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Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla właścicieli i operatorów systemu Intelect® RPW. Zawiera ogólne informacje na temat obsługi, 
środków ostrożności i konserwacji. Aby w jak największym stopniu zoptymalizować sposób użycia, wydajność i żywotność aparatu, należy 
przeczytać dokładnie niniejszy podręcznik oraz, przed rozpoczęciem pracy aparatu, zapoznać się z dostępnymi akcesoriami i elementami 
sterującymi. Niniejszy podręcznik zawiera ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji systemu przeznaczone dla 
właścicieli i operatorów systemu Intelect RPW.

Specyfikacje zawarte w niniejszym podręczniku były aktualne w dniu publikacji. Jednakże z powodu polityki firmy DJO, LLC, polegającej 
na ciągłym doskonaleniu produktów, specyfikacje te mogą ulec zmianie w dowolnym czasie, za co firma DJO, LLC nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności.

Przed przeprowadzeniem na pacjencie jakiegokolwiek zabiegu użytkownik urządzenia powinien przeczytać, zrozumieć i postępować 
zgodnie z informacjami dotyczącymi wszystkich trybów zabiegów zawartymi w podręczniku. Powinien się także stosować do zawartych 
w podręczniku wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń i informacji dotyczących środków ostrożności. Należy również zapoznać się z innymi 
źródłami informacji na temat stosowania terapii radialną falą ciśnienia.

Kwalifikacje operatora
Aparat Intelect RPW jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez specjalistów medycznych i może być używany wyłącznie przez 
wykwalifikowany i przeszkolony personel medyczny w środowisku klinicznym. Wymaga się, aby tacy specjaliści posiadali praktyczną 
wiedzę na temat medycznych procedur, zastosowań i technologii, powinni oni również dysponować doświadczeniem w leczeniu ze 
wskazań wymienionych na stronie18. Specjaliści muszą spełniać podstawowe warunki sprawności fizycznej i umysłowej, jak wzrok, słuch i 
umiejętność czytania i pisania. Ponadto zakłada się sprawność podstawowych funkcji kończyn górnych.

Aparat Intelect RPW został zaprojektowany dla demograficznej grupy docelowej w wieku pomiędzy 18 a 65 lat.
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Opis produktu
Aparat Intelect RPW jest przeznaczony do stosowania w niesterylnych placówkach medycznych. Aparat Intelect RPW umożliwia leczenie za 
pomocą radialnych, generowanych pneumatycznie, niskoenergetycznych fal akustycznych (fal uderzeniowych) lub impulsów ciśnienia.

Aparat Intelect RPW to zasilany sprężonym powietrzem generator balistycznej fali uderzeniowej, wyposażony w precyzyjne podzespoły 
balistyczne w aplikatorze, gdzie generowane są fale uderzeniowe. Ruch i ciężar pocisku przyspieszanego przez sprężone powietrze 
wytwarza energię kinetyczną, która jest przekształcana na energię akustyczną w momencie uderzenia pocisku o nieruchomą powierzchnię 
(transmiter fali uderzeniowej). Impuls akustyczny jest przekazywany bezpośrednio do tkanki docelowej.

Fale te są fizycznie klasyfikowane jako radialne fale ciśnienia. Zastosowany impuls ciśnienia rozchodzi się radialnie w tkance i ma efekt 
leczniczy w obszarach tkanki.

UWAGA: Urządzenia medyczne działające na zasadzie opisanej powyżej są określane ogólnie we współczesnej literaturze 
medycznej jako systemy pozaustrojowej fali uderzeniowej.

Należy śledzić najnowsze osiągnięcia kliniczne w dziedzinie terapii radialną falą ciśnienia. Należy przestrzegać wszystkich odpowiednich 
środków ostrożności związanych z terapią. Należy zawsze znać odpowiednie wskazania i przeciwwskazania dotyczące stosowania terapii 
radialną falą ciśnienia.

Urządzenie może być obsługiwane i nabywane jedynie przez przeszkolonych klinicystów, na zlecenie i pod nadzorem lekarza 
o odpowiednich kwalifikacjach 

©2017 DJO, LLC  Wszelkie prawa zastrzeżone  Jakiekolwiek użycie fragmentów tekstu, ilustracji lub układu graficznego niniejszego dokumentu bez pisemnej zgody firmy DJO, LLC jest surowo 
zabronione  Niniejszy dokument został napisany, poddany obróbce graficznej i przygotowany do celów dystrybucji przez firmę DJO, LLC   Pewne części niniejszego podręcznika zostały w nim 
umieszczone za zgodą firmy STORZ MEDICAL 
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D-35mmD-20mm

Przestroga D-20mm: Należy unikać użytkowania nadajnika D-20mm, gdy poziom ciśnienia na ekranie przekracza 3 bary i nie zachodzi kontakt z 
powierzchnią nieuderzeniową (ciałem). Słuchawka może zostać uszkodzona.

Przestroga D-35mm: Należy unikać wszelkich sytuacji, w których podczas użytkowania nadajnika D-35mm ciśnienie na ekranie przekracza 3 
bary. Słuchawka może zostać uszkodzona.
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INFORMACJE OGÓLNE
Aparat Intelect RPW i dołączone do niego podzespoły i indywidualne elementy spełniają wspólnie obowiązujące obecnie standardy 
bezpieczeństwa i postanowienia normy IEC 60601-1 oraz przepisów dotyczących produktów medycznych. Aby uzyskać więcej informacji 
na temat norm, jakie spełnia aparat Intelect RPW, patrz strona 30.

Aparat i jego podzespoły zewnętrzne (akcesoria) są bezpieczne pod warunkiem prawidłowego stosowania, zgodnego z objaśnieniami 
i instrukcjami podanymi w tej dokumentacji. Mimo to aparat lub jego podzespoły zewnętrzne mogą stanowić potencjalne zagrożenie. 
Dlatego zasadnicze znaczenie dla osób obsługujących aparat do terapii radialną falą ciśnienia ma zapoznanie się z potencjalnymi 
niebezpieczeństwami związanymi z pracą aparatu i jego podzespołów zewnętrznych przed rozpoczęciem pracy.

Należy dokładnie przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa przedstawionych w niniejszym podręczniku.

Aparat Intelect RPW udostępnia następujące funkcje:

Ekran dotykowy LCD
Umożliwia operatorowi wybór opcji na ekranie poprzez jej dotknięcie. Prowadzi operatora przez proces konfiguracji, nieustannie 
dostarczając informacji na temat ustawień zabiegu. Zapewnia operatorowi optymalną widoczność podczas zabiegów nadzorowanych. 
Umożliwia operatorowi włączenie aparatu poprzez dotknięcie ekranu LCD.

Clinical Protocols™ (Protokoły kliniczne)
Skuteczne podejście do konfiguracji zabiegu za pomocą wstępnie zaprogramowanych parametrów.

Quick Link Indications (Szybki dostęp do wskazań)
Aparat Intelect RPW posiada unikalną funkcję szybkiego dostępu do wskazań (Quick Link Indications). Funkcja ta pozwala wybrać 
konkretne wskazania kliniczne i zastosować najczęściej stosowaną terapię odpowiadającą tym wskazaniom. Wszystkie tryby są edytowalne 
w normalny sposób. Umożliwia to dostosowanie zabiegu do indywidualnych potrzeb danego pacjenta (przepisanej mu terapii).
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INFORMACJE OGÓLNE (CIĄG DALSZY)
Protokoły użytkownika
Protokoły użytkownika umożliwiają ustawianie, zapisywanie i zmienianie parametrów wszystkich programów (protokołów) w celu 
dopasowania ich do konkretnych potrzeb pacjentów. Można utworzyć do 200 protokołów użytkownika.

Wygaszacz ekranu
Funkcja wygaszacza ekranu działa tak samo jak wygaszacz w normalnym komputerze, gdzie służy do ograniczenia „wypalania” ekranu LCD. 
Aparat przechodzi w tryb wygaszacza po 10 minutach nieaktywności. Naciśnięcie ekranu dotykowego lub dowolnego przycisku interfejsu 
użytkownika powoduje powrót do ekranu głównego.

Zegar czasu rzeczywistego
Zegar czasu rzeczywistego rejestruje datę i godzinę, nawet jeśli aparat jest wyłączony lub odłączono go od zasilania.

Narastanie natężenia
Zwiększanie natężenia za pomocą przycisku Ramp (Narastanie) na ekranach głównym i Edit Treatment (Edycja zabiegu) umożliwia 
stopniowe zwiększanie natężenia od 1,4 bara do ustawionego poziomu. Ta funkcja jest przydatna podczas leczenia stanów, w przypadku 
których preferowane jest narastanie natężenia, a nie podawanie pacjentowi pełnego natężenia od początku zabiegu.

Niektórzy pacjenci mogą początkowo obawiać się zabiegu z użyciem radialnych fal ciśnienia. Stopniowe zwiększanie natężenia służy do 
przyzwyczajenia pacjenta do ciśnienia wyjścia. Po włączeniu funkcji narastania natężenie rośnie do pełnej, ustalonej wstępnie liczby barów 
po podaniu jednej trzeciej impulsów. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji narastania dostępnej w aparacie Intelect RPW, patrz 
strony 44-45.
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Ostrzeżenia znajdujące się w tym rozdziale oraz w całym podręczniku oznaczone są odpowiednimi symbolami. Należy zapoznać się z tymi 
symbolami oraz ich definicjami przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Definicje tych symboli są następujące:

UWAGA
Tekst z symbolem „UWAGA!” wyjaśnia prawdopodobne naruszenia 
bezpieczeństwa, które potencjalnie mogą spowodować niewielkie 
lub umiarkowane obrażenia lub uszkodzenia sprzętu.

OSTRZEŻENIE
Tekst z symbolem „OSTRZEŻENIE” wyjaśnia prawdopodobne 
naruszenia bezpieczeństwa, które potencjalnie mogą 
spowodować poważne obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia.

Tekst opatrzony symbolem „Zagrożenie wybuchem” objaśni 
możliwe niebezpieczeństwa związane z używaniem sprzętu 
przy łatwopalnych środkach znieczulających.

UWAGA: W całym podręczniku można natknąć się na elementy 
oznaczone tekstem „UWAGA”. Są to informacje, które 
pomagają w opisie danego zagadnienia lub funkcji.

DEFINICJE OSTRZEŻEŃ

Zagrożenie wybuchem

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Tekst z symbolem „NIEBEZPIECZEŃSTWO” wyjaśnia 
prawdopodobne naruszenia bezpieczeństwa, które nieuchronnie 
powodują powstanie niebezpiecznych sytuacji, które mogą 
skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

Tekst z symbolem „Niebezpieczne napięcie” informuje 
użytkownika o potencjalnych zagrożeniach, które mogą 
skutkować dostarczeniem ładunku elektrycznego do ciała 
pacjenta lub operatora przy pewnych konfiguracjach 
terapeutycznych.

Niebezpieczne napięcie

Patrz podręcznik/broszura z instrukcjami



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Intelect® RPW

7

UWAGA
•	Należy przeczytać, zrozumieć i stosować się do roboczych instrukcji 

ostrzegawczych. Należy posiadać wiedzę na temat ograniczeń i 
zagrożeń związanych z wykorzystywaniem urządzeń do terapii 
radialną falą ciśnienia. Należy przestrzegać ostrzeżeń i instrukcji 
umieszczonych na aparacie.
•	Przed rozpoczęciem używania aparatu Intelect RPW należy 

przeczytać i zrozumieć wszystkie informacje zamieszczone w 
tym podręczniku. Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w podręczniku jest zasadniczym wymogiem dla zapewnienia 
skutecznego i optymalnego wykorzystania systemu, pozwalającego 
uniknąć zagrożeń dla ludzi i urządzeń oraz zapewniającego dobre 
wyniki leczenia.
•	Znajomość treści niniejszego podręcznika stanowi zasadniczy 

warunek wstępny obsługi aparatu Intelect RPW.
•	Pominięcie jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym 

podręczniku traktuje się tak samo jak nieprawidłowe używanie 
aparatu.
•	NIE używać aparatu Intelect RPW w pobliżu innych działających 

urządzeń.
•	NIE używać aparatu w środowisku, gdzie są wykorzystywane inne 

urządzenia, które w zamierzony sposób emitują nieekranowaną 
energię elektromagnetyczną. Przenośne i ruchome środki 
komunikacji radiowej mogą wpływać na działanie urządzeń 
medycznych.

UWAGA
•	Aparat należy zawsze sprawdzać przed użyciem, aby upewnić się, 

że wszystkie elementy sterujące działają prawidłowo (np. przycisk 
STOP kończy zabieg, przycisk START powoduje rozpoczęcie zabiegu, 
przycisk spustowy aplikatora powoduje emitowanie impulsów przez 
transmiter itd.), a w szczególności, czy przyciski strzałek w górę i w 
dół (patrz strona 27) regulują liczbę impulsów emitowanych przez 
transmiter.
•	Przycisków na panelu sterowania NIE WOLNO wciskać ostrymi 

przedmiotami, np. długopisem lub ołówkiem, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenie przycisków.
•	Aby nie dopuścić do uszkodzenia aparatu lub jego podzespołów, 

należy go przechowywać i transportować w temperaturze od 0°C do 
60°C (od 32°F do 140°F).
•	Z akcesoriami do terapii radialną falą ciśnienia należy obchodzić się 

ostrożnie. Nieodpowiednie obchodzenie się z akcesoriami może 
mieć negatywny wpływ na ich właściwości.
•	Przed każdym użyciem należy skontrolować przewody, ich złącza i 

akcesoria.
•	Nie wolno używać innych akcesoriów niż dostarczonych wraz 

z aparatem lub zalecanych przez firmę DJO. Nie oceniano 
bezpieczeństwa innych produktów, więc ich użycie może 
spowodować obrażenia pacjenta i obniżenie poziomu 
bezpieczeństwa.
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UWAGA
•	Przed zdjęciem pokryw urządzenia należy odłączyć przewód 

zasilający. Serwisowanie należy zlecić wykwalifikowanemu 
pracownikowi serwisu.
•	Moc tego urządzenia może wywołać efekt fizjologiczny.
•	Prawidłowe uziemienie można uzyskać tylko podłączając aparat do 

gniazda, oznaczonego jako odpowiednie dla urządzeń medycznych.
•	Medyczne urządzenia elektryczne wymagają spełnienia specjalnych 

wymagań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC i 
muszą być instalowane i uruchamiane zgodnie z wymogami EMC 
zawartymi tym podręczniku.
•	Aparat może emitować energię fal radiowych i, jeśli nie został 

zainstalowany oraz nie jest wykorzystywany zgodnie z instrukcjami, 
może zakłócać działanie innych urządzeń w pobliżu. Nie istnieje 
jednak gwarancja, że zakłócenia nie pojawią się w przypadku 
danej instalacji. Szkodliwe dla innych urządzeń zakłócenia można 
wykryć poprzez włączenie i wyłączenie tego urządzenia. Zakłócenia 
można spróbować usunąć poprzez wykonanie co najmniej jednej 
z poniższych czynności: zmiana kierunku/położenia urządzenia 
odbiorczego, zwiększenie odległości między urządzeniami, 
podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do 
którego podłączone są inne urządzenia lub skorzystanie z pomocy 
serwisanta fabrycznego.

UWAGA
•	Aby określić odległość urządzeń pracujących w pobliżu aparatu 

Intelect RPW, należy zapoznać się z tabelami EMC dotyczącymi tych 
urządzeń.
•	Urządzenie może być obsługiwane i nabywane jedynie przez 

przeszkolonych klinicystów, na zlecenie i pod nadzorem lekarza o 
odpowiednich kwalifikacjach.
•	Aparat i aplikatory mogą obsługiwać wyłącznie użytkownicy 

wyszkoleni w stosowaniu terapii radialną falą ciśnienia.
•	Włącznik zasilania nie odcina aparatu od prądu sieciowego po jego 

wyłączeniu. Dlatego aby odciąć zasilanie aparatu, należy odłączyć 
męski koniec przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego 
(napięcia zasilającego).
•	Aparat Intelect RPW nie jest przeznaczony do leczenia kamieni 

nerkowych.
•	Należy blokować hamulce przednich kół aparatu, aby je 

unieruchomić podczas zabiegów i przechowywania.
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OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE
zasilający w taki sposób, aby nie można się było o niego potknąć.
•	Nie blokować otworów wentylacyjnych.
•	To urządzenie nie jest zabezpieczone przed dostaniem się cieczy 

do środka. Zalanie wodą lub innymi cieczami może spowodować 
nieprawidłowe działanie wewnętrznych podzespołów systemu i 
tym samym spowodować zagrożenie odniesienia obrażeń przez 
pacjenta.
•	W czasie pracy aparatu należy szczególnie uważać, jeśli dotyka on 

innego urządzenia lub stoi na lub pod nim. Jeśli takie ustawienie 
jest konieczne, aparat Intelect RPW należy poddać obserwacji 
w celu weryfikacji poprawnego działania w ustawieniu, w jakim 
będzie używany. Praca aparatu lub innych urządzeń może zostać 
zakłócona na skutek powstałych zakłóceń elektromagnetycznych i 
innych. Należy spróbować ograniczyć te zakłócenia do minimum 
poprzez niekorzystanie z tego urządzenia w pobliżu innych 
urządzeń.
•	Należy używać tylko tych akcesoriów, które są przeznaczone 

specjalnie dla tego aparatu. Z aparatem nie wolno używać 
akcesoriów wyprodukowanych przez inne firmy. Firma DJO nie 
ponosi odpowiedzialności za konsekwencje używania produktów 
wykonanych przez inne firmy. Używanie innych akcesoriów lub 
przewodów (innych niż zalecane) może powodować zwiększenie 
emisji lub obniżenie odporności aparatu.
•	Użycie elementów sterujących, regulacji lub wykonywanie 

procedur innych niż tutaj określone może prowadzić do narażenia 
się na niebezpieczne oddziaływanie energii radialnych fal ciśnienia.

