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Denna bruksanvisning har sammanställts för ägarna och användarna av Intelect® RPW-systemet. Den innehåller allmän information om 
användning, försiktighetsåtgärder och underhåll. För att kunna utnyttja systemet maximalt och ge det så lång livslängd som möjligt är 
det viktigt att du läser denna handbok noggrant, och bekantar dig med såväl reglage som tillbehör innan du börjar använda systemet. 
Handboken innehåller allmänna anvisningar angående säkerhet, användning, underhåll och skötsel för ägare och användare av 
Intelect RPW-systemet.

Specifikationerna som anges i denna handbok gällde vid tidpunkten för publicering. Men till följd av DJO, LLC:s policy om ständig 
utveckling, förbehåller sig DJO, LLC rätten att utan skyldigheter ändra dessa specifikationer när vi anser det vara nödvändigt.

Innan behandling ges till en patient skall användaren av utrustningen läsa och följa anvisningarna i denna bruksanvisning beträffande 
samtliga tillgängliga behandlingslägen, liksom informationen om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder. 
Studera andra källor för att inhämta ytterligare information om hur radial tryckvågsbehandling används.

Användarens kvalifikationer
Intelect RPW är uteslutande avsedd för användning av medicinska specialister, och får endast användas av kvalificerad och utbildad 
medicinsk personal i en klinisk miljö. Dessa specialister förväntas ha praktisk erfarenhet av medicinska procedurer och applikationer liksom 
även teknologin, och ska ha erfarenhet av att behandla de indikationer som förtecknas på sidan 18. Specialister måste dessutom ha 
grundläggande fysiska och kognitiva förutsättningar som syn, hörsel och läskunnighet. Dessutom måste de övre extremiteterna fungera 
som väntat.

Intelect RPW är utformad för en demografisk målgrupp på mellan 18 och 65 år.
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Produktbeskrivning
Intelect RPW är avsedd att användas i övervägande icke-sterila medicinska lokaler. Intelect RPW möjliggör behandling av indikationer med 
radiala, pneumatiskt genererade, akustiska lågenergivågor (chockvågor) eller tryckpulser.

Intelect RPW är en ballistisk chockvågsgenerator som drivs med tryckluft och med ballistiska komponenter av hög precision i dess 
applikator för chockvågsgenerering. Projektilens rörelse och vikt accelereras med komprimerad luft som producerar kinetisk energi som 
omvandlas till ljudenergi då projektilen träffar en orörlig yta (chocksändaren). Denna akutiska puls sänds direkt till målvävnaden.

Dessa vågor klassificeras som radiala tryckvågor ur fysikalisk synpunkt. Den tillämpade tryckpulsen fortplantas radiellt inom vävnaden och 
har en terapeutisk effekt på områden i vävnaden.

OBS: Medicinska enheter som drivs enligt ovannämnda princip kallas vanligen extrakorporeala chockvågssystem i modern 
medicinsk litteratur.

Håll dig informerad om de senaste kliniska framstegen inom området radial tryckvågsbehandling. Följ alla tillämpliga försiktighetsåtgärder 
vid behandlingen. Håll dig informerad om adekvata indikationer och kontraindikationer för användning av radialtyckvågsterapi.

Denna utrustning får endast användas och säljas på inrådan av utbildad kliniker och under uppsikt av legitimerad läkare 

©2017 DJO, LLC Med ensamrätt  All användning av text, bilder eller layout i denna publikation är strikt förbjudet utan uttryckligt skriftligt godkännande från DJO, LLC  Denna publikation har 
skrivits, illustrerats och iordningsställts för distribution av DJO, LLC   Vissa delar av den här handboken har reproducerats med medgivande från STORZ MEDICAL 
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D-35mmD-20mm

Försiktighetsåtgärd Undvik användning av D-20mm sändare med trycknivåer på skärmen över 3 bar när inte applikation sker på en  
för D-20mm: kroppsdel. Handstycket kan skadas. 

Försiktighetsåtgärd  Undvik tryck över 3 bar på skärmen vid alla tillfällen med D-35mm sändare. Handstycket kan skadas. 
för D-35mm 
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ALLMÄN INFORMATION
Enheten Intelect RPW och de medföljande komponenterna och enskilda delarna följer både var för sig och som en enhet aktuella gällande 
säkerhetsnormer och uppfyller villkoren i IEC 60601-1 och medicinska produktföreskrifter. För mer information om de standarder med vilka 
Intelect RPW överenstämmer, se sidan 30.

Enheten och dess externa komponenter (tillbehör) är säkra om de används korrekt och i enlighet med förklaringarna och anvisningarna i 
denna dokumentation. Enheten eller dess externa komponenter kan dock ge upphov till faror. Därför är det viktigt att alla som använder 
radialtryckvågsenheten är medvetna om eventuella faror i samband med enheten och dess externa komponenter innan de börjar använda 
den.

Läs och följ alla säkerhetsinstruktioner i den här användarhandboken

Följande funktioner finns tillgängliga med Intelect RPW-enheten:

Clear Touch LCD-skärm
Låter användaren välja ett alternativ på skärmen genom att helt enkelt vidröra det. Vägleder användaren genom installationsprocessen 
genom att kontinuerligt ge information om behandlingsinställningarna. Ger användaren optimal visibilitet under pågående förfaranden. 
Gör det möjligt för användaren att slå på enheten genom att bara trycka på LCD-skärmen.

Clinical Protocols™
En effektiv metod för att ställa in en behandling med användning av förinställda parametrar.

Quick Link-indikationer
Intelect RPW har en unik sektion med Quick Link-indikationer som gör det möjligt för användaren att välja specifika kliniska indikationer 
och tillämpa de vanligaste behandlingarna för den indikation som valts. Alla modaliteter kan redigeras på vanligt redigeringssätt, för att 
anpassa behandlingen till respektive patients föreskrivna terapi.
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ALLMÄN INFORMATION (FORTSÄTTNING)
Användarprotokoll
Med användarprotokoll kan du ställa in, spara och ändra parametrarna för respektive program (protokoll) för att anpassa det efter 
patientens specifika behov. Du kan skapa upp till 200 användarprotokoll.

Skämsläckare
Skämsläckarfunktionen fungerar som alla andra skärmsläckare på vanliga datorer för att minska risken för inbränningsskador på LCD-
skärmen. Enheten kommer att övergå till skärmsläckarläge efter 10 minuters overksamhet. Om användaren trycker på pekskärmen eller 
någon knapp i användargränsnittet öppnas hemskärmen igen.

Realtidsklocka
Realtidsklockan håller reda på datum och tid även om enheten är avstängd eller inte är ansluten till strömmen.

Intensitetsupptrappning
Genom att stegra intensiteten via knappen Ramp (upptrappning) i skärmarna Home (hem) eller Edit Treatment (redigera behandling) kan 
enheten gradvis öka intensiteten från 1,4 bar till den angivna intensiteten. Den här funktionen är användbar vid behandling av tillstånd där 
en graduell intensitetsökning är att föredra framför full intensitet redan från början av behandlingen.

Somliga patienter kan inledningsvis känna obehag inför idén med RPW. Genom att trappa upp intensiteten kan emellertid patienten 
acklimatiseras till det utgående trycket. Om upptrappningsfunktionen är påslagen ökar intensiteten till det förinställda antalet bar efter 
att en tredjedel av pulserna avgivits. För mer information om upptrappningsfunktionen som finns tillgänglig på Intelect RPW-enheten, se 
sidorna 44-45.



SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Försiktighetsåtgärderna som anges i detta avsnitt och i hela bruksanvisningen anges med särskilda symboler. Studera dessa symboler och 
vad de betyder innan du tar utrustningen i bruk. Symbolernas definitioner är följande:

FÖRSIKTIGHET
Text markerad med ”FÖRSIKTIGHET” beskriver möjliga 
försummelser av säkerheten som kan leda till mindre eller måttliga 
personskador eller materiella skador.

VARNING
Text markerad med ”VARNINGAR” beskriver möjliga försummelser 
av säkerheten som kan leda till allvarliga personskador och 
omfattande skador på utrustningen.

Text markerad med ”Explosionsrisk” beskriver möjliga 
försummelser av säkerheten om utrustningen används i 
närvaro av brandfarliga narkosblandningar.

OBS:  I handboken används även markeringen ”OBS”. Dessa 
anmärkningar innehåller praktisk information inom det 
speciella området eller för den specifika funktion som 
beskrivs.

FÖRSIKTIGHETSDEFINITIONER

Explosionsrisk

FARA
Text markerad med ”FARA” beskriver möjliga försummelser av 
säkerheten som leder till mycket farliga situationer som kan orsaka 
dödsfall eller allvarliga personskador.

Text med angivelsen ”Farlig spänning” syftar till att 
informera användaren om möjliga risker i samband med 
den elektriska spänning som ges till patienten i vissa 
behandlingskonfigurationer.

Farlig spänning

Se bruksanvisningen

Intelect® RPW
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FÖRSIKTIGHET
•	Läs, förstå och följ anvisningarna om försiktighet och användning. 

Användaren skall vara medveten om de begränsningar och risker 
det medför att använda enheten för radialtryckvågsbehandling. 
Uppmärksamma de dekaler med anvisningar om säkerhet och 
användning som finns på enheten.
•	Före användning av Intelect RPW, se till att du läst och förstått all 

information som tillhandahålls i den här handboken. Kännedom om 
den information som ingår i den här handboken är ett absolut krav 
för att säkerställa en effektiv och optimal användning av systemet, 
för att undvika skador på personer eller utrustning samt för att 
erhålla goda behandlingsresultat.
•	Kunskap om innehållet i den här handboken är ett grundläggande 

krav för att använda Intelect RPW.
•	Att ignorera information i den här handboken uppfattas om 

onormal användning av enheten.
•	ANVÄND INTE Intelect RPW tillsammans med några andra enheter.
•	ANVÄND INTE denna enhet i en miljö där annan utrustning används 

som sänder ut icke-avskärmad elektromagnetisk energi. Bärbar och 
mobil utrustning för radiokommunikation kan påverka medicinsk 
elektrisk utrustning.

FÖRSIKTIGHET
•	Enheten ska rutinmässigt kontrolleras så att alla kontroller fungerar 

normalt (t.ex att STOP-knappen avslutar en behandling, att START-
knappen gör att behandlingen påbörjas, att Trigger-knappen på 
handstycket gör att sändaren pulserar, etc.), framförallt att uppåt- 
och nedåtknapparna (se sidan 27) justerar det antal pulser som 
sändaren avger.
•	ANVÄND INTE vassa föremål såsom blyertsspetsar eller 

kulspetspennor för att manövrera knapparna på manöverpanelen 
eftersom det kan leda till skador.
•	Enheten skall transporteras och förvaras i temperaturer mellan 

0 °C och 60 °C för att förebygga skador på enheten eller dess 
komponenter.
•	Hantera tillbehören till radialtryckvågsbehandlingen med 

försiktighet. Felaktig hantering av tillbehören kan påverka deras 
egenskaper negativt.
•	Inspektera kablar, tillhörande kontaktdon och tillbehör före all 

användning.
•	Använd inte andra tillbehör än sådana som levereras med enheten 

eller som rekommenderas av DJO. Det har inte fastställts att andra 
produkter är säkra, och om sådana används kan detta leda till att 
patienten skadas och minimisäkerheten åsidosätts.

Intelect® RPW
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FÖRSIKTIGHET
•	Koppla ur elsladden innan du tar bort skydden på utrustningen. 

Överlåt reparationer av denna enhet till kvalificerade servicetekniker.
•	Denna utrustning är kapabel att generera en fysiologisk effekt.
•	Säker jordning kan endast erhållas då utrustningen är ansluten till ett 

uttag märkt "Endast sjukhus" eller "Sjukhusgrad."
•	Medicinsk elektrisk utrustning kräver speciella försiktighetsåtgärder 

beträffande elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och måste 
installeras och sättas i drift i enlighet med den EMC-information som 
finns i den här handboken.
•	Denna utrustning kan generera radiofrekvensenergi, och om den 

inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den 
allvarligt störa annan utrustning i närheten. Vi kan emellertid inte 
garantera att störningar inte kommer att uppträda i en specifik 
installation. Slå på och stäng av utrustningen för att fastställa 
om den utövar skadlig interferens på annan utrustning. Försök 
förhindra störningarna genom att vidta en eller flera av följande 
åtgärder: Flytta den utrustning som störs längre ifrån enheten, anslut 
utrustningen till ett vägguttag som tillhör en annan krets än den 
som övriga enheter är anslutna till och rådgör med tillverkarens 
servicetekniker för hjälp.

FÖRSIKTIGHET
•	För att bestämma avståndet för all utrustning som drivs i närheten 

av Intelect RPW, studera de EMC-tabeller som gäller denna 
utrustning.
•	Denna utrustning får endast användas och säljas på inrådan av 

utbildad kliniker och under uppsikt av legitimerad läkare.
•	Endast användare som utbildats i radialtryckvågsterapi ska använda 

enheten och dess applikatorer.
•	Av/På-knappen betraktas som en "mjuk" strömbrytare och isolerar 

inte enheten från strömkällan när den stängs av. Därför måste du 
dra ur kabelns hanände från eluttaget (strömkällan) för att isolera 
enheten.
•	Intelect RPW är inte avsedd för behandling av njursten.

•	Tryck ner låsflikarna på de svänghjulen fram för att förhindra att 
vagnen kommer i rörelse under behandling eller förvaring.

Intelect® RPW
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VARNING
•	Utrustningen är inte konstruerad för att förhindra inträngande av 

vatten eller andra vätskor. Om vatten eller andra vätskor tränger 
in i enheten kan det orsaka funktionsfel hos systemets inre 
komponenter vilket innebär en risk att patienten skadas.
•	Var försiktig när denna utrustning används i närheten av eller 

staplad på annan utrustning. Om användningen av Intelect RPW 
måste användas i närheten eller staplas ska enheten iakttagas 
rörande normal drift i den konfiguration i vilken den ska användas. 
Eventuella elektromagnetiska eller andra störningar kan påverka 
denna eller annan utrustning. Försök förhindra denna interferens 
genom att inte använda enheten tillsammans med annan 
utrustning.
•	Använd enbart sådana tillbehör som särskilt har utformats 

för användning med denna utrustning. Använd inte tillbehör 
tillverkade av andra företag på denna utrustning. DJO ansvarar inte 
för några som helst följder om produkter som tillverkats av andra 
företag används. Användning av andra tillbehör eller kablar (andra 
än de som specifieras) kan medföra att denna enhet avger högre 
strålning eller blir mindre immun mot sådan.
•	Användning av andra reglage eller justeringar, eller tillämpning 

av tillvägagångssätt som inte beskrivs i handboken kan resultera i 
farlig exponering för radial tryckvågsenergi.

