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Bu el kitabının, Intelect® RPW sistemine sahip olan bireyler ve operatörler için yazılmıştır. Kullanım, güvenlik uygulamaları ve bakım 
konusunda genel bilgiler içermektedir. Ünitenizin kullanımını, verimliliğini ve kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, üniteyi 
çalıştırmadan önce lütfen bu el kitabını baştan sona okuyun ve kontrolleri ve aksesuarları iyice öğrenin. Bu el kitabında, Intelect RPW 
sisteminin sahipleri ve operatörleri için genel güvenlik, kullanım, bakım ve temizlik talimatları bulunmaktadır.

Bu el kitabında belirtilen teknik özellikler, yayın tarihi itibariyle geçerlidir. Ancak DJO, LLC'nin sürekli iyileştirme politikasına bağlı olarak bu 
teknik özelliklerde DJO, LLC tarafından herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın istenildiği zaman değişiklikler yapılabilir.

Hastaya herhangi bir tedavi uygulamadan önce, bu donanımın kullanıcıları, mevcut olan her tedavi moduyla ilgili bilgileri, endikasyonları, 
kontraendikasyonları, uyarıları ve güvenlik önlemlerini okumalı, anlamalı ve bunlara uymalıdır. Radyal basınçlı dalga terapisine ilişkin ilave 
bilgiler için başka kaynaklara da başvurun.

Operatörün Nitelikleri
Intelect RPW sadece tıbbi uzmanlar tarafından kullanım amacıyla üretilmiştir ve sadece klinik ortamda, yetkili tıbbi uzmanlar tarafından 
kullanılmasına izin verilmektedir. Bu uzmanların tıbbi prosedürler ve uygulamaları üzerine ve bunun yanı sıra teknoloji hakkında 
uygulamaya dönük bilgiye sahip olması ve sayfa18 dahilinde listelenen endikasyonların tedavisi konusunda deneyimli olması gereklidir. 
Uzmanların görme, duyma ve okur yazarlık gibi temel fiziksel ve bilişsel ön koşullara sahip olması gereklidir. Ayrıca, üst uzuvların temel 
işlevlerinin gerçekleştirilebilmesi de beklenmektedir.

Intelect RPW 18 ve 65 yaş arasındaki demografik hedef kitle için tasarlanmıştır.
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Ürünün Açıklaması
Intelect RPW özellikle steril olmayan tıbbi tesislerde kullanım amacıyla üretilmiştir. Intelect RPW radyal, pnömatik biçimde üretilmiş, düşük 
enerjili akustik dalgalar (şok dalgaları) veya basınç pulsları ile tedavi endikasyonlarına olanak sağlar.

Intelect RPW, şok dalgası üretmek için aplikatöründe yüksek hassasiyetli balistik bileşenler içeren, sıkıştırılmış hava ile çalıştırılan balistik şok 
dalgası jeneratörüdür. Sıkıştırılmış hava ile hızlandırılan projektilin hareketi ve ağırlığı, projektil hareketsiz yüzeye (şok vericisi) çarptığında ses 
enerjisine dönüştürülen kinetik enerji üretir. Bu akustik puls, hedef dokuya doğrudan aktarılır.

Bu dalgalar fiziksel olarak radyal basınçlı dalgalar şeklinde sınıflandırılır. Uygulanan basınç pulsu, doku içinde radyal olarak dağılır ve doku 
bölgelerinde terapötik etkiye sahiptir.

NOT: Yukarıda bahsedilen ilkelere dayalı olarak çalışan tıbbi cihazlar modern tıp literatüründe genellikle ekstrakorporeal şok dalgası 
sistemleri olarak bilinir.

Radyal basınçlı dalga tedavisi alanındaki en son klinik gelişmeleri takip edin. Tedavi için mevcut tüm güvenlik önlemlerine uyun. Radyal 
basınçlı dalga tedavisinin kullanımıyla ilgili uygun endikasyonlar ve kontraendikasyonlar hakkında bilgi sahibi olun.

Bu donanım, yalnızca lisanslı bir pratisyenin reçetesi ve gözetimi altında eğitimli bir klinisyen tarafından kullanılmalı ve 
satılmalıdır 

© 2017 DJO, LLC Tüm hakları saklıdır  Bu yayının DJO, LLC’nin açık yazılı onayı olmaksızın editoryal, resimsel veya yerleşim planını içeren herhangi bir derlemesinin her türlü kullanımı kesinlikle 
yasaktır  Bu yayın, DJO, LLC tarafından yazılmış, resimlendirilmiş ve dağıtım için hazırlanmıştır  Bu el kitabının belli kısımları STORZ MEDICAL'in izni ile oluşturulmuştur 
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D-35mmD-20mm

Dikkat D-20mm: D-20mm vericiyi darbesiz yüzeylere (vücut) uygularken ekranda 3 Bar’ı aşan basınç seviyeleri ile kullanmaktan 
kaçının. El takımı hasar görebilir.

Dikkat D-35mm:  D-35mm Vericide her zaman için ekranda 3 Bar’ı aşan basınçlardan kaçının. El takımı hasar görebilir.
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GENEL BİLGİLER
Intelect RPW 100 ünitesi, üniteyle birlikte sağlanan bileşenler ve bağımsız öğeler, bütün bir ünite olarak, halihazırda yürürlükte olan güvenlik 
standartlarına uygun olup, IEC 60601-1 ve tıbbi ürünlerle ilgili düzenlemelerin hükümleriyle uyumludur. Intelect RPW'nin uyumlu olduğu 
standartlar hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz. sayfa 30.

Ürün ve ürünün harici bileşenleri (aksesuar öğeleri), bu belgede sağlanan açıklama ve talimatlara uygun olarak gerektiği gibi kullanıldıkları 
takdirde güvenlidir. Bununla birlikte, ünite ya da harici bileşenleri tehlikeli durumlara yol açabilir. Bu nedenle, radyal basınçlı dalga ünitesini 
çalıştıracak kişilerin, çalışmaya başlamadan önce, ünitenin ve harici bileşenlerin potansiyel tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmaları oldukça 
önemlidir.

Lütfen, bu el kitabında yer alan tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.

Aşağıdaki özellikler Intelect RPW ünitesinde mevcuttur:

Berrak Dokunmatik Ekran LCD
Operatörün sadece dokunarak ekrandan bir seçenek seçmesini sağlar. Operatöre tedavi ayarları ile ilgili sürekli geribildirim vererek kurulum 
işlemi boyunca rehberlik eder. Katıldığı prosedürler sırasında operatöre en iyi görünürlüğü sunar. Operatörün üniteyi sadece LCD'ye basarak 
açabilmesini sağlar.

Clinical Protocols™
Önceden ayarlanmış parametrelerle bir tedaviyi ayarlamada etkili bir yaklaşım.

Quick Link Göstergeleri
Intelect RPW, kullanıcının spesifik klinik endikasyonları seçmesini ve seçilen Endikasyon için en yaygın terapiyi uygulamasını sağlayan 
benzersiz bir Quick Link Göstergeleri bölümüne sahiptir. Tüm modlar, normal düzenleme şekillerinde, tedaviyi her hastanın reçete edilen 
tedavisi için özelleştirmek üzere düzenlenebilir.
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GENEL BİLGİLER (DEVAMI)
Kullanıcı Protokolleri
Kullanıcı protokolleri hastalarınızın spesifik ihtiyaçlarına göre düzenlemeniz amacıyla, her programın (protokol) parametrelerini ayarlamanızı, 
kaydetmenizi ve değiştirmenizi sağlar. 200'e kadar kullanıcı protokolü oluşturabilirsiniz.

Ekran Koruyucu
Ekran koruyucu fonksiyonu normal bir bilgisayardaki ekran koruyucu gibi LCD ekranın ısınmasını azaltma görevi görür. Ünite 10 dakika 
boyunca hareket etmezse ekran koruyucu moduna girecektir. Kullanıcı dokunmatik ekrana ya da Kullanıcı Arabirimindeki herhangi bir 
düğmeye basarsa, Ana ekrana dönecektir.

Gerçek Zamanlı Saat
Gerçek Zamanlı Saat, ünite kapalı veya fişi çekili olsa bile tarih ve saat takibi yapar.

Kademeli Yoğunluk Artışı
Yoğunluğu Home (Ana Ekran) ve Edit Treatment (Tedavi Düzenle) ekranındaki Ramp (Kademeli Artış) düğmesi ile artırmak, ünitenin 
kademeli olarak yoğunluğu 1,4 bardan ayarlanan yoğunluğa getirmesine olanak sağlar. Bu özellik, tedavinin başından itibaren hastaya tam 
yoğunluğun verilmesinden ziyade yoğunluğun artırıldığı tedavi koşullarında kullanışlıdır.

Bazı hastalar önce RPW fikrinden rahatsız olabilir. Ancak, yoğunluğu kademeli olarak artırmak, hastanın çıkış basıncına alışmasına yardımcı 
olur. Özellikle kademeli artırma özelliği açılırsa, pulsların üçte biri verildikten sonra, yoğunluk artarak önceden belirlenen bar sayısının 
tamamına ulaşır. Intelect RPW'nin kademeli artış özelliği hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz. sayfa 44-45.
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Bu bölümde ve el kitabında bulunan güvenlik önlem talimatları özel sembollerle belirtilmektedir. Bu donanımı kullanmadan önce, bu 
sembolleri ve tanımlarını öğrenin. Bu sembollerin tanımları aşağıda verilmektedir:

DIKKAT
“DİKKAT” ibaresi bulunan bir metinde küçük ve orta düzeyde 
yaralanma veya donanım hasarına yol açabilecek olası güvenlik 
ihlalleri açıklanır.

UYARI
“UYARI” ibaresi bulunan bir metinde ciddi yaralanma ve donanım 
hasarına yol açabilecek olası güvenlik ihlalleri açıklanır.

“Patlama Tehlikesi” ibaresi bulunan bir metinde, bu 
donanımın yanıcı anestetiklerin varlığında kullanılması 
halinde ortaya çıkan olası güvenlik ihlalleri açıklanır.

NOT: Bu el kitabının tamamında “NOT” ibareleri bulunabilir. Bu 
Notlar açıklanan belli bir bölge veya fonksiyon hakkında 
yardımcı bilgilerdir.

GÜVENLİK ÖNLEMİ TANIMLARI

Patlama Tehlikesi

TEHLIKE
“TEHLİKE” ibaresi bulunan bir metinde ölüm veya ciddi 
yaralanmayla sonuçlanan tehlikeli durumlara yol açabilecek olası 
güvenlik ihlalleri açıklanır.

“Tehlikeli Voltaj” ibareli bir metin, kullanıcının belli tedavi 
yapılandırmalarında hastaya veya operatöre verilen 
elektrik akımından kaynaklanan olası zararlar hakkında 
bilgilenmesini sağlar.

Tehlikeli Voltaj

Kullanım Talimatları El Kitabına/Kitapçığına 
başvurun
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DIKKAT
•	Güvenli kullanım talimatlarını okuyun, anlayın ve uygulayın. Radyal 

basınçlı dalga tedavisi cihazı ile ilişkili olabilecek sınırlamalar ve 
tehlikeler hakkında bilgi edinin. Ünitenin üzerindeki güvenlik 
önlemleri ve kullanımla ilgili etiketlere uyun.
•	Intelect RPW'nin kullanılmasından önce, bu el kitabında verilen 

tüm bilgileri okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun. Bu el 
kitabındaki bilgilere aşinalık, sistemin etkili ve en iyi şekilde kullanımı, 
kişilere ve ekipmana yönelik tehlikelerden kaçınmak ve iyi tedavi 
sonuçları almak için oldukça önemli bir gereksinimdir.
•	Bu el kitabının içindekileri bilmek, Intelect RPW kullanmanın oldukça 

önemli bir ön koşuludur.
•	Bu el kitabındaki herhangi bir bilginin göz ardı edilmesi ünitenin 

yanlış kullanımı anlamına gelecektir.
•	Intelect RPW'yi diğer cihazlarla birlikte KULLANMAYIN.
•	Bu üniteyi, muhafazasız şekilde, amaçlı olarak elektromanyetik 

enerji yaymak için kullanılan başka cihazların olduğu ortamlarda 
KULLANMAYIN. Taşınabilir ve mobil RF iletişim donanımları, elektrikli 
tıbbi donanımları etkileyebilir.

DIKKAT
•	Ünite, başta vericinin dışarı verdiği puls sayısını ayarlayan aşağı ve 

yukarı ok düğmeleri (bkz. sayfa 27) olmak üzere, tüm kontrollerin 
normal şekilde çalıştığını belirlemek için rutin olarak kontrol 
edilmelidir (örneğin, STOP (Durdur) düğmesi tedaviyi bitirirken, 
START (Başlat) düğmesi tedaviyi başlatır, el aletindeki tetikleme 
düğmesi vericinin puls vermesini sağlar vb.).
•	Zarar verebileceğinden ötürü, kontrol paneli üzerindeki düğmeleri 

çalıştırmak için kurşun kalem veya tükenmez kalem ucu gibi sivri 
nesneleri KULLANMAYIN.
•	Ünitenin veya bileşenlerinin hasar görmesini önlemek için bu ünite, 

0 °C ila 60 °C (32 °F ve 140 °F) arasındaki sıcaklıklarda taşınmalı ve 
saklanmalıdır.
•	Radyal basınçlı dalga tedavisi aksesuarlarını dikkatli şekilde kullanın. 

Aksesuarların uygun olmayan kullanımı, bunların özelliklerini 
olumsuz etkileyebilir.
•	Her kullanımdan önce, kabloları, ilgili konnektörleri ve aksesuarları 

kontrol edin.
•	Üniteyle birlikte verilen veya DJO tarafından önerilenlerden başka 

aksesuarlar kullanmayın. Diğer ürünlerin güvenliği belirlenmemiştir 
ve bunların kullanılması, hastanın yaralanması ve asgari güvenliğin 
azalmasıyla sonuçlanabilir.
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DIKKAT
•	Bu donanımın kapaklarını çıkarmadan önce güç kaynağı kablosunun 

bağlantısını kesin. Bu ünitenin servisini, uzman servis personeline 
yaptırın.
•	Bu donanım, fizyolojik etki oluşturabilen bir çıkışa sahiptir.
•	Topraklama güvenliği ancak, donanım “Yalnızca Hastane” veya 

“Hastanede Kullanılabilir Kalitede” ibareli eşdeğer bir prize 
bağlandığında elde edilebilir.
•	Elektrikli tıbbi donanım EMC ile ilgili özel güvenlik önlemleri gerektirir 

ve bu el kitabında verilen EMC bilgilerine göre takılmalı ve hizmete 
koyulmalıdır.
•	Bu donanım radyo frekansı enerjisi yayabilir ve talimatlara uygun 

şekilde kurulup kullanılmadığı takdirde yakınındaki diğer cihazlar için 
zararlı parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulum 
türünde parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Diğer cihazlardaki 
zararlı parazitin nedeninin bu donanım olup olmadığı donanım 
kapatılıp açılarak kontrol edilebilir. Bu paraziti aşağıdaki çözümlerden 
bir veya birkaçını uygulayarak düzeltmeyi deneyin: alıcı cihazın 
yönünü veya yerini değiştirin, donanımın diğer cihazla arasındaki 
mesafeyi artırın, donanımı diğer cihazdan/cihazlardan farklı bir 
elektrik devresindeki prize takın ve/veya üretici firmanın saha servis 
teknisyenine başvurun.

DIKKAT
•	Intelect RPW ünitesinin yakınında çalışan tüm donanımlar için ayırma 

mesafesini saptamak üzere, diğer donanımlar için geçerli EMC 
tablolarına bakın.
•	Bu donanım, yalnızca lisanslı bir pratisyenin reçetesi ve gözetimi 

altında eğitimli bir klinisyen tarafından kullanılmalı ve satılmalıdır.
•	Ünite ve aplikatörlerini sadece radyal basınçlı dalga terapisini 

kullanma eğitimi olanlar kullanmalıdır.
•	Açma/Kapama düğmesi “yumuşak” anahtar olarak kabul edilmektedir 

ve ünite kapatıldığında üniteyi ana şebekeden ayırmamaktadır. Bu 
yüzden, ayırmak için güç kaynağı kablosunun erkek ucunu elektrik 
prizinden (ana şebeke kaynağı) çekmelisiniz.
•	Intelect RPW böbrek taşlarının tedavisi için endike değildir.

•	Üniteyi takılma veya yuvarlanmaktan korumak için tedavi ve 
depolama sırasında düz yüzeye yerleştirin.
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UYARI
•	Bu donanım, su veya sıvıların girişini önlemek üzere 

tasarlanmamıştır. Su veya sıvı girişi, sistemin iç bileşenlerinin hatalı 
çalışmasına yol açabilir ve dolayısıyla hasta için yaralanma riski 
doğurabilir.
•	Bu ünite başka donanımların yakınında veya üstünde kullanılırken 

dikkatli olunmalıdır. Başka donanımın yakınında veya üstünde 
kullanılması gerekirse, Intelect RPW kullanılacağı yapılandırmada 
normal çalıştığını doğrulamak amacıyla gözlemlenmelidir. Bu 
donanımda veya diğer donanımda elektromanyetik veya başka 
türde parazitler oluşabilir. Bu tür parazitleri, diğer donanımı bu 
donanımla birlikte kullanmayarak en aza indirmeyi deneyin.
•	Yalnızca bu ünite için özel olarak tasarlanmış aksesuarları kullanın. 

