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Handleiding Neo-vacuümmodule 
13-8809 Rev E

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor 
het Intelect Neo klinisch therapiesysteem, 
artikelnummer 13-7651 (itemnummer cd-versie 
13-7652) voor de volledige bedieningsinstructies 
voor gebruikers, inclusief aandachtspunten, 
waarschuwingen, gevaren, indicaties en 
contra-indicaties.

Neem contact op met een plaatselijke 
vertegenwoordiger of met de klantenservice van 
DJO om een exemplaar aan te vragen.
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 Handleiding Neo-vacuümmodule 

De Neo-vacuümmodule wordt geïnstalleerd aan de 
achterkant van het wagentje van het Neo-therapiesysteem. 
Nadat de kopunit is geïnstalleerd, wordt aan de achterkant 
van de Neo-kop een lintkabel op de printplaat aangesloten. 
Raadpleeg de handleiding bij het wagentje van het Neo-
therapiesysteem, artikelnummer 13-7782, voor de juiste 
installatie-instructies voor het wagentje.

OPMERKING: De Neo-vacuümmodule mag alleen 
worden geïnstalleerd door erkend DJO-servicepersoneel. 

OPMERKING: De Neo-vacuümmodule functioneert alleen 
als er een stimulatiemodule is geïnstalleerd. 

Met deze module meegeleverde artikelen:

Vacuümmodule – onderdeelnr. 70006

•	 Vacuümslangen	1	en	2
•	 Vacuümslangen	3	en	4
•	 Elektroden	60 mm	
•	 Sponzen	60 mm

Benodigd gereedschap (niet meegeleverd): 

•	 Kruiskopschroevendraaier nr. 2 

Het systeem is zo geprogrammeerd dat het de nieuwe 
module	herkent.	Er	is	dus	geen	installatie	van	software	of	
extra configuratie nodig.

Volg	de	onderstaande	stappen	om	de	module	te	
installeren:

1.	 Schakel	het	apparaat	uit.	Trek	de	stekker	aan	de	
achterkant uit het apparaat.

2.	 Verwijder	het	achterpaneel	van	het	wagentje.	
•	 Trek	de	bovenste	lade	open.	Druk	tegelijkertijd	de	

plastic lipjes op beide laderails in tegengestelde 
richting	in,	zoals	aangegeven	op	de	rails.	Trek	de	
lade helemaal naar buiten.

•	 Verwijder	de	vier	(4)	schroeven	waar	deze	vastzitten	
aan de binnenkant van het wagentje. Bewaar ze voor 
het bevestigen van de vacuümmodule.

•	 Verwijder	het	achterpaneel	van	het	wagentje.

INSTALLATIE VAN MODULES
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INSTALLATIE VAN MODULES (VERVOLG)

3.	 Verwijder	het	achterpaneel	van	de	Neo-kop.
•	 Verwijder	eventuele	voorplaten	van	beide	zijden	van	

het wagentje.
•	 Verwijder	zoals	afgebeeld	aan	beide	zijden	van	het	

wagentje de schroeven waarmee het achterpaneel 
aan het chassis is bevestigd.

•	 Verwijder	de	greep	door	aan	beide	kanten	van	de	
greep de twee (2) schroeven bij de achterkant van het 
apparaat te verwijderen.

•	 Verwijder	het	achterpaneel	van	de	Neo-kop.

4.	 Plaats	de	vacuümmodule	zoals	weergegeven	in	
het wagentje.	

•	 Bevestig de vacuümmodule met de vier 
nr. 2-kruiskopschroeven	die	u	in	stap	2	uit	het	
achterpaneel hebt verwijderd.

5.	 Voer	de	lintkabel	op	naar	de	aansluiting	op	de	
printplaat, steek de stekker op de pinnen en zet hem 
zoals afgebeeld vast met de sluitclips.

•	 Verwijder	zo	nodig	de	kabel	tussen	de	voeding	
en de printplaat voordat u de lintkabel van de 
vacuümmodule	vastzet.	Sluit	de	voeding	en	de	
printplaatkabels weer aan nadat u de lintkabel van 
de vacuümmodule hebt vastgezet. 
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•	 Zorg dat u de voorzorgsmaatregelen en bedieningsaanwijzingen leest, begrijpt 
en toepast. Ken de beperkingen en gevaren die gepaard gaan met alle 
elektrische stimulatie. Neem de waarschuwingen en bedieningsinstructies die 
op de stickers op het toestel staan, in acht.

