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Inledning
Varningsanvisningar
I dokumentationen finns anvisningar beträffande risker och särskilda omständig-
heter enligt ansvars-/skadeståndsföreskrifterna.

FARA står för en akut risksituation som kan leda till dödsfall eller allvarliga person-
skador om den inte undviks.

FARA!

Här anges källan till faran.
Detta är möjliga konsekvenser!

• Här hittar du anvisningar till hur du undviker faran. 

VARNING står för en potentiell risksituation som leder till allvarliga personskador 
om den inte undviks.

VARNING!

Här anges källan till faran.
Detta är möjliga konsekvenser!

• Här hittar du anvisningar till hur du undviker faran. 

OBSERVERA påvisar att en felaktig användning kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA!

Här anges källan till faran.
Detta är möjliga konsekvenser!

• Här hittar du anvisningar till hur du undviker faran. 

OBS! påvisar att en felaktig användning kan leda till skador på apparaten.

OBS! 

Här anges källan till faran.
Detta är möjliga konsekvenser!

• Här hittar du anvisningar till hur du undviker faran. 
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Övriga anvisningar

ANMÄRKNING

Denna anvisning används när man vill påpeka särskilda omständigheter och/
eller ge arbetsanvisningar.

1 Allmänna säkerhetsanvisningar

1.1 Anvisningar för säker användning

Följande kapitel innehåller samtliga säkerhetsanvisningar som ska beaktas vid  
hanteringen av Intelect RPW Lite. 

VARNING!

Felaktig hantering av apparaten.
Patienter och behandlingspersonal kan skadas!

• Läs igenom detta kapitel noggrant innan du använder Intelect 
RPW Lite för första gången.

• Läs de separata bruksanvisningarna till samtliga apparater som är 
anslutna till Intelect RPW Lite.

1.1.1 Ändamålsenlig användning och driftsäkerhet
Det är en förutsättning för ändamålsenlig användning av denna apparat att använ-
daren har erforderliga fack- och sakkunskaper samt känner till bruksanvisningen. 

Apparaten får endast användas för de tillämpningar som anges  
i kapitel 2.1.1 indikationer.

• Gör endast behandlingar som har godkänts av tillverkaren!

Dessutom får apparaten endast användas av utbildad personal som uppfyller  
Förutsättningar För användning i kapitel 2.2.

Kontroller och granskningar före behandlingen

Användaren måste kontrollera att apparaten är funktionssäker och i korrekt skick 
innan den tas i bruk.



15 700 07 0319A
llm

än
n

a 
sä

ke
rh

et
sa

n
vi

sn
in

g
ar

6

Skydd mot elektrisk stöt

Via kroppsmotståndet kan spänningskällor generera ström som inte enbart går via 
patienten utan även kan påverka och utsätta vårdpersonalen för fara.

• Apparater som inte klassas som medicinsk produkt enligt EN 60601 ska place-
ras utanför patientens omgivning.

• Rör inte elektriska anslutningar när du står i kroppskontakt med patienten.

• Dra alltid ut nätkontakten innan du utför rengörings- eller underhållsarbeten  
på Intelect RPW Lite!

• Koppla alltid bort anslutna handstycken från apparaten vid underhålls- och 
rengöringsarbeten och anslut dem först efter fullständig återmontering!

Skydd mot buller

Ljudnivån under pulsutlösningen ligger inom ett säkert område. Vi rekommenderar 
ändå att ett lämpligt hörselskydd används under behandlingen för att minimera 
bullerbelastningen.

1.1.2 Säkerhet vid patientbehandling
Beakta generellt: 

Organ med luftfyllda hålrum får INTE utsättas för pulser. 

När pulsen tränger genom vävnad minskar dess energi något och vid bensubstans 
försvagas vågens energi kraftigt.

Pulser kan förorsaka oönskade reaktioner. Patienten måste övervakas konstant 
under behandlingen och man ska vara uppmärksam på reaktioner hos patienten. 
Patienten får inte sövas ned. 

Gör endast behandlingar som har godkänts av tillverkaren!

Användaren ansvarar för att handstyckena är korrekt positionerade och behand-
lingszonen är korrekt bestämd.

1.2 Varning för sakskador och apparatskador
Garantin gäller inte om apparaten skadas på grund av felaktig hantering.
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Elektromagnetisk kompatibilitet

Denna apparat uppfyller kraven i den aktuella normen för elektromagnetisk  
kompatibilitet. 

Bärbar och mobil HF-kommunikationsutrustning (t.ex. mobiltelefoner) kan dock 
påverka medicinska elektriska apparater. 

För denna apparat gäller särskilda försiktighetsåtgärder avseende EMC, och  
den måste installeras enligt EMC-direktivet.

Det är inte tillåtet att använda tillbehör eller ledningar om detta inte har godkänts 
av tillverkaren. Det kan uppstå förhöjda elektromagnetiska störningar som kan leda 
till inkorrekt drift.

Intelect RPW Lite får inte placeras direkt bredvid eller tillsammans med andra  
apparater. Krävs drift nära eller tillsammans med andra apparater måste  
Intelect RPW Lite observeras så att man kan kontrollera att den används  
korrekt vid denna placering. 

Det är inte tillåtet att använda RF-kommunikationsutrustning i närheten.

Apparaten får endast användas med jordade och korrekt installerade uttag! 

