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Denne bruksanvisningen ble skrevet for eierne og operatørene av Intelect® RPW-systemet. Den inneholder generell informasjon om 
bruken, sikkerhetsforanstaltninger, og vedlikeholdsinformasjon. For å maksimere enhetens bruk, effektivitet og levetid, vennligst les 
denne bruksanvisningen nøye og gjør deg kjent med kontrollene så vel som tilbehøret før enheten tas i bruk. Denne bruksanvisningen 
inneholder generelle instruksjoner for sikkerhet, bruk og pleie for eierne og operatørene av Intelect RPW-systemet.

Spesifikasjonene i denne bruksanvisningen var i kraft på utgivelsestidspunktet. På grunn av DJO, LLC's grunnregel om kontinuerlig 
forbedring, kan det imidlertid til enhver tid foretas endringer i disse spesifikasjonene uten noen forpliktelser for DJO, LLC.

Før det utøves noen behandling på en pasient, må brukeren av dette utstyret lese, forstå og følge den informasjonen som er gitt i denne 
bruksanvisningen for hver tilgjengelig behandlingsmodus så vel som indikasjonene, kontraindikasjonene, advarslene, og forholdsreglene. 
Rådspør andre ressurser for ytterligere informasjon angående bruken av radial trykkbølgebehandling.

Operatørens kvalifikasjoner
Intelect RPW er utelukkende ment for bruk av helsepersonell og er kun tillatt brukt av kvalifisert og instruert medisinsk personell i et 
klinisk miljø. Disse spesialistene er forventet å ha praktisk kunnskap om medisinske prosedyrer og applikasjoner, så vel som teknologien, 
og bør ha erfaring i behandling av de indikasjonene som er listet på side 18. Spesialister må ha de grunnleggende fysiske og kognitive 
forutsetningene, så som syn, hørsel og lese- og skriveferdigheter. Det forventes dessuten at de har de grunnleggende funksjonene av øvre 
ekstremiteter.

Intelect RPW er designet for en demografisk målgruppe i alderen 18 til 65 år.
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Produktbeskrivelse
Intelect RPW er tilsiktet brukt for det meste i ikke-sterile medisinske lokaliteter. Intelect RPW muliggjør behandling av indikasjoner med 
radiale, pneumatisk genererte, lavenergi akustiske bølger (trykkbølger) eller trykkstøt.

Intelect RPW er en komprimert luftdrevet ballistisk trykkbølgegenerator med høypresisjons ballistiske komponenter i sin applikator for 
produksjon av trykkbølger. Bevegelsen og vekten av prosjektilet, som akselereres av komprimert luft, produserer kinetisk energi som 
konverteres til lydenergi når prosjektilet treffer en ubevegelig overflate (støtsender). Denne akustiske pulsen overføres til målvevet direkte.

Disse bølgene klassifiseres fysisk som radiale trykkbølger. Den anvendte trykkpulsen forplanter seg radialt inne i vevet og har an terapeutisk 
effekt på vevsområdene.

MERK: Medisinsk utstyr hvis virkning er basert  på ovenfor nevnte prinsipp, blir vanligvis referert til som ekstrakorporale 
trykkbølgesystemer i moderne medisinsk litteratur.

Hold deg oppdatert om den siste kliniske utviklingen på området radial trykkbølgebehandling. Overhold alle gjeldende 
sikkerhetsforanstaltninger for behandling. Hold deg ajour om korrekte indikasjoner og kontraindikasjoner for bruken av radial 
trykkbølgebehandling.

Dette utstyret må kun brukes av og selges til en utdannet lege på resept fra og under overvåking av en autorisert praktiker 

© 2017 DJO, LLC  Med enerett  All bruk av tekst, bilder eller layout i denne utgivelsen er strengt forbudt uten skriftlig samtykke fra DJO, LLC  Denne utgivelsen ble skrevet, illustrert og 
utarbeidet for distribusjon av DJO, LLC  Noen deler av denne bruksanvisningen er kopiert med tillatelse fra STORZ MEDICAL  
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D-35mmD-20mm

Advarsel D-20mm: Unngå å bruke D-20mm-senderen på trykknivåer over 3 bar på skjermen når du ikke bruker den på en 
ikke-effekt-overflate (kropp). Håndsettet medfører fare for skader.

Advarsel D-35mm: Unngå til enhver tid trykk over 3 bar på skjermen med D-35mm-senderen.  Håndsettet medfører fare for 
skader.
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GENERELL INFORMASJON
Intelect RPW med ledsagende komponenter og individuelle elementer innfrir som en enhet nåværende gyldige sikkerhetsstandarder og 
er i samsvar med stipuleringene i IEC 60601-1 og bestemmelsene for medisinske produkter. For ytterligere informasjon om de standardene 
som Intelect RPW er i samsvar med, se side 30.

Enheten og dens eksterne komponenter (tilbehørselementer) er trygge hvis de brukes riktig og i samsvar med de forklaringene og 
instruksene som er gitt i denne dokumentasjonen. Ikke desto mindre kan enheten eller dens eksterne komponenter utgjøre fare. Det 
er derfor svært viktig at alle som bruker den radiale trykkbølgeenheten blir informert om mulige farer ifm. bruken av enheten og dens 
eksterne komponenter før de begynner å arbeide med den.

Vennligst les nøye og overhold alle sikkerhetsinstruksene i denne manualen.

Følgende funksjoner er tilgjengelig på Intelect RPW-enheten:

Klar LCD berøringsskjerm
Lar operatøren foreta et valg på skjermen ved helt enkelt å berøre det. Veileder operatøren gjennom installasjonsprosessen med 
kontinuerlige tilbakemeldinger om behandlingsinnstillinger. Gir operatøren optimal oversikt under utføringen av prosedyrene. Lar 
operatøren slå enheten på ved helt enkelt å trykke på LCD-skjermen.

Kliniske protokoller™
En effektiv tilnærming for å sette opp en behandling med forhåndsinnstilte parametere.

Quick Link Indications
Intelect RPW inkorporerer et unikt Quick Link Indications-avsnitt som lar brukeren velge spesifikke kliniske indikasjoner og benytte den 
vanligste terapien for de valgte indikasjonene. Alle modalitetene kan redigeres slik de normalt redigeres, for å tilpasse behandlingen 
individuelt for hver pasients forordnede terapi.
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GENERELL INFORMASJON (FORTS.)
Brukerprotokoller
Brukerprotokoller lar deg innstille, lagre og endre parametrene for hvert program (protokoll), slik at du kan skreddersy dem for å dekke dine 
pasienters spesifikke behov. Du kan opprette opptil 200 brukerprotokoller.

Skjermsparer
Skjermsparerfunksjonen fungerer som enhver annen skjermsparer på en vanlig PC for å redusere LCD-skjerm burn-in. Enheten vil gå i 
skjermsparermodus etter 10 minutters inaktivitet. Hvis brukeren trykker på berøringsskjermen eller en av knappene på brukergrensesnittet, 
vil den gå tilbake til hjemmeskjermen.

Sanntidsklokke
Sanntidsklokken holder styr på dato og klokkeslett selv når enheten er slått av eller frakoblet.

Intensitetsramping
Ramping av intensiteten via Ramp-knappen på Hjemme- og Rediger behandling-skjermene lar enheten gradvis øke intensiteten fra 1,4 bar 
til den fastsatte intensiteten. Denne funksjonen er nyttig i behandlingen av tilstander hvor man ønsker en økende intensitet heller enn å gi 
pasienten full intensitet fra begynnelsen av behandlingen.

Noen pasienter kan være urolige over idéen med RPW. Ramping av intensiteten tjener imidlertid til å akklimatisere pasienten til trykket. 
Hvis rampingfunksjonen er slått på, øker intensiteten til det fulle forhåndsinnstilte antall bar etter at en tredjedel av pulsene er gitt. For 
ytterligere informasjon om den rampingfunksjonen som er tilgjengelig på Intelect RPW-enheten, se sidene 44-45.



SIKKERHETSINSTRUKSER

Sikkerhetsinstruksene i dette avsnittet, samt de som finnes i resten av manualen, indikeres ved spesifikke symboler. Vær sikker på at du 
forstår disse symbolene og deres forklaringer før du bruker dette utstyret. Forklaringen på disse symbolene er som følger:

FORSIKTIG
Tekst med en "FORSIKTIG"-indikator vil forklare mulige 
sikkerhetsovertredelser som muligens kan forårsake liten til 
moderat personskade eller skade på utstyr.

ADVARSEL
Tekst med en "ADVARSEL"-indikator vil forklare mulige 
sikkerhetsovertredelser som muligens kan forårsake alvorlig 
personskade og skade på utstyr.

Tekst med en "EKSPLOSJONSFARE"-indikator vil forklare 
mulige sikkerhetsovertredelser hvis dette utstyret brukes i 
nærheten av brennbare bedøvelsesmidler.

MERK: Du kan finne "MERK" i hele denne manualen. Disse 
"Merkene" er nyttig informasjon og hjelp for det spesielle 
området eller funksjonen som beskrives.

DEFINISJONER AV FORHOLDSREGLER

Eksplosjonsfare

FARE
Tekst med en "FARE"-indikator vil forklare mulige 
sikkerhetsovertredelser som medfører overhengende farlige 
situasjoner som vil resultere i død eller alvorlig personskade.

Tekst med en "Farlig spenning"-indikator skal 
informere brukeren om mulige farer som kan føre til 
at pasienten eller brukeren får et elektrisk støt i visse 
behandlingskonfigurasjoner.

Farlig spenning

Se instruksjonsmanual/-brosjyre

Intelect® RPW
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FORSIKTIG
•	Les, forstå, og praktiser sikkerhetsinstruksene for bruk. Kjenn til 

begrensningene og farene forbundet med enhver radial trykkbølge 
behandlingsenhet. Overhold de sikkerhets- og driftsdekalene som 
er plassert på enheten.
•	Før du tar Intelect RPW i bruk, sørg for at du har lest og forstått 

all informasjon som gitt i denne manualen. Fortrolighet med 
den informasjonen som er gitt i denne manualen, er en viktig 
forutsetning for å sikre effektiv og optimal bruk av systemet, unngå 
farer for personer og utstyr, og å oppnå gode behandlingsresultater.
•	Kunnskap om innholdet i denne manualen er en viktig forutsetning 

for å bruke Intelect RPW.
•	Ignorering av en hvilken som helst informasjon i denne manualen, 

anses å være uregelmessig bruk av enheten.
•	DU MÅ IKKE bruke Intelect RPW sammen med noe annet apparat.
•	IKKE bruk denne enheten i et miljø hvor det brukes andre apparater 

som med hensikt utstråler uskjermet elektromagnetisk energi. 
Mobilt og RF kommunikasjonsutstyr kan påvirke elektrisk medisinsk 
utstyr.

FORSIKTIG
•	Enheten bør sjekkes rutinemessig før hver bruk for å fastslå at alle 

kontrollene fungerer normalt (f.eks. at STOPP-knappen avslutter 
behandlingen, START-knappen får behandlingen til å starte, 
utløsningsknappen på håndstykket får senderen til å pulsere, osv.), 
spesielt at piltastene opp og ned (se side 27) justerer antallet pulser 
senderen utsender.
•	IKKE bruk skarpe objekter, så som en blyantspiss eller kulepenn, for å 

betjene knappene på kontrollpanelet, siden det kan oppstå skade.
•	Denne enheten bør transporteres og lagres i temperaturer mellom 

0 °C og 60 °C (32 °F og 140 °F) for å forebygge skade på enheten 
eller dens komponenter.
•	Tilbehør for radial trykkbølgebehandling må håndteres forsiktig. Feil 

håndtering av tilbehøret kan påvirke deres egenskaper negativt.
•	Inspiser kabler med tilhørende kontakter og tilbehør før hver bruk.
•	Ikke bruk annet tilbehør enn det som ble levert sammen med 

enheten, eller som er anbefalt av DJO. Andre produkters sikkerhet 
har ikke blitt fastslått, og bruken av disse kan føre til skade på 
pasienten og forringe minimum sikkerhet.

Intelect® RPW
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FORSIKTIG
•	Strømforsyningen må kobles fra før utstyrets deksler fjernes. All 

service på denne enheten må utføres av faglært servicepersonell.
•	Dette utstyret har en utgangseffekt som kan forårsake en fysiologisk 

virkning.
•	Pålitelig jording kan kun oppnås når utstyret er koblet til en 

likeverdig stikkontakt merket "Kun sykehus" eller "Beregnet for bruk 
på sykehus".
•	Elektrisk medisinsk utstyr trenger spesielle sikkerhetsforanstaltninger 

med hensyn til EMC og må installeres og igangkjøres i henhold til 
den EMC-informasjonen som gis i denne manualen.
•	Denne enheten kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis den ikke 

installeres og brukes i henhold til disse instruksjonene, kan den 
forårsake skadelig interferens på andre instrumenter i nærheten. 
Det foreligger imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil 
oppstå i en bestemt installasjon. Skadelig interferens på andre 
instrumenter kan fastslås ved å slå dette utstyret på og av. Prøv å 
korrigere interferensen med en eller flere av følgende: Reorienter 
eller flytt mottaksapparatet, øk avstanden mellom utstyrsdelene, 
koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den kretsen hvor de 
andre apparatene er tilkoblet, og konsulter fabrikkens oppsøkende 
servicetekniker for hjelp.

FORSIKTIG
•	For å bestemme avstanden mellom alt utstyr som er i bruk nær 

Intelect RPW, konsulter de EMC-tabellene som gjelder det andre 
utstyret.
•	Dette utstyret må kun brukes av og selges til en utdannet lege på 

resept fra og under overvåking av en autorisert praktiker.
•	Kun brukere som har opplæring i radial trykkbølgeterapi bør bruke 

enheten og dens applikatorer.
•	"Power On/Off"-knappen (Strøm på/av) er ansett å være en "myk" 

knapp og isolerer ikke enheten fra nettstrøm når enheten er 
slått av. Du må derfor dra hannkoblingen på strømkabelen ut av 
strømuttaket (nettstrømtilførselen) for å isolere den.
•	Intelect RPW er ikke ment for behandling av nyresten.
•	Trykk ned tappene på svinghjulene for å hindre fronthjulene fra å 

bevege seg under behandling og oppbevaring.

Intelect® RPW
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ADVARSEL
•	Dette utstyret er ikke konstruert for å hindre inntrenging av 

vann eller væsker. Inntrenging av vann eller væsker kan føre til 
feilfunksjon av systemets interne komponenter og dermed føre til 
risko for skade på pasienten.
•	Man må være spesielt varsom når enheten brukes ved siden 

av eller stablet oppå annet utstyr. Hvis det er nødvendig å 
bruke Intelect RPW ved siden av eller stablet oppå annet 
utstyr, bør enheten observeres for å verifisere normal drift i den 
konfigurasjonen den vil bli brukt i. Mulig elektromagnetisk eller 
annen interferens kan oppstå på dette eller annet utstyr. Prøv 
å minimere denne interferensen ved å ikke bruke annet utstyr 
sammen med det.
•	Bruk kun tilbehør som er spesielt utviklet for denne enheten. 