Başka şirketlerin ürettiği aksesuarları bu ünitede kullanmayın. 
DJO, başka şirketlerin ürettiği ürünlerin kullanılmasından doğan 
sonuçlardan sorumlu değildir. Başka aksesuarların veya kabloların 
kullanılması (belirtilenlerin haricinde), emisyon artışıyla veya bu 
ünitenin muafiyetinin azalmasıyla sonuçlanabilir.
•	Burada belirtilenlerin dışındaki kontrollerin veya ayarların 

kullanılması veya prosedürlerin uygulanması, radyal basınçlı dalga 
enerjisine tehlikeli bir şekilde maruz kalmayla sonuçlanabilir.
•	Ünitenin, yalnızca ilgili ulusal ve yerel elektrik mevzuatına uyan 

topraklanmış elektrik prizlerine bağlanarak elektriksel olarak 
topraklandığından emin olun.

UYARI
•	Radyal basınçlı dalga sisteminin uygun olmayan şekilde 
kurulumu, kullanımı ya da bakımı bu ünitenin ya da diğer 
cihazların hasar görmesine yol açabilir.
•	Kullanıcı DJO, LLC parçaları haricinde parça kullanarak 
aletlerde değişiklik yapmamalıdır.
•	Ekran arızası ya da diğer belirgin arızalar durumunda, 

üniteyi derhal açma/kapama düğmesinden kapatın, 
güç kablosunu güç çıkışından çekin ve onaylı servis 
teknisyenine bildirin.
•	Bileşenlerin ayarlanması veya değiştirilmesi, donanımın 

paraziti önlemek için gereklilikleri karşılayamaması ile 
sonuçlanabilir.
•	Ünite eğer teslimattan hemen sonra monte 

edilemeyecekse, ünite ve harici bileşenler ya da aksesuar 
öğeleri orijinal ambalajında, kuru bir yerde saklanmalıdır.
•	Üniteyi tozlu ortamlarda depolamayın ya da kullanmayın.
•	Üniteyi güç kablosuna güvenli ve kolay erişime sahip 

olacak şekilde konumlandırın.
•	Tüm telefon kablolarını ünitenin kablolarından uzak tutun. 

Telefon kablolarını çalışmakta olan bir radyal basınçlı dalga 
ünitesindeki kablolara yakın olacak şekilde koymayın ya 
da kabloları bu şekilde sarmayın. Güç kablosunu, takılma 
tehlikesi yaratmayacak şekilde yerleştirin.
•	Hava deliklerini engellemeyin.
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UYARI
•	Bu cihaz, çocukların erişemeyeceği bir yerde tutmalıdır.
•	Hastayı radyal basınçlı dalga terapisi sırasında yalnız bırakmayın.
•	Aplikatörü yalnızca kablo konnektörünü çekerek çıkarın. Kabloyu 

çekerek ÇIKARMAYIN.
•	Kabloyu aplikatörden çıkarmak için, gücün kapalı olduğundan emin 

olun. Aplikatörün yere düşmesini önlemek için, kabloyu çıkarırken 
aplikatörü tutun.
•	Hastayı terapi boyunca sürekli izleyin.
•	Etki yüzeyi olmaksızın üniteyi 3 barın üzerindeki basınçlarda 

çalıştırmak, el aletine zarar verebilir.
•	2 veya 3 ile başlayan bir Hata mesajı veya Uyarının görünmesi 

durumunda, ünitenin tüm kullanımını hemen durdurarak servis 
için bayi veya DJO ile bağlantı kurun. Bu kategorilerdeki Hatalar 
ve Uyarılar sistemde, sistemin daha sonraki çalıştırılmasından veya 
kullanılmasından önce DJO veya DJO tarafından onaylı bir Saha 
Servis Teknisyeni tarafından test edilmesi gereken dahili bir sorunu 
gösterir. Bu kategorilerdeki Hatalar ve Uyarıları veren bir ünitenin 
kullanılması, hastanın, kullanıcının yaralanmasına veya sistemde 
yaygın bir dahili zarara yol açabilecek bir riski gösteriyor olabilir.

UYARI
•	Su şişesini en az haftada bir defa veya yarısına kadar dolunca 

boşaltın. Su şişesini çıkarma ve değiştirme talimatları için, bkz. 
sayfa 75.

•	Tedavi, metal implantların bulunduğu bölgeye asla verilmemelidir.
•	Tedavi ve depolama sırasında ön tekerleklerin hareket etmesini 

önlemek için kilitleme tırnaklarını bastırın.
•	Vericinin yüzeyi sıcak olabilir. Deri ile uzun süreli temas halinde hafif 

yanıklar gözlenebilir. Maksimum 6000 puls sonrasında vericinin 
soğumasına müsaade etmek için terapiyi durdurun.
•	Ünitenin sayfa 29 dahilinde sıralanan çalışma süresi parametrelerinin 

dışında kullanılması halinde verici yüzeyi ısınabilir. Bu nedenle, 
operatör tedavi seansı sırasında verici sıcaklığını gözlemlemelidir.
•	Aynı alana 300 pulstan fazlasını uygulamayın.
•	Yangın tehlikesine karşı sürekli korunma için, sigortaları yalnızca 

doğru tip ve derecelendirme değerlerine sahip sigortalarla değiştirin.
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TEHLIKE
•	İmplante edilmiş bazı cihazların (örneğin pacemaker) 

fonksiyonu, tedavi sırasında radyal basınçlı dalgadan olumsuz 
etkilenebilir. Kuşkulu bir durum varsa, hastadan sorumlu 
lisanslı bir pratisyenin görüşüne başvurulmalıdır.
•	Hastaya bağlı cihazlar dahil diğer donanımlar, radyal 

basınçlı dalga donanımının yakınında olduklarında olumsuz 
etkilenebilir.
•	Akustik basınca hassasiyeti olduklarında hastaların radyal 

basınç dalgası ile tedavi edilmemesi gereklidir.
•	Hastalar, önerilen tedavi bölgesinde azalmış termal 

duyarlılığa sahiplerse, hastanın sorumluluğunda olduğu 
hekim bilgilendirilmedikçe radyal basınçlı dalga ile tedavi 
edilmemelidir.
•	Pulslu modlarda tedaviyi elbise üzerinden uygulamaya izin 

verilse de, tedavi giysi üzerinden uygulanmamalıdır.
•	Tedaviden önce işitme araçlarını çıkarın.
•	Her kullanımdan önce, muhafazanın durumunu ve aplikatör 

ve güç kaynağı kablosunun yalıtımını kontrol edin. Ayrıca 
kabloların düzgün yönlendirildiğinden de emin olun.
•	Ünitenin kullanımı emniyetli değilse, bu durumda ünite, 

onaylı bir servis görevlisi tarafından onarılmalı ve ünitenin yol 
açabileceği tehlikelere karşı operatörlere bilgi verilmelidir.

TEHLIKE
•	Ünitenin temizlenmesi ya da dezenfekte edilmesinden önce, 

elektrik şokunu önlemek için ünitenin fişini prizden çekin.
•	Hiçbir koşulda ünitenin açıklıklarından (örneğin, kabloların 

bağlantı soketleri) sıvı sızıntısı olmamalıdır. Bu nedenle, 
temizleyici ya da dezenfektan spreyler kullanmayın.
•	Ünite ve kablolar buhar ya da gaz kullanılarak sterilize 

edilemez.
•	Ünitenin muhafazasını çizebilecek ya da üniteye zarar 

verebilecek aşındırıcılar, dezenfektanlar ya da solventlerle 
üniteyi asla temizlemeyin.
•	Ünitenin bileşenleri basınç altındadır ve yüksek voltaja maruz 

kalmaktadır.  Her ne koşulda olursa olsun yetkisiz onarımlar 
gerçekleştirmeyin.
•	Şok dalgalarının, hava ile dolu dokuların (akciğerler) üst 

kısmında yer alan hedef alanlara veya geniş sinirlere, 
damarlara, omurgaya veya başa yakın bölgelere 
uygulanmaması gereklidir.
•	Teorik kardiyak sinyal parazitini önlemek için operatör, radyal 

basınçlı dalgayı kalp üzerinde kullanmamalıdır.
•	Ünite, hastanın, operatörün ya da diğer şahısların yaralanma 

tehlikesi olmayacak şekilde monte edilmelidir. Bu nedenle, 
güvenlik talimatlarını ve kontraendikasyonları okumalısınız.
•	Intelect RPW cihazının, yanıcı anestezik karışımların varlığında 
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TEHLIKE
hava, oksijen veya azot oksit ile kullanılması durumunda 
patlama tehlikesi.
•	Intelect RPW ünitesi, birçok PVC tıbbi cihazdaki plastifiyan 

olan Di (2-etilheksil) ftalat (DEHP) içerebilir. Herkes 
günlük yaşamında küçük düzeylerde DEHP'ye maruz 
kalır. Ancak bazı bireyler, bazı tıbbi prosedürler sırasında 
yüksek DEHP düzeylerine maruz kalabilir. DEHP, plastik 
tıbbi cihazlardan dışarı sızarak plastikle temas eden 
çözeltilere geçebilir. Dışarı sızacak DEHP miktarı, sıcaklığa, 
sıvının lipit içeriğine ve plastikle temas süresine bağlıdır. 
Önleyici bir tedbir olarak, tüm klinik prosedürler için 
DEHP içermeyen PVC cihazlarını ya da etilen (EVA), silikon, 
polietilen veya poliüretan gibi diğer materyallerden 
yapılmış cihazları kullanın. Erkek bebeklerde, erkek fetüs 
taşıyan hamile kadınlarda veya peripubertal erkeklerde 
tüm klinik prosedürleri gerçekleştirirken DEHP sızdıran PVC 
kullanmaktan kaçının.
•	Intelect RPW ünitesi, birçok tüketim ürününü (biberon, 

5 galonluk su şişeleri vb.) yapmak için kullanılan 
polikarbonat plastiğin yapı taşı olan bisfenol-A (BPA) 
içerebilir. Bu kimyasalın, hormonları etkileyebilen veya 
engelleyebilen bir Sınıflandırılamayan Karsinojen ve 
şüpheli Endokrin bozucusu olduğu düşünülmektedir. 

TEHLIKE
BPA yutulduğu, ciltte emildiği veya solunduğu takdirde 
oldukça toksiktir.
•	Ünite ve aplikatörlerinde mevcut olan konsantrasyon-

larında BPA ve DEHP'nin etkileri bilinmemektedir.
•	Nakil sırasında kişisel güvenliği tehlikeye atabilecek bir 

hasar olması durumunda, inceleme tamamlanmadan 
önce ünitenin ana şebeke güç kaynağı bağlantısı 
kesilmelidir.
•	Yüksek güçte radyo frekansı sahalarının uygun 

kullanımıyla ilgili olarak bölgeden bölgeye değişebilecek 
kurallara, düzenlemelere ve yönetmeliklere bağlı kalın.
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KİŞİSEL GÜVENLİK
Ünitenin uygunsuz ve yetkisiz kullanılması, operatörün, hastanın ya 
da diğer şahısların ünitenin ürettiği yüksek voltaj nedeniyle elektrik 
şoku tehlikesine, etkin implantasyonların üniteden kaynaklanan 
manyetik alandan etkilenme tehlikesine, el aletinin yanlış 
yerleştirilmesi ya da tedavi süresi, çıkış gücü veya kullanım modu 
gibi parametrelerin yanlış ayarlanması nedeniyle yanma tehlikesine 
maruz kalmalarına neden olabilir.

Üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen bu kullanım talimatları el kitabını 
okuyun ve burada yer alan bilgilere uyun.

Kontraendikasyonlar listesine özel dikkat sarf edin. Bkz. “Güvenlik 
Talimatları”, sayfa 7-12, “Kontraendikasyonlar”, sayfa 19-20, ve “Ek 
Güvenlik Önlemleri” sayfa 21.

Üniteyi her çalıştırdığınızda şunları doğrulayın:

•	 Ünite, Ana Şebeke Güç Kaynağına doğru biçimde bağlandı.
•	 El aleti bağlantı kablosu düzgün bağlandı ve çapraz 

yönlendirilmedi (aksi halde, kapasitif kısa devre olabilir).
•	 Yalnızca üretici tarafından onaylanan aksesuarlar bağlandı.
•	 El aleti doktorun talimatlarına göre yerleştirildi (yardımcı 

personel tarafından yerleştirilmesi durumunda doktor ya da 
fizyoterapist tarafından kontrol edilmelidir).

Üniteyi kullanmadan önce, hastayla konuşarak şunları doğrulayın:

•	 Hasta bütün bir tedavi süresince rahat bir pozisyonda.
•	 Hasta tedaviden önce ve tedavi sırasında rahat.
•	 Hasta tedavi sırasında ve sonrasında neleri umacağını biliyor.

Üniteyi kullanmadan önce, dokunun aşırı ısınmasını önlemek için, 
ilgili aksesuarların maksimum nominal çıkış gücünü belirleyin.

Tedavi sırasında düzenli aralıklarla, şunları doğrulayın:

•	 Ünite düzgün çalışıyor
•	 Hasta kendini iyi hissediyor.

Tedaviden sonra hastaya, tedaviye karşı gösterdiği dayanıklılığı 
sorun. Tedavi ortamı, lisanslı bir pratisyen tarafından incelenmelidir.

Tedavi sırasında, vücudun tedaviden etkilenen bölümlerinin giysileri 
çıkarılmış olmalıdır, çünkü deride ya da katlanan yerlerde nem 
birikmesi derinin bölgesel olarak aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu 
özellikle, hastanın ipek ya da sentetik iplik gibi neme direnç gösteren 
kumaştan yapılması durumunda önemlidir.

Çıkış gücü daima hastanın sübjektif tepkisi dikkate alınarak 
ayarlanmalıdır. Isı duyarlılığı azalmış hastalara özellikle dikkat 
edilmelidir.
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ÜNİTEYİ KORUMA

UYARI
Radyal basınçlı dalga ünitesinin uygun olmayan şekilde kurulumu, 
kullanımı ya da bakımı bu ünitenin ya da diğer cihazların hasar 
görmesine yol açabilir. 

Üniteyi bağlamadan önce aşağıdakilerin doğruluğundan emin 
olun:

•	 Güvenlik etiketindeki voltaj değeri, mevcut sistem voltajına 
karşılık gelmektedir.

•	 Değer plakasındaki frekans değeri,  sistem frekansına karşılık 
gelmektedir.

•	 Üniteyi bağlamak için toprak teması olan topraklı bir priz 
mevcuttur.

•	 Üniteyi toprak temaslı prize bağlayan güç kablosunun yönü, 
personel ya da hasta üzerinde bir tehlike doğurmamaktadır.

UYARI
Ünitenin, yalnızca ilgili ulusal ve yerel elektrik mevzuatına uyan 
topraklanmış elektrik prizlerine bağlanarak elektriksel olarak 
topraklandığından emin olun.
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Aşağıdaki gereksinimler karşılanana kadar üniteyi Ana Şebeke Güç 
Kaynağına bağlamayın:

•	 Üniteyi kullanıma geçirmeden önce, el aleti bağlantı 
kablosunun ve vericilerin hasarsız ve üniteye doğru bağlanmış 
olduğunu kontrol edin.

•	 Üniteyi ancak Ana Şebeke Güç Kaynağı devre dışı bırakılınca 
(şalteri kapatıp, elektrik fişini prizden çekin) temizleyin ya da 
dezenfekte edin.

•	 Üniteyi sadece silme yoluyla temizleyip dezenfekte edin. 
Spreyle dezenfekte etmek, nemin nüfuz etmesi nedeniyle, 
üniteye zarar verebilir.

•	 Ünitenin muhafazasını çizebilecek ya da üniteye zarar 
verebilecek aşındırıcılar, dezenfektanlar ya da solventlerle 
üniteyi asla temizlemeyin.

•	 Yetkisiz servis çalışmasında asla bulunmayın. Tüm servis 
işleri ancak üretici tarafından onaylanmış servis teknisyenleri 
tarafından yapılmalıdır.

ÜNİTEYİ KORUMA (DEVAMI)
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Radyal şok dalgaları (R-SW) serbest şekilde hareket eden aplikatör 
yoluyla vücuda uygulanır ve ağrıyan bölgeyi tamamen kaplar. Radyal 
şok dalgaları genellikle radyal basınçlı dalgalar olarak adlandırılmakta 
olup fiziksel anlamda doğru açıklama bu şekildedir.

Verici, sıkıştırılmış hava ile çalıştırılan balistik şok dalgası 
jeneratörüdür. Projektil, sıkıştırılmış hava ile hızlandırılmıştır. 
Projektilin hareketi ve ağırlığında depolanan kinetik enerji, projektil 
şok vericisine çarptığında uzun dalgalı şok pulsları şeklinde akustik 
enerjiye dönüştürülür.

Radyal şok dalgaları uygulama sonrasında uzağa yayılır ve 
penetrasyon derinliği arttıkça enerji kaybeder. Bunlar, uzun 
dalga uzunlukları ile karakterize edilir ve derin hedef alanlarında 
odaklanmak mümkün olmaz. Penetrasyon derinlikleri 1 ila 3 cm 
arasındadır.  Maksimum enerji akış yoğunlukları, şok vericisinden 
çıkış noktasıdır.

Şok dalgalarının radyal şok dalgalarına da uygulanabilecek etki 
modları üzerine farklı çalışma hipotezleri bulunmaktadır:

•	 Şok dalgaları hücre zarlarını yok edebilir. Bunun sonucunda, 
nosiseptörler (ağrı reseptörü) artık jeneratör potansiyeli 
üretemez ve böylelikle ağrı sinyali yollayamaz. 

