).

ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΚΑΡΤΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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Διαγραφή κάρτας ασθενούς
Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να διαγράψετε όλες τις 
πληροφορίες που υπάρχουν στην κάρτα ασθενούς.

1  Για να διαγράψετε όλες τις 
πληροφορίες της κάρτας 
ασθενούς, εισαγάγετε 
την κάρτα ασθενούς που 
θέλετε να σβήσετε στη 
θύρα δεδομένων κάρτας 
ασθενούς.

2  Πατήστε το πλήκτρο Erase 
Patient Card (Διαγραφή 
κάρτας ασθενούς). Θα 
εμφανιστεί ένα μήνυμα που 
θα ζητήσει επιβεβαίωση 
της διαγραφής. 
Πατήστε το πλήκτρο 
No (Όχι) αν δεν θέλετε 
να σβήσετε όλες τις 
πληροφορίες της κάρτας 
ασθενούς. Θα επιστρέψετε 
στην οθόνη Clinical 
Resources (Κλινικοί πόροι).

Πατήστε το πλήκτρο Yes 
(Ναι) για να σβήσετε όλες 
τις πληροφορίες της κάρτας 
ασθενούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αν πατήσετε 
το πλήκτρο 
Yes (Ναι), θα 
διαγράψετε 
μόνιμα όλα 
τα δεδομένα 
της κάρτας 
ασθενούς.

Θα επιστρέψετε στην 
οθόνη Clinical Resources 
(Κλινικοί πόροι).
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Προσθήκη και αλλαγή ονόματος κλινικής

1  Στην οθόνη Clinical 
Resources (Κλινικοί πόροι), 
πατήστε το πλήκτρο 
Unit Settings (Ρυθμίσεις 
μονάδας). Θα εμφανιστεί η 
οθόνη Unit Setup (Ρύθμιση 
μονάδας).

2  Στην οθόνη Unit Setup 
(Ρύθμιση μονάδας), 
πατήστε το πλήκτρο Clinic 
Name (Όνομα κλινικής). Θα 
εμφανιστεί η οθόνη με το 
πληκτρολόγιο.

3  Πληκτρολογήστε το όνομα 
του νέου πρωτοκόλλου. Το 
όνομα του πρωτοκόλλου 
μπορεί να περιέχει έως 
25 αλφαριθμητικούς 
χαρακτήρες.

4  Πατήστε το πλήκτρο  
για να αποθηκεύσετε το 
όνομα του πρωτοκόλλου 
και να επιστρέψετε στην 
οθόνη Unit Settings 
(Ρυθμίσεις μονάδας).

5  Πατήστε το πλήκτρο  
για να διαγράψετε τις νέες 
πληροφορίες που μπορεί 
να έχετε καταχωρίσει και 
να επιστρέψετε στην οθόνη 
Unit Settings (Ρυθμίσεις 
μονάδας).

Αυξομείωση έντασης ήχου της μονάδας
Στην οθόνη Unit Settings (Ρυθμίσεις μονάδας), πατήστε το πλήκτρο 
Volume (Ένταση) επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η κατάλληλη 
στάθμη έντασης. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο Volume 
(Ένταση) ηχεί ένας τόνος στη στάθμη έντασης που εμφανίζεται. 
Η ένταση θα παραμείνει στην ίδια στάθμη, ακόμη και μετά τον 
τερματισμό λειτουργίας της μονάδας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη Unit Settings (Ρυθμίσεις μονάδας), πατήστε το πλήκτρο Unit Settings (Ρυθμίσεις μονάδας) στην 
οθόνη Clinical Resources (Κλινικοί πόροι). Ο αριθμός έκδοσης του λογισμικού εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης.

64



Intelect® RPWΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

1  Στην οθόνη Unit Settings 
(Ρυθμίσεις μονάδας), 
πατήστε το πλήκτρο Set 
Date and Time (Ρύθμιση 
ημερομηνίας και ώρας). 
Θα εμφανιστεί η οθόνη Set 
Date and Time (Ρύθμιση 
ημερομηνίας και ώρας). 
 

2  Πατήστε τα πλήκτρα  και 
 για να ορίσετε το έτος, 

το μήνα, την ημέρα, την 
ώρα και τα λεπτά.

3  Πατήστε το πλήκτρο  
για να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις ημερομηνίας και 
ώρας που καταχωρίσατε 
και να επιστρέψετε στην 
οθόνη Unit Settings 
(Ρυθμίσεις μονάδας).

Επαναφορά ρυθμίσεων μονάδας
Το πλήκτρο αυτό επαναφέρει ρυθμίσεις όπως η γλώσσα, η ένταση 
ήχου και το όνομα της κλινικής στις αρχικές προκαθορισμένες 
ρυθμίσεις του εργοστασίου.

1  Στην οθόνη Unit Settings 
(Ρυθμίσεις μονάδας), 
πατήστε το πλήκτρο Reset 
Unit Settings (Επαναφορά 
ρυθμίσεων μονάδας). Θα 
εμφανιστεί το μήνυμα 
επαναφοράς ρυθμίσεων.

2  Ακουμπήστε σε ένα σημείο 
της οθόνης LCD. Θα 
επιστρέψετε στην οθόνη 
Unit Settings (Ρυθμίσεις 
μονάδας). 
 
Επαναφορά 
προεπιλεγμένων 
πρωτοκόλλων 

1  Για να επαναφέρετε όλα 
τα πρωτόκολλα χρήστη 
στις προεπιλεγμένες 
παραμέτρους, πατήστε 
το πλήκτρο Reset Default 
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Protocols (Επαναφορά 
προεπιλεγμένων 
πρωτοκόλλων). Θα 
εμφανιστεί ένα μήνυμα που 
θα ζητήσει επιβεβαίωση της 
επαναφοράς ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο No 
(Όχι) εάν δεν επαναφέρετε 
όλα τα πρωτόκολλα χρήστη 
στις προεπιλεγμένες 
παραμέτρους. Θα 
επιστρέψετε στην οθόνη 
Unit Settings (Ρυθμίσεις 
μονάδας).

Πατήστε το πλήκτρο Yes 
(Ναι) για να επαναφέρετε 
όλα τα πρωτόκολλα χρήστη 
στις προεπιλεγμένες 
παραμέτρους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατώντας το πλήκτρο Yes 
(Ναι), καταργείτε μόνιμα 
τα πρωτόκολλα χρήστη 
που μπορεί να έχετε 
δημιουργήσει.