•	Nieprawidłowa instalacja, obsługa lub konserwacja 
systemu do leczenia radialną falą ciśnienia może 
powodować nieprawidłowe działanie tego aparatu lub 
innych urządzeń.
•	Użytkownik nie może dokonywać modyfikacji sprzętu przy 

użyciu części niepochodzących od firmy DJO, LLC.
•	W przypadku awarii wyświetlacza lub innych oczywistych 

uszkodzeń należy natychmiast wyłączyć aparat za pomocą 
wyłącznika zasilania, odłączyć przewód zasilający od 
gniazdka i powiadomić licencjonowanego serwisanta.
•	Regulacja lub wymiana podzespołów aparatu może 

spowodować niespełnianie wymagań z zakresu tłumienia 
zakłóceń.
•	Jeśli aparat nie może zostać zainstalowany niezwłocznie 

po dostarczeniu, aparat, jego podzespoły zewnętrzne 
lub akcesoria należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach w suchym miejscu.
•	Aparatu nie należy przechowywać ani uruchamiać w 

zapylonym otoczeniu.
•	Ustawić urządzenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i 

łatwego dostępu do przewodu zasilającego.
•	Wszystkie przewody zasilające należy utrzymywać z dala 

od przewodów aparatu. Nie przechowywać ani nie zwijać 
przewodów zasilających w miejscach, w których mogłyby 
znaleźć się w pobliżu przewodów działającego aparatu 
do leczenia radialną falą ciśnienia. Poprowadzić przewód 



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Intelect® RPW

10

OSTRZEŻENIE
•	Należy dopilnować uziemienia aparatu poprzez podłączanie go 

wyłącznie do uziemionego gniazdka sieciowego zgodnego z 
odpowiednimi krajowymi i lokalnymi normami elektrycznymi.
•	Chronić aparat przed dziećmi.
•	Nie pozostawiać pacjenta bez opieki podczas leczenia radialną falą 

ciśnienia.
•	Demontować aplikator, pociągając wyłącznie za złącze przewodu. 

NIE zdejmować pociągając za przewód.
•	Aby odłączyć przewód od aplikatora, upewnić się, że zasilanie 

zostało wyłączone. Należy przytrzymać aplikator podczas odłączania 
przewodu, aby zapobiec upuszczeniu aplikatora na podłogę.
•	Obserwować pacjenta przez cały zabieg.
•	Używanie aparatu z ciśnieniem wyższym niż 3 bary bez powierzchni 

uderzeniowej może prowadzić do uszkodzenia aplikatora.
•	W przypadku pojawienia się komunikatu błędu lub ostrzeżenia 

zaczynających się od 2 lub 3, należy natychmiast zaprzestać 
użytkowania aparatu i skontaktować się w sprawie serwisu z 
dystrybutorem lub firmą DJO. Błędy i ostrzeżenia z tych kategorii 
oznaczają wewnętrzną usterkę aparatu i przed dalszą pracą 
systemu muszą zostać sprawdzone przez firmę DJO lub serwisanta 
autoryzowanego przez firmę DJO. Użytkowanie aparatu z błędem 
lub ostrzeżeniem z tej kategorii może spowodować zagrożenie 
obrażeniami pacjenta, użytkownika lub znaczącymi uszkodzeniami 
wewnętrznymi systemu.

OSTRZEŻENIE
•	Opróżniać butelkę z wodą co najmniej raz na tydzień lub gdy jest w 

połowie pusta. Instrukcje odłączania i wymiany butelki z wodą, patrz 
strona 75.

•	Zabiegu nie należy wykonywać na obszarach, w których znajdują się 
metalowe implanty.

•	Podczas zabiegów i przechowywania należy ustawiać aparat na 
płaskiej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu i toczeniu.
•	Powierzchnia transmitera może się nagrzewać. Wydłużona styczność 

ze skórą może spowodować drobne oparzenia. Zabieg należy 
przerywać po maks. 6000 impulsach, aby umożliwić ochłodzenie 
transmitera.
•	Powierzchnia transmitera może nagrzewać się, jeśli aparat jest 

stosowany poza parametrami cyklu roboczego wymienionymi 
na stronie 29. Dlatego operator musi monitorować temperaturę 
transmitera podczas sesji terapeutycznej.
•	Nie stosować ponad 300 impulsów na jeden punkt.
•	W ramach ochrony przeciwpożarowej należy wymieniać 

bezpieczniki tylko na bezpieczniki odpowiedniego typu i o 
odpowiednich parametrach znamionowych.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
•	Zabieg radialną falą ciśnienia może mieć negatywny wpływ 

na działanie niektórych wszczepionych urządzeń (np. 
rozruszników). W przypadku wątpliwości należy skorzystać z 
porady lekarza prowadzącego pacjenta.
•	Urządzenie do leczenia radialną falą ciśnienia może mieć 

negatywny wpływ na działanie innych urządzeń w pobliżu, w 
tym urządzeń podłączonych do pacjenta.
•	Pacjenci o dużej czułości na ciśnienie akustyczne nie powinni 

być traktowani radialną falą ciśnienia.
•	Pacjenci ze zmniejszoną wrażliwością cieplną w zalecanym 

obszarze leczenia nie powinni być leczeni radialną falą 
ciśnienia bez powiadomienia o tym lekarza prowadzącego.
•	Nie należy wykonywać zabiegu przez ubiór, jednak 

dopuszczalne jest leczenie przez opatrunek w trybach 
impulsowych.
•	Przed zabiegiem należy zdjąć aparaty słuchowe.
•	Przed każdym użyciem należy sprawdzić obudowę i izolację 

aplikatora oraz przewodu zasilającego. Sprawdzić też, czy 
przewody zostały prawidłowo poprowadzone.
•	Jeśli praca aparatu nie jest bezpieczna, musi on zostać 

naprawiony przez licencjonowanego serwisanta, a 
operatorów należy poinformować o niebezpieczeństwach 
związanych z aparatem.
•	Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed 

czyszczeniem lub dezynfekcją aparatu należy wyjąć wtyczkę 
przewodu zasilania z gniazda.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
•	Pod żadnym pozorem do otworów aparatu nie może 

wnikać woda (np. do gniazd połączeniowych przewodów). 
Dlatego nie należy używać środków czyszczących ani 
dezynfekujących w sprayu.
•	Aparatu i przewodów nie można sterylizować parą ani 

gazem.
•	Nigdy nie należy czyścić aparatu środkami ściernymi, 

dezynfekującymi ani rozpuszczalnikami, które mogłyby 
rysować obudowę lub uszkodzić aparat.
•	Podzespoły aparatu są pod ciśnieniem i wysokim 

napięciem. Pod żadnym pozorem nie należy wykonywać 
nieautoryzowanych napraw.
•	Fal uderzeniowych nie wolno stosować na obszary docelowe 

znajdujące się nad tkankami wypełnionymi powietrzem 
(płucami), ani na żadne z obszarów w pobliżu dużych 
nerwów, naczyń, kręgosłupa i głowy.
•	Operator nie powinien stosować radialnej fali ciśnienia 

na serce z powodu teoretycznej możliwości zakłócenia 
impulsów serca.
•	Aparat musi zostać zainstalowany w sposób niezagrażający 

pacjentowi, operatorowi lub innym osobom. Dlatego 
niezbędne jest przeczytanie instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa oraz listy przeciwwskazań.
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NIEBEZPIECZEŃSTWONIEBEZPIECZEŃSTWO
•	Istnieje zagrożenie wybuchem w przypadku stosowania 

aparatu Intelect RPW w obecności mieszaniny palnych 
środków znieczulających z powietrzem, tlenem lub 
tlenkiem azotu.
•	Aparat Intelect RPW może zawierać ftalan 2-etyloheksylu 

(DEHP), czyli plastyfikator stosowany w większości 
wyrobów medycznych zawierających PCW. Każda osoba 
styka się z niewielką ilością DEHP w życiu codziennym. 
Niektórzy jednak mogą być wystawieni na wysokie 
poziomy DEHP w wyniku określonych procedur 
medycznych. DEHP może być wypłukiwany z wyrobów 
medycznych z tworzyw sztucznych do roztworów, które 
stykają się z tworzywami. Ilość wypłukanego DEHP 
zależy od temperatury, zawartości tłuszczów w cieczy 
i czasu trwania kontaktu z tworzywem. Jako środek 
zapobiegawczy do wszystkich procedur klinicznych należy 
stosować wyroby z PCW niezawierające DEHP lub wyroby 
wykonane z innych materiałów, np. etylenu (EVA), silikonu, 
polietylenu lub poliuretanu. Należy unikać stosowania 
PCW wydzielającego DEHP podczas wykonywania 
wszelkich procedur klinicznych u noworodków płci 
męskiej, kobiet ciężarnych z dziećmi płci męskiej lub 
chłopców w okresie dojrzewania.

•	Aparat Intelect RPW może zawierać dian (BPA), który jest 
elementem budulcowym poliwęglanowych tworzyw 
sztucznych używanych do wytwarzania licznych 
produktów konsumenckich (butelek dla niemowląt, 
butelek do wody itp.). Ta substancja chemiczna jest 
uznawana za nieklasyfikowalną substancję rakotwórczą 
oraz domniemaną substancję powodującą zaburzenia 
hormonalne, która może zakłócać działanie hormonów 
lub je blokować. BPA jest bardzo toksyczne w przypadku 
połknięcia, wchłaniania przez skórę lub wdychania.
•	Działanie BPA i DEHP w stężeniach obecnych w aparacie i 

aplikatorach nie jest znane.
•	W razie uszkodzenia podczas transportu, które 

mogłoby zagrażać bezpieczeństwu osobistemu nie 
wolno podłączać aparatu do źródła zasilania przed 
zakończeniem kontroli.
•	Należy przestrzegać zasad, przepisów i rozporządzeń 

dotyczących odpowiedniego używania pól o 
częstotliwości radiowej o dużej mocy, które mogą różnić 
się w zależności od lokalizacji.
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BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
W przypadku nieprawidłowego lub nieuprawnionego 
wykorzystania aparatu operator, pacjent lub inne osoby mogą być 
zagrożone porażeniem prądem elektrycznym o wysokim napięciu 
wytwarzanym przez aparat, narażone na wpływ pól magnetycznych 
na aktywne implanty oraz zagrożone oparzeniami z powodu 
błędnie ustawionego aplikatora głowicy lub błędnych parametrów, 
takich jak czas trwania zabiegu, moc wyjściowa lub tryb roboczy.

Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy dokładnie 
przeczytać niniejszy podręcznik i przestrzegać zaleceń w nim 
zawartych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na listę przeciwwskazań. 
Patrz „Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” na stronach 7-12, 
„Przeciwwskazania” na stronach 19-20, i „Dodatkowe środki 
ostrożności” na stronie 21.

Za każdym razem przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy:

•	 Aparat jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania.
•	 Przewód połączeniowy aplikatora jest prawidłowo 

podłączony i nie jest skrzyżowany z innym (co może 
powodować zwarcia pojemnościowe).

•	 Są podłączone wyłącznie akcesoria zatwierdzone przez 
producenta.

•	 Aplikator jest ustawiony zgodnie z instrukcjami lekarza 
(sprawdza lekarz lub fizjoterapeuta, jeśli wykonuje personel 
pomocniczy).

Przed użyciem aparatu należy porozmawiać z pacjentem, aby 
sprawdzić, czy:

•	 Pacjent znajduje się w wygodnej pozycji na cały czas trwania 
zabiegu.

•	 Pacjent czuje się dobrze przed i w trakcie zabiegu.
•	 Pacjent rozumie, czego się spodziewać podczas i po zabiegu.

Przed użyciem aparatu należy określić maksymalną wyjściową moc 
znamionową odpowiednich akcesoriów, aby uniknąć przegrzania 
tkanki.

W regularnych odstępach czasu podczas zabiegu sprawdzać, czy:

•	 Aparat działa prawidłowo.
•	 Pacjent czuje się dobrze.

Po zabiegu spytać pacjenta o tolerancję zabiegu. Miejsce zabiegu 
powinien skontrolować lekarz o odpowiednich kwalifikacjach.

Części ciała poddane zabiegowi powinny być pozbawione ubrania 
podczas zabiegu, ponieważ nagromadzenie wilgoci na skórze lub 
w fałdach może powodować miejscowe przegrzanie skóry. Ma to 
szczególne znaczenie w przypadku pacjentów noszących ubrania 
odporne na wilgoć, takie jak jedwab lub włókna syntetyczne.

Moc wyjściowa musi być zawsze ustawiona zgodnie z subiektywną 
odpowiedzią pacjenta. Należy zachować szczególną ostrożność w 
przypadku pacjentów o obniżonym odczuwaniu ciepła.
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ZABEZPIECZENIE APARATU

OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowa instalacja, obsługa lub konserwacja aparatu do leczenia 
radialną falą ciśnienia może powodować nieprawidłowe działanie tego 
aparatu lub innych urządzeń. 

Przed podłączeniem aparatu należy upewnić się, że:

•	 Napięcie znamionowe na etykiecie odpowiada 
dostępnemu napięciu sieci.

•	 Częstotliwość znamionowa na tabliczce znamionowej 
odpowiada częstotliwości sieci.

•	 Aparat jest podłączony do uziemionego gniazdka.
•	 Prowadzenie przewodu zasilającego z aparatu do gniazdka 

z bolcem uziemiającym nie stanowi zagrożenia dla 
personelu lub pacjenta.

OSTRZEŻENIE
Należy dopilnować uziemienia aparatu poprzez podłączanie go 
wyłącznie do uziemionego gniazdka sieciowego zgodnego z 
odpowiednimi krajowymi i lokalnymi normami elektrycznymi.
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Nie podłączać aparatu do źródła zasilania, jeśli nie są spełnione 
następujące warunki:

•	 Przed włączeniem aparatu należy sprawdzić, czy przewód 
połączeniowy aplikatora i transmitery nie są uszkodzone oraz 
czy zostały prawidłowo podłączone do aparatu.

•	 Aparat można czyścić i dezynfekować tylko, gdy źródło 
zasilania jest wyłączone (wyłącznik w pozycji wyłączonej, 
przewód zasilający odłączony).

•	 Aparat należy czyścić i dezynfekować tylko poprzez 
jego wycieranie. Dezynfekcja poprzez rozpylanie może 
spowodować uszkodzenia z powodu przedostania się wilgoci 
do wnętrza aparatu.

•	 Nigdy nie czyścić aparatu środkami ściernymi, 
dezynfekującymi ani rozpuszczalnikami, które mogłyby 
rysować obudowę lub uszkodzić aparat.

•	 Nigdy nie wykonywać nieautoryzowanych czynności 
serwisowych. Wszelkie czynności tego typu może wykonywać 
wyłącznie serwisant upoważniony przez producenta.

ZABEZPIECZENIE APARATU (CIĄG DALSZY)
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Radialne fale uderzeniowe (R-SW) są wprowadzane do organizmu 
za pomocą ruchomego aplikatora i obejmują sowim zasięgiem cały 
obszar bólu. Radialne fale uderzeniowe są często określane jako 
radialne fale ciśnienia, co jest prawidłową definicją w znaczeniu 
fizycznym.

Transmiter jest zasilanym sprężonym powietrzem generatorem 
balistycznej fali uderzeniowej. Pocisk jest przyspieszany przez 
sprężone powietrze. Energia kinetyczna zawarta w ruchu i ciężarze 
pocisku jest przekształcana na energię akustyczną w postaci 
długofalowych impulsów uderzeniowych, powstających w 
momencie uderzenia pocisku w transmiter.

Po podaniu radialne fale uderzeniowe rozchodzą się w sposób 
rozproszony i tracą energię wraz ze wzrostem głębokości 
penetracji. Charakteryzują się one dużą długością fal i nie mogą 
być zogniskowane na głębokich obszarach docelowych. Głębokość 
penetracji wynosi od 1 do 3 cm. Maksymalna gęstość strumienia 
energii dla tych głębokości jest obserwowana w punkcie wyjścia z 
transmitera fali uderzeniowej.