•	 Şok dalgaları nosiseptörleri uyarır ve bunun karşılığında 
yüksek miktarda nöral puls salgılanır. Kapı Kontrol Teorisinde 
açıklandığı üzere, bu pulsların merkezi sinir sistemine iletimi 
engellenmiştir.

•	 Şok dalgalarının etki modu sebebiyle, hücrelerin kimyasal 
ortamı, ağrıyı engelleyen maddeler üreten serbest radikaller 
ile değiştirilmiştir. 

•	 Çağrışımlı ağrı belleğine (Wess) uzanan bir hipoteze dayalı 
olarak, aferent ağrı sinyalleri çoklu sinaptik bağlantılar 
ile merkezi sinir sistemine iletilir ve bunun sonucunda 
eferent liflerin kas tonusunu kontrol etmesini sağlar. Refleks 
mekanizması regülatör devresi gibi çalışır.

Şok dalgası terapisi sırasında, güçlü ağrı sinyalleri elektriksel olarak 
iletilir ve sinaptik bağlantı alanlarında kimyasal süreçleri uyarır.  
Kompleks uzaysal ve zaman ilişkili uyarıcı örüntüsü uzun dönemli 
değişikler şeklinde bellek engramı olarak sinapslarda saklanır. Ağrı 
ve kas tonusu arasındaki patolojik ilişki şok dalgası terapisinin 
sonucu olarak bozulur ve ürettiği güçlü uyaranlar ile doğal hareket 
şekillerinin hatırlanması ve geri çağırılmasına olanak sağlar. Bu 
şekilde kas tonusunun patolojik olmayan hali tekrar sağlanabilir.

GENEL BAKIŞ
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Tedavi sonuçları şok dalgası terapisinin tedavi edilen ağrı bölgelerinde kan dolaşımını artırdığını ve kanın az gittiği bölgelerde 
metabolizmanın uzun süreli olarak uyarılmasını sağladığını göstermiştir. Tekrarlanan tedavi seanslarının şok dalgası terapisinin faydalı 
etkilerini artırdığı gösterildiğinden, şok dalgalarının örneğin çağrışımlı ağrı belleği hipotezinde tanımlandığı şekilde ikincil etkilere yol 
açacağını düşünmek için birçok sebep bulunmaktadır.

Pulslu Radyal Basınçlı Dalga - Giriş
Pulslu radyal basınçlı dalga donanımı, enerjiyi pulslar veya radyal basınçlı dalga enerjisi patlamaları halinde verir. Pulslar tipik olarak 
6-12 ms sürer (puls genişliği) ve 0,5 ila 21 Hz (puls frekansı) frekansıyla tekrarlanır. Ultrason gibi diğer yöntemlerde olduğu gibi, enerjinin 
pulslar şeklinde verilmesinin, aynı miktarda enerjinin kesintisiz dalga formu şeklinde verilmesinden terapötik olarak daha faydalı olduğu 
bulunmuştur. Pulslu radyal basınçlı dalga tedavisi, özellikle iyileşmenin erken aşmalarında birçok durum için etkin görünmektedir.

GENEL BAKIŞ (DEVAMI)
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Radyal basınçlı dalga ile tedavi öncesinde, doğru muayene yapılmalı 
ve doğru tanı konulmalıdır. Lütfen, üretim sırasında bilinmeyen 
kontraendikasyonlar ve yan etkiler hakkında detaylı bilgi almak için, Radyal 
Basınçlı Dalga terapisi üzerine en son gelişmeleri ve tıbbi yayınları takip 
edin. 

KULLANIM AMACI
Bu cihaz hastalar için ağrı, Miyofiskal tetikleme noktaları, tendon bağlanma, 
kas aktivasyonu ve bağ doku Bozuklukları gibi endikasyonların tedavisine 
dair güçlü ve kanıtlanmış bir yönteme gereksinim duyan hekimler 
tarafından tedavi yöntemi olarak kullanılması için tasarlanmıştır.

KULLANIM ENDİKASYONLARI
Radyal basınçlı dalga terapisi aşağıdakiler için endikedir:

Miyofasiyel Tetikleme Noktaları (MTrP)
Tetikleme Noktalarını Lokalize Etme ve Devre Dışı Bırakma
Vericiyi tedavi edilen kas bölgesine geçirme yoluyla (ağrıya hassasiyeti 
artırma) ve sonra daha yüksek enerji düzeyi (yaklaşık 3 bar) kullanarak devre 
dışı bırakma ile tetikleyiciler düşük enerji seviyesinde (yaklaşık 2 bar) lokalize 
edilir.

Kas ve Bağ Dokusunun Aktivasyonu 
Kan Dolaşımını Artırma
Doku ve artırma metabolizması ile kan akışını artırır.

Puls Titreşim Masajı 
Kas gerilmesi ve stresten rahatlama sağlar.

Tendon Bağlanma Bozukluğu 
Plantar Fasyit, Topuk Ağrısı, veya Topuk Dikeni 
Plantar Fasyit, arkı destekleyen plantar fasiyanın aşırı yıpranmasının neden 
olduğu ayaktaki iltihaba bağlı durumdur

Tendinosis Calcarea/Supraspinöz-Tendon
Omuz kireçlenmesi ve kronik omuz ağrısı 

Radyal ve Ulnar Humeral Epikondilit
Tenisçi dirseği, dirsek ekleminin kübital ve radyal bölümünde tendon 
bağlantılarının enflamasyonu (humeral)

Albert Hastalığı
Aşil tendonu veya onunla ilişkili bursanın iltihabı sebebiyle gözlenen ağrı.

Retropatellar Ağrı Sendromu
Dizkapağının önünde, arkasında ve çevresine ağrı.

Tibiyal Kenar Sendromu
Tibiyanın üzerinde veya medyal kenarının hemen arkasındaki ağrı

Proksimal İliotibial Band Friksiyon Sendromu /Trokanterik 
Yerleştirme Tendoniti
Diz veya kalçanın dış kısmında ağrı ve acı hissi.

GENEL
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Radyal basınçlı dalga ile tedavi öncesinde, doğru muayene 
yapılmalı ve doğru tanı konulmalıdır. Üretim sırasında bilinmeyen 
kontraendikasyonlar ve yan etkiler hakkında detaylı bilgi almak 
için, Radyal Basınçlı Dalga terapisi üzerine en son gelişmeleri ve 
tıbbi yayınları takip edin. Intelect RPW ünitesi aşağıdakiler için 
kontraendikedir:

•	 Radyal Basınçlı Dalga tedavisini gebelik sırasında vücudun 
herhangi bir bölgesinde kullanmayın.

•	 Hamile veya potansiyel olarak hamile uterusta. Dolayısıyla, 
radyal basınçlı dalga tedavisi, hastadan hamile olmadığına 
dair elle tutulur bir güvence alınmadan uterusa 
uygulanmamalıdır.

•	 Hemofili veya başka pıhtılaşma bozuklukları.
•	 Antikoagülan farmasötikler, özellikle Marcumar.
•	 Akut enflamasyonlar. Şişmiş, enfekte olmuş, iltihaplı bölgelere, 

kızarmış cilt üzerine veya diğer akut cilt lezyonlarına 
uygulamayın.

•	 Polinöropati alanı. Diyabet hastaları sıklıkla polinöropatik 
alanda duyusal ve sinirsel işlev bozukluğu yaşamaktadır.

•	 Kortizon terapisi: Lokal kortizon enjeksiyonunun ardından 
radyal basınçlı dalga tedavisi öncesinde en az 6 hafta 
bekleyin. 

•	 Kanaması olan ya da kanama riski olan hastalar.

•	 Kötü huylu tümörlü ya da tümörüne tanı koyulmamış 
hastalar.

•	 Hala ılık olarak hissedilen şişlikler.
•	 İmplantlar, implantların çıkarıldığı alanlar, hasar görmüş 

implantlar ve metal enklüzyonlar.

•	 Yüzeysel endoprotez veya metal implantlar üzerinde.
•	 Şiddetli arteriyal tıkanıklıklar (III ve IV. aşama).
•	 Akut enflamasyonlu jinekolojik rahatsızlıklar.
•	 Derin ven trombozu, flebit, varisler.
•	 Arter hastalığı, dolaşım yetmezliği.
•	 Gözlerde.
•	 Üreme organlarında.
•	 Kardiyak pacemaker ve defibrilatörler, koklear implantlar, 

kemik büyüme stimülatörleri, derin beyin stimülatörleri, 
omurilik stimülatörleri ve diğer sinir stimülatörlerinde.

•	 Açık lamina (laminektomi sonrasında; spina bifida) üzerinde.
•	 Doğrudan karotid sinüsler, servikotorasik ganglion veya 

boyun üçgeninin önünde bulunan Vagus sinirinin üzerinde.
•	 Kötü huylu tümör bölgesine kan akışını artırma potansiyeli 

nedeniyle kanser tümörleri veya lezyonları üzerine doğrudan 
uygulama.

GENEL
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•	 Neoplastik dokular veya yer kaplayan lezyonlar.
•	 Tıkayıcı arteryoskleroz, tromboanjitis obliterans gibi, tıkanma 

ve iskeminin aşikar olduğu okluziv damar hastalığı.
•	 Sistemik veya lokal enfeksiyon (sepsis, Osteomelyit, 

tüberküloz) varlığında veya hastanın ateşi yüksekse.
•	 Şok dalgalarının, hava ile dolu dokuların (akciğerler) üst 

kısmında hedef alanlara veya geniş sinirlere, damarlara, 
omurga veya başa yakın bölgelere uygulanmaması gereklidir.

GENEL (DEVAMI)
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EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
GENEL

Radyal basınçlı dalga tedavisi uygularken, şunları aklınızda tutun:

•	 Yumuşak dokunun minimal (kemik çıkıntı) düzeyde 
bulunduğu veya hiç (IV. aşama yaraları) bulunmadığı yerlerde 
radyal basınçlı dalga tedavisi kemik üzerinde dikkatle 
uygulanmalıdır.

•	 İşitme cihazları çıkarılmalıdır.
•	 Hastaya bağlı diğer donanımların işlevi, pulslu radyal basınçlı 

dalga donanımının çalışmasından olumsuz etkilenebilir. 
Herhangi bir parazit eğilimini azaltmak için üniteler arasında 
maksimum mesafeyi koruyun. Daha fazla bilgi için sayfa 85 
itibariyle başlayan EMC tablolarına bakın.

•	 Herhangi bir kanama eğilimi, kan akışındaki artış ve ısınan 
dokuların vaskülaritesi nedeniyle ısınma ile artar. Bu nedenle 
kanama bozuklukları bulunan hastaları terapötik radyal 
basınçlı dalga tedavisi ile tedavi ederken dikkatli olunmalıdır.

•	 Tüm tedaviler sırasında yoğunluk düzeyi ve cilt yanıtı sık sık 
incelenmelidir.

•	 Vericiyi her zaman cilt üzerine küçük dairesel hareketler ile 
uygulayın.

•	 Radyal Basınçlı Dalga terapisini hiçbir zaman başın üzerinde 
kullanmayın.

•	 Metal implant bulunan bir alanı doğrudan tedavi etmeyin.
•	 Aktif otoimmün hastalıkları olan hastalar tedaviye pozitif yanıt 

veremeyebilir.

Olası Yan Etkiler
Radyal basınçlı dalga terapisi ile tedavi sonrasında yan etkiler 
oluşabilir. Bunların çoğunluğu 1-2 gün içinde gözlenir.

Önceki yan etkiler azalana dek tedaviyi tekrarlamayın.  Yaygın 
gözlenen yan etkiler şunlardır:

•	 Kızarma
•	 Şişme
•	 Ağrı
•	 Hematom 
•	 Peteşi, kırmızı noktalar
•	 Önceki kortizon terapisinden sonra görülen cilt lezyonları 

Bu yan etkiler genellikle 5 ila 10 gün içinde kaybolur.
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Ünite genellikle üretici tarafından sağlanan ambalaj malzemesinde 
teslim edilir. Ünitenin ağırlığı yaklaşık 32,66 kg (72 lbs) olduğundan, 
üniteyi ambalajından çıkarma işlemi en az 2 kişi tarafından yapılmalıdır.

Aşağıdaki adımları uygulayın:

•	 Nakliye ambalajını oklar yukarıyı gösterecek şekilde yerleştirin.
•	 Güvenlik bantlarını nakliye ambalajından çıkarın.
•	 Nakliye ambalajını yukarı yönde çıkarın.
•	 Geride kalan köpüğü malzemeden çıkarın.
•	 En az 2 kişiyle, üniteyi alt ambalaj öğesinden kaldırın.

İnceleme
Üniteyi ambalajından çıkardıktan hemen sonra, aşağıdaki adımları 
gerçekleştirin:

1. Teslimatın eksiksiz olduğundan emin olmak için teslimat belgelerini 
doğrulayın.

2. Harici bileşenler ve aksesuarlarda nakliye nedeniyle hasar olup 
olmadığını kontrol edin.

 

TEHLIKE
Nakil sırasında kişisel güvenliği tehlikeye atabilecek bir hasar olması 
durumunda, inceleme tamamlanmadan önce ünitenin Ana Şebeke Güç 
Kaynağı bağlantısı kesilmelidir.

3. Ambalajda aşağıdakilerin bulunduğundan emin olun

•	 Intelect RPW ünitesi 
•	 Intelect RPW CD Kullanıcı El Kitabı
•	 Intelect RPW Hızlı Başlangıç Kılavuzu
•	 Conductor™ Transmisyon Jeli-250 ml (8,5 oz) şişe
•	 El Aleti Aksesuar Kitine şunlar dahildir:

– R-SW El Aleti Aplikatörü
– Projektil
– R15 - 15 mm ESWT Verici 
– D20-S D-ACTOR® 20 mm Verici 
– Kapatma Seti
– Kılavuz Boru
– Temizleme Fırçası 

•	 Güç kablosu
4. Orijinal ambalajını saklayın.  Donanımın taşınması sırasında faydalı 

olabilir.

ÜNİTEYİ AMBALAJDAN ÇIKARMA
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Ünitenin monte edilip kullanıma geçirilmesinden önce, ünitenin 
çalıştırılacağı binada bazı gereksinimlerin karşılanması gereklidir.

Kurulum Yeri Gereksinimleri

Odanın ve kurulum yerinin, el aleti uygunsuz şekilde yerleştirilmiş 
olsa bile, ünitenin ön taraftan çalıştırılmasına olanak sağlayacak 
büyüklükte olması gereklidir. 

Bu ünitenin düzgün çalışması için, güç kablosunu ayrı bir devreye 
takmak gerekli değildir.

UYARI
•	Ünite eğer teslimattan hemen sonra monte edilemeyecekse, ünite 

ve harici bileşenler ya da aksesuar öğeleri orijinal ambalajında, kuru 
bir yerde saklanmalıdır.
•	Üniteyi tozlu ortamlarda depolamayın ya da kullanmayın.

KURULUM GEREKSİNİMLERİ

TEHLIKE
Ünite, hastanın, operatörün ya da diğer şahısların yaralanma tehlikesi 
olmayacak şekilde monte edilmelidir. Bu nedenle, Güvenlik Talimatları, 
sayfa 6-12 ve aşağıdaki bilgileri okumalısınız.
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1  Kullanıcı Arabirimi (bkz. sayfa 26)

2  El aleti

3  El aleti bağlantı kablosu

4  Kilitlenir tekerlek

5  Kilitlenemez tekerlekler

6  Güç Kablosu için IEC Konnektörü

7  Depolama Haznesi

8  Tutma Kolu

9  Döner Konsol

ÖN GÖRÜNÜM

1

4

3

5

2

9

8

7

6
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ARKA GÖRÜNÜM

1  Genişleme Bağlantı Noktası (yalnızca Servis Kullanımı için)

2  Verici Depolama Bölümü 

3  El Aleti, Kablo ve Jel Tepsisi

4  Çıkış Soketleri

5  Kablo Depolama Kancaları 

1

4

3

5

2
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KULLANICI ARABİRİMİ

1  Açma/Kapama Düğmesi

2  Likit Kristal Ekran (LCD) ve Dokunmatik Ekran

3  Clinical Resources (Klinik Kaynaklar) Düğmesi

4  START (Başlat) Düğmesi

5  PAUSE (Duraklat) Düğmesi

6  Multimedya Kartı (MMC) Bağlantı Noktası

7  Hasta Veri Kartı Bağlantı Noktası

8  STOP (Durdur) Düğmesi

9  Güç LED'i

1
2

6
8

4

3

5

7

9
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YAZILIM SEMBOLLERİ

     Edit Treatment (Tedaviyi Düzenle) Ekranını Görüntüle

     Yukarı Ok (Artır)

     Aşağı Ok (Azalt)

      Artırmak için Dokun ve Sola Kaydır  
Azaltmak için Dokun ve Sağa Kaydır

     Geri (Önceki Ekrana Dön)

     Ana Ekranı Görüntüle

     İmleci bir boşluk sola taşı

     İmleci bir boşluk sağa taşı

     Kabul Et/Seç (Parametreler)

     İptal Et ve Önceki Ekrana Dön

     Metni Büyük Harfe Dönüştür

     Metni Küçük Harfe Dönüştür

     Radyal basınçlı dalga enerjisi yayılıyor

     Masaj terapisi veriliyor

     Duraklat

     Verici Tipi

     Puls Sayısı 

     Puls Frekansı
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AKSESUARLAR

UYARI
Ünitenin yanında bulunan kancayı kullanarak, tüm aksesuarları 
ve bunların kablolarını tedavi sırasında birbirlerinden ayrı tutun. 
Aksesuarlar veya bunların kablolarının tedavi sırasında birbirine temas 
etmesi hatalı stimülasyona, cilt yanıklarına veya kablo ya da aksesuarda 
hasara neden olabilir.