Uppställning och drift

På apparatens baksida finns ventilationsslitsar som inte får ställas för med  
andra föremål.

• Täck aldrig över apparaten under användningen!

• Se till att vätska inte kan tränga in i apparaternas kåpa eller i handstycket.

Den tredje elnätsanslutningen får endast användas som funktionsjordning.

Förvaring och transport

Felaktig förvaring och transport kan leda till att apparaten skadas och inte fungerar.

• Se till att inga kablar är klämda eller kapade.

Avfallshantering

• Beakta nationella föreskrifter vid avfallshanteringen av Intelect RPW Lite eller 
enstaka komponenter. 

• Beakta anvisningarna i bruksanvisningarna för extrautrustning.
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2 Grundläggande principer

2.1 Grundläggande fysikaliska principer
Intelect RPW Lite är en tryckluftsdriven ballistisk stötvågsgenerator. På detta sätt 
omvandlas rörelseenergi till ljudenergi. Ljudimpulsen överförs direkt eller via en 
akustisk impedansadapter med hjälp av gel till den vävnad som ska behandlas. 
I fysikaliskt hänseende är det fråga om radiella tryckvågor. Tryckpulsen breder ut 
sig radiellt i vävnaden och ger en terapeutisk effekt, i synnerhet i de ytnära väv-
nadsstrukturerna.

ANMÄRKNING

Inom den medicinska litteraturen betecknas idag apparater som arbetar enligt 
denna princip allmänt som radiala stötvågssystem.

2.1.1 Indikationer

 – Smärtor i rörelseapparaten

 – Estetiska icke-medicinska behandlingar av hud, muskler, ansiktsrynkor, 
bindväv och senor 

2.1.2 Kontraindikationer

Behandlingar får inte göras med Chattanooga Intelect RPW Lite vid:

 – hjärna eller ryggrad i behandlingsområdet,

 – graviditet,

 – elakartad tumör i behandlingsområdet.

OBSERVERA!

Pulsbehandling får i allmänhet inte utföras över luftfylld vävnad 
eller i områden kring stora nerver, kärl, ryggrad och huvud  
(förutom i ansiktet).  
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2.1.3 Biverkningar
Biverkningar som kan uppstå vid behandling med Intelect RPW Lite ska iakttas:

 – Svullnad, rodnad, hematomer

 – Petekier

 – Smärtor

Dessa biverkningar avtar normalt efter 5–10 dagar.

2.2 Förutsättningar för användning 

2.2.1 Behandlingspersonal
Intelect RPW Lite är endast avsedd att användas av medicinskt kvalificerad  
personal som har läst de medföljande dokumenten.  
Den kvalificerade personalen förväntas ha praktisk kunskap om medicinska 
procedurer och tillämpningar samt känna till terminologin och ha erfarenhet av 
behandlingen av de indikationer som nämns i kapitel 2.1.1 indikationer. Denna 
kvalificerade personal måste ha fysiska och kognitiva grundförutsättningar som 
syn, hörsel, läsförmåga. Dessutom måste de övre extremiteternas grundfunktioner 
vara normala. 

Apparaten är utformad för en demografisk målgrupp mellan 18 och 65 år.

2.2.2 Utbildning av användaren
Personer som hanterar Intelect RPW Lite ska ha fått utbildning i säker och effektiv 
manövrering av apparaten i enlighet med följande: 

 – Bruksanvisningen samt alla andra medföljande dokument ska läsas  
och beaktas.

Andra utbildningskrav kan variera från land till land. Användaren ansvarar för  
att utbildningen uppfyller kraven i gällande nationella lagar och bestämmelser. 
Ytterligare information om utbildning i denna apparats handhavande kan du få 
från din återförsäljare. 
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3 Beskrivning av apparaten

3.1 Styrenhet med handstycke

1

2

3
4

5

1 Handtag

2 Display

3 Utlösningsknapp

4 Handstycksanslutning

5 Handstycke med färgad 

handstycksdyna

6 Applikator
6

Bild 3-1   Framsida Intelect RPW Lite 

1

2 1 Ventilationsslitsar

2 Nätanslutningsuttag med 

nätströmbrytare och säkring

Bild 3-2   Baksida Intelect RPW Lite

3.2 Leveransinnehåll
Följande komponenter ingår i standardleveransen av Intelect RPW Lite:

 – Intelect RPW Lite styrenhet

 – Nätkabel

 – Handstycke

 – 1 applikator

 – Standardslang

 – Golvplatta för transport

 – Bruksanvisning

 – Gelflaska

 – U-nyckel

 – Insexnyckel

 – Rengöringsborste
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Andra kablar och tillbehör än de som tillverkaren har angett eller levererat får  
inte användas.

3.3 Uppackning av apparaten

• Kontrollera att leveransen är komplett och inte är skadad.

• Ta försiktigt ut apparaten och tillbehören ur förpackningen.

• Kontakta omgående leverantören eller tillverkaren/återförsäljaren vid  
en ev. reklamation. 

•  Spara originalförpackningen. Den kan behövas vid transport av apparaterna.

Apparatens display är försedd med en folie med en symbol (bruksanvisningen 
måste alltid läsas).

• Läs bruksanvisningen och dra sedan bort folien från apparaten.

3.4 Golvplatta för transport
För att apparaten ska skyddas levereras den monterad på en golvplatta för  
transport som är fäst med ett kardborrband. Denna ska avlägsnas innan  
apparaten tas i drift.