Ikke bruk tilbehør som er produsert av andre firmaer på denne 
enheten. DJO er ikke ansvarlig for noen konsekvenser som er 
et resultat av bruken av produkter som er produsert av andre 
firmaer. Bruken av annet tilbehør eller kabler (annet enn de som er 
spesifisert) kan resultere i økte utslipp eller redusert immunitet av 
denne enheten.
•	Bruken av kontroller eller justeringer, eller utføring av andre 

prosedyrer enn de som er spesifisert heri, kan føre til farlig 
eksponering for radial trykkbølgeenergi.

ADVARSEL
•	Feilaktig installasjon, bruk, eller vedlikehold av radial 
trykkbølgesystemet, kan resultere i funksjonsfeil på denne 
enheten eller andre apparater.
•	Bruker må ikke modifisere utstyret ved bruk av deler som 
ikke er fra DJO, LLC.
•	I tilfelle skjermfeil eller andre åpenbare mangler, slå 

enheten av straks med strøm på/av-knappen, koble 
strømkabelen fra strømuttaket og meld fra til en autorisert 
servicetekniker.
•	Justeringer eller utskifting av komponenter kan føre til at 

utstyret ikke møter kravene til støyvern.
•	Hvis enheten ikke kan installeres umiddelbart etter 

levering, må enheten og dens eksterne komponenter 
eller tilbehørselementer oppbevares i sin opprinnelige 
emballasje på et tørt sted.
•	Enheten må ikke oppbevares eller brukes i et støvete miljø.
•	Plasser enheten slik at den har trygg og enkel tilgang til 

strømledning.
•	Hold alle apparatsnorer borte fra enhetens kabler. Ikke 

oppbevar eller kveil apparatsnorer hvor de kan komme 
i nærheten av kablene på en radial trykkbølgeenhet 
som er i bruk. Plasser strømkabelen slik at at den ikke 
representerer en fare for å snuble.
•	Blokker ikke ventilasjonshettene.

Intelect® RPW
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ADVARSEL
•	Påse at enheten er jordet og kun tilkoblet en jordet stikkkontakt som 

er i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale elektrisitetsforskrifter.
•	Dette utstyret må holdes utenfor barns rekkevidde.
•	Pasienten må ikke være uten tilsyn under radial trykkbølgeterapi.
•	Fjern applikatoren kun ved å dra i kabelskjøtestykket. IKKE fjern den 

ved å dra i kabelen.
•	Før du fjerner kabelen fra applikatoren, sjekk at strømmen er slått av. 

Hold applikatoren mens kabelen fjernes, for å hindre at applikatoren 
faller ned på gulvet.
•	Observer pasienten hele tiden under terapien.
•	Hvis enheten brukes med et trykk som er høyere enn 3 bar uten en 

nedslagsoverflate, kan det resultere i skade på håndstykket.
•	Hvis en Feilmelding eller Advarsel vises som begynner med 2 eller 3, 

må du straks avslutte all bruk av enheten og kontakte forhandleren 
eller DJO for service. Feil og Advarsler i disse kategoriene indikerer 
et internt problem med enheten som må testes av DJO eller en 
oppsøkende servicetekniker som er autorisert av DJO før videre bruk 
av systemet. Bruken av en enhet som indikerer en Feil eller Advarsel i 
disse kategoriene, kan være en riskiko for skade på pasienten, bruker, 
eller omfattende intern skade på systemet.

ADVARSEL
•	Tøm vannflaska minst én gang i uka, eller hvis den er halvfull. For 

instruksjoner om fjerning og utskifting av vannflaska, se side 75.

•	Behandling bør aldri gis i et område med implantater av metall.

•	Plasser enheten på en jevn flate under behandling og oppbevaring 
for å hindre tipping og rulling.
•	Senderens overflate kan bli varm. Utstrakt hudkontakt kan forårsake 

mindre brannskader. Avbryt terapien etter maks. 6000 pulser for å la 
senderen avkjøles.
•	Senderens overflate kan bli varm hvis enheten brukes utenfor 

driftssyklusparametrene listet på side 29. Operatøren må derfor 
overvåke senderens temperatur under behandlingstimene.
•	Det må ikke rettes mer enn 300 pulser mot samme sted.
•	For kontinuerlig beskyttelse mot brannfare, må sikringene kun skiftes 

ut med nye av korrekt type og nominell sikringsstrøm.

Intelect® RPW
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SIKKERHETSINSTRUKSER

FARE
•	Fuksjonen til visse implantater (f.eks. pacemakers) kan bli 

negativt påvirket under behandling med radiale trykkbølger. 
I tvilstilfeller bør det søkes råd fra en autorisert praktiker som 
er ansvarlig for pasienten.
•	Annet utstyr, inkludert utstyr som er koblet til pasienten, 

kan bli negativt påvirket når de er i nærheten av radialt 
trykkbølgeutstyr.
•	Pasienter bør ikke behandles med radial trykkbølge når de er 

sensitive for lydtrykk.
•	Pasienter bør ikke behandles med radiale trykkbølger 

når de har redusert sensitivitet for varme i det foreslåtte 
behandligsområdet, med mindre den legen som er ansvarlig 
for pasienten informeres.
•	Behandling bør ikke gis gjennom klærne, selv om det er 

tillatt å administrere behandling gjennom en bandasje i 
pulset modus.
•	Høreapparater bør fjernes før behandling.
•	Før hver bruk bør man sjekke kabinettets tilstand, isolasjonen 

i applikasjonen og strømkabelen. Sjekk også at kablene er 
strukket korrekt.
•	Hvis enheten ikke er sikker å bruke, må den repareres av 

autorisert servicepersonell og operatøren må informeres om 
de farene enheten representerer.

FARE
•	For å unngå elektrisk støt, bør støpslet dras ut av 

stikkontakten før enheten rengjøres eller desinfiseres.
•	Ikke under noen omstendigheter må væske trenge inn i 

åpningene på enheten (f.eks. stikkontaktene for kablene). Det 
må derfor ikke brukes rengjørings- eller desinfeksjonsspray.
•	Enheten og kablene må ikke steriliseres med damp eller 

gass.
•	Enheten må aldri rengjøres med skuremidler, 

desinfeksjonsmidler, eller løsemidler som kan skrape opp 
kabinettet eller skade enheten.
•	Enhetens komponenter er under trykk og utsatt for 

høyspenning. Det må ikke under noen omstendigheter 
foretas uautoriserte reparasjoner.
•	Sjokkbølger må ikke anvendes på målområder som er over 

luftfylt vev (lunger), eller på områder nær store nerver, 
blodkar, ryggraden, eller hodet.
•	Operatøren bør ikke bruke radial trykkbølgeterapi over 

hjertet for å forhindre teoretisk forstyrrelse av hjerterytmen.
•	Enheten må installeres slik at den ikke utgjør noen fare for 

pasienten, operatøren, eller andre personer. Du må derfor 
lese sikkerhetsinstruksene og kontraindikasjonene.

Intelect® RPW
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SIKKERHETSINSTRUKSER

FARE
•	Eksplosjonsfare hvis Intelect RPW is brukes i nærheten 

av brennbare anestesiblandinger med luft, oksygen, eller 
dinitrogenoksid (lystgass).
•	Intelect RPW-enheten kan inneholde Di (2-etylheksyl) 

ftalat (DEHP), som er plastifiseringsmiddelet for de 
fleste medisinske apparatene av PVC. Alle utsettes for 
små mengder av DEHP i hverdagen. Noen individer 
kan imidlertid bli utsatt for større mengder av DEHP 
gjennom visse medisinske prosedyrer. DEHP kan lekke 
ut av medisinske apparater av plast inn i løsninger som 
kommer i kontakt med plasten. Mengden DEHP som 
vil lekke ut avhenger av temperaturen, fettinnholdet i 
væsken, og varigheten av kontakten med plasten. Som 
et forebyggende tiltak, bruk PVC-appaarater som ikke 
inneholder DEHP, eller apparater laget av andre materialer, 
så som etylen (EVA), silikon, polyetylen, eller polyuretan for 
alle kliniske prosedyrer. Unngå å bruke DEHP-lekkende PVC 
for alle kliniske prosedyrer på mannlige nyfødte, gravide 
kvinner som går med mannlige fostere, eller peripubertale 
menn.

FARE
•	Intelect RPW-enheten kan inneholde difenol A (DFA), 

en byggesten i polykarbonatplast som brukes til å lage 
tallrike forbruksvarer (tåteflasker, vannflasker, osv.). Dette 
kjemikaliet antas å være et uklassifiserbart karsinogen 
og en mistenkt endokrin avbryter som kan forstyrre eller 
blokkere hormoner. Difenol A (DFA) er meget giftig hvis 
det svelges, absorberes gjennom huden, eller inhaleres.
•	Virkningene av BPA og DEHP er ikke kjent i de 

konsentrasjonene som er til stede i enheten og dens 
applikatorer.
•	Hvis det har oppstått en transportskade som kan 

sette den personlige sikkerheten i fare, må enhetens 
strømforsyning ikke kobles til før en inspeksjon er fullført.
•	Man må holde seg til lover, vedtekter og forordninger, 

som kan variere fra sted til sted, med hensyn til korrekt 
bruk av kraftig radio høyfrekvensfelt.

Intelect® RPW
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SIKKERHETSINSTRUKSER
PERSONSIKKERHET
Ved uriktig eller uautorisert bruk av enheten, kan operatøren, 
pasienten, eller andre personer utsettes for fare for elektrisk støt 
på grunn av den høyspenningen som produseres av enheten, 
fare for innvirkning på aktive implantasjoner fra magnetiske felter 
som produseres av enheten, og fare for forbrenning på grunn 
av feil plassering av håndstykket eller falske parametere, så som 
behandlingens varighet, utgangseffekt, eller driftsmodus.

Før enheten tas i bruk, vennligst les denne bruksanvisningen nøye 
og følg informasjonen i den.

Les spesielt nøye listen med kontraindikasjoner. Se 
"Sikkerhetsinstrukser" på sidene 7-12, "Kontraindikasjoner" på sidene 
19-20, og "Ytterligere forholdsregler" på side 21.

Før enheten brukes, må du hver gang sjekke at:

•	 Enheten er korrekt tilkoblet strømforsyningen.
•	 Kabelen på håndstykket er riktig tilkoblet og ikke er kryssrutet 

(hvilket kan forårsake kapasitive kortslutninger).
•	 Kun tilbehør som er godkjent av produsenten er tilkoblet.
•	 Håndstykket er posisjonert iht. legens instrukser (må 

sjekkes av legen eller fysioterapeuten hvis den anvendes av 
assisterende personell).

Før enheten brukes, snakk med pasienten for å kontrollere at:

•	 Pasienten ligger i en komfortabel stilling under hele 
behandlingen.

•	 At pasienten er komfortabel før og under behandlingen.
•	 At pasienten forstår hva som kan forventes under og etter 

behandling.
Før enheten brukes, fastsett maksimal nominal utgangseffekt for det 
respektive tilbehøret for å unngå overoppheting av vevet.

Sjekk med jevne mellomrom under behandlingen:

•	 At enheten fungerer korrekt
•	 Om pasienten føler seg vel.

Etter behandlingen, spør pasienten hvordan denne tålte 
behandlingen. Behandlingsmiljøet bør inspiseres av en autorisert 
praktiker.

De berørte delene av kroppen bør være avkledd under 
behandlingen, siden opphoping av fuktighet på huden eller i 
hudfolder kan forårsake lokal overoppheting av huden. Dette er 
spesielt viktig hvis pasienten går med klær som er av fuktbestandige 
materialer, så som silke eller syntetiske fibre.

Utgangseffekten må alltid settes i henhold til pasientens subjektive 
respons. Spesielt forsiktig må man være med pasienter som har en 
redusert kapasitet for varmeoppfatning.

Intelect® RPW
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SIKKERHETSINSTRUKSER
BESKYTTELSE AV ENHETEN

ADVARSEL
Feilaktig installasjon, bruk, eller vedlikehold av den radiale 
trykkbølgeenheten, kan resultere i funksjonsfeil på denne enheten eller 
andre apparater. 

Før enheten tilkobles, sørg for at:

•	 Den angitte spenningen på sikkerhetsmerket stemmer 
med den tilgjengelige systemspenningen.

•	 Den angitte frekvensen på sikkerhetsmerket stemmer med 
systemets frekvens.

•	 En jordet stikkontakt og en jordet kontakt er tilgjengelig for 
tilkobling av enheten.

•	 Rutingen av strømkabelen fra enheten til stikkontakten 
med jordet kontakt ikke utgjør noen fare for personellet 
eller pasienten.

ADVARSEL
Påse at enheten er jordet og kun tilkoblet en jordet stikkkontakt som er 
i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale elektrisitetsforskrifter.

Intelect® RPW
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SIKKERHETSINSTRUKSER

Enheten må ikke kobles til strømforsyningen før følgende krav er 
oppfylt:

•	 Før enheten settes i drift, sjekk at håndstykkets 
forbindelseskabel og senderne er uskadet og riktig koblet til 
enheten.

•	 Rengjør og desinfiser enheten kun når strømforsyningen er 
deaktivert (strømbryteren er av og strømkabelen er frakoblet).

•	 Rengjør og desinfiser enheten kun ved hjelp av avtørking. 
Desinfeksjon med spray kan ødelegge enheten på grunn av 
inntrengende fuktighet.

•	 Enheten må aldri rengjøres med skuremidler, 
desinfeksjonsmidler, eller løsemidler som kan skrape opp 
kabinettet eller skade enheten.

•	 Det må aldri utføres uautorisert servicearbeid. Alt 
servicearbeid må kun utføres av serviceteknikere som er 
autorisert av produsenten.

BESKYTTELSE AV ENHETEN (FORTS.)

Intelect® RPW
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Radiale sjokkbølger (R-SW) føres inn i kroppen ved hjelp av en 
fritt bevegelig applikator og dekker hele smerteregionen. Radiale 
sjokkbølger refereres ofte til som radiale trykkbølger, hvilket er den 
korrekte definisjonen i fysiske termer.

Senderen er en ballistisk sjokkbølgegenerator som drives av 
komprimert luft. Et prosjektil akselereres av komprimert luft. 
Den kinetiske energien, som er lagret i bevegelsen og vekten av 
prosjektilet, konverteres til akustisk energi i form av langbølge 
sjokkpulser når prosjektilet treffer en sjokksender.