Istnieją różne robocze hipotezy dotyczące sposobu działania fal 
uderzeniowych, które można zastosować także do radialnych fal 
uderzeniowych:

•	 Fale uderzeniowe niszczą błony komórkowe. W rezultacie 
receptory bodźców urazowych nie są w stanie wytwarzać 

potencjału generatora, dlatego nie mogą już wysyłać żadnych 
sygnałów bólowych.

•	 Fale uderzeniowe stymulują receptory bodźców urazowych, 
które z kolei emitują dużą ilość impulsów nerwowych. 
Zgodnie z opisem teorii tamy (Gate Control Theory) 
przekazywanie tych impulsów do centralnego układu 
nerwowego zostaje zahamowane.

•	 Z uwagi na sposób działania fal uderzeniowych, otoczenie 
chemiczne komórek zostaje zmienione przez wolne rodniki 
wytwarzające substancje hamujące ból. 

•	 Na podstawie hipotezy dotyczącej asocjacyjnej pamięci 
bólu (Wess), sygnały doprowadzające ból są przekazywane 
przez centralny układ nerwowy poprzez wiele połączeń 
synaptycznych, które na końcu powodują sterowanie 
napięciem mięśniowym przez włókna odprowadzające. 
Mechanizm odruchów działa w taki sposób jak obwód 
sterujący.

Podczas terapii falą uderzeniowa zachodzi przewodzenie 
elektryczne silnych sygnałów bólowych, stymulując procesy 
chemiczne w miejscach styku synaptycznego. Złożony wzór 
bodźców związanych z przestrzenią i czasem jest przechowywany 
w synapsach jako engram pamięciowy w postaci długotrwałych 
modyfikacji. Patologiczne powiązanie pomiędzy bólem a napięciem 
mięśni i napięciem ścian naczyń zostaje zerwane w wyniku 
terapii falą uderzeniową i silnymi bodźcami, jakie wytwarza, tym 

OMÓWIENIE
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samym aktywując naturalne wzory ruchu, które są zapamiętywane i przypominane. W ten sposób można przywrócić niepatologiczny stan 
napięcia mięśni. Wyniki terapii wskazują, że terapia falą uderzeniową zapewnia lepsze krążenie krwi w leczonych obszarach bólu, a także 
że uzyskiwana jest długotrwała stymulacja metabolizmu w obszarach, które z natury są słabo zaopatrywane w krew. Jako że wykazano, 
że powtarzane sesje lecznicze zwiększają korzystne oddziaływanie terapii falą uderzeniową, zasadne jest założenie, że fale uderzeniowe 
wywierają też efekty wtórne, zgodnie np. z opisem hipotezy dotyczącej asocjacyjnej pamięci bólu.

Impulsowa radialna fala ciśnienia - wstęp
Urządzenia do leczenia impulsową radialną falą ciśnienia dostarczają energii w postaci impulsów lub sekwencji energii radialnej fali 
ciśnieniowej. Impulsy trwają zwykle 6 do 12 ms (szerokość impulsu) i są powtarzane z częstotliwością od 0,5 do 21 Hz (częstotliwość 
impulsu). Podobnie jak w przypadku innych sposobów leczenia, np. ultradźwięków, wykryto, że dostarczanie energii w postaci impulsów 
ma często bardziej korzystny wpływ terapeutyczny, niż dostarczanie tej samej ilości energii w postaci przebiegu ciągłego. Terapia 
impulsową radialną falą ciśnienia jest skuteczna w przypadku wielu schorzeń, szczególnie na wczesnych etapach leczenia.

OMÓWIENIE (CIĄG DALSZY)
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Przed wykonaniem zabiegu z zastosowaniem radialnej fali ciśnienia 
należy przeprowadzić odpowiednie badanie i postawić diagnozę. 
Należy na bieżąco śledzić najnowsze odkrycia i publikacje medyczne 
dotyczące terapii radialną falą ciśnienia, aby uzyskać szczegóły dotyczące 
przeciwwskazań i działań ubocznych nieznanych w momencie produkcji. 

PRZEZNACZENIE
Urządzenie jest przeznaczone do stosowania jako sposób leczenia przez 
lekarzy pragnących zapewnić pacjentom skuteczną i sprawdzoną metodę 
leczenia we wskazaniach, takich jak ból, mięśniowo-powięziowe punkty 
spustowe, nieprawidłowości przyczepów ścięgien oraz aktywacja tkanki 
mięśniowej i łącznej.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Terapia radialną falą ciśnienia jest wskazana w następujących sytuacjach:

Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe (Myofascial Trigger Points 
- MTrP)
Lokalizowanie i dezaktywowanie punktów spustowych
Punkty spustowe lokalizowane są na niskim poziomie energetycznym 
(około 2 barów) poprzez przeprowadzenie transmitera nad obszarem 
mięśni poddawanym terapii (zwiększona wrażliwość na ból), a następnie 
dezaktywowane z zastosowaniem wyższego poziomu energii (około 
3 barów).

Aktywacja tkanki mięśniowej i łącznej
Zwiększanie krążenia
Wspomaga przepływ krwi przez tkankę i przyspiesza metabolizm.

Impulsowy masaż wibracyjny
Kojąca ulga w nadwyrężeniu i napięciu mięśni.

Nieprawidłowości przyczepów ścięgien
Zapalenie powięzi podeszwy, ból pięt lub ostroga piętowa
Zapalenie powięzi podeszwy to stan zapalny stopy spowodowany 
nadmiernym zużyciem powięzi podeszwy podtrzymującej łuk podeszwy.

Zwapnienia okołobarkowe/ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego
Zwapnienie barku i przewlekły ból barku

Promieniowe i łokciowe zapalenie nadkłykcia
Łokieć tenisisty, zapalenie przyczepów ścięgna w łokciowej lub 
promieniowej części stawu łokciowego (kości ramiennej)

Zespół bolesnego Achillesa – achillodynia
Ból spowodowany zapaleniem ścięgna Achillesa lub związanej z nim 
kaletki.

Zespół bólowy rzepki
Ból przed, za lub wokół rzepki.

Zespół mięśnia piszczelowego
Ból zlokalizowany wzdłuż lub bezpośrednio za przyśrodkową krawędzią 
kości piszczelowej

Zespół tarcia proksymalnego pasma biodrowo-piszczelowego/
zapalenie przyczepu krętarza
Ból lub bolesność po zewnętrznej stronie kolana lub biodra

OGÓLNE
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Przed wykonaniem zabiegu z zastosowaniem radialnej fali 
ciśnienia należy przeprowadzić odpowiednie badanie i postawić 
diagnozę. Należy na bieżąco śledzić najnowsze odkrycia i 
publikacje medyczne dotyczące terapii radialną falą ciśnienia, aby 
uzyskać szczegóły dotyczące przeciwwskazań i działań ubocznych 
nieznanych w momencie produkcji. Stosowanie aparatu Intelect 
RPW jest przeciwwskazane w następujących sytuacjach:

•	 Nie stosować terapii radialną falą ciśnienia na żadnej części 
ciała podczas ciąży.

•	 Nad ciężarną  lub potencjalnie ciężarną macicą. Terapia 
radialną falą ciśnienia nie powinna być stosowana nad 
macicą, chyba że można uzyskać od pacjentki zdecydowane 
zapewnienie, że nie jest ona w ciąży.

•	 Hemofilia lub inne zaburzenia krzepnięcia.
•	 Leki przeciwzakrzepowe, szczególnie Marcumar.
•	 Ostre zapalenia. Nie wolno stosować na opuchnięte, objęte 

zapaleniem lub zainfekowane tkanki oraz skórę dotkniętą 
wysypką, ani na żadne inne ostre zmiany tkanki.

•	 Obszar objęty polineuropatią. Pacjenci z cukrzycą często 
odczuwają zakłócone funkcjonowanie czuciowe i nerwowe 
na obszarach objętych polineuropatią.

•	 Terapia kortyzonem: Odczekać minimum 6 tygodni po 
miejscowym wstrzyknięciu kortyzonu przed leczeniem 
radialnymi falami ciśnienia.

•	 Pacjenci z krwotokami lub z ryzykiem krwotoku.
•	 Pacjenci z rakiem złośliwym lub nieokreślonym rodzajem 

raka.
•	 Obrzęki, w których wciąż odczuwane jest ciepło.
•	 Implanty, miejsca usunięcia implantów, uszkodzone implanty 

i wstawki metalowe.
•	 Na endoprotezach powierzchniowych lub implantach 

metalowych.
•	 Poważna niedrożność tętnic (stopień III i IV).
•	 Schorzenia ginekologiczne, z ostrymi zapaleniami w 

przebiegu.
•	 Zakrzepica żył głębokich, zapalenie żyły, żylaki.
•	 Miażdżyca tętnic, niewydolność krążenia.
•	 Nad gałkami ocznymi.
•	 Na organy rozrodcze.
•	 Nad rozrusznikami serca, defibrylatorami, implantami 

ślimakowymi, stymulatorami wzrostu kości, stymulatorami 
głębokich struktur mózgu, rdzenia kręgowego i innymi 
stymulatorami nerwów.

•	 Nad otwartymi blaszkami (po laminektomii; w rozszczepie 
kręgosłupa).

•	 Bezpośrednio nad zatokami tętnicy szyjnej, zwojem szyjno-
piersiowym lub nerwem błędnym znajdującym się w 
przednim trójkącie szyjnym.

OGÓLNE
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•	 Bezpośrednio nad tkankami rakowymi lub zmianami 
spowodowanymi zwiększeniem napływu krwi do obszaru 
nowotworu.

•	 Tkanki nowotworowe lub obszary objęte procesami 
ekspansywnymi.

•	 Choroba zarostowa naczyń, np. stwardnienie tętnic 
zarostowe, zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczynia, w 
których występuje organiczne zwężenie i niedokrwienie.

•	 Podczas infekcji układowej lub miejscowej (sepsa, zapalenie 
szpiku, gruźlica) lub jeśli pacjent ma podwyższoną 
temperaturę.

•	 Fal uderzeniowych nie wolno stosować na obszary docelowe 
znajdujące się nad tkankami wypełnionymi powietrzem 
(płuca), ani na żadne obszary w pobliżu dużych nerwów, 
naczyń, kręgosłupa ani głowy.

OGÓLNE (CIĄG DALSZY)
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DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
OGÓLNE

Podczas stosowania terapii radialną falą ciśnienia, należy pamiętać, że:

•	 Terapia radialną falą ciśnienia powinna być stosowana z 
zachowaniem ostrożności na kościach, na których znajduje 
się minimalna ilość (wyniosłości kostne) lub brak (rany 
stopnia IV) tkanki miękkiej.

•	 Należy zdjąć aparaty słuchowe.
•	 Działanie innych urządzeń podłączonych do pacjenta 

może zostać zakłócone przez pracę urządzeń do leczenia 
impulsową radialną falą ciśnienia. Aby ograniczyć możliwe 
zakłócenia, należy zachować maksymalną odległość 
pomiędzy urządzeniami. Patrz tabele EMC rozpoczynające się 
na stronie 85, aby uzyskać więcej informacji.

•	 Wszelkie tendencje do krwawienia wzmagają się wraz 
z ogrzewaniem z powodu zwiększenia napływu krwi i 
unaczynienia ogrzewanych tkanek. Dlatego należy zachować 
ostrożność podczas leczenia pacjentów z zaburzeniami 
krwawienia za pomocą radialnej fali ciśnienia.

•	 Podczas każdego zabiegu zaleca się częste monitorowanie 
poziomu natężenia i odpowiedzi skórnej.

•	 Zawsze przykładać transmiter do skóry małymi, kolistymi 
ruchami.

•	 Nigdy nie stosować terapii radialnymi falami ciśnienia na 
głowie.

•	 Nie stosować bezpośrednio w obszarach z metalowymi 
implantami.

•	 Pacjenci z aktywnymi chorobami autoimmunologicznymi 
mogą źle reagować na leczenie.

Możliwe skutki uboczne
Po zabiegu radialnymi falami ciśnienia mogą wystąpić skutki 
uboczne. Większość z nich ujawnia się po 1-2 dniach.

Nie należy powtarzać zabiegu do czasu ustąpienia skutków 
ubocznych. Do częstych skutków ubocznych należą:

•	 Zaczerwienienie
•	 Obrzęk
•	 Ból
•	 Krwiaki
•	 Wybroczyny, czerwone plamki
•	 Zmiany skórne po wcześniejszej terapii kortyzonem

Te skutki uboczne zwykle ustępują po od 5 do 10 dni.
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Aparat jest dostarczany zwykle w opakowaniu dostarczonym przez 
producenta. Aparat waży około 32,66 kg (72 funty), dlatego do jego 
rozpakowania są wymagane co najmniej 2 osoby.

Procedura:

•	 Ustawić opakowanie transportowe tak, aby umieszczone na 
nim strzałki wskazywały do góry.

•	 Zdjąć taśmy zabezpieczające z opakowania transportowego.
•	 Zdjąć opakowanie transportowe pociągając w górę.
•	 Usunąć pozostałą piankę.
•	 Przy pomocy co najmniej jeszcze jednej osoby unieść aparat 

z dolnej części opakowania.
Kontrola
Bezpośrednio po rozpakowaniu aparatu wykonać następujące 
czynności:

1. Sprawdzić dokumentację dostawy, aby upewnić się, że jest ona 
kompletna.

2. Sprawdzić, czy podzespoły zewnętrzne i akcesoria nie noszą 
śladów uszkodzeń transportowych. 
 
 
 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO
W przypadku uszkodzenia transportowego, które mogłoby zagrażać 
bezpieczeństwu osobistemu, nie wolno podłączać aparatu do źródła 
zasilania przed zakończeniem kontroli.

 
 
 
 
 

3. Sprawdzić, czy opakowanie zawiera:

•	 Aparat Intelect RPW
•	 Podręcznik użytkownika aparatu Intelect RPW na płycie CD
•	 Skrócona instrukcja obsługi aparatu Intelect RPW
•	 Aplikator R-SW
•	 Żel transmisji Conductor™ – butelka 250 ml
•	 Zestaw akcesoriów aplikatora zawiera następujące elementy:

– Pocisk
– R15 – transmiter ESWT 15 mm
– Transmiter D20 D-ACTOR® 20 mm
– Zestaw uszczelniający
– Rurka prowadnikowa
– Szczotka do czyszczenia

•	 Przewód zasilający
4. Zachować oryginalne opakowanie. Może być przydatne w 

przypadku transportowania urządzenia.

ROZPAKOWYWANIE APARATU
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Zanim będzie możliwe zainstalowanie i eksploatacja aparatu, 
budynek, w którym ma być on używany musi spełnić określone 
wymagania.

Wymagania dotyczące lokalizacji instalacji

Pomieszczenie i miejsce instalacji musi być odpowiednio duże, aby 
aparat mógł być obsługiwany od przodu, nawet jeśli aplikator jest 
niewygodnie umieszczony.

W celu uzyskania prawidłowego działania aparatu nie ma potrzeby 
podłączania przewodu zasilającego do izolowanego obwodu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE
•	Jeśli aparat nie może zostać zainstalowany niezwłocznie po 

dostarczeniu, aparat, jego podzespoły zewnętrzne lub akcesoria 
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym 
miejscu.
•	Aparatu nie należy przechowywać ani uruchamiać w zapylonym 

otoczeniu.

Aparat musi zostać zainstalowany w sposób niezagrażający pacjentowi, 
operatorowi lub innym osobom. Dlatego należy przeczytać Instrukcje 
dotyczące bezpieczeństwa na stronach 6-12 oraz poniższe informacje.

WYMAGANIA INSTALACJI
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1  Interfejs użytkownika (patrz strona 26)

2  Aplikator

3  Przewód połączeniowy aplikatora

4  Blokowane kółko samonastawne

5  Nieblokowane kółka samonastawne

6  Złącze IEC przewodu zasilającego

7  Zasobnik

8  Uchwyt

9  Obrotowa konsola

WIDOK Z PRZODU

1

4

3

5

2

9

8

7

6
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WIDOK Z TYŁU

1  Port rozszerzeń (tylko do celów serwisowych)

2  Przedział transmitera

3  Tacka na aplikator, przewód i żel

4  Gniazda wyjściowe

5  Haki na przewody

1

4

3

5

2
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INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

1  Włącznik zasilania

2  Dotykowy ekran LCD

3  Przycisk Zasoby kliniczne

4  Przycisk START

5  Przycisk wstrzymania PAUSE

6  Port karty multimedialnej MMC

7  Port karty danych pacjenta

8  Przycisk STOP

9  Dioda LED zasilania

1
2

6
8

4

3

5

7

9
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SYMBOLE OPROGRAMOWANIA

     Wyświetlanie ekranu edycji zabiegu

     Strzałka w górę (zwiększ)

     Strzałka w dół (zmniejsz)

      Dotknij i przesuń w lewo, aby zwiększyć 
Dotknij i przesuń w prawo, aby zmniejszyć

     Wstecz (powrót do poprzedniego ekranu)

     Wyświetlanie ekranu głównego

     Przesunięcie kursora o jedno miejsce w lewo

     Przesunięcie kursora o jedno miejsce w prawo

     Akceptuj/Wybierz (parametry)

     Anuluj lub powróć do poprzedniego ekranu

     Zmiana tekstu na wielkie litery

     Zmiana tekstu na małe litery

     Trwa emisja energii radialnej fali ciśnienia

     Trwa zabieg masażu

     Wstrzymanie

     Typ transmitera

     Liczba impulsów

     Częstotliwość impulsu
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AKCESORIA

OSTRZEŻENIE
Wszystkie akcesoria i ich przewody powinny być oddzielone od 
siebie podczas zabiegu za pomocą haka umieszczonego z boku 
aparatu. Stykanie się akcesoriów lub ich przewodów podczas zabiegu 
może prowadzić do nieprawidłowej stymulacji, oparzeń skóry albo 
uszkodzenia przewodu lub akcesoriów.