•	 Gebruik dit toestel NIET in een omgeving waar andere apparaten worden 
gebruikt die opzettelijk niet-afgeschermde elektromagnetische 
energie uitstralen.

•	 Alle modaliteiten moeten regelmatig vóór het gebruik worden gecontroleerd en 
er moet worden vastgesteld dat alle bedieningsknoppen naar behoren werken 
en vooral of de intensiteitsknop de intensiteit van het ultrasone 
uitgangsvermogen op stabiele wijze bijstelt. Er dient ook te worden vastgesteld 
dat de knop voor de behandelingsduur inderdaad de afgifte van ultrasone 
energie stopzet wanneer de klok bij nul aankomt.

•	 Het apparaat voldoet aan de elektromagnetische veiligheidsnormen. Dit toestel 
genereert en gebruikt radiogolfenergie en kan deze ook afgeven en kan, 
wanneer niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke 
storingen van andere toestellen in de omgeving veroorzaken. Er bestaat echter 
geen garantie dat zich in een specifieke installatie geen interferentie zal 
voordoen. Schadelijke interferentie bij andere apparaten kan worden vastgesteld 
door dit toestel aan en weer uit te zetten. Probeer de interferentie op één of 
meer van de volgende manieren te verhelpen:

- draai het ontvangende apparaat in een andere richting of zet het op 
een andere plaats

- vergroot de afstand tussen de apparaten
- sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een andere groep dan 

dat van andere apparaten en raadpleeg de servicemonteur van de 
fabrikant voor assistentie.

- neem contact op met de erkende dealer van DJO.

LET OP

WAARSCHUWING

6.	 Bevestig	het	achterpaneel	weer	aan	de	Neo-kopunit.	
Bevestig het achterpaneel aan het chassis met de 
twee (2) schroeven die u in stap 3 hebt verwijderd. 

7. Bevestig de greep weer een zet hem vast met de vier 
(4)	schroeven	die	u	in	stap	3	hebt	verwijderd.

8. Zet de voorplaten weer terug aan beide kanten van de 
Neo-kop. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het 
Intelect Neo klinisch therapiesysteem, artikelnummer 
13-7651,	voor	instructies	over	het	installeren	
van voorplaten.

9.	 Plaats	de	lade	weer	terug.

10.	Sluit	het	netsnoer	weer	aan	aan	de	achterkant	van	
het apparaat.

INSTALLATIE VAN MODULES (VERVOLG) •	 Dit toestel mag niet worden bediend als het niet is aangesloten op een DJO-
toestel of op accessoires die specifiek beschreven staan in de 
gebruikers- of onderhoudshandleiding.

•	 Het toestel of de accessoires NIET uit elkaar nemen, wijzigen of omvormen. 
Dit kan schade, defecten, elektrische schokken, brand of lichamelijk 
letsel veroorzaken.

•	 Als het Intelect® Neo-systeem, de modules en accessoires niet worden gebruikt 
en onderhouden volgens de in deze handleiding uiteengezette aanwijzingen, 
vervalt de garantie.

•	 Laat GEEN vreemde materialen, vloeistoffen of schoonmaakmiddelen in het 
toestel binnendringen, waaronder, maar niet beperkt tot, brandbare stoffen, 
water en metalen voorwerpen, want dit kan schade, defecten, elektrische 
schokken, brand of lichamelijk letsel veroorzaken.

•	 Gebruik van andere onderdelen of materialen dan die van DJO kunnen de 
minimale veiligheid aantasten.

•	 Het Intelect® Neo klinisch therapiesysteem is niet ontworpen om het 
binnendringen van water of vloeistoffen te voorkomen. Het binnendringen van 
water of vloeistoffen kan defecten van de onderdelen binnen in het systeem 
veroorzaken en derhalve risico van letsel bij de patiënt opleveren.

•	 De Intelect® Neo-vacuümelektrodenmodule mag alleen worden gebruikt als de 
module naar behoren op het wagentje van het Intelect® Neo klinisch 
therapiesysteem is geïnstalleerd.

•	 Inspecteer de zuignappen van de vacuümelektroden en de geleidingsslangen 
telkens vóór gebruik op scheuren en schade waardoor er onvoldoende vacuüm 
kan ontstaan voor een stevige aanhechting van de elektroden.