Radiale sjokkbølger forplanter seg divergerende etter applikasjonen 
og taper energi ettersom penetreringsdybden øker. Disse bølgene 
karakteriseres av lange bølgelengder og kan ikke fokuseres på 
dype målområder. Inntrengningsdybder er mellom 1 og 3 cm. 
Deres maksimum energistrømtetthet er i utgangspunktet fra 
sjokksenderen.

Der er forskjellige arbeidshypoteser for sjokkbølgers virkningsmåte 
som også kan anvendes på radiale sjokkbølger:

•	 Sjokkbølger ødelegger cellemembraner. Følgelig 
er nociceptorene ikke lenger i stand til å produsere 
generatorpotensiale og kan derfor ikke lenger sende ut noen 
smertesignaler.

•	 Sjokkbølger stimulerer nociceptorer, som så frigir en mengde 
med nerveimpulser. Som beskrevet av Gate Control Theory, 
hindres overføringen av disse impulsene til det sentrale 
nervesystemet.

•	 På grunn av sjokkbølgers virkningsmåte, endres det kjemiske 
miljøet i disse cellene av frie radikaler som produserer 
smertehemmende stoffer. 

•	 Basert på hypotesen om assosiasjonssmerteminne (Wess), 
blir afferente smertesignaler overført via det sentrale 
nervesystemet med mange synaptiske overganger som 
til slutt får bortførende fibre til å kontrollere muskeltonus. 
Refleksmekanismen virker som en reguleringskrets.

Under støtbølgebehandlingen ledes sterke smertesignaler 
elektrisk og stimulerer kjemiske prosesser på de synapsekontakt-
punktene. Det komplekse spatiale og tidsrelaterte stimulusmønstret 
lagres i synapsene som et hukommelsesspor i form av 
langtidsmodifikasjoner. Den patologiske forbindelsen mellom 
smerte, muskeltonus og blodkarenes elastisitet brytes som 
et resultat av sjokkbølgeterapien og de sterke stimulansene 
den produserer, og muliggjør på denne måten at naturlige 
bevelsesmønstre huskes og fremkalles. På denne måten kan en 
ikke-patologisk tilstand i muskeltonus gjenopprettes.

OVERSIKT
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Behandlingsresultater har demonstrert at sjokkbølgeterapi gir forbedret blodsirkulasjon i de behandlede smerteområdene, og at 
langtidsstimulering av metabolismen oppnås i områder som har en naturlig dårlig blodtilførsel. Siden gjentatte behandlingstimer har vist 
seg å øke de gunstige virkningene av sjokkbølgeterapi, er det all grunn til å anta at sjokkbølger også gir sekundære virkninger, som f.eks. 
beskrevet i hypotesen om assosiasjonssmerteminne.

Pulset radial trykkbølge - innledning
Pulset radialt trykkbølgeutstyr tilfører energien i pulser eller utbrudd av radial trykkbølgeenergi. Pulsene er typisk av 6 til 12 ms varighet 
(pulsbredde) og gjentas med en frekvens på 0,5 til 21 Hz (pulsfrekvens). Som med andre modaliteter, så som ultralyd, er det funnet at når 
energien tilføres i pulser, er det ofte terapeutisk gunstigere enn å tilføre samme mengde energi i kontinuerlig bølgeform. Pulset radial 
trykkbølgebehandling synes å være effektiv for mange tilstander, spesielt i de tidlige stadiene av rekonvalesensen.

OVERSIKT (FORTS.)



INDIKASJONER

Før man begynner med radial trykkbølgebehandling, bør det utføres en 
riktig undersøkelse og diagnostisering. Vennligst hold deg oppdatert 
om de siste utviklingene og medisinske publikasjonene om radial 
trykkbølgeterapi for detaljer om kontraindikasjoner og bivirkninger som 
ikke var kjent på produksjonstidspunktet. 

TILTENKT BRUK
Enheten er tiltenkt å brukes som en terapeutisk modalitet av klinikere 
som trenger å gi pasienter en kraftig og velprøvd metode for å behandle 
indikasjoner som smerte, myofascielle triggerpunkter, lidelser i senefestene, 
aktivering av muskel- og bindevev.

BEREGNET BRUKSOMRÅDE
Radial trykkbølgeterapi er indikert for følgende:

Myofascielle triggerpunkter (MTrP)
Lokalisering og deaktivering av triggerpunkter
Triggerpunkter lokaliseres på lavt energinivå (ca. 2 bar) ved å bevege 
senderen over den muskelregionen som behandles (økt følsomhet for 
smerte) og deaktiveres så med et høyere energinivå (ca. 3 bar).

Aktivering av muskler og bindevev
Øke sirkulasjonen
Fremmer blodomløpet i vev og øker forbrenningen.

Pulsvibreringsmassasje
Beroligende lindring for overanstrengte og stressede muskler.

Lidelse i senefester
Plantarfascitt, smerter i hæl eller hælspore
Plantarfascitt er en betennelsestilstand i foten som er forårsaket av for høy 
slitasje på plantar facia som støtter gelenken

Forkalkingstendinitt/supraspinatussenen
Skulderforkalkning og kroniske skuldersmerter

Radial og ulnar skulderepicondylitt
Tennisalbue, betennelse i senefestene på albuesiden eller radial del av 
albueleddet (skulder)

Akillesbursitt
Smerter på grunn av betennelse i akillessenen, eller bursa assosiert med 
det

Retropatellart smertesyndrom
Smerte foran, bak, eller rundt kneskålen

Skinnebenssyndrom
Smerte langs eller like bak midten av skinnebenet

Proksimal iliotibialis båndfriksjonssyndrom/Trokanterfestetendinitt
Smerte eller verking på utsiden av kne eller hofte.

GENERELL INFORMASJON

Intelect® RPW
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Før man begynner med radial trykkbølgebehandling, bør det 
utføres en riktig undersøkelse og diagnostisering. Hold deg 
oppdatert om de siste utviklingene og medisinske publikasjonene 
om radial trykkbølgeterapi for detaljer om kontraindikasjoner og 
bivirkninger som ikke var kjent på produksjonstidspunktet. Enheten 
Intelect RPW er kontraindikert for følgende:

•	 Ikke bruk radial trykkbølgebehandling på noen del av 
kroppen under graviditet.

•	 Over den gravide eller muligens gravide livmoren. Radial 
trykkbølgebehandling bør derfor ikke anvendes over 
livmoren med mindre spesiell forsikring kan innhentes fra 
pasienten om at hun ikke er gravid.

•	 Hemofili eller andre koaguleringsforstyrrelser.
•	 Antikoagulerende medikamenter, spesielt Marcumar 

(Marevan).
•	 Akutte betennelser. Må ikke brukes over hoven, betent, eller 

infisert vev, hudutslett, eller andre akutte vevskader.
•	 Område med polynevropati. Diabetespasienter får ofte 

forstyrret sensorisk- og nervefunksjon i det polynevropatiske 
området.

•	 Kortisonbehandling: Vent minst 6 uker etter en lokal 
kortisoninjeksjon før behandling med radiale trykkbølger.

•	 Pasienter med blødninger eller risiko for blødninger.
•	 Pasienter med ondartede svulster og udiagnostiserte svulster.
•	 Hovent område som enda føles varmt.
•	 Implantater, områder hvor implantater er blitt fjernet, 

ødelagte implantater og metallinklusjoner.

•	 Over overfladisk endoprotese eller metallimplantater.
•	 Alvorlige arterielle obstruksjoner (stadium III og IV).
•	 Gynekologiske lidelser som omfatter akutt inflammasjon.
•	 Dyp venetrombose, flebitt, åreknuter.
•	 Arteriesykdom, nedsatt sirkulasjon.
•	 Over øynene.
•	 Over forplantningsorganer.
•	 Over hjertestimulatorer eller defibrillatorer, cochlear-

implantater, benvekststimulatorer, dype hjernestimulatorer, 
ryggradstimulatorer og andre nervestimulatorer.

•	 Over åpen lamina (etter laminektomi; spina bifida).
•	 Direkte over sinus caroticus, ganglion stellatum, eller nervus 

vagus, som sitter i bakre nakketriangel.
•	 Direkte applikasjon over kreftsvulster eller skader p.g.a. 

dens mulige evne til å øke blodtilførselen til det ondartede 
området.

GENERELL INFORMASJON
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•	 Neoplastisk vev eller skader som opptar mye plass.
•	 Okklusiv karsykdom, så som arteriosklerosis obliterans og  

tromboangitt obliterans, i hvilke organisk okklusjon og iskemi 
er åpenbare.

•	 Ved nærvær av systemisk eller lokal infeksjon (sepsis, 
osteomyelitt, tuberkulose) eller hvis pasienten har forhøyet 
temperatur.

•	 Sjokkbølger må ikke anvendes på målområder som er over 
luftfylt vev (lunger), eller på områder nær store nerver, 
blodkar, ryggraden, eller hodet.

GENERELL INFORMASJON (FORTS.)
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YTTERLIGERE FORHOLDSREGLER
GENERELL INFORMASJON

Når radial trykkbølgeterapi administreres, husk følgende:

•	 Radial trykkbølgebehandling bør anvendes med varsomhet 
over knokler hvor det er minimalt med (benprominens) eller 
ingen (Stadium IV sår) mykdeler.

•	 Høreapparater bør fjernes.
•	 Funksjonen i annet utstyr som er koblet til pasienten kan bli 

negativt påvirket av driften av pulset radialt trykkbølgeutstyr. 
Oppretthold maksimum avstand mellom enhetene for å 
redusere en mulig tendens til interaksjon. Se EMC-tabellene 
fra side 85 for mer informasjon.

•	 Enhver blødningstendens vil øke ved oppvarming grunnet 
økt blodtilførsel og vaskularisasjon av de oppvarmede 
vevene. Det må derfor utvises varsomhet under 
terapeutisk radial trykkbølgebehandling av pasienter med 
blødningssykdommer.

•	 Hyppig overvåking av intensitetsnivå og hudrespons bør skje 
under all behandling.

•	 Senderen må alltid beveges over huden med små 
sirkulerende bevegelser.

•	 Radial trykkbølgeterapi må aldri brukes på hodet.
•	 Ikke gi behandling direkte i et område med et 

metallimplantat.
•	 Pasienter med aktive autoimmunsykdommer vil muligens 

ikke reagere positivt på behandlingen.

Mulige bivirkninger
Bivirkninger kan oppstå etter en behandling med radial 
trykkbølgeterapi. De fleste vil vise seg etter 1 - 2 dager.

Ikke gjenta behandlingen før de forrige bivirkningene har avtatt. 
Vanlige bivirkninger omfatter:

•	 Rødfarging
•	 Opphovning
•	 Smerter
•	 Hematom
•	 Petekkier, røde prikker
•	 Hudskader etter tidligere kortisonbehandling

Disse bivirkningene vil som regel avta etter 5 - 10 dager.
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Enheten leveres vanligvis med emballasje levert av produsenten. 
Siden enheten veier ca. 32,66 kg (72 lbs), må den pakkes ut av minst 
2 personer.

Gå frem som følger:

•	 Plasser transportemballasjen slik at pilene peker opp.
•	 Fjern sikkerhetsbåndene fra transportemballasjen.
•	 Dra transportemballasjen oppover.
•	 Fjern det resterende skummaterialet.
•	 Ved  hjelp av 2 personer løftes enheten ut av den nedre delen 

av emballasjen.

Inspeksjon
Straks etter at enheten er utpakket må følgende trinn utføres:

1. Sjekk leveringsdokumentene for å kontrollere at leveringen er 
komplett.

2. Sjekk de eksterne komponentene og tilbehøret for mulige 
transportskader. 
 
 
 
 
 

 

FARE
Hvis det har oppstått en transportskade som kan sette den personlige 
sikkerheten i fare, må enhetens strømforsyning ikke kobles til før en 
inspeksjon er fullført.

 
 

3. Kontroller at pakken inneholder følgende:

•	 Intelect RPW-enhet
•	 Intelect RPW CD Bruksanvisning
•	 Intelect RPW Hurtigstartveiledning
•	 Conductor™ Overføringsgelé, flaske 250 ml (8.5 oz)
•	 Tilbehørssett med håndstykke som inneholder følgende:

– R-SW Håndstykke - applikator
– Prosjektil
– R15 - 15 mm ESWT-sender
– D20-S D-ACTOR® 20 mm sender
– Tetningssett
– Nippel
– Rengjøringsbørste

•	 Strømkabel
4. Behold originalemballasjen Den kan bli nyttig for transportering 

av utstyr.

UTPAKKING AV ENHETEN
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Før enheten kan installeres og settes i drift, må visse krav oppfylles i 
bygningen hvor enheten skal brukes.

Krav til installasjonssted

Husk at rommet og installasjonsstedet må være stort nok slik at 
enheten kan brukes forfra, selv om håndstykket er posisjonert 
ubeleilig.

Det er unødvendig å plugge strømledningen inn i en isolert krets 
for at enheten skal fungere korrekt.

ADVARSEL
•	Hvis enheten ikke kan installeres umiddelbart etter levering, må 

enheten og dens eksterne komponenter eller tilbehørselementer 
oppbevares i sin opprinnelige emballasje på et tørt sted.
•	Enheten må ikke oppbevares eller brukes i et støvete miljø.

FARE
Enheten må installeres slik at den ikke utgjør noen fare for 
pasienten, operatøren, eller andre personer. Du må derfor lese 
Sikkerhetsinstruksene på sidene 6-12 og følgende informasjon.

INSTALLASJONSKRAV



TERMINOLOGI

1  Bruker grensesnitt (se side 26)

2  Håndstykke

3  Forbindelseskabel for håndstykket

4  Trinsehjul med lås

5  Trinsehjul uten lås

6  IEC koplingsstykke for strømkabel

7  Lagringscontainer

8  Gripestang

9  Dreiekonsoll

SETT FORFRA

1

4

3

5

2

9

8

7

6

Intelect® RPW
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TERMINOLOGI
SETT BAKFRA

1  Ekspansjonsport (brukes kun for service)

2  Oppbevaringsrom for sender

3  Brett for håndstykke, kabel og gelé

4  Utmatingskontakter

5  Oppbevaringskroker for kabler

1

4

3

5

2

Intelect® RPW
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TERMINOLOGI
BRUKER GRENSESNITT

1  Strømbryter På/Av 

2  LCD- og berøringsskjerm

3  Knapp for kliniske ressurser

4  START-knapp

5  PAUSE-knapp

6  Spalte for multimediakort (MMC)

7  Spalte for pasientdatakort

8  STOPP-knapp

9  Strøm LED

1
2

6
8

4

3

5

7

9
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TERMINOLOGI
PROGRAMVARESYMBOLER

     Vis skjermen for å endre behandlingen

     Pil opp (øke)

     Pil ned (minske)

      Berør og skyv mot venstre for å øke 
Berør og skyv mot høyre for å minske

     Tilbake (gå tilbake til forrige skjerm)

     Vis Hjemmeskjermen

     Flytt markøren én plass mot venstre

     Flytt markøren én plass mot høyre

     Aksepter/Velg (parametere)

     Avbryt og gå tilbake til forrige skjerm

     Endre tekst til store bokstaver

     Endre tekst til små bokstaver

     Radial trykkbølgeenergi utstråles

     Massasjeterapi gis

     Pause

     Sendertype

     Antall pulser

     Pulsfrekvens

Intelect® RPW
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TERMINOLOGI
TILBEHØR

ADVARSEL
Hold alt tilbehør og deres ledninger fra hverandre under behandling 
ved å bruke den kroken som sitter på siden av enheten. Hvis 
tilbehør og deres ledninger kommer i kontakt med hverandre under 
behandlingen, kan det føre til feilstimulering, brannskader på huden, 
eller at ledninger eller tilbehør blir ødelagt.