VARNING
•	  Felaktig installation, användning eller underhåll av 

radialtryckvågssystemet kan leda till att enheten eller andra 
enheter inte fungerar som de ska.

	 •	 	Användaren får inte modifiera utrustningen med delar som 
inte kommer från DJO, LLC.

	 •	 	Om skärmen slutar fungera eller om andra uppenbara 
fel uppstår, skall du omedelbart stänga av enheten via 
strömbrytaren, ta ur nätkabeln från uttaget och kontakta en 
auktoriserade servicetekniker.

	 •	 	Justeringar eller utbyte av komponenter kan resultera i att 
utrustningen inte kan uppfylla kraven på avstörningsskydd.

	 •	 	Om enheten inte kan installeras omedelbart efter leverans, 
måste enheten och dess externa komponenter eller 
tillbehörsdelar förvaras i sin urprungliga förpackning på en 
torr plats.

	 •	Enheten skall inte förvaras eller användas i dammiga miljöer.
	 •	 	Placera enheten så att nätsladden är lätt att komma åt utan 

fara.
	 •	 	Håll alla elsladdar borta från enhetskablarna. Elsladdarna får 

inte förvaras eller rullas ihop på en plats där de kan komma 
i närheten av kablarna på en radialtryckvågsenhet som är i 
användning. Placera kablarna på ett sådant sätt att man inte 
riskerar att snubbla på dem.

	 •	Luftventilerna får inte blockeras.

Intelect® RPW
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VARNING
•	Försäkra dig om att enheten är jordad genom att ansluta den till 

ett jordat uttag som uppfyller tillämpliga nationella och lokala 
elstandarder.
•	Utrustningen skall förvaras utom räckhåll för barn.
•	Lämna inte patienten obevakad under den radiala tryckvågsterapin.
•	Ta bort applikatorn endast genom att dra i kabelkontakten. TA INTE 

bort den genom att dra i själva kabeln.
•	Se till att strömmen är avslagen då du tar bort kabeln från 

applikatorn. Håll fast i applikatorn medan du tar bort kabeln för att 
undvika att applikatorn faller ner på golvet.
•	Granska patienten hela tiden under terapin.
•	Att använda enheten vid tryck högre än 3 bar utan någon träffyta 

kan resultera i skada på handstycket.
•	Om ett felmeddelande eller en varning visas som börjar på 2 eller 

3, stoppa omedelbart all användning av enheten och kontakta 
leverantören eller DJO för service. Fel och varningar av denna typ 
tyder på ett internt problem i enheten som måste undersökas 
av DJO eller en servicetekniker som är auktoriserad av DJO innan 
systemet används igen. Att använda en enhet som anger ett 

VARNING
felmeddelande eller en varning av detta slag kan medföra risk 
för skada på patient, användare eller omfattande inre skador på 
systemet.
•	Töm vattenflaskan minst en gång i veckan eller när den halvfull. För 

instruktioner om hur man tar bort eller byter ut vattenflaskan, se 
sidan 75.

•	Behandling ska aldrig ges i områden med metallimplantat.
•	Tryck ner tapparna på hjullåsen för att hindra framhjulen från att röra 

sig under behandling och förvaring.
•	Ytan på sändaren kan bli het. Längre hudkontakt kan orsaka smärre 

brännskador. Avbryt terapin efter maximalt 6000 pulser för att låta 
sändaren svalna.
•	Ytan på sändaren kan bli het om den används utöver de 

driftcykelparametrar som förtecknas på sidan 29. Därför måste 
användaren övervaka sändarens temperatur under hela 
behandlingssessionen.
•	Applicera inte fler än 300 pulser på samma plats.
•	För fortsatt bibehållande av brandskyddet får säkringarna enbart 

ersättas med nya av korrekt typ och märkning.

Intelect® RPW
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SÄKERHETSINSTRUKTIONER

FARA
•	Funktionen hos vissa implanterade enheter (t.ex. pacemakers) 

kan påverkas negativt under behandling med 
radialtrycksvåg. Om det råder någon tveksamhet bör du 
konsultera den läkare som är ansvarig för patienten.
•	Annan utrustning, däribland patientanslutna enheter, 

kan påverkas negativt om de befinner sig i närheten av 
utrustning för radial tryckvågsterapi.
•	Patienter bör inte behandlas med radialtryckvågor om de är 

överkänsliga för akustiskt tryck.
•	Patienter skall ej behandlas med radial tryckvåg om de har 

minskad termisk sensitivitet över behandlingsområdet, om 
inte läkaren som ansvarar för patienten har informerats.
•	Behandlingen skall inte ges genom kläderna, även om det 

är tillåtet att administrera behandling genom ett förband i 
pulsade lägen.
•	Ta av hörapparater före behandlingen.
•	Före varje användning skall du kontrollera tillståndet hos 

applikatorns höljen och isolering samt nätspänningskabeln. 
Kontrollera dessutom att alla kablar har dragits på rätt sätt.
•	Om enheten inte är säker för användning måste den 

repareras av auktoriserad servicepersonal och användarna 
måste underrättas om farorna med enheten.

FARA
•	För att förhindra elektriska stötar skall du ta bort elsladden ur 

kontakten innan du rengör eller desinficerar enheten.
•	Under inga omständigheter får vätska tränga in i enhetens 

öppningar, (t.ex. uttagen för kablarna). Därför skall du inte 
använda rengörings- eller desinfektionsspray.
•	Enheten och kablarna får inte steriliseras med ånga eller gas.
•	Rengör aldrig enheten med slipande medel, 

desinfektionsmedel eller lösningsmedel som kan repa höljet 
eller skada enheten.
•	Enhetens komponenter är under tryck och håller hög 

spänning. Icke-auktoriserade reparationer får inte 
genomföras under några omständigheter.
•	Chockvågor får inte anbringas på målområden som ligger 

ovanför luftfylld vävnad (lungor), inte heller på regioner som 
ligger nära stora nerver, kärl, ryggraden eller huvudet.
•	Användaren skall inte applicera radialtrycksvågor över hjärtat, 

detta för att förebygga en teoretisk störning av hjärtsignal.
•	Enheten måste installeras på så vis att ingen fara för 

patienten, användaren eller andra personer uppstår. 
Därför måste du läsa säkerhetsföreskrifterna och 
kontraindikationerna.

Intelect® RPW
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SÄKERHETSINSTRUKTIONER

FARA
•	Risk för explosion om Intelect RPW  används i närheten av 

brandfarliga blandningar av anestetika och luft, syre eller 
kväveoxid.
•	Intelect RPW-enheten kan innehålla diftalat (DEHP) som 

används som mjukgörare av plast för flertalet medicinska 
enheter tillverkade av PVC. Alla är utsatta för små doser 
DEHP i vardagslivet. Emellertid kan vissa individer vara 
utsatta för högre doser av DEHP genom vissa medicinska 
procedurer. DEHP kan läcka ut ur medicinska enheter 
av plast i lösningar som kommer i kontakt med plasten. 
Mängden DEHP som kommer att läcka ut beror på 
temperaturen, lösningens lipidinnehåll samt varaktigheten 
av kontakten med plasten. Som en förebyggande åtgärd 
ska du använda PVC-enheter som inte innehåller DEHP, 
eller enheter tillverkade av andra material, t.ex. etylen 
(EVA), kisel, polyetylen eller polyuretan vid alla kliniska 
förfaranden. Undvik att använda DEHP-läckande PVC då 
du utför alla kliniska förfaranden på nyfödda av manligt 
kön, gravida kvinnor som bär på manliga foster eller 
peripubertala pojkar.

FARA
•	Intelect RPW-enheten kan innehålla bisfenol-A (BPA) 

som ingår i polykarbonatplast som används i mängder 
av konsumentprodukter (nappflaskor, vattendunkar 
etc). Denna kemikalie betraktas som en oklassifierbar 
karcinogen och misstänks för att ge störningar i 
människans endokrina system. BPA är ytterst giftigt om 
det sväljs, absorberas genom huden eller inhaleras.
•	Effekterna av BPA och DEHP är inte kända när det gäller 

de koncentrationer som föreligger i enheten och dess 
applikatorer.
•	Om en transportskada uppstår som kan utgöra en risk för 

den pesonliga säkerheten, får enheten inte anslutas till 
elnätet förrän en fullständig inspektion har slutförts.
•	Följ de regler, föreskrifter och förordningar som kan 

variera från plats till plats rörande lämplig användning av 
starka radiofrekventa fält..

Intelect® RPW
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SÄKERHETSINSTRUKTIONER
PERSONLIG SÄKERHET
Vid inkorrekt eller oauktoriserad användning av enheten kan 
användaren, patienten eller andra personer utsättas för fara för 
elektriska stötar på grund av den höga spänning som enheten 
genererar, fara för påverkan på aktiva implantat av magnetfält som 
enheten genererar och fara för brännskador till följd av felaktigt 
placerat handstycke eller felaktiga parametrar såsom behandlingens 
varaktighet, uteffekt eller driftsläge.

Innan du använder enheten skall du läsa igenom denna 
bruksanvisning och följa informationen i den.

Var särskilt uppmärksam på listan med kontraindikationer. Gå till 
"Säkerhetsinstruktioner" på sidorna  7-12, "Kontraindikationer" på 
sidorna 19-20, samt "Ytterligare Försiktighetsåtgärder" på sidan 21.

Före användning av enheten skall du alltid kontrollera att:

•	 Enheten har anslutits till strömförsörjningen på rätt sätt.
•	 Handstycksanslutningskabeln har anslutits ordentligt och har 

inte korsats (vilket kan orsaka kapacitativa kortslutningar).
•	 Endast tillbehör som godkänts av tillverkaren har anslutits.
•	 Handstycket har placerats enligt läkarens anvisningar (skall 

kontrolleras av läkaren eller fysioterapeut, om de placerats av 
biträdande personal).

Före användning av enheten skall du tala med patienten för att 
verifiera att:

•	 Patienten befinner sig i en bekväm position under hela 
behandlingen.

•	 Patienten inte känner obehag före och under behandlingen.
•	 Patienten förstår vad som kan förväntas under och efter 

behandlingen.
Innan enheten används, ska du avgöra respektive tillbehörs maximala 
nominella uteffekt för att undvika överhettning av vävnaden.

Med regelbundna mellanrum under behandlingen skall du 
kontrollera:

•	 Att enheten fungerar som den ska
•	 Om patienten mår bra

Efter behandlingen ska du fråga patienten hur den tålde 
behandlingen. Behandlingsmiljön skall inspekteras av en 
legitimerad läkare.

De påverkade delarna av kroppen ska vara utan kläder under 
behandlingen, eftersom ansamling av fukt på huden eller i veck 
kan orsaka lokal överhettning av huden. Detta är speciellt viktigt 
i händelse av att patienten bär kläder av fuktbeständigt tyg som 
siden och syntetiska fibrer.

Uteffekten måste alltid ställas in enligt patientens subjektiva 
reaktioner. Särskild noggrannhet gäller patienter med nedsatt 
kapacitet för att uppfatta värme.

Intelect® RPW
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SÄKERHETSINSTRUKTIONER
SKYDDA ENHETEN

VARNING
Felaktig installation, användning eller underhåll av 
radialtryckvågssystemet kan leda till att enheten eller andra enheter 
inte fungerar som de ska. 

Innan du ansluter enheten skall du se till att:

•	 Märkspänningen på märkplåten motsvarar tillgänglig 
systemspänning.

•	 Märkfrekvensen på märkplåten motsvarar 
systemfrekvensen.

•	 Ett jordat uttag med jorddon finns tillgängligt för att 
ansluta enheten.

•	 Strömkabeln har dragits från enheten till det jordade 
uttaget på ett sätt som inte utgör någon risk för personal 
eller patienten.

VARNING
Försäkra dig om att enheten är jordad genom att ansluta den till ett 
jordat uttag som uppfyller tillämpliga nationella och lokala elstandarder.

Intelect® RPW
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SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Anslut inte enheten till elnätet förrän följande krav har uppfyllts:

•	 Innan du börjar använda enheten skall du kontrollera att 
handstyckets anslutningskabel och sändarna inte är skadade 
och att de har anslutits ordentligt till enheten.

•	 Enheten får endast rengöras och desinficeras när elnätet är 
avaktiverat (strömbrytaren avstängd, kontakten bortkopplad).

•	 Enheten får endast rengöras och desinficeras genom 
avtorkning. Desinficering med spray kan skada enheten på 
grund av genomträngande fukt.

•	 Rengör aldrig enheten med slipande medel, 
desinfektionsmedel eller lösningsmedel som kan repa höljet 
eller skada enheten.

•	 Utför aldrig icke auktoriserat servicearbete. Allt servicearbete 
måste utföras av servicetekniker som har auktoriserats av 
tillverkaren.

SKYDDA ENHETEN (FORTSÄTTNING)

Intelect® RPW
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Radiala chockvågor (R-SW) förmedlas till kroppen med en fritt 
rörlig appliktor och täcker hela smärtområdet. Radiala chockvågor 
kallas även radiala tryckvågor, vilket är den korrekta definitionen i 
fysikaliska termer.

Sändaren är en ballistisk chockvågsgenerator som drivs med 
komprimerad luft. En projektil accelereras med komprimerad luft. 
Den kinetiska energi som lagras i projektilen konverteras till akustisk 
energi i form av långvågschockpulser då projektilen träffar en 
chocksändare.

Radiala chockvågor fortplantas divergent efter applikation 
och förlorar energi i takt med att penetreringsdjupet ökar. De 
karaktäriseras av långa våglängder och kan inte fokuseras på 
djupa målområden Penetreringsdjupen ligger på mellan 1 och 
3 cm. Deras maximala energiflödesdensitet är belägen vid 
chocksändarens ändpunkt.

Det finns olika arbetshypoteser om chockvågornas aktionssätt som 
även kan tillämpas på radiala chockvågor:

•	 Chockvågor förstör cellmembran. Följaktligen kan 
nociceptorerna inte längre producera generatorpotential och 
är därmed ur stånd att sända ut några smärtsignaler.

•	 Chockvågor stimulerar nociceptorer som i sin tur frigör ett 
högt antal nervpulser. Som beskrivs i grindteorin hindras 
överföringen av dessa pulser till det centrala nervsystemet.

•	 På grund av chockvågornas aktionssätt ändras den 
kemiska miljön i cellerna av fria radikaler som producerar 
smärthämmande substanser. 