El aleti 1  20 mm Ek (Verici)

2  Ön Kapak

3  Arka Kapak

4  Şaft

5  Kulp

6  Tetikleme Düğmesi 

7  Titreşim Emici Yastık

8  Kablo 

652

1

3

4

8

7
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Ortam sıcaklığı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +10 °C ila 35 °C (50 °F ila 95 °F)
Bağıl Nem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %5 ila %90 NC (yoğuşmasız)
Hava Basıncı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 hPa ila 1060 hPa
Güç Tüketimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  840 VA (Model 2082)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  780 VA (Model 2073)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  610 VA (Model 2074)
Giriş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 V ~, 50/60 Hz (Model 2082) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 V ~, 60 Hz (Model 2073) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V ~, 50 Hz (Model 2074)
Basınç Kabı Hacmi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,3 L
Mod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tek veya Kesintisiz
Sıkıştırılmış Hava Çıkışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 bar
Güç Artış Ayarları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,2 bar
Güç Göstergesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maksimum ve ortalama güç
Puls Genliği  . . . . . . . . . . . . 3 barda yaklaşık 2 mm, rölantide (kuplajsız)
Puls Genişliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yaklaşık 6 - 12 ms
Puls Frekansı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz
Sigortalar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İki 6,3 A Zaman Gecikmeli 5 x 20 mm  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kullanıcı tarafından servis edilemez)

Elektrik Sınıfı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SINIF I

Elektrik Tipi (Koruma Derecesi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TİP B 

Su geçirmeye karşı koruma.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPX0

Düzenleyici Risk Sınıfı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDD 93/42/EEC'ye uygun

ÜNİTENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kullanım Verileri ve Değerleri
Genişlik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420 mm (16,5")
Derinlik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  410 mm (16,14")
Yükseklik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,143 mm (45")
Standart Ağırlık (bir el aleti ile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32,66 kg (72 lbs)

YÜKSEKLIK

DERINLIK

GENIŞLIK

0086
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Yazılım
Yazılım, DJO, LLC tarafından geliştirilmiş ve sunulmuştur.

Yazılımın sürümünü görüntülemek için, Clinical Resources (Klinik 
Kaynaklar) ekranındaki Unit Settings (Ünite Ayarları) düğmesine 
basın. Yazılımın sürüm numarası ekranın üstünde görünür.

Taşıma ve Depolama Koşulları
Ortam sıcaklığı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 °C ila 60 °C (32 °F ila 140 °F)
Bağıl Nem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %5 ila %90 NC (yoğuşmasız)
Hava Basıncı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 hPa ila 1060 hPa

Güvenlik
Intelect RPW; IEC/EN 60601-1, gereklerine uygun olarak 
tasarlanmıştır. 
CAN/CSA STD C22.2 No. 601.1

ÜNİTENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (DEVAMI)
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Kontraendikasyonlar listesine özel dikkat sarf edin. Bkz. “Güvenlik 
Talimatları”, sayfa 7-12, “Kontraendikasyonlar”, sayfa 19-20, “Ek 
Güvenlik Önlemleri”, sayfa 21 ve “Kişisel Güvenlik” sayfa 13.

R-SW El Aleti Teknik Verileri
Sıkıştırılmış Hava Çıkışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 bar
Frekans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz

Ortam Sıcaklığı 

Sayfa 29'daki Ünite Özelliklerine Bakın

Spesifik vericilere dair teknik verileri almak için, Select Transmitter 
(Verici Seç) ekranındaki Transmitter Information (Verici Bilgileri) 
düğmesine basın (sayfa 41).

APLİKATÖRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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93 /42 /EEC Direktifine uygundur 

Kullanım Talimatları El Kitabına/Kitapçığına başvurun

Tip B Donanım

Elektrikli ve Elektronik Teçhizat Atıkları (WEEE)  
ile ilgili Konsey Direktifi 2002/96/EC. WEEE'nin kentsel atık olarak  
atılmaması gerekliliğini belirtir. Ünite ve aksesuarlarının  
atılması ile ilgili bilgi için yerel distribütörünüzle temas kurun.

Bileşenlerin ayarlanması veya değiştirilmesi,  
donanımın parazit önlemek için gereklilikleri  
karşılayamaması ile sonuçlanabilir.

Bu donanım, yalnızca lisanslı bir pratisyenin reçetesi  
ve gözetimi altında eğitimli bir klinisyen tarafından kullanılmalı  
ve satılmalıdır (yalnızca ABD).

Ünite radyal basınçlı dalga (şok dalgası) enerjisi üretir.

İçindekiler basınç altındadır.

Ünite ve aksesuarları lateks içermez.

Cihazın tıbbi elektrikli ekipman için genel güvenlik  
gereksinimlerini karşıladığını gösteren güvenlik  
ajansı sembolü.

Ortam sıcaklığı . . .+10 °C ila 35 °C (50 °F ila 95 °F)  
Bağıl Nem . . .%5 ila %90 NC (yoğuşmasız) 
Hava Basıncı . . .500 hPa ila 1060 hPa

CİHAZ İŞARETLERİNİN AÇIKLAMASI
Intelect RPW sisteminin üzerindeki işaretler, tıbbi donanım güvenliğinin ve elektromanyetik uyumluluğun ilgili en yüksek standartlarına 
uygunluk için güvencenizdir. Aşağıdaki işaretlerden bir veya birkaçı cihaz üzerinde bulunabilir:

0086
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Durdur: Tedaviyi durdurur

Bu simge durdur düğmesinin yanında yer alır ve tedaviyi sonlandırır.

Başlat: Tedaviyi başlatır

Bu simge başlat düğmesinin yanında yer alır ve tedaviyi başlatır.

Klinik Kaynaklar: Eğitim Kütüphanelerine erişim sağlar

Bu simge tedaviyi duraklat düğmesinin üzerinde yer alır ve klinik kütüphaneye 
erişime izin verir.

MMC: Multimedya kartı

Bu simge hasta verileri kart portunun üzerinde yer alır ve yazılım 
güncelleştirmelerine izin verir.

HASTA KARTI: hasta bilgi kartı

Bu simge multimedya kart yuvasının altında yer alır ve hasta tedavi 
protokollerinin bu karta kaydedilmesine olanak sağlar.

CİHAZ İŞARETLERİNİN AÇIKLAMASI
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İŞLEVLERİN AÇIKLAMASI
Farklı özelliklere sahip basınç dalgaları günümüzde modern tıpta kullanılmaktadır. Basınç dalgaları genellikle katı kütlelerin saniyede birkaç 
metre hızında (yaklaşık 5 – 20 m/s) çarpışması ile üretilmektedir ve ses hızının oldukça altındadır. İlk olarak, projektil saniyede birkaç metrelik 
hıza ulaşacak kadar hızlandırılır (örneğin hava tabancası kullanılarak sıkıştırılmış hava ile) ve sonra etki edeceği kütleye çarparak aniden 
yavaşlar. Elastik olarak asılı halde kalan etki kütlesi, tercihen birleştirme jeli kullanılarak hastanın tedavi edilecek bölgesi üzerine doğrudan 
temas ettirilir. Projektil etki kütlesine çarptığında, kinetik enerjisinin bir kısmı etki kütlesine aktarılır, bu da birleştirilen doku veya aplikatör etki 
kütlesinin hareketini yavaşlatana kadar saniyede bir metrelik hızda (tipik olarak < 1 m/s) kısa mesafeli (tipik olarak  < 1 mm) öteleme hareketi 
oluşturur.

Etki kütlesinin hareketi temas noktasında dokuya aktarılır, buradan da radyal basınçlı dalga olarak uzağa doğru yayılır.

Burada bahsedilen basınç dalgaları etki kütlesinin uygulama noktasından çıkarak yakındaki dokuya radyal olarak geçer. Oluşturulan basınç 
dalgasının enerji yoğunluğu, uygulama noktasından uzaklaştıkça hızla azalır (1/r² oranında), böylelikle en güçlü etki aplikatörün uygulama 
noktasında meydana gelir.

Etki ilkesinin genel geçer olduğu düşünüldüğünden, farklı endikasyonlar da şok dalgası terapisine pozitif yanıt vermektedir. Etki 
mekanizmalarını çalışmak için, kullanılan şok dalgaları metinde tanımlanan parametreler kullanılarak kesin olarak karakterize edilmelidir. Bu, 
doz/etki ilişkilisini belirlemek ve etki mekanizması hakkında sağlam bilgi edinmek için tek yoldur. Ancak, oldukça net fiziksel farklılıklara sahip 
odaklanan şok dalgaları ve odaklanmayan basınç dalgalarının özellikle iyileşme sürecinin stimülasyonu sırasında benzer etkiler gösterdiği 
gerçeğine dayanarak, her iki enerji formunun doğrudan mekanik bir etki yaratmaktan ziyade senso-motorik refleks davranışını etkilediği 
düşünülmektedir. Bellekte yer edinen patolojik refleks örüntülerinin şok ve basınç dalgalarının uyarıcı etkisi sebebiyle tekrar organize 
edilmesi de yadsınamaz. Bu, daha önceleri bilinmeyen farklı terapötik uygulama alanları için potansiyel oluşturmaktadır.

Intelect RPW üniteleri bu nedenle hastanelerde ve özel uygulamalarda hekimler ve fizyoterapistler tarafından çok çeşitli uygulamalarda 
kullanılmaktadır.
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Vericinin Değiştirilmesi ve Kurulumu
El aleti montajı tamamlanmış olarak gönderilir, ancak vericinin 
değiştirilmesi gerekirse şunları yapın:

1  Üniteyi prizden çekin. 

2  Arka kapağın vidasını saat 
yönünün tersine çevirerek 
ve el aletini tutarak çıkarın. 
 
 
 

3  Ön kapağın vidasını saat 
yönünün tersine çevirerek 
ve arka kapağı tutarak 
çıkarın. 
 
 
 
 

4  Gerekirse vericinin üzerinde 
bulunan O halkalarını 
çıkarın ve değiştirin. 
 
 
 
 
 
 

5  Ön kapak aracılığıyla verici 
ve aralayıcılara bastırın. 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLİKATÖR KURULUMU
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6  Ön kapağı arka kapağın 
üzerine bastırın ve 
sıkılamak için arka kapağı 
saat yönünde çevirin. 

 
 
 

7  Arka kapağı el aletine 
oturtun ve saat yönünde 
çevirin, bu sırada el aletini 
tutun. Tam oturana kadar 
sıkılayın. 
 
 

8  Konnektördeki kırmızı 
noktayı soketteki kırmızı 
nokta ile aynı hizaya getirin 
ve konnektörü soketin içine 
doğru bastırın. 
 
 
 
 

9  Aplikatör kablosunu 
saklamak için ünitenin 
yanındaki kablo kancasını 
kullanın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIKKAT
Sıkılamadan önce, iki kapağı çapraz bağlamayın.

APLİKATÖR KURULUMU (DEVAMI)
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APLİKATÖR KURULUMU (DEVAMI)

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UYARI
•	Kabloları birbirine dolaştırmayın.
•	Kabloyu el aletinden çıkarmak için, gücün kapalı olduğundan emin 

olun. El aletinin yere düşmesini önlemek için, kabloyu çıkarırken el 
aletini tutun.
•	Hastayı terapi boyunca sürekli izleyin.
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ÜNİTEYİ TERAPİ İÇİN HAZIRLAMA 
Ünitenin tam montajı üretim fabrikasında yapılmış olup, el aleti ve 
güç kablosu bağlantıları hariç kullanıma hazırdır.

Üniteyi çalışır hale getirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

•	 Seri numarası etiketindeki voltaj değerinin, binanın sistem 
voltajıyla uyumlu olduğundan emin olun.

•	 Gerekli vericiyi (ek) el aletine takın. El aletlerini takma ile ilgili 
daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 34.

•	 El aleti kablosunu ünitenin arka tarafındaki sokete takın. 
Bağlantı kablolarını, ünitenin yanındaki kablo kancalarına 
tutturun.

•	 Muhafazanın durumunu ve el aletlerinin, el aleti bağlantı 
kablosunun ve güç kaynağı kablosunun yalıtımını kontrol 
edin. Ayrıca kabloların düzgün yönlendirildiğinden de emin 
olun.

•	 Güç kablosunun fişini topraklanmış bir prize takın. Bu 
ünitenin düzgün çalışması için, güç kablosunu ayrı bir 
devreye takmak gerekli değildir.

•	 Cihazı acil durumlarda prizden güç kablosu fişinin kolay bir 
şekilde çıkarılabileceği şekilde yerleştirin.

•	 Ön tekerleklerin hareket etmesini önlemek için kilitleme 
tırnaklarını bastırın.

TEHLIKE
Ünite ve el aleti, kişisel yaralanma tehlikesi olmayacak şekilde 
yerleştirilmelidir. Bu nedenle, üniteyi kullanıma geçirmeden önce 
güvenlik talimatlarını ve kontraendikasyonlar listesini okumalı ve 
uygulamalısınız.

UYARI
Ünitenin, yalnızca ilgili ulusal ve yerel elektrik mevzuatına uyan 
topraklanmış elektrik prizlerine bağlanarak elektriksel olarak 
topraklandığından emin olun.
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HASTAYI TERAPİ İÇİN HAZIRLAMA
Hastaya radyal basınçlı dalga uygulamadan önce, ilk olarak hastanın 
cildini hazırlamalısınız. Hastanın cildini terapi için uygun şekilde 
hazırlayarak, hedeflenen bölgelere daha fazla enerjinin ulaşmasını 
sağlayacak ve cildin tahriş olma riskini azaltacaksınız.

Hastanın cildini terapi için hazırlamak amacıyla aşağıdakileri yapın:

1  Terapi uygulamayı planladığınız cildi hafif bir sabun ve suyla ya 
da alkollü bezle iyice temizleyin.

2  Cildi iyice kurulayın.

3  Birleştirme jelini hastanın hedef bölgesine bolca sürün.
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1  Güç kaynağı kablosunun 
erkek ucunu uygun bir 
elektrik prizine takın. 
 
 
 
 

2  Güç kaynağı kablosunun 
dişi ucunu ünitenin 
yanındaki IEC 
konnektörüne takın. 
 
 
 
 

3  Ön tekerleklerin hareket 
etmesini önlemek için 
kilitleme tırnaklarını 
bastırın. 
 

4  Açma/Kapama 
düğmesine basın veya 
LCD'ye dokunun. Açma/
Kapama düğmesine 
basıldığında veya LCD'ye 
dokunulduğunda 
aşağıdakiler olur:

•	üç hızlı bip sesi gelir
•	mavi LED yanar
•	Ana Ekran görüntülenir.
•	Mavi Led lamba yanıp 

söndüğünde, bu cihaza 
gücün geldiğini fakat 
cihazın kapalı olduğunu 
gösterir.

Operatör Arabirimi, dokunmatik ekranlı likit kristal ekran (LCD) ile 
düğmelerden oluşur. Operatör ekranda parametre seçeneklerini 
görüntüleyebilir ve doğrudan LCD üzerinde düğmelere basarak 
seçim yapabilir. LCD tedaviler sırasında yoğunluk ve verilen 
puls sayısı ile ilgili olarak sürekli bilgi verir. Parametreler  ve 

 düğmeleri ile ayarlanır. Çıkış, kullanıcı tarafından Operatör 
Arabiriminde bulunan PAUSE (Duraklat) veya STOP (Durdur) 
düğmelerine basılarak durdurulabilir.

TEMEL KULLANIM
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Intelect RPW ünitesi, bir tedavi seansını başlatabileceğiniz şu 
yöntemleri sunar:

•	Quick Link Göstergeleri (sayfa 42)
•	Ana ekran (sayfa 43)
•	Klinik Protokoller (sayfa 48)
•	Kullanıcı Protokolleri (sayfa 50)
•	Hasta Kartı (sayfa 57)

Ana Ekran
Ana ekran, ana tedavi ekranı görevi görür. Tedavi parametreleri 
seçildikten sonra,  ve  düğmelerini kullanarak terapi sırasında 
Ana ekrandaki çıkış gücünü (bar cinsinden) artırabilir veya 
azaltabilirsiniz.

Edit Treatment (Tedaviyi Düzenle) Ekranı

1  Ana Ekranda  
düğmesine basın. Edit 
Treatment (Tedaviyi 
Düzenle) ekranı 
görüntülenir. 
 
 
 

2  Edit Treatment (Tedaviyi 
Düzenle) ekranındaki 
parametreleri  
düğmesine basarak artırın.

3  Parametreleri  
düğmesine basarak azaltın. 
 
 
 
 

TERAPİYİ BAŞLATMA
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4  Parametreleri ayrıca  
düğmesine basarak  
ve sola veya sağa kaydırarak 
artırıp azaltabilirsiniz.

5  Tek veya Kesintisiz modu 
seçmek için Mode (Mod) 
düğmesine basın.

NOT: Tek mod 
seçildiğinde Puls 
Frekansı 
parametreleri 
kullanılamaz.

6  Kademeli artış özelliğini 
açmak veya kapatmak 
için Ramp (Kademeli 
Artış) düğmesine basın.  
Kademeli artış özelliği 
hakkında daha fazla bilgi 
almak için, bkz. sayfa 44-45.

