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Den här bruksanvisningen är avsedd för användare av 

Intelect® Mobile 2. Den innehåller allmän information om 

användning, försiktighetsåtgärder och underhåll.

För att maximera användning, effektivitet och systemets 

livslängd är det viktigt att du läser bruksanvisningen noga 

och bekantar dig med reglage och tillbehör innan du 

använder systemet.

Utöver informationen ovan innehåller bruksanvisningen 

skötsel- och installationsanvisningar för vagnen och 

vakuummodulen (tillval) för användare av Intelect® Mobile 2.

Innan behandling utförs är det viktigt att användarna 

av utrustningen läser, förstår och följer informationen 

i denna bruksanvisning för varje behandlingsläge, samt 

indikationer, kontraindikationer, försiktighetsanvisningar, 

varningar och faroangivelser. Konsultera andra resurser för 

att få mer information om utförande av elektroterapi och 

ultraljudsbehandling.

AVSEDD ANVÄNDARPROFIL

Produkten är avsedd att användas av legitimerad 

vårdpersonal. Användaren ska kunna

• läsa och förstå bruksanvisningen, varningar, 

försiktighetsanvisningar och faroangivelser

• uppfatta ljud- och ljussignaler

• läsa och förstå indikationer och kontraindikationer 

för enheten.

AVSEDD MILJÖ FÖR ANVÄNDNING

Enheten är avsedd att användas på kliniker och 

på externa behandlingsplatser. Avsedda kliniska 

användningsförhållanden är typiska kliniska miljöer som 

kiropraktorkliniker, fysioterapikliniker, rehablokaler för 

idrottare och andra rehabiliteringsmiljöer. En annan vanlig 

användningsplats är patientens bostad, där patienten 

behandlas i sin egen hemmiljö.

FÖRORD

ANMÄRKNING: I bruksanvisningen innebär 
ANMÄRKNING att texten innehåller användbar 
information om en viss funktion som beskrivs.

VAR FÖRSIKTIG
Text som är märkt VAR FÖRSIKTIG anger möjliga 

säkerhetsöverträdelser som kan orsaka lindrig eller måttlig 

personskada eller skada på utrustningen.

Text som är märkt VARNING anger möjliga 

säkerhetsöverträdelser som kan orsaka allvarlig personskada 

eller skada på utrustningen.

Text som är märkt FARA anger möjliga 

säkerhetsöverträdelser som medför omedelbar fara som kan 

resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

Försiktighetsanvisningarna i detta avsnitt och i resten av 

bruksanvisningen är märkta med särskilda symboler. Det är 

viktigt att du förstår symbolerna och deras innebörd innan 

du använder produkten. Definitionen av symbolerna är som 

följer:

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR

VARNING

FARA

AVSEDD ANVÄNDNING

Intelect Mobile 2 används för att behandla patienten med ett 

antal modaliteter. Ultraljud och elektrisk stimulering utförs 

antingen separat eller i kombination.
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ALLMÄNNA TERMER

Följande är definitioner av de termer som används i bruksanvisningen. Bekanta dig med termerna, så blir det enklare att 

använda systemet och reglera de olika Intelect® Mobile 2-funktionerna.

SYMBOLER I SYSTEMPROGRAMVARAN

Startsida

Tillbaka till föregående skärm

Inställningar

Anger att en USB-enhet har anslutits

Anger batterinivå

Anger att mer innehåll kan visas genom att svepa 

lodrätt

Anger att mer innehåll kan visas genom att svepa 

vågrätt

Anger att mer innehåll kan visas genom att rulla

Stäng fönster/avsluta helskärmsläge

Bekräfta

Spara data

Redigera

Riktlinjer/tilldela

Information om smärta

Kör igen

Avsluta

 
Exportera

Importera

Ta bort

Ta bort alla

Avsluta behandling

Elektrostimulans

Genväg

SPS (Suggested Parameter Setup, förslag på 

parameterinställningar)

Anpassade protokoll

Behandlingsdata

Kliniska resurser
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BESKRIVNING AV ENHETSMÄRKNING