Aplikator 1  Wkładka 20 mm 
(transmiter)

2  Przedni pierścień głowicy

3  Tylny pierścień głowicy

4  Trzonek

5  Uchwyt

6  Przycisk spustowy

7  Poduszka pochłaniająca 
wibracje

8  Przewód

652

1

3

4

8

7
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Temperatura otoczenia. . . . . . . . . . . . . . . +10°C do 35°C (50°F do 95°F)
Wilgotność względna  . . . . . . . . . . . .  5% do 90% BK (bez kondensacji)
Ciśnienie powietrza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 hPa do 1060 hPa
Zużycie energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  840 VA (Model 2082)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  780 VA (Model 2073)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  610 VA (Model 2074)
Prąd pobierany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 V ~, 50/60 Hz (Model 2082) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 V ~, 60 Hz (Model 2073) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V ~, 50 Hz (Model 2074)
Objętość zbiornika ciśnieniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 l
Tryb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pojedynczy lub ciągły
Wyjście sprężonego powietrza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 barów
Odstępy ustawienia mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,2 bara
Wskaźnik mocy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  moc maksymalna i średnia
Amplituda impulsów. . . . .  około 2 mm przy 3 barach, bezczynność  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (bez połączenia)
Szerokość impulsu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  około 6 - 12 ms
Częstotliwość impulsów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz
Bezpieczniki. . . . . . . Dwa 6,3 A z opóźnieniem czasowym 5 x 20 mm 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (nieobsługiwane przez użytkownika)
Klasa elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KLASA I
Typ elektryczny (Klasa ochrony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYP B 

Ochrona przed wnikaniem wody.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPX0
Klasa ryzyka regulacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IIa według dyrektywy  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDD 93/42/EWG

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU

Dane eksploatacyjne i wartości znamionowe
Szerokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 mm (16,5")
Głębokość  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 mm (16,14")
Wysokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143 mm (45")
Standardowy ciężar (z jednym aplikatorem)  . . . . .32,66 kg (72 funty)

WYSOKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ

0086
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Oprogramowanie
Oprogramowanie zostało opracowane i dostarczane przez firmę 
DJO, LLC.

Aby wyświetlić wersję oprogramowania, należy nacisnąć przycisk 
ustawień aparatu na ekranie zasobów klinicznych. Numer wersji 
oprogramowania jest wyświetlany na górze ekranu.

Warunki transportu i przechowywania
Temperatura otoczenia. . . . . . . . . . . . . . . .  0°C do 60°C (32°F do 140°F)
Wilgotność względna  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–90% BK (bez kondensacji)
Ciśnienie powietrza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 hPa do 1060 hPa

Bezpieczeństwo
Konstrukcja aparatu Intelect RPW spełnia wymagania norm  
IEC/EN 60601-1,  
CAN/CSA STD C22.2 No. 601.1

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU (CIĄG DALSZY)
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Szczególną uwagę należy zwrócić na listę przeciwwskazań. 
Patrz „Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” na stronach 7-12, 
„Przeciwwskazania” na stronach 19-20, „Dodatkowe środki 
ostrożności” na stronie 21 oraz „Bezpieczeństwo osobiste” na 
stronie 13.

Dane techniczne aplikatora R-SW
Wyjście sprężonego powietrza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 barów
Częstotliwość  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz

Temperatura powietrza otoczenia 
Patrz Parametry techniczne aparatu, strona 29

Aby uzyskać dane techniczne dotyczące poszczególnych 
transmiterów, należy nacisnąć przycisk Transmitter Information 
(Informacje o transmiterze) (patrz 41).

PARAMETRY TECHNICZNE APLIKATORA
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OPIS OZNACZEŃ URZĄDZENIA

Spełnia wymagania Dyrektywy 93/42/EWG. 

Patrz podręcznik/broszura z instrukcjami

Urządzenie typu B

Dyrektywa Rady 2002/96/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym (WEEE). Oznacza zakaz wyrzucania sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego razem z odpadkami  
komunalnymi. Należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem,  
aby uzyskać informacje dotyczące utylizacji aparatu i akcesoriów.

Regulacja lub wymiana podzespołów aparatu może  
spowodować niespełnianie wymagań z zakresu  
tłumienia zakłóceń.

Urządzenie może być obsługiwane i nabywane jedynie przez  
przeszkolonych klinicystów, na zlecenie i pod nadzorem lekarza  
o odpowiednich kwalifikacjach (tylko USA).

Aparat wytwarza energię radialnej fali ciśnienia  
(fali uderzeniowej).

Zawartość pod ciśnieniem.

Aparat i jego akcesoria nie zawierają lateksu.

Symbol agencji ds. bezpieczeństwa oznaczający,  
że urządzenie spełnia ogólne wymogi dotyczące  
elektrycznego sprzętu medycznego.

Temperatura otoczenia . . .+10°C do 35°C (50°F do 95°F)  
Wilgotność względna . . .5 do 90% BK (bez kondensacji) 
Ciśnienie powietrza . . .500 hPa do 1060 hPa

Oznaczenia na aparacie Intelect RPW dowodzą zgodności z najwyższymi możliwymi standardami bezpieczeństwa wyrobów medycznych i zgodności 
elektromagnetycznej. Na urządzeniu może znajdować się jedno lub więcej z poniższych oznaczeń:

0086
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Zatrzymaj: Zatrzymanie zabiegu

Ikona ta znajduje się obok przycisku zatrzymania i powoduje przerwanie zabiegu. 

Rozpocznij: Rozpoczęcie zabiegu

Ikona ta znajduje się obok przycisku rozpoczęcia i powoduje rozpoczęcie 
zabiegu.

Zasoby kliniczne: uzyskanie dostępu do bibliotek 
edukacyjnych

Ikona ta znajduje się bezpośrednio nad przyciskiem pauzowania zabiegu i 
umożliwia dostęp do biblioteki klinicznej.

MMC: karta multimedialna

Ikona ta znajduje się nad portem karty danych pacjenta i umożliwia aktualizacje 
oprogramowania.

KARTA PACJENTA: karta danych pacjenta

Ikona ta znajduje się pod portem karty multimedialnej i umożliwia zapisywanie 
na karcie protokołów leczenia pacjenta.

OPIS OZNACZEŃ URZĄDZENIA
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OPIS FUNKCJI
We współczesnej medycynie są stosowane fale ciśnienia o różnych cechach. Fale ciśnienia są zwykle generowane poprzez zderzenia 
ciał stałych z prędkością udaru kilku metrów na sekundę (około 5-20 m/s), o wiele większą od prędkości dźwięku. Najpierw pocisk jest 
przyspieszany (np. przy użyciu sprężonego powietrza za pomocą pistoletu pneumatycznego) do prędkości kilku metrów na sekundę, a 
następnie gwałtownie spowolniany przez uderzenie w element uderzeniowy. Zawieszony elastycznie element uderzeniowy wchodzi w 
bezpośredni kontakt z powierzchnią ciała pacjenta nad obszarem poddawanym zabiegowi, najlepiej z zastosowaniem żelu sprzęgającego. 
W momencie zderzenia pocisku z elementem uderzeniowym część jego energii kinetycznej jest przenoszona na element uderzeniowy, co 
powoduje ruch translacyjny na krótkim dystansie (zwykle < 1 mm) z prędkością około 1 metra na sekundę (zwykle < 1 m/s) do momentu 
zmniejszenia prędkości ruchu elementu uderzeniowego przez sprzężoną tkankę lub aplikator.

Ruch elementu uderzeniowego jest przenoszony do tkanki w miejscu styku, skąd rozchodzi się w sposób rozproszony jako radialna fala 
ciśnienia.

Zgodnie z powyższym opisem fale ciśnienia wychodzą z punktu przyłożenia elementu uderzeniowego i rozchodzą się radialnie w 
przyległej tkance. Gęstość energii indukowanej fali ciśnienia szybko spada wraz ze wzrostem odległości od miejsca przyłożenia (wg 
proporcji 1/r²) w taki sposób, że najsilniejszy efekt jest obserwowany w miejscu przyłożenia aplikatora.

Wydaje się, że zasada działania jest na tyle uniwersalna, że w przypadku wielu różnych wskazań obserwuje się pozytywną odpowiedź na 
terapię falą uderzeniową. Aby zbadać mechanizmy działania, zastosowane fale uderzeniowe muszą zostać precyzyjnie scharakteryzowane 
za pomocą parametrów opisanych w tekście. Jest to jedyny sposób określenia relacji pomiędzy dawką a wpływem i uzyskania solidnej 
wiedzy na temat mechanizmu działania. Jednakże fakt, że zogniskowane fale uderzeniowe i niezogniskowane fale ciśnienia, w wyraźny 
sposób różniące się fizycznie, wykazują podobne wpływy, w szczególności podczas stymulacji procesu gojenia, sugeruje, że obie postacie 
energii nie wywierają bezpośredniego wpływu mechanicznego, a raczej mają wpływ na zachowanie odruchów sensomotorycznych. 
Wydaje się, że nie można wykluczyć reorganizacji wzorców odruchów patologicznych zakorzenionych w pamięci z powodu stymulującego 
wpływu fal uderzeniowych i fal ciśnienia. Taka sytuacja oznacza możliwość istnienia nieznanego wcześniej potencjału dalszych obszarów 
zastosowań terapeutycznych.

Dlatego aparaty Intelect RPW mają wiele zastosowań w szpitalach i w prywatnych gabinetach, gdzie są używane przez lekarzy i 
fizjoterapeutów.
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Wymiana i instalacja transmitera
Aplikator jest dostarczany w postaci w pełni zmontowanej, jednak 
w przypadku konieczności wymiany transmitera należy wykonać 
następujące czynności:

1  Odłączyć aparat.

2  Odkręcić tylny pierścień 
głowicy, przekręcając go w 
lewo i trzymając aplikator. 
 
 
 

3  Odkręcić przedni pierścień 
głowicy, przekręcając go 
w lewo i trzymając tylny 
pierścień głowicy. 
 
 
 
 

4  W razie potrzeby wyjąć 
i wymienić o-ringi na 
transmiterze. 
 
 
 
 
 
 

5  Wcisnąć transmiter i 
elementy odległościowe 
do przedniego pierścienia 
głowicy. 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACJA APLIKATORA
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6  Wcisnąć przedni pierścień 
głowicy na tylny pierścień 
głowicy i przekręcić tylny 
pierścień w prawo, aby go 
dokręcić. 

 
 
 
 
 

7  Nałożyć tylny pierścień 
głowicy na aplikator 
i przekręcić w prawo, 
trzymając aplikator. 
Dokręcić do oporu. 
 
 
 

8  Ustawić wtyk z gniazdem 
tak, aby znajdujące się 
na nich czerwone kropki 
wyrównały się ze sobą i 
wcisnąć wtyk do gniazda. 
 
 
 
 

9  Zawiesić przewód 
aplikatora na haku 
umieszczonym z boku 
urządzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA
Nie przegwintować dwóch pierścieni głowicy podczas dokręcania.

INSTALACJA APLIKATORA (CIĄG DALSZY)
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INSTALACJA APLIKATORA (CIĄG DALSZY)

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSTRZEŻENIE
•	Nie krzyżować przewodów.
•	Aby odłączyć przewód od aplikatora, upewnić się, że zasilanie 

zostało wyłączone. Podczas odłączania przewodu trzymać aplikator, 
aby zapobiec upuszczeniu go na podłogę.
•	Obserwować pacjenta przez cały zabieg.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRZYGOTOWANIE APARATU DO ZABIEGU
Aparat został fabrycznie całkowicie zmontowany i jest gotowy 
do użytku, wymaga jedynie podłączenia aplikatora i przewodu 
zasilającego.

Procedura przygotowania aparatu do pracy:

•	 Sprawdzić, czy napięcie znamionowe na etykiecie z 
numerem seryjnym odpowiada napięciu sieci w budynku.

•	 W aplikatorze zainstalować wymagany transmiter (wkładkę). 
Patrz strona 34, aby uzyskać więcej informacji dotyczących 
instalacji transmitera.

•	 Podłączyć przewód aplikatora do gniazda z tyłu urządzenia. 
Zawiesić przewód połączeniowy na haku umieszczonym z 
boku urządzenia.

•	 Sprawdzić stan obudowy i izolację aplikatora, przewodu 
połączeniowego aplikatora i przewodu zasilającego. 
Sprawdzić też, czy przewody zostały prawidłowo 
poprowadzone.

•	 Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do uziemionego 
gniazda sieciowego. W celu uzyskania prawidłowego 
działania aparatu nie ma potrzeby podłączania przewodu 
zasilającego do izolowanego obwodu.

•	 Ustawić urządzenie w ten sposób, aby w razie zagrożenia 
nie utrudniać odłączenia przewodu zasilającego od 
gniazdka.

•	 Wcisnąć hamulce na kółkach samonastawnych, aby je 
unieruchomić.

Aparat i aplikator muszą być rozmieszczone tak, aby wyeliminować 
niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Dlatego należy dokładnie przeczytać 
i przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oraz 
listy przeciwwskazań przed włączeniem aparatu.

OSTRZEŻENIE
Należy dopilnować uziemienia aparatu poprzez podłączanie go 
wyłącznie do uziemionego gniazdka sieciowego zgodnego z 
odpowiednimi krajowymi i lokalnymi normami elektrycznymi.
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PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO ZABIEGU
Przed zastosowaniem radialnej fali ciśnienia u pacjenta należy 
przygotować jego skórę. Prawidłowe przygotowanie skóry pacjenta 
do zabiegu pozwala większej ilości energii dotrzeć do docelowych 
obszarów oraz obniża ryzyko podrażnienia skóry.

Aby przygotować skórę pacjenta do terapii, należy wykonać 
poniższe czynności:

1  Dokładnie umyć wodą z mydłem lub wacikiem z alkoholem 
miejsce na skórze, gdzie ma zostać zastosowana terapia.

2  Dokładnie osuszyć skórę.

3  Obficie nałożyć żel sprzęgający na docelowy obszar skóry 
pacjenta.
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1  Podłączyć męski koniec 
przewodu zasilającego do 
odpowiedniego gniazdka 
sieciowego. 
 
 
 

2  Podłączyć żeński koniec 
przewodu zasilającego 
do złącza IEC z boku 
urządzenia. 
 
 
 
 

3  Wcisnąć hamulce na 
kółkach samonastawnych, 
aby je unieruchomić. 
 
 

4  Nacisnąć włącznik zasilania 
lub dotknąć ekranu LCD Po 
naciśnięciu włącznika lub 
dotknięciu ekranu LCD:

•	słychać trzy krótkie 
sygnały dźwiękowe,
•	zapala się niebieska 

dioda LED,
•	zostaje wyświetlony 

ekran główny.
•	migająca niebieska 

dioda LED wskazuje, że 
urządzenie jest zasilane, 
ale nie jest włączone.

Interfejs użytkownika składa się z przycisków i ciekłokrystalicznego 
wyświetlacza (LCD) dotykowego. Operator może oglądać opcje 
parametrów na wyświetlaczu oraz dokonywać wyborów, naciskając 
odpowiednie przyciski bezpośrednio na wyświetlaczu LCD. Podczas 
zabiegów wyświetlacz LCD zapewnia w sposób ciągły informacje 
dotyczące natężenia i liczby podanych impulsów. Parametry 
reguluje się za pomocą przycisków  i . Użytkownik może 
zatrzymać emisję naciskając przycisk PAUSE lub STOP na interfejsie 
użytkownika.

PODSTAWOWA OBSŁUGA
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Aparat Intelect RPW umożliwia stosowanie następujących metod 
rozpoczynania sesji zabiegowej:

•	Szybki dostęp do wskazań (strona 42)
•	Ekran główny (strona 43)
•	Protokoły kliniczne (strona 48)
•	Protokoły użytkownika (strona 50)
•	Karta pacjenta (strona 57)

Ekran główny
Ekran główny służy jako główny ekran zabiegu. Po wybraniu 
parametrów zabiegu można zwiększać lub zmniejszać moc 
wyjściową (w barach) podczas zabiegu za pomocą przycisków  i 

 na ekranie głównym.