Håndstykke 1  20 mm innsats (sender)

2  Frontmutter

3  Bakre mutter

4  Skaft

5  Håndtak

6  Utløserknapp

7  Vibrasjonabsorberingsbuffer

8  Kabel

652

1

3

4

8

7

Intelect® RPW
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Omgivelsestemperatur . . . . . . . . . . . . . .  +10 °C til 35 °C (50 °F til 95 °F)
Relativ fuktighet. . . . . . . . . . . . .  5 % til 90 % NC (ikke-kondenserende)
Lufttrykk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 hPa til 1060 hPa
Strømforbruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 VA (Modell 2082)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 VA (Modell 2073)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 VA (Modell 2074)
Innmating  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 V ~, 50/60 Hz (Modell 2082) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 V ~, 60 Hz (Modell 2073) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 V ~, 50 Hz (Modell 2074)
Trykkbeholderens volum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,3 L
Modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enkel eller kontinuerlig
Komprimert luftutmating  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 bar
Strøminkrementinnstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,2 bar
Strømindikasjon. . . . . . . . . . . . . maksimum og gjennomsnittlig strøm
Pulsamplitude. . . . . .ca. 2 mm ved 3 bar, på tomgang (uten kopling)
Pulsbredde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ca. 6 - 12 ms
Pulsfrekvens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz
Sikringer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . To 6,3 A tidsforsinkelse 5 x 20 mm  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bruker må ikke gi service)

Elektrisk klasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KLASSE I

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

Beskyttelse mot vanninntrengning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPX0

Fastsatt risikoklasse. . . . . . . . . . . . . . . .  IIa i henhold til MDD 93/42/EEC

ENHETSPESIFIKASJONER

Driftsdata og -klassifiseringer
Bredde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420 mm (16.5")
Dybde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  410 mm (16.14")
Høyde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143 mm (45")
Standard vekt (med ett håndsett). . . . . . . . . . . . . . . . .  32,66 kg (72 lbs)

HØYDE

DYBDE

BREDDE

0086
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Programvare
Programvaren er utviklet og levert av DJO, LLC.

For å se programvareversjonen, klikk Enhetsinnstillinger på Kliniske 
ressurser-skjermen. Programvarens versjonsnummer vises øverst på 
skjermen.

Transport- og lagringsvilkår
Omgivelsestemperatur . . . . . . . . . . . . . . .  0 °C til 60 °C (32 °F til 140 °F)
Relativ luftfuktighet  . . . . . . . . . 5 % til 90 % NC (ikke-kondenserende)
Lufttrykk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 hPa til 1060 hPa

Sikkerhet
Intelect RPW er designet for å tilfredsstille kravene i IEC/EN 60601-1,  
CAN/CSA STD C22.2 No. 601.1

ENHET SPESIFIKASJONER (FORTS.)
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Les spesielt nøye listen med kontraindikasjoner. Se 
"Sikkerhetsinstrukser" på sidene 7-12, "Kontraindikasjoner" på sidene 
19-20, "Ytterligere forholdsregler" på side 21, og "Personsikkerhet" 
på side 13.

R-SW håndstykke tekniske data
Komprimert luftutmating  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 bar
Frekvens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz

Omgivende lufttemperatur 

Se enhetsspesifikasjoner side 29

For å få tekniske data om spesielle sendere, trykk å 
Senderinformasjons-knappen på Velg sender-skjermen (side 41).

APPLIKATORSPESIFIKASJONER
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BESKRIVELSE AV ENHETSMERKER

Tilfredsstiller Direktiv 93 /42 /EEC. 

Se instruksjonsmanual/-brosjyre

Type B utstyr

EU-direktiv 2002/96/EC angående dumping av elektrisk  
og elektronisk utstyr (WEEE). Indikerer et krav om 
å ikke kassere WEEE som kommunalt avfall. Kontakt din  
lokale  forhandler for informasjon om avhending av enhete  
og tilbehøret.

Justeringer eller utskifting av komponenter kan føre til  
at utstyret ikke møter kravene til støydemping.

Dette utstyret må kun brukes av og selges til en utdannet  
lege på resept fra og under overvåking av en autorisert  
praktiker (kun i USA). 

Enheten produserer radial trykkbølgeenergi (sjokkbølgeenergi)

Innholdet er under trykk.

Enheten og dens tilbehør er fri for lateks.

Symbol for sikkerhetsbyrå indikerer at enheten oppfyller  
generelle sikkerhetskrav for medisinsk elektrisk utstyr.

Omgivelsestemperatur . . . +10 °C til 35 °C (50 °F til 95 °F)  
Relativ luftfuktighet . . . 5 % til 90 % NC (ikke-kondenserende) 
Lufttrykk . . . 500 hPa til 1060 hPa

Merkene på Intelect RPW-systemet er din sikkerhet for dets samsvar med de høyeste gjeldende standardene for medisinsk utstyrs sikkerhet og 
elektromagnetisk kompatibilitet. Ett eller flere av følgende merker kan vise seg på apparatet:

0086



SPESIFIKASJONER Intelect® RPW

33

Stopp: Stopper behandling

Dette ikonet finner man ved siden av stoppknappen, og avslutter behandlingen 

Starter: Starter behandling

Dette ikonet finner man ved siden av startknappen, og starter behandlingen.

Kliniske ressurser: å få tilgang til de pedagogiske 
bibliotekene

Dette ikonet er plassert direkte over knappen for pause i behandlingen og gir 
tilgang til det kliniske biblioteket.

MMC: multimediakort

Dette ikonet er plassert over pasientdatakortporten og tillater 
programvareoppdateringer.

PASIENTKORT: pasientdatakort

Dette ikonet er plassert under multimediakortporten og gir mulighet for at 
pasientbehandlingsprotokoller kan lagres på dette kortet.

BESKRIVELSE AV ENHETSMERKER
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BESKRIVELSE AV FUNKSJONER
Trykkbølger med forskjellige egenskaper brukes i moderne medisin i dag. Trykkbølger utvikles normalt av kollisjonen mellom solide 
legemer med en treffhastighet på noen få meter per sekund (ca. 5 – 20 m/sek), langt under lydens hastighet. Først akselereres et prosjektil 
(f.eks. med komprimert luft fra en luftpistol) til en hastighet på flere meter per sekund, og så blir prosjektilets tempo plutselig nedsatt ved 
at det treffer et legeme. Det elastisk stansede kollisjonslegemet bringes i umiddelbar kontakt med pasientens overflate over det området 
som skal behandles, fortrinnsvis med koplingsgelé. Når prosjektilet treffer kollisjonslegemet, overføres deler av dets kinetiske energi til 
kollisjonslegemet, som også gjør en omsettingsbevegelse over en kort distanse (typisk < 1 mm) med en hastighet på ca. én meter per 
sekund (typisk < 1 m/sek) til det koplede vevet eller applikatoren deselererer kollisjonslegemets bevegelse.

Kollisjonslegemets bevegelse overføres til vevet på kontaktpunktet, hvorfra bevegelsen forplanter seg utover som en radial trykkbølge.

Trykkbølger, som beskrevet her, utstråler fra anvendelsespunktet på kollisjonslegemet og beveger seg radialt inn i det nærliggende vevet. 
Den induserte trykkbølgens energitetthet minsker hurtig med økende avstand fra anvendelsespunktet (i et forhold på 1/r²), slik at den 
sterkeste påvirkningen er på applikatorens anvendelsespunkt.

Det virker som om prinsippet for prosessen er så universell at et mangfold av meget forskjellige indikasjoner reagerer positivt på 
sjokkbølgeterapi. For å kunne studere prosessens mekanismer, må de sjokkbølgene som brukes være nøyaktig karakterisert ved hjelp av 
de parametrene som er beskrevet i denne teksten. Dette er den eneste måten å fastslå dose-/virkningsforhold og oppnå sann kunnskap 
om mekanismene for prosessen. Det faktum at fokuserte sjokkbølger og ikke-fokuserte trykkbølger, som har klare fysiske forskjeller, viser 
liknende virkninger, spesielt i stimuleringen av helbredelsesprosesser, antyder imidlertid at begge former for energi ikke utøver en direkte 
mekanisk effekt, men heller virker på den sensomotoriske refleksatferden. Det ser ut til at en omorganisering av patologiske refleksmønstre, 
som er forankret i minnet på grunn av den stimulerende virkningen av sjokk- og trykkbølger, ikke kan utelukkes. Dette ville åpne for en hittil 
ukjent mulighet for ytterligere terapeutiske bruksområder.

Intelect RPW-enhetene brukes derfor innenfor et stort anvendelsesområde ved sykehus, private legepraksiser og fysioterapiklinikker.
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Utskifting og installasjon av senderen
Håndstykket sendes fullt montert, men hvis senderen skulle behøve 
å skiftes ut, gjør følgende:

1  Koble fra enheten.

2  Skru av bakre gjengemutter 
ved å dreie den mot 
urviserne mens du holder 
håndstykket. 
 
 

3  Skru av frontskruen ved å 
dreie den mot urviserne 
mens du holder den bakre 
skruen. 
 
 
 
 

4  Fjern og skift ut 
pakningene på senderen 
om nødvendig. 
 
 
 
 
 
 

5  Trykk senderen og 
distansestykkene gjennom 
frontskruen. 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLASJON AV APPLIKATOREN
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6  Trykk fremre gjengemutter 
på bakre gjengemutter 
og drei bakre mutter med 
urviserne for å stramme 
den til. 

 
 
 
 
 

7  Sett bakre gjengemutter 
på håndstykket og drei den 
med urviserne mens du 
holder håndstykket. Stram 
til den sitter tett. 
 
 

8  Rett inn den røde prikken 
på støpslet med den røde 
prikken på stikkontakten 
og trykk støpslet inn i 
stikkontakten. 
 
 
 
 

9  Bruk kabelkroken på siden 
av enheten til å oppbevare 
applikatorkabelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORSIKTIG
Ikke kryssgjeng de to gjengemutterne når de dras til.

INSTALLASJON AV APPLIKATOREN (FORTS.)
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INSTALLASJON AV APPLIKATOREN (FORTS.)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVARSEL
•	Ikke kryss kabler.
•	Før du fjerner kabelen fra håndstykket, sjekk at strømmen er slått av. 

Hold håndstykket mens kabelen fjernes for å hindre at håndstykket 
faller i gulvet.
•	Observer pasienten hele tiden under terapien.
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FORBEREDE ENHETEN FOR TERAPI
Enheten leveres fullt montert fra fabrikken og er klar til å brukes 
unntatt tilkobling av håndstykket og strømledningen.

Fortsett som følger for å forberede enheten for drift:

•	 Kontroller at den angitte spenningen på seriemerket 
stemmer med bygningens systemspenning.

•	 Installer den pålagte senderen (stikk inn) i håndstykket. 
Se side 34 for ytterligere informasjon om installering av 
senderen.

•	 Plugg håndstykkets kabel inn i stikkontakten på baksiden av 
enheten. Fest tilkoblingskabelen på kabelkroken på siden 
av enheten.

•	 Sjekk tilstanden til kabinettet og isolasjonen av håndstykket, 
samt håndstykkets tilkoblingskabel, og strømkabelen. Sjekk 
også at kablene er strukket korrekt.

•	 Stikk strømstøpslet inn i en jordet stikkontakt. Det er 
unødvendig å plugge strømledningen inn i en isolert krets 
for at enheten skal fungere korrekt.

•	 Plasser enheten slik at det ikke er vanskelig å koble 
strømledningen fra stikkontakten, i nødstilfeller.

•	 Trykk ned tappene på svinghjulene for å hindre 
fronthjulene fra å bevege seg.

FARE
Både enheten og håndstykket må plasseres slik at det ikke er noen fare 
for personskade. Du må derfor lese og følge sikkerhetsinstruksene og 
listen over kontraindikasjoner før enheten tas i bruk.

ADVARSEL
Påse at enheten er jordet og kun tilkoblet en jordet stikkkontakt som 
er i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale elektrisitetsforskrifter.
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FORBEREDE PASIENTEN FOR BEHANDLING
Før det anvendes radial trykkbølge på en pasient, må du først 
forberede pasients hud. Ved å forberede pasientens hud for 
behandling, vil mer energi nå målområdene og risikoen for 
hudirritasjon reduseres.

For å forberede pasientens hud for behandling, gjør følgende:

1  Vask det hudområdet som skal behandles grundig med en mild 
såpe og vann, eller bruk alkoholservietter.

2  Tørk huden grundig.

3  Bruk rikelig med kontaktgelé på målområdet på pasienten.
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1  Koble støpslet (hannenden) 
inn i en egnet elektrisk 
stikkontakt. 
 
 
 
 

2  Koble hunnenden av 
strømkabelen inn i IEC-
konnektoren på siden av 
enheten. 
 
 
 
 

3  Trykk ned tappene på 
svinghjulene for å hindre 
fronthjulene fra å bevege 
seg. 
 

4  Trykk ned Strøm På/
Av-knappen eller berør 
LCD-skjermen  Følgende 
kommer opp når Strøm På/
Av-knappen trykkes eller 
LCD-skjermen berøres. 

•	Tre raske pipelyder 
høres
•	Den blå LED-skjermen 

lyser
•	Hjemmeskjermen vises
•	Når den blå LED-

skjermen blinker, 
indikerer den at 
enheten har strøm, 
men ikke er slått på.

Brukergrensesnittet består av knapper og en LCD (Liquid Crystal 
Display) berøringsskjerm. Brukeren kan se parametervalg på 
skjermen og velge disse ved å trykke på knappene direkte på LCD-
skjermen.  LCD-skjermen kommer kontinuerlig med informasjon 
under behandlingen angående intensitet og antall pulser som er 
gitt. Parametrene justeres med knappene  og . Effekten kan 
stoppes av brukeren ved å trykke på PAUSE-knappen eller STOPP-
knappen på brukergrensesnittet.