Märkningarna på produkten intygar att den efterlever de 

striktaste standarderna för medicinsk utrustningssäkerhet 

och elektromagnetisk kompatibilitet, och uppfyller kraven 

i ISO 7010 och ISO15-223-1. Produkten kan vara märkt med 

en eller flera av följande symboler:

Se bruksanvisningen

Varning, Var försiktig eller Fara

Elektrisk utrustning av typ BF

Elektrostimulans

Spela

Pausa

PÅ/AV

Tillverkare 

Tillverkningsdatum 

Katalognummer 

Serienummer 

Ömtålig, hanteras varsamt 

Denna sida upp 

Förvaras torrt 

Temperaturområde 

Intervall för relativ luftfuktighet

Intervall för lufttryck

Provningsbyrå 

CE-märkning om överensstämmelse med anmält 

organs nummer

Växelström

Klass II-utrustning

IP21

Radiofrekvensutrustning

Överensstämmer med WEEE-direktivet

Hållbarhetstid

Batchnummer

Amplitudmodulerat ultraljud

Medicinteknisk produkt

MÄRKNING PÅ VAKUUMMODUL

Kanal 1-enhetsanslutning till vakuum 1 2

Kanal 2-enhetsanslutning till vakuum 1 2

+/- Kanal 1-polaritet

1 2

+/- Kanal 2-polaritet

1 2
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INTELECT® MOBILE 2 COMBO BRUKSANVISNING

INDIKATIONER

TENS

• Symptomatisk lindring av kronisk smärta

• Hantering av postoperativ smärta

 

NMES

• Omskolning av muskler

• Ökat lokalt blodflöde

• Avslappning av muskelspasmer

• Bevarad/ökad rörelseförmåga

KONTRAINDIKATIONER

Intelect® Mobile 2 ska INTE användas under följande 

förhållanden:

• Använd inte för lokal symptomatisk smärtlindring 

utan etablerad etiologi eller diagnosticerat 

smärtsyndrom.

• Använd inte om cancerlesioner förekommer 

i behandlingsområdet.

• Utför inte stimulering på svullna, infekterade eller 

inflammerade områden eller hudutslag (t.ex. 

veninflammation, tromboflebit, åderbrock).

• Använd inte vid misstänkt eller konstaterad 

infektionssjukdom och/eller sjukdom där det av 

allmänna medicinska skäl rekommenderas att 

motverka värme och feber.

• Placera inte elektroderna på karotissinus (halsen) eller 

så att strömmen går transcerebralt (genom huvudet).

• Använd inte på gravida kvinnor. Det har inte fastställts 

att användning av elektrisk stimulans under graviditet 

är säkert.

• Använd inte Intelect® Mobile 2 på patienter som har 

eller har haft en implanterbar defibrillator (ICD) eller 

annan implanterbar elektronisk anordning.

• Använd inte Intelect® Mobile 2 på patienter 

med kroppsburna elektromekaniska medicinska 

anordningar, t.ex. insulinpumpar.

• Använd inte detta system i MRI- eller CT-miljö. 

Intelect® Mobile 2, dess komponenter och tillbehör ska 

inte placeras i en MRI- eller CT-miljö.

• Utför ingen stimulering genom bröstkorgen eller på 

bröstet, eftersom införande av elektrisk ström i hjärtat 

kan orsaka hjärtarytmi.

• Utför ingen stimulering över halsen eller 

munnen. Allvarlig spasm av struphuvuds- och 

svalgmusklerna kan uppstå, med tillräckligt starka 

kontraktioner för att täppa till luftvägarna och orsaka 

andningssvårigheter.

INDIKATIONER FÖR ELEKTROTERAPI
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YTTERLIGARE FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

• Var försiktig vid användning med patienter med 

misstänkta eller diagnosticerade hjärtåkommor.

• Var försiktig vid användning med patienter med 

misstänkt eller diagnosticerad epilepsi.