•	 Baserade på hypotesen rörande associativt smärtminne 
(Wess), förmedlas afferenta smärtsignaler genom det 
centrala nervsystemet via multipla synaptiska förbindelser, 
som slutligen orsakar efferenta fibrer för att reglera 
muskelspänning. Reflexmekanismen fungerar som en 
reglerande krets.

Under chockvågsterapi leds starka smärtsignaler elektriskt, som 
stimulerar kemiska processer vid de synaptiska kontaktplatserna. 
Det komplexa spatiala och tidsrelaterade stimuleringsmönstret 
lagras vid synapserna i form av minnesengram i form av 
långtidsmodifikationer. Den patologiska associationen mellan 
smärta och muskelspänning och vaskulär spänning bryts som ett 
resultat av chockvågsterapi och de starka stimuli den producerar, 
vilket gör det möjligt för naturliga rörelsemönster att ihågkommas 
och återhämtas. På detta sätt kan det icke-patologiska tillståndet 
hos muskelspänningen återställas.

ÖVERSIKT
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Behandlingsresultat har visat att chockvågsterapi förbättrar blodcirkulationen i de behandlade smärtområdena och att långstidsstimulering 
av metabolism uppnås i områden som av naturen har dålig blodtillförsel. Eftersom upprepade behandlingssessioner har visat sig öka de 
godartade effekterna av chockvågsterapi, finns det alla skäl att anta att chockvågor dessutom ger sekundära effekter enligt hypotesen 
rörande associativt smärtminne, till exempel.

Pulserad radialtrycksvåg - Introduktion
Pulserad radial tryckvågsutrustning levererar energi i pulser eller burster av radial tryckvågsenergi. Pulserna har typiskt en längd av 6 till 
12 ms (pulsbredden) och upprepas med en frekvens av 0,5 till 21 Hz (pulsfrekvensen). På samma sätt som för andra modaliteter såsom 
ultraljud, har man funnit att det ofta är mer terapeutiskt fördelaktigt att tillföra energin i pulser än att ge samma energimängd som en 
kontinuerlig vågform. Pulsad radial tryckvågsbehandling förefaller vara effektiv vid många tillstånd, särskilt i de tidigare stadierna av 
återhämtning.

ÖVERSIKT (FORTSÄTTNING)
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Före behandling med radialtrycksvåg måste en korrekt 
undersökning och diagnos genomföras. Håll dig uppdaterad om de 
senaste utvecklingen och de medicinska publikationerna om radial 
tryckvågsterapi för detaljer om kontraindikationer och biverkningar 
som inte var kända vid tiden för tillverkningen. 

AVSEDD ANVÄNDNING
Enheten är avsedd att användas som en behandlingsmodalitet 
av läkare som behöver en effektiv och beprövad metod för 
behandling av smärta, myofasciala triggerpunkter, besvär med 
senfästen, muskelaktivering och bindvävnad.

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING
Radial tryckvågsterapi är indikerad för följande:

Myofasciala triggerpunkter (MTrP)
Lokalisera och avaktivera triggerpunkter
Triggers lokaliseras på lågenerginivå (cirka 2 bar) genom att man 
låter sändaren passera över den muskelregion som behandlas 
(ökad känslighet för smärta) och sedan deaktiveras med en högre 
energinivå (cirka 3 bar).

Aktivera muskel- och bindvävnad

Öka cirkulation
Främjar blodflöde genom vävnader och ökad metabolism.

Pulsvibrationsmassage
Lindrar muskelspänning och -stress

Störda seninsertioner

Plantarfascitis, hälsmärta eller hälsporre
Inflammation av foten beroende på omfattande slitage av 
plantarfascian som stöder hålfoten

Kalkaxel/supraspinatus-sena
Axelförkalkning eller kronisk axelsmärta

Radial och ulnar humeral tennisarmbåge
Tennisarmbåge, inflammation av senfästen på den kubitala eller 
radiala delen av armbågsleden (humeral)

Achillodyni
Smärta på grund av inflammation av akillessenan eller bursan 
knuten till den.

Retropatellärt smärtsyndrom
Smärta framför, bakom och runt knäskålen.

Tibialkantsyndrom
Smärta lokaliserad utmed eller alldeles bakom tibias medialkant

Proximat iliotibialt bandfriktionssyndrom/
trokanderinsertionstendonit
Smärta eller värk på utsidan av knät eller höften

ALLMÄNT
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Före behandling med radialtrycksvåg måste en korrekt 
undersökning och diagnos genomföras. Håll dig uppdaterad om de 
senaste utvecklingen och de medicinska publikationerna om radial 
tryckvågsterapi för detaljer om kontraindikationer och biverkningar 
som inte var kända vid tiden för tillverkningen. Intelect RPW-
enheten är kontraindikerad för följande:

•	 Använd inte radial tryckvågsbehandling på någon kroppsdel 
under graviditet.

•	 Över ett uterus som är havande eller potentiellt havande. 
Därför får inte radial tryckvågsbehandling användas över 
uterus om man inte erhåller säkra besked från patienten att 
hon inte är gravid.

•	 Hemofili, eller andra koaguleringssjukdomar.
•	 Antikoagulerande läkemedel, speciellt Marcumar.
•	 Akuta inflammationer Använd inte över svullnader, 

inflammationer, infekterade vävnader, hudutslag eller andra 
akuta vävnadslesioner.

•	 Polyneuropatiområde. En diabetespatient får ofta störda 
sensoriska och nervösa funktioner i det polyneuropatiska 
området.

•	 Kortisonterapi: Vänta minst 6 veckor efter en lokal 
kortisoninjektion före behandling med radiala tryckvågor.

•	 Patienter med blödningar eller risk för blödning.

•	 Patienter med maligna tumörer och tumörer som inte ännu 
har diagnosticerats.

•	 Svullnader som fortfarande känns varma.
•	 Implantat, områden där implantat har tagits bort, skadade 

implantat samt metallinklusioner.

•	 Över ytlig endoprotes eller metallimplantat.
•	 Allvarliga obstruktioner i artärerna (stadium III och IV).
•	 Gynekologiska besvär som involverar akut inflammation.
•	 Djupa ventromboser, flebiter, varicer.
•	 Artärsjukdom, cirkulationsinsufficiens.
•	 Över ögonen.
•	 Över reproduktiva organ.
•	 Över pacemakers eller defibrillatorer, kokleaimplantat, 

stimulatorer för bentillväxt, intracerebral 
stimuleringsutrustning, ryggmärgsstimulatorer eller andra 
nervstimulatorer.

•	 Över öppen lamina (efter laminektomi; spina bifida).
•	 Direkt över sinus caroticus, ganglion stellatum eller 

vagusnerven belägen i främre delen av halstriangeln.
•	 Direkt användning över cancerogena tumörer eller lesioner 

på grund av risken för ökat blodflöde till det maligna 
området.

ALLMÄNT
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•	 Neoplastiska vävnader eller områden med skador.
•	 Vid ocklusiv kärlsjukdom, såsom arteriosclerosis obliterans 

eller thromboangitis obliterans, där organisk ocklusion and 
ischemia föreligger.

•	 I närvaro av systemomfattande eller lokal infektion (sepsis, 
osteomyelit, tuberkulos), eller om patienten har höjd 
temperatur.

•	 Chockvågor får inte anbringas på målområden som ligger 
ovanför luftfylld vävnad (lungor), inte heller på regioner som 
ligger nära stora nerver, kärl, ryggraden eller huvudet.

ALLMÄNT (FORTSÄTTNING)
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YTTERLIGARE FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
ALLMÄNT

Tänk på följande då du applicerar behandling med radiala 
tryckvågor:

•	 Radial tryckvågsbenhandling ska tillämpas med försiktighet 
över ben där minimal (ytliga ben) eller ingen (stadium IV-sår) 
mjuk vävnad föreligger.

•	 Hörapparater ska tas bort.
•	 Fumktionen hos annan patientansluten utrustning kan 

påverkas negativt vid användning av pulserad radial 
tryckvågsutrustning. Bibehåll maximalt avstånd mellan 
enheter för att reducera tendenser till interaktion. Se EMC-
tabellerna som börjar på sidan 85 för mer information.

•	 Eventuella tendenser till blödning ökar vid upphettning på 
grund av ökningen av blodflödet och vaskulariteten hos 
de uppvärmda vävnaderna. Därför gäller försiktighet vid 
behandling med terapeutisk radial tryckvågsbehandling på 
patienter som har blödningsproblem.

•	 Ständig övervakning av intensitetsnivå och hudreaktion ska 
ske under alla behandlingar.

•	 Applicera alltid sändaren på huden med små cirkulära 
rörelser.

•	 Använd aldrig radial tryckvågsterapi på huvudet.
•	 Behandla inte direkt på ett område med ett metallimplantat.
•	 Patienter med aktiva autoimmuna sjukdomar kanske inte 

reagerar positivt på behandlingen.

Möjliga biverkningar
Biverkningar kan inträffa efter en behandling med radial 
tryckvågsterapi. De flesta visar sig efter 1-2 dagar.

Upprepa inte behandlingen förrän de tidigare biverkningarna har 
minskat. Vanliga biverkningar omfattar:

•	 Rodnad
•	 Svullnad
•	 Smärta
•	 Hematom
•	 Petekier, röda fläckar
•	 Hudåkommor efter tidigare kortisonterapi

Dessa biverkningar avtar efter 5 till 10 dagar.
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Enheten levereras i allmänhet med det förpackningsmaterial som 
tillhandahålls av tillverkaren. Eftersom enheten väger ungefär 
32,66 kg måste den packas upp av minst 2 personer.

Gör så här:

•	 Placera transportförpackningen så att UPP-markeringen pekar 
uppåt.

•	 Ta bort säkerhetsremmarna från transportförpackningen.
•	 Ta bort transportförpackningen uppåt.
•	 Ta bort resterande skummaterial.
•	 Minst 2 personer krävs för att lyfta upp enheten ur den undre 

förpackningen.

Inspektion
Så fort enheten packats upp ska du genomföra följande steg:

1. Kontrollera leveransdokumenten för att se till att alla 
komponenter har levererats.

2. Granska de externa komponenterna och tillbehören för 
eventuella transportskador.

FARA
Om en transportskada uppstår som kan utgöra en risk för den 
pesonliga säkerheten, får enheten inte anslutas till elnätet förrän en 
fullständig inspektion har skett.

3. Verifiera att förpackningen innehåller följande:

•	 Intelect RPW-enhet
•	 Intelect RPW bruksanvisning på CD
•	 Intelect RPW snabbguide
•	 Conductor™ ledningsgel 250 ml-flaska
•	 Handstyckestillbehörsset som innefattar följande:
 – R-SW handstyckesapplikator
 – Projektil
 – R15 - 15 mm ESWT-sändare
 – D20-S D-ACTOR® 20 mm-sändare
 – Tätningsset
 – Guiderör
 – Rengöringsborste
•	 Nätspänningskabel
4. Behåll originalförpackningen. Det kan komma till nytta vid 

transport av utrustning.

PACKA UPP ENHETEN
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Innan enheten kan installeras och sättas i drift, måste vissa krav vara 
uppfyllda då det gäller den byggnad där enheten ska användas.

Krav på installationsplats

Rummet och installationsplatsen måste vara tillräckligt stora för att 
enheten skall kunna användas från framsidan även om handstycket 
är olägligt placerat.

Det finns inget skäl till att ansluta nätsladden till ett isolerat uttag för 
att enheten ska fungera.

VARNING
•	Om enheten inte kan installeras omedelbart efter leverans, måste 

enheten och dess externa komponenter eller tillbehörsdelar förvaras 
i sin urprungliga förpackning på en torr plats.
•	Enheten skall inte förvaras eller användas i dammiga miljöer.

FARA
Enheten måste installeras på så vis att ingen fara för patienten, 
användaren eller andra personer uppstår. Därför måste du läsa 
säkerhetsföreskrifterna på sidorna 6-12 och följande information.

INSTALLATIONSKRAV
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1  Användargränssnitt (se sidan 26)

2  Handstycke

3  Handstyckets anslutningskabel

4  Låsbart hjul

5  Icke låsbara hjul

6  IEC-kontakt för nätkabel

7  Förvaringslåda

8  Gripstång

9  Svivelkonsol

FRAMSIDAN

1

4

3

5

2

9

8

7

6
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BAKSIDAN

1  Expansionsport (endast för service)

2  Sändarens förvaringsenhet

3  Handstycke, kabel och gelbricka

4  Kontakter

5  Krokar för kabelförvaring

1

4

3

5

2
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ANVÄNDARGRÄNSSNITT

1  På/Av-strömbrytare

2  Liquid Crystal Display-skärm (LCD) och pekskärm

3  Knappen Kliniska resurser

4  START-knapp

5  PAUS-knapp

6  Port för multimediakort (MMC)

7  Port för patientdatakort

8  STOP-knapp

9  Kraft-LED

1
2

6
8

4

3

5

7

9
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PROGRAMSYMBOLER

 Visa skärmen Edit Treatment (redigera behandling)

 Uppåtpil (öka)

 Nedåtpil (minska)

 Vidrör och dra åt vänster för att öka 
 Vidrör och dra åt höger för att minska

 Bakåt (återgå till föregående skärm)

 Visa Home Screen (hemskärmen)

 Flytta markören ett steg åt vänster

 Flytta markören ett steg åt höger

 Godta/Välja (parametrar)

 Avbryta och återgå till föregående skärm

 Ändra text till stora bokstäver

 Ändra text till små bokstäver

 Radial tryckvågsenergi sänds

 Massageterapi sänds

 Pausa

 Sändaryp

 Antalet pulser

 Pulsfrekvens
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TILLBEHÖR

VARNING
Håll alla tillbehör och deras kablar åt sidan under behandlingen genom 
att använda kroken på sidan av enheten. Om tillbehören eller deras 
kablar kommer i kontakt med varandra under behandlingen kan detta 
leda till felaktig stimulering, brännskador på huden eller skador på 
kabel eller tillbehör.