ELEMENTÆR BRUK
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Intelect RPW tilbyr følgende metoder som du kan begynne en 
behandlingstime fra:

•	Quick Link Indications (side 42)
•	Home Screen (Hjemmeskjerm) (side 43)
•	Clinical Protocols (Kliniske protokoller) (side 48)
•	User Protocols (Brukerprotokoller) (side 50)
•	Patient Card (Pasientkort) (side 57)

Hjemmeskjerm
Hjemmeskjermen tjener som hovedskjerm for behandlinger. Etter 
at behandlingsparametrene er valgt, kan du øke eller redusere 
effektstyrken (i bar) mens behandligen pågår, ved å klikke på 
knappene  og  på Hjemmeskjermen.

Redigere behandlingsskjerm

1  Trykk -knappen 
på Hjemmeskjermen. 
Skjermen Endre behandling 
vises. 
 
 
 
 

2  Øk parametrene på Endre 
behandling-skjermen ved å 
trykke på -knappen.

3  Reduser parametrene ved å 
trykke på -knappen. 
 
 
 
 
 

BEGYNNE MED TERAPI
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4  Du kan også øke eller 
redusere parametrene 
ved å trykke på og skyve 

-knappen enten mot 
venstre eller høyre.

5  Trykk Modus-knappen 
for å velge enten Enkel 
(Single) eller kontinuerlig 
(Continuous).

MERK: Pulsfrekvenspa-
rametre er ikke 
tilgjengelig når 
Enkel (Single)-
modus er valgt.

6  Trykk på Rampe-knappen 
for å slå rampefunksjonen 
på eller av.  For ytterligere 
informasjon om 
rampefunksjonen, se 
sidene 44-45.

7  Trykk Håndstykke-/Sender-
knappen for å velge sender 

for behandlingen. Se "Velg 
senderskjerm" for mer 
informasjon om denne 
funksjonen.

8  Trykk -knappen for å 
gå tilbake til forrige skjerm.

9  Trykk -knappen for å gå 
tilbake til Hjemmeskjermen.

Velge senderskjerm

1  På Endre behandling-
skjermen trykk 
Håndstykke-/Sender-
knappen. Velg sender-
skjermen vises. 
 
 
 
 
 
 

BEGYNNE MED TERAPI (FORTS.)
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BEGYNNE MED TERAPI (FORTS.)

2  Trykk sender for å markere 
den, eller trykk knappene 

 og  for å rulle 
gjennom en liste over 
tilgjengelige sendere. 
 
 
 

3  Trykk på knappen 
Senderinformasjon for å 
se tekniske detaljer om 
senderen.

4  Trykk på -knappen for 
å akseptere det markerte 
valget og gå tilbake 
til Endre behandling-
skjermen.

5  Trykk -knappen for å 
gå tilbake til forrige skjerm.

6  Trykk -knappen for å gå 
tilbake til Hjemmeskjermen.

Quick Link Indications
Ved å trykke på knappen Quick Link Indications 
på Hjemmeskjermen, får du tilgang til spesifikke 
forhåndsprogrammerte indikasjoner, kun for generell referanse, som 
vil hjelpe deg med å velge riktig effekt og plassering av håndstykket 
for bestemte indikerte pasientsyndromdiagnoser.

1  Trykk knappen Quick 
Link Indications på 
Hjemmeskjermen. Quick 
Link Indications-skjermen 
vises.

2  Klikk på en av knappene 
på Quick Link Indications-
skjermen (avhengig 
av pasientens behov 
og symptomer). 
Hjemmeskjermen vises 
med de forhåndsinnstilte 
parametrene for den 
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BEGYNNE MED TERAPI (FORTS.)
indikasjonen du valgte for å 
begynne behandlingen. For 
eksempel kan du ha trykket 
Smerter i korsryggen-/Low 
Back Pain-knappen, som 
ville få Hjemmeskjermen 
til å vise parametrene for 
behandling av den lidelsen. 

Begynne terapi fra hjemmeskjermen

1  På Hjemmeskjermen 
trykkes - og 
-knappene for å stille inn 
den egnede effekten (i bar) 
for terapien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Trykk START-knappen på 
Brukergrensesnittet for å 
begynne behandlingen. 
Når START-knappen er 
trykket, viser -ikonet  
 
 
 

3  Trykk utløserknappen på 
håndstykket for å aktivere 
håndstykket. Enheten 
begynner å sende ut radial 
trykkbølgeenergi.
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BEGYNNE MED TERAPI (FORTS.)
Bruk av rampeknappen
Rampe-knappen slår rampefunksjonen på eller av. Ramping 
av intensiteten tjener til å akklimatisere pasienten til trykket fra 
utgangseffekten istedenfor å administrere full effekt alt på en gang. 
Når Rampe-knappen trykkes, vil enheten gradvis øke intensiteten 
fra 1,4 bar til den fastsatte intensiteten. 

MERK: Rampefunksjonen er ikke tilgjengelig mens en 
behandlingstime pågår.

1  For eksempel kan du på 
Hjemmeskjermen stille 
intensiteten til 3,8 bar.

2  Trykk Rampe-knappen slik 
at den leser "På." 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Når START-knappen og 
utløsningsknappen på 
håndstykket er trykket, 
merk at fremdriftslinjen 
gradvis øker til innstillingen 
på 3,8 bar. Full intensitet er 
nådd når en tredjedel av 
pulsene er gitt til pasienten 
(666 pulser i dette 
eksemplet).

Hvis PAUSE-knappen eller 
utløsningsknappen på 
håndstykket er trykket for 
å pause behandlingen 
før intensiteten har 
rampet fullt ut, vil 
rampingegenskapen 
fortsette når behandlingen 
gjenopptas. 
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BEGYNNE MED TERAPI (FORTS.)
Bruke rampeknappen for å stoppe ramping
Når rampingegenskapen brukes under en behandlingstime, som 
beskrevet i forrige avsnitt, kan intensiteten stoppes ved å trykke 
Rampe-knappen (Rampe-knappen vil lese "Ramp av"). Denne 
egenskapen er spesielt nytting hvis pasienten blir ukomfortabel 
med intensiteten, eller hvis intensitetsnivået oppnås på grunn av 
pasientens respons.

1  Etter fullføring av trinnene 
1 - 2 på side 44, trykk 
START-knappen og 
utløsningsknappen på 
håndstykket.

Merk at fremdriftslinjen 
øker gradvis.

2  Når Rampe-knappen 
trykkes, vil enheten 
gradvis øke intensiteten 
fra 1,4 bar til den fastsatte 
intensiteten.

For eksempel, hvis du setter 
intensiteten til 3,8 bar, og 
trykker Rampe-knappen 
før intensiteten har nådd 
3,8 bar, vil resten av 
behandlingen settes til den 
intensiteten ved hvilken du 
trykket knappen (2,0 bar i 
dette eksemplet).
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STOPPE, PAUSE OG AVSLUTTE TERAPI
Stoppe terapi ved hjelp av STOPP-knappen
For å stoppe behandlingen, trykk STOPP-knappen på 
Brukergrensesnittet. Når STOPP-knappen er trykket 

•	 Slutter applikatoren å sende ut radial trykkbølgeenergi.
•	 Meldingen "Behandlingen ble stoppet av bruker. Berør hvor 

som helst for å fortsette. . ."
•	 Enheten gir tre lange signaltoner.

1  Berør skjermen Behandling 
fullført-skjermen vises.

Hvis du velger å lagre 
gjeldende parametere på 
et pasientkort, trykk Lagre 
til pasientkort-knappen og 
følg instruksene på side 61, 
og begynn med trinn 2. 

Hvis du velger å lagre 
gjeldende parametere 
som en brukerprotokoll, 
trykk Lagre som protokoll-
knappen og følg 
instruksene på side 51, og 
begynn med trinn 4.

Hvis du velger å begynne 
på nytt med den samme 
behandlingen, trykk Kjør 
denne behandlingen-
knappen. Du returneres til 
Hjemmeskjermen med de 
samme parametrene vist. 
 

Pause terapi ved hjelp av PAUSE-knappen
Behandlingen kan avbrytes når som helst ved å trykke PAUSE-
knappen på Brukergrensesnittet. Når PAUSE-knappen trykkes, vil 
følgende inntreffe:

•	 Applikatoren slutter å sende ut radial trykkbølgeenergi.
•	 -symbolet (pause) vises og blinker

For å gjenoppta behandlingen, trykk PAUSE- eller START-knappen på 
Brukergrensesnittet. 
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STOPPE, PAUSE OG AVSLUTTE TERAPI (FORTS.)
Pause terapi ved hjelp av Trigger-knappen
Behandlingen kan avbrytes når som helst ved å trykke 
utløsningsknappen på håndstykket. Når utløsningsknappen trykkes, 
vil følgende inntreffe:

•	 Applikatoren slutter å sende ut radial trykkbølgeenergi.
•	 -symbolet vises fortsatt

For å gjenoppta behandlingen, trykk utløsningsknappen på 
håndstykket.

Avslutte terapitime
Når enheten har utført det innstilte antallet pulser:

•	 Applikatoren slutter å sende ut radial trykkbølgeenergi.
•	 Meldingen "Behandlingen er fullført. Berør hvor som helst for 

å fortsette. . ."
•	 Enheten gir tre lange signaltoner

Hvis du velger å lagre 
gjeldende parametere på 
et pasientkort, trykk Lagre 
til pasientkort-knappen og 
følg instruksene på side 61, 
og begynn med trinn 2.  
 

Hvis du velger å lagre 
gjeldende parametere 
som en brukerprotokoll, 
trykk Lagre som protokoll-
knappen og følg 
instruksene på side 51, og 
begynn med trinn 4.

Hvis du velger å begynne 
på nytt med den samme 
behandlingen, trykk Kjør 
denne behandlingen-
knappen. Du returneres til 
Hjemmeskjermen med de 
samme parametrene vist.
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1  Sørg for at den MMC-
merkede "RPW Clinical 
Resource Library" er satt 
inn i MMC-porten.

2  På Hjemmeskjermen, 
trykk knappen Kliniske 
protokoller. Skjermen 
Kliniske protokoller vises. 
 
 

3  Trykk det aktuelle 
kroppsområdet på for- eller 
baksidebildet for å velge 
ønsket kroppsområde å 
behandle. Den skjermen 
vil vises som utelukkende 
viser det området av 
kroppen som du trykket på.  

4  Hvis det er aktuelt, trykk 
knappene  og  
for å rulle gjennom 
protokollsidene.

5  Trykk på protokollen for å 
markere den, eller trykk på 
knappene  og  for å 
rulle gjennom listen.

6  Trykk -knappen for 
å akseptere det markerte 
valget. De foreslåtte 
parametrene, senderen, og 
plasseringsinformasjonen 
vises.

7  For å velge denne 
protokollen og 
starte behandlingen, 
trykk -knappen. 
Hjemmeskjermen vises 
og du kan begynne 
behandlingen.

BRUKE KLINISKE PROTOKOLLER

Indikasjonene i dette avsnittet må kun brukes som retningslinjer. Hver pasient bør undersøkes individuelt for fastslå riktigheten av 
parameterinnstillingene før bruk.
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8  Hvis du ønsker å bytte 
protokoll (f.eks. anbefalt 
sender passer ikke på det 
håndstykket du bruker), 
trykk Veksle protokoll-
knappen. Neste Kliniske 
protokoller-skjerm vises.

9  Trykk -knappen. 
Hjemmeskjermen vises 
med de nye parametrene.

10  Trykk knappene  og  
for å stille inn egnet effekt 
for behandlingen.

11  Trykk REDIGER-knappen for 
å endre parametrene.

12  Trykk START-knappen for å 
begynne behandlingen.

13  Trykk utløsningsknappen 
for å aktivere håndstykket.

BRUKE KLINISKE PROTOKOLLER (FORTS.)
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Med Intelect RPW-enheten kan du skreddersy en protokoll i henhold til hver pasients krav. De behandlingsparametrene som er valgt på 
Hjemmeskjermen, kan lagres som en ny brukerprotokoll, eller lagres for å erstatte en tidligere lagret brukerprotokoll. Du kan opprette opptil 
200 brukerprotokoller.

GJENOPPRETTE, SLETTE OG LAGRE BRUKERPROTOKOLLER

Gjenopprette brukerprotokoller

1  På Hjemmeskjermen, trykk 
knappen Brukerprotokoller. 
Brukerprotokoll-skjermen 
vises.

2  Trykk Gjenopprette 
protokoll-knappen. 
Gjenopprette protokoll-
skjermen vises.

3  Trykk eller rull til den 
ønskede brukerprotokollen 
for å undersøke 
behandlingsparametrene.

4  Trykk -knappen for 
å velge den markerte 
protokollen. Du returneres 
til Hjemmeskjermen for å 
begynne behandlingen. 

Slette brukerprotokoller

1  For å slette den markerte 
brukerprotokollen, trykk 
Slette-knappen på 
Gjenopprette protokoll-
skjermen. En melding vises 
for å bekrefte slettingen.

2  Trykk Ja-knappen for å 
slette brukerprotokollen. 
Du returneres til 
Gjenopprette protokoll-
skjermen.

MERK: Hvis du trykker 
Ja, vil brukerpro-
tokollens navn 
og parametre bli 
permanent fjernet 
fra enheten.
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GJENOPPRETTE, SLETTE OG LAGRE BRUKERPROTOKOLLER (FORTS.)

3  Trykk på Nei-knappen for å 
beholde brukerprotokollen 
og returnere til 
Gjenopprette protokoll-
skjermen.

Lagre nye brukerprotokoller

1  Opprette 
behandlingsparametere 
ved å fullføre de trinnene 
som er listet n "Starte 
terapi" på sidene 40-42, 
men ikke trykk START-
knappen.

2  På Hjemmeskjermen, trykk 
knappen Brukerprotokoller. 
Brukerprotokoll-skjermen 
vises.

3  Trykk Lagre protokoll. Lagre 
protokoll-skjermen vises. 
 
 

4  For å opprette et navn for 
den nye protokollen, trykk 
knappen Lagre protokollen 
som et nytt navn. 
Tastaturskjermen vises. 
 
 
 

5  Skriv navnet på den nye 
protokollen. Navnet på den 
nye protokollen kan være 
opptil 25 alfanumeriske 
tegn. 
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6  Trykk  -knappen 
for å lagre navnet på 
protokollen. En melding 
vises kort for å bekrefte 
at protokollen ble lagret. 
Trykk hvor som helst på 
skjermen. Hjemmeskjermen 
viser parametrene til den 
brukerprotokollen du 
akkurat lagret.