Θα επιστρέψετε στην 
οθόνη Unit Settings 
(Ρυθμίσεις μονάδας).

Αλλαγή γλώσσας

1  Στην οθόνη Unit Settings 
(Ρυθμίσεις μονάδας), 
πατήστε το πλήκτρο 
Language (Γλώσσα). 
Θα εμφανιστεί η οθόνη 
Language (Γλώσσα).

2  Πατήστε τα πλήκτρα  
και  για να διατρέξετε 
τις σελίδες με τις διαθέσιμες 
γλώσσες.

3  Πατήστε τη γλώσσα για να 
την επισημάνετε ή πατήστε 
τα πλήκτρα  και  για 
να διατρέξετε τη λίστα.

4  Πατήστε το πλήκτρο  
για να κάνετε αποδεκτή 
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την επισημασμένη επιλογή. 
Θα επιστρέψετε στην 
οθόνη Unit Setup (Ρύθμιση 
μονάδας).  
Παρατηρήστε ότι όλα τα 
πλήκτρα εμφανίζονται 
τώρα στη γλώσσα που 
επιλέξατε. 
 
 

Επεξεργασία προεπιλεγμένων πομπών για κανάλια

1  Στην οθόνη Unit Settings 
(Ρυθμίσεις μονάδας), 
πατήστε το πλήκτρο Ch1 
Default Transmitter (Ch1 
Προεπιλεγμένος πομπός). 
Θα εμφανιστεί η οθόνη 
Select Transmitter (Επιλογή 
πομπού). 
 
 

2  Πατήστε τον πομπό για να 
το επισημάνετε ή πατήστε 
τα πλήκτρα  και  για 
να κυλήσετε τη λίστα με 
τους διαθέσιμους πομπούς. 
 
 

3  Πατήστε το πλήκτρο 
Transmitter Information 
(Πληροφορίες πομπού) 
για να εμφανίσετε τεχνικά 
στοιχεία του πομπού.

4  Πατήστε το πλήκτρο  
για να κάνετε αποδεκτή 
την επιλογή που έχει 
επισημανθεί και να 
επιστρέψετε στην οθόνη 
επεξεργασίας θεραπείας.

5  Πατήστε το πλήκτρο  
για να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη οθόνη.
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6  Αν επιλέξετε να 
χρησιμοποιήσετε και 
δεύτερη χειρολαβή κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας, 
επαναλάβετε τα βήματα 
1-5 για το πλήκτρο Ch2 
Default Transmitter (Ch2 
Προεπιλεγμένος πομπός).

Μηδενισμός μετρητή παλμών 
Η λειτουργία του Μετρητή παλμών επιτρέπει στη μονάδα να 
παρακολουθεί τον αριθμό των παλμών των πομπών για λόγους 
συντήρησης. Μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό παλμών, το βλήμα 
πρέπει να αντικατασταθεί. Για οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση 
του βλήματος, βλ. σελίδα 76.

Ο μετρητής παλμών παρακολουθεί τον αριθμό των παλμών ενός 
πομπού που έχει συνδεθεί στην ίδια υποδοχή σε κάθε θεραπευτική 
συνεδρία. Για παράδειγμα, αν διατηρήσετε τη χειρολαβή R-SW 
συνδεδεμένη στο κανάλι 1, ο μετρητής παλμών παρακολουθεί τον 
αριθμό των παλμών της R-SW στο κανάλι 1. Ο μετρητής παλμών 
παρακολουθεί επίσης τον αριθμό παλμών ενός άλλου πομπού 
εφόσον συνδέεται πάντοτε στην ίδια υποδοχή. 

Η μονάδα, όμως, δεν μπορεί να παρακολουθεί τον αριθμό παλμών 
όταν οι υποδοχές και οι πομποί εναλλάσσονται (π.χ., η χειρολαβή 
R-SW συνδέεται στο Κανάλι 2). Επομένως, σε κάθε θεραπευτική 

συνεδρία πρέπει να συνδέετε τους πομπούς στις ίδιες υποδοχές για 
να είναι ακριβής ο μετρητής παλμών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βλήματα και οι οδηγοί σωλήνες πρέπει να 
αντικαθίστανται μετά από 1.000.000 παλμούς.

Για να εμφανίσετε το μετρητή παλμών, ενεργήστε ως εξής:

1  Στην οθόνη Unit Settings 
(Ρυθμίσεις μονάδας), 
πατήστε το πλήκτρο 
Pulse Counter (Μετρητής 
παλμών). Θα εμφανιστεί 
η οθόνη Pulse Counter 
(Μετρητής παλμών). 

2  Πατήστε το πλήκτρο Reset 
(Επαναφορά) δίπλα στον 
κατάλληλο πομπό για να 
μηδενίσετε το μετρητή. 
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3  Πατήστε το πλήκτρο Reset 
All (Επαναφορά όλων) για 
να μηδενίσετε όλους τους 
μετρητές παλμών.
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Intelect® RPWΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ο εφαρμογέας τοποθετείται πάνω από την περιοχή στην οποία 
έχει διαγνωστεί ο πόνος. Για να ξεκινήσετε και να τερματίσετε την 
εφαρμογή κρουστικών κυμάτων, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο 
πυροδότησης στον εφαρμογέα.

Έχετε υπόψη τα ακόλουθα:

•	 Μην εφαρμόζετε παραπάνω από 300 παλμούς στο ίδιο 
σημείο.

•	 Αποφεύγετε να πιέζετε τον πομπό στην περιοχή θεραπείας με 
υπερβολική δύναμη. Δεν απαιτείται υπερβολική πίεση για να 
επιτευχθεί αποτελεσματική και επιτυχημένη θεραπεία.

•	 Διακόψτε τη θεραπεία μόλις υπερβείτε τους 6000 παλμούς.

Τοποθέτηση της χειρολαβής
Τοποθετήστε τη χειρολαβή στο τμήμα του σώματος που θα 
υποβληθεί σε θεραπεία σύμφωνα με την ιατρική ένδειξη.