Handstycke 1  20 mm-insats (sändare)

2  Främre hylsa

3  Bakre hylsa

4  Skaft

5  Handtag

6  Triggerknapp

7  Vibrationsabsorberande 
kudde

8  Kabel

652

1

3

4

8

7
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Rumstemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +10 °C till 35 °C
Relativ fuktighet. . . . . . . . . . . . . . . . .5 % till 90 % (icke-kondenserande)
Lufttryck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 hPa till 1060 hPa
Effektförbrukning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  840 VA (modell 2082)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  780 VA (modell 2073)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  610 VA (modell 2074)
Ingående el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 V ~, 50/60 Hz (modell 2082) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 V ~, 60 Hz (modell  2073) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V ~, 50 Hz (modell 2074)
Tryckkärlsvolym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 l
Läge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Enkelt eller kontinuerligt
Komprimerat lufttryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 bar
Inställningar för kraftinkrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,2 bar
Kraftindikation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maximal och genomsnittlig kraft
Pulsamplitud. . . . . . . . .cirka 2 mm vid 3 bar, tomgång (utan kontakt)
Pulsbredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cirka 6 - 12 ms
Pulsfrekvens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz
Säkringar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Två 6,3 A tidsfördröjning 5 x 20 mm  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kan ej servas av användare)

Elklass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KLASS I

Eltyp (grad av skydd)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYP B 

Skydd mot inträngande vatten.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPX0

Tillsynsriskklass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IIa enligt direktivet om  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .medicintekniska produkter, 93/42/EEG

ENHETSSPECIFIKATIONER

Driftsspecifikationer
Bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420 mm
Djup  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  410 mm
Höjd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1143 mm
Standardvikt (med ett handstycke)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32,66 kg

HÖJD

DJUP

BREDD

0086
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Programvara
Programvaran har utecklats och tillhandahålls av DJO, LLC.

För att se programvarans version, tryck på knappen Unit Settings 
(enhetsinställningar) på skärmen Clinical Resources (kliniska 
resurser). Programvarans versionsnummer visas högst upp på 
skärmen.

Transport- och förvaringsförhållanden
Rumstemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 °C till 60 °C
Relativ luftfuktighet  . . . . . . . . . . . . .5 % till 90 % (icke-kondenserande)
Lufttryck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 hPa till 1060 hPa

Säkerhet
Intelect RPW har konstruerats för att uppfylla kraven 
i IEC/EN 60601-1,  
CAN/CSA-std C22.2 nr 601.1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER (FORTSÄTTNING)
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Var särskilt uppmärksam på listan över kontraindikationer. Gå till 
"Säkerhetsinstruktioner" på sidorna 7-12, "Kontraindikationer" på 
sidorna 19-20, "Ytterligare säkerhetsåtgärder" på sidan 21 samt 
"Personlig säkerhet" på sidan 13.

Tekniska data för R-SW-handstycke
Komprimerat lufttryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 bar
Frekvens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz

Omgivande luttemperatur 
Se avsnittet ”Enhetsspecifikationer”, sid. 29

För att få data om specifika sändare, tryck på knappen Transmitter 
Information (sändarinformation) på skärmen Select Transmitter  
(välj sändare) (sidan 41).

APPLIKATORSPECIFIKATIONER
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BESKRIVNING AV ENHETENS MÄRKNINGAR

Svarar mot direktiv 93/42/EEG 

Se bruksanvisningen

Typ B-utrustning

Rådets direktiv 2002/96/EC beträffande Waste Electrical  
and Electronic Equipment (WEEE). Anger ett krav på  
att inte kassera WEEE som vanliga hushållssopor. Kontakta  
den lokala distributören för information rörande kassering  
av enheten och tillbehören.

Justeringar eller utbyte av komponenter kan resultera i att  
utrustningen inte kan uppfylla kraven på avstörningsskydd.

Denna utrustning får endast användas och säljas på inrådan  
av utbildad kliniker och på recept från och under övervakning  
av legitimerad läkare (gäller endast USA).

Enheten producerar radial tryckvågsenergi (chockvågsenergi).

Innehåll under tryck.

Enheten och dess tillbehör är latexfria.

Symbol för tillsynsmyndighet för säkerhet som indikerar  
att enheten uppfyller allmänna säkerhetskrav för elektrisk  
utrustning för medicinskt bruk.

Omgivningstemperatur . . . +10 °C till 35 °C  
Relativ luftfuktighet . . . 5 % till 90 % (icke-kondenserande) 
Lufttryck . . . 500 hPa till 1060 hPa

 Märkningen på Intelect RPW-enheten är din garanti för att den uppfyller högsta tillämpliga normer för medicinsk utrustningssäkerhet och
elektromagnetisk kompatibilitet. En eller flera av följande märkningar kan finnas på apparaten

0086
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Stopp: Avslutar behandling

Denna ikon sitter vid stoppknappen som används för att avsluta behandling. 

Start: Startar behandling

Denna ikon sitter vid startknappen som används för att starta behandling.

Kliniska resurser: ger tillgång till 
undervisningsbibliotek

Denna ikon sitter direkt ovanför pausknappen för behandling och öppnar det 
kliniska biblioteket.

MMC: multimediekort

Denna ikon sitter ovanför porten för patientdatakort som används för 
uppgraderingar av programvaran.

PATIENTKORT: patientdatakort

Denna ikon sitter under porten för multimediekort som används för att spara 
patientbehandlingsprotokoll på sådana kort.

BESKRIVNING AV ENHETENS MÄRKNINGAR
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FUNKTIONSBESKRIVNING
Tryckvågor med olika egenskaper används inom dagens moderna medicin. Tryckvågor genereras vanligen av att fasta kroppar kolliderar 
med en träffhastighet på några få meter per sekund (cirka 5 – 20 m/s), långt under ljudets hastighet. Först accelereras en projektil, 
(t.ex. med en luftpistol som använder tryckluft), till en hastighet av flera meter per sekund för att därfter abrupt sänkas då den träffar 
en träffkropp. Den elastiskt upphängda träffkroppen bringas i omedelbar kontakt med ytan på patienten ovanför det område som ska 
behandlas, helst försett med kontaktgel. När projektilen träffar träffkroppen överförs en del av dess kinetiska energi till träffkroppen, som 
också gör en överföringsrörelse över ett kort avstånd (normalt < 1 mm) vid en hastighet på cirka en meter per sekund (normalt < 1 m/s) 
tills vävnaden eller applikatorn sänker hastigheten på träffkroppen.

Rörelsen hos träffkroppen överförs till vävnaden vid kontaktpunkten, varifrån den fortplantas divergent som en radial tryckvåg.

De tryckvågor som beskrivs här emanerar från appliceringspunkten på träffkroppen och fortplantas radiellt i den närliggande vävnaden. 
Den inducerade tryckvågens energidensitet avtar snabbt i takt med avståndet från appliceringspunkten (vid en proportion av 1/r²), så att 
den starkaste effekten uppstår vid applikatorns appliceringspunkt.

Det har visat sig att funktionsprincipen är så universell att en mängd mycket olika indikationer reagerar positivt på chockvågsterapi. För 
att kunna studera funktionsmekanismerna måste de chockvågor som används noggrant karaktäriseras med de parametrar som beskrivs i 
texten Detta är det enda sättet att avgöra förhållandena mellan dosering/effekt och för att erhålla verklig kunskap om funktionsprincipen. 
Emellertid antyder det faktum att fokuserade chockvågor och ofokuserade tryckvågor, som uppvisar påtagliga fysiska skillnader, har 
liknande effekter särskilt vid stimulering av läkande processer, att de båda energiformerna inte utövar en direkt mekanisk effekt utan snarare 
påverkar det sensomotoriska reflexbeteendet. Det tycks om om en reorganisering av de patalogiska reflexmönster som är förankrade i 
minnet inte kan uteslutas på grund av chock- och tryckvågornas stimulerande effekt. Detta skulle kunna öppna en tidigare okänd potential 
för ytterligare terapeutiska applikationsområden.

Intelect RPW-enheter används därför för en rad olika tillämpningar på sjukhus och privata kliniker av läkare och fysioterapeuter.
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Byta och installera sändare
Handstycket levereras helt monterat, men om sändaren måste bytas 
ut, gör du så här:

1  Dra ur nätsladden till 
enheten.

2  Skruva av den bakre 
hylsan genom att vrida 
den moturs och hålla i 
handstycket. 
 
 

3  Skruva av den främre 
hylsan genom att vrida 
den medurs och hålla i den 
bakre hylsan. 
 
 
 
 

4  Ta bort och byt ut 
o-ringarna på sändaren om 
så krävs. 
 
 
 
 
 
 

5  Tryck sändaren och 
mellanläggen genom den 
främre hylsan. 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLERA APPLIKATORN
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6  Tryck fast den främre 
hylsan på den bakre hylsan 
och vrid den bakre hylsan 
medurs för att fästa den. 

  
 
 

7  Anslut den bakre hylsan 
på handstycket och vrid 
den medurs och håll fast 
handstycket. Vrid fast den 
tills den sitter som den ska. 
 
 
 

8  Justera den röda punkten 
på kontakten efter den 
röda punkten på uttaget 
och tryck in kontakten i 
uttaget. 
 
 
 
 

9  Använd kabelkroken 
på enhetens sida för att 
förvara applikatorkabeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLERA APPLIKATORN (FORTSÄTTNING)

FÖRSIKTIGHET
Se till att du justerar hylstrådarna vid fastskruvandet så att de inte korsas.
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INSTALLERA APPLIKATORN (FORTSÄTTNING)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARNING
•	Korsa inte kablarna.
•	Se till att strömmen är avslagen då du tar bort kabeln från 

handstycket. Håll fast i handstycket medan du tar bort kabeln för att 
undvika att handstycket faller ner på golvet.
•	Granska patienten hela tiden under terapin.
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FÖRBEREDA ENHETEN FÖR TERAPI
Enheten har monterats fullständigt i fabriken och är klar att 
användas när du har anslutit handstycket och nätkabeln.

Gör så här för att förbereda enheten för användning:

•	 Kontrollera att märkspänningen på modellseriedekalen 
överensstämmer med byggnadens systemspänning.

•	 Installera önskad sändare (infoga) i handstycket. Se sidan 34 
för mer information om installation av  sändare.

•	 Sätt i handstyckets anslutningskabel i kontakten på 
enhetens baksida. Fäst anslutningskabeln i kabelkroken på 
enhetens sida.

•	 Före varje användning skall du kontrollera tillståndet 
hos handstyckets hölje och isolering, handstyckets 
anslutningskabel samt nätspänningskabeln. Kontrollera 
dessutom att alla kablar har dragits på rätt sätt.

•	 Anslut elsladden till ett jordat uttag. Det finns inget skäl till 
att ansluta nätsladden till ett isolerat uttag för att enheten 
ska fungera.

•	 Placera enheten så att det inte är svårt att dra ut 
stickkontakten ur vägguttaget i en nödsituation.

•	 Tryck ner tapparna på hjullåsen för att hindra framhjulen 
från att röra sig.

FARA
Enheten och handstycket måste placeras på så vis att ingen 
fara för personskador uppstår. Därför måste du läsa och följa 
säkerhetsföreskrifterna och listan med kontraindikationer innan du 
börjar använda enheten.

VARNING
Försäkra dig om att enheten är jordad genom att ansluta den till 
ett jordat uttag som uppfyller tillämpliga nationella och lokala 
elstandarder.
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FÖRBEREDA PATIENTEN FÖR TERAPI
Innan du applicerar en radialtrycksvåg på patienten måste du 
först förbereda patientens hud. Genom att noggrant förbereda 
patientens hud för terapi, åstadkommer du att mer energi når 
målområdena och reducerar även risken för hudirritation.

Gör så här för att förbereda patientens hud för terapi:

1  Tvätta noggrant av huden på den plats där du ska applicera 
terapi med en mild tvål och vatten eller en spritlösning.

2  Torka av huden noggrant.

3  Applicera rikligt med gel på patientens målområde.
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1  Anslut hanen på nätkabeln 
till ett lämpligt nätuttag. 
 
 
 
 
 

2  Anslut honan på nätkabeln 
till IEC-kontakten på 
enhetens sida. 
 
 
 
 

3  Tryck ner tapparna på 
hjullåsen för att hindra 
framhjulen från att röra sig. 
 
 

4  Tryck på På/
Av-strömbrytaren eller peka 
på LCD-skärmen. Följande 
sker då strömbrytaren 
tryckts ner eller LCD-
skärmen har vidrörts:

•	tre snabba signaler hörs
•	den blå lysdioden tänds
•	hemskärmen visas
•	när den blå lysdioden 

blinkar innebär 
det att enheten är 
strömförsörjd, men inte 
påslagen.

Användargränssnittet består av knappar med en pekskärm med en 
liquid crystal display (LCD). Användaren kan visa parameteralternativ 
på skärmen och göra sina val genom att trycka på knapparna 
direkt på LCD-skärmen. LCD-skärmen tillhandahåller kontinuerlig 
information under behandlingarna om intensitet och det antal 
pulser som avges. Parametrar justeras med knapparna  och . 
Utmatningen kan stoppas genom att användaren trycker på PAUSE- 
eller STOP-knapparna i användargränssnittet.

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING
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Intelect RPW erbjuder följande metoder från vilka du kan börja en 
behandlingssession:

•	Quick Link-indikationer (sidan 42)
•	Hemskärm (sidan 43)
•	Kliniska protokoll (sidan 48)
•	Användarprotokoll (sidan 50)
•	Patientkort (sidan 57)

Hemskärm
Hemskärmen fungerar som huvudbehandlingsskärm. Efter att 
behandlingsparametrarna har valts, kan du öka eller minska 
uteffekten (i bar) under terapin via hemskärmen med användning 
av knapparna  och .

Skärmen Edit Treatment (redigera behandling)

1  På hemskärmen trycker du 
på knappen . 
Skärmen Edit Treatment 
(redigera behandling) visas. 
 
 
 
 

2  Du kan öka parametrarna 
i skärmen Edit Treatment 
(redigera behandling) 
genom att trycka på 
-knappen.

3  Du minskar parametrarna 
genom att trycka på 
knappen . 
 
 

STARTA TERAPI
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4  Du kan även öka och 
minska parametrarna 
genom att skjuta 
-knappen antingen åt 
vänster eller höger.

5  Tryck på knappen Mode 
(läge) för att välja antingen 
enkelt eller kontinuerligt 
läge.

OBS:  Pulsfrekvens-
parametrar finns 
inte tillgängliga när 
enstaka läge väljs.

6  Tryck på knappen Ramp 
(upptrappning) för att 
slå på respektive av 
upptrappningsfunktionen.  
För mer information om 
upptrappningsfunktionen, 
se sidorna 44-45.

7  Tryck på knappen 
Handpiece/Transmitter 

(handstycke/sändare) 
för att välja sändare för 
behandling. Se "Välja 
sändarskärm" för mer 
information om den här 
funktionen.

8  Tryck på -knappen för 
att återgå till föregående 
skärm.

9  Tryck på -knappen för 
att återgå till hemskärmen.

Skärmen Select Transmitter (välj sändare)

1  I skärmen Edit Treatment 
(redigera behandling) 
trycker du på knappen 
Handpiece/Transmitter 
(handstycke/sändare). 
Skärmen Select Transmitter 
(välj sändare) visas. 
 