Avlägsna golvplatta för transport 

• Plattan ska avlägsnas innan apparaten används för första gången.

• Lossa kardborrbandet.

• Lyft upp apparaten från golvplattan (Bild 3-3).

1

2

1 Kardborrband

2 Golvplatta för 

transport

3

4

3 Spalter

4 Spår

Bild 3-3   Avlägsna golvplattan för transport
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Fastsättning av golvplatta för transport

• När du ställer upp apparaten igen lägger du kardborrbandet under golvplattan.

• Lyft upp apparaten på golvplattan så att spåren i apparatens golv passar med 
spalterna i golvplattan för transport (se Bild 3-3). 

• Fäst ihop kardborrbandet runt transporthandtaget.

OBS! 

Vid nedpackning för transport ska golvplattan för transport alltid sättas dit.

3.5 Installationsanvisning

3.5.1 Handstyckets komponenter

1 2
3

4 5

6

7

8

1 Handtag handstycke
2 Projektil 
3 Insexnyckel (se rengöring/revision)
4 Styrrör

5 Skaft
6 U-nyckel
7 Applikatorinsats
8 Applikatorhylsor

3.5.2 Montera ihop handstycket 

• Montera handstycket enligt följande:

• Ta ur styrröret och projektilen ur  
handstycksförpackningen.

• Skruva loss skaftet från handstycket och dra  
ut det ur handtaget. 

• Använd bifogad U-nyckel.
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• För in projektilen i det monterade styrröret.

• Skruva på skaftet på handstycket för hand. 

• Dra efter skaftet med den medföljande U-nyckeln. 
Man får inte längre kunna lossa skaftet för hand.

• Försäkra dig om att hylsdelarna till applikatorn är 
fastskruvade ordentligt och att applikatorhylsan är 
påskruvad ordentligt på skaftet.

• Sätt in applikatorinsatsen i motsvarande  
applikatorhylsa.

• Skruva fast applikatorhylsan på handstycket för hand.

ANMÄRKNING
Applikatorhylsan är en- eller tvådelad beroende på applikator.
Här visas t.ex. monteringen av handstycket med den tvådelade applikatorhylsan.

3.5.3 Elanslutning

• Anslut nätkabeln till nätanslutningsuttaget på apparatens vänstra baksida  
(se Bild 3-2).

• Sätt in nätkabeln i uttaget.

OBS! 

Se till att det finns ett tillräckligt avstånd till väggen så att man kan dra ur 
stickkontakten utan hinder (avskiljande från matningsspänningen) och att 
ventilationsslitsarna på baksidan inte blockeras.

Apparaten får endast användas med jordade och korrekt installerade uttag! 
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3.5.4 Ansluta handstycke

• Sätt in slangen i motsvarande uttag på handstycket resp. uttag på  
apparatens framsida.

1 Slang

2 Uttag

3 Orange ring11 2 2

3

Bild 3-4   Anslutningar handstycke – slang – styrenhet

• För att kontrollera om du har monterat den korrekt drar du lätt i slangen.

 – Slangen kan inte dras ut.

• För att koppla bort anslutningarna skjuter du den orange ringen vid anslutning 
till Intelect RPW Lite i riktning mot Intelect RPW Lite resp. vid anslutning av 
handstycket i riktning mot handstycket och dra sedan ur slangen ur uttaget.

3.6 Kompatibilitet
Följande handstycken får användas tillsammans med Intelect RPW Lite:

 – Handstycke »SPARROW« Chattanooga  artikelnr 30885-x

4 Användning

4.1 Slå på
• Slå på styrenheten på nätströmbrytaren på baksidan (s. Bild 3-2/2).  

Manövreringen sker via pekskärmens display. 

4.2 Ställ in intensiteten

Indikeringen visar intensiteten (steg 1–6). 

Tryck på  för att höja intensiteten.

Tryck på  för att minska intensiteten.
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Förhållande för intensitet 
och frekvens

Intensitet Frekvens

1 18 Hz
2 16 Hz
3 10 Hz
4 9 Hz
5 8 Hz
6 6 Hz

Bild 4-5   Grafisk återgivning av intensitetsstegen

Frekvensen ändras automatiskt beroende på intensiteten.

4.3 Återställ mätarställningen

Indikeringen räknar antalet avgivna pulser. 

Tryck på  för att nollställa indikeringen.

Om mätarställning 9999 uppnås kommer indikeringen att börja om från  
0 vid nästa pulsutlösning.

4.4 Läsa av totalt antal pulser, drifttimmar och 
programversion

För att kunna läsa av det totala antalet pulser, drifttimmar och programversion 
måste apparaten startas om på nytt.

• Tryck på  under omstarten. 

Displayen visar nu först totalt antal pulser efter varandra, 
därefter drifttimmarna och sedan programvaruversionen 
varvid siffrorna visas på den fyrsiffriga displayen från 
vänster till höger.

           Totalt antal pulser t. ex.:  1 000 Σ

           Drifttimmar t. ex.:        3 h

           Programvaruversion t. ex.:  029 040-xx-xxxx
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t 
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4.5 Idrifttagande

• Ställ in pulsens intensitet på önskat intensitetssteg.

• Säkerställ före varje behandling att pulsräknaren står på ”0”.

• Tryck på apparatens utlösningsknapp (Bild 3-1/3).

 – Tryck på utlösningsknappen igen för att stoppa pulsutlösningen.