 

Κράτημα της χειρολαβής σαν να είναι γραφίδα

Κρατήστε τη χειρολαβή 
πίσω από το οπίσθιο πώμα. 
Συνιστάται να πιάνετε τον 
εφαρμογέα με αυτόν τον 
τρόπο σε περιπτώσεις 
απτικής θεραπείας. 
 
 
 

Κράτημα της χειρολαβής σαν να είναι ράβδος

Πιάστε τη χειρολαβή με 
ολόκληρο το χέρι σας πίσω 
από το οπίσθιο πώμα. 
Συνιστάται να πιάνετε τον 
εφαρμογέα με αυτόν τον 
τρόπο σε περιπτώσεις 
θεραπείας περιοχών πόνου 
που καλύπτουν σχετικά 
μεγάλες επιφάνειες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η λειτουργία της μονάδας σε πιέσεις υψηλότερες των 3 bar χωρίς 
επιφάνεια κρούσεων ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη χειρολαβή.
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Κράτημα της χειρολαβής και με τα δύο χέρια

Συνιστάται να πιάνετε 
τον εφαρμογέα με 
αυτόν τον τρόπο σε 
περιπτώσεις θεραπείας 
πόνου που περιορίζεται σε 
συγκεκριμένα σημεία.
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ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Κωδ  
σφάλμ 

Περιγραφή

100 Πατήθηκε το πλήκτρο Patient Card (Κάρτα ασθενούς), αλλά δεν 
βρέθηκαν έγκυρες θεραπείες στην κάρτα ασθενούς.

101 Πατήθηκε το πλήκτρο Save to Patient Card (Αποθήκευση σε κάρτα 
ασθενούς), αλλά δεν έχει εισαχθεί κάρτα ασθενούς.

102 Πατήθηκε το πλήκτρο Save to Patient Card (Αποθήκευση σε κάρτα 
ασθενούς), αλλά η κάρτα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θύρα 
κάρτας δεδομένων ασθενούς δεν είναι έγκυρη κάρτα δεδομένων 
ασθενούς.

103 Πατήθηκε το πλήκτρο Save to Patient Card (Αποθήκευση σε κάρτα 
ασθενούς), αλλά η κάρτα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θύρα 
κάρτας δεδομένων ασθενούς είναι γεμάτη.

104 Πατήθηκε το πλήκτρο Save to Patient Card (Αποθήκευση σε κάρτα 
ασθενούς), αλλά υπάρχει ήδη μια θεραπεία με αυτό το όνομα στην 
κάρτα ασθενούς.

105 Δεν καταχωρήθηκε όνομα ασθενούς όταν πατήθηκε το πλήκτρο 
Save to Patient Card (Αποθήκευση σε κάρτα ασθενούς).

106 Δεν καταχωρήθηκε όνομα πρωτοκόλλου όταν έγινε προσπάθεια 
αποθήκευσης ενός πρωτοκόλλου.

107 Πατήθηκε το πλήκτρο Retrieve Protocol (Ανάκτηση πρωτοκόλλου), 
αλλά δεν έχουν εγκατασταθεί πρωτόκολλα χρήστη στη μονάδα. 
Ανατρέξτε στη σελίδα 51 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την αποθήκευση πρωτοκόλλων χρήστη.

Κωδ  
σφάλμ 

Περιγραφή

108 Το πρωτόκολλο δεν μπορεί να αποθηκευτεί επειδή στη μονάδα 
έχει ήδη αποθηκευτεί ο μέγιστος αριθμός πρωτοκόλλων.

109 Εκτελείται πρόσβαση στην κάρτα MMC, αλλά δεν έχει εισαχθεί 
κάρτα MMC στη θύρα MMC.

110 Ο χρήστης προσπαθεί να ενημερώσει το λογισμικό της μονάδας, 
αλλά η κάρτα MMC που έχει εισαχθεί στη θύρα MMC δεν είναι 
κάρτα MMC ενημέρωσης λογισμικού.

111 Προέκυψε σφάλμα κατά την προσπάθεια ενημέρωσης του 
λογισμικού της κάρτας ελέγχου.

112 Προέκυψε σφάλμα κατά την προσπάθεια ενημέρωσης του 
λογισμικού της κάρτας διασύνδεσης.

113 Η θεραπεία στην οποία πραγματοποιείται πρόσβαση στην κάρτα 
ασθενούς είναι θεραπεία έλξης.

114 Η θεραπεία στην οποία πραγματοποιείται πρόσβαση στην κάρτα 
ασθενούς είναι θεραπεία ηλεκτροθεραπείας.

115 Η θεραπεία στην οποία πραγματοποιείται πρόσβαση στην κάρτα 
ασθενούς είναι θεραπεία συνεχούς παθητικής κίνησης (CPM).

116 Η θεραπεία στην οποία πραγματοποιείται πρόσβαση στην κάρτα 
ασθενούς είναι θεραπεία διαθερμίας μικροκυμάτων.

117 Η θεραπεία στην οποία πραγματοποιείται πρόσβαση στην κάρτα 
ασθενούς είναι θεραπεία άγνωστου τύπου.

Κωδικοί και περιγραφές σφαλμάτων
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ΣΦΑΛΜΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Κωδ  
σφάλμ 

Περιγραφή

118 Πατήθηκε ένα πλήκτρο που επέτρεψε την πρόσβαση στην κάρτα 
MMC (π.χ., Σκεπτικό κύματος ακτινικής πίεσης, Αντενδείξεις, κ.λπ.), 
αλλά η κάρτα MMC που έχει εισαχθεί στη θύρα MMC δεν είναι η 
κατάλληλη κάρτα MMC.

119 Το πλήκτρο Delete πατήθηκε όταν ήταν επισημασμένο κάποιο 
προεπιλεγμένο (εργοστασιακό) πρωτόκολλο.

121 Πατήθηκε το πλήκτρο START, αλλά κάποιο καλώδιο χειρολαβής 
δεν έχει συνδεθεί σε καμία από τις υποδοχές εξόδου.

122 Πατήθηκε το πλήκτρο START, αλλά κάποιο καλώδιο χειρολαβής 
δεν έχει συνδεθεί στην υποδοχή εξόδου του Καναλιού 1.

123 Πατήθηκε το πλήκτρο START, αλλά κάποιο καλώδιο χειρολαβής 
δεν έχει συνδεθεί στην υποδοχή εξόδου του Καναλιού 2.