7  Tedavi için vericiyi 
seçmek üzere Handpiece/

Transmitter (El Aleti/Verici) 
düğmesine basın. Bu 
özellik hakkında daha fazla 
bilgi için, bkz. “Transmitter 
Screen” (Verici Seç Ekranı).

8  Bir önceki ekrana dönmek 
için  düğmesine basın.

9  Ana ekrana dönmek için 
 düğmesine basın.

Select Transmitter (Verici Seç) Ekranı

1  Edit Treatment (Tedaviyi 
Düzenle) ekranında, 
Handpiece/Transmitter  
(El Aleti/Verici) düğmesine 
basın. Select Transmitter 
(Verici Seç) ekranı 
görüntülenir. 
 
 
 

TERAPİYİ BAŞLATMA (DEVAMI)
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TERAPİYİ BAŞLATMA (DEVAMI)

2  Vurgulanacak vericiye basın 
ya da kullanılabilir vericiler 
listesinde ilerlemek için  
ve  düğmelerine basın. 
 
 
 
 

3  Vericinin teknik detaylarını 
görüntülemek için 
Transmitter Information 
(Verici Bilgileri) düğmesine 
basın. 

4  Vurgulanan seçimi kabul 
etmek ve Edit Treatment 
(Tedaviyi Düzenle) 
ekranına dönmek için  
düğmesine basın.

5  Bir önceki ekrana dönmek 
için  düğmesine basın.

6  Ana ekrana dönmek için 
 düğmesine basın.

Quick Link Göstergeleri
Ana ekrandaki Quick Link Indications (Quick Link Göstergeleri) 
düğmesine basarak, önceden programlanmış spesifik göstergelere 
erişebilirsiniz ancak bu yalnızca genel referans amaçlı olup, belirtilen 
hasta sendromu tanıları için düzgün çıkış ve el aleti yerleşiminin 
seçilmesine yardımcı olur.

1  Ana ekranda, Quick Link 
Indications (Quick Link 
Göstergeleri) düğmesine 
basın. Quick Link Indications 
(Quick Link Göstergeleri) 
ekranı görüntülenir.

2  Quick Link Indications 
(Quick Link Göstergeleri) 
ekranındaki düğmelerden 
birini tıklayın (hastanın 
ihtiyaçlarına ve 
semptomlarına göre). 
Ana ekran tedaviye 
başlamanız için, seçtiğiniz 
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TERAPİYİ BAŞLATMA (DEVAMI)
endikasyon için önceden 
ayarlanmış parametrelerle 
birlikte görüntülenir. 
Örneğin Low Back Pain 
(Bel Ağrısı) düğmesine 
bastıysanız, Ana ekranda 
bu durumu tedavi etmeye 
yönelik parametreler 
görüntülenecektir.

Ana Ekrandan Terapiyi Başlatma

1  Terapi için uygun çıkış 
gücünü (bar cinsinden) 
ayarlamak üzere Ana 
ekrandaki  ve  
düğmelerini kullanın. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Tedaviyi başlatmak için 
Kullanıcı Arabirimindeki 
START (Başlat) düğmesine 
basın. START (Başlat) 
düğmesine basıldığında, 

 simgesi 
görüntülenir. 
 

3  El aletini etkinleştirmek 
için, el aletinin üzerindeki 
tetikleme düğmesine basın. 
Ünite radyal basınçlı dalga 
enerjisi yaymaya başlar.
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TERAPİYİ BAŞLATMA (DEVAMI)
Ramp (Kademeli Artış) Düğmesini Kullanma
Ramp (Kademeli Artış) düğmesi kademeli artış özelliğini açar veya 
kapatır. Tam çıkışı birden vermek yerine yoğunluğu kademeli olarak 
artırmak, hastayı çıkış basıncına alıştırma görevi görür. Basıldığında, 
Ramp (Kademeli Artış) düğmesi ünitenin kademeli olarak yoğunluğu 
1,4 bardan ayarlanan yoğunluğa getirmesine olanak sağlar. 

NOT: Tedavi seansı devam ederken, kademeli artış özelliği 
kullanılamaz.

1  Örneğin, Ana Ekranda 
yoğunluğu 3,8 bara 
ayarlayın. 

2  “Açık” yazana dek Ramp 
(Kademeli Artış) düğmesine 
basın. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  El aletindeki START (Başlat) 
düğmesi ve tetikleme 
düğmesine basıldığında, 
ilerleme çubuğunun 
kademeli olarak 3,8 bar 
ayarına yükseldiğini 
görebilirsiniz. Pulsların üçte 
biri hastaya verildiğinde 
tam yoğunluğa ulaşılır (bu 
örnekte 666 puls).

Yoğunluk tam olarak 
artırılmadan tedaviyi 
duraklatmak için, el 
aletindeki PAUSE (Duraklat) 
düğmesi ve tetikleme 
düğmesine basıldığında, 
tedavi sürdürüldüğü zaman 
kademeli artış özelliği de 
kaldığı yerden devam eder. 
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TERAPİYİ BAŞLATMA (DEVAMI)
Kademeli Artışı Durdurmak İçin Ramp (Kademeli 
Artış) Düğmesini Kullanma
Önceki bölümde açıklandığı şekilde, kademeli artış özelliğini tedavi 
seansında kullanırken, Ramp (Kademeli Artış) düğmesine (Ramp 
düğmesi “Kademeli Artış Kapalı” olarak görünecektir) basarak 
yoğunluk durdurulabilir. Bu özellik, bilhassa hasta yoğunluktan 
rahatsız olursa veya hastanın yanıtına göre yoğunluk düzeyine 
erişilmişse faydalıdır.

1  Sayfa 44 dahilindeki 
adımları tamamladıktan 
sonra, el aletindeki START 
(Başlat) düğmesi ve 
tetikleme düğmesine basın.

İlerleme çubuğunun 
kademeli olarak 
yükseldiğini fark 
edeceksiniz.

2  Yoğunluk tam olarak 
artırılmadan, Ramp 
(Kademeli Artış) düğmesine 
basıldığında yoğunluk 
düzeyi o düzeyde ayarlanır.

Örneğin, yoğunluğu 3,8 bar 
olarak ayarlarsanız ve 
yoğunluk 3,8 bar seviyesine 
ulaşmadan önce Ramp 
(Kademeli Artış) düğmesine 
basarsanız, tedavinin geri 
kalanı düğmeye bastığınız 
yoğunluğa ayarlanacaktır 
(bu örnekte 2,0 bar).
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TERAPİYİ DURDURMA, DURAKLATMA VE TAMAMLAMA
STOP (Durdur) Düğmesi ile Terapiyi Durdurma
Terapiyi durdurmak için, Kullanıcı Arabirimindeki STOP (Durdur) 
düğmesine basın. STOP (Durdur) düğmesine basıldığında:

•	 aplikatör, radyal basınçlı dalga enerjisi yaymayı durdurur.
•	 mesaj “Treatment has been stopped by user. Touch anywhere 

to continue ... (Tedavi kullanıcı tarafından durduruldu. Devam 
etmek için bir yere dokunun...)”

•	 ünite üç uzun ses verir.

1  Ekrana dokunun. Tedavi 
Tamamlandı ekranı 
görüntülenir.

Mevcut parametreleri bir 
hasta kartına kaydetmeyi 
seçerseniz, Save to Patient 
Card (Hasta Kartına Kaydet) 
düğmesine bastıktan 
sonra 2. adım ile başlayarak 
sayfa 61 dahilindeki 
talimatları takip edin.  

Mevcut parametreleri bir 
kullanıcı protokolü olarak 
kaydetmeyi seçerseniz, 

Save Protocol (Protokolü 
Kaydet) düğmesine 
bastıktan sonra 4. adım 
ile başlayarak sayfa 51 
dahilindeki talimatları 
uygulayın.

Aynı tedaviye baştan 
başlamayı seçerseniz, 
Run this Treatment (Bu 
Tedaviyi Başlat) düğmesine 
basın. Aynı parametrelerin 
görüntülendiği Ana ekrana 
yönlendirilirsiniz.

Pause (Duraklat) Düğmesi ile Terapiyi Duraklatma
Terapi istenilen herhangi bir anda Kullanıcı Arabirimindeki PAUSE 
(Duraklat) düğmesine basılarak kesilebilir. PAUSE (Duraklat) 
düğmesine basıldığında, aşağıdakiler gerçekleşir:

•	 aplikatör, radyal basınçlı dalga enerjisi yaymayı durdurur
•	  (duraklatma) sembolü görüntülenir ve yanıp söner

Terapiye devam etmek için, Kullanıcı Arabirimindeki PAUSE 
(Duraklat) veya START (Başlat) düğmesine basın. 
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TERAPİYİ DURDURMA, DURAKLATMA VE TAMAMLAMA (DEVAMI)
Trigger (Tetikleme) Düğmesi ile Terapiyi Tetikleme
Terapi istenilen herhangi bir anda el aletindeki tetikleme düğmesine 
basılarak kesilebilir. Tetikleme düğmesine basıldığında, aşağıdakiler 
gerçekleşir:

•	 aplikatör, radyal basınçlı dalga enerjisi yaymayı durdurur
•	  sembolü görüntülenmeye devam eder

Terapiye devam etmek için, el aletindeki tetikleme düğmesine basın.

Terapi Seansını Tamamlama
Ünite belirlenen puls sayısını tamamladığında:

•	 aplikatör, radyal basınçlı dalga enerjisi yaymayı durdurur
•	 mesaj “Treatment has completed. Touch anywhere to 

continue... (Tedavi tamamlandı. Devam etmek için bir yere 
dokunun...)” 

•	 ünite üç uzun ses verir

Mevcut parametreleri bir 
hasta kartına kaydetmeyi 
seçerseniz, Save to Patient 
Card (Hasta Kartına Kaydet) 
düğmesine bastıktan 
sonra 2. adım ile başlayarak 
sayfa 61 dahilindeki 
talimatları takip edin.  

Mevcut parametreleri bir 
kullanıcı protokolü olarak 
kaydetmeyi seçerseniz, 
Save Protocol (Protokolü 
Kaydet) düğmesine 
bastıktan sonra 4. adım 
ile başlayarak sayfa 51 
dahilindeki talimatları 
uygulayın.

Aynı tedaviye baştan 
başlamayı seçerseniz, 
Run this Treatment (Bu 
Tedaviyi Başlat) düğmesine 
basın. Aynı parametrelerin 
görüntülendiği Ana ekrana 
yönlendirilirsiniz.
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1  “RPW Klinik Kaynak 
Kütüphanesi” etiketli 
MMC'nin MMC bağlantı 
noktasına takıldığından 
emin olun. 

2  Ana ekranda, Clinical 
Protocols (Klinik Protokoller) 
düğmesine basın. Clinical 
Protocols (Klinik Protokoller) 
ekranı görüntülenir. 

3  Tedavi edilmek istenen 
vücut bölgesini seçmek 
için ön veya arka 
görüntüsündeki spesifik 
vücut bölgesine basın. 
Bastığınız vücut bölgesine 
özel ekran görüntülenir.  
 

4  Mümkünse, protokol 
sayfaları arasında 
gezinmek için  ve  
düğmelerini kullanın.

5  Vurgulamak istediğiniz 
protokole basın ya da 
listede gezinmek için  ve 

 düğmelerini kullanın.

6  Vurgulanan seçimi 
kabul etmek için  
düğmesine basın. Önerilen 
parametreler, verici 
ve yerleştirme bilgileri 
görüntülenir.

7  Bu protokolü seçmek ve 
tedaviye başlamak için 

 düğmesine basın. 
Ana ekran görüntülenir ve 
tedaviye başlayabilirsiniz.

KLİNİK PROTOKOLLERİ KULLANMA

Bu bölümde yer alan endikasyonlar yalnızca kılavuz amaçlıdır. Kullanımdan önce parametre ayarının uygunluğunu belirlemek için her hasta 
ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
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8  Protokolü değiştirmek 
istiyorsanız (örn. önerilen 
verici kullanmakta 
olduğunuz el aletine 
uymuyorsa), Alternate 
Protocol (Protokolü 
Değiştir) düğmesine basın. 
Bir sonraki Clinical Protocols 
(Klinik Protokoller) ekranı 
görüntülenir.

9   düğmesine basın. Yeni 
parametrelerle birlikte Ana 
ekran görüntülenir.

10  Tedavi için uygun çıkış 
gücünü ayarlamak amacıyla 

 ve  düğmelerini 
kullanın.

11  Parametreleri değiştirmek 
için EDIT (Düzenle) 
düğmesine basın.

12  Tedaviye başlamak için 
START (Başlat) düğmesine 
basın.

13  El aletini etkinleştirmek için 
tetikleme düğmesine basın.

KLİNİK PROTOKOLLERİ KULLANMA (DEVAMI)
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Intelect RPW ünitesi, bir protokolü bir hastanın gereksinimlerine göre ayarlamanıza olanak sağlar. Ana ekranda seçilen tedavi parametreleri, 
yeni bir kullanıcı olarak kaydedilebilir ya da önceden kayıtlı bir kullanıcı protokolünün yerine geçmek üzere kaydedilebilir. 200'e kadar 
kullanıcı protokolü oluşturabilirsiniz.

KULLANICI PROTOKOLLERİNİ ALMA, SİLME VE KAYDETME

Kullanıcı Protokollerini Alma
1  Ana ekranda, User 

Protocols (Kullanıcı 
Protokolleri) düğmesine 
basın. User Protocols 
(Kullanıcı Protokolleri) 
ekranı görüntülenir.

2  Retrieve Protocol 
(Protokolü Al) düğmesine 
basın. Retrieve Protocol 
(Protokolü Al) ekranı 
görüntülenir.

3  Tedavi parametrelerini 
görüntülemek için basın 
ya da istenen kullanıcı 
protokolüne gidin.

4  Vurgulanan protokolü 
seçmek için  
düğmesine basın. Tedaviye 
başlamak için Ana ekrana 
yönlendirilirsiniz.

Kullanıcı Protokollerini Silme

1  Vurgulanan kullanıcı 
protokolünü silmek için, 
Retrieve Protocol (Protokolü 
Al) ekranındaki Delete (Sil) 
düğmesine basın. Silme 
işlemini doğrulamak için bir 
mesaj görüntülenir.

2  Kullanıcı protokolünü 
silmek için Yes (Evet) 
düğmesine basın. Retrieve 
Protocol (Protokolü Al) 
ekranına yönlendirilirsiniz.

NOT: Yes (Evet) 
düğmesine 
basarsanız, kullanıcı 
protokolü adı 
ve parametreleri 
üniteden kalıcı 
olarak kaldırılacaktır.
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KULLANICI PROTOKOLLERİNİ ALMA, SİLME VE KAYDETME (DEVAMI)

3  Kullanıcı protokolünü 
saklamak ve Retrieve 
Protocol (Protokolü Al) 
ekranına geri dönmek için 
No (Hayır) düğmesine basın.

Yeni Kullanıcı Protokollerini Kaydetme
1  Sayfa 40-42 dahilinde 

bulunan “Terapiye Başlama” 
bölümünde sıralanan 
adımları tamamlayarak 
tedavi parametrelerini 
ayarlayın, ancak START (Başlat) 
düğmesine basmayın.

2  Ana ekranda, User 
Protocols (Kullanıcı 
Protokolleri) düğmesine 
basın. User Protocols 
(Kullanıcı Protokolleri) 
ekranı görüntülenir.

3  Save Protocol (Protokolü 
Kaydet) seçeneğine basın. 
Save Protocol (Protokolü 
Kaydet) ekranı görüntülenir.

4  Yeni protokol için bir ad 
oluşturmak amacıyla, Save 
Protocol (Protokolü Kaydet) 
ekranındaki New Name 
(Yeni Ad) düğmesine basın. 
Keyboard (Klavye) ekranı 
görüntülenir. 
 

5  Yeni protokolün adını 
girin. Yeni protokolün adı, 
25 alfanümerik karaktere 
kadar içerebilir. 
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6  Protokolün adını 
kaydetmek için  
düğmesine basın. 
Protokolün kaydedildiğini 
onaylamak için bir mesaj 
görüntülenir. Ekran 
üzerinde herhangi bir 
yere basın. Ana ekranda 
yeni kaydettiğiniz kullanıcı 
protokolünün parametreleri 
görüntülenir.

Mevcut Kullanıcı Protokollerini Düzenleme

1  Daha önceden kaydedilen 
bir kullanıcı protokolünün 
tedavi parametrelerini 
düzenlemek amacıyla, 
vurgulamak için basın ya 
da kullanıcı protokolleri 
listesinde gezinin ve uygun 
kullanıcı protokolünü 
vurgulayın. 

2  Yeni tedavi parametrelerini 
kaydetmek için  
düğmesine basın. Eski 
parametrelerin üzerine 
yazıldığını onaylayan 
bir mesaj görüntülenir. 
Yes (Evet) seçeneğine 
basarsanız, protokolün 
kaydedildiğini onaylayan bir 
mesaj görüntülenir ve Ana 
ekran, yeni kaydettiğiniz 
kullanıcı protokolünün 
parametrelerini görüntüler. 
No (Hayır) seçeneğine 
basarsanız, Save Protocol 
(Protokolü Kaydet) ekranına 
yönlendirilirsiniz.