Redigere eksisterende brukerprotokoller

1  For å redigere 
behandlingsparametere 
i en tidligere lagret 
brukerprotokoll, trykk 
for å markere, eller rull 
gjennom listen med 
brukerprotokoller, og 
marker den riktige 
brukerprotokollen. 
 

2  Trykk -knappen 
for å lagre de nye 
behandlingsparametrene. 
En melding vises for å 
bekrefte overskrivingen 
av de gamle parametrene. 
Hvis du trykker Ja, vises 
det kort en melding 
for å bekrefte at 
protokollen ble lagret 
og at Hjemmeskjermen 
viser parametrene til den 
brukerprotokollen du 
nettopp lagret. Hvis du 
trykker Nei, blir du returnert 
til Lagre protokollskjermen.

GJENOPPRETTE, SLETTE OG LAGRE BRUKERPROTOKOLLER (FORTS.)
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BRUKE KLINISKE RESSURSER - UTDANNELSESBIBLIOTEKER

Bibliotek med anatomisk grafikk
Biblioteket med anatomiske bilder viser grafiske bilder av 
menneskets anatomi og patologiske tilstander som det er brukt 
radiale trykkbølger på. For å få tilgang til biblioteket med anatomisk 
grafikk, sørg for at det MMC-merkede "SWD Clinical Resource 
Library" er i MMC-porten og gjør følgende:

1  På Kliniske ressurser-
skjermen, klikk på knappen 
Bibliotek med anatomisk 
grafikk. Bibliotek med 
anatomisk grafikk-skjermen 
vises. 
 
 
 
 
 
 
 

2  Klikk knappen for det 
kroppsområdet som 
du skal behandle. Den 
skjermen som tilsvarer det 
kroppsområdet du valgte, 
vil vises For eksempel kan 
du ha trykket på baksiden 
av nakken, hvilket vill få 
nakken til å: Side 1 av 2 
skjerm til å vise.

3  Hvis tilgjengelig, klikk 
-ikonet for å vise 

ytterligere patologiske 
bilder. 
 
 
 
 
 

Man får tilgang til utdannelsesbibliotekene ved å trykke på knappen med -ikonet (Kliniske ressurser-knappen) som sitter under 
berøringsskjermen. Kliniske ressurser-skjermen gir deg tilgang til skjermene for Utdannelsesbibliotekene, Pasientkortforvaltning, og 
Hjelpesystemskjermer.
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4  Klikk på en knapp på 
venstre side av skjermen 
(Anatomiske bilder) for å 
vise en liste over enten 
muskler eller ben som 
utgjør området.

5  Klikk -knappen for å gå 
tilbake til forrige skjerm.

6  Klikk en knapp på 
høyre side av skjermen 
(Patologiske bilder) for 
å vise en illustrasjon av 
en vanlige sykdom som 
er forbundet med det 
kroppsområdet.

7  Klikk på -knappen for å 
gå tilbake til forrige skjerm. 
 

Bibliotek for plasseriing av håndstykke
Biblioteket for passering av håndstykket tjener som en veileder for 
plasseringen av sendere for radial trykkbølgebehandling.

1  På Kliniske ressurser-
skjermen, klikk knappen 
Bibliotek for plassering av 
håndstykket. Skjermen Velg 
behandlingsområde vises. 
 
 
 
 

2  Klikk på det kroppsområdet 
du skal behandle. Den 
skjermen som tilsvarer det 
kroppsområdet du valgte, 
vil vises. For eksempel, 
hvis du Klikker foten, vil 
håndstykkeplasseringen: 
Vise en fot.

BRUKE KLINISKE RESSURSER - UTDANNELSESBIBLIOTEKER (FORTS.)
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3  Klikk på en av 
håndstykkeplasseringenes 
miniatyrbilder for 
å se hele bildet av 
håndstykkeplasseringen. 
Håndstykkeplasserings-
skjermen vises. 
 
 
 

4  Klikk på -knappen for å 
gå tilbake til forrige skjerm.

5  Trykk -knappen for å gå 
tilbake til Hjemmeskjermen.

BRUKE KLINISKE RESSURSER - UTDANNELSESBIBLIOTEKER (FORTS.)
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Se logisk forklaring
Et klikk på Shockwave Rationale-knappen viser en logisk 
forklaring av radial trykkbølge, en liste over tilgjengelige 
behandlingsalternativer, og en oversikt over tilgjengelige parametre.

1  På Kliniske ressurser-
skjermen, klikk Shockwave 
Rationale-knappen. 
Shockwave Rationale-
skjermen vises. 
 
 
 

2  Klikk knappene  og 
 for å rulle gjennom 

informasjonen.

3  Klikk på -knappen for å 
gå tilbake til forrige skjerm.

4  Trykk -knappen for å gå 
tilbake til Hjemmeskjermen.

Se kontraindikasjoner
Hvis du klikker på kontraindikasjonsknappen, vises en liste over 
tilstander som er kontraindikert for radial trykkbølgebehandling.

1  På Kliniske ressurser-
skjermen, klikk 
Kontraindikasjons-knappen. 
Kontraindikasjonsskjermen 
vises. 
 
 
 

2  Klikk knappene  og 
 for å rulle gjennom 

informasjonen.

3  Klikk på -knappen for å 
gå tilbake til forrige skjerm.

4  Trykk -knappen for å gå 
tilbake til Hjemmeskjermen.

BRUKE KLINISKE RESSURSER - UTDANNELSESBIBLIOTEKER (FORTS.)
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BRUKE KLINISKE RESSURSER - PASIENTKORT
Pasientkortknappene er for å administrere den informasjonen som er lagret på en pasients datakort.

MERK: Denne knappen er kun aktiv når et pasientkort er satt inn i enhetens pasientkortport.

Fremvise og gjenfinne behandlinger fra 
Pasientkortet
Klikk på Pasientkortknappen for å gå inn i pasientens 
behandlingsdata som er lagret på pasientkortet.

1  På Kliniske ressurser-
skjermen, klikk 
Pasientkort-knappen. 
Pasientkortskjermen vises. 
 
 
 

2  Klikk knappene  og 
 for å rulle gjennom 

behandlingstimene. 
Behandlingsparametrene 
for den markerte 
behandlingen vises øverst 
på skjermen.

3  Klikk knappene  
og  hvis antallet 
behandlingstimer gikk 
utover en side.

4  Trykk -knappen for å 
velge behandlingstime. 
Behandlingsparameter-
skjermen vises.

5  Gjennomgå parametrene 
for behandlingstimen.

6  Trykk knappen Kjør denne 
behandlingen for å 
begynne behandlingen.
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BRUKE KLINISKE RESSURSER - PASIENTKORT (FORTS.)
Redigering av Smerteprofilen
Med knappen Rediger smerteprofilen får du tilgang til skjermen for 
den smerteinformasjonen som skal lagres til pasientkortet mens en 
behandlingstime pågår. Denne informasjonen omfatter:

•	 Smerteskala før behandling
•	 Smerteskala etter behandling
•	 Smertetype før behandling
•	 Smertetype etter behandling
•	 Smertebilde før behandling
•	 Smertebilde etter behandling
•	 Behandlingsområde

1  På Kliniske ressurser-
skjermen, klikk Rediger 
smerteprofil-knappen. 
Rediger smerteprofil-
skjermen vises. 
 
 
 
 
 

2  I Smerte før behandling-
avsnittet, klikk for å velge 
enten en numerisk eller 
visuell smerteskala.

3  Klikk -knappen for å 
redusere smertemengden 
på skalaen.

4  Klikk -knappen for å 
øke smertemengden på 
skalaen.

5  Trykk Smertetype-knappen. 
Skjermen Velg smertetype 
før behandling vises.

6  Klikk på smertetypen,  
eller bruk knappene , 

 og  for å velge 
smertetype. Du returneres 
til Rediger smerteprofil-
skjermen med den nye 
smertetypen valgt.
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BRUKE KLINISKE RESSURSER - PASIENTKORT (FORTS.)

7  Trykk Rediger smertebilde-
knappen. Skjermen 
Smertebilde før behandling 
vises.

8  Klikk på det kroppsområdet 
du skal behandle. En fiolett 
nyanse vises i de områdene 
du trykker på.

9  Trykk Clear-knappen for å 
fjerne alle de områdene 
som var valgt tidligere i 
forrige trinn.

10  Klikk på -knappen for å 
gå tilbake til forrige skjerm.

11  I Smerte etter behandling-
avsnittet, gjenta trinnene 
2 - 10. 
 

12  Trykk på skjermen for 
terapiområde. Skjermen 
Velg behandlingsområde 
vises. 
 
 
 
 

13  Trykk det aktuelle 
kroppsområdet på for- eller 
baksidebildet for å velge 
ønsket kroppsområde å 
behandle. Du returneres 
til skjermen Rediger 
smerteprofilen. 
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14  Trykk Lagre til 
pasientkort for å lagre 
smerteinformasjonen til 
pasientens kort. 

15  Trykk på -knappen 
for å gå tilbake til Kliniske 
ressurser-skjermen.

16  Trykk -knappen for å gå 
tilbake til Hjemmeskjermen.

BRUKE KLINISKE RESSURSER - PASIENTKORT (FORTS.)
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Lagre behandlingene på Pasientkortet
Hvis behandlingstiden går ut mens behandlingen pågår, eller hvis 
du stopper en behandling med STOPP-knappen, gir enheten deg 
valget å lagre behandlingen til et pasientkort. 

1  Trykk Lagre til pasientkort-
knappen når du blir minnet 
om det.

2  Følg trinnene 2 - 13 på 
sidene 58-60. 
 
 
 

3  Når du trykker Lagre til 
pasientkort-knappen, vises 
meldingen "Behandlingen 
ble lagret for (pasientens 
navn)" kort.

BRUKE KLINISKE RESSURSER - PASIENTKORT (FORTS.)
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BRUKE KLINISKE RESSURSER - PASIENTKORT (FORTS.)

Slette Pasientkort
Bruk denne knappen for å slette all informasjon på pasientkortet.

1  For å slette all informasjon 
på Pasientkortet, sett 
det pasientkortet 
som skal slettes inn i 
Pasientdatakortporten.

2  Trykk Slett pasientdata-
knappen. En melding vises 
for å bekrefte slettingen. 

Trykk Nei-knappen 
hvis du ikke ønsker å 
slette all informasjonen 
på pasientkortet. Du 
returneres til Kliniske 
ressurser-skjermen.

Trykk Ja-knappen for å 
slette all informasjonen på 
pasientkortet.

NOTE: Ved å trykke 
Ja-knappen, vil du 
permanent fjerne 
alle dataene på 
pasientkortet.

Du returneres til Kliniske 
ressurser-skjermen.
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BRUKE KLINISKE RESSURSER - ENHETSINNSTILLINGER

Føye til og endre klinikkens navn

1  På Kliniske ressurser-
skjermen, klikk 
Enhetsinnstillinger-
knappen. 
Enhetsinnstillinger-
skjermen vises.

2  På Enhetsoppsett-skjermen, 
trykk knappen Klinikkens 
navn. Tastaturskjermen 
vises.

3  Skriv navnet på den nye 
protokollen. Navnet på 
protokollen kan være opptil 
25 alfanumeriske tegn.

4  Trykk -knappen 
for å lagre navnet på 
protokollen og gå tilbake til 
Enhetsoppsett-skjermen.

5  Trykk -knappen 
for å slette den mulige 
nye informasjonen du 
har lagt inn og returner 
til Enhetsinnstillinger-
skjermen.

Øke og senke enhetens volum
På Enhetsinnstillinger-skjermen, trykk Volum-knappen gjentatte 
ganger inntil korrekt volumnivå vises. Hver gang du trykker på 
Volum-knappen, høres en lyd med det volumnivået som vises. 
Volumet vil forbli på samme nivå, selv etter at enheten er slått av.

For å gå inn i Enhetsinnstillinger-skjermen, trykk Enhetsinnstillinger-knappen på Kliniske ressurser-skjermen. Programvarens 
versjonsnummer vises øverst på skjermen.
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BRUKE KLINISKE RESSURSER - ENHETSINNSTILLINGER (FORTS.)
Stille inn dato og klokkeslett

1  På Enhetsoppsett-skjermen, 
trykk Still inn dato og 
klokkeslett-knappen. Still 
inn dato og klokkeslett-
skjermen vises. 
 
 
 
 

2  Trykk knappene  og 
 for å stille inn årstall, 

måned, dag, time og 
minutt.

3  Trykk  -knappen for å 
lagre de innstillingene for 
dato og klokkeslett som 
du har lagt inn og returner 
til Enhetsinnstillinger-
skjermen. 

Nullstille enhetens innstillinger
Denne knappen nullstiller innstillinger som språk, volum, og 
klinikkens navn til opprinnelig fabrikkstandard.

1  På Enhetsinnstillinger-
skjermen, trykk 
knappen Nullstill 
enhetens innstillinger. 
Nullstillingsmeldingen 
vises.

2  Berør LCD-skjermen hvor 
som helst. Du returneres til 
Enhetsinnstillinger-skjermen. 
 
Nullstille standard 
protokoller

1  For å nullstille alle 
brukerprotokoller til 
standard parametre, 
trykk Nullstill standard 
protokoller-knappen. En 
melding vises for å bekrefte 
nullstillingen.
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BRUKE KLINISKE RESSURSER - ENHETSINNSTILLINGER (FORTS.)
Trykk Nei-knappen hvis 
du ikke ønsker å nullstille 
alle brukerprotokollene 
til standard parametre. 
Du returneres til 
Enhetsinnstillinger-
skjermen.

Trykk Ja-knappen 
for å nullstille alle 
brukerprotokollene til 
standard parametre.

MERK: Ved å trykke 
Ja-knappen, vil du 
permanent fjerne 
alle de brukerpro-
tokollene du har 
opprettet.

Du returneres til 
Enhetsinnstillinger-
skjermen. 

Endre språk

1  På Enhetsinnstillinger-
skjermen, trykk Språk-
knappen. Språk-skjermen 
vises.

2  Klikk knappene  og 
 for å rulle gjennom 

sidene med tilgjengelige 
språk.

3  Trykk på språket for å 
markere det, eller trykk på 
knappene  og  for å 
rulle gjennom listen.

4  Trykk -knappen for 
å akseptere det markerte 
valget. Du returneres 
til Enhetsinnstillinger-
skjermen.  
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BRUKE KLINISKE RESSURSER - ENHETSINNSTILLINGER (FORTS.)
Merk at alle knappene nå 
er på det nye språket du 
valgte. 
 
 
 
 
 
 
 

Redigere standardsenderne for kanaler

1  På Enhetsinnstillinger-
skjermen, trykk Ch1 
Standard sender-knappen. 
Velg sender-skjermen vises. 
 
 
 
 
 

2  Trykk sender for å markere 
den, eller trykk knappene 

 og  for å rulle 
gjennom en liste over 
tilgjengelige sendere. 
 