• Var försiktig i följande fall:

 » När det finns tendens till blödning till följd av 

akut trauma eller fraktur

 » Efter ett nyligen genomfört kirurgiskt 

ingrepp då muskelkontraktioner kan försvåra 

läkningsprocessen

 » Över livmodern vid menstruation eller 

graviditet

 » Över områden av huden som saknar normal 

känsel

• Elektriska muskelstimulatorer bör endast 

användas med de ledningar och elektroder som 

rekommenderas av tillverkaren.

• Med TENS-vågformer kan hudirritation i enstaka 

fall uppstå där elektroden placeras efter applicering 

under längre tid.

• För effektiv smärthantering med TENS-vågformer 

krävs att användaren är kvalificerad inom 

smärthantering.

INDIKATIONER FÖR ELEKTROTERAPI (FORTS.)

BIVERKNINGAR

• Hudirritationer och brännskador under elektroderna 

har rapporterats vid användning av elektriska 

muskelstimulatorer. Irritationen kan i regel lindras 

genom användning av ett annat kontaktmedel eller 

annan elektrodplacering.

• Potentiella biverkningar med TENS är hudirritation 

och brännskador från elektroderna. 

Anmärkning: 1. Du kan dämpa eller förebygga hudirritation och 
brännskador under elektroderna genom att använda lämplig 
elektrodstorlek och säkerställa optimal kontakt. Vid frågor om 
korrekt elektrodstorlek bör du rådfråga en legitimerad vårdgivare före 
behandlingen.

2. För vissa personer med mycket känslig hud kan rodnad uppstå under 
elektroderna efter ett behandlingstillfälle. Denna rodnad är i regel helt 
ofarlig och försvinner vanligen efter 10 till 20 minuter. Du bör dock 
inte påbörja ytterligare stimulering av samma område om rodnaden 
fortfarande är synlig.
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PRODUKTBESKRIVNING

Intelect® Mobile 2 COMBO är ett tvåkanalssystem för 

elektroterapi, ultraljudsbehandling och kombinationsterapi 

som används med eller utan vagn (tillval). Även en 

vakuummodul kan användas. Utrustningen får endast 

användas efter förskrivning och under övervakning av en 

legitimerad vårdgivare.

KOMPONENTER

I dessa instruktioner avser ”vänster” och ”höger” maskinens 

sidor ur användarens perspektiv då denne står framför 

produkten.

Intelect® Mobile 2 COMBO-komponenterna visas nedan.

HUVUDENHET

VAGN

BATTERIMODUL (tillval)

Batteriet är ett laddningsbart 18 V 3 350 mAh litiumjonbatteri 

VAKUUMMODUL (TILLVAL)
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OPERATÖRSGRÄNSSNITT

4. Strömbrytare (endast aktiv vid anslutning till elnätet)

5. Hållare för ultraljudsapplikator, vänster och höger sidor 

6. Uttag för anslutning till elnätet

7. Batterilucka 

8. USB-port 

9. Magnetfäste för vagn

10. Vakuumlucka

11. Enhetshandtag

Operatörsgränssnittet på Intelect® Mobile 2 COMBO 

innehåller alla funktioner och reglage som operatören 

behöver för att komma åt alla verktyg, modaliteter 

och parametrar för att förbereda systemet och ändra 

inställningar. Displayen är en pekskärm i färg.

1.  Vridreglage

2. Spela/pausa-knapp

3. På/av-knapp. Håll ned (2 sek) knappen för att slå AV 

enheten.

Handtag

Pekskärm i färg

Spela/pausa-knapp

Vridreglage

Hållare för ultraljudsapplikator 

På/av-knapp

Uttag för ultraljudsapplikator
Uttag för ledningar för 
elektrostimulering

Strömbrytare endast aktiv 
vid anslutning till elnätet

USB-port för 
programvaruuppdatering

Uttag för anslutning 
till elnätet

Batterilucka Vakuumlucka



12 BESKRIVNING AV ENHETEN SV

INTELECT® MOBILE 2 COMBO BRUKSANVISNING

1 2

Kanal 2-enhetsanslutning till vakuumKanal 1-enhetsanslutning till vakuum

+/- Kanal 1-polaritet +/- Kanal 2-polaritet

OPERATÖRSGRÄNSSNITT FÖR VAKUUMMODULEN

Behållare
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VAR FÖRSIKTIG

• Denna produkt ska användas vid +5 °C till +40 °C och 15 % till 90 % relativ luftfuktighet. Produkten ska transporteras och 

förvaras vid +20 °C till +60 °C och 10 % till 90 % relativ luftfuktighet. 