KULLANICI PROTOKOLLERİNİ ALMA, SİLME VE KAYDETME (DEVAMI)
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KLİNİK KAYNAKLARINI - EĞİTİM KÜTÜPHANELERİNİ KULLANMA

Anatomi Kütüphanesi
Anatomi Kütüphanesi, insan anatomisine ait grafik görüntüleri 
ve radyal basınçlı dalganın kullanıldığı patolojik durumları 
içerir. Anatomi Kütüphanesine ulaşmak için, “SWD Klinik Kaynak 
Kütüphanesi” etiketli MMC'nin MMC bağlantı noktasında 
olduğundan emin olun ve şunları yapın:

1  Clinical Resources (Klinik 
Kaynaklar) ekranında, 
Anatomical Graphics 
Library (Anatomi 
Kütüphanesi) düğmesine 
basın. Anatomical 
Graphical Library (Anatomi 
Kütüphanesi) ekranı 
görüntülenir. 
 
 
 
 

2  Terapiyi uygulamayı 
amaçladığınız vücut 
bölgesine ait düğmeye 
basın. Seçmiş olduğunuz 
vücut bölgesiyle ilgili ekran 
görüntülenir. Örneğin, 
boynun arka kısmına 
basmış olabilirsiniz, bu da 
Neck: Page 1 of 2 (Boyun: 
Sayfa 1/2) ekranının 
görüntülenmesini sağlar.

3  Mevcut olduğu takdirde, 
ilave patolojik görüntüleri 
görüntülemek için  
simgesine basın. 
 
 
 
 

Eğitim Kütüphanelerine, dokunmatik ekranın altında bulunan  simgeli düğmeye (Clinical Resources [Klinik Kaynaklar] düğmesi) basarak 
ulaşabilirsiniz. Clinical Resources (Klinik Kaynaklar) ekranı, Educational Libraries (Eğitim Kütüphaneleri), Patient Card management (Hasta 
Kartı yönetimi) ve Utilities (Araçlar) ekranlarına ulaşmanızı sağlar.
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4  Bölgeyi oluşturan kas veya 
kemiklerin bir listesini 
görüntülemek için ekranın 
(Anatomical Images) sol 
tarafındaki bir düğmeye 
basın.

5  Bir önceki ekrana dönmek 
için  düğmesine basın.

6  Söz konusu vücut 
bölgesi ile ilgili yaygın 
bir bozukluğun resmini 
görüntülemek için ekranın 
(Pathological Images) sağ 
tarafındaki bir düğmeye 
basın.

7  Bir önceki ekrana dönmek 
için  düğmesine basın.

El Aleti Yerleştirme Kütüphanesi
El Aleti Yerleştirme Kütüphanesi, radyal basınçlı dalga için vericilerin 
yerleştirilmesinde kılavuz görevi görür.

1  Clinical Resources (Klinik 
Kaynaklar) ekranında, 
Handpiece Placement 
Library (El Aleti Yerleştirme 
Kütüphanesi) düğmesine 
basın. Select Treatment 
Area (Tedavi Bölgesini Seç) 
ekranı görüntülenir. 

2  Terapi uygulamayı 
amaçladığınız vücut 
bölgesine basın. Seçmiş 
olduğunuz vücut 
bölgesiyle ilgili ekran 
görüntülenir. Örneğin, ayak 
kısmına basarsanız, Hand 
Piece Placement: Foot (El 
Aleti Yerleştirme: Ayak) 
görüntülenir.

KLİNİK KAYNAKLARINI - EĞİTİM KÜTÜPHANELERİNİ KULLANMA (DEVAMI)
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3  El aleti yerleştirmenin tam 
resmini görüntülemek 
için el aleti yerleştirme ile 
ilgili küçük resimlerden 
birine basın. Handpiece 
Placement (El Aleti 
Yerleştirme) ekranı 
görüntülenir. 
 
 

4  Bir önceki ekrana dönmek 
için  düğmesine basın.

5  Ana ekrana dönmek için 
 düğmesine basın.

KLİNİK KAYNAKLARINI - EĞİTİM KÜTÜPHANELERİNİ KULLANMA (DEVAMI)
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Gerekçeyi Görüntüleme
Shockwave Rationale (Şok Dalgası Gerekçesi) düğmesine basarak, 
radyal basınçlı dalgaya genel bir bakış, mevcut tedavi seçeneklerinin 
bir listesi ve mevcut parametrelerin bir özeti görüntülenebilir.

1  Clinical Resources (Klinik 
Kaynaklar) ekranında, 
Shockwave Rationale 
(Şok Dalgası Gerekçesi) 
düğmesine basın. 
Shockwave Rationale (Şok 
Dalgası Gerekçesi) ekranı 
görüntülenir. 

2  Bilgiler arasında gezinmek 
için  ve  düğmelerini 
kullanın.

3  Bir önceki ekrana dönmek 
için  düğmesine basın.

4  Ana ekrana dönmek için 
 düğmesine basın.

Kontraendikasyonları Görüntüleme
Contraindications (Kontraendikasyonlar) düğmesine basarak radyal 
basınçlı dalga terapisinin kontraendike olduğu durumların bir listesi 
görüntülenir.

1  Clinical Resources (Klinik 
Kaynaklar) ekranında, 
Contraindications 
(Kontraendikasyonlar) 
düğmesine basın. 
Contraindications 
(Kontraendikasyonlar) 
ekranı görüntülenir.

2  Bilgiler arasında gezinmek 
için  ve  düğmelerini 
kullanın.

3  Bir önceki ekrana dönmek 
için  düğmesine basın.

4  Ana ekrana dönmek için 
 düğmesine basın.

KLİNİK KAYNAKLARINI - EĞİTİM KÜTÜPHANELERİNİ KULLANMA (DEVAMI)
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KLİNİK KAYNAKLARI KULLANMA - HASTA KARTI
Patient Card (Hasta Kartı) düğmeleri, bir hastanın veri kartında saklı bilgilerin yönetilmesini sağlar.

NOT: Bu düğme yalnızca, bir hasta kartı cihaz üzerindeki hasta kartı bağlantı noktasına takılı olduğu zaman etkindir.

Hasta Kartındaki Tedavileri Görüntüleme ve Alma
Hasta kartında saklanan hasta tedavi verilerine ulaşmak için Patient 
Card (Hasta Kartı) düğmesine basın.

1  Clinical Resources (Klinik 
Kaynaklar) ekranında, 
Patient Card (Hasta Kartı) 
düğmesine basın. Patient 
Card (Hasta Kartı) ekranı 
görüntülenir. 
 
 

2  Tedavi seansları arasında 
gezinmek için  ve  
düğmelerini kullanın. 
Vurgulanan tedavi için 
tedavi parametreleri, 
ekranın üstünde 
görüntülenir.

3  Tedavi seanslarının sayısı 
bir sayfayı geçtiği takdirde 

 ve  düğmelerini 
kullanın.

4  Tedavi seansını seçmek 
için  düğmesine basın. 
Tedavi parametre ekranı 
görüntülenir.

5  Tedavi seansının 
parametrelerini inceleyin.

6  Tedaviye başlamak için Run 
this Treatment (Bu Tedaviyi 
Çalıştır) düğmesine basın.
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KLİNİK KAYNAKLARI KULLANMA - HASTA KARTI (DEVAMI)
Ağrı Profilini Düzenleme
Edit Pain Profile (Ağrı Profilini Düzenle) düğmesi, bir terapi seansı 
devam ederken hasta kartına kaydedilecek ağrı bilgisi ekranına 
ulaşmanızı sağlar. Bu bilgi şunları içerir:

•	 Tedaviden önceki Ağrı Skalası
•	 Tedaviden sonraki Ağrı Skalası
•	 Tedaviden önceki Ağrı Tipi
•	 Tedaviden sonraki Ağrı Tipi
•	 Tedaviden önceki Ağrı Haritası
•	 Tedaviden sonraki Ağrı Haritası
•	 Tedavi Bölgesi

1  Clinical Resources (Klinik 
Kaynaklar) ekranında, Edit 
Pain Profile (Ağrı Profilini 
Düzenle) düğmesine 
basın. Edit Pain Profile (Ağrı 
Profilini Düzenle) ekranı 
görüntülenir. 
 
 
 
 

2  Pain Before Treatment 
(Tedaviden Önceki Ağrı) 
bölümünde, Sayısal ya da 
Görsel bir ağrı skalasını 
seçmek için basın.

3  Skaladaki ağrı miktarını 
azaltmak için  
düğmesine basın.

4  Skaladaki ağrı miktarını 
artırmak için  
düğmesine basın.

5  Pain Type (Ağrı Tipi) 
düğmesine basın. Select 
Pain Type Before Treatment 
(Tedaviden Önceki Ağrı 
Tipini Seçin) ekranı 
görüntülenir.

6  Ağrı tipine basın ya da ağrı 
tipini seçmek için , 
  , ve  düğmelerini 
kullanın. Seçilen yeni ağrı 
tipiyle Edit Pain Profile (Ağrı 
Profilini Düzenle) ekranına 
yönlendirilirsiniz.
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KLİNİK KAYNAKLARI KULLANMA - HASTA KARTI (DEVAMI)

7  Edit Pain Map (Ağrı 
Haritasını Düzenle) 
düğmesine basın. Pain 
Map Before Treatment 
(Tedaviden Önceki 
Ağrı Haritası) ekranı 
görüntülenir.

8  Terapi uygulamayı 
amaçladığınız vücut 
bölgesine basın. Bastığınız 
bölgelerde mor bir gölge 
görüntülenir.

9  Önceki adımda önceden 
seçilmiş tüm bölgeleri 
kaldırmak için Clear 
(Temizle) düğmesine basın.

10  Bir önceki ekrana dönmek 
için  düğmesine basın.

11  Pain After Treatment 
(Tedaviden Sonraki Ağrı) 
bölümündeki 2-10. adımları 
tekrarlayın.

12  Treatment Area (Tedavi 
Bölgesi) ekranına basın. 
Select Treatment Area 
(Tedavi Bölgesini Seç) 
ekranı görüntülenir. 
 
 
 

13  Tedavi edilmek istenen 
vücut bölgesini seçmek 
için ön veya arka 
görüntüsündeki spesifik 
vücut bölgesine basın. 
Edit Pain Profile (Ağrı 
Profilini Düzenle) ekranına 
yönlendirilirsiniz. 
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14  Ağrı bilgilerini hastanın 
kartına kaydetmek için 
Save to Patient Card (Hasta 
Kartına Kaydet) seçeneğine 
basın. 

15  Clinical Resources (Klinik 
Kaynaklar) ekranına 
dönmek için  
düğmesine basın.

16  Ana ekrana dönmek için 
 düğmesine basın.

KLİNİK KAYNAKLARI KULLANMA - HASTA KARTI (DEVAMI)
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Tedavileri Hasta Kartına Kaydetme
Bir tedavi sırasında tedavi süresi sonra ererse ya da bir tedaviyi STOP 
(Durdur) düğmesi ile durdurursanız, ünite size tedaviyi bir hasta 
kartına kaydetme seçeneğini sunar. 

1  İstendiğinde Save to 
Patient Card (Hasta Kartına 
Kaydet) düğmesine basın.

2  Sayfa 58-60 dahilindeki 
2-13. adımları uygulayın. 
 
 

3  Save to Patient Card 
(Hasta Kartına Kaydet) 
düğmesine bastığınızda, 
kısaca “Treatment has 
been saved for (patient 
name) (Tedavi [hasta adı] 
için kaydedildi0)” mesajı 
görüntülenir.

KLİNİK KAYNAKLARI KULLANMA - HASTA KARTI (DEVAMI)
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KLİNİK KAYNAKLARI KULLANMA - HASTA KARTI (DEVAMI)

Hasta Kartını Silme
Hasta Kartındaki tüm bilgileri silmek için bu düğmeyi kullanın.

1  Hasta Kartındaki tüm 
bilgileri silmek için, silinecek 
hasta kartını Hasta Veri 
Kartı Bağlantı Noktasına 
yerleştirin.

2  Erase Patient Card (Hasta 
Kartını Sil) düğmesine 
basın. Silme işlemini 
doğrulamak için bir mesaj 
görüntülenir. 
Hasta Kartındaki 
tüm bilgileri silmek 
istemiyorsanız No (Hayır) 
düğmesine basın. Clinical 
Resources (Klinik Kaynaklar) 
ekranına yönlendirilirsiniz.

Hasta Kartındaki tüm 
bilgileri silmek için Yes 
(Evet) düğmesine basın.

NOT: Yes (Evet) düğmesine 
basarak, Hasta 
Kartındaki tüm verileri 
kalıcı olarak silmiş 
olacaksınız.

Clinical Resources (Klinik 
Kaynaklar) ekranına 
yönlendirilirsiniz.
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KLİNİK KAYNAKLARI KULLANMA - ÜNİTE AYARLARI

Klinik Adını Ekleme ve Değiştirme

1  Clinical Resources (Klinik 
Kaynaklar) ekranında, Unit 
Settings (Ünite Ayarları) 
düğmesine basın. Unit 
Setup (Ünite Ayarları) ekranı 
görüntülenir.

2  Unit Setup (Ünite Ayarları) 
ekranında, Clinic Name 
(Klinik Adı) düğmesine 
basın. Keyboard (Klavye) 
ekranı görüntülenir.

3  Yeni protokolün adını 
girin. Protokolün adı, 
25 alfanümerik karaktere 
kadar içerebilir.

4  Protokolün adını kaydedip 
Unit Settings (Ünite 
Ayarları) ekranına dönmek 
için  düğmesine basın.

5  Girmiş olabileceğiniz 
yeni bilgileri silip Unit 
Settings (Ünite Ayarları) 
ekranına dönmek için  
düğmesine basın.

Ünite Ses Düzeyini Artırma ve Azaltma
Unit Settings (Ünite Ayarları) ekranında, uygun ses düzeyi 
görüntülenene kadar Volume (Ses Düzeyi) düğmesine tekrar 
tekrar basın. Volume (Ses Düzeyi) düğmesine her bastığınızda, 
görüntülenen ses düzeyinde bir ses gelir. Siz üniteyi kapattıktan 
sonra bile ses aynı düzeyde kalacaktır.

Unit Settings (Ünite Ayarları) ekranına ulaşmak için Clinical Resources (Klinik Kaynaklar) ekranındaki Unit Settings (Ünite Ayarları) düğmesine 
basın. Yazılımın sürüm numarası ekranın üstünde görünür.
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KLİNİK KAYNAKLARI KULLANMA - ÜNİTE AYARLARI (DEVAMI)
Tarih ve Saati Ayarlama

1  Unit Settings (Ünite 
Ayarları) ekranında, Set 
Date and Time (Tarih ve 
Saati Ayarla) düğmesine 
basın. Set Date and Time 
(Tarih ve Saati Ayarla) 
ekranı görüntülenir. 
 
 

2  Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı 
ayarlamak için  ve  
düğmelerini kullanın.

3  Girmiş olduğunuz tarih ve 
saat ayarlarını kaydedip 
Unit Settings (Ünite 
Ayarları) ekranına dönmek 
için  düğmesine basın. 

Ünite Ayarlarını Sıfırlama
Bu düğme dil, ses ve klinik adı gibi ayarları yeniden orijinal fabrika 
ayarlarına getirir.

1  Unit Settings (Ünite 
Ayarları) ekranında, Reset 
Unit Settings (Ünite 
Ayarlarını Sıfırla) düğmesine 
basın. Sıfırlama mesajı 
görüntülenir.

2  LCD üzerinde herhangi 
bir yere dokunun. Unit 
Settings (Ünite Ayarları) 
ekranına yönlendirilirsiniz. 
 
Varsayılan 
Protokolleri Sıfırlama

1  Tüm kullanıcı protokollerini 
varsayılan parametrelere 
geri döndürmek için, Reset 
Default Protocols (Varsayılan 
Protokollere Sıfırla) 
düğmesine basın. Sıfırlama 
işlemini doğrulamak için bir 
mesaj görüntülenir.
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KLİNİK KAYNAKLARI KULLANMA - ÜNİTE AYARLARI (DEVAMI)
Tüm kullanıcı protokollerini 
varsayılan parametrelere 
sıfırlamak istemiyorsanız No 
(Hayır) düğmesine basın. 
Unit Settings (Ünite Ayarları) 
ekranına yönlendirilirsiniz.

Tüm kullanıcı protokollerini 
varsayılan parametrelere 
sıfırlamak için Yes (Evet) 
düğmesine basın.

NOT: Yes (Evet) düğmesine 
basarak, oluşturmuş 
olabileceğiniz 
kullanıcı protokollerini 
kalıcı olarak silmiş 
olacaksınız.

Unit Settings (Ünite Ayarları) 
ekranına yönlendirilirsiniz. 

Dilleri Değiştirme

1  Unit Settings (Ünite 
Ayarları) ekranında, 
Language (Dil) düğmesine 
basın. Language (Dil) ekranı 
görüntülenir.

2  Mevcut dillerle ilgili 
sayfalarda gezinmek için 

 ve  düğmelerini 
kullanın.

3  Vurgulamak istediğiniz 
dile basın ya da listede 
gezinmek için  ve  
düğmelerini kullanın.

4  Vurgulanan seçimi kabul 
etmek için  düğmesine 
basın. Unit Setup (Ünite 
Ayarları) ekranına 
yönlendirilirsiniz.  
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KLİNİK KAYNAKLARI KULLANMA - ÜNİTE AYARLARI (DEVAMI)
Tüm düğmelerin artık 
seçtiğiniz yeni dilde 
olduğuna dikkat edin. 
 