 
 
 

3  Trykk på knappen 
Senderinformasjon for å 
se tekniske detaljer om 
senderen.

4  Trykk på -knappen for 
å akseptere det markerte 
valget og gå tilbake 
til Endre behandling-
skjermen.

5  Trykk på -knappen 
for å gå tilbake til forrige 
skjerm.



BRUK Intelect® RPW

68

BRUKE KLINISKE RESSURSER - ENHETSINNSTILLINGER (FORTS.)
6  Hvis du velger å bruke et 

annet håndstykke under 
behandlingen, gjenta 
trinnene 1 - 5 for Ch2 
Standard sender-knappen. 

Nullstille pulsteller
Pulstellerfunksjonen gjør det mulig for enheten å spore antall pulser 
for senderen for vedlikeholdsformål. Etter et visst antall pulser må 
prosjektilet skiftes ut. For instruksjoner om utskifting av prosjektilet, 
se side 76.

Pulstelleren overvåker antall pulser for sendere som er tilkoblet 
samme stikkontakt for hver behandlingstime. For eksempel, hvis 
du holder R-SW tilkoblet Kanal 1, sporer pulstelleren antall pulser 
for R-SW i Kanal 1. Pulstelleren vil også overvåke antall pulser for en 
annen sender så lenge den er tilkoblet samme stikkontakt. 

Enheten kan imidlertid ikke spore antall pulser hvis stikkontakten 
eller senderen byttes (dvs. R-SW kobles til Kanal 2). Du må 
derfor koble senderen til den samme stikkontakten for hver 
behandlingstime for at pulstelleren skal være nøyaktig. 
 
 

MERK: Prosjektiler og nipler bør skiftes ut etter 
1.000.000 pulser.

For å vise antall pulser, gjør følgende:

1  På Enhetsinnstillinger-
skjermen, trykk Pulsteller-
knappen. Pulsteller-
skjermen vises. 
 
 
 
 
 

2  Trykk Nullstill-knappen 
ved siden av den ønskede 
senderen for å nullstille 
telleren. 
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BRUKE KLINISKE RESSURSER - ENHETSINNSTILLINGER (FORTS.)
3  Trykk Nullstill alle-knappen 

for å nullstille alle tellerne.
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BEHANDLINGSTIPS
Applikatoren plasseres over det tidligere diagnostiserte 
smerteområdet. For å starte og stoppe sjokkbølgeanvendelsen, må 
utløsningsknappen på applikatoren trykkes.

Husk følgende:

•	 Det må ikke rettes mer enn 300 pulser mot samme sted.
•	 Unngå å trykke senderen mot behandlingsområdet med 

overdreven kraft. Overdrevent trykk er ikke nødvendig for en 
effektiv og vellykket behandling.

•	 Stopp behandlingen etter maks. 6000 pulser.

Posisjonering av håndstykket
Posisjoner håndstykket på den delen av kroppen som skal 
behandles i henhold til den medisinske indikasjonen.

 

Holde håndstykket som en penn

Håndstykket holdes bak 
den bakre gjengemutteren. 
Denne måten å holde 
applikatoren på anbefales 
for taktil behandling. 
 
 
 
 

Holde håndstykket som ei stang

Håndstykket gripes med 
hele hånden bak den 
bakre gjengemutteren. 
Denne måten å holde 
applikatoren på anbefales 
for behandlingen av 
smerteområder som dekker 
en relativt stor flate.

ADVARSEL
Hvis enheten brukes med et trykk som er høyere enn 3 bar uten en 
nedslagsoverflate, kan det resultere i skade på håndstykket.
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BEHANDLINGSTIPS (FORTS.)

Bruke begge hender for å holde håndstykket

Denne måten å holde 
applikatoren på anbefales 
for behandlingen av 
smerter som er begrenset 
til spesielle punkter.
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FEIL

Feilkode Beskrivelse

100 Pasientkortknappen ble trykket, men ingen gyldige 
behandlinger ble funnet på pasientkortet.

101 Lagre til Pasientkort-knappen ble trykket, men ikke noe 
pasientkort er satt inn.

102 Lagre til pasientkort-knappen ble trykket, men det kortet 
som nå er satt inn i Pasientdatakortporten, er ikke et gyldig 
pasientdatakort.

103 Lagre til pasientkort-knappen ble trykket, men det kortet 
som nå er satt inn i Pasientdatakortporten, er fullt.

104 Lagre til Pasientkort-knappen ble trykket, men det finnes 
allerede en behandling ved det navnet på pasientkortet.

105 Ikke noe pasientnavn ble lagt inn da Lagre til pasientkort-
knappen ble trykket.

106 Ikke noe protokollnavn ble lagt inn da Lagre protokoll-
knappen ble trykket.

107 Gjenopprett protokoll-knappen ble trykket, men ingen 
brukerprotokoller er opprettet i enheten. Se side 51 for mer 
informasjon om lagring av brukerprotokoller.

108 Protokollen kan ikke lagres fordi enheten allerede har lagret 
maksimum antall protokoller.

Feilkode Beskrivelse

109 MMC aksesseres, men det er ingen MMC satt inn i MMC-
porten.

110 Brukeren prøver å oppdatere enhetens programvare, 
men den MMCen som er satt inn i MMC-porten er ikke en 
programvareoppdaterings-MMC.

111 Det oppsto en feil under forsøket på å oppdatere 
kontrolpanelets programvare.

112 Det oppsto en feil under forsøket på å oppdatere 
grensesnittets programvare.

113 Den behandlingen som aksesseres på Pasientkortet, er en 
behandling av traksjonstypen.

114 Den behandlingen som aksesseres på Pasientkortet, er en 
behandling av elektroterapitypen.

115 Den behandlingen som aksesseres på Pasientkortet, er en 
kontinuerlig passiv bevegelse (CPM) type behandling.

116 Den behandlingen som aksesseres på Pasientkortet, er en 
behandling av typen kortbølgediatermi.

117 Den behandlingen som aksesseres på Pasientkortet, er en 
ukjent behandlingstype.

Feilkoder og beskrivelser
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FEIL (FORTS.)

Feilkode Beskrivelse

118 En knapp ble trykket som ga tilgang til MMC-kortet (f.eks. 
Logisk forklaring av radial trykkbølge, Kontraindikasjoner, 
osv.), men den MMCen som er satt inn i MMC-porten er ikke 
den korrekte MMCen.

119 Slette-knappen ble trykket mens en standard (fabrikk) 
protokoll var markert.

121 START-knappen ble trykket, men det er ikke koblet noen 
håndstykkekabel til noen stikkontakt.

122 START-knappen ble trykket, men det er ikke koblet noen 
håndstykkekabel til Kanal 1 stikkontakt.

123 START-knappen ble trykket, men det er ikke koblet noen 
håndstykkekabel til Kanal 2 stikkontakt.

124 Brukeren prøver å bruke feil sender for den valgte 
protokollen.

125 Senderen i Kanal 1 har nådd 1 million pulser.

126 Senderen i Kanal 2 har nådd 1 million pulser.

127 Håndstykkekabelen ble koblet fra stikkontakten under en 
behandlingstime.

 
ADVARSEL

Hvis en Feilmelding eller Advarsel vises som begynner med 2 eller 3, 
må du straks avslutte all bruk av enheten og kontakte forhandleren eller 
DJO for service. Feil og Advarsler i disse kategoriene indikerer et internt 
problem med enheten som må testes av DJO eller en oppsøkende 
servicetekniker som er autorisert av DJO før videre bruk av systemet.

Bruken av en enhet som indikerer en Feil eller Advarsel i disse kategoriene, 
kan være en riskiko for skade på pasienten, bruker, eller omfattende intern 
skade på systemet.

 

ADVARSEL
I tilfelle skjermfeil, eller andre åpenbare mangler, slå enheten av straks 
med Strøm På/Av-knappen og meld fra til en  autorisert servicetekniker.
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VEDLIKEHOLDE INTELECT RPW

Rutinemessig vedlikehold
Husk følgende når enheten vedlikeholdes:

•	 Som produsent er DJO ansvarlig for enhetens sikkerhet og 
funksjonsstabilitet kun hvis den brukes i overensstemmelse 
med bruksanvisningen.

•	 Sikkerhetsinspeksjoner, vedlikehold, reparasjoner, og 
modifikasjoner må kun utføres av et autorisert servicesenter 
eller en oppsøkende tekniker som er autorisert av DJO.

Rengjøring og desinfeksjon
Når enheten rengjøres, husk følgende:

1  Koble fra enheten og 
fjern håndsettkabelen fra 
kontakten på enheten.

2  Tørk den overskytende 
kontaktgeléen av senderen.

3  Rengjør grunnenheten 
med en myk, ren klut som 
er fuktet med litt vann og 
et mildt bakteriedrepende 
rensemiddel. Unngå bruken 
av slipende materialer og 
rengjøringsmidler.

4  Etter hver bruk på en 
pasient, rengjør R-SW-
håndstykket (ta av 
gjengemutrene foran og 
bak først - side 28). Bruk en 
myk, ren klut fuktet med 
alkohol, et alkoholbasert 
rengjøringsmiddel 
for overflater, eller et 
mildt bakteriedrepende 
rensemiddel. Unngå bruken 
av slipende materialer 
og rengjøringsmidler. Se 
trinnen 7 og 8 på side 74 
for mer informasjon om 
rengjøring av senderen.

5  For å rengjøre håndtaket, 
fjern beskyttelsesbufferen 
ved å dra den opp og 
av håndtaket. Rengjør 
håndtaket med en myk, 
ren klut som er fuktet 
med litt vann og et 
mildt bakteriedrepende 
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rensemiddel. Unngå bruken 
av slipende materialer og 
rengjøringsmidler.

6  Vent til enheten er helt tørr 
før den tas i bruk igjen.

7  Det anbefales at senderen 
rengjøres med et 
ultralydrengjøringsbad som 
er utviklet for desinfeksjon 
av varmefølsomme, 
gjenbrukbare medisinske 
instrumenter. Hvis 
ultralydbad ikke er 
tilgjengelig, rengjør 
delene under rennende 
vann og tørk av med 
en alkoholbasert 
overflaterengjøringsklut, 
eller spray med 
alkoholbasert 
overflaterengjøringsmiddel 
og tørk av med en myk, 
ren klut.

8  Når senderen rengjøres, 
skyv avstandsringen til 
siden slik at det indre 
hulrommet kan rengjøres.

9  Sett senderen og 
håndstykket sammen 
igjen ved å reversere 
prosedyrene i trinn 4 og 3.

Vedlikehold av håndstykke
Hyppig rengjøring anbefales (Etter hver dag av bruk)

Teknikk
Bruk rengjøringsbørsten som følger med som ekstrautstyr til 
håndstykket til å rengjøre styrerøret på samme måten som man 
rengjør et geværløp. Rengjør også prosjektilet for hånd med en 
myk klut.

Forsiktig: Ikke bruk noen form for smøremiddel ved rengjøring av 
rør eller prosjektil.

VEDLIKEHOLDE INTELECT RPW (FORTS.)
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Ta ut vannflasken og sette inn en ny
Du må tømme vannflaska minst én gang i uka og hvis den er 
halvfull. For å gjøre dette, gjør følgende:

1  Koble enheten fra 
strømuttaket.

2  Dra ut skuffen. 
 
 
 
 

3  Gli vannflasken ut av 
stativet. 
 
 
 
 
 
 
 

4  Hold korken fast, drei 
flasken mot urviserne og 
fjern korken.

5  Tøm flaskens innhold. 
 
 
 

6  Sett flasken tilbake ved 
å holde korken og dreie 
flasken med urviserne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLIKEHOLDE INTELECT RPW (FORTS.)
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7  Gli vannflasken tilbake i 
stativet.

8  Skyv skuffen inn igjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skifte ut prosjektil og nippel
Prosjektiler og nipler bør skiftes ut etter 1.000.000 pulser. For å skifte 
sender, gjør følgende:

1  Frakoble enheten og dra 
håndstykkets kabel ut av 
stikkontakten på enheten.

2  Skru av bakre gjengemutter 
ved å dreie den mot 
urviserne mens du holder 
håndstykket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLIKEHOLDE INTELECT RPW (FORTS.)
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3  Skru skaftet av håndstykket 
ved å dreie det mot 
urviserne.

MERK: Om nødvendig, 
bruk den 
medleverte 
22 mm 
skiftenøkkelen. 

4  Fjern skaftet fra 
håndstykkets hylse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Prosjektilet kan ligge inne 
i håndtaket. Legg hånden 
over hullet i håndtaket og 
snu det slik at prosjektilet 
faller ut i hånden din. 

Hvis prosjektilet ikke er 
i skaftet, legg hånden 
over den åpne enden av 
skaftet og snu det slik 
at prosjektilet faller ut i 
hånden din.

MERK: Påse at hele 
prosjektilet er 
gjenfunnet. Det 
kan ha gått i 
stykker under 
bruk. 
 
 
 
 
 

VEDLIKEHOLDE INTELECT RPW (FORTS.)
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6  Stikk den lange enden av umbraconøkkelen inn i hullet i nippelen.

7  Hold skaftet med én hånd mens nippelen dras ut av skaftet med den andre hånden.

MERK: Nippelen vil sitte godt fast i skaftet, så du må dra hardt for å fjerne den.

8  Kasser det brukte prosjektilet.

9  Rengjør utsiden av skaftet, senderen og skruen med en myk, ren klut som er fuktet med litt 
vann eller et mildt bakteriedrepende rensemiddel. Unngå bruken av slipende materialer og 
rengjøringsmidler. 

MERK: Vent til de rengjorte komponentene er helt tørre før du fortsetter med trinn 10.

10  Rengjør innsiden av skaftet (røret) med rengjøringsbørsten i utstyrssettet som følger med 
håndstykket. Rengjøring bør utføres etter hver dag utstyret er i bruk. 

MERK: Bruk aldri noen form for smøremiddel når håndstykket skal rengjøres. 
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11  Om nødvendig, skift den 
røde forseglingsmansjetten 
ved å trykke den inn i 
åpningen på skaftet til den 
treffer stoppen. 
 
 
 
 

12  Før den nye nippelen inn i 
skaftet.

MERK: Påse at du fører 
inn den enden av 
nippelen som ikke 
har hull. 
 
 
 
 
 

13  Trykk nippelen inn i skaftet 
til den sitter. 
 
 
 
 
 
 
 

14  Før det nye prosjektilet inn 
i nippelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLIKEHOLDE INTELECT RPW (FORTS.)
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15  Sett skaftet inn i håndtaket 
og drei med urviserne til 
det sitter tett. 
 