ANMÄRKNING

Om 2 000 pulser uppnås under behandlingen kommer handstycket automa-
tiskt att stoppas. Fortsatt behandling är möjlig.

4.6 Behandling

Säkerhetsanvisningar

Användaren måste kontrollera att apparaten är funktionssäker och i korrekt skick 
innan den tas i bruk. 

• Läs igenom kapitel 1 allmänna säkerhetsanvisningar innan du påbörjar  
behandlingen.

OBSERVERA!

Om handstycket ej är korrekt placerat uppstår hälsorisk till följd av 
ineffektiv behandling!

• Bestäm behandlingszonen och säkerställ att handstyckspositionen 
alltid motsvarar behandlingszonen.

• Säkerställ att behandlingen endast utförs av användare som 
uppfyller villkoren i kapitel 2.2 Förutsättningar För användningen. 

• Annan användning av apparaten än vad som anges  
i kapitel 1 allmänna säkerhetsanvisningar är av säkerhetsskäl  
inte tillåten!

 
OBSERVERA!

 

Vid längre behandlingstid kan pulsljudet uppfattas som buller!

• Erbjud patienten hörselskydd.

• Rekommendation: Även användaren bör använda hörselskydd.
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OBS! 

Skada på apparaten på grund av oavsiktlig pulsutlösning. 
Utlös endast pulser när handstycket är kopplat till avsedd behandlingszon.

• Se till att applikatorn inte trycker för hårt på behandlingsytan! Det är inte nöd-
vändigt för en framgångsrik behandling.

OBSERVERA!

Under behandlingen får inte mer än 300–400 pulser appliceras på 
samma ställe för att man ska kunna undvika risk för svullnader, 
petekier och hematomer. 

Använd tillräckligt med kontaktgel för att säkerställa att applikatorn glider smidigt 
över patientens hud.

Ställ in parametrarna

Börja alltid behandlingen med låg intensitetsnivå. Detta gäller även när behand-
lingen återupptas efter avbrott. Pulsenergin ska höjas stegvis under behandlingen.

ANMÄRKNING

Vilken intensitetsnivå som väljs avgör den som behandlar patienten utifrån 
en medicinsk bedömning. Den maximala intensitetsnivå som används vid 
behandlingen får inte leda till kraftig smärta hos patienten.

Koppla handstycke

ANMÄRKNING

Rengör alla delar som kommer i kontakt med patienten före och efter  
varje behandling.

• Applicera en tillräcklig mängd kontaktgel på kroppsytan som ska behandlas  
och på applikatorn.

Se till att applikatorn inte trycker för hårt på behandlingsytan! Det är inte  
nödvändigt för en framgångsrik behandling.
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5 Rengöring, underhåll, revision

5.1 Rengöring och revision
För att bibehålla hygien och funktioner, rengör din Intelect RPW Lite regelbundet.

OBSERVERA!

 Risk för elektrisk stöt! 
Koppla bort apparaten från nätet innan du utför rengörings- och 
revisionsarbeten! 

• Dra ut nätkontakten!

Den yttre totala rengöringen rättar sig efter hur ofta och hur apparaten används.

Alla delar som kommer i kontakt med patienten måste rengöras före och efter 
varje behandling.

• Torka av apparatdelarna med en fuktig trasa.

• Använd en ljummen, utspädd och icke vegetabilisk såplösning för rengöring.

OBS! 

Se till att vätska inte kan tränga in i apparaten eller slangarna.

• Håll ventilationsslitsarna fria.

Rengöring av handstycket

Handstycket och i synnerhet applikatorn ska rengöras och desinficeras noggrant 
efter varje patientkontakt.

• Rengör handstycket från kontaktgel med ett ytrengöringsmedel.

• Desinficera handstycket med ett alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel  
(följ tillverkarens anvisningar).
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Komponent Förlopp Intervall 

Handstycksskaft  
och stoppning

rengöring och 
desinficering

dagligen resp. efter  
20 000 pulser (det som 
inträffar först) 

Styrrör rengör inifrån med  
en borste

dagligen

Applikatorer  
och O-ringar

rengöring i ultraljudsbad 
och desinficering

efter varje behandling  
resp. patientkontakt

Styrrör, projektil, 
O-ringar 

utbyte efter 1 000 000 pulser

 Tabell 1–1    Rengöringsintervall

5.1.1 Byte av applikator

ANMÄRKNING
Applikatorhylsan är en- eller tvådelad beroende på applikator.
Här visas t.ex. monteringen av handstycket med den tvådelade applikatorhylsan.

• Skruva loss applikatorhylsan från handstycket.

• Lossa handstycket från styrenheten.

• Ta bort applikatorinsatsen.

• Sätt in applikatorinsatsen i motsvarande  
applikatorhylsa.

• Skruva åter fast applikatorhylsan på handstycket  
för hand.

• Säkerställ efter applikatorbytet att handstyckshylsan och hylsdelarna är fastskru-
vade ordentligt.

ANMÄRKNING

Försäkra dig om att hylsdelarna till applikatorerna är fastskruvade ordentligt och 
att applikatorhylsan är påskruvad ordentligt på skaftet.

Kontrollera applikatorhylsans och hylsdelarnas förskruvning under längre 
behandlingsfaser.
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5.1.2 Rengöring av handstycket

ANMÄRKNING

Efter rengöring av handstycket får det endast monteras ihop igen när  
det har torkat. 