Ekran Edit Treatment (Edycja zabiegu)

1  Nacisnąć przycisk  na 
ekranie głównym. Zostanie 
wyświetlony ekran Edit 
Treatment (Edycja zabiegu). 
 
 
 

2  Zwiększać wartość 
parametrów na ekranie 
edycji zabiegu za pomocą 
przycisku .

3  Zmniejszać wartość 
parametrów za pomocą 
przycisku . 
 
 
 
 

ROZPOCZYNANIE ZABIEGU
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4  Wartość parametrów 
można także zwiększać 
lub zmniejszać naciskając i 
przesuwając przycisk  w 
lewo lub w prawo.

5  Nacisnąć przycisk Mode 
(Tryb), aby wybrać tryb 
Single (Pojedynczy) lub 
Continuous (Ciągły).

UWAGA:  Parametr Pulse 
Frequency (Częstotliwość 
impulsu) nie jest dostępny 
w trybie pojedynczym.

6  Nacisnąć przycisk Ramp 
(Narastanie), aby włączyć 
lub wyłączyć funkcję 
narastania.  Aby uzyskać 
dalsze informacje o funkcji 
narastania, patrz strony 
44-45.

7  Nacisnąć przycisk 
Handpiece/Transmitter 
(Aplikator/Transmiter), 
aby wybrać transmiter 

do zabiegu. Patrz „Ekran 
Select Transmitter (Wybór 
transmitera)”, aby uzyskać 
więcej informacji na temat 
tej funkcji.

8  Nacisnąć przycisk , aby 
powrócić do poprzedniego 
ekranu.

9  Nacisnąć przycisk , 
 aby powrócić do ekranu 
głównego.

Ekran Select Transmitter (Wybór transmitera)

1  Na ekranie Edit Treatment 
(Edycja zabiegu) nacisnąć 
przycisk Handpiece/
Transmitter (Aplikator/
Transmiter). Zostanie 
wyświetlony ekran Select 
Transmitter (Wybór 
transmitera). 
 

ROZPOCZYNANIE ZABIEGU (CIĄG DALSZY)
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ROZPOCZYNANIE ZABIEGU (CIĄG DALSZY)

2  Nacisnąć typ transmitera, 
aby go zaznaczyć lub 
przewijać listę dostępnych 
transmiterów przyciskami 

 i . 
 
 
 

3  Nacisnąć przycisk 
Transmitter Information 
(Informacje o transmiterze), 
aby wyświetlić szczegóły 
techniczne transmitera.

4  Nacisnąć przycisk , 
aby zaakceptować wybór 
i powrócić do ekranu Edit 
Treatment (Edycja zabiegu).

5  Nacisnąć przycisk , aby 
powrócić do poprzedniego 
ekranu.

6  Nacisnąć przycisk , 
aby powrócić do ekranu 
głównego.

Quick Link Indications (Szybki dostęp do wskazań)
Naciskając przycisk Quick Link Indications (Szybki dostęp do 
wskazań) na ekranie głównym można uzyskać dostęp do 
szczegółowych zaprogramowanych wstępnie wskazań, służących 
jako ogólne wskazówki pomocne w wyborze prawidłowej mocy i 
ułożenia aplikatora dla danej diagnozy.

1  Na ekranie głównym 
nacisnąć przycisk Quick 
Link Indications (Szybki 
dostęp do wskazań). 
Zostanie wyświetlony ekran 
Quick Link Indications 
(Szybki dostęp do 
wskazań).

2  Kliknąć jeden z przycisków 
na ekranie szybkiego 
dostępu do wskazań (w 
zależności od potrzeb 
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ROZPOCZYNANIE ZABIEGU (CIĄG DALSZY)
i objawów pacjenta). 
Zostanie wyświetlony ekran 
główny z ustawionymi 
wstępnie parametrami 
zabiegu zgodnie z 
wybranym wskazaniem. Na 
przykład naciśnięto przycisk 
Low Back Pain (Ból okolicy 
krzyżowo-lędźwiowej), co 
powoduje wyświetlenie 
parametrów leczenia tego 
stanu na ekranie głównym.

Uruchamianie zabiegu z ekranu głównego

1  Na ekranie głównym 
naciskać przyciski  i , 
aby ustawić odpowiednią 
moc wyjściową (w barach) 
zabiegu. 
 
 
 
 
 

2  Nacisnąć przycisk START 
na interfejsie użytkownika, 
aby rozpocząć zabieg. Po 
naciśnięciu przycisku START 
zostanie wyświetlona ikona 

. 
 
 

3  Nacisnąć przycisk spustowy 
aplikatora, aby go włączyć. 
Aparat rozpoczyna 
emitowanie energii 
radialnej fali ciśnienia.
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ROZPOCZYNANIE ZABIEGU (CIĄG DALSZY)
Używanie przycisku Ramp (Narastanie)
Przycisk Ramp (Narastanie) włącza i wyłącza funkcję narastania. 
Narastające natężenie służy do przyzwyczajenia pacjenta do 
ciśnienia wyjścia, zamiast stosowania od razu pełnej mocy. 
Naciśnięcie przycisku Ramp (Narastanie) powoduje stopniowe 
zwiększanie natężenia z 1,4 bara do ustawionego poziomu 
natężenia. 

UWAGA: Funkcja narastania nie jest dostępna podczas 
trwającej sesji terapeutycznej.

1  Na przykład na ekranie 
głównym ustawić 
natężenie na 3,8 bara.

2  Nacisnąć przycisk Ramp 
(Narastanie), zostanie na 
nim wyświetlony napis „On” 
(Wł.).  
 
 
 
 
 
 

3  Po naciśnięciu przycisku 
START i przycisku 
spustowego aplikatora 
można zaobserwować jak 
pasek postępu stopniowo 
rośnie do poziomu 
3,8 bara. Pełne natężenie 
zostaje osiągnięte po 
podaniu pacjentowi jednej 
trzeciej impulsów (w tym 
przykładzie 666 impulsów).

W przypadku naciśnięcia 
przycisku PAUSE lub 
przycisku spustowego 
aplikatora w celu 
wstrzymania zabiegu 
zanim zostanie osiągnięte 
pełne natężenie, funkcja 
narastania zacznie działać 
dalej po wznowienia 
zabiegu. 
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ROZPOCZYNANIE ZABIEGU (CIĄG DALSZY)
Używanie przycisku Ramp (Narastanie) do 
zatrzymania funkcji narastania
Podczas stosowania funkcji narastania w trakcie sesji zabiegowej 
zgodnie z opisem w poprzednim rozdziale, narastanie natężenia 
można zatrzymać naciskając przycisk Ramp (Narastanie) (na 
przycisku zostanie wyświetlony napis „Ramp Off” [Narastanie 
wył.]). Ta funkcja jest szczególnie przydatna, jeśli pacjent czuje się 
niekomfortowo przy danym natężeniu lub jeśli poziom natężenia 
jest osiągany dzięki odpowiedzi pacjenta.

1  Po wykonaniu kroków 1-2 
na stronie 44, nacisnąć 
przycisk START i przycisk 
spustowy aplikatora.

Można będzie zauważyć 
stopniowe wzrastanie 
paska postępu.

2  Naciśnięcie przycisku 
Ramp (Narastanie) przed 
osiągnięciem docelowego 

natężenia powoduje 
ustawienie natężenia na 
tym poziomie.

Na przykład po ustawieniu 
natężenia na 3,8 bara 
i naciśnięciu przycisku 
Ramp (Narastanie) przed 
osiągnięciem poziomu 
3,8 bara, reszta zabiegu 
zostanie wykonana z 
zastosowaniem natężenia, 
przy którym naciśnięto 
przycisk (w tym przykładzie 
2,0 bary).
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ZATRZYMYWANIE, WSTRZYMYWANIE I KOŃCZENIE ZABIEGU
Zatrzymywanie zabiegu za pomocą przycisku STOP
Aby zatrzymać zabieg, nacisnąć przycisk STOP na interfejsie 
użytkownika. Po wciśnięciu przycisku STOP:

•	 aplikator przestaje emitować energię radialnej fali ciśnienia;
•	 zostaje wyświetlony komunikat „Treatment has been stopped 

by user. (Zabieg zatrzymany przez użytkownika.) Touch 
anywhere to continue... (Dotknij ekranu, aby kontynuować...)”; . .

•	 aparat emituje trzy długie sygnały dźwiękowe.

1  Dotknąć ekranu. Zostanie 
wyświetlony ekran 
Treatment Complete 
(Koniec zabiegu).

Aby zapisać bieżące 
parametry na karcie 
pacjenta, nacisnąć przycisk 
Save to Patient Card 
(Zapisz na kartę pacjenta) 
i wykonać instrukcje na 
stronie 61, rozpoczynając 
od kroku 2. 

Aby zapisać bieżące 
parametry jako protokół 

użytkownika, nacisnąć 
przycisk Save Protocol 
(Zapisz protokół) i wykonać 
instrukcje na stronie 51, 
rozpoczynając od kroku 4.

Nacisnąć przycisk Run 
this Treatment (Wykonaj 
zabieg), aby ponownie 
rozpocząć ten sam zabieg. 
Nastąpi powrót do ekranu 
głównego z tymi samymi 
parametrami.

Wstrzymywanie zabiegu za pomocą przycisku pauzy
Zabieg może zostać przerwany w dowolnym momencie 
przyciskiem PAUSE (Pauza) na interfejsie użytkownika. Po 
naciśnięciu przycisku PAUSE:

•	 aplikator przestaje emitować energię radialnej fali ciśnienia;
•	 zostaje wyświetlony migający symbol  (pauza).

Aby wznowić zabieg, nacisnąć przycisk PAUSE lub START na 
interfejsie użytkownika. 
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ZATRZYMYWANIE, WSTRZYMYWANIE I KOŃCZENIE ZABIEGU (CIĄG DALSZY)
Wstrzymywanie zabiegu za pomocą przycisku 
spustowego
Zabieg może zostać przerwany w dowolnym momencie poprzez 
naciśnięcie przycisku spustowego aplikatora. Po naciśnięciu 
przycisku spustowego:

•	 aplikator przestaje emitować energię radialnej fali ciśnienia;
•	 symbol  jest nadal wyświetlany.

Aby wznowić zabieg, nacisnąć przycisk spustowy aplikatora.

Kończenie sesji terapeutycznej
Po wyemitowaniu przez aparat zaprogramowanej liczby impulsów:

•	 aplikator przestaje emitować energię radialnej fali ciśnienia;
•	 zostaje wyświetlony komunikat „Treatment has completed. 

(Zabieg został zakończony.) Touch anywhere to continue... 
(Dotknij ekranu, aby kontynuować...)”; . .

•	 aparat emituje trzy długie sygnały dźwiękowe.

Aby zapisać bieżące 
parametry na karcie 
pacjenta, nacisnąć przycisk 
Save to Patient Card 
(Zapisz na kartę pacjenta) 
i wykonać instrukcje na 
stronie 61, rozpoczynając 
od kroku 2. 

Aby zapisać bieżące 
parametry jako protokół 
użytkownika, nacisnąć 
przycisk Save Protocol 
(Zapisz protokół) i wykonać 
instrukcje na stronie 51, 
rozpoczynając od kroku 4.

Nacisnąć przycisk Run 
this Treatment (Wykonaj 
zabieg), aby ponownie 
rozpocząć ten sam zabieg. 
Nastąpi powrót do ekranu 
głównego z tymi samymi 
parametrami.
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1  Należy upewnić się, że 
do portu MMC włożono 
kartę oznaczoną „RPW 
Clinical Resource Library” 
(„Biblioteka zasobów 
klinicznych RPW”).

2  Na ekranie głównym 
nacisnąć przycisk Clinical 
Protocols (Protokoły 
kliniczne). Zostanie 
wyświetlony ekran Clinical 
Protocols (Protokoły 
kliniczne).

3  Nacisnąć obszar na 
ilustracji przodu lub tyłu 
ciała, aby wybrać żądane 
miejsce zabiegu. Zostanie 
wyświetlony ekran 
związany tylko z obszarem 
ciała, który naciśnięto.  

4  W razie potrzeby naciskać 
przyciski  i , 
 aby przewijać strony 
protokołów.

5  Nacisnąć protokół, aby go 
zaznaczyć lub naciskać 
przyciski  i , aby 
przewijać listę.

6  Nacisnąć przycisk , 
aby zaakceptować wybór. 
Zostaną wyświetlone 
informacje dotyczące 
sugerowanych 
parametrów, transmitera 
oraz umiejscowienia.

7  Aby wybrać ten protokół i 
rozpocząć zabieg, nacisnąć 
przycisk . Zostanie 
wyświetlony ekran główny 
umożliwiający rozpoczęcie 
zabiegu.

UŻYWANIE PROTOKOŁÓW KLINICZNYCH

Wskazania zawarte w tym rozdziale należy traktować wyłącznie jako wskazówki. Należy indywidualnie zbadać każdego pacjenta, aby 
określić stosowność ustawień parametrów przed użyciem.
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8  Aby zmienić protokół (np. 
zalecany transmiter nie 
odpowiada stosowanemu 
aplikatorowi), nacisnąć 
przycisk Alternate Protocol 
(Zmień protokół). Zostanie 
wyświetlony kolejny ekran 
Clinical Protocols (Protokoły 
kliniczne).

9  Nacisnąć przycisk . 
Zostanie wyświetlony 
ekran główny z nowymi 
parametrami.

10  Za pomocą przycisków  
i  ustawić odpowiednią 
moc wyjściową zabiegu.

11  Nacisnąć przycisk EDIT 
(EDYCJA), aby zmienić 
parametry.

12  Nacisnąć przycisk START, 
aby rozpocząć zabieg.

13  Nacisnąć przycisk 
spustowy, aby włączyć 
aplikator.

UŻYWANIE PROTOKOŁÓW KLINICZNYCH (CIĄG DALSZY)
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Aparat Intelect RPW umożliwia dopasowanie protokołu do wymagań pacjenta. Parametry zabiegu wybrane na ekranie głównym można zapisać 
jako nowy protokół użytkownika lub zamienić zapisany wcześniej protokół użytkownika. Można utworzyć do 200 protokołów użytkownika.

POBIERANIE, USUWANIE  I ZAPISYWANIE PROTOKOŁÓW UŻYTKOWNIKA

Pobieranie protokołów użytkownika

1  Na ekranie głównym 
nacisnąć przycisk User 
Protocols (Protokoły 
użytkownika). Zostanie 
wyświetlony ekran User 
Protocols (Protokoły 
użytkownika).

2  Nacisnąć przycisk Retrieve 
Protocol (Pobierz protokół). 
Zostanie wyświetlone okno 
pobierania protokołu.

3  Nacisnąć lub przewinąć 
do żądanego protokołu 
użytkownika, aby wyświetlić 
parametry zabiegu.

4  Nacisnąć przycisk 
, aby wybrać 

zaznaczony protokół. 
Spowoduje to powrót do 
ekranu głównego, gdzie 
można rozpocząć zabieg.

Usuwanie protokołów użytkownika

1  Aby usunąć zaznaczony 
protokół użytkownika, 
nacisnąć przycisk Delete 
(Usuń) na ekranie Retrieve 
Protocol (Pobierz protokół). 
Zostanie wyświetlony 
komunikat z prośbą o 
potwierdzenie usunięcia.

2  Nacisnąć przycisk 
Yes (Tak), aby usunąć 
protokół użytkownika. 
Zostanie wyświetlony 
ponownie ekran 
pobierania protokołów.

UWAGA: Naciśnięcie przycisku 
Yes (Tak) powoduje 
trwałe usunięcie nazwy 
protokołu użytkownika i 
parametrów z aparatu. 



OBSŁUGA Intelect® RPW

52

POBIERANIE, USUWANIE I ZAPISYWANIE PROTOKOŁÓW UŻYTKOWNIKA (CIĄG DALSZY)

3  Nacisnąć przycisk No (Nie), 
aby zachować protokół 
użytkownika i powrócić 
do ekranu pobierania 
protokołów.

Zapisywanie nowych protokołów użytkownika

1  Ustawić parametry 
zabiegu wykonując kroki 
wymienione w części 
„Rozpoczynanie zabiegu” 
na stronach 40-42, ale nie 
naciskać przycisku START.

2  Na ekranie głównym 
nacisnąć przycisk User 
Protocols (Protokoły 
użytkownika). Zostanie 
wyświetlony ekran User 
Protocols (Protokoły 
użytkownika).

3  Nacisnąć przycisk Save 
Protocol (Zapisz protokół). 
Zostanie wyświetlone okno 
zapisu protokołu.

4  Aby utworzyć nazwę 
nowego protokołu, 
nacisnąć przycisk Save 
Protocol as a New Name 
(Zapisz protokół pod 
nową nazwą). Zostanie 
wyświetlona klawiatura. 
 

5  Należy wprowadzić 
nazwę nowego 
protokołu. Nazwa może 
zawierać do 25 znaków 
alfanumerycznych. 
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6  Nacisnąć przycisk , aby 
zapisać nazwę protokołu. 
Zostanie wyświetlony 
krótko komunikat 
potwierdzający zapisanie 
protokołu. Nacisnąć 
dowolną część ekranu. Na 
ekranie głównym zostaną 
wyświetlone parametry 
właśnie zapisanego 
protokołu użytkownika.