 
 
 
 
 

16  Bruk én hånd til å holde 
håndtaket, og den andre 
hånden til å skru skaftet 
inn i håndtaket med den 
22 mm skiftenøkkelen.

MERK: Dra til skaftet slik 
at du ikke er i 
stand til å løsne 
skaftet med 
hånden. 
 

17  Sett den bakre 
gjengemutteren på igjen 
ved å dreie den med 
urviserne mens du holder 
fast håndstykket.

18  Plugg inn enheten og 
koble håndstykkets kabel til 
stikkontakten på enheten.

19  Nullstill pulstelleren ved 
å følge trinnene som 
begynner på side 67.

 FARE
Hvis enheten ikke er sikker å bruke, må den repareres av autorisert 
servicetekniker og operatørene må informeres om de farene enheten 
representerer.
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FARE
•	Ikke under noen omstendigheter må væske trenge inn i åpningene 

på enheten (f.eks. stikkontaktene på håndstykkenes kabler). Det må 
derfor ikke brukes rengjørings- eller desinfeksjonsspray.
•	Verken enheten, håndstykket, eller kablene må steriliseres med damp 

eller gass.
•	Enheten må aldri rengjøres med skuremidler, desinfeksjonsmidler, 

eller løsemidler som kan skrape opp kabinettet eller LCD-skjermen, 
eller på annen måte skade enheten.
•	For å unngå elektrisk støt, må støpslet dras ut av stikkontakten før 

enheten rengjøres eller desinfiseres.

Sikkerhetsinstrukser
Følgende sikkerhetsinspeksjoner må utføres på denne enheten: 
Disse må utføres av personer som, basert på opplæring, kunnskap, 
eller praktisk erfaring, er i stand til å utføre inspeksjonene korrekt og 
selvstendig.

Visuell inspeksjon (daglig)

Når du utfører de daglige inspeksjonene av enheten, vær spesielt 
oppmerksom på følgende områder for mulig fare:

•	 Deformasjon av enhetens kabinett
•	 Skade på strømledninger
•	 Skade på håndstykkets tilkobling
•	 Skade på håndstykkets kabel

Funksjonstest (daglig)

Når du utfører de daglige inspeksjonene av enheten, vær spesielt 
oppmerksom på følgende områder for mulig fare:

•	 At indikatorene fungerer korrekt
•	 Visning av driftsmodi

MERK: Det er helseklinikkens ansvar å sjekke at enheten er 
i samsvar med klinikkens og de lokale og nasjonale 
jordlekkasjegrensene.

VEDLIKEHOLDE INTELECT RPW (FORTS.)
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Service

Intelect RPW-enheten må omkalibreres hvis den ikke virker etter 
spesifikasjonene etter at det er utført rutinemessig vedlikehold og 
sikkerhetsinspeksjoner. Det anbefales at alle DJO produkter som 
brukes for radial trykkbølgebehandling returneres til fabrikken eller 
en autorisert serviceforhandler for reparasjon eller omkalibrering. 
Hvis enheten trenger service, garanti eller reparasjon, ber vi deg 
kontakte forhandleren eller DJO-kundeservice for ditt område.

Alle enheter som returneres til fabrikken, må innbefatte følgende:

MERK: Enheten ble kalibrert under produksjonsprosessen og 
er klar til å tas i bruk etter levering.

VEDLIKEHOLDE INTELECT RPW (FORTS.)

FARE
Det må ikke under noen omstendigheter foretas uautoriserte 
reparasjoner.
Returner enheten til DJO for service.

EU-direktiv 2002/96/EC angående dumping av elektrisk og 
elektronisk utstyr (WEEE). Indikerer et krav om å ikke kassere 
WEEE som kommunalt avfall. Kontakt din lokale forhandler for 
informasjon om avhending av enheten og tilbehøret.
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MERK: Den strømkabelen som ble levert med enheten, vil 
tilfredsstille elektrisitetskravene i det landet hvor den 
skal brukes.

STANDARD TILBEHØR

REF. Beskrivelse Ant.

28668 Intelect RPW CD Bruksanvisning 1
28671 Intelect RPW Hurtigstartveiledning 1
4248 Conductor™ Overføringsgelé, flaske 250 ml (8.5 oz) 1

28700 Tilbehørssett med håndstykke som inneholder følgende: 1
28699      D-ACTOR (R-SW) Håndstykke-applikator 1
28736      Prosjektil 3
17638      R15 - 15 mm ESWT-sender 1
28724      D20-S D-ACTOR® 20 mm sender 1
28737      Tetningssett 1
28738      Nippel 2
28739      Rengjøringsbørste 1

REF. Beskrivelse Ant.

Én av følgende strømkabler:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VALGFRITT TILBEHØR
REF. Beskrivelse Ant.

28701 Reservedelssett som inneholder reservenippel og 2 prosjektiler 1

28725 D35 D-ACTOR® 35 mm sender 1

28726 F15 Fokuslinse 15 mm sender 1

28728 D15 Deep Impact® 15 mm sender 1

28729 C15 CERAma-x® ESWT 15 mm sender 1

REF. Beskrivelse Ant.

28730 V-ACTOR® håndstykke applikatorsett som inneholder følgende: 1

28740      V25 V-ACTOR® 25 mm Vibrasjonssender 1

28741      V40 V-ACTOR® 40 mm Vibrasjonssender 1

28742 Rød forseglingsmansjett 1
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DJO, LLC, (“Selskapet”) garanterer at Intelect RPW (“Produktet”) er uten mangler i materiale og utførelse. Denne garantien skal være gyldig i tre år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Hvis dette 
produktet i løpet av den treårige garantiperioden ikke fungerer på grunn av en feil ved materialet eller produksjonen, vil selskapet eller forhandleren, etter selskapets skjønn, reparere eller erstatte 
dette produktet kostnadsfritt.

Alle reparasjoner på produktet må utføres av et servicesenter som er autorisert av Company. Enhver modifikasjon eller reparasjon utført av uautoriserte sentre eller grupper, vil gjøre denne garantien 
ugyldig.

Garantiperioden for ekstrautstyr er 365 dager eller 5 millioner støt.
 
Denne garantien dekker ikke:
	 •	Reservedeler	eller	arbeid	levert	av	andre	enn	Company,	salgsagenten,	eller	en	autorisert	Company	servicetekniker. 
	 •	Mangler	eller	skader	som	er	et	resultat	av	arbeid	levert	av	andre	enn	Company,	salgsagenten,	eller	en	autoriert	Company	servicetekniker. 
	 •	Enhver	feilfunksjon	eller	feil	i	produktet	på	grunn	av	misbruk	av	produktet,	inkludert,	men	ikke	begrenset	til,	unnlatelse	av	å	sørge	for	rimelig	og		nødvendig	vedlikehold,	 
   eller enhver bruk som ikke er i henhold til produktets bruksanvisning. 
	 •	DJO,	LLC	er	ikke	ansvarlig	for	personskader	eller	andre	skader	som	skyldes	endringer	eller	service	utført	av	servicepersonell	som	ikke	er	autorisert	av	DJO,	LLC.

COMPANY SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG I NOE TILFELLE FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER.
Noen områder tillater ikke utelukkelsen eller begrensningen av tilfeldige eller følgeskader, så ovenfor nevnte begrensning eller unntakelse gjelder kanskje ikke for deg.

For å få service fra Company eller  salgsagenten under denne garantien:

   1. Et skriftlig krav må sendes innenfor garantiperioden til Company eller salgsagenten. 

   2. Eieren må sende produktet i retur til Company eller salgsagenten.

Denne garantien gir deg spesifikke lovlbestemte rettigheter og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra region til region.

Company gir ikke noen person eller representant fullmakt til å inngå for det noen annen forpliktelse eller ansvar i forbindelse med salget av dette produktet. Enhver representasjon eller avtale som ikke 
er en del av denne garantien, skal være ugyldig og virkningsløs.

DEN FOREGÅENDE GARANTIEN ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT,  
INKLUDERT ALLE GARANTI ER OM SALGBARHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL.
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TABELL 1: VEILEDNING OG PRODUSENTENS ERKLÆRING– ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

Intelect RPW er tilsiktet brukt i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert i tabellen nedenfor. Brukeren av Intelect RPW-enheten bør 
påse at den brukes i et slikt miljø.

Utslippstests Samsvar Elektromagnetisk miljø - veiledning

RF-stråling
CISPR 11

Gruppe 1 Intelect RPW bruker RF-energi kun for dens interne funksjoner. Derfor er dens RF-stråling svært lav og det er ikke sannsynlig at den vil forårsake noen 
interferens i nærliggende elektronisk utstyr

RF-stråling
CISPR 11

Klasse A

Intelect RPW passer for bruk i alle bedrifter, bortsett fra i hjem og de som er direkte tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet som leverer strøm til 
boliger.

Harmoniske utslipp
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spenningsvariasjoner/
Flikkeremisjoner
IEC 61000-3-3

Samsvarer
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Immunitetstest
IEC 60601
Testnivå

Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø - veiledning

Elektrostatisk utladning 
(ESD)

IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV luft

±6 kV kontakt
±8 kV luft

Gulv bør være av tre, betong, eller keramiske fliser. Hvis guld er dekket av syntetisk materiale, bør den 
relative fuktigheten være minst 30 %.

Elektrisk fast transient/burst
IEC 61000-4-4

±2 kV for strømledninger
±1 kV for input/output-linjer

±2 kV for strømledninger
N/A - Ingen Input/Output-linjer

Nettstrømskvaliteten bør være som i et typisk kommersielt eller sykehusmiljø.

Overspenning
IEC 61000-4-5

±1 kV differensialmodus
±2 kV felles modus

±1 kV differensialmodus
±2 kV felles modus

Nettstrømskvaliteten bør være som i et typisk kommersielt eller sykehusmiljø.

Spenningsfall, korte 
strømbrudd og 

spenningsvariasjoner på 
strømforsyningslinjene

IEC 61000-4-11

<5 % UT 
(>95 % fall i UT) for 0,5 syklus

40 % UT 
(60 % fall i UT) for 5 syklus

70 % UT 
(30 % fall i UT) for 25 syklus

<5 % UT 
(>95 % fall i UT) i 5 sek.

<5 % UT 
(>95 % fall i UT) for 0,5 syklus

40 % UT 
(60 % fall i UT) for 5 syklus

70 % UT 
(30 % fall i UT) for 25 syklus

<5 % UT 
(>95 % fall i UT) i 5 sek.

Nettstrømskvaliteten bør være som i et typisk kommersielt eller sykehusmiljø. Hvis brukeren av Intelect 
RPW krever kontinuerlig drift under strømavbrudd, anbefales det at Intelect RPW får strøm fra en 
uavbrutt strømforsyning eller et batteri.

Strømfrekvens (50/60Hz) 
magnetisk felt

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Strømfrekvensens magnetiske felter bør være på nivåer som er karakteristiske for typiske steder i et 
typisk kommersielt eller sykehusmiljø.

TABELL 2: VEILEDNING OG PRODUSENTENS ERKLÆRING– ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET

Intelect RPW er tilsiktet brukt i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert i tabellen nedenfor. Brukeren av Intelect RPW-enheten bør 
påse at den brukes i et slikt miljø.

MERK:  UT er vekselstrømspenningen før anvendelse av testnivået.
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Immunitetstest
IEC 60601
Testnivå

Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø - veiledning

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr bør ikke brukes nærmere noen del av Intelect RPW, inkludert kablene, enn den anbefalte 
avstanden beregnet ut ifra den formelen som gjelder senderens frekvens.

Anbefalt avstand:

Ledet RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz til 80 MHz

3 Vrms d = [3,5]√P  
           V1

Utstrålt RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz til 2,5 GHz

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

d = [7]√P  800 MHz til 2.5 GHz 
         E1

hvor P er maksimum output strømeffekt for senderen i watt (W) iht. senderens produsent og d er anbefalt avstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, som fastslått av en elektromagnetisk inspeksjon på stedeta, bør være mindre enn samsvarsnivået i hvert 
frekvensområdeb.
Interferens kan oppstå i nærheten av utstyr som er merket med følgende symbol:  

TABELL 2: VEILEDNING OG PRODUSENTENS ERKLÆRING– ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET (FORTS.)
Intelect RPW er tilsiktet brukt i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert i tabellen nedenfor. Brukeren av Intelect RPW-enheten bør 
påse at den brukes i et slikt miljø.

MERK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz, gjelder det høyeste frekvensområdet.
MERK 2: Disse veiledningene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, objekter og 

mennesker.
a Feltstyrker fra faste sendere, så som basestasjoner for radio- (mobil-/trådløs-) telefoner og landmobilradioer, amatørradioer, AM og FM radiokringkasting og TV-sendinger, 
kan ikke forutsis teoretisk med nøyaktighet. For å evaluere det elektromagnetiske miljøet på grunn av faste RF-sendere, bør en elektromagnetisk inspeksjon av stedet 
overveies. Hvis den målte feltstyrken på det stedet hvor Intelect RPW brukes, overstiger gjeldende RF-samsvarsnivå som angitt ovenfor, bør Intelect RPW observeres for å 
verifisere normal drift. Hvis man observerer abnormal ytelse, kan det bli nødvendig med flere tiltak, så som reorientering eller omplassering av Intelect RPW.
b Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkene være mindre enn 3 V/m.
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Vurdert maksimum utgangsstyrke fra 
senderen

W

Avstand iht. senderens fre kvens 
m

150 kHz til 80 MHz

d = [3,5]√P  
    V1

80 MHz til 800 MHz

d = [3,5]√P 
E1

800 MHz til 2,5 GHz

d = [7]√P 
E1

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

TABELL 3:  ANBEFALT AVSTAND MELLOM BÆRBART OG MOBILT RF- 
  KOMMUNIKASJONSUTSTYR OG INTELECT RPW
Intelect RPW-enheten er tilsiktet brukt i et elektromagnetisk miljø hvor de vurderte RF-forstyrrelsene er kontollert. Kunden eller brukeren 
av Intelect RPW kan hjelpe med å forebygge elektromagnetisk interferens ved å overholde en minimumsavstand mellom bærbart ogd 
mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og Intelect RPW som anbefalt nedenfor, i henhold til den maksimale utgangsstyrken for 
kommunikasjonsutstyret.

For sendere med en vurdert maksimum utgangsstyrke som ikke er listet ovenfor, kan den anbefalte avstanden (d) i meter (m) anslås ved hjelp av den 
formelen som gjelder for senderens frekvens, hvor P er maksimum utgangsstyrke for senderen i watt (W) i henhold til senderens produsent.

MERK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz, gjelder avstanden det høyeste frekvensområdet.
MERK 2: Disse veiledningene gjelder muligens ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra 

strukturer, objekter og mennesker.
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