• Lossa handstycket från styrenheten.

• Rengör handstycket från kontaktgel med ett  
ytrengöringsmedel. 

• Desinficera handstycket med ett  
alkoholbaserat desinfektionsmedel med  
aldehyd (följ tillverkarens anvisningar).

• Skruva loss applikatorhylsan från handstycket.

• Skruva loss skaftet från handstycket och dra ut  
det ur handtaget. 

• Använd bifogad U-nyckel.

• Rengör styrröret med en borste.

Ihopmonteringen av handstycket görs i omvänd ordningsföljd.

ANMÄRKNING

Dra vid ihopmontering alltid åt handstycksskaftet igen med den medlevererade 
U-nyckeln. Man får inte längre kunna lossa skaftet för hand.
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5.1.3 Rengöring och desinfektion av applikatorn

• Skruva loss applikatorhylsan och avlägsna applikatorinsatsen ur applikatorhyl-
san (se kapitel 5.1.1 Byte av applikator). 

• Rengör alla delar under rinnande vatten och  torka dem. 

• Vi rekommenderar att applikatorerna rengörs i ett ultraljudsbad.

• Desinficera applikatorerna och låt  
dem torka. 

 – Bär handskar när du gör detta.

Använd endast alkoholbaserat desinfektionsmedel med aldehyd (inte formaldehyd) 
för medicintekniska produkter för detta.

Observera tillverkarinformationen om desinfektionsmedlets effekt och användning. 

5.1.4 Revision av handstycke
På grund av friktion är komponenterna i handstycket ständigt utsatta för mekanisk 
påverkan som leder till lätt slitage.

ANMÄRKNING

Efter ca 1 000 000 pulser bör en revision av handstycket genomföras. Det kan du 
göra snabbt och enkelt själv. Du behöver bara en revisionssats som innehåller alla 
förslitningsdelar.
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Innehållet i revisionssatsen

 – 2 projektiler

 – 2 styrrör

 – 2 burkar tätningsringar 

 – 1 O-ringsguide

Revisionssatsen får du hos din återförsäljare.

Handstycksrevision

 
OBSERVERA!

 

 

Risk för personskador genom pulsutlösning vid öppet handstycke.

• Ta bort handstycket från styrenheten innan du byter applikator.

OBS! 

En U-nyckel måste användas för att lossa och för att montera handstycksskaf-
tet vid handstycksrevisionen.

• Förbered en torr, ren och dammfri yta där du lägger ned handstycket.

• Lossa handstycket från styrenheten.

• Dra ut styrröret ur skaftet. Använd eventuellt en 
tunn metallstav eller den bifogade sexkantnyckeln 
som draghjälp. Sätt in den i styrrörets öppningar.

• Skruva loss applikatorhylsan från handstycket.

• Skruva loss skaftet från handstycket och dra ut det 
ur handtaget. 

• Använd bifogad U-nyckel.
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• Projektilen hålls kvar i handstyckets handtag av en 
funktionell anordning. Håll handstyckets handtag 
med öppningen nedåt och knacka ordentligt mot 
underlaget tills projektilen ramlar ut. Om projektilen 
bryts genom överbelastning kan ett projektilfrag-
ment även sitta kvar i styrröret. 

• Avfallshantera det begagnade styrröret och den 
begagnade projektilen

• Rengör skaft, applikator (inkl. fastsittande  
tätningsringar) och applikatorhylsa med ett  
alkoholhaltigt desinfektionsmedel. 

• Ta ut det nya styrröret och den nya projektilen  
ur revisionssatsen.

• Tryck in styrröret i öppningen på skaftet  tills det  
tar stopp. 

• Se till att änden på styrröret, med båda luftin-
matningarna, ligger i riktning mot handstyckets 
handtag.

• För in den nya projektilen i det monterade styrröret.

• Skruva in skaftet i handstycket för hand. 

• Dra åt skaftet med U-nyckeln. Man får inte längre 
kunna lossa skaftet för hand.

• Skruva fast applikatorhylsan och önskad applikator 
på skaftet igen.

• Försäkra dig om att hylsdelarna till applikatorn är 
fastskruvade ordentligt och att applikatorhylsan är 
påskruvad ordentligt på skaftet.
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5.1.5 Säkringsbyte
Säkringshållaren sitter på baksidan av Intelect RPW Lite mellan nätanslutningen och 
påslagningsknappen.

• Tryck de båda spärrarna på säkringshållaren inåt från urtagen och dra säkrings-
hållaren ur kåpan.

1 2

1 och 2    Urtag för att dra ut 
säkerhetshållaren

Bild 5-1   Nätanslutning, påslagningsknapp, säkringshållare 

• Dra ut de gamla säkringarna ur säkringshållaren.

• Byt ut säkringarna (T 8 AH/250 VAC).

• Sätt tillbaka säkringshållaren och tryck fast den tills den låser fast.

5.2 Underhåll
Förebyggande underhåll är inte absolut nödvändigt. Regelbundet underhåll 
kan emellertid bidra till att eventuella störningar upptäcks tidigt. På så sätt ökar 
apparatens säkerhet och livslängd.

Underhållstjänster kan du beställa hos din återförsäljare.