124 Ο χρήστης προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ακατάλληλο πομπό για 
το επιλεγμένο πρωτόκολλο.

125 Ο πομπός στο Κανάλι 1 έχει εκπέμψει ένα εκατομμύριο παλμούς.

126 Ο πομπός στο Κανάλι 2 έχει εκπέμψει ένα εκατομμύριο παλμούς.

127 Το καλώδιο της χειρολαβής έχει αποσυνδεθεί από την υποδοχή 
εξόδου κατά τη διάρκεια μιας θεραπευτικής συνεδρίας.

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση βλάβης της οθόνης ή άλλων εμφανών βλαβών, σβήστε τη 
μονάδα αμέσως από τον διακόπτη λειτουργίας On/Off και ειδοποιήστε 
έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση εμφάνισης μηνύματος σφάλματος ή προειδοποίησης 
που αρχίζει με τον αριθμό 2 ή 3, σταματήστε αμέσως κάθε χρήση της 
μονάδας και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή την εταιρεία DJO για 
να επισκευάσει το σύστημα. Τα σφάλματα και οι προειδοποιήσεις σε 
αυτές τις κατηγορίες υποδεικνύουν εσωτερικό πρόβλημα της μονάδας 
και πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος από τεχνικό της DJO ή από τεχνικό 
πιστοποιημένο από την DJO πριν χρησιμοποιήσετε περαιτέρω το 
σύστημα.
Η χρήση της μονάδας με ένδειξη σφάλματος ή προειδοποίησης σε 
αυτές τις κατηγορίες ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό στον 
ασθενή, στο χρήστη ή εκτεταμένη εσωτερική βλάβη στο σύστημα.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ INTELECT RPW

Τακτική συντήρηση
Κατά τη συντήρηση της μονάδας, πρέπει να έχετε υπόψη σας τα 
εξής:

•	 Ως κατασκευαστής, η εταιρεία DJO είναι υπεύθυνη για 
την ασφάλεια και αξιοπιστία της μονάδας μόνον εφόσον 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος 
εγχειριδίου χρήσης.

•	 Επιθεωρήσεις ασφάλειας, συντήρηση, επισκευές και 
μετατροπές μπορούν να πραγματοποιούνται μόνον από 
πιστοποιημένο κέντρο σέρβις ή από τεχνικό πιστοποιημένο 
από την εταιρεία DJO.

Καθαρισμός και απολύμανση
Κατά τον καθαρισμό της μονάδας, πρέπει να έχετε υπόψη σας τα εξής:

1  Αποσυνδέστε τη μονάδα 
και αφαιρέστε το καλώδιο 
της συσκευής χειρός από 
την υποδοχή στη μονάδα.

2  Σκουπίστε την περίσσεια 
της γέλης σύζευξης από 
τον πομπό.

3  Καθαρίστε τη μονάδα 
βάσης με ένα απαλό, 
καθαρό πανί βρεγμένο 
με νερό και ήπιο 
αντιβακτηριακό 

καθαριστικό. Αποφύγετε τη 
χρήση λειαντικών μέσων και 
καθαριστικών διαλυμάτων.

4  Μετά από κάθε χρήση σε 
ασθενή, καθαρίζετε τη 
χειρολαβή R-SW (αφαιρέστε 
πρώτα το πρόσθιο και το 
οπίσθιο πώμα - σελίδα 28). 
Χρησιμοποιήστε ένα 
μαλακό, καθαρό πανί 
μουσκεμένο με οινόπνευμα, 
ένα πανί καθαρισμού 
επιφανειών με οινόπνευμα 
ή ένα ήπιο αντιβακτηριακό 
απορρυπαντικό. Αποφύγετε 
τη χρήση λειαντικών 
μέσων και καθαριστικών 
διαλυμάτων. Δείτε τα 
βήματα 7 και 8 στη 
σελίδα 74 για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τον 
καθαρισμό του πομπού.

5  Για να καθαρίσετε τη λαβή, 
αφαιρέστε το προστατευτικό 
μαξιλάρι τραβώντας 
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το προς τα επάνω και 
απομακρύνοντάς το από 
τη λαβή. Χρησιμοποιήστε 
ένα μαλακό, καθαρό πανί 
μουσκεμένο με νερό ή 
ήπιο αντιβακτηριακό 
απορρυπαντικό για να 
καθαρίσετε τη λαβή. 
Αποφύγετε τη χρήση 
λειαντικών μέσων και 
καθαριστικών διαλυμάτων

6  Περιμένετε μέχρι να 
στεγνώσει εντελώς η 
μονάδα πριν τεθεί και πάλι 
σε λειτουργία.

7  Συνιστάται οι πομποί να 
καθαρίζονται με λουτρό 
υπερήχων κατάλληλο 
για την απολύμανση 
ευαίσθητων στη θερμότητα, 
επαναχρησιμοποιούμενων 
ιατρικών οργάνων. Εάν δεν 
διατίθεται λουτρό υπερήχων, 
καθαρίστε τα εξαρτήματα 
σε τρεχούμενο νερό και 
σκουπίστε με ένα πανί 
καθαρισμού επιφανειών με 
οινόπνευμα ή ψεκάστε με 

καθαριστικό επιφανειών με 
οινόπνευμα και σκουπίστε 
με ένα μαλακό, καθαρό πανί.

8  Όταν καθαρίζετε τον πομπό, 
παραμερίστε το δακτύλιο 
διαχωρισμού για να είναι 
δυνατός ο καθαρισμός της 
εσωτερικής κοιλότητας.

9  Επανασυναρμολογήστε τον 
πομπό και τη χειρολαβή 
αντιστρέφοντας τις 
διαδικασίες στα βήματα 4 
και 3.

Συντήρηση χειρολαβής
Συνιστάται ο συχνός καθαρισμός (Μετά την καθημερινή χρήση)

Τεχνική
Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού που παρέχεται με το κιτ 
της χειρολαβής για τον καθαρισμό του σωλήνα οδηγού, ομοίως 
όπως για τον καθαρισμό της κάννης ενός όπλου. Επίσης, καθαρίστε 
με το χέρι με ένα μαλακό πανί το βλήμα.

Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε λιπαντικό κατά τον καθαρισμό του 
σωλήνα ή του βλήματος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ INTELECT RPW (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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Αφαίρεση και αντικατάσταση της φιάλης νερού
Πρέπει να αδειάζετε τη φιάλη νερού τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα και όταν η φιάλη έχει γεμίσει έως τη μέση. Για να το 
κάνετε αυτό, ενεργήστε ως εξής:

1  Αποσυνδέστε τη μονάδα 
από την παροχή ρεύματος 
δικτύου.

2  Τραβήξτε έξω το συρτάρι. 
 
 

3  Τραβήξτε τη φιάλη νερού 
έξω από το στήριγμα 
συγκράτησης. 
 
 
 
 
 
 

4  Κρατήστε το πώμα, 
περιστρέψτε τη φιάλη 
αριστερόστροφα και 
αφαιρέστε το πώμα.

5  Αδειάστε το περιεχόμενο 
της φιάλης. 
 

6  Επανατοποθετήστε τη 
φιάλη κρατώντας το πώμα 
και περιστρέφοντας τη 
φιάλη δεξιόστροφα. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ INTELECT RPW (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Intelect® RPW

77

7  Οδηγήστε τη φιάλη 
νερού μέσα στο στήριγμα 
συγκράτησης.

8  Ωθήστε το συρτάρι προς 
τα μέσα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αντικατάσταση του βλήματος και του οδηγού 
σωλήνα
Τα βλήματα και οι οδηγοί σωλήνες πρέπει να αντικαθίστανται μετά 
από 1.000.000 παλμούς. Για να αλλάξετε τον πομπό, ενεργήστε ως 
εξής:

1  Αποσυνδέστε τη μονάδα 
και αφαιρέστε το καλώδιο 
της χειρολαβής από την 
υποδοχή στη μονάδα.

2  Ξεβιδώστε το οπίσθιο 
πώμα περιστρέφοντάς 
το αριστερόστροφα και 
κρατώντας τη χειρολαβή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ INTELECT RPW (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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3  Ξεβιδώστε τον άξονα 
από τη χειρολαβή 
περιστρέφοντας 
αριστερόστροφα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Χρησιμοποιή-
στε το παρε-
χόμενο κλειδί 
ανοικτού 
πλαισίου των 
22 mm, αν 
χρειάζεται.

4  Αφαιρέστε τον άξονα 
από το περίβλημα της 
χειρολαβής. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Το βλήμα μπορεί να 
βρίσκεται στο εσωτερικό της 
λαβής. Τοποθετήστε το χέρι 
σας πάνω από την οπή στη 
λαβή και αναποδογυρίστε 
την ώστε το βλήμα να πέσει 
μέσα στο χέρι σας. 

Αν το βλήμα βρίσκεται 
στον άξονα, τοποθετήστε 
το χέρι σας πάνω από το 
ανοικτό άκρο του άξονα 
και αναποδογυρίστε τον 
ώστε το βλήμα να πέσει 
μέσα στο χέρι σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Βεβαιωθεί-
τε ότι έχει 
ανακτηθεί 
ολόκληρο 
το βλήμα. 
Μπορεί να 
έχει σπάσει σε 
περισσότερα 
κομμάτια κατά 
τη χρήση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ INTELECT RPW (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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6  Σύρετε τη μακριά άκρη του εξαγωνικού κλειδιού διαμέσου της οπής μέσα στον οδηγό σωλήνα.

7  Κρατώντας τον άξονα με το ένα χέρι, τραβήξτε τον οδηγό σωλήνα έξω από τον άξονα με το άλλο 
χέρι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Ο οδηγός σωλήνας θα έχει εφαρμόσει σφιχτά μέσα στον άξονα, οπότε θα χρειαστεί 
να τραβήξετε δυνατά για να τον αφαιρέσετε.

8  Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο βλήμα.

9  Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του άξονα, του πομπού και του βιδωτού πώματος 
χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, καθαρό πανί μουσκεμένο με νερό ή ήπιο αντιβακτηριακό 
απορρυπαντικό. Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών μέσων και καθαριστικών διαλυμάτων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Περιμένετε μέχρι να στεγνώσουν τα καθαρισμένα εξαρτήματα πριν προχωρήσετε στο 
βήμα 10.

10  Καθαρίστε το εσωτερικό του άξονα (σωλήνα) με τη βούρτσα καθαρισμού που παρέχεται μαζί με το 
κιτ της χειρολαβής. Ο καθαρισμός πρέπει να εκτελείται μετά από την καθημερινή χρήση.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:  Μη χρησιμοποιείτε λιπαντικό κατά τον καθαρισμό της χειρολαβής. 
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11  Αν χρειάζεται, 
επανατοποθετήστε 
το κόκκινο εξάρτημα 
στεγανοποίησης πιέζοντάς 
το μέσα στο άνοιγμα του 
άξονα μέχρι να φτάσει στον 
αναστολέα. 
 
 

12  Εισαγάγετε το νέο οδηγό 
σωλήνα μέσα στον άξονα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Βεβαιωθείτε 
ότι έχετε 
εισάγει το 
άκρο του 
οδηγού 
σωλήνα χωρίς 
τις οπές μέσα 
στον άξονα. 
 
 

13  Πιέστε τον οδηγό σωλήνα 
μέσα στον άξονα μέχρι 
να τοποθετηθεί καλά στη 
θέση του. 
 
 
 
 
 

14  Εισαγάγετε το νέο βλήμα 
μέσα στον οδηγό σωλήνα. 
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15  Εισαγάγετε τον άξονα μέσα 
στη λαβή και περιστρέψτε 
δεξιόστροφα μέχρι να 
σφίξει. 
 
 
 
 
 

16  Με το ένα χέρι κρατήστε 
τη λαβή και με το άλλο χέρι 
σφίξτε τον άξονα μέσα στη 
λαβή χρησιμοποιώντας το 
κλειδί ανοικτού πλαισίου 
των 22 mm.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Σφίξτε τον 
άξονα τόσο 
ώστε να μην 
μπορείτε να 
ξεσφίξετε τον 
άξονα με το 
χέρι σας.

17  Επανατοποθετήστε 
το οπίσθιο πώμα 
περιστρέφοντάς το 
δεξιόστροφα και 
κρατώντας τη χειρολαβή.