•	 Leeg het waterreservoir van de vacuümelektrodenmodule regelmatig zodat zich 
geen overtollig water uit de elektrodensponsjes ophoopt.

•	 Het systeem en het reservoir moeten regelmatig worden doorgespoeld om de 
fabrieksfunctionaliteit van de vacuümelektrodenmodule te handhaven. 
Raadpleeg het gedeelte Onderhoud van deze handleiding voor de 
juiste aanwijzingen.

•	 Zorg dat u alle bedieningsaanwijzingen doorleest voordat u de 
patiënt behandelt.

•	 Zorg dat het toestel elektrisch geaard is en sluit het alleen aan op een geaard 
stopcontact dat beantwoordt aan de geldende nationale en plaatselijke 
elektriciteitsvoorschriften.

•	 Men dient zorgvuldig te werk te gaan als dit toestel in de buurt van andere 
apparaten wordt gebruikt. Er kunnen mogelijk elektromagnetische of andere 
storingen optreden bij dit toestel of bij de andere apparaten. Door geen andere 
apparatuur samen met dit toestel te gebruiken, kunt u storingen tot het 
minimum beperken.

•	 Dit toestel moet buiten het bereik van kinderen blijven.
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•	 Behandel, reinig en verwijder onderdelen en accessoires die in 
aanraking zijn geweest met lichaamsvloeistoffen overeenkomstig 
de landelijke, plaatselijke en in het ziekenhuis geldende regels, 
voorschriften en procedures. 

•	 Men dient de oplosmiddelen van kleefmiddelen en ontvlambare 
oplossingen die bij het reinigen en desinfecteren worden gebruikt 
te laten verdampen voordat het toestel wordt gebruikt.

•	 Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik in een zuurstofrijke 
omgeving. Explosiegevaar als het apparaat wordt gebruikt in de 
aanwezigheid van brandbare anesthetica-mengsels met lucht, 
zuurstof of lachgas.

GEVAARWAARSCHUWING
•	 Als andere accessoires dan de in deze gebruikershandleiding aangegeven 

accessoires worden gebruikt, kunnen de elektrische emissies van het toestel 
toenemen en de elektrische immuniteit van het toestel verminderen.

•	 Gebruik dit toestel NIET in een omgeving waar andere apparaten worden 
gebruikt die opzettelijk niet-afgeschermde elektromagnetische 
energie uitstralen.

•	 Verontreinigde sponzen, elektroden en elektrodenhulzen kunnen 
infecties veroorzaken.

•	 Gebruik van verontreinigde sponzen of gecorrodeerde elektroden samen met het 
vacuümsysteem kan infectie of huidirritatie veroorzaken.

•	 Maak de vacuümsponzen, elektroden en elektrodenhulzen telkens voor gebruik 
schoon, anders kunnen kruisbesmetting en infectie optreden.

•	 Staak de behandeling onmiddellijk als de patiënt ongemak of pijn ondervindt.

•	 Bij alle foutberichten van niveau 300 of 200 moet het gebruik van het gehele 
systeem onmiddellijk worden gestaakt en moet voor service contact worden 
opgenomen met de dealer of DJO. De berichten en waarschuwingen in deze 
categorieën duiden op een intern probleem bij het systeem dat moet worden 
getest door DJO of een ervaren technicus voordat het systeem weer kan 
worden gebruikt.

- Als er een foutbericht of waarschuwing in deze categorieën wordt 
aangegeven op het systeem, kan dit gevaar voor letsel van de patiënt 
of de gebruiker opleveren of kan aanzienlijke interne schade aan het 
systeem worden toegebracht.

•	 Ontkoppel het systeem van de elektrische voeding voordat u probeert 
onderhouds- of installatiewerkzaamheden te verrichten of het systeem te 
verwijderen of te vervangen. Zo voorkomt u elektrische schokken en mogelijke 
schade aan het systeem.

•	 Vacuümelektroden mogen niet worden gebruikt bij patiënten met een dunne, 
broze huid. Het vacuüm kan contactproblemen en blauwe plekken tot 
gevolg hebben.

•	 Vacuümelektroden zijn niet geschikt voor patiënten die steroïden innemen, 
omdat dit de kans op blauwe plekken verhoogt.