Edycja istniejących protokołów użytkownika

1  Aby edytować parametry 
zabiegu z wcześniej 
zapisanego protokołu, 
nacisnąć i zaznaczyć lub 
przewijać listę protokołów 
użytkownika i wybrać 
odpowiedni protokół 
użytkownika. 
 

2  Nacisnąć przycisk , aby 
zapisać nowe parametry 
zabiegu. Zostanie 
wyświetlony komunikat z 
prośbą o potwierdzenie 
zastąpienia poprzednich 
parametrów. Naciśnięcie 
Yes (Tak) spowoduje krótkie 
wyświetlenie komunikatu 
potwierdzającego 
zapisanie protokołu oraz 
wyświetlenie na ekranie 
głównym parametrów 
właśnie zapisanego 
protokołu użytkownika. 
Naciśnięcie No (Nie) 
spowoduje powrót do 
ekranu Save Protocol 
(Zapisz protokół).

POBIERANIE, USUWANIE I ZAPISYWANIE PROTOKOŁÓW UŻYTKOWNIKA (CIĄG DALSZY)
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UŻYWANIE ZASOBÓW KLINICZNYCH – BIBLIOTEKI EDUKACYJNE

Biblioteka obrazów anatomicznych
Biblioteka obrazów anatomicznych zawiera graficzne ilustracje 
ludzkiej anatomii i stanów chorobowych, w których stosowana jest 
radialna fala ciśnienia. Aby uzyskać dostęp do biblioteki obrazów 
anatomicznych, należy upewnić się, że w porcie MMC znajduje 
się karta oznaczona „SWD Clinical Resource Library” („Biblioteka 
zasobów klinicznych SWD”) i wykonać następujące czynności:

1  Na ekranie Clinical 
Resources (Zasoby 
kliniczne) nacisnąć przycisk 
Anatomical Graphics 
Library (Biblioteka obrazów 
anatomicznych). Zostanie 
wyświetlony ekran 
Anatomical Graphical 
Library. 
 
 
 

2  Nacisnąć przycisk 
na obszarze ciała 
odpowiadającym 
miejscu, w którym ma 
zostać wykonany zabieg. 
Zostanie wyświetlony 
ekran odpowiadający 
wybranemu obszarowi 
ciała. Na przykład po 
naciśnięciu karku zostaje 
wyświetlony ekran Neck: 
Page 1 of 2 (Szyja: strona 
1 z 2).

3  Jeśli jest dostępna, 
nacisnąć ikonę , 
aby wyświetlić dodatkowe 
obrazy patologiczne. 
 
 
 

Dostęp do bibliotek edukacyjnych można uzyskać naciskając przycisk z ikoną  (przycisk Clinical Resources – Zasoby kliniczne) 
znajdujący się pod wyświetlaczem dotykowym. Ekran zasobów klinicznych umożliwia dostęp do Educational Libraries (Biblioteki 
edukacyjne), ekranu Utilities (Narzędzia) oraz zarządzanie kartami pacjenta.
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4  Nacisnąć przycisk po 
lewej stronie ekranu 
(Anatomical Images - 
Obrazy anatomiczne), aby 
wyświetlić listę mięśni lub 
kości znajdujących się w 
tym obszarze.

5  Nacisnąć przycisk , aby 
powrócić do poprzedniego 
ekranu.

6  Nacisnąć przycisk po 
prawej stronie ekranu 
(Pathological Images - 
Obrazy patologiczne), 
aby wyświetlić ilustrację 
schorzenia związanego z 
tym obszarem.

7  Nacisnąć przycisk , aby 
powrócić do poprzedniego 
ekranu.

Biblioteka położeń aplikatora
Biblioteka położeń aplikatora służy jako wskazówka umiejscowienia 
transmiterów do terapii radialną falą ciśnienia.

1  Na ekranie Clinical 
Resources (Zasoby 
kliniczne) nacisnąć przycisk 
Handpiece Placement 
Library (Biblioteka położeń 
aplikatora). Zostanie 
wyświetlony ekran Select 
Treatment Area (Wybór 
obszaru zabiegu).

2  Nacisnąć obszar ciała 
odpowiadający miejscu, 
w którym ma zostać 
wykonany zabieg. 
Zostanie wyświetlony 
ekran odpowiadający 
wybranemu obszarowi 
ciała. Na przykład po 
naciśnięciu stopy zostanie 
wyświetlony ekran Hand 
Piece Placement: Foot 
(Położenie aplikatora: 
stopa).

UŻYWANIE ZASOBÓW KLINICZNYCH – BIBLIOTEKI EDUKACYJNE (CIĄG DALSZY)
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3  Nacisnąć jedną z miniatur 
położenia aplikatora, aby 
wyświetlić całą ilustrację 
położenia aplikatora. 
Zostanie wyświetlony ekran 
Handpiece Placement 
(Położenie aplikatora). 
 
 
 

4  Nacisnąć przycisk , aby 
powrócić do poprzedniego 
ekranu.

5  Nacisnąć przycisk , 
aby powrócić do ekranu 
głównego.

UŻYWANIE ZASOBÓW KLINICZNYCH – BIBLIOTEKI EDUKACYJNE (CIĄG DALSZY)
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Wyświetlanie uzasadnienia
Naciśnięcie przycisku Shockwave Rationale (Uzasadnienie terapii 
falą uderzeniową) powoduje wyświetlenie omówienia radialnej fali 
ciśnienia, listy dostępnych opcji leczenia i streszczenia dostępnych 
parametrów.

1  Na ekranie Clinical 
Resources (Zasoby 
kliniczne) nacisnąć przycisk 
Shockwave Rationale 
(Uzasadnienie terapii falą 
uderzeniową). Zostanie 
wyświetlony ekran 
Shockwave Rationale.

2  Naciskać przyciski  i , 
aby przewijać informacje.

3  Nacisnąć przycisk , aby 
powrócić do poprzedniego 
ekranu.

4  Nacisnąć przycisk , 
aby powrócić do ekranu 
głównego.

Wyświetlanie przeciwwskazań
Naciśnięcie przycisku Contraindications (Przeciwwskazania) 
powoduje wyświetlenie listy stanów, w których terapia radialną falą 
ciśnienia jest przeciwwskazana.

1  Na ekranie Clinical 
Resources (Zasoby 
kliniczne) nacisnąć 
przycisk Contraindications 
(Przeciwwskazania). 
Zostanie wyświetlony ekran 
Contraindications. 

2  Naciskać przyciski  i , 
aby przewijać informacje.

3  Nacisnąć przycisk , aby 
powrócić do poprzedniego 
ekranu.

4  Nacisnąć przycisk , 
aby powrócić do ekranu 
głównego.

UŻYWANIE ZASOBÓW KLINICZNYCH – BIBLIOTEKI EDUKACYJNE (CIĄG DALSZY)
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UŻYWANIE ZASOBÓW KLINICZNYCH – KARTA PACJENTA
Przyciski z grupy Patient Card (Karta pacjenta) służą do zarządzania informacjami zapisanymi na karcie danych pacjenta.

UWAGA: Ten przycisk jest aktywny, gdy włożono kartę pacjenta do portu karty danych pacjenta w aparacie.

Wyświetlanie i pobieranie zabiegów z karty pacjenta
Nacisnąć przycisk Patient Card (Karta pacjenta), aby uzyskać dostęp 
do danych leczenia zapisanych na karcie danych pacjenta.

1  Na ekranie Clinical 
Resources (Zasoby 
kliniczne) nacisnąć 
przycisk Patient Card 
(Karta pacjenta). Zostanie 
wyświetlony ekran Patient 
Card. 
 

2  Naciskać przyciski  i 
, aby przewijać sesje 

zabiegowe. Parametry 
zaznaczonego zabiegu są 
wyświetlane u góry ekranu. 
 
 

3  Naciskać przyciski  i 
, jeśli sesje zabiegowe 

nie mieszczą się na stronie.

4  Nacisnąć przycisk , aby 
wybrać sesję zabiegową. 
Zostanie wyświetlony ekran 
parametrów zabiegu.

5  Można zapoznać się 
z parametrami sesji 
zabiegowej.

6  Nacisnąć przycisk Run 
this Treatment (Wykonaj 
zabieg), aby rozpocząć 
zabieg.
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UŻYWANIE ZASOBÓW KLINICZNYCH – KARTA PACJENTA (CIĄG DALSZY)
Edycja profilu bólu
Przycisk Edit Pain Profile (Edycja profilu bólu) umożliwia dostęp do 
ekranu informacji o bólu, które można zapisać na karcie pacjenta 
podczas sesji terapeutycznej. Informacje te obejmują:

•	 Skala nasilenia bólu przed zabiegiem
•	 Skala nasilenia bólu po zabiegu
•	 Typ bólu przed zabiegiem
•	 Typ bólu po zabiegu
•	 Mapa bólu przed zabiegiem
•	 Mapa bólu po zabiegu
•	 Obszar zabiegu

1  Na ekranie Clinical 
Resources (Zasoby 
kliniczne) nacisnąć przycisk 
Edit Pain Profile (Edycja 
profilu bólu). Zostanie 
wyświetlony ekran Edit Pain 
Profile. 
 
 
 
 

2  W części Pain Before 
Treatment (Ból przed 
zabiegiem) nacisnąć 
odpowiedni przycisk, aby 
wybrać odpowiednio 
numeryczną lub wizualną 
(Numeric/Visual) skalę 
nasilenia bólu. 

3  Nacisnąć przycisk , aby zmniejszyć nasilenie bólu na skali.

4  Nacisnąć przycisk , aby zwiększyć nasilenie bólu na skali.

5  Nacisnąć przycisk Pain Type (Typ bólu). Zostanie wyświetlony 
ekran Select Pain Type Before Treatment (Wybierz typ bólu przed 
zabiegiem).

6  Nacisnąć typ bólu lub 
przyciski ,  i , aby 
wybrać typ bólu. Następuje 
powrót do ekranu Edit Pain 
Profile (Edycja profilu bólu), 
na którym wybrany jest 
nowy typ bólu. 
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7  Nacisnąć przycisk Edit Pain 
Map (Edycja mapy bólu). 
Zostanie wyświetlony 
ekran Pain Map Before 
Treatment (Mapa bólu 
przed zabiegiem).

8  Nacisnąć obszar ciała 
odpowiadający miejscu, 
w którym ma zostać 
wykonany zabieg. W 
miejscu naciśnięcia pojawia 
się fioletowe zaciemnienie.

9  Nacisnąć przycisk Clear 
(Usuń), aby usunąć 
wszystkie obszary 
zaznaczone podczas 
poprzedniego kroku.

10  Nacisnąć przycisk , aby 
powrócić do poprzedniego 
ekranu.

11  W części Pain After 
Treatment (Ból po zabiegu) 
powtórzyć kroki 2-10.

12  Nacisnąć ekran Treatment 
Area (Obszar zabiegu). 
Zostanie wyświetlony ekran 
Select Treatment Area 
(Wybór obszaru zabiegu). 
 
 
 

13  Nacisnąć obszar na ilustracji 
przodu lub tyłu ciała, aby 
wybrać żądane miejsce 
zabiegu. Nastąpi powrót 
do ekranu Edit Pain Profile 
(Edycja profilu bólu). 
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14  Nacisnąć przycisk Save to 
Patient Card (Zapisz na 
kartę pacjenta), aby zapisać 
informacje o bólu na karcie 
pacjenta. 

15  Nacisnąć przycisk , aby 
powrócić do ekranu Clinical 
Resources.

16  Nacisnąć przycisk , 
 aby powrócić do ekranu 
głównego.

UŻYWANIE ZASOBÓW KLINICZNYCH – KARTA PACJENTA (CIĄG DALSZY)
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Zapisywanie zabiegów na karcie pacjenta
Jeśli czas zabiegu minie podczas zabiegu lub zostanie on 
zatrzymany za pomocą przycisku STOP, aparat umożliwia zapisanie 
zabiegu na karcie pacjenta. 

1  Nacisnąć przycisk Save 
to Patient Card (Zapisz 
na kartę pacjenta) po 
otrzymaniu podpowiedzi.

2  Wykonać kroki 2-13 na 
stronach 58-60. 
 

3  Po naciśnięciu przycisku 
Save to Patient Card (Zapisz 
na karcie pacjenta) zostanie 
krótko wyświetlony 
komunikat „Treatment has 
been saved for (patient 
name) (Zabieg zapisany na 
karcie pacjenta (nazwisko 
pacjenta))”.

UŻYWANIE ZASOBÓW KLINICZNYCH – KARTA PACJENTA (CIĄG DALSZY)
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Kasowanie zawartości karty pacjenta
Za pomocą tego przycisku można usunąć wszystkie informacje z 
Karty pacjenta.

1  Aby usunąć wszystkie 
informacje z Karty pacjenta, 
należy włożyć odpowiednią 
kartę do portu karty 
danych pacjenta.

2  Nacisnąć przycisk Erase 
Patient Card (Kasuj kartę 
pacjenta). Zostanie 
wyświetlony komunikat z 
prośbą o potwierdzenie 
usunięcia.

Nacisnąć przycisk No (Nie), 
aby nie usuwać informacji 
z karty. Nastąpi powrót 
do ekranu zasobów 
klinicznych.

Nacisnąć przycisk Yes (Tak), 
aby usunąć wszystkie 
informacje z karty pacjenta.

UWAGA:  Naciśnięcie 
przycisku Yes 
spowoduje 
trwałe usunięcie 
wszystkich 
informacji z Karty 
pacjenta.

Nastąpi powrót do ekranu 
zasobów klinicznych.
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Dodawanie i zmiana nazwy kliniki

1  Na ekranie Clinical 
Resources (Zasoby 
kliniczne) nacisnąć 
przycisk Unit Settings 
(Ustawienia aparatu). 
Zostanie wyświetlony ekran 
Unit Setup (Konfiguracja 
aparatu).

2  Na ekranie Unit Setup 
nacisnąć przycisk Clinic 
Name (Nazwa kliniki). 
Zostanie wyświetlona 
klawiatura.

3  Należy wprowadzić 
nazwę nowego 
protokołu. Nazwa może 
zawierać do 25 znaków 
alfanumerycznych.

4  Nacisnąć przycisk , aby 
zapisać nazwę protokołu i 
powrócić do ekranu Unit 
Settings.

5  Nacisnąć przycisk , aby 
usunąć nowe informacje, 
które zostały wprowadzone 
i powrócić do ekranu Unit 
Settings.

Zwiększanie i zmniejszanie głośności aparatu
Na ekranie Unit Settings naciskać przycisk Volume (Głośność) aż 
do wyświetlenia odpowiedniego poziomu głośności. Po każdym 
naciśnięciu tego przycisku rozlega się sygnał dźwiękowy o głośności 
na pokazanym poziomie. Głośność pozostaje na tym samym 
poziomie, nawet po wyłączeniu urządzenia.

Aby uzyskać dostęp do ekranu Unit Settings (Ustawienia aparatu), nacisnąć przycisk Unit Settings na ekranie Clinical Resources (Zasoby 
kliniczne). Numer wersji oprogramowania jest wyświetlany na górze ekranu.
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Ustawianie daty i czasu

1  Na ekranie Unit Settings 
nacisnąć przycisk Set Date 
and Time (Ustaw datę i 
czas). Zostanie wyświetlony 
ekran Set Date and Time 
(Ustawianie daty i czasu). 
 
 
 

2  Naciskać przyciski  i , 
aby ustawić rok, miesiąc, 
dzień, godzinę i minuty.

3  Nacisnąć przycisk , 
aby zapisać datę i czas oraz 
powrócić do ekranu Unit 
Settings. 

Resetowanie ustawień aparatu
Ten przycisk służy do resetowania ustawień, takich jak język, głośność 
i nazwa kliniki i przywracania domyślnych ustawień fabrycznych.

1  Na ekranie Unit Settings 
nacisnąć przycisk Reset 
Unit Settings (Resetuj 
ustawienia aparatu). 
Zostanie wyświetlony 
komunikat o resetowaniu.

2  Dotknąć dowolnego 
miejsca ekranu LCD. 
Spowoduje to powrót do 
ekranu Unit Settings. 
 
Resetowanie 
domyślnych 
protokołów

1  Aby zresetować wszystkie 
protokoły użytkownika do 
parametrów domyślnych, 
nacisnąć przycisk Reset 
Default Protocols (Resetuj 
domyślne protokoły). 
Zostanie wyświetlony 
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komunikat z prośbą o 
potwierdzenie resetowania.

Nacisnąć przycisk No 
(Nie), aby nie resetować 
wszystkich protokołów 
użytkownika do 
parametrów domyślnych. 
Spowoduje to powrót do 
ekranu Unit Settings.

Nacisnąć przycisk Yes (Tak), 
aby zresetować wszystkie 
protokoły użytkownika do 
parametrów domyślnych.