5.3 Avfallshantering

Inga särskilda åtgärder krävs vid avfallshanteringen av dessa 
medicinska produkter. Landspecifika lagar och föreskrifter ska 
följas. När Intelect RPW Lite inte längre kan användas ska apparaten 
avfallshanteras som elektronikskrot.

5.4 Reparation
Trasiga apparater får endast repareras av personer som är auktoriserade av till-
verkaren samt med originaldelar. Auktoriserade personer kan vara personal eller 
återförsäljare.
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5.5 Livslängd
Efter ca 1 miljon pulser bör en revision av handstycket genomföras  
(se kapitel 5.1.4 Revision av handstycke), då uppgår 

den genomsnittliga och förväntade livslängden (MTTF) enligt  
EN60601-1:2005 + A1:2012 till

 – ca. 5 000 timmar för apparaten Intelect RPW Lite

 – 1 miljon pulser för applikatorn

 – 5 miljoner pulser för handstycket

Kontakta din lokala återförsäljare vid behov av service.

När livslängden överskrids måste man räkna med att apparaten och dess tillbehör 
havererar. 

Det finns inga garantianspråk utöver det som anges i kapitel 9 garanti och service .

6 Felsökning
Fel Möjlig orsak Åtgärd

Ingen  
pulsutlösning

Handstycksskaft otätt eller 
ej korrekt anslutet

Styrröret har monterats 
felvänt

Projektil saknas
Projektil är blockerad 

Kompressor defekt

Utlösningsdonet defekt

Kontrollera anslutningen och  
byt vid behov

Demontera handstycket, vrid  
styrröret

Demontera handstycket,  
kontrollera projektilen

Skicka in apparaten eller  
kontakta service

Skicka in apparaten eller  
kontakta service

Displayen 
reagerar inte

Displayen är mörk

Apparaten är inte  
påslagen

Display defekt

Kontrollera nätkabeln och slå  
på apparaten

Skicka in apparaten eller  
kontakta service

Handstycket 
vibrerar vid  
pulsutlösning

D20-applikatorhylsorna 
sitter löst

Kontrollera applikatorhylsorna  
och skruva fast

Utlösningsdonet 
fungerar inte

Skicka in apparaten eller  
kontakta service
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7 Tillbehör 
Handstycke »SPARROW« Chattanooga grått 30885-1

Handstycke »SPARROW« Chattanooga grönt 30885-2

Revisionssats 29104

Gelflaska 250 ml 22601

Nätkabel CEE 3 m 0.0032.012

Nätkabel CH 3 m 13448-CH

Nätkabel USA 0.0032.012-US

Nätkabel Kina 2,5 m 13-7458-CN

Handstyckshållare 30883

Handstycksslang standard 30890

Bruksanvisning Chattanooga Intelect RPW Lite 30732

ANMÄRKNING

Mer information och beställningsinformation om applikatorerna finns hos  
din återförsäljare.
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8 Tekniska data och överensstämmelse

8.1 Tekniska data 

Intelect RPW Lite

Nätingångsspänning 100 VAC  //    115 VAC  //       230 VAC 

Nätfrekvens      60 Hz  //        60 Hz   //    50 - 60 Hz

Nätsäkring T8AH/250 VAC 

Effektförbrukning max. 700 VA

Omgivningstemperatur drift 10°–35 °C

Omgivningstemperatur förvaring  
och transport 

0°–60 °C frostfri

Omgivningslufttryck drift 800–1 060 hPa

Omgivningslufttryck förvaring  
och transport

500–1 060 hPa

Luftfuktighet drift 5–55 %, ej kondenserande

Luftfuktighet förvaring och transport 5–95 %, ej kondenserande

Vikt styrenhet 10 kg 

Vikt handstycke 290 g

Yttermått (BxHxD) (inkl. handtag) 238 x 289 x 325 mm 

Klassificering enligt MDD Apparat av klass IIa

Tekniska ändringar förbehålles

ANMÄRKNING

Följande måste beaktas när den medicinska produkten överlämnas  
till tredje part:

 – Den fullständiga dokumentationen ska överlämnas tillsammans med den 
medicinska produkten.

 – Den medicinska produkten får endast föras vidare till ett annat land om den 
medicinska produkten och de tillhörande indikationerna är tillåtna där.
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8.2 Typskylt Intelect RPW Lite 

Bild 8-1   230 V   115 V   100 V

8.3 Överensstämmelse med direktiv

   

Denna medicinska produkt är CE-märkt enligt Medical Device 
Directive (MDD) 93/42/EEC.

8.4 Överensstämmelse med standarder
Denna apparat uppfyller kraven i de gällande standarderna EN/IEC 60601-1, 
CAN/ CSA-C22.2 No.601.1, UL Std. No 60601-1.

Enligt EN/IEC 60601-1

- Typ av skydd mot elektrisk stöt:
    

Skyddsklass 2 
med funktionsjordning

- Användningsdel för typ BF

Kraven utifrån standarden Apparatsäkerhet (”essential performance”)  
enligt IEC 60601-1 3rd edition:

 – Apparaten är fri från kraftig tryckvågsenergi

har uppfyllts.

Den väsentliga prestationskarakteristiken för den grundläggande säkerheten  
kan inte påverkas av elektromagnetiska störningar.
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8.4.1 EMC-riktlinjer och tillverkardeklaration

Riktlinjer och tillverkardeklaration – elektromagnetisk strålning

Modellen Intelect RPW Lite är avsedd för användning i nedanstående elektromagnetiska 
miljö. Kunden eller användaren av Intelect RPW Lite ska se till att den används i en sådan 
miljö.
Nätkabeln för apparaten får inte vara längre än 3 m.