18  Συνδέστε τη μονάδα και 
τοποθετήστε το καλώδιο 
της χειρολαβής στην 
υποδοχή εξόδου στη 
μονάδα.

19  Μηδενίστε το μετρητή 
παλμών εκτελώντας τα 
βήματα που αρχίζουν στη 
σελίδα 67.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Εάν η μονάδα δεν είναι κατάλληλη για ασφαλή λειτουργία, θα πρέπει 
να επισκευαστεί από πιστοποιημένο τεχνικό συντήρησης και οι 
χειριστές πρέπει να ενημερωθούν για τους κινδύνους που ενδεχομένως 
αντιμετωπίζουν από τη μονάδα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ INTELECT RPW (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ
•	Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εισχωρήσει υγρό από τα 

ανοίγματα της μονάδας (π.χ. από τις υποδοχές σύνδεσης των 
καλωδίων της χειρολαβής). Μη χρησιμοποιείτε, επομένως, 
καθαριστικά ή απολυμαντικά σπρέι.
•	Η μονάδα, η χειρολαβή και τα καλώδια δεν πρέπει να 

αποστειρώνονται με ατμό ή αέριο.
•	Μην καθαρίσετε ποτέ τη μονάδα με αποξεστικούς παράγοντες, 

απολυμαντικά ή διαλύτες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
γδαρσίματα στο περίβλημα και στην οθόνη LCD ή ζημιά στη μονάδα.
•	Για να αποτρέψετε την ηλεκτροπληξία, αποσυνδέστε το βύσμα από 

την παροχή ρεύματος πριν καθαρίσετε ή απολυμάνετε τη μονάδα.

Επιθεωρήσεις ασφάλειας
Στη μονάδα πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω επιθεωρήσεις 
ασφάλειας. Η επιθεώρηση πρέπει να εκτελείται από άτομα τα οποία, 
με βάση την εκπαίδευση, τη γνώση ή την πρακτική εξάσκηση, είναι 
σε θέση να διεξάγουν τις επιθεωρήσεις σωστά και ανεξάρτητα.

Οπτική επιθεώρηση (Καθημερινά)

Κατά την εκτέλεση καθημερινών επιθεωρήσεων της μονάδας, να 
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις παρακάτω περιπτώσεις εμφάνισης 
ενδεχόμενης ζημιάς:

•	 Παραμόρφωση περιβλήματος μονάδας
•	 Ζημιά στο καλώδιο ρεύματος
•	 Ζημιά στη σύνδεση της χειρολαβής
•	 Ζημιά στο καλώδιο της χειρολαβής

Δοκιμή λειτουργίας (Καθημερινά)

Κατά την εκτέλεση καθημερινών επιθεωρήσεων της μονάδας, να 
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις παρακάτω περιπτώσεις εμφάνισης 
ενδεχόμενης ζημιάς:

•	 Σωστή λειτουργία δεικτών
•	 Εμφάνιση τρόπων λειτουργίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι ευθύνη του ιδρύματος ιατρικής 
περίθαλψης να επαληθεύσει ότι η μονάδα 
συμμορφώνεται με τα όρια που ορίζουν οι 
κανονισμοί του ιδρύματος, οι τοπικοί κανονικοί 
και οι εθνικοί κανονισμοί για το ρεύμα 
διαρροής στη γείωση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ INTELECT RPW (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Intelect® RPW

83

Σέρβις

Η μονάδα Intelect RPW πρέπει να επαναβαθμονομείται εάν δεν 
λειτουργεί εντός των προδιαγραφών μετά από τη διενέργεια 
τακτικής συντήρησης και επιθεωρήσεων ασφάλειας. Συνιστάται 
να επιστρέφονται όλα τα προϊόντα θεραπείας με κύματα ακτινικής 
πίεσης της DJO στο εργοστάσιο ή σε έναν πιστοποιημένο 
αντιπρόσωπο σέρβις για επισκευή ή επαναβαθμονόμηση. Σε 
περίπτωση που η μονάδα χρειάζεται σέρβις, εγγύηση ή επισκευή, 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή με το τοπικό 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της DJO.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονάδα βαθμονομήθηκε κατά την 
κατασκευαστική διαδικασία και είναι έτοιμη να 
τεθεί σε λειτουργία μόλις παραληφθεί.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ INTELECT RPW (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Μην εκτελείτε μη εξουσιοδοτημένες επισκευές, σε καμία περίπτωση.
Επιστρέψτε τη μονάδα στην DJO για συντήρηση.

Οδηγία αριθ. 2002/96/EC του Συμβουλίου σχετικά με τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). 
Αναφέρει την ανάγκη να μην απορρίπτονται τα απόβλητα 
WEEE μαζί με τα συνήθη απόβλητα. Επικοινωνήστε με τον 
τοπικό διανομέα για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της 
μονάδας και των παρελκομένων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το καλώδιο ρεύματος που αποστέλλεται με 
τη μονάδα είναι κατάλληλο για τις ηλεκτρικές 
προδιαγραφές της χώρας χρήσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

REF. Περιγραφή Ποσότ.

28668 Εγχειρίδιο χρήσης μονάδας Intelect RPW σε CD 1
28671 Οδηγός γρήγορης έναρξης Intelect RPW 1
4248 Γέλη μετάδοσης Conductor™-φιάλη των 250 ml (8,5 oz) 1

28700 Κιτ παρελκομένων χειρολαβής που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1
28699      Εφαρμογέας χειρολαβής D-ACTOR (R-SW) 1
28736      Βλήμα 3
17638      R15 - Πομπός ESWT 15 mm 1
28724      Πομπός D20-S D-ACTOR® 20 mm 1
28737      Σετ στεγανοποίησης 1
28738      Οδηγός σωλήνας 2
28739      Βούρτσα καθαρισμού 1

REF. Περιγραφή Ποσότ.

Ένα από τα ακόλουθα καλώδια ρεύματος:

14679 Η.Π.Α. [18 AWG, 118 in (300 cm)] 1

14814 Ελβετία [18 AWG, 118 in (300 cm)] 1

14815 ΗΒ [18 AWG, 118 in (300 cm)] 1

14816 Ινδία [18 AWG, 118 in (300 cm)] 1

14817 Ισραήλ [18 AWG, 118 in (300 cm)] 1

14818 Δανία [18 AWG, 118 in (300 cm)] 1

14819 Αυστραλία [18 AWG, 118 in (300 cm)] 1

14820 ΕΕ [18 AWG, 118 in (300 cm)] 1

14821 Ιαπωνία [18 AWG, 118 in (300 cm)] 1

REF. Περιγραφή Ποσότ.