• Användning av delar eller material från andra tillverkare än DJO kan försämra säkerheten.

• Anslut endast föremål och utrustning till produkten som i denna bruksanvisning har angetts vara en del av systemet eller 

som har angetts vara kompatibla med systemet.

• Det är INTE tillåtet att ta isär, ändra eller bygga om produkten eller tillbehören. Detta kan orsaka produktskada, 

funktionsfel, elstöt, brand eller personskada. 

• Låt INTE främmande material, vätska eller rengöringsmedel komma in i produkten, inklusive men utan begränsning 

brandfarliga ämnen, vatten och metallföremål. Detta kan orsaka produktskada, funktionsfel, elstöt, brand eller 

personskada. 

• Inspektera applikatorkablar, STIM-kablar och deras kontakter före varje användningstillfälle.

• Kontrollera före varje användningstillfälle att vakuumelektrodernas koppar och slangar är fria från sprickor och skador, då 

vakuumfunktionen annars kanske inte fungerar som den ska.

• Var alltid försiktig vid strömtätheter som överstiger 2 mA/cm². 

• Det finns inga invändiga delar som kan underhållas av användaren. Om ett fel uppstår ska du omedelbart sluta använda 

produkten och fråga återförsäljaren om reparationsservice. 

• Om enheten lämnas oanvänd under längre tid med batteriet isatt bör enheten anslutas till elnätet minst en gång var 

fjärde månad så att batteriet laddas.

• För vågformer med DC-komponent:

 » Raka inte området där elektroder ska placeras.

 » Varna patienten att en stickande känsla under elektroderna är normalt och inte förknippat med risk för 

brännskada. 

 » Skölj behandlingsområdet noga med kranvatten omedelbart efter behandlingen. 
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VARNING

• Denna enhet ska endast användas under kontinuerlig övervakning av en läkare eller legitimerad vårdgivare. 

• Kontaminerade svampar, elektroder, ledningar och gel kan orsaka infektion. 

• Användning av en elektrod på flera patienter kan orsaka infektion.

• Utför inte elektrostimulering i bad, dusch, bastu osv.

• Använd INTE Intelect® Mobile 2 i närheten av eller i samma miljö som ett ultraljudsbaserat diatermisystem. 

• Använd INTE Intelect® Mobile 2 i närheten av eller i samma miljö som ett diatermisystem med mikrovågor eller RF-

kortvågor. 

• Använd INTE denna produkt i en miljö där andra enheter används som avsiktligt sänder ut elektromagnetisk energi utan 

skydd. 

• Elektronisk övervakningsutrustning, som EKG-monitorer och EKG-larm, fungerar kanske inte korrekt när elektrisk 

stimulering utförs.

• Samtidig anslutning av en PATIENT till kirurgisk högfrekvensutrustning kan resultera i brännskada på platsen där 

elektroderna för STIMULERING placeras och även STIMULATORN kan ta skada. 

• Bärbar radiokommunikationsutrustning bör inte användas närmare än 30 cm (12 tum) från någon del av Intelect Mobile 2, 

inklusive kablar som specificerats av tillverkaren. I annat fall kan denna utrustnings prestanda försämras.

• Användning av andra tillbehör, omvandlare och kablar än dem som anges eller tillhandahålls av tillverkaren av denna 

utrustning kan orsaka ökade elektromagnetiska emissioner och/eller minskad elektromagnetisk immunitet för denna 

utrustning och leda till inkorrekt funktion.