 

STARTA TERAPIN (FORTSÄTTNING)
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STARTA TERAPI (FORTSÄTTNING)

2  Tryck på sändaren för att 
markera den, eller tryck på  

- och -knapparna för 
att rulla genom listan över 
tillgängliga sändare. 
 
 
 

3  Tryck på knappen 
Transmitter Information 
(sändarinformation) för att 
visa tekniska detaljer om 
sändaren.

4  Tryck på -knappen för 
att godta det markerade 
valet och återgå till Edit 
Treatment (redigera 
behandling).

5  Tryck på -knappen för 
att återgå till föregående 
skärm.

6  Tryck på -knappen för 
att återgå till hemskärmen.

Quick Link-indikationer
Genom att trycka på knappen Quick Link-indikationer i 
hemskärmen får du åtkomst till specifika förprogrammerade 
indikationer , endast för allmän information, som ger stöd vid val av 
lämplig uteffekt och handstyckesplacering för särskilda indikerade 
patientsyndromdiagnoser.

1  Tryck på knappen Quick 
Link-indikationer i 
Hemskärmen. Skärmen 
Quick Link-indikationer 
visas.

2  Klicka på en av knapparna 
på skärmen Quick Link-
indikationer (beroende 
på patientens behov och 
symtom). Hemskärmen 
visas med de förinställda 
parametrarna för den 
indikation du valde för 
att börja behandlingen. 
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STARTA TERAPI (FORTSÄTTNING)
Om du t.ex. har tryckt på 
knappen Low Back Pain 
(längdryggssmärtor) visar 
hemskärmen parametrarna 
för behandling av detta 
tillstånd. 
 
 

Starta terapi från hemskärmen

1  I hemskärmen trycker du 
på knapparna  och  
för att ställa in lämplig 
utmatningsstyrka (i bar) för 
terapin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Tryck på START-knappen i 
användargränssnittet för att 
påbörja behandlingen. Då 
START-knappen trycks ner 
visas -ikonen. 
 
 
 

3  Tryck på trigger-knappen 
på handstycket för att 
aktivera handstycket. 
Enheten börjar sända radial 
tryckvågsenergi.
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STARTA TERAPI (FORTSÄTTNING)
Använda knappen Ramp (upptrappning)
Knappen Ramp (upptrappning) slår på och av 
upptrappningsfunktionen. Att trappa upp intensiteten avser att 
vänja patienten vid utmatningstrycket i stället för att administrera 
den totala utmatningen på en gång. Då knappen Ramp 
(upptrappning) trycks in, kan enheten gradvis öka intensiteten från 
1,4 bar till den inställda intensiteten. 

OBS: Upptrappningsfunktionen finns inte tillgänglig då en 
behandlingssession pågår.

1  Från hemskärmen kan du 
t.ex. ställa in intensiteten till 
3,8 bar.

2  Tryck på knappen Ramp 
(upptrappning) så att den 
visar "On (på)". 
 
 
 
 
 
 
 

3  Då knapparna START och 
trigger på handstycket 
trycks ner kan du se 
hur förloppsindikatorn 
gradvis ökar inställningen 
till 3,8 bar. Den totala 
intensiteten uppnås då en 
tredjedel av pulserna har 
getts till patienten (666 
pulser i det här exemplet).

Om PAUSE- eller trigger-
knappen på handstycket 
trycks ner för att pausa 
behandlingen innan 
intensiteten har trappats 
upp i sin helhet, forsätter 
upptrappningsfunktionen 
då behandlingen 
återupptas. 
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STARTA TERAPI (FORTSÄTTNING)
Använda Ramp-knappen (upptrappningsknappen) 
för att stoppa upptrappningen
När man använder upptrappningsfunktionen under en 
behandlingssession enligt beskrivningen i föregående avsnitt, 
kan intensiteteten stoppas om du trycker på knappen Ramp 
(upptrappning) (knappen Ramp [upptrappning] kommer att visa 
"Ramp Off [upptrappning av]"). Den här funktionen är speciellt 
användbar om patienten tycker att intensiteten är obehaglig, eller 
om intensitetsnivån uppnås genom patientens respons.

1  När du fullbordat steg 
1-2 på sidan 44, trycker 
du på START- och trigger-
knappen på handstycket.

Lägg märke till hur 
förloppsindikatorn för bar 
gradvis ökar.

2  Om knappen Ramp 
(upptrappning) trycks 
ner innan intensiteten är 

helt upptrappad, kommer 
intensitetsnivån att ställas 
in på den nivån.

Om du t.ex. ställde in 
intensiteten till 3,8 bar, och 
tryckte på knappen Ramp 
(upptrappning) innan 
intensiteten uppnådde 
3,8 bar, kommer återstoden 
av behandlingen att ställas 
in till den intensitet som 
rådde då du tryckte på 
knappen (2,0 bar i det här 
exemplet).
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STOPPA, PAUSA OCH SLUTFÖRA TERAPIN
Stoppa terapi med STOP-knappen
För att stoppa terapin trycker du på knappen STOP i 
användargränsnittet. När knappen STOP trycks in:

•	 Upphör enheten att avge radial tryckvågsenergi.
•	 Meddelandet "Treatment has been stopped by the user. 

Touch anywhere to continue..." (Behandlingen har avbrutits av 
användaren. Peka var som helst för att fortsätta.) visas.

•	 Enheten avger tre långa signaler.

1  Peka på skärmen. Skärmen 
Treatment Complete 
(behandling färdig) visas.

Om du väljer att spara de 
aktuella parametrarna till 
ett patientkort, trycker 
du på  knappen Save to 
Patient Card (spara till 
patientkort) och följer 
instruktionerna på sidan 61, 
med början på steg 2. 

Om du väljer att spara 
de aktuella parametrarna 
till ett användarprotokoll, 

trycker du på knappen 
Save Protocol (spara 
protokoll) och följer 
instruktionerna på sidan 51 
med början på steg 4.

Om du vill starta om med 
samma behandling trycker 
du på knappen Run this 
Treatment (kör denna 
behandling). Du återförs 
till hemsidan där samma 
parametrar visas.

Pausa terapi med PAUSE-knappen
Terapin kan när som helst avbrytas genom att du trycker på 
knappen PAUSE på användargränssnittet. När du trycker på 
knappen PAUSE inträffar följande:

•	 Applikationen upphör att avge radial tryckvågsenergi
•	 Symbolen  (paus) visas och blinkar

För att återuppta terapin trycker du på knappen PAUSE eller START 
på användargränsnittet. 
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STOPPA, PAUS OCH SLUTFÖRA TERAPI (FORTSÄTTNING)
Pausa terapi med TRIGGER-knappen
Terapin kan när som helst avbrytas genom att du trycker på 
trigger-knappen på handstycket. När du trycker på trigger-knappen 
inträffar följande:

•	 Applikationen upphör att avge radial tryckvågsenergi
•	 Symbolen  fortsätter att visas

För att återuppta terapin trycker du på trigger-knappen på 
handstycket.

Slutföra terapisessionen
Då enheten har slutfört antalet pulser:

•	 Upphör applikatorn att avge radial tryckvågsenergi
•	 Meddelandet "Treatment has completed. Touch anywhere to 

continue..." (Behandlingen har slutförts. Peka var som helst för 
att fortsätta.) visas

•	 Enheten avger tre långa signaler

Om du väljer att spara de 
aktuella parametrarna till 
ett patientkort, trycker 
du på  knappen Save to 
Patient Card (spara till 
patientkort) och följer 
instruktionerna på sidan 61, 
med början på steg 2. 

Om du väljer att spara 
de aktuella parametrarna 
till ett användarprotokoll, 
trycker du på knappen 
Save Protocol (spara 
protokoll) och följer 
instruktionerna på sidan 51 
med början på steg 4.

Om du vill starta om med 
samma behandling trycker 
du på knappen Run this 
Treatment (kör denna 
behandling). Du återförs 
till hemsidan där samma 
parametrar visas.
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1  Se till att den MMC som 
har etiketten "RPW Clinical 
Resource Library (bibliotek 
med kliniska resurser" har 
satts in i MMC-porten.

2  I hemskärmen trycker 
du på knappen Clinical 
Protocols (kliniska 
protokoll). Skärmen 
Clinical Protocols (kliniska 
protokoll) visas.

3  Tryck på det aktuella 
kroppsområdet på den 
främre eller bakre bilden för 
att välja den kroppsdel som 
ska behandlas. Den skärm 
visas som är unik för det 
kroppsområde du tryckte 
på. 

4  Om så krävs, trycker du 
på knapparna  och 

 för att rulla mellan 
protokollsidorna.

5  Tryck på protokollet för att 
markera det, eller tryck på 
knapparna  och  för 
att rulla genom listan.

6  Tryck på knappen  för 
att godta det markerade 
valet. De föreslagna 
parametrarna, sändaren 
och placeringsinformation 
visas.

7  För att välja protokoll och 
påbörja behandlingen 
trycker du på 
-knappen. Hemskärmen 
visas och du kan påbörja 
behandlingen.

ANVÄNDA KLINISKA PROTOKOLL

De indikationer som finns i det här avsnittet ska bara användas som riktlinjer. Varje patient skall bedömas individuellt för att avgöra 
protokollparametrarnas lämplighet innan användning.
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8  Om du vill ändra 
protokollet (t.ex. om 
den rekommenderade 
sändaren inte matchar 
det handstycke du 
använder), trycker du på 
knappen Alternate Protocol 
(alternativt protokoll). Nästa 
skärm för Clinical Protocols 
(kliniska protokoll) visas.

9  Tryck på -knappen. 
Hemskärmen visas med de 
nya parametrarna.

10  Tryck på knapparna  och
 för att ange lämplig 

uteffekt för behandlingen.

11  Tryck på knappen EDIT 
(redigera) för att ändra 
parametrarna.

12  Tryck på knappen START för 
att påbörja behandlingen.

13  Tryck på trigger-knappen 
för att aktivera handstycket.

ANVÄNDA KLINISKA PROTOKOLL (FORTSÄTTNING)
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Med Intelect RPW-enheten kan du anpassa ett protokoll efter patientens behov. De behandlingsparametrar som välj i hemskärmen 
kan sparas som ett nytt användarprotokoll eller också sparas för att ersätta ett tidigare sparat användarprotokoll. Du kan skapa upp till 
200 användarprotokoll.

HÄMTA, RADERA OCH SPARA ANVÄNDARPROTOKOLL

Hämta användarprotokoll

1  I hemskärmen trycker du 
på knappen User Protocols 
(användarprotokoll). 
Skärmen User Protocols 
(användarprotokoll) visas.

2  Tryck på knappen Retrieve 
Protocol (hämta protokoll). 
Skärmen Retreive Protocol 
(hämta protokoll) visas.

3  Tryck på eller rulla till 
önskat användarprotokoll 
för att visa 
behandlingsparametrarna.

4  Tryck på  för att 
välja det markerade 
protokollet. Du återgår då 
till hemskärmen för att 
påbörja behandlingen.

Radera användarprotokoll

1  För att radera det markerade 
användarprotokollet trycker 
du på knappen Delete 
(radera) på skärmen Retrieve 
Protocol (hämta protokoll). 
Ett meddelande visas för att 
verifiera raderingen.

2  Tryck på knappen 
Yes (ja) för att radera 
användarprotokollet. Du 
återgår då till skärmen 
Retrieve Protocol (hämta 
protokoll).

OBS:  Om du trycker på 
Yes (ja), kommer 
användarproto-
kollets namn och 
parametrar att tas 
bort permanent från 
enheten.
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HÄMTA, RADERA OCH SPARA ANVÄNDARPROTOKOLL (FORTSÄTTNING)

3  Tryck på knappen No 
(nej) för att behålla 
användarprotokollet och 
återgå till skärmen Retrieve 
Protocol (hämta protokoll).

Spara nya användarprotokoll

1  Ställ in behandlings-
parametrarna genom att 
utföra de steg som listas i 
"Starta terapi" på sidorna 
40-42, men tryck inte på 
START-knappen.

2  I hemskärmen trycker du 
på knappen User Protocols 
(användarprotokoll). 
Skärmen User Protocols 
(användarprotokoll) visas.

3  Tryck på Save Protocol 
(spara protokoll). Skärmen 
Save Protocol (spara 
protokoll) visas. 

4  För att skapa ett namn 
på det nya protokollet 
trycker du på knappen 
Save Protocol as a New 
Name (spara protokoll 
under nytt namn). 
Tangentbordsskärmen 
visas. 

5  Skriv in namnet på det nya 
protokollet. Namnet på det 
nya protokollet kan bestå 
av upp till 25 alfanumeriska 
tecken. 
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6  Tryck på -knappen 
för att spara namnet 
på protokollet. Ett 
meddelande visas som 
hastigast för att bekräfta 
att protokollet sparades. 
Tryck någonstans på 
skärmen. Hemskärmen 
visar parametrarna för det 
användarprotokoll du just 
sparat.

Redigera befintliga användarprotokoll

1  För att redigera 
behandlingsparametrar 
i ett tidigare sparat 
användarprotokoll, 
trycker du på det för 
att markera det, eller 
rullar genom listan över 
användarprotokoll för att 
markera lämpligt protokoll. 

2  Tryck på -knappen 
för att spara de nya 
behandlingsparametrarna. 
Ett meddelande visas 
som bekräftar att de 
gamla parametrarna 
har skrivits över. Om du 
trycker på Yes (ja) visas 
ett ett meddelande som 
hastigast för att bekräfta 
att protokollet sparades 
och hemskärmen visar 
parametrarna i det 
användarprotokoll som 
du just sparade. Trycker 
du på No (nej) återgår du 
till skärmen Save Protocol 
(spara protokoll).

HÄMTA, RADERA OCH SPARA ANVÄNDARPROTOKOLL (FORTSÄTTNING)
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ANVÄNDA KLINISKA RESURSER - UTBILDNINGSBIBLIOTEK

Bibliotek med anatomiska bilder
Biblioteket med anatomiska bilder innehåller grafiska bilder av 
människans anatomi samt de patologiska tillstånd för vilka radial 
tryckvåg används. För att få tillgång till biblioteket med anatomiska 
bilder ska du se till att MMC-kortet med etiketten "SWD Clinical 
Resource Library" sitter i MMC-porten och gör sedan följande:

1  I skärmen Clinical 
Resources (kliniska 
resurser) trycker du på 
knappen Anatomical 
Graphics Library (bibliotek 
med anatomiska bilder). 
Skärmen Anatomical 
Graphical Library (bibliotek 
med anatomiska bilder) 
visas. 
 