UWAGA:  Naciśnięcie 
przycisku Yes 
spowoduje 
trwałe usunięcie 
wszystkich 
utworzonych 
protokołów 
użytkownika.

Następuje powrót do 
ekranu Unit Settings.

Zmiana wersji językowej

1  Na ekranie Unit Settings 
nacisnąć przycisk 
Language (Język). Zostanie 
wyświetlony ekran 
Language (Język).

2  Naciskać przyciski  i 
, aby przewijać strony 

listy dostępnych języków.

3  Nacisnąć język, aby go 
zaznaczyć lub naciskać 
przyciski  i , aby 
przewijać listę.

4  Nacisnąć przycisk , 
aby zaakceptować wybór. 
Następuje powrót do 
ekranu Unit Setup.  
 
 
 
 



OBSŁUGA Intelect® RPW

67

UŻYWANIE ZASOBÓW KLINICZNYCH – USTAWIENIA APARATU (CIĄG DALSZY)
Napisy na wszystkich 
przyciskach będą widoczne 
w wybranym języku. 
 
 
 
 
 
 
 

Edycja domyślnych transmiterów dla kanałów

1  Na ekranie Unit Settings 
nacisnąć przycisk Ch1 
Default Transmitter (K1 
transmiter domyślny). 
Zostanie wyświetlony ekran 
Select Transmitter (Wybór 
transmitera). 
 
 
 

2  Nacisnąć typ transmitera, 
aby go zaznaczyć lub 
przewijać listę dostępnych 
transmiterów przyciskami 

 i . 
 
 
 
 

3  Nacisnąć przycisk 
Transmitter Information 
(Informacje o transmiterze), 
aby wyświetlić szczegóły 
techniczne transmitera.

4  Nacisnąć przycisk , 
aby zaakceptować wybór 
i powrócić do ekranu Edit 
Treatment (Edycja zabiegu).

5  Nacisnąć przycisk , aby 
powrócić do poprzedniego 
ekranu.
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6  W przypadku stosowania 

podczas terapii drugiego 
aplikatora, powtórzyć 
kroki 1-5 dla przycisku Ch2 
Default Transmitter (K2 
transmiter domyślny).

Resetowanie licznika impulsów
Funkcja licznika impulsów umożliwia aparatowi śledzenie w celach 
konserwacyjnych liczby impulsów przekazanych przez transmitery. 
Po osiągnięciu określonej liczby impulsów należy wymienić pocisk. 
Aby uzyskać instrukcje dotyczące wymiany pocisku, patrz strona 76.

Licznik impulsów monitoruje liczbę impulsów transmitera 
podłączonego do tego samego gniazda w każdej sesji 
terapeutycznej. Na przykład jeśli aplikator R-SW jest podłączony do 
kanału 1, to licznik impulsów śledzi liczbę impulsów dla aplikatora 
R-SW na kanale 1. Licznik impulsów monitoruje również liczbę 
impulsów z innego transmitera, pod warunkiem, że jest on zawsze 
podłączony do tego samego gniazda. 

Jednakże aparat nie może śledzić liczby impulsów, jeśli gniazda 
i transmitery zostaną zamienione (tzn. aplikator R-SW zostanie 
podłączony do kanału 2). Dlatego aby wskazania licznika impulsów 
były dokładne, należy podłączać transmitery do tych samych gniazd 
podczas każdej sesji terapeutycznej.

UWAGA: Pociski i rurki prowadnikowe należy wymieniać po 
1 000 000 impulsów.

Aby wyświetlić liczbę impulsów, należy wykonać następujące 
czynności:

1  Na ekranie Unit Settings 
(Ustawienia aparatu) 
nacisnąć przycisk Pulse 
Counter (Licznik impulsów). 
Zostanie wyświetlony ekran 
Pulse Counter. 
 
 

2  Nacisnąć przycisk Reset 
przy odpowiednim 
transmiterze, aby 
wyzerować licznik. 
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3  Nacisnąć przycisk Reset 

All (Resetuj wszystko), 
aby wyzerować wszystkie 
liczniki impulsów.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZABIEGU
Aplikator jest umieszczany nad wcześniej zdiagnozowanym 
obszarem bólu. Aby rozpocząć i zatrzymać doprowadzanie fali 
uderzeniowej, należy nacisnąć przycisk spustowy aplikatora.

Należy pamiętać, aby:

•	 Nie stosować ponad 300 impulsów na jeden punkt.
•	 Unikać zbyt mocnego dociskania transmitera do obszaru 

zabiegu. Nadmierny nacisk nie jest wymagany do 
skutecznego i pomyślnego leczenia.

•	 Przerwać zabieg po maksymalnie 6000 impulsów.

Ustawianie aplikatora
Ustawiać aplikator na leczonej części ciała zgodnie ze wskazaniami 
medycznymi.

 

OSTRZEŻENIE
Używanie aparatu z ciśnieniem wyższym niż 3 bary bez powierzchni 
uderzeniowej może prowadzić do uszkodzenia aplikatora.

Trzymanie aplikatora jak pióra

Operator trzyma aplikator 
za tylnym pierścieniem 
głowicy. Ten sposób 
trzymania aplikatora jest 
zalecany do leczenia 
dotykowego. 
 
 
 

Trzymanie aplikatora jak pręta

Operator chwyta aplikator 
całą dłonią za tylnym 
pierścieniem głowicy. 
Ten sposób chwytu 
aplikatora jest zalecany do 
leczenia obszarów bólu 
obejmujących stosunkowo 
duże obszary.
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Trzymanie aplikatora dwoma rękami

Ten sposób chwytu 
aplikatora jest zalecany 
do leczenia obszarów 
bólu ograniczonych do 
konkretnych punktów.
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BŁĘDY

Kod 
błędu

Opis

100 Naciśnięto przycisk Patient Card (Karta pacjenta), ale na karcie 
nie odnaleziono prawidłowych badań.

101 Naciśnięto przycisk Save to Patient Card (Zapisz na karcie 
pacjenta), ale nie włożono karty.

102 Naciśnięto przycisk Save to Patient Card (Zapisz na karcie 
pacjenta), ale karta włożona do portu karty danych pacjenta nie 
jest poprawną kartą danych pacjenta.

103 Naciśnięto przycisk Save to Patient Card (Zapisz na karcie 
pacjenta), ale karta włożona do portu na kartę danych pacjenta 
jest pełna.

104 Naciśnięto przycisk Save to Patient Card (Zapisz na karcie 
pacjenta), ale karta danych pacjenta zawiera już zabieg o tej 
nazwie.

105 Nie wprowadzono nazwiska pacjenta po naciśnięciu przycisku 
Save to Patient Card.

106 Nie wprowadzono nazwy protokołu podczas próby zapisu 
protokołu.

107 Naciśnięto przycisk Retrieve Protocol (Pobierz protokół), ale w 
aparacie nie ma skonfigurowanych protokołów użytkownika. 
Patrz strona 51, aby uzyskać więcej informacji dotyczących 
zapisywania protokołów użytkownika.

Kod 
błędu

Opis

108 Nie można zapisać protokołu, ponieważ w aparacie zapisano już 
maksymalną liczbę protokołów.

109 Próba odczytu karty MMC, jednak nie włożono karty MMC do 
portu.

110 Użytkownik próbuje zaktualizować oprogramowanie, ale karta 
MMC włożona do gniazda MMC nie jest kartą aktualizacji 
oprogramowania.

111 Wystąpił błąd podczas próby aktualizacji oprogramowania płyty 
sterującej.

112 Wystąpił błąd podczas próby aktualizacji oprogramowania płyty 
interfejsu.

113 Typ zabiegu odczytywanego z karty pacjenta to zabieg trakcji.

114 Typ zabiegu odczytywanego z karty pacjenta to elektroterapia.

115 Typ zabiegu odczytywanego z karty pacjenta to ciągły ruch 
bierny (CPM).

116 Typ zabiegu odczytywanego z karty pacjenta to diatermia 
krótkofalowa.

117 Typ zabiegu odczytywanego z karty pacjenta jest nieznany.

Kody i opisy błędów
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Kod 
błędu

Opis

118 Naciśnięto przycisk dostępu do karty MMC (np. Radial Pressure 
Wave Rationale, Contraindications, itd.), ale karta MMC włożona 
do gniazda jest nieprawidłowa.

119 Naciśnięto przycisk Delete (Usuń) po zaznaczeniu protokołu 
domyślnego (fabrycznego).

121 Naciśnięto przycisk START, ale przewód aplikatora nie jest 
podłączony do żadnego gniazda wyjściowego.

122 Naciśnięto przycisk START, ale przewód aplikatora nie jest 
podłączony do gniazda wyjściowego kanału 1.

123 Naciśnięto przycisk START, ale przewód aplikatora nie jest 
podłączony do gniazda wyjściowego kanału 2.

124 Operator próbuje używać transmitera nieprawidłowego dla 
wybranego protokołu.

125 Transmiter na kanale 1 osiągnął milion impulsów.

126 Transmiter na kanale 2 osiągnął milion impulsów.

127 Przewód aplikatora został odłączony od gniazda wyjściowego 
podczas sesji terapeutycznej.

 
OSTRZEŻENIE

W przypadku pojawienia się komunikatu błędu lub ostrzeżenia 
zaczynających się od 2 lub 3, należy natychmiast zaprzestać użytkowania 
aparatu i skontaktować się w sprawie serwisu z dystrybutorem lub firmą 
DJO. Błędy i ostrzeżenia z tych kategorii oznaczają wewnętrzną usterkę 
aparatu i przed dalszą pracą systemu muszą zostać sprawdzone przez 
firmę DJO lub serwisanta autoryzowanego przez firmę DJO.

Użytkowanie aparatu z błędem lub ostrzeżeniem z tej kategorii może 
spowodować zagrożenie obrażeniami pacjenta, użytkownika lub 
znaczącymi uszkodzeniami wewnętrznymi systemu.

 

OSTRZEŻENIE
W przypadku uszkodzenia wyświetlacza lub innych defektów należy 
natychmiast wyłączyć aparat za pomocą wyłącznika zasilania i 
powiadomić licencjonowanego serwisanta.
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Regularna konserwacja
Podczas konserwacji aparatu należy pamiętać, że:

•	 Firma DJO jako producent odpowiada za bezpieczeństwo 
i niezawodność aparatu wyłącznie, jeśli jest on używany 
zgodnie z niniejszym podręcznikiem użytkownika.

•	 Kontrole bezpieczeństwa, konserwacja, naprawy i modyfikacje 
mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany punkt 
serwisowy lub serwisanta autoryzowanego przez firmę DJO.

Czyszczenie i dezynfekcja
Podczas czyszczenia aparatu należy pamiętać, aby:

1  Odłączyć jednostkę od 
źródła zasilania i wyjąć 
przewód rękojeści z 
gniazdka znajdującego się 
na jednostce.

2  Zetrzeć nadmiar 
żelu sprzęgającego z 
transmitera.

3  Oczyścić główną jednostkę 
aparatu za pomocą miękkiej, 
czystej ściereczki zwilżonej 
w wodzie i łagodnym 
środku antybakteryjnym. 

Unikać materiałów 
ściernych i rozpuszczalników 
czyszczących.

4  Po każdym pacjencie 
oczyścić aplikator R-SW 
(najpierw zdjąć przedni i 
tylny pierścień głowicy - 
strona 28). Używać miękkiej, 
czystej ściereczki zwilżonej 
w alkoholu, środku do 
czyszczenia powierzchni 
na bazie alkoholu lub 
w łagodnym środku 
antybakteryjnym. Unikać 
materiałów ściernych 
i rozpuszczalników 
czyszczących. Patrz kroki 7 i 
8 na stronie 74, aby uzyskać 
więcej informacji na temat 
czyszczenia transmitera.

5  Aby wyczyścić uchwyt, zdjąć 
poduszkę zabezpieczającą 
pociągając w górę, a 
następnie z aplikatora. Do 
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przetarcia uchwytu użyć 
miękkiej, czystej ściereczki 
zwilżonej w wodzie lub 
w łagodnym środku 
antybakteryjnym. Unikać 
materiałów ściernych 
i rozpuszczalników 
czyszczących.

6  Odczekać do całkowitego 
wyschnięcia aparatu przed 
ponownym włączeniem.

7  Zaleca się czyszczenie 
transmiterów za pomocą 
ultradźwiękowej kąpieli 
czyszczącej przeznaczonej 
do dezynfekcji wrażliwych na 
ciepło narzędzi medycznych 
wielokrotnego użytku. Jeśli 
kąpiel ultradźwiękowa 
jest niedostępna, czyścić 
części pod bieżącą wodą 
i przecierać środkiem do 
czyszczenia powierzchni na 
bazie alkoholu lub spryskać 
środkiem do czyszczenia 

powierzchni na bazie 
alkoholu i przetrzeć miękką, 
czystą szmatką.

8  Podczas czyszczenia 
transmitera odsunąć 
pierścień odległościowy, aby 
umożliwić wyczyszczenie 
wnętrza.

9  Zmontować transmiter 
i aplikator, wykonując 
czynności z punktów 4 i 3 w 
odwrotnej kolejności.

Konserwacja aplikatora
Zaleca się częste czyszczenie (po każdym dniu użytkowania)

Technika
Do czyszczenia rurki prowadnikowej należy używać szczotki 
dołączonej do zestawu aplikatora w sposób podobny do 
czyszczenia lufy karabinu. Ponadto za pomocą miękkiej ściereczki 
należy ręcznie czyścić pocisk.

Ostrzeżenie: Podczas czyszczenia rurki lub pocisku nie należy 
używać żadnych smarów.
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Odłączanie i wymiana butelki z wodą
Opróżniać butelkę z wodą co najmniej raz na tydzień oraz gdy 
jest w połowie pusta. Aby to zrobić, należy wykonać następujące 
czynności:

1  Odłączyć aparat od 
zasilania sieciowego.

2  Wysunąć szufladę. 
 
 
 
 

3  Wysunąć butelkę z 
uchwytu. 
 
 
 
 
 
 

4  Przytrzymując zakrętkę 
przekręcić butelkę w lewo i 
zdjąć zakrętkę.

5  Opróżnić butelkę. 
 
 
 

6  Umieścić butelkę w 
uchwycie trzymając 
zakrętkę i przekręcając 
butelkę w prawo. 
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7  Wsunąć butelkę z wodą do 
uchwytu.

8  Wsunąć szufladę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiana pocisku i rurki prowadnikowej
Pociski i rurki prowadnikowe należy wymieniać po 1 000 000 
impulsów. Aby wymienić transmiter, wykonać następujące 
czynności:

1  Odłączyć aparat i wyjąć 
przewód aplikatora z 
gniazda z tyłu aparatu.

2  Odkręcić tylny pierścień 
głowicy, przekręcając go w 
lewo i trzymając aplikator. 
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3  Odkręcić trzonek od 
uchwytu, przekręcając w 
lewo.

UWAGA:  Użyć 
dołączonego 
22 mm klucza 
płaskiego w razie 
potrzeby. 
 
 

4  Wyjąć trzonek z korpusu 
aplikatora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Pocisk może znajdować 
się wewnątrz uchwytu. 
Umieścić rękę nad 
otworem w uchwycie 
i przekręcić, aby pocisk 
wypadł na rękę. 

Jeśli pocisk znajduje się w 
trzonku, umieścić rękę nad 
jego otwartym końcem 
i przekręcić, aby pocisk 
wypadł na rękę.

UWAGA:  Upewnić się, że 
został wyjęty 
cały pocisk. 
Pocisk mógł 
popękać podczas 
stosowania. 
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6  Wsunąć klucz imbusowy długim końcem przez otwór w rurce prowadnikowej.

7  Przytrzymując trzonek jedną ręką, wyciągnąć z niego rurkę prowadnikową drugą ręką.

UWAGA:  Rurka prowadnikowa jest mocno osadzona w trzonku, dlatego do jej wyciągnięcia może 
być wymagane mocne pociągnięcie.

8  Zużyty pocisk należy wyrzucić.

9  Oczyścić zewnętrzną powierzchnię trzonka, transmiter i nakrętkę za pomocą miękkiej, czystej 
ściereczki zwilżonej w wodzie lub łagodnym środku antybakteryjnym. Unikać materiałów ściernych 
i rozpuszczalników czyszczących. 

UWAGA: Przed przejściem do punktu 10 należy poczekać aż oczyszczone części wyschną.

10  Wytrzeć wnętrze trzonka (rurki) za pomocą szczotki dołączonej do zestawu aplikatora. Czyszczenie 
należy przeprowadzać po każdym dniu użytkowania. 
 
UWAGA: Do czyszczenia aplikatora nie należy używać żadnych smarów. 
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11  W razie potrzeby wymienić 
czerwony kołnierz 
uszczelniający, wciskając go 
do otworu w trzonku do 
momentu zetknięcia się z 
ogranicznikiem. 
 
 
 

12  Włożyć nową rurkę 
prowadnikową do trzonka.

UWAGA:  Upewnić 
się, że rurka 
prowadnikowa 
została włożona 
do trzonka 
końcem bez 
otworów. 
 