• Batteribyte som utförs av otillräckligt utbildad personal kan leda till brand eller explosion. Läs noga instruktionerna om 

batteribyte i bruksanvisningen för Mobile 2 innan du försöker byta batteri.

• Produkten är utformad för att efterleva elektromagnetiska säkerhetsstandarder. Utrustningen genererar, använder och 

kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen, orsaka skadliga 

störningar för andra apparater i närheten. Skadliga störningar av andra apparater kan fastställas genom att denna 

utrustning slås på och av. Försök åtgärda störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

 » Flytta eller rikta om den mottagande apparaten.

 » Öka avståndet mellan apparaterna.

 » Anslut utrustningen till ett vägguttag som tillhör en annan strömkrets än den som den andra apparaten är 

ansluten till.

 » Be din auktoriserade DJO-återförsäljare om hjälp. 

• Koppla bort systemet från strömkällan innan du försöker utföra underhåll, installation, borttagning eller byte för att 

förhindra elstötar och eventuella skador på systemet. 
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FARA

• Anslut INTE produkten till elnätet utan att först kontrollera att nätspänningen är korrekt. Felaktig spänning kan orsaka 

produktskada, funktionsfel, elektrisk stöt, brand eller personskada. Produkten har utformats för användning enbart med 

den elektriska spänning som anges på plåten med märkspänning och serienummer. Kontakta din DJO-återförsäljare om 

märkspänningen inte är korrekt. 

• Enheten är inte avsedd att användas i syrerika miljöer. Explosionsfara uppstår om produkten används i närheten av 

lättantändlig anestetisk blandning med luft, syrgas eller dikväveoxid. 
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Komponenterna i Intelect® Mobile 2-satsen visas nedan.

15-1200 Intelect Mobile 2 Ultrasound INTL sats europeisk kontakt

15-1201 Intelect Mobile 2 Ultrasound INTL sats universalkontakt

15-1202 Intelect Mobile 2 Stim INTL sats europeisk kontakt

15-1203 Intelect Mobile 2 Stim INTL sats universalkontakt

15-1204 Intelect Mobile 2 Combo INTL sats europeisk kontakt

15-1205 Intelect Mobile 2 Combo INTL sats universalkontakt

HUVUDENHET

LEDNINGAR
Tillgängliga ledningar visas nedan. Om användaren beställer 

en Mobile 2 Stim eller Mobile 2 Combo medföljer de blå och 

gröna ledningarna i förpackningen. 

NÄTKABEL
15-0144 Väggkabel 2 m svart EU 

15-0146 Väggkabel 2 m svart UK

15-0147 Nätsladd 2 m svart AUS

KOMPONENTER I INTELECT  
MOBILE 2-SATSEN

COMBO-SATSEN INNEHÅLLER:

15-0133 INTELECT MOBILE 2 COMBO

79967 Kolelektroder

70010 Ledningar för stimulans

6522055 Chattanooga-remmar

42198 Elektrodgel

15-0144/46/47 Nätsladd

13-1604 Snabbstartguide, tryckt

15-0142 5 cm2 ultraljudsapplikator

4248 Flaska med ultraljudsgel

15-1140 USB-enhet

STIM-SATSEN INNEHÅLLER:

15-0132 INTELECT MOBILE 2 STIM

79967 Kolelektroder

70010 Ledningar för stimulans

6522055 Chattanooga-remmar

42198 Elektrodgel

15-0144/46/47 Nätsladd

13-1604 Snabbstartguide, tryckt

15-1140 USB-enhet

ULTRASOUND-SATSEN INNEHÅLLER:

15-0131 INTELECT MOBILE 2 ULTRASOUND

15-0144/46/47 Nätsladd

13-1604 Snabbstartguide, tryckt

15-0142 5 cm2 ultraljudsapplikator

4248 Flaska med ultraljudsgel

15-1140 USB-enhet
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Vagnen till terapisystemet (tillval) är endast avsedd 

för användning med Intelect® Mobile 2. Med vagnen 

kan användaren enkelt transportera systemet från 

patient till patient på kliniken samt förvara tillbehör, 

förbrukningsmaterial och applikatorer som används med 

systemets olika modaliteter.