 
 

2  Tryck på knappen för det 
kroppsområde där du avser 
tillämpa terapi. Den skärm 
visas som motsvarar det 
kroppsområde du valde. 
Om du t.ex. tryckte på 
baksidan av halsen visas 
Neck (hals): skärmen Page 1 
of 2 (sida 1 av 2).

3  Tryck på ikonen  
för att visa fler patologiska 
bilder (om sådana finns 
tillgängliga). 
 
 
 
 
 
 

Utbildningsbiblioteket får man tillgång till genom att trycka på ikonen  (knappen Clinical Resources (kliniska resurser) som ligger 
nedanför pekskärmen. Med skärmen Clinical Resources (kliniska resurser) får du tillgång till utbildningsbibliotek, hanteringen av patientkort 
samt skärmen med användarverktyg.
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4  Tryck på en knapp på den 
vänstra sidan av skärmen 
(Anatomical Images 
(anatomiska bilder) för att 
visa en lista över antingen 
de muskler eller de ben 
som området består av.

5  Tryck på -knappen för 
att återgå till föregående 
skärm.

6  Tryck på en knapp på den 
högra sidan av skärmen 
(Pathological Images 
(patologiska bilder) för att 
visa en bild av en vanlig 
åkomma knuten till det 
valda kroppsområdet.

7  Tryck på -knappen för 
att återgå till föregående 
skärm.

Bibliotek för placering av handstycke
Biblioteket för placering av handstycke fungerar som guide för 
placering av sändare för radial tryckvågsbehandling.

1  På skärmen Clinical 
Resources (kliniska 
resurser) trycker du på 
knappen Handpiece 
Placement Library 
(biblioteket för placering 
av handstycke). Skärmen 
Select Treatment Area (välj 
behandlingsområde) visas. 

2  Tryck på det kroppsområde 
där du avser tillämpa 
terapi. Den skärm 
visas som motsvarar 
det kroppsområde 
du valde. Om du t.ex. 
tryckte på foten visas 
Hand Piece Placement 
(handstyckeplacering): Fot.

ANVÄNDA KLINISKA RESURSER - UTBILDNINGSBIBLIOTEK (FORTSÄTTNING)
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3  Tryck på någon av 
handstycksplacerings- 
miniatyrerna för att 
visa hela bilden av 
handstycksplaceringen. 
Skärmen Handpiece 
Placement 
(handstycksplacering) visas. 
 
 

4  Tryck på -knappen för 
att återgå till föregående 
skärm.

5  Tryck på -knappen för 
att återgå till hemskärmen.

ANVÄNDA KLINISKA RESURSER - UTBILDNINGSBIBLIOTEK (FORTSÄTTNING)
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Visa bakgrundsinsformation
Om du trycker på knappen Shockwave Rationale 
(bakgrundsinformation om chockvåg) visas en lista över tillgängliga 
behandlingsalternativ, och en översikt över tillgängliga parametrar.

1  På skärmen Clinical 
Resources (kliniska resurser) 
trycker du på knappen 
Shockwave Rationale 
(bakgrundsinformation 
om chockvåg). 
Shockwave Rationale 
(bakgrundsinformation om 
chockvåg) visas.

2  Tryck på knappen  och 
 för att rulla genom 

informationen.

3  Tryck på -knappen för 
att återgå till föregående 
skärm.

4  Tryck på -knappen för 
att återgå till hemskärmen.

Visa kontraindikationer
Om du trycker på knappen Contraindications (kontraindikationer) 
visas en lista över sjukdomstillstånd för vilka radial tryckvågsterapi är 
kontraindikerad.

1  På skärmen Clinical 
Resources (kliniska 
resurser) trycker du på 
knappen Contraindications 
(kontraindikationer). 
Skärmen Contraindications 
(kontraindikationer) visas. 

2  Tryck på knappen  och 
 för att rulla genom 

informationen.

3  Tryck på -knappen för 
att återgå till föregående 
skärm.

4  Tryck på -knappen för 
att återgå till hemskärmen.

ANVÄNDA KLINISKA RESURSER - UTBILDNINGSBIBLIOTEK (FORTSÄTTNING)
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ANVÄNDA KLINISKA RESURSER - PATIENTKORT
Patientkortsknapparna används för att hantera den information som lagras på en patients datakort.

OBS: Den här knappen är endast aktiv då ett patientkort finns insatt i patientkortporten på enheten.

Visa och hämta behandlingar från patientkortet
Tryck på knappen Patient Card (patientkort) för att öppna de 
behandlingsdata om patienten som finns lagrade på kortet.

1  På skärmen Clinical 
Resources (kliniska resurser) 
trycker du på knappen 
Patient Card (patientkort). 
Skärmen Patient Card 
(patientkort) visas. 
 
 

2  Tryck på knappen  och 
 för att rulla genom 

behandlingssessionerna. 
Behandlingsparametrarna 
för den markerade 
behandlingen visas högst 
upp på skärmen.

3  Tryck på knappen  
och  om antalet 
behandlingssessioner 
omfattar fler än en sida.

4  Tryck på -knappen 
för att välja behandlings-
session. Skärmen med 
behandlings-parametrar 
visas.

5  Granska parametrarna för 
behandlingssessionen.

6  Tryck på knappen Run 
this Treatment (kör denna 
behandling) för att påbörja 
behandlingen.
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ANVÄNDA KLINISKA RESURSER - PATIENTKORT (FORTSÄTTNING)
Redigera smärtprofil
Med knappen Edit Pain Profile (redigera smärtprofil) kan du öppna 
den skärm för smärtinformation som ska sparas till patientkortet 
medan terapisessionen pågår. Informationen omfattar:

•	 Smärtskala före behandling
•	 Smärtskala efter behandling
•	 Smärttyp före behandling
•	 Smärttyp efter behandling
•	 Smärtkarta före behandling
•	 Smärtkarta efter behandling
•	 Behandlingsområde

1  På skärmen Clinical 
Resources (kliniska resurser) 
trycker du på knappen 
Edit Pain Profile (redigera 
smärtprofil). Skärmen 
Edit Pain Profile (redigera 
smärtprofil) visas. 
 
 
 

2  I avsnittet Pain Before 
Treatment (smärta före 
behandling) trycker du 
antingen på en numerisk 
eller visuell smärtskala.

3  Tryck på knappen  för 
att minska smärtgraden på 
skalan.

4  Tryck på knappen  för 
att öka smärtgraden på 
skalan.

5  Tryck på knappen Pain 
Type (smärttyp). Skärmen 
Select Pain Type Before 
Treatment (välj smärttyp 
före behandling) visas.

6  Tryck på smärttyp eller 
använda knapparna , 
  och  för att välja 
smärttyp. Du återgår till 
skärmen Edit Pain Profile 
(redigera smärtprofil) med 
den nya smärttyp som 
valts.
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ANVÄNDA KLINISKA RESURSER - PATIENTKORT (FORTSÄTTNING)

7  Tryck på knappen Edit Pain 
Map (redigera smärtkarta). 
Skärmen Pain Map Before 
Treatment (smärtkarta före 
behandling) visas.

8  Tryck på det kroppsområde 
där du avser tillämpa terapi. 
En purpurfärgad skuggning 
visas i de områden du 
tryckte på.

9  Tryck på knappen Clear 
(ta bort) för att ta bort alla 
områden som valts under 
det föregående steget.

10  Tryck på -knappen för 
att återgå till föregående 
skärm.

11  I avsnittet Pain After 
Treatment (smärta efter 
behandling) upprepar du 
steg 2-10.

12  Tryck på skärmen 
Treatment Area 
(behandlingsområde). 
Skärmen Select 
Treatment Area (välj 
behandlingsområde) visas. 
 
 

13  Tryck på det aktuella 
kroppsområdet på den 
främre eller bakre bilden 
för att välja den kroppsdel 
som ska behandlas. Du 
återgår då till skärmen 
Edit Pain Profile (redigera 
smärtprofil). 
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14  Tryck på Save to 
Patient Card (spara till 
patientkort) för att spara 
smärtinformation till 
patientkortet. 

15  Tryck på knappen  
för att återgå till skärmen 
Clinical Resources (kliniska 
resurser).

16  Tryck på -knappen för 
att återgå till hemskärmen.

ANVÄNDA KLINISKA RESURSER - PATIENTKORT (FORTSÄTTNING)
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Spara behandlingar till patientkortet
Om behandlingstiden utgår under en behandling, eller om du 
stoppar en behandling med STOP-knappen, ger dig enheten 
tillgång till alternativet att spara behandlingen till ett patientkort. 

1  Tryck på knappen Save 
to Patient Card (spara till 
patientkort) när du ombeds 
göra det.

2  Följ steg 2-13 på 
sidorna 58-60. 
 

3  När du trycker på knappen 
Save to Patient Card 
(spara till patientkort) visas 
meddelandet "Treatment 
has been saved for 
[patientens namn]." 
(Behandlingen har sparats 
för [patientens namn] visas 
ett kort ögonblick.

ANVÄNDA KLINISKA RESURSER - PATIENTKORT (FORTSÄTTNING)



ANVÄNDNING Intelect® RPW

63

ANVÄNDA KLINISKA RESURSER - PATIENTKORT (FORTSÄTTNING)

Radera patientkort
Använd den här knappen för att ta bort all information på 
patientkortet.

1  För att radera all 
information patientkortet, 
sätter du in kortet som 
ska raderas i porten för 
patientdatakortet.

2  Tryck på knappen 
Erase Patient Card 
(radera patientkort). Ett 
meddelande visas för att 
verifiera raderingen.

Tryck på knappen No 
(nej) om du inte vill 
radera all information 
på patientkortet. Du 
återgår då till skärmen 
Clinical Resources (kliniska 
resurser). 

Tryck på knappen 
Yes (ja) för att radera 
all information på 
patientkortet.

OBS: Genom att trycka 
på knappen Yes 
(ja) kommer alla 
data oåterkalleligen 
att raderas från 
patientkortet.

Du återgår då till skärmen 
Clinical Resources (kliniska 
resurser).
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ANVÄNDA KLINISKA RESURSER - ENHETSINSTÄLLNINGAR

Lägga till och ändra kliniknamnet

1  På skärmen Clinical 
Resources (kliniska 
resurser) trycker du på 
knappen Unit Settings 
(enhetsinställningar). 
Skärmen Unit Setup 
(enhetsinställningar) visas.

2  På skärmen Unit Setup 
(enhetsinställningar) 
trycker du på knappen 
Clinic Name (kliniknamn). 
Tangentbordsskärmen 
visas.

3  Skriv in namnet på det nya 
protokollet. Namnet på det 
nya protokollet kan bestå 
av upp till 25 alfanumeriska 
tecken.

4  Tryck på knappen  
för att spara namnet på 
protokollet och återgå 
till skärmen Unit Settings 
(enhetsinställningar).

5  Tryck på knappen  
för att radera den nya 
information som du kan 
ha angett och återgå till 
skärmen Unit Settings 
(enhetsinställningar).

Öka och minska enhetsvolymen
På skärmen Unit Settings (enhetsinställningar) trycker du flera 
gånger på knappen Volume (volym) tills lämplig volym visas. Varje 
gång du trycker på knappen Volume (volym) ljuder en ton vid den 
volymnivå som visas. Volymen kvarstår på samma nivå även efter att 
enheten stängts av.

För att öppna skärmen Unit Settings (enhetsinställningar) trycker du på knappen Unit Settings (enhetsinställningar) på skärmen Clinical 
Resources (kliniska resurser). Programvarans versionsnummer visas högst upp på skärmen.
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ANVÄNDA KLINISKA RESURSER - ENHETSINSTÄLLNINGAR (FORTSÄTTNING)
Ställa in datum och tid

1  På skärmen Unit Settings 
(enhetsinställningar) trycker 
du på knappen Set Date 
and Time (ange datum och 
tid). Skärmen Set Date and 
Time (ange datum och tid) 
visas. 
 
 

2  Tryck på knappen  
och  för att ställa in år, 
månad, dag, timme och 
minut.

3  Tryck på knappen  
för att spara de datum- 
och tidsinställningar du 
angav och återgå till 
skärmen Unit Settings 
(enhetsinställningar). 

Återställa enhetsinställningar
Den här knappen återställer inställningar som språk, volym och 
kliniknamn tillbaka till de ursprungliga fabriksinställningarna.

1  På skärmen Unit Settings 
(enhetsinställningar) trycker 
du på knappen Reset 
Unit Settings (återställ 
enhetsinställningar). Åter-
ställningsmeddelandet visas.

2  Peka någonstans på LCD-
skärmen. Du återgår då 
till skärmen Unit Settings 
(enhetsinställningar).

Återställa 
standardprotokoll

1  För att återställa alla 
användarprotokoll till 
standardparametrarna 
trycker du på knappen 
Reset Default Protocols 
(återställ standardprotokoll). 
Ett meddelande visas för 
att verifiera återställningen.
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ANVÄNDA KLINISKA RESURSER - ENHETSINSTÄLLNINGAR (FORTSÄTTNING)
Tryck på knappen No (nej) 
om du inte vill återställa 
alla användarprotokoll till 
standardparametrarna. 
Du återgår då till 
skärmen Unit Settings 
(enhetsinställningar).

Tryck på knappen Yes (ja) 
för att återställa alla reset 
alla användarprotokoll till 
standardparametrarna.

OBS: Genom att trycka 
på knappen Yes 
(ja) kommer du 
oåterkalleligen 
att ta bort alla 
användarprotokoll 
du kan ha skapat.

Du återgår då till 
skärmen Unit Settings 
(enhetsinställningar). 

Ändra språk

1  På skärmen Unit Settings 
(enhetsinställningar) trycker 
du på knappen Language 
(språk). Skärmen Language 
(språk) visas.

2  Tryck på knappen  och
 för att rulla igenom 

sidorna med tillgängliga 
språk.

3  Tryck på språket för att 
markera det, eller tryck på 
knappen  och  för att 
rulla igenom listan.

4  Tryck på knappen  för 
att godta det markerade 
valet. Du återgår då till 
skärmen Unit Settings 
(enhetsinställningar).  
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ANVÄNDA KLINISKA RESURSER - ENHETSINSTÄLLNINGAR (FORTSÄTTNING)
Observera att alla knappar 
nu visas i det språk du 
valde. 
 
 
 
 
 
 
 

Redigera standardsändare för kanaler

1  På skärmen Unit Settings 
(enhetsinställningar) 
trycker du på knappen Ch1 
Default Transmitter (kanal1 
standardsändare). Skärmen 
Select Transmitter (välj 
sändare) visas. 
 