28701 Κιτ αναθεώρησης που περιλαμβάνει ανταλλακτικό οδηγό σωλήνα 
και 2 βλήματα

1

28725 Πομπός D35 D-ACTOR® 35 mm 1

28726 Πομπός F15 Focus-Lens 15 mm 1

28728 Πομπός D15 Deep Impact® 15 mm 1

28729 Πομπός C15 CERAma-x® ESWT 15 mm 1

REF. Περιγραφή Ποσότ.

28730 Κιτ εφαρμογέα χειρολαβής V-ACTOR® που περιλαμβάνει τα εξής: 1

28740      Πομπός δονήσεων V25 V-ACTOR® 25 mm 1

28741      Πομπός δονήσεων V40 V-ACTOR® 40 mm 1

28742 Κόκκινο εξάρτημα στεγανοποίησης 1

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
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Η DJO, LLC, ("Εταιρεία") εγγυάται ότι η μονάδα Intelect RPW ("Προϊόν") δεν έχει ελαττώματα στο υλικό και στην κατασκευή. Η παρούσα εγγύηση ισχύει για τρία έτη από την ημερομηνία αγοράς από 
τον αρχικό αγοραστή. Αν το παρόν Προϊόν δεν λειτουργήσει κατά τη διάρκεια των τριών ετών της εγγύησης λόγω ελαττώματος στο υλικό ή την κατασκευή, κατά την κρίση της Εταιρείας, η Εταιρεία ή 
ο αντιπρόσωπος πωλήσεων θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το Προϊόν χωρίς χρέωση.

Όλες οι επισκευές του Προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από την Εταιρεία. Όλες οι τροποποιήσεις ή οι επισκευές που πραγματοποιούνται από μη 
εξουσιοδοτημένα κέντρα ή ομάδες ακυρώνουν την παρούσα εγγύηση.

1 έτος ή 5 εκατομμύρια ηλεκτρικές διεγέρσεις. 
 
Η παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει:
	 	•	Ανταλλακτικά	ή	εργασία	άλλων	ατόμων	εκτός	της	Εταιρείας,	του	πωλητή	ή	ενός	πιστοποιημένου	τεχνικού	σέρβις	της	Εταιρείας. 
 	•	Ελαττώματα	ή	βλάβες	που	προκαλούνται	από	εργασίες	που	παρέχονται	από	άλλα	άτομα	εκτός	της	Εταιρείας,	του	πωλητή	ή	ενός	πιστοποιημένου	τεχνικού	σέρβις	της	Εταιρείας. 
 	•	Οποιαδήποτε	δυσλειτουργία	ή	βλάβη	στο	προϊόν	που	προκαλείται	από	κακή	χρήση,	συμπεριλαμβανομένης,	μεταξύ	άλλων,	της	αποτυχίας	να	παρασχεθεί	η	εύλογη	και	απαραίτητη	 
    συντήρηση ή οποιαδήποτε χρήση  δεν συμμορφώνεται με το Εγχειρίδιο Χρήσης του προϊόντος. 
	 	•	Η	περίοδος	ισχύος	της	εγγύησης	για	παρελκόμενα	είναι	365	ημέρες	ή	5	εκατομμύρια	πλήξεις.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.
Ορισμένες περιοχές δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή περιορισμό των συμπτωματικών ή αποθετικών ζημιών, οπότε ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση μπορεί να μην ισχύει για σας.

Για να σας παρασχεθεί σέρβις από την Εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο πωλήσεων σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση:

   1. Πρέπει να υποβληθεί γραπτή αξίωση εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης στην Εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο πωλήσεων. 

 2. Το Προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην Εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο πωλήσεων από τον ιδιοκτήτη.

Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και μπορεί επίσης να έχετε επιπρόσθετα δικαιώματα που ποικίλλουν από τη μία περιφέρεια στην άλλη.

Η Εταιρεία δεν εξουσιοδοτεί κανένα άτομο ή αντιπρόσωπο να αναλάβει για αυτήν καμία άλλη υποχρέωση ή ευθύνη αναφορικά με την πώληση του Προϊόντος. Κάθε αντιπροσώπευση ή συμφωνία που 
δεν περιέχεται στην εγγύηση θα είναι άκυρη και μη εφαρμόσιμη.

Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ,  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ–ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Η μονάδα Intelect RPW προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα. Ο χρήστης της 
μονάδας Intelect RPW πρέπει να εξασφαλίζει τη χρήση της μονάδας σε αυτό το περιβάλλον.

Έλεγχοι εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Καθοδήγηση

Εκπομπές RF
CISPR 11

Ομάδα 1 Η συσκευή Intelect RPW χρησιμοποιεί ενέργεια RF μόνο για την εσωτερική της λειτουργία. Επομένως, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων της συσκευής 
είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν παρεμβολές σε παρακείμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εκπομπές RF
CISPR 11

Κλάση A

Η μονάδα Intelect RPW είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, εκτός των οικιακών εγκαταστάσεων και αυτών που συνδέονται άμεσα 
με το δημόσιο δίκτυο ρεύματος χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτήρια τα οποία προορίζονται για οικιακές χρήσεις.

Εκπομπές αρμονικών 
συχνοτήτων

IEC 61000-3-2
Κλάση A

Εκπομπές από διακυμάνσεις 
τάσης/τρεμόσβημα

IEC 61000-3-3
Συμμορφώνεται
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Δοκιμασία ατρωσίας
IEC 60601

Επίπεδο ελέγχου
Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Καθοδήγηση

Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV επαφή
±8 kV αέρας

±6 kV επαφή
±8 kV αέρας

Τα δάπεδα πρέπει να είναι από ξύλο, τσιμέντο ή κεραμικά πλακάκια. Εάν τα 
δάπεδα καλύπτονται με συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 30%.