Fästet mellan huvudenheten och vagnen är magnetiskt.

Ta ut Intelect® Mobile 2-enheten och vagnen ur kartongen. 

Kontrollera visuellt att inga skador förekommer. Rapportera 

eventuella skador till leverantören omedelbart.

Gör så här för att montera Mobile 2-enheten på vagnen.

1. Placera apparatens främre nedre del på kanten av vagnen.

2. Släpp försiktigt ned apparaten på vagnen. Magneter 

hjälper till att positionera apparaten korrekt på vagnens 

översida.

FÄSTE MELLAN HUVUDENHET OCH VAGN
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INTELECT® MOBILE 2 COMBO BRUKSANVISNING

ANSLUTA KABLAR OCH KONTAKTER 

När kontakterna ansluts ska den platta sidan av kontakten 

riktas in mot den platta sidan av uttaget. Tryck sedan in 

försiktigt. Detta undviker att kontaktstiften böjs.

Anslut kabeln till lämplig kontakt/uttag innan behandlingen 

påbörjas.

VID MOTTAGANDET

Avlägsna allt förpackningsmaterial.

OM PRODUKTEN LEVERERAS MED 
BATTERI (TILLVAL)

Packa först upp Intelect Mobile 2. Gör sedan så här för att 

sätta i batteriet:

1. Skruva loss batteriluckan från enhetens undersida genom 

att ta loss de två skruvarna. Se nedan.

2. Ta av batteriluckan. 

3. Anslut batteriet till batterikontakten på enheten.

4. Sätt batteriet på plats.

5. Sätt tillbaka de två skruvarna så att batteriluckan stängs. 

SÄTTA PÅ ENHETEN
Vid första användningstillfället ska enheten vara ansluten 

till elnätet även om ett batteri sitter i. Anslut nätsladden till 

produktens baksida och anslut kontakten till ett nätuttag. 

Placera inte Intelect Mobile 2 på så sätt att det blir svårt att 

koppla bort den från elnätet.

Slå på enheten med strömbrytaren på produktens baksida.

1. Initieringsskärmen nedan visas i några sekunder medan 

enheten startar.

2. Konfigurationsskärmen visas. Användaren kan ställa in 

språk, enhetsnamn och klockslag, och välja smärtskala i form 

av NRS (numerisk skala) eller VAS (visuell analog skala).

3. Klicka på ”Continue” (Fortsätt) för att gå till startskärmen.

LADDA NED BRUKSANVISNING

1. Gå till Chattanoogas webbplats på  

www.chattanoogarehab.com

2. Gå till produktfliken för Intelect Mobile 2.

3. Fyll i registreringsformuläret för att få information om nya 

versioner av produktens programvara och uppdateringar av 

bruksanvisningen.

4. Gå till dokumentfliken.

5. Klicka på den senaste versionen av bruksanvisningen för 

din Intelect Mobile 2 (COMBO, Ultrasound eller STIM) för att 

ladda ned den.

Anmärkning: Ett pdf-visningsprogram krävs för att öppna 

bruksanvisningen.
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INTELECT® MOBILE 2 COMBO BRUKSANVISNING

ANSLUTA ENHETEN TILL ELNÄTET

1. Anslut nätsladden till enhetens baksida. Anslut andra 

änden av sladden till ett nätuttag.

ANMÄRKNING: Nätsladden måste kopplas bort från 

produktens baksida i en nödsituation.

2. Slå på enheten med strömbrytaren på enhetens baksida.

3. Tryck på PÅ/AV-knappen på LCD-frontpanelen.

4. Välj önskad funktion på startskärmen. 

ANVÄNDA ENHETEN PÅ BATTERI

1. Tryck på PÅ/AV-knappen på LCD-frontpanelen enligt 

nedan.

2. Välj önskad funktion på startskärmen (se nedan).

PÅ/AV-knappen

AVSLUTA BEHANDLING OCH STÄNGA AV 
ENHETEN
Tryck på spela/pausa-knappen för att pausa behandlingen. 