 
 

2  Tryck på sändaren för att 
markera den, eller tryck på  

- och -knapparna för 
att rulla genom listan över 
tillgängliga sändare. 
 
 
 

3  Tryck på knappen 
Transmitter Information 
(sändarinformation) för att 
visa tekniska detaljer om 
sändaren.

4  Tryck på -knappen för 
att godta det markerade 
valet och återgå till Edit 
Treatment (redigera 
behandling).

5  Tryck på -knappen för 
att återgå till föregående 
skärm.
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ANVÄNDA KLINISKA RESURSER - ENHETSINSTÄLLNINGAR (FORTSÄTTNING)
6  Om du väljer att använda 

ett annat handstycke 
under terapin, upprepa 
steg 1-5 för knappen Ch2 
Default Transmitter (kanal2 
standardsändare). 
 

Återställa pulsräknare
Med pulsräknarfunktionen kan enheten spåra antalet pulser 
för sändaren i underhållssyfte. Efter ett visst antal pulser måste 
projektilen bytas ut. För instruktioner av utbyte av projektilen, se 
sidan 76.

Pulsräknaren övervakar antalet pulser för en sändare som är 
ansluten till samma kontakt vid varje terapisession. Du kan t.ex. 
hålla R-SW:n ansluten till kanal 1, och pulsräknaren håller reda på 
antalet pulser för R-SW på kanal 1. Pulsräknaren kan även övervaka 
antalet pulser för en annan sändare så länge den alltid är ansluten 
till samma kontakt. 

Däremot kan inte enheten spåra antalet pulser om kontakter och 
sändare växlas (dvs. R-SW:n är ansluten till kanal 2). Därför måste du 
ansluta sändarna till samma kontakt vid varje terapisession för att 
pulsräknaren ska visa korrekta värden.

OBS: Projektiler och guiderör måste bytas ut efter  
1 000 000 pulser.

Gör så här för att visa pulsräknaren:

1  På skärmen Unit Settings 
(enhetsinställningar) trycker 
du på knappen Pulse 
Counter (pulsräknare). 
Skärmen Pulse Counter 
(pulsräknare) visas. 
 
 
 

2  Tryck på knappen Reset 
(återställ) bredvid önskad 
sändare för att återställa 
räknaren till noll. 
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ANVÄNDA KLINISKA RESURSER - ENHETSINSTÄLLNINGAR (FORTSÄTTNING)
3  Tryck på knappen Reset 

All (återställ alla) för att 
återställa alla pulsräknare 
till noll.
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BEHANDLINGSTIPS
Applikatorn placeras över den tidigare diagnostiserade 
smärtregionen. För att starta och stoppa chockvågsapplicerandet 
måste du trycka på handstyckets trigger-knapp.

Tänk på följande:

•	 Applicera inte fler än 300 pulser på samma plats.
•	 Undvik att pressa sändaren hårt mot behandlingsområdet. 

Starkt tryck behövs inte för effektiv och framgångsrik 
behandling.

•	 Stoppa behandlingen efter maximalt 6000 pulser.

Positionera handstycke
Placera handstycket på den kroppsdel som skall behandlas enligt 
den medicinska indikationen.

 

Hålla handstycket som en penna

Handstycket ska hållas 
bakom den bakre 
hylsan. Detta sätt att 
hålla i applikatorn 
rekommenderas för taktil 
behandling. 
 
 
 

Hålla handstycket som ett handtag

Handstycket fattas med 
hela handen bakom 
den bakre hylsan. Detta 
sätt att hålla applikatorn 
rekommenderas 
vid behandling av 
smärtregioner som täcker 
relativt stora områden.

VARNING
Att använda enheten vid tryck högre än 3 bar utan någon träffyta kan 
resultera i skada på handstycket.



ANVÄNDNING Intelect® RPW

71

BEHANDLINGSTIPS (FORTSÄTTNING)

Använda båda händerna för att hålla i handstycket

Detta sätt att 
hålla i applikatorn 
rekommenderas 
vid behandling av 
smärtregioner som är 
begränsade till specifika 
punkter.
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FEL

Fel-
kod

Beskrivning

100 Knappen Patient Card (patientkort) trycktes ner, men inga giltiga 
behandlingar hittades på patientkortet.

101 Knappen Save to Patient Card (spara till patientkort) trycktes ner, 
men det finns inget patientkort insatt.

102 Knappen Save to Patient Card (spara till patientkort) trycktes 
ner, men det kort som finns insatt i porten för patientdatakort är 
inget giltigt patientdatakort.

103 Knappen Save to Patient Card (spara till patientkort) trycktes ner, 
men det kort som nu finns insatt i porten för patientdatakort är 
fullt.

104 Knappen Save to Patient Card (spara till patientkort) trycktes 
ner, men det finns redan en behandling med det namnet på 
patientkortet.

105 Inget patientnamn angavs då knappen Save to Patient Card 
(spara till patientkort) trycktes ner.

106 Inget protokoll angavs vid försöket att spara ett protokoll.

107 Knappen Retrieve Protocol (hämta protokoll) trycktes ner, men 
inga användarprotokoll har ställts in på enheten. Se sidan 51 för 
mer information om att spara användarprotokoll.

108 Protokollet kan inte sparas därför att enheten redan innehåller 
maximalt antal sparade protokoll.

Fel-
kod

Beskrivning

109 Försöker få åtkomst till MMC-kortet, men det finns inget kort 
insatt i MMC-porten.

110 Användaren försöker uppdatera enhetens programvara, 
men det MMC som är insatt i MMC-porten är inte en 
programuppdaterings-MMC.

111 Det uppstod ett fel då ett försök gjordes att uppdatera 
programvaran på kontroll-PCB:n.

112 Det uppstod ett fel då ett försök gjordes att uppdatera 
programvaran på gränssnittskortet.

113 Den behandling som öppnas på patientkortet är av traktiontyp.

114 Den behandling som öppnas på patientkortet är en 
elektroterapeutisk typ av behandling.

115 Den behandling som öppnas på patientkortet är av 
behandlingstypen kontinuerlig passiv rörelse (CPM).

116 Den behandling som öppnas på patientkortet är av 
behandlingstypen kortvågsdiatermi.

117 Den behandling som öppnas på patientkortet är en okänd typ 
av behandling.

Felkoder och felbeskrivningar
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FEL (FORTSÄTTNING)

Fel-
kod

Beskrivning

118 En knapp trycktes som öppnade MMC-kortet (t.ex. Radial Pres-
sure Wave Rationale (bakgrundsinformation om radial tryckvåg), 
Contraindications (kontraindikationer), etc.), med den MMC som 
sattes in i MMC-porten är inte den korrekta MMC:n.

119 Knappen Delete (radera) trycktes ner medan ett standardproto-
koll (fabriksprotokoll) var markerat.

121 START-knappen trycktes ner, men en handstyckekabel är inte 
ansluten till något uttag.

122 START-knappen trycktes ner, men en handstyckekabel är inte 
ansluten till något Kanal 1-uttag.

123 START-knappen trycktes ner, men en handstyckskabel är inte 
ansluten till något Kanal 2-uttag.

124 Användaren försöker använda fel sändare med det valda proto-
kollet.

125 Sändaren på Kanal 1 har uppnått en miljon pulser.

126 Sändaren på Kanal 2 har uppnått en miljon pulser.

127 Handstyckskablen har kopplats bort från kontakten under en 
terapisession.

 
VARNING

Om ett felmeddelande eller en varning visas som börjar på 2 eller 3,  
stoppa omedelbart all användning av enheten och kontakta 
leverantören eller DJO för service. Fel och varningar av denna typ tyder 
på ett internt problem i enheten som måste undersökas av DJO eller en 
servicetekniker som är auktoriserad av DJO innan systemet används igen.

Att använda en enhet som anger ett felmeddelande eller en varning 
av detta slag kan medföra risk för skada på patient, användare eller 
omfattande inre skador på systemet.

 VARNING
Om skärmen slutar fungera eller om andra uppenbara fel uppstår skall 
du omedelbart stänga av enheten via strömbrytaren och kontakta en 
auktoriserad servicetekniker.
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UNDERHÅLLA INTELECT RPW

Rutinunderhåll
Tänk på följande då du underhåller enheten:

•	 Som tillverkare ansvarar DJO för enhetens säkerhet och 
pålitlighet enbart om den används i enlighet med den här 
bruksanvisningen.

•	 Säkerhetsinspektioner, underhåll, reparationer och ändringar 
får endast utföras av  ett auktoriserat servicecenter eller en 
servicetekniker som är auktoriserad av DJO.

Rengöring och desinficering
När du rengör enheten ska du tänka på följande:

1  Koppla ur enheten och 
avlägsna handstyckets 
sladd ur enhetens uttag.

2  Torka av överflödigt 
kontaktgel från sändaren.

3  Rengör basenheten 
med en mjuk, ren trasa 
fuktad med vatten och 
ett milt, antibakteriellt 
rengöringsmedel Slipande 
medel eller lösningsmedel 
får inte användas.

4  Efter all användning på 
patient ska du rengöra 
R-SW-handstycket (ta 
först bort främre och 
bakre hylsorna - sidan 28). 
Rengör med en mjuk trasa 
och en alkoholbaserad 
ytrengöringsduk, eller 
ett milt, antibakteriellt 
rengöringsmedel. Slipande 
medel eller lösningsmedel 
får inte användas. Se steg 7 
och 8 på sidan 74 för mer 
information om att rengöra 
sändaren.

5  För att rengöra handtaget 
tar du bort skyddskudden 
genom att dra den uppåt 
och från handtaget. 
Använd en mjuk, ren trasa 
fuktad med vatten eller 
ett milt, antibakteriellt 
rengöringsmedel för 
att torka av handtaget. 
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Slipande medel eller 
lösningsmedel får inte 
användas.

6  Vänta tills enheten har 
torkat helt innan den 
används på nytt.

7  Vi rekommenderar att 
sändaren rengörs med ett 
ultraljudsrengöringsbad 
avsett att desinficera 
värmekänsliga, 
återanvändbara medicinska 
instrument. Om ett 
ultraljudsbad inte finns 
tillgängligt, rengör 
delarna under rinnande 
vatten och torka av dem 
med en alkoholbaserad 
ytrengöringsduk, 
eller spreja med 
ett alkoholbaserat 
ytrengöringsmedel och 
torka av dem med en mjuk, 
ren trasa.

8  När sändaren rengörs, skjut 
åt sidan mellanringen så 
att den inre kaviteten kan 
rengöras.

9  Sätt samman sändaren och 
handstycket genom att 
vända på proceduren i steg 
4 och 3.

Underhåll av handstycket
Flitig rengöring rekommenderas (efter varje användningsdag).

Teknik
Använd rengöringsborsten som medföljde handstycket för 
att rengöra guideröret på samma sätt som när man rengör en 
gevärspipa. Rengör även för hand med en mjuk dukprojektil.

Försiktighet! Använd inte smörjmedel när du rengör röret eller 
projektilen. 

UNDERHÅLLA INTELECT RPW (FORTSÄTTNING)
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Ta bort och återställa vattenflaskan
Töm vattenflaskan minst en gång i veckan eller när den halvfull. Gör 
så här:

1  Koppla ur enheten från 
strömförsörjningen.

2  Dra ut lådan. 
 
 
 
 

3  Dra ut flaskan från hållaren. 
 
 
 
 
 
 
 

4  Håll i locket, vrid flaskan 
moturs och ta bort locket

5  Töm innehållet i flaskan. 
 
 
 
 

6  Sätt tillbaka flaskan genom 
att hålla i locket och vrida 
flaskan medurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNDERHÅLLA INTELECT RPW (FORTSÄTTNING)
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7  Sätt i flaskan i hållaren.

8  Skjut in lådan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byta ut projektilen och guideröret
Projektiler och guiderör måste bytas ut efter 1 000 000 pulser. Gör så 
här för att byta ut sändaren:

1  Koppla ur enheten och ta 
bort handstyckets kabel 
från kontakten på enheten.

2  Skruva av den bakre 
hylsan genom att vrida 
den moturs och hålla i 
handstycket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNDERHÅLLA INTELECT RPW (FORTSÄTTNING)
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3  Skruva loss skaftet på 
handstycket genom att 
vrida det moturs.

OBS: Använd den 
medföljande 22 mm 
skiftnyckeln om 
så behövs. 
 

4  Ta bort skaftet från 
handstyckets hölje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Projektilen kan ligga inuti 
handtaget. Sätt handen 
över hålet i handtaget 
och vänd på handtaget 
så att projektilen faller ut i 
handen. 

Om projektilen ligger i 
skaftet, sätter du handen 
över den öppna änden av 
skaftet och vänder på det 
så att projektilen faller ut i 
handen.

OBS: Se till så att hela 
projektilen kommer 
ut. Den kan ha 
gått sönder under 
användningen. 
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6  Skjut den långa änden av insexnyckeln genom hålet på guideröret.

7  Medan du håller i skaftet med ena handen, drar du ut guideröret ur skaftet med den andra 
handen.

OBS: Guideröret sitter tätt i skaftet så du måste dra hårt för att få loss det.

8  Kassera den använda projektilen.

9  Rengör utsidan på skaftet, sändaren och skruvlocket med en mjuk, ren trasa fuktad med vatten 
eller ett milt, antibakteriellt rengöringsmedel. Slipande medel eller lösningsmedel får inte 
användas. 

OBS: Vänta tills de rengjorda komponenterna har torkat innan du fortsätter med steg 10.

10  Rengör rörets insida med rengöringsborsten som medföljer handstyckessatsen. Enheten bör 
rengöras varje dag efter användning. 
 
OBS: Använd inte smörjmedel när du rengör handstycket. 
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11  Om så krävs, kan du byta ut 
den röda tätningsmuffen 
genom att trycka in den i 
öppningen på skaftet tills 
det blir stopp. 
 
 
 
 

12  Sätt in den nya guideröret 
i skaftet.

OBS: Se till att du sätter 
in den del av 
guideröret som 
saknar hål i skaftet. 
 
 
 
 
 

13  Tryck in guideröret i skaftet 
tills det fäster. 
 
 
 
 
 
 
 

14  Sätt in den nya projektilen i 
guideröret. 
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15  Sätt in skaftet i handtaget 
och vrid det medurs tills 
det sitter som det ska. 
 
 
 
 
 
 

16  Använd ena handen till 
att hålla i handtaget och 
den andra handen för att 
fästa skaftet i handtaget 
med hjälp av den 22 mm 
skiftnyckeln.

OBS: Sätt fast skaftet så 
att du inte kan lossa 
det med handen. 
 