Mätning av utstrålade 
störningar

Överensstäm-
melse

Elektromagnetisk miljö, riktlinjer

HF-emissioner enligt  
CISPR 11

Grupp 1

Intelect RPW Lite använder endast 
högfrekvent energi för sin interna 
funktion. Därför är dess HF-emission 
mycket liten och det är osannolikt  
att närbelägna elektroniska  
apparater störs. 

HF-emissioner enligt  
CISPR 11

Klass B
Intelect RPW Lite är lämplig att 
användas i alla inrättningar, även i 
sådana som finns i bostäder. Den kan 
användas i inrättningar i byggnader 
som är anslutna till det allmänna 
försörjningsnätet med försörjning till 
normal bostadsutrustning.

Emission av övertoner  
IEC 61000-3-2

Klass A

Emission av 
spänningsvariationer/flimmer 
enligt IEC 61000-3-3

Överensstämmer

Ledningsbundna  
RF-emissioner

Klass B

Utstrålade RF-emissioner Klass B
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Riktlinjer och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet

Modellen Intelect RPW Lite är avsedd för användning i nedanstående elektromagnetiska miljö. Kunden 
eller användaren av Intelect RPW Lite ska se till att den används i en sådan miljö.

Kompatibili-
tetskontroller

IEC 60601-testnivå
Överensstämmel-

senivå
Elektromagnetisk miljö, riktlinjer

Urladdning av statisk 
elektricitet (ESD) 
enligt IEC 61000-4-2 ± 8 kV 

kontakturladdning 
± 15 kV 
lufturladdning

± 8 kV 
kontakturladdning 
± 15 kV 
lufturladdning

Golv bör vara av trä eller betong 
eller vara täckta med keramiska 
plattor. När golvet är gjort av 
syntetiskt material måste den relativa 
luftfuktigheten vara minst 30 %.

Snabba transienter/
pulsskurar enligt  
IEC 61000-4-4 ± 2 kV för nätkablar 

± 1 kV för in- och 
utkablar

± 2 kV för 
nätkablar 
± 1 kV för in- och 
utkablar

Matningsspänningen bör ha samma 
kvalitet som spänningen i typiska 
affärs- eller sjukhusmiljöer.

Stötspänningar 
(surges) enligt  
IEC 61000-4-5

± 1 kV differentiellt 
läge 
± 2 kV normalt läge

± 1 kV differentiellt 
läge 
± 2 kV normalt 
läge

Matningsspänningen bör ha samma 
kvalitet som spänningen i typiska 
affärs- eller sjukhusmiljöer.

Spänningsfall, 
korttidsavbrott 
och variationer i 
matningsspänningen 
enligt IEC 61000-4-11

< 5 % UT(
1)

(> 95 % fall UT) 
under ½ och 1 
cykel

70 % UT

(30 % fall UT) under 
25/30 cykler

< 5 % UT

(> 95 % fall UT) 
under 250/300 s

< 5 % UT(
1)

(> 95 % fall UT) 
under ½ och 1 
cykel

70 % UT

(30 % fall UT) 
under 25/30 cykler

< 5 % UT

(> 95 % fall UT) 
under 250/300 s

Matningsspänningen bör ha samma 
kvalitet som spänningen i typiska 
affärs- eller sjukhusmiljöer.  
Om man måste kunna använda  
Intelect RPW Lite under strömavbrott 
bör Intelect RPW Lite anslutas till en 
avbrottsfri strömförsörjning.

Magnetfält vid 
matningsfrekvens 
(50/60 Hz) enligt  
IEC 61000-4-8

30 A/m N/A2

Magnetfälten vid nätfrekvensen 
bör motsvara typiska värden 
som förekommer i affärs- eller 
sjukhusmiljöer.

1ANMÄRKNING UT är nätväxelspänningen före användning av testnivåerna

2ANMÄRKNING Det finns inga komponenter i apparaten som är känsliga för 
magnetiska fält.
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Riktlinjer och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet

Modellen Intelect RPW Lite är avsedd för användning i nedanstående elektromagnetiska miljö. Kunden 
eller användaren av Intelect RPW Lite ska se till att den används i en sådan miljö.

Kompatibili-
tetskontroller

IEC 60601- 
testnivå

Överens-
stämmelse-

nivå
Elektromagnetisk miljö, riktlinjer

Bärbar och mobil kommunikationsutrustning 
får inte användas närmare Intelect RPW Lite 
(inklusive kablar) än det rekommenderade 
separationsavståndet. Detta avstånd beräknas 
med hjälp av den ekvation som gäller för 
sändarens frekvens.

Rekommenderat separationsavstånd:

Ledningsbundna 
HF-frekvenser enligt 
IEC 61000-4

3 VRMS/6 VRMS 
150 kHz till  
80 MHz

3 VRMS/6 VRMS 
150 kHz till 
80 MHz

d = 1,2√P

Utstrålade HF-
frekvenser enligt 
IEC 61000-4-3

10 V/m 
80 MHz till  
2,7 GHz

10 V/m 
80 MHz till 
2,7 GHz

d = 1,2√P 
för 80 MHz till 800 MHz

d = 2,3√P 
för 800 MHz till 2,7 GHz

varvid P är sändarens nominella effekt i watt 
(W) enligt tillverkaren av sändaren och d är det 
rekommenderade separationsavståndet i meter (m).