 
 

13  Wcisnąć rurkę 
prowadnikową do trzonka 
do momentu jej osadzenia. 
 
 
 
 
 
 

14  Włożyć nowy pocisk do 
rurki prowadnikowej. 
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15  Włożyć trzonek do 
uchwytu i przekręcić w 
prawo do oporu. 
 
 
 
 
 
 

16  Przytrzymując uchwyt 
jedną ręką, drugą ręką 
dokręcać trzonek w 
aplikatorze kluczem 
płaskim 22 mm.

UWAGA:  Dokręć trzonek 
tak, aby nie 
było możliwe 
poluzowanie go 
ręką. 
 
 

17  Przykręcić tylny pierścień 
głowicy, przekręcając w 
prawo i przytrzymując 
aplikator.

18  Podłączyć aparat do 
zasilania, a przewód 
aplikatora do gniazda 
wyjściowego aparatu.

19  Wyzerować licznik 
impulsów, wykonując 
instrukcje rozpoczynające 
się na stronie 67.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Jeśli praca aparatu nie jest bezpieczna, musi on zostać naprawiony 
przez licencjonowanego serwisanta, a operatorów należy 
poinformować o niebezpieczeństwach związanych z aparatem.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
•	Pod żadnym pozorem do otworów aparatu nie może wnikać woda 

(np. do gniazd połączeniowych przewodów aplikatora). Dlatego nie 
należy używać środków czyszczących ani dezynfekujących w sprayu.
•	Aparatu, aplikatora ani przewodów nie można sterylizować parą ani 

gazem.
•	Nigdy nie czyścić aparatu środkami ściernymi, dezynfekującymi ani 

rozpuszczalnikami, które mogłyby rysować obudowę, wyświetlacz 
lub w inny sposób uszkodzić aparat.
•	Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy wyjąć wtyczkę 

z gniazda zasilania przed czyszczeniem lub dezynfekcją aparatu.

Kontrole bezpieczeństwa
Aparat wymaga wykonywania następujących kontroli 
bezpieczeństwa. Muszą one być wykonywane przez osoby, których 
przeszkolenie, wiedza lub doświadczenie praktyczne umożliwiają 
prawidłowe i niezależne przeprowadzenie kontroli.

Kontrola wzrokowa (codziennie)

Podczas wykonywania codziennych kontroli aparatu należy zwracać 
szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

•	 deformacja obudowy aparatu,
•	 uszkodzenie przewodu zasilającego,
•	 uszkodzenie połączenia aplikatora,
•	 uszkodzenie przewodu aplikatora.

Próba działania (codziennie)

Podczas wykonywania codziennych kontroli aparatu należy zwracać 
szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

•	 prawidłowe działanie wskaźników,
•	 wyświetlanie trybów roboczych.

UWAGA: Do obowiązków placówki służby zdrowia należy 
sprawdzenie, czy aparat spełnia wymagania 
placówki, przepisów lokalnych i krajowych 
związanych z wartościami granicznymi prądu 
upływowego.
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Serwis

Aparat Intelect RPW należy ponownie skalibrować, jeśli po 
wykonaniu regularnych czynności konserwacyjnych i kontroli 
bezpieczeństwa jego działanie nie odpowiada specyfikacjom. 
W przypadku konieczności ich naprawy lub ponownej kalibracji 
zaleca się zwracanie produktów do terapii radialną falą ciśnienia 
firmy DJO do fabryki lub autoryzowanego punktu serwisowego. 
Jeśli urządzenie wymaga serwisu, gwarancji lub naprawy, należy 
skontaktować się z dystrybutorem lub lokalnym działem obsługi 
klienta firmy DJO.

UWAGA: Aparat został skalibrowany podczas produkcji i jest 
gotowy do użytku zaraz po dostarczeniu.

KONSERWACJA APARATU INTELECT RPW (CIĄG DALSZY)

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pod żadnym pozorem nie należy wykonywać nieautoryzowanych 
napraw.
W celu serwisowania aparat należy zwrócić do firmy DJO.

Dyrektywa Rady 2002/96/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (WEEE). Oznacza zakaz wyrzucania sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego razem z odpadkami 
komunalnym. Należy skontaktować się z lokalnym 
dystrybutorem, aby uzyskać informacje dotyczące utylizacji 
aparatu i akcesoriów.
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UWAGA: Przewód zasilający dostarczany z aparatem 
jest zgodny z wymaganiami elektrycznymi 
kraju eksploatacji aparatu.

STANDARDOWE AKCESORIA

NUMER 
KATALOGOWY

Opis Szt.

28668 Podręcznik użytkownika aparatu Intelect RPW na płycie CD 1
28671 Skrócona instrukcja obsługi aparatu Intelect RPW 1
4248 Żel transmisji Conductor™ – butelka 250 ml 1

28700 Zestaw akcesoriów aplikatora zawiera następujące elementy: 1
28699      Aplikator D-ACTOR (R-SW) 1
28736      Pocisk 3
17638      R15 – transmiter ESWT 15 mm 1
28724      Transmiter D20-S D-ACTOR® 20 mm 1
28737      Zestaw uszczelniający 1
28738      Rurka prowadnikowa 2
28739      Szczotka do czyszczenia 1

NUMER 
KATALOGOWY

Opis Szt.

Jeden z przewodów zasilających:

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

14814 Szwajcaria [18 AWG, 300 cm (118 cali)] 1

14815 Wlk. Brytania [18 AWG, 300 cm (118 cali)] 1

14816 Indie [18 AWG, 300 cm (118 cali)] 1

14817 Izrael [18 AWG, 300 cm (118 cali)] 1

14818 Dania [18 AWG, 300 cm (118 cali)] 1

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

14820 UE [18 AWG, 300 cm (118 cali)] 1

14821 Japonia [18 AWG, 300 cm (118 cali)] 1

AKCESORIA OPCJONALNE
NUMER 

KATALOGOWY
Opis Szt.

28701 Zestaw części zamiennych: rurka prowadnikowa i 2 pociski 1

28725 Transmiter D35 D-ACTOR® 35 mm 1

28726 Transmiter F15 Focus-Lens 15 mm 1

28728 Transmiter D15 Deep Impact® 15 mm 1

28729 Transmiter C15 CERAma-x® ESWT 15 mm 1

NUMER 
KATALOGOWY

Opis Szt.

28730 Zestaw aplikatora V-ACTOR® zawierający: 1

28740      Transmiter drgań V25 V-ACTOR® 25 mm 1

28741      Transmiter drgań V40 V-ACTOR® 40 mm 1

28742 Czerwony kołnierz uszczelniający 1
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Firma DJO, LLC (zwana dalej „Firmą”) gwarantuje, że aparat Intelect RPW (zwany dalej „Produktem”) nie posiada wad materiałowych i wykonawczych. Niniejsza gwarancja jest ważna przez okres trzech 
lat od daty zakupu produktu przez klienta. Jeśli ten produkt przestanie funkcjonować w ciągu trzech lat gwarancji z powodu defektu materiału lub wykonania, Firma lub dystrybutor naprawi lub 
wymieni Produkt za darmo.

Wszystkie naprawy Produktu muszą być wykonywane przez punkt serwisowy autoryzowany przez Firmę. Wszystkie modyfikacje lub naprawy wykonane w nieautoryzowanych punktach unieważniają 
gwarancję.

Okres gwarancji na akcesoria wynosi 365 dni lub 5 milionów wyładowań.
 
Ta gwarancja nie obejmuje:
	 •	Części	zamiennych	lub	robocizny	dostarczonych	przez	inny	podmiot	niż	Firma,	dystrybutor	lub	autoryzowany	serwisant	Firmy. 
	 •	Wad	lub	uszkodzeń	spowodowanych	pracą	wykonaną	przez	podmiot	inny	niż	Firma,	dystrybutor	lub	autoryzowany	serwisant	Firmy. 
	 •	Żadnej	usterki	bądź	uszkodzenia	Produktu	powstałych	na	skutek	nieodpowiedniego	użycia,	w	tym	między	innymi	na	skutek	niewykonywania	niezbędnej	i	rozsądnej	 
    konserwacji lub użycia niezgodnego z Podręcznikiem użytkownika Produktu. 
	 •		Firma	DJO,	LLC	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	obrażenia	lub	uszkodzenia	będące	wynikiem	modyfikacji	lub	napraw	wykonanych	przez	nieautoryzowanego	przedstawiciela	serwisu	

firmy DJO, LLC.

FIRMA NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WYNIKOWE.
W niektórych regionach nie zezwala się na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe, dlatego powyższe zastrzeżenie może nie mieć zastosowania do 
wszystkich przypadków.

Aby Firma lub dystrybutor naprawił Produkt na mocy niniejszej gwarancji:

   1. Podczas okresu gwarancji do Firmy lub dystrybutora należy wysłać pisemną reklamację. 

   2. Produkt musi zostać zwrócony do Firmy lub dystrybutora przez właściciela.

Gwarancja ta daje nabywcy konkretne prawa, może on także posiadać inne prawa, w zależności od lokalizacji.

Firma nie upoważnia żadnej osoby ani przedstawiciela do zaciągania zobowiązań lub podejmowania odpowiedzialności związanych ze sprzedażą tego Produktu. Wszelkie oświadczenia lub umowa 
niezawarte w tej gwarancji są nieważne i nieskuteczne.

POWYŻSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE,  
WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI GWARANCJAMI POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
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TABELA 1: WSKAZÓWKI I DEKLARACJA PRODUCENTA – EMISJA ELEKTROMAGNETYCZNE

Aparat Intelect RPW jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym w tabeli poniżej. Operator aparatu 
Intelect RPW powinien upewnić się, że jest on używany w takim środowisku.

Testy emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – wskazówki

Emisje o częstotliwości 
radiowej

CISPR 11
Grupa 1 Aparat Intelect RPW wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej tylko do swoich wewnętrznych funkcji. Dlatego emisje radiowe są bardzo niskie i 

nie powinny powodować zakłóceń pracy sprzętu elektronicznego znajdującego się w pobliżu

Emisje o częstotliwości 
radiowej

CISPR 11
Klasa A

Aparat Intelect RPW może być używany we wszystkich budynkach, łącznie z mieszkalnymi oraz budynkami, które są bezpośrednio podłączone do 
publicznej sieci elektrycznej niskiego napięcia, która zasila budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2

Klasa A

Wahania napięcia/emisje 
migotania

IEC 61000-3-3

Spełnia 
wymogi
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Próba odporności
IEC 60601

Poziom testu
Poziom zgodności z normą Środowisko elektromagnetyczne – wskazówki

Wyładowanie 
elektrostatyczne
IEC 61000-4-2

±6 kV styk
±8 kV powietrze

±6 kV styk
±8 kV powietrze

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi są 
pokryte materiałem syntetycznym, wilgotność względna musi wynosić przynajmniej 30%.

Szybkozmienne zakłócenia 
przejściowe

IEC 61000-4-4

±2 kV dla linii zasilania
±1 kV do linii wejście/wyjście

±2 kV dla linii zasilania
Nie dotyczy – brak linii wejścia/

wyjścia

Jakość zasilania musi być taka, jak dla typowych instalacji komercyjnych lub szpitalnych.

Udar
IEC 61000-4-5

±1 kV tryb różnicowy
±2 kV tryb współbieżny

±1 kV tryb różnicowy
±2 kV tryb współbieżny

Jakość zasilania musi być taka, jak dla typowych instalacji komercyjnych lub szpitalnych.

Spadki napięcia, krótkie 
przerwy i zmiany napięcia 
na wejściach linii zasilania

IEC 61000-4-11

<5% UT 
(>95% spadek w UT) przez 0,5 cyklu

40% UT 
(60% spadek w UT) przez 5 cykli

70% UT 
(30% spadek w UT) przez 25 cykli

<5% UT 
(>95% spadek w UT) przez 5 s

<5% UT 
(>95% spadek w UT) przez 0,5 cyklu

40% UT 
(60% spadek w UT) przez 5 cykli

70% UT 
(30% spadek w UT) przez 25 cykli

<5% UT 
(>95% spadek w UT) przez 5 s

Jakość zasilania musi być taka, jak dla typowych instalacji komercyjnych lub szpitalnych. 
Jeśli wymagane jest działanie aparatu Intelect RPW podczas przerw w dostawach zasilania, 
zaleca się, aby aparat Intelect RPW był zasilany za pomocą bezprzerwowego systemu 
zasilania lub akumulatora.

Pole magnetyczne zasilania 
o częstotliwości (50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Pola magnetyczne źródeł zasilania muszą mieścić się w granicach obowiązujących dla 
instalacji typowych w środowiskach komercyjnych lub szpitalnych.

TABELA 2: WSKAZÓWKI I DEKLARACJA PRODUCENTA – ODPORNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Aparat Intelect RPW jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym w tabeli poniżej. Operator aparatu 
Intelect RPW powinien upewnić się, że jest on używane w takim środowisku.

UWAGA: UT jest napięciem zasilania AC przed zastosowaniem poziomu testu.
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Próba odporności
IEC 60601

Poziom testu

Poziom 
zgodności z 

normą
Środowisko elektromagnetyczne – wskazówki

Przenośne i ruchome urządzenia łączności radiowej powinny być używane w odległości od jakichkolwiek elementów aparatu 
Intelect RPW, łącznie z jego przewodami, która jest nie mniejsza niż odległość zalecana, obliczona z równania dla częstotliwości 
nadajnika.

Zalecane odległości:

Przewodzony sygnał o 
częstotliwości radiowej

IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz do 80 MHz

3 Vrms d = [3,5]√P  
           V1

Emitowany sygnał o 
częstotliwości radiowej

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz do 2,5 GHz

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

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

gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) według danych producenta nadajnika, a d jest zalecaną 
odległością w metrach (m).
Natężenia pól pochodzących od stałych nadajników częstotliwości radiowych określone przez pomiary pól elektromagnetycznych w 
tereniea powinny być niższe niż poziom zgodności dla każdego zakresu częstotliwościb.
Zakłócenia mogą występować w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem:  

TABELA 2: WSKAZÓWKI I DEKLARACJA PRODUCENTA – ODPORNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (CIĄG DALSZY)
Aparat Intelect RPW jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym w tabeli poniżej. Operator aparatu 
Intelect RPW powinien upewnić się, że jest on używany w takim środowisku.

UWAGA 1: 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości.

UWAGA 2: Te wskazówki mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od struktur, przedmiotów i ludzi.
a Natężeń pól pochodzących z nadajników stałych, takich jak stacje bazowe telefonów wykorzystujących łączność radiową (komórkowych/bezprzewodowych), radiotelefonów, amatorskich urządzeń radiowych, nadajników AM, FM 
i telewizyjnych, nie można wyliczyć teoretycznie z odpowiednim poziomem dokładności. Aby ocenić środowiska elektromagnetyczne wytworzone przez stałe nadajniki częstotliwości radiowych, należy rozważyć przeprowadzenie 
pomiarów elektromagnetycznych w terenie. Jeśli natężenie pola zmierzone w miejscu, gdzie używany jest aparat Intelect RPW, przewyższa odpowiedni poziom zgodności w zakresie częstotliwości radiowej podany powyżej, należy 
prowadzić obserwację aparatu Intelect RPW, aby potwierdzić, że działa on poprawnie. Jeśli zostanie stwierdzone nieprawidłowe działanie aparatu, może być konieczne zastosowanie dodatkowych środków, takich jak odwrócenie 
aparatu Intelect RPW w inną stronę lub przestawienie go w inne miejsce.

b Dla zakresu częstotliwości 150 kHz - 80 MHz natężenia pól powinny być niższe niż 3 V/m.
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Maksymalna moc znamionowa 
nadajnika

W

Odległość zależna od częstotliwości nadajnika 
m

150 kHz do 80 MHz

d = [3,5]√P  
    V1

80 MHz do 800 MHz

d = [3,5]√P 
E1

800 MHz do 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

TABELA 3:  ZALECANE ODLEGŁOŚCI MIĘDZY PRZENOŚNYMI I RUCHOMYMI ŚRODKAMI ŁĄCZNOŚCI  
  RADIOWEJ A APARATEM INTELECT RPW
Aparat Intelect RPW jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym, gdzie zakłócenia powodowane sygnałem 
o częstotliwości radiowej są kontrolowane. Nabywca lub operator aparatu Intelect RPW może pomóc zapobiec zakłóceniom 
elektromagnetycznym poprzez zachowanie minimalnej odległości między przenośnymi i ruchomymi środkami łączności radiowej 
(nadajnikami) i aparatem Intelect RPW zgodnie z poniższymi zaleceniami, zależnie od maksymalnej mocy wyjściowej tych nadajników.

Dla nadajników o maksymalnej mocy znamionowej, której nie podano powyżej, zalecaną odległość d w metrach (m) można określić ze wzoru na 
częstotliwość nadajnika, gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) według danych producenta nadajnika.

UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
UWAGA 2: Te wskazówki mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ 

absorpcja i odbicia od struktur, przedmiotów i ludzi.
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