 

17  Skruva tillbaka den bakre 
hylsan genom att vrida 
den medurs och hålla i 
handstycket.

18  Anslut enheten och koppla 
handstyckskabeln till 
uttaget på enheten.

19  Återställ räknaren genom 
att följa stegen som börjar 
på sidan 67.

 FARA
Om enheten inte kan användas säkert måste den repareras av en 
auktoriserad servicetekniker och användarna måste underrättas om 
farorna med enheten.

UNDERHÅLLA INTELECT RPW (FORTSÄTTNING)
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FARA
•	Under inga omständigheter får vätska tränga in i enhetens 

öppningar, (t.ex. anslutninguttagen för handstyckeskablarna). Därför 
skall du inte använda rengörings- eller desinfektionsspray.
•	Enheten, handstycket och kablarna får inte steriliseras med ånga eller 

gas.
•	Rengör aldrig enheten med slipande medel, desinfektionsmedel eller 

lösningsmedel som kan repa höljet eller LCD:n eller på annat sätt 
skada enheten.
•	För att förhindra elektriska stötar skall du dra ut elsladden ur 

kontakten innan du rengör eller desinficerar enheten.

Säkerhetsinspektioner
Följande säkerhetsinspektioner måste genomföras för denna enhet. 
Detta måste göras av personer som genom utbildning, kunskap 
eller praktisk erfarenhet är kapabla att genomföra korrekta och 
självständiga inspektioner.

Visuell inspektion (dagligen)

Då du utför de dagliga inspektionerna av enheten, ska du särskilt 
uppmärksamma följande områden rörande potentiell skada:

•	 Åverkan på höljet
•	 Skada på elkabel
•	 Skada på handstycksanslutning
•	 Kabelskada på handstycke

Funktionstest (dagligen)

Då du utför de dagliga inspektionerna av enheten, ska du särskilt 
uppmärksamma följande områden rörande potentiell skada:

•	 Att indikatorerna fungerar korrekt
•	 Att driftslägen visas

OBS: Det är vårdinrättningens ansvar att kontrollera 
att enheten följer inrättningens liksom lokala och 
nationella gränser för jordslutning.

UNDERHÅLLA INTELECT RPW (FORTSÄTTNING)
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Service

Intelect RPW-enheten måste omkalibreras om den inte 
fungerar inom specifikationerna efter att rutinunderhåll och 
säkerhetsinspektioner har utförts. Vi rekommenderar att alla DJO 
radiala tryckvågsbehandlingsprodukter returneras till fabriken eller 
ett auktoriserat servicecenter för reparationer och omkalibreraing. 
Kontakta återförsäljaren eller den lokala DJO-kundtjänsten 
beträffande service, garanti eller reparation för enheten.

OBS: Enheten kalibrerades under tillverkningenprocessen 
och är klar för drift efter leverans.

UNDERHÅLLA INTELECT RPW (FORTSÄTTNING)

FARA
Icke-auktoriserade reparationer får inte genomföras under några 
omständigheter.
Returnera enheten till DJO för service.

Rådets direktiv 2002/96/EC beträffande Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE). Anger ett krav på att inte kassera 
WEEE som vanliga sopor. Kontakta den lokala distributören för 
information rörande kassering av enheten och tillbehören.
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OBS: Elkabeln som medföljer systemet passar för elnätet i 
det land den är avsedd för.

STANDARDTILLBEHÖR

REF. Beskrivning Ant.

28668 Intelect RPW bruksanvisning på CD 1
28671 Intelect RPW snabbguide 1
4248 Conductor™ ledningsgel 250 ml-flaska 1

28700 Handstyckestillbehörsset som innefattar följande: 1
28699      D-ACTOR (R-SW) handstyckesapplikator 1
28736      Projektil 3
17638      R15 - 15 mm ESWT-sändare 1
28724      D20-S D-ACTOR® 20 mm-sändare 1
28737      Tätningsset 1
28738      Guiderör 2
28739      Rengöringsborste 1

REF. Beskrivning Ant.

En av följande nätkablar:

14679 USA [18 AWG, 300 cm] 1

14814 Schweiz [18 AWG, 300 cm] 1

14815 Storbritannien [18 AWG, 300 cm] 1

14816 Indien [18 AWG, 300 cm] 1

14817 Israel [18 AWG, 300 cm] 1

14818 Danmark [18 AWG, 300 cm] 1

14819 Australien [18 AWG, 300 cm] 1

14820 EU [18 AWG, 300 cm] 1

14821 Japan [18 AWG, 300 cm] 1

EXTRA TILLBEHÖR
REF. Beskrivning Ant.

28701 Revisionssats som innehåller ersättningsguiderör och 2 projektiler 1

28725 D35 D-ACTOR® 35 mm-sändare 1

28726 F15 fokuslins 15 mm-sändare 1

28728 D15 Deep Impact® 15 mm-sändare 1

28729 C15 CERAma-x® ESWT 15 mm-sändare 1

REF. Beskrivning Ant.

28730 V-ACTOR® handstycksapplikatorsats som innehåller följande: 1

28740         V25 V-ACTOR® 25 mm vibrationssändare 1

28741         V40 V-ACTOR® 40 mm vibrationssändare 1

28742 Röd tätningsmuff 1
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DJO, LLC (”Företaget”) garanterar att Intelect RPW-enheten (”Produkten”) är fri från material- och tillverkningsfel. Denna garanti skall förbli giltig i tre år från konsumentens ursprungliga inköpsdatum. 
Om denna produkt upphör att fungera under den treåriga garantiperioden pga defekt i material eller utförande kommer företaget eller återförsäljaren, efter företagets gottfinnande, att reparera eller 
byta ut produkten utan kostnad.

Alla reparationer på Produkten måste utföras av en servicetekniker som har auktoriserats av Företaget. Vid modifieringar eller reparationer utförda av icke auktoriserade företag eller personer upphör 
garantin att gälla.

Garantiperioden för tillbehör är 365 dagar eller 5 miljoner elektriska stötar.
 
Denna garanti täcker inte:
	 •	Reservdelar	eller	arbete	som	tillhandahålls	av	annan	än	Företaget,	återförsäljaren	eller	en	av	Företaget	godkänd	servicetekniker. 
	 •	Defekter	eller	skador	orsakade	av	arbete	som	tillhandahållits	av	annan	än	Företaget,	återförsäljaren	eller	en	av	Företaget	godkänd	servicetekniker. 
	 •	Eventuella	funktionsfel	eller	funktionsbortfall	orsakade	av	felaktig	användning	av	Produkten,	inklusive,	men	inte	begränsat	till,	underlåtelse	att	vidta	rimliga	och	nödvändiga,	 
   eller all användning som inte är förenlig med användarhandboken för Produkten. 
	 •	DJO,	LLC	är	inte	ansvarigt	för	person-	eller	egendomsskada	som	följd	av	ändringar	eller	service	som	utförts	av	icke	auktoriserad	servicepersonal	från	DJO,	LLC.

FÖRETAGET ÄR INTE ANSVARIGT FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR.
I vissa regioner gäller inte undantag eller begränsning av direkta eller indirekta skador. Därför är det möjligt att begränsningen ovan inte gäller dig.

Följande krävs för att Företaget eller återförsäljaren skall utföra garantireparationer:

 1. En skriftlig begäran riktad till Företaget eller återförsäljaren måste författas inom garantiperioden. 

 2. Ägaren skall skicka Produkten till Företaget eller återförsäljaren.

Denna garanti ger dig särskilda rättigheter reglerade i lag och på vissa platser gäller även andra rättigheter.

Företaget ger inga rättigheter till någon person eller representant att utfästa några andra förpliktelser eller ansvar vid försäljning av Produkten. Varje utfästelse eller garanti som inte omfattas av garantin 
skall anses vara av noll och intet värde.

FÖRELIGGANDE GARANTI ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,  
INKLUSIVE GARANTIER ELLER LÄMPLIGHET FÖR FÖRSÄLJNING ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.
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TABELL 1: VÄGLEDNING OCH TILLVERKARENS DEKLARATION – ELEKTROMAGNETISKA UTSTRÅLNINGAR

Intelect RPW-enheten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras i tabellen nedan. Användaren av Intelect 
RPW-enheten skall säkerställa att den används i en sådan miljö.

Strålningstester Överensstämmelse Elektromagnetisk miljö - vägledning

RF-strålning
CISPR 11

Grupp 1 Intelect RPW använder RF-energi enbart för intern funktion. Därför är RF-strålningarna mycket låga och det är osannolikt att de orsakar 
störningar på elektronisk utrustning i närheten.

RF-strålning
CISPR 11

Klass A

Intelect RPW lämpar sig för användning i alla slags lokaler, utom bostäder, och sådana lokaler som är direktanslutna till det allmänna 
lågspänningsnätet som försörjer byggnader som används för bostäder.

Harmonisk utstrålning
IEC 61000-3-2

Klass A

Spänningsvariationer/
flickerutstrålning
IEC 61000-3-3

Överensstämmer
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Immunitetstest
IEC 60601
Testnivå

Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö - vägledning

Elektrostatisk urladdning
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV luft

±6 kV kontakt
±8 kV luft

Golven ska vara av trä, betong eller keramikplattor. Om golven är täckta med syntetiskt material ska 
den relativa fuktigheten vara minst 30 %.

Elektrisk snabb transient/
burst

IEC 61000-4-4

±2 kV för 
strömförsörjningsledningar

±1 kV för in/utmatningsledningar

±2 kV för 
strömförsörjningsledningar

E/T - inga in/
utmatningsledningar

Elförsörjningskvaliteten ska motsvara en typisk kommersiell eller sjukhusmiljö.

Spänningssprång
IEC 61000-4-5

±1 kV differentialläge
±2 kV vanligt läge

±1 kV differentialläge
±2 kV vanligt läge

Elförsörjningskvaliteten ska motsvara en typisk kommersiell eller sjukhusmiljö.

Spänningsfall, korta avbrott 
och spänningsvariationer i 

elförsörjningsledningar
IEC 61000-4-11

<5 % UT 
(>95 % fall i UT) för 0,5 cykler

40 % UT 
(60 % fall i UT) för 5 cykler

70 % UT 
(30 % fall i UT) för 25 cykler

<5 % UT 
(>95 % fall i UT) för 5 cykler

<5 % UT 
(>95 % fall i UT) för 0,5 cykler

40 % UT 
(60 % fall i UT) för 5 cykler

70 % UT 
(30 % fall i UT) för 25 cykler

<5 % UT 
(>95 % fall i UT) för 5 cykler

Elförsörjningskvaliteten ska motsvara en typisk kommersiell eller sjukhusmiljö. Om användaren av 
Intelect RPW kräver kontinuerlig drift under ett strömavbrott, rekommenderar vi att Intelect RPW 
försörjs via en avbrottsfri strömförsörjning eller ett batteri.

Styrkefrekvens (50/60Hz) 
magnetfält

IEC 61000-4-8

3 a/m 3 a/m Styrkefrekventa magnetfält ska hålla sig på nivåer som är karaktäristiska för en typisk placering i en 
typisk kommersiell eller sjukhusmiljö.

TABELL 2: VÄGLEDNING OCH TILLVERKARENS DEKLARATION – ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET

Intelect RPW-enheten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras i tabellen nedan. Användaren av Intelect 
RPW-enheten skall säkerställa att den används i en sådan miljö.

OBS: UT är växelströmsspänningen före applicering av testnivå.
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Immunitetstest
IEC 

60601
Testnivå

Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö - vägledning

Bärbar och mobil utrustning för radiokommunikation närmare någon del av Intelect RPW, inklusive kablar, än det rekommenderade 
avstånd som beräknats med den ekvation som är tillämplig på sändarens frekvens.

Rekommenderade avstånd:

Ledd RF
IEC 61000-4-6

3 vrms
150 kHz till  

80 MHz

3 vrms d = [3,5]√P  
           V1

Utsänd RF
IEC 61000-4-3

3 v/m
80 MHz till  

2,5 GHz

3 v/m d = [3,5]√P  80 MHz till 800 MHz 
           E1

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

där P är sändarens maximala uteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare och d är det rekommenderade avståndet i meter (m).
Fältstyrkorna från fasta RF-sändare, vilka avgörs av en elektromagnetisk undersökning på platsa, ska understiga 
överensstämmelsenivån hos respektive frekvensområdeb.
Störning kan inträffa i närheten av utrustning märkt med följande symbol:  

TABELL 2: VÄGLEDNING OCH TILLVERKARENS DEKLARATION – ELEKTROMAGNETISKA IMMUNITET 
  (FORTSÄTTNING)
Intelect RPW-enheten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras i tabellen nedan. Användaren av Intelect 
RPW-enheten skall säkerställa att den används i en sådan miljö.

OBS 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.

OBS 2: Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor.
a Fältstyrkor från fasta sändare, som basstationer för radio, telefoner (mobila/sladdlösa) och landbunden mobil radio, amatörradio, AM- och FM-utsändningar och TV-utsändningar kan inte förutsägas teoretiskt med noggranhet. 
För att bedöma den elektromagnetiska miljön rörande RF-sändare bör en en elektromagnetsk undersökning på plats kanske göras. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där Intelect RPW överskrider den gällande 
RF-övernsstämmelsen ovan, skall Intelect RPW observeras beträffande normal drift. Om onormala prestanda iakttas, kan ytterligare åtgärder bli nödvändiga som att ändra riktning på eller flytta Intelect RPW.
b Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkan vara mindre än 3 v/m.
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Uppskattad maximal uteffekt hos 
sändare

W

Avstånd enligt sändarens frekvenS 
s

150 kHz till 80 MHz

d = [3,5]√P  
    V1

80 MHz till 800 MHz

d = [3,5]√P 
E1

800 MHz till 2,5 GHz

d = [7]√P 
E1

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

TABELL 3:  REKOMMENDERADE AVSTÅND MELLAN PORTABEL OCH MOBIL RF-KOMMUNIKATIONUTRUSTNING
  OCH INTELECT RPW
Intelect RPW-enheten är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där utstrålade RF-störningar är kontrollerade. Köparen eller 
användaren av Intelect RPW kan bidra till att förebygga elektromagnetisk störning genom att upprätthålla ett minimiavstånd mellan 
bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och Intelect RPW enligt nedanstående rekommendationer, i enlighet med den 
maximala uteffekten hos kommunikationsutrustningen.

För sändare med en maximal uppskattad uteffekt och som inte listas ovan, kan det rekommenderade avståndet d i meter (m) beräknas med den 
ekvation som lämpar sig för sändarens frekvens, där P är den maximala uppskattade uteffekten i watt (W) enligt sändarens tillverkare.

OBS 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensområdet.
OBS 2: Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer.. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektion från byggnader, 

föremål och människor.
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