Enligt en undersökning på plats bör fältstyrkan 
hos stationära sändare a vara lägre än 
överensstämmelsenivån vid samtliga frekvenser.b

Störningar kan förekomma i 
närheten av utrustning som är 
märkt med följande symbol.

ANMÄRKNING 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet

ANMÄRKNING 2 Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetisk 
utbredning påverkas av absorption och reflexion från byggnader, föremål och människor.

a 
Fältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för mobiltelefoner och mobilradio, amatörradio, AM- 
och FM-radio- och TV-sändningar, kan inte beräknas med en teoretisk noggrannhet. För att bedöma 
den elektromagnetiska miljön kring stationära sändare bör en elektromagnetisk platsundersökning 
genomföras. Om den uppmätta fältstyrkan överskrider angiven överensstämmelsenivå på 
installationsplatsen för Intelect RPW Lite bör man kontrollera att Intelect RPW Lite fungerar normalt. 
Observeras ovanliga effektnivåer kan det bli nödvändigt med extra åtgärder som t.ex. nyorientering eller 
flyttning av Intelect RPW Lite.

b 
Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkan vara mindre än 10 V/m.
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Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil HF-
kommunikationsutrustning och Intelect RPW Lite 

Intelect RPW Lite är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där utstrålade högfrekventa störningar 
kontrolleras. Kunden eller användaren av Intelect RPW Lite kan hjälpa till att förhindra elektromagnetisk 
störning genom att hålla ett minsta avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) 
och Intelect RPW Lite enligt nedanstående rekommendationer med hänsyn till kommunikationsutrustningens 
nominella effekt.

Sändarens 
nominella effekt 

[W]

Separationsavstånd med hänsyn till sändarens frekvens [m]

150 kHz till 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz till 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz till 2,7 GHz
d = 2,3√P

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

För sändare med en nominell effekt som inte anges ovan kan separationsavståndet bestämmas med hjälp 
av den ekvation som tillämpas för sändarens frekvens. P är sändarens nominella effekt i watt [W] enligt 
tillverkaren av sändaren.

ANMÄRKNING 1  
För beräkningen av det rekommenderade separationsavståndet för sändare i frekvensområdet 80 MHz 
till 2,7 GHz har en extra faktor på 10/3 använts. Detta minskar sannolikheten att en mobil/bärbar 
kommunikationsutrustning som tas in i patientområdet medför en störning.

ANMÄRKNING 2  
Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av 
absorption och reflexion från byggnader, föremål och människor.
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8.5 Intyg 

Bild 8-2   Försäkran om överensstämmelse
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8.6 Symboler och informationsskyltar 
Följande symboler och skyltar är monterade på Intelect RPW Lite:

Etikett Beteckning

 

Typskylt 230 V

 

Typskylt 115 V

 

Typskylt 100 V

  
Bruksanvisningen måste alltid läsas

WEEE symbol

Jordning* 
(* vid detta apparatutförande rör det sig om  
en funktionsjordning)

UDI (Unique Device Identification):
Streckkod på typskylten för maskinläsbar 
identifiering av den medicinska produkten

 Tabell 1–2    Labelling 
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9 Garanti och service

OBS! 

Ändringar på apparaten, handstycket och applikatorerna är ej tillåtna. 
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för apparatens driftsäkerhet om personer 
som inte är auktoriserade öppnar, reparerar eller gör ändringar på apparaten. 
Dessutom upphör då garantin att gälla under garantitiden.

9.1 Garanti för styrenheten

Under två år fr.o.m. leverans eller 20 miljoner pulser, beroende på vad som inträf-
far först, lämnar vi kostnadsfri ersättning för påvisbara material- eller tillverknings-
fel. Detta gäller inte för förslitningsdelar. 

Garantianspråket förutsätter att golvplattan för transport alltid satts fast korrekt  
vid transport.

STORZ står inte för transportkostnader eller transportrisker. 

Applikatorn, revisionssatsen och handstycket omfattas inte av garantin eftersom de 
är förslitningsdelar.

9.2 Service
Kontakta din återförsäljare vid ytterligare frågor eller kontakta:

DJO France SAS    T: + 33 (0)5 59 52 86 90

Centre Européen de Fret   F: + 33 (0)5 59 52 86 91

3 rue de Bethar 

64990 Mouguerre

France
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Manual
1 Identifiering

Inventarienr:

Serienummer:

Intelect RPW Lite:

Handstycke:

2 Leverantör

Adress:

_______________________________ Tfn: _________________________

_______________________________ Fax: _________________________

_______________________________ E-post: _________________________

_______________________________ Mobil: _________________________

3 Utbildning av användaren

För utbildning av användaren, läs kapitel 2.2.2 utBildning av användaren.

4 Återkommande underhållsarbeten

Namn Position Underskrift

© 2019 DJO - 13-30732-SE - Rev A 03/2019

EXCLUSIVELY DISTRIBUTED BY: 

DJO France SAS  |  Centre Européen de Fret  |  3 rue de Bethar  |  64990 Mouguerre  |  France

T: + 33 (0) 5 59 52 86 90  |  F: + 33 (0) 5 59 52 86 91

STORZ MEDICAL AG
Lohstampfestrasse 8
CH-8274 Tägerwilen
Switzerland
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