Ηλεκτρική ταχεία μετάβαση/ ριπή
IEC 61000-4-4

±2 kV για γραμμές ηλεκτρικής παροχής
±1 kV για γραμμές εισόδου/ εξόδου

±2 kV για γραμμές ηλεκτρικής παροχής
Δ/Υ - Δεν υπάρχουν γραμμές εισόδου/εξόδου

Η ποιότητα ρεύματος του ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να διαθέτει 
χαρακτηριστικά τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Υπέρταση
IEC 61000-4-5

±1 kV διαφορική λειτουργία
±2 kV κοινός τρόπος λειτουργίας

±1 kV διαφορική λειτουργία
±2 kV κοινός τρόπος λειτουργίας

Η ποιότητα ρεύματος του ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να διαθέτει 
χαρακτηριστικά τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Βυθίσεις τάσεως, σύντομες 
διακοπές και διακυμάνσεις 

τάσεως σε γραμμές παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος

IEC 61000-4-11

<5% UT 
(>95% βύθιση σε UT) για 0,5 κύκλο

40% UT 
(60% βύθιση σε UT) για 5 κύκλους

70% UT 
(30% βύθιση σε UT) για 25 κύκλους

<5% UT 
(>95% βύθιση σε UT) για 5 δευτ.

<5% UT 
(>95% βύθιση σε UT) για 0,5 κύκλο

40% UT 
(60% βύθιση σε UT) για 5 κύκλους

70% UT 
(30% βύθιση σε UT) για 25 κύκλους

<5% UT 
(>95% βύθιση σε UT) για 5 δευτ.

Η ποιότητα ρεύματος του ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να διαθέτει 
χαρακτηριστικά τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Εάν ο 
χρήστης έχει την απαίτηση η μονάδα Intelect RPW να συνεχίσει να λειτουργεί 
κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος, συνιστάται η μονάδα Intelect RPW να 
τροφοδοτείται από τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής ή από μπαταρία.

Μαγνητικό πεδίο συχνότητας 
ρεύματος (50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος πρέπει να είναι σε επίπεδα 
χαρακτηριστικά της τυπικής τοποθεσίας σε τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό 
περιβάλλον.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΤΡΩΣΙΑ

Η μονάδα Intelect RPW προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα. Ο χρήστης της 
μονάδας Intelect RPW πρέπει να εξασφαλίζει τη χρήση της μονάδας σε αυτό το περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: UT είναι η τάση ΕΡ του δικτύου πριν από την εφαρμογή του επιπέδου ελέγχου.
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Δοκιμασία 
ατρωσίας

IEC 60601
Επίπεδο ελέγχου

Επίπεδο 
συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Καθοδήγηση

Ο φορητός και ο κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση όχι μικρότερη από 
οποιοδήποτε τμήμα από τη συσκευή Intelect RPW, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, από τη συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού 
που υπολογίζεται βάσει της κατάλληλης εξίσωσης για τη συχνότητα του πομπού.

Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού:

Επαγόμενη RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz έως 80 MHz

3 Vrms d = [3,5]√P  
           V1

Ακτινοβολούμενη RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz έως 2,5 GHz

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

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

όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού και d είναι η 
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m).
Οι τιμές ισχύος πεδίου από σταθερούς πομπούς RF, όπως καθορίζεται από μια ηλεκτρομαγνητική επιτόπια επιθεώρησηα, θα πρέπει να είναι 
μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε κλίμακα συχνοτήτων.β

Όταν μπορεί να υπάρξουν παρεμβολές στο χώρο γύρω από τον εξοπλισμό, ο χώρος επισημαίνεται με το ακόλουθο σύμβολο:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΤΡΩΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
Η μονάδα Intelect RPW προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα. Ο χρήστης της 
μονάδας Intelect RPW πρέπει να εξασφαλίζει τη χρήση της μονάδας σε αυτό το περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από 

δομές, αντικείμενα και άτομα.
α Οι τιμές ισχύος πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσης τηλεφώνων ραδιοεπικοινωνίας (κινητά/ασύρματα) και επίγειων κινητών ραδιοεκπομπών, ερασιτεχνικών ραδιοεκπομπών, 
ραδιοφωνικών εκπομπών AM και FM και τηλεοπτικών εκπομπών δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για να αξιολογήσετε το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον λόγω των σταθερών 
πομπών RF, πρέπει να λάβετε υπόψη σας μια ηλεκτρομαγνητική χαρτογράφηση του χώρου. Εάν η μετρούμενη ένταση πεδίου στη θέση στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή Intelect RPW 
υπερβαίνει τα ισχύοντα επίπεδα συμμόρφωσης RF που αναφέρονται παραπάνω, η συσκευή Intelect RPW πρέπει να τεθεί υπό παρακολούθηση για την επαλήθευση της κανονικής λειτουργίας της. 
Εάν παρατηρηθεί αφύσικη απόδοση, ίσως χρειαστεί να ληφθούν πρόσθετα μέσα, όπως το  να αλλάξει προσανατολισμό ή θέση η συσκευή Intelect RPW.
βΓια το εύρος συχνοτήτων από 150 kHz έως 80 MHz, οι τιμές ισχύος πεδίου πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V/m.
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Διαβαθμισμένη μέγιστη ισχύς εξόδου του 
πομπού

W

Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού 
m

150 kHz έως 80 MHz

d = [3,5]√P  
    V1

80 MHz έως 800 MHz

d = [3,5]√P 
E1

800 MHz έως 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

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ INTELECT RPW
Η μονάδα Intelect RPW προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όπου είναι υπό έλεγχο οι διαταραχές ακτινοβολίας 
ραδιοσυχνοτήτων. Ο πελάτης ή ο χρήστης της μονάδας Intelect RPW μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή δημιουργίας ηλεκτρομαγνητικών 
παρεμβολών, διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες (πομποί) 
και της μονάδας Intelect RPW, όπως συνιστάται παρακάτω, σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.

Η συνιστώμενη διαχωριστική απόσταση σε μέτρα (m), για τους πομπούς με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω, μπορεί 
να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την εξίσωση που ισχύει για την συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου σε watts (W), 
σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και 800 MHz, ισχύει η διαχωριστική απόσταση για το υψηλότερο εύρος συχνότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση 

επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και άτομα.
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