 
 
 
 
 
 

Kanallara Yönelik Varsayılan Vericileri Düzenleme

1  Unit Settings (Ünite 
Ayarları) ekranında, Ch1 
Default Transmitter 
(Ch1 Varsayılan Verici) 
düğmesine basın. Select 
Transmitter (Verici Seç) 
ekranı görüntülenir. 
 
 
 

2  Vurgulanacak vericiye basın 
ya da kullanılabilir vericiler 
listesinde ilerlemek için  
ve  düğmelerine basın. 
 
 
 
 
 

3  Vericinin teknik detaylarını 
görüntülemek için 
Transmitter Information 
(Verici Bilgileri) düğmesine 
basın. 

4  Vurgulanan seçimi kabul 
etmek ve Edit Treatment 
(Tedaviyi Düzenle) 
ekranına dönmek için  
düğmesine basın.

5  Bir önceki ekrana dönmek 
için  düğmesine basın.
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KLİNİK KAYNAKLARI KULLANMA - ÜNİTE AYARLARI (DEVAMI)
6  Terapi boyunca ikinci 

el aletini kullanmayı 
seçerseniz, Ch2 Default 
Transmitter (Ch2 Varsayılan 
Verici) düğmesi için 1-5. 
adımları tekrarlayın. 
 

Puls Sayacını Sıfırlama
Puls Sayacı fonksiyonu, ünitenin bakım amaçlı olarak verici için puls 
sayısını takip etmesine olanak sağlar. Belli sayıda pulsa erişildikten 
sonra, projektil değiştirilmelidir. Projektili değiştirme talimatları için, 
bkz. sayfa 76.

Puls sayacı, her terapi seansı için aynı sokete bağlanan verici için 
puls sayısını gözlemler. Örneğin, R-SW'yi 1. Kanala bağlı tutarsanız, 
puls sayacı 1. Kanaldaki R-SW için puls sayısını takip eder. Puls sayacı 
aynı zamanda, sürekli aynı sokete bağlı olduğu sürece, farklı bir 
verici için puls sayılarını da gözlemleyecektir. 

Ancak, soketler ve vericiler değiştirilirse (yani R-SW 2. Kanala 
bağlanmışsa) ünite puls sayısını takip edemez. Bu yüzden, puls 
sayacının doğru sonuç vermesi için her terapi seansında vericileri 
aynı soketlere bağlamalısınız.

NOT: Projektiller ve kılavuz borular 1,000,000 pulstan sonra 
değiştirilmelidir.

Puls sayısını görüntülemek için şunları yapın:

1  Unit Settings (Ünite 
Ayarları) ekranında, Pulse 
Counter (Puls Sayacı) 
düğmesine basın. Pulse 
Counter (Puls Sayacı) ekranı 
görüntülenir. 
 
 

2  Sayacı sıfırlamak için 
istenen vericinin yanındaki 
Reset (Sıfırla) düğmesine 
basın. 
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KLİNİK KAYNAKLARI KULLANMA - ÜNİTE AYARLARI (DEVAMI)
3  Tüm puls sayaçlarını 

sıfırlamak için Reset All 
(Tümünü Sıfırla) düğmesine 
basın.
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TEDAVİ İPUÇLARI
Aplikatör, önceden tanı konulmuş ağrı bölgesinin üzerine yerleştirilir. 
Şok dalgası uygulamasını başlatmak veya durdurmak için, aplikatör 
üzerindeki tetikleme düğmesine basılmalıdır

Aşağıdakileri unutmayın:

•	 Aynı alana 300 pulstan fazlasını uygulamayın.
•	 Vericiyi tedavi alanına aşırı basınç ile bastırmaktan kaçının. 

Aşırı basınç etkili ve başarılı tedavi için gerekli değildir.
•	 Maksimum 6000 puls sonrasında tedaviyi durdurun. 

El Aletini Yerleştirme
El aletini tıbbi endikasyonları dikkate alarak, tedaviye alınacak vücut 
bölümüne yerleştirin. 

UYARI
Etki yüzeyi olmaksızın üniteyi 3 barın üzerindeki basınçlarda 
çalıştırmak, el aletine zarar verebilir.

El Aletini Kalem Gibi Tutma

El aleti arka kapağın 
arkasından tutulur. 
Dokunarak tedavi için 
aplikatörün bu şekilde 
tutulması önerilir. 
 
 
 
 
 

El Aletini Çubuk Gibi Tutma

El aleti arka kapağın arka 
yerinden tüm el ile kavranır. 
Aplikatörün bu şekilde 
tutulması, nispeten daha 
geniş alanları kaplayan ağrı 
bölgelerinin tedavisinde 
önerilir.
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TEDAVİ İPUÇLARI (DEVAMI)

El Aletini İki Elle Tutma

Aplikatörün bu şekilde 
tutulması, nispeten spesifik 
alanlardaki ağrı bölgelerinin 
tedavisinde önerilir.
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HATALAR

Hata 
Kodu

Açıklama

100 Patient Card (Hasta Kartı) düğmesine basıldı, ancak Hasta 
Kartında geçerli tedavi bulunamadı.

101 Save to Patient Card (Hasta Kartına Kaydet) düğmesine basıldı 
ancak Hasta Kartı takılı değil.

102 Save to Patient Card (Hasta Kartına Kaydet) düğmesine basıldı 
ancak Hasta Veri Kartı Bağlantı Noktasında takılı olan kart, geçerli 
bir hasta veri kartı değil.

103 Save to Patient Card (Hasta Kartına Kaydet) düğmesine basıldı 
ancak Hasta Veri Kartı Bağlantı Noktasında takılı olan kart dolu.

104 Save to Patient Card (Hasta Kartına Kaydet) düğmesine basıldı, 
ancak Hasta Kartında o isimle tedavi kaydı zaten var.

105 Save to Patient Card (Hasta Kartına Kaydet) düğmesine 
basıldığında hasta adı girilmedi.

106 Bir protokolü kaydetmeye çalışırken protokol adı girilmedi.

107 Retrieve Protocol (Protokolü Al) düğmesine basıldı ancak 
ünitede hiçbir kullanıcı protokolü ayarlanmadı. Kullanıcı 
protokollerini kaydetme ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. 
sayfa 51.

108 Ünite kaydedilebilecek maksimum protokol sayısına ulaştığı için 
protokol kaydedilemiyor.

Hata 
Kodu

Açıklama

109 MMC'ye erişiliyor, ancak MMC bağlantı noktasında takılı MMC 
yok.

110 Kullanıcı ünitenin yazılımını güncellemeye çalışıyor, ancak 
MMC bağlantı noktasına yerleştirilen MMC, güncellenmiş MMC 
yazılımı değil.

111 Kontrol panosu yazılımı güncellenmeye çalışılırken hatayla 
karşılaşıldı.

112 Arabirim panosu yazılımı güncellenmeye çalışılırken hatayla 
karşılaşıldı.

113 Hasta Kartında erişilen tedavi, traksiyon tipi bir tedavi.

114 Hasta Kartında erişilen tedavi, elektroterapi tipinde bir tedavi.

115 Hasta Kartında erişilen tedavi, kesintisiz pasif hareket (CPM) tipi 
bir tedavidir.

116 Hasta Kartında erişilen tedavi, kısa dalga diatermi tipi bir 
tedavidir.

117 Hasta Kartında erişilen tedavi, bilinmeyen tipte bir tedavi.

118 MMC kartına erişimi sağlayan düğmeye basıldı (örn. Radyal 
Basınçlı Dalga Gerekçesi, Kontraendikasyonlar vb), ancak MMC 
bağlantı noktasına yerleştirilen MMC doğru MMC değil.

Hata Kodları ve Açıklamaları
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HATALAR (DEVAMI)

Hata 
Kodu

Açıklama

119 Varsayılan (fabrika) protokol vurgulanırken Delete (Sil) düğmesi-
ne basıldı.

121 START (Başlat) düğmesine basıldı, ancak el aleti kablosu herhan-
gi bir çıkış soketine bağlı değil.

122 START (Başlat) düğmesine basıldı, ancak el aleti kablosu 1. Kanal 
çıkış soketine bağlı değil.

123 START (Başlat) düğmesine basıldı, ancak el aleti kablosu 2. Kanal 
çıkış soketine bağlı değil.

124 Kullanıcı seçilen protokol için yanlış vericiyi kullanmaya çalışıyor.

125 1. Kanaldaki verici bir milyon pulsa ulaştı.

126 2. Kanaldaki verici bir milyon pulsa ulaştı.

127 El aleti kablosu terapi seansı sırasında çıkış soketinden ayrıldı.

 

 

UYARI
2 veya 3 ile başlayan bir Hata mesajı veya Uyarının görünmesi durumunda, 
ünitenin tüm kullanımını hemen durdurarak servis için bayi veya DJO ile 
bağlantı kurun. Bu kategorilerdeki Hatalar ve Uyarılar sistemde, sistemin 
daha sonraki çalıştırılmasından veya kullanılmasından önce DJO veya 
DJO tarafından onaylı bir Saha Servis Teknisyeni tarafından test edilmesi 
gereken dahili bir sorunu gösterir.

Bu kategorilerdeki Hatalar ve Uyarıları veren bir ünitenin kullanılması, 
hastanın, kullanıcının yaralanmasına veya sistemde yaygın bir dahili zarara 
yol açabilecek bir riski gösteriyor olabilir.

UYARI
Ekran arızası ya da diğer belirgin arızalar durumunda, üniteyi derhal 
Açma/Kapama düğmesinden kapatın ve onaylı bir servis teknisyenine 
bildirin.
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INTELECT RPW'NİN BAKIMI

Rutin Bakım
Ünitenin bakımını yaparken şunları unutmayın:

•	 Üretici olarak DJO ünitenin ancak bu kullanım kılavuzuna 
uygun olarak kullanılması durumunda güvenliğinden ve 
güvenilirliğinden sorumludur.

•	 Güvenlik muayeneleri, bakım, onarım ve değişiklikler ancak 
DJO tarafından onaylı bir servis merkezi veya saha teknisyeni 
tarafından gerçekleştirilebilir.

Temizleme ve Dezenfeksiyon
Üniteyi temizlerken, şunları aklınızda tutun:

1  Üniteyi prizden çekin ve 
el takımı kablosunu ünite 
üzerindeki soketten çıkarın.

2  Fazla gelen birleştirme jelini 
vericiden silerek temizleyin.

3  Esas üniteyi suyla 
nemlendirilmiş yumuşak, 
temiz bir bez ve hafif 
antibakteriyel deterjan 
kullanarak temizleyin. 
Aşındırıcı malzemeler ve 
temizleyici solventleri 
kullanmayın.

4  Her hasta kullanımından 
sonra, R-SW el aletini 
temizleyin (önce ön ve arka 
kapağı çıkarın - sayfa 28). 
Alkolle nemlendirilmiş 
yumuşak ve temiz bir 
bez, alkol bazlı yüzey 
temizleme mendili 
veya hafif antibakteriyel 
deterjan kullanın. Aşındırıcı 
malzemeler ve temizleyici 
solventleri kullanmayın. 
Vericinin temizlenmesi 
hakkında daha fazla 
bilgi için, bkz. sayfa 74 
dahilindeki 7. ve 8. adım. 
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5  Kulpu temizlemek için, 
koruyucu yastığı yukarı 
doğru çekerek kulptan 
çıkarın. Kulpu silerek 
temizlemek için suyla 
nemlendirilmiş yumuşak, 
temiz bir bez veya hafif 
antibakteriyel deterjan 
kullanın. Aşındırıcı 
malzemeler ve temizleyici 
solventleri kullanmayın.

6  Üniteyi yeniden 
çalıştırmadan önce 
tamamen kurumasını 
bekleyin.

7  Vericilerin ısıya duyarlı, 
tekrar kullanılabilir tıbbi 
ürünleri dezenfekte etmek 
için tasarlanmış ultrasonik 
temizleme banyosunda 
temizlenmesi önerilir. 
Ultrasonik temizleme banyosu 
yoksa, parçaları akan suyun 
altında temizleyin ve alkol 
bazlı yüzey temizleyici mendil 

ile silin veya alkol bazlı yüzey 
temizleyici püskürterek 
yumuşak, temiz bir bez ile silin.

8  Vericiyi temizlerken, iç 
oyuğun temizlenebilmesi 
için aralayıcı halkayı kenara 
itin.

9  4. ve 3. adımdaki 
prosedürlerin yerini 
değiştirerek vericiyi ve el 
aletini yeniden monte edin. 

El Aletinin Bakımı
Sık temizleme önerilir (günlük kullanımdan sonra)

Teknik
Tabanca namlusunun temizliğine benzer şekilde kılavuz hortumunu 
temizlemek için lütfen el aleti ile birlikte verilen temizleme fırçasını 
kullanın. Aynı zamanda, yumuşak bez projektille elle temizleyin.

Dikkat:  Boruyu veya projektili temizlerken herhangi bir yağ 
kullanmayın. 

INTELECT RPW'NİN BAKIMI (DEVAMI)
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Su Şişesini Çıkarma ve Değiştirme
Su şişesini haftada en az bir defa veya şişe yarısına kadar dolunca 
boşaltmalısınız. Bunun için şunları yapın:

1  Ünitenin fişini Ana 
Şebekeden çekin.

2  Çekmeceyi açın. 
 
 
 
 

3  Şu şişesini kaydırarak tutma 
kelepçesinden çıkarın. 
 
 
 
 
 
 
 

4  Kabı tutun, şişeyi saat 
yönünün tersine çevirin ve 
kabı çıkarın.

5  Şişenin içindekileri boşaltın.  
 
 
 

6  Kabı tutarak şişeyi saat 
yönünde çevirin ve çıkarın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTELECT RPW'NİN BAKIMI (DEVAMI)
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7  Şu şişesini yeniden tutma 
kelepçesinin içine doğru 
kaydırın.

8  Çekmeceyi itin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektili ve Kılavuz Boruyu Değiştirme
Projektiller ve kılavuz borular 1,000,000 pulstan sonra 
değiştirilmelidir. Vericiyi değiştirmek için şunları yapın:

1  Ünitenin fişini çekin ve 
el aletinin kablosunu 
ünitedeki soketten çıkarın.

2  Arka kapağın vidasını saat 
yönünün tersine çevirerek 
ve el aletini tutarak çıkarın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTELECT RPW'NİN BAKIMI (DEVAMI)
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3  Şaftın vidasını saat 
yönünün tersine çevirerek 
el aletinden çıkarın.

NOT:  Gerekirse, verilen 
22 mm'lik somun 
anahtarını kullanın. 
 
 

4  Şaftı el aletinin 
muhafazasından çıkarın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Projektil kulpun içinde 
yer alabilir. Elinizi kulpun 
içindeki boşluğa yerleştirin 
ve projektil elinize düşecek 
şekilde ters çevirin.  

Projektil şaftın içinde ise, 
elinizi şaftın açık ucuna 
yerleştirin ve projektil 
elinize düşecek şekilde ters 
çevirin. 

NOT:  Projektilin 
tamamının 
alındığından 
emin olun.  
Kullanım sırasında 
parçalanabilir. 
 
 
 
 
 
 

INTELECT RPW'NİN BAKIMI (DEVAMI)
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6  Kılavuz borunun içindeki delikten alyen anahtarın uzun ucunu kaydırın.

7  Şaftı bir elinizle tutarken, kılavuz boruyu diğer elinizle şafttan çekerek çıkarın.

NOT:   Kılavuz boru şafta sıkı şekilde takılmış olacağından çıkarmak için sertçe çekmeniz 
gerekecektir.

8  Kullanılan projektili atın.

9  Şaft, verici ve vida kapağının dışını suyla nemlendirilmiş yumuşak, temiz bir bez veya hafif 
antibakteriyel deterjan kullanarak temizleyin. Aşındırıcı malzemeler ve temizleyici solventleri 
kullanmayın. 

NOT:  10. adıma geçmeden önce temizlenmiş bileşenler kuruyana kadar bekleyin.

10  El aleti ile birlikte verilen temizleme fırçası ile şaftın (borunun) içini temizleyin. Temizliğin kullanımın 
yapıldığı her günün sonun yapılması gereklidir. 

NOT:  El aletinin temizlenmesinde yağ kullanmayın. 
 
 
 
 
 

INTELECT RPW'NİN BAKIMI (DEVAMI)
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11  Gerekirse, kırmızı kapatma 
kolunu son noktaya dek 
şaftın içine doğru bastırarak 
değiştirin. 
 
 
 
 
 

12  Şafta yeni kılavuz boruyu 
yerleştirin. 

NOT:  Kılavuz borunun 
ucunu şaftı 
delmeden 
soktuğunuzdan 
emin olun.  
 
 
 
 

13  Yeni kılavuz boruyu yerine 
oturana kadar şaftın içine 
doğru bastırın. 
 
 
 
 
 
 

14  Kılavuz boruya yeni 
projektili yerleştirin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTELECT RPW'NİN BAKIMI (DEVAMI)
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15  Şaftı kulpa yerleştirin ve 
tam oturana kadar saat 
yönünde çevirin. 
 
 
 
 
 
 

16  Bir elinizle kulpu tutarken 
diğer elinizle 22 mm 
somun anahtarı kullanarak 
şaftı kulpun içine sıkılayın.

NOT: Şaftı elinizle 
gevşetemeyeceğiniz 
kadar sıkılayın. 
 
 
 
 

17  Arka kapağı saat yönünde 
çevirerek el aletini tutmak 
suretiyle yeniden tutturun.

18  Ünitenin fişini takın ve 
el aletinin kablosunu 
ünitedeki çıkış soketine 
bağlayın.

19  Puls sayacını sayfa 67 ile 
başlayan adımları takip 
ederek sıfırlayın. 

 TEHLIKE
Ünitenin kullanımı emniyetli değilse, bu durumda ünite, onaylı bir servis 
teknisyeni tarafından onarılmalı ve ünitenin yol açabileceği tehlikelere 
karşı operatörlere bilgi verilmelidir.

INTELECT RPW'NİN BAKIMI (DEVAMI)
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Güvenlik Muayeneleri
Bu ünite üzerinde aşağıdaki güvenlik muayeneleri 
gerçekleştirilmelidir. Bu işlemler, eğitim, bilgi ve pratik deneyim 
açısından muayeneleri doğru ve bağımsız olarak yapabilecek şahıslar 
tarafından yürütülmelidir.

Gözle İnceleme (Günlük)

Ünitenin günlük incelemeleri yapılırken, aşağıdaki potansiyel hasar 
alanlarına özellikle dikkat edin:

•	 Ünitenin muhafazasında deformasyon
•	 Güç kablosunda hasar
•	 El aleti bağlantısında hasar
•	 El aleti kablosunda hasar

İşlevsel Test (Günlük)

Ünitenin günlük incelemeleri yapılırken, aşağıdaki potansiyel hasar 
alanlarına özellikle dikkat edin:

•	 Göstergelerin doğru işleyişi
•	 Çalıştırma modlarının görüntülenmesi

NOT: Ünitenin kullanım tesisinde, yerel ve ulusal düzeyde 
geçerli olan Toprak Sızma sınır değerlerine uygun 
olduğunun doğrulanması sağlık kuruluşunun 
sorumluluğundadır.

TEHLIKE
•	Hiçbir koşulda ünitenin açıklıklarından (örneğin, el aleti kablolarının 

bağlantı soketleri) sıvı sızıntısı olmamalıdır. Bu nedenle, temizleyici ya 
da dezenfektan spreyler kullanmayın.
•	Ünite, el aleti ve kablolar buhar ya da gaz kullanılarak sterilize 

edilemez.
•	Ünitenin muhafazasını veya LCD'yi çizebilecek ya da üniteye zarar 

verebilecek aşındırıcılar, dezenfektanlar ya da solventlerle üniteyi asla 
temizlemeyin.
•	Ünitenin temizlenmesi ya da dezenfekte edilmesinden önce, elektrik 

şokunu önlemek için ünitenin fişini güç çıkışından çekin.

INTELECT RPW'NİN BAKIMI (DEVAMI)
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Servis

Intelect RPW ünitesi, rutin bakım ve güvenlik incelemeleri 
gerçekleştirildikten sonra, spesifikasyonlar dahilinde çalışmıyorsa 
yeniden kalibre edilmelidir. DJO tüm radyal basınçlı dalga tedavisi 
ürünlerinin, onarım veya yeniden kalibrasyon için fabrikaya ya da 
onaylı bir servis bayisine götürülmesi önerilmektedir. Ünitenin servis, 
garanti kapsamında onarım veya garanti dışı onarım gerektirmesi 
halinde, lütfen satıcı bayi veya bulunduğunuz yerdeki DJO müşteri 
hizmetleri ile irtibat kurun.

NOT: Ünite üretim sırasında kalibre edilmiş olup teslim alınır 
alınmaz hizmete girmeye hazırdır.

INTELECT RPW'NİN BAKIMI (DEVAMI)

TEHLIKE
Her ne koşulda olursa olsun yetkisiz onarımlar gerçekleştirmeyin.
Bakım için üniteyi DJO'ya gönderin.

Elektrikli ve Elektronik Teçhizat Atıkları (WEEE) ile ilgili Konsey 
Direktifi 2002/96/EC. WEEE'nin kentsel atık olarak atılmaması 
gerekliliğini belirtir. Ünite ve aksesuarlarının atılması ile ilgili bilgi 
için yerel distribütörünüzle temas kurun.
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NOT: Üniteyle birlikte gönderilen güç kablosu, kullanılacak 
ülkenin elektrik şartlarına uygun olacaktır.

STANDART AKSESUARLAR

REF. Açıklama Miktar

28668 Intelect RPW CD Kullanıcı El Kitabı 1
28671 Intelect RPW Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1
4248 Conductor™ Transmisyon Jeli-250 ml (8,5 oz) şişe 1

28700 El Aleti Aksesuar Kitine şunlar dahildir: 1
28699      D-ACTOR (R-SW) El Aleti Applikatörü 1
28736      Projektil 3
17638      R15 - 15 mm ESWT Verici 1
28724      D20-S D-ACTOR® 20 mm Verici 1
28737      Kapatma Seti 1
28738      Kılavuz Boru 2
28739      Temizleme Fırçası 1

REF. Açıklama Miktar

Aşağıdaki güç kablolarından biri:

14679 ABD [18 AWG, 118 inç (300 cm)] 1

14814 İsviçre [18 AWG, 118 inç (300 cm)] 1

14815 İngiltere [18 AWG, 118 inç (300 cm)] 1

14816 Hindistan [18 AWG, 118 inç (300 cm)] 1

14817 İsrail [18 AWG, 118 inç (300 cm)] 1

14818 Danimarka [18 AWG, 118 inç (300 cm)] 1

14819 Avustralya [18 AWG, 118 inç (300 cm)] 1

14820 AB [18 AWG, 118 inç (300 cm)] 1

14821 Japonya [18 AWG, 118 inç (300 cm)] 1

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
REF. Açıklama Miktar

28701 Yedek kılavuz boru ve 2 projektil içeren yenileme kiti 1

28725 D35 D-ACTOR® 35 mm Verici 1

28726 F15 Odaklı-Lens 15 mm Verici 1

28728 D15 Deep Impact® 15 mm Verici 1

28729 C15 CERAma-x® ESWT 15 mm Verici 1

REF. Açıklama Miktar

28730 V-ACTOR® el aleti aplikatör Kitine şunlar dahildir: 1

28740      V25 V-ACTOR® 25 mm Titreşim Vericisi 1

28741      V40 V-ACTOR® 40 mm Titreşim Vericisi 1

28742 Kırmızı Kapatma Kolu 1



GARANTİ Intelect® RPW

85

DJO, LLC, (“Şirket”) Intelect RPW ünitesinin (“Ürün”), malzeme ve işçilik bakımından arızasız olduğunu garanti eder. Bu garanti ilk tüketicinin satın alma tarihinden itibaren üç yıl süreyle yürürlükte 
kalacaktır Bu Ürün üç yıllık garanti süresinde bir malzeme veya işçilik kusuru nedeniyle işlevini yerine getiremezse, Şirketin takdirine göre, Şirket veya satıcı bayi bu Ürünü ücretsiz olarak onaracak veya 
değiştirecektir.

Üründeki tüm onarımlar, Şirket tarafından onaylı bir servis merkezi tarafından yapılmalıdır. Yetkisiz merkezlerin veya grupların yaptığı değişiklikler veya onarımlar, bu garantiyi geçersiz kılar.

Aksesuarlar için garanti süresi 365 gün veya 5 milyon şoktur.
 
Garanti Aşağıdakileri Kapsamaz:
	 •	Şirket,	satıcı	bayi	veya	Yetkili	bir	Şirket	servis	teknisyeni	dışında	birisi	tarafından	tedarik	edilen	yedek	parçalar	veya	işçilik. 
	 •	Şirket,	satıcı	bayi	veya	Yetkili	bir	Şirket	servis	teknisyeni	dışında	birisi	tarafından	tedarik	edilen	işçilikten	kaynaklanan	arızalar	veya	hasarlar. 
	 •	Ürüne	makul	ve	gerekli	bakımın	yapılmaması	veya	Ürünün	Kullanıcı	El	Kitabı'na	uygun	olmayan	herhangi	bir	kullanımı	dahil	ancak	bunlarla	sınırlı	olmamak	üzere	 
    hatalı kullanımdan kaynaklanan her türlü hasar ve arıza. 
	 •	DJO,	LLC	ürün	üstünde	yapılan	değişikliklerden	veya	yetkili	olmayan	DJO,	LLC	servis	personelinin	verdiği	servisten	sorumlu	değildir.

ŞİRKET HİÇBİR DURUMDA ARIZİ VEYA DOLAYLI HASARLARDAN DOLAYI SORUMLU OLMAYACAKTIR.
Bazı yerler, arızi veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya sınırlanmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya istisna sizin için geçerli olmayabilir.

Şirketten veya satıcı bayiden bu garanti kapsamında servis almak için:

   1. Garanti süresi içinde Şirket veya satıcı bayiye yazılı bir talep iletilmelidir.  
   2. Ürün, Şirkete veya satıcı bayiye sahibi tarafından iade edilmelidir.

Bu garanti size belirli yasal haklar vermektedir ve bölgeden bölgeye değişen başka yasal haklarınız da olabilir.

Şirket hiçbir şahsa veya temsilciye, Ürünün satışıyla bağlantılı herhangi bir diğer borç veya yükümlülük yaratma yetkisi vermemektedir. Bu garantide bulunmayan her beyan ve anlaşma geçersiz ve 
hükümsüz olacaktır.

YUKARIDAKİ GARANTİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA TİCARİ DEĞERİ DAHİL OLMAK ÜZERE  
AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ TÜM DİĞER GARANTİLERİN YERİNİ ALMAKTADIR.
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TABLO 1: REHBERLİK VE ÜRETİCİNİN AÇIKLAMASI–ELEKTROMANYETİK EMİSYONLAR

Intelect RPW ünitesinin, aşağıdaki tabloda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılması amaçlanmaktadır. Intelect RPW ünitesinin 
kullanıcısı, ünitenin bu tür bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Emisyon Testleri Uyum Elektromanyetik Ortam - Rehberlik

RF emisyonları
CISPR 11

Grup 1 Intelect RPW, RF enerjisini yalnızca dahili işlevi için kullanmaktadır. Bu nedenle RF emisyonları çok düşüktür ve yakınlardaki elektronik donanımı 
etkilemesi çok muhtemel değildir

RF emisyonları
CISPR 11

Sınıf A

Intelect RPW ünitesi, ev ve ev amacıyla kullanılan binalara kaynak sağlayan düşük voltajlı genel güç kaynağı ağına doğrudan bağlı olanlar haricindeki 
tüm tesislerde kullanıma uygundur.

Harmonik emisyonlar
IEC 61000-3-2

Sınıf A

Voltaj dalgalanmaları/Flicker 
Emisyonları

IEC 61000-3-3
Uyumlu
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Bağışıklık Testi
IEC 60601

Test Seviyesi
Uyum Seviyesi Elektromanyetik Ortam - Rehberlik

Elektrostatik boşaltım (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV hava

±6 kV kontakt
±8 kV hava

Zemin ahşap, beton veya fayans olmalıdır. Zemin sentetik materyalle kaplıysa, bağıl nem en az %30 
olmalıdır.

Ani elektrik darbe gerilim 
sivrilikleri

IEC 61000-4-4

güç kaynağı hatları için ±2 kV
giriş/çıkış hatları için ±1 kV

güç kaynağı hatları için ±2 kV
Yok - Giriş/Çıkış hattı yok

Ana şebeke kalitesi, tipik bir ticari veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır.

Dalgalanma
IEC 61000-4-5

±1 kV diferansiyel mod
±2 kV ortak mod

±1 kV diferansiyel mod
±2 kV ortak mod

Ana şebeke kalitesi, tipik bir ticari veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır.

Gerilim düşmesi, kısa 
kesintiler ve güç kaynağı 
giriş hatlarındaki gerilim 

değişiklikleri
IEC 61000-4-11

0,5 döngü için <%5 UT 
(UT değerinde >%95 düşme)

5 döngü için %40 UT 
(UT değerinde %60 düşme)

25 döngü için %70 UT 
(UT değerinde %30 düşme)

5 saniye için <%5 UT 
(UT değerinde >%95 düşme)

0,5 döngü için <%5 UT 
(UT değerinde >%95 düşme)

5 döngü için %40 UT 
(UT değerinde %60 düşme)

25 döngü için %70 UT 
(UT değerinde %30 düşme)

5 saniye için <%5 UT 
(UT değerinde >%95 düşme)

Ana şebeke kalitesi, tipik bir ticari veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır. Intelect RPW kullanıcısı, 
ana şebeke kesintileri sırasında kesintisiz kullanım gereği duyuyorsa, Intelect RPW ünitesinin kesintisiz 
bir güç kaynağı veya batarya ile çalıştırılması önerilir.

Güç frekansı (50/60Hz) 
manyetik alanı

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Güç frekansı manyetik alanları, en az tipik bir ticari ortamda veya hastane ortamındaki tipik bir yerin 
karakteristiği olan seviyelerde olmalıdır.

TABLO 2: REHBERLİK VE ÜRETİCİNİN AÇIKLAMASI–ELEKTROMANYETİK BAĞIŞIKLIK

Intelect RPW ünitesinin, aşağıdaki tabloda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılması amaçlanmaktadır. Intelect RPW kullanıcısı, 
ünitenin bu tür bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

NOT: UT test seviyesinin uygulanmasından önceki a.c. [dalgalı akım] ana şebeke gerilimidir.



EK A - EMC TABLOLARI Intelect® RPW

88

Bağışıklık 
Testi

IEC 60601
Test Seviyesi

Uyum Seviyesi Elektromanyetik Ortam - Rehberlik

Taşınabilir ve mobil RF iletişim donanımları, kablolar dahil olmak üzere Intelect RPW ünitesinin hiçbir parçasına, vericinin frekansına uygulanabilen 
denklemle hesaplanan önerilen ayırma mesafesinden daha yakında kullanılmamalıdır.

Önerilen ayırma mesafesi:

İletilen RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz ila 80 MHz

3 Vrms d = [3,5]√P  
           V1

Yayılan RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz ila 2,5 GHz

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

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

burada P, verici üreticisine göre watt (W) cinsinden vericinin maksimum çıkış gücü değeri ve d metre (m) cinsinden önerilen ayırma mesafesidir. 
Sabit RF vericilerinin alan kuvvetleri, elektromanyetik alan incelemesiylea belirlendiği şekliyle, her bir frekans aralığındakib uyum seviyesinden az 
olmalıdır. 
Şu sembolle işaretli donanımın etrafında parazit oluşabilir:  

TABLO 2: REHBERLİK VE ÜRETİCİNİN AÇIKLAMASI–ELEKTROMANYETİK BAĞIŞIKLIK (DEVAMI)
Intelect RPW ünitesinin, aşağıdaki tabloda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılması amaçlanmaktadır. Intelect RPW ünitesinin 
kullanıcısı, ünitenin bu tür bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

NOT 1:  80 MHz ve 800 MHz'de yüksek frekans aralığı geçerlidir.
NOT 2: Bu kılavuzlar her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma, yapılardan, nesnelerden ve insanlardan gelen yansıma ve absorpsiyondan etkilenir.

a Telsiz (cep telefonu/kablosuz) telefonlar ve kara mobil radyoları, amatör radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını için bulunan baz istasyonları gibi sabit vericilerin alan 
kuvvetleri, teorik olarak doğrulukla tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir elektromanyetik alan incelemesi 
düşünülmelidir. Intelect RPW ünitesinin kullanıldığı yerdeki ölçülen alan kuvveti yukarıda belirtilen uygun RF uyum seviyesini aştığı takdirde, Intelect RPW ünitesinin normal 
çalışıp çalışmadığını doğrulamak için gözlemlenmesi gerekir. Anormal bir performans gözlemlenirse, Intelect RPW ünitesinin yönünü veya yerini değiştirmek gibi ek tedbirler 
gerekli olabilir.
b150 kHz ila 80 MHz frekans aralığının üzerinde, alan kuvvetleri 3 V/m'den az olmalıdır. 
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Vericinin Ölçülen Maksimum Çıkış 
Gücü

W

Vericinin Frekansına Göre Ayırma Mesafesi 
m

150 kHz ila 80 MHz

d = [3,5]√P  
    V1

80 MHz ila 800 MHz

d = [3,5]√P 
E1

800 MHz ila 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

TABLO 3:  TAŞINABİLİR VE MOBİL RF İLETİŞİM DONANIMI VE INTELECT RPW ARASINDAKİ ÖNERİLEN  
  AYIRMA MESAFELERİ
Intelect RPW ünitesinin, yayılan RF parazitlerinin kontrol edildiği bir elektromanyetik ortamda kullanılması planlanmaktadır. Intelect 
RPW ünitesinin müşterisi ya da kullanıcısı, taşınabilir ve mobil RF iletişim donanımı (vericiler) ile Intelect RPW ünitesi arasında, iletişim 
donanımının maksimum çıkış gücüne göre, yukarıda önerildiği gibi minimum bir mesafeyi koruyarak elektromanyetik etkileşimin 
önlenmesine yardımcı olabilir.

Yukarıda listelenmeyen bir maksimum çıkış gücüne sahip vericiler için, metre (m) cinsinden önerilen ayırma mesafesi, P'nin verici üreticisine göre watt 
(W) cinsinden vericinin maksimum çıkış gücü değeri olduğu, vericinin frekansına uygulanan denklem kullanılarak tahmin edilebilir.

NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz'de, yüksek frekans aralığı için ayırma mesafesi geçerlidir.
NOT 2:  Bu kılavuzlar her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma, yapılardan, nesnelerden ve insanlardan gelen yansıma ve 

absorpsiyondan etkilenir.
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