Tryck sedan på stoppknappen på pekskärmen. Om enheten 

är ansluten till elnätet trycker du på på/av-knappen 

på frontpanelen och stänger sedan av enheten med 

strömbrytaren på baksidan.

Om enheten drivs på batteri följer du stegen ovan, men 

trycker bara på på/av-knappen på frontpanelen. 

SPELA/PAUSA-knappen
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Intelect Mobile 2 COMBO har flera lampor som fungerar 

som indikatorer:

INDIKATORER PÅ FRONTPANELEN:

1. Färger:

• Ljusblå indikator runt ultraljudskanal vänster och 

höger

• Mörkblå indikator runt elektrostimuleringskanal 1

• Grön indikator runt elektrostimuleringskanal 2

2. Beteende:

• Lyser med fast sken när modalitet har valts och ingen 

utsignal är aktiv

• Blinkar vid aktiv utsignal

• Blinkar snabbt när behandlingen avbryts och 

användaråtgärd begärs

BLÅ INDIKATOR FÖR PÅ/AV-KNAPPEN: 

• Lyser med fast sken när enheten är ansluten till 

elnätet

• Blinkar när apparaten slås PÅ/AV

BLÅ INDIKATOR SPELA/PAUSA-KNAPPEN: 

• Blinkar när användaren kan påbörja/återuppta en 

behandling. Lyser annars med fast sken.

INDIKATORLAMPOR PÅ ENHETEN
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KOMMUNIKATION

För att förbereda kommunikationen med INTELECT Mobile 2 trycker du på inställningsknappen och rullar nedåt på skärmen. 

Tryck på knappen ”Data transfer” (Dataöverföring) för att upprätta Bluetooth-anslutningen.

1. Skärmen ”Waiting for connection” (Väntar på anslutning) 

visas medan produkten upptäcker datorn som den ska 

länkas till.

2. Om en eller flera aktiva kanaler på apparaten används 

för behandling visas felmeddelandet ”Active channel, 

please stop before data transfer” (Aktiv kanal, avsluta före 

dataöverföring). 

3. En numerisk nyckel anges. Du slutför länkningen 

till datorn genom att ange nyckeln på datorn. På 

enhetsskärmen visas ”Connected” (Ansluten) och 

dataöverföringen via Windows 10-appen kan börja.

4. När enheten är ansluten via appen visas enhetens namn 

och typ och de behandlingsdata/protokoll som finns 

tillgängliga för export till datorn.

5. Behandlingsdata visas efter identifierare. När ett objekt 

väljs visas behandlingsdata för detta ID.

6. Anpassade protokoll anges i en lista efter namn och kan 

exporteras till datorn och importeras från datorn till enheten. 

Notera att behandlingsdata endast kan exporteras och inte 

importeras.
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EFFEKT 

Ineffekt 100–240 V AC, 1,0 till 0,42 A, 50/60 Hz

Elektrisk klass KLASS II

Driftsläge Kontinuerligt

Anmärkning: Strömtillförseln från elnätet kan avbrytas med hjälp av 
den tvåpoliga strömbrytaren på bakpanelen.

Elektrisk typ (grad av skydd) 

Elektroterapi .TYP BF

Elektroterapi vakuum .TYP BF

SPECIFIKATIONER FÖR 
ELEKTROSTIMULERING

Specifikationer beskrivs för varje vågform från sidan 24–26.

Om inget annat anges har reglagen för elektroterapi 

följande exakthet: ±20 %.

Lastimpedans: 500–1 000 ohm

CC = konstant ström, effekt av lastimpedans på spänning

CV = konstant spänning, effekt av lastimpedans på 

strömstyrka

SYSTEMSPECIFIKATIONER OCH MÅTT

Bredd Djup Höjd Vikt (utan batteri)

Intelect Mobile 2 huvudenhet

STIM 25,5 cm 35,5 cm 15 cm 2,9 kg

Vagnkonfigurationer

Vagn (max belastning 6,5 kg) 48 cm (MAX) 52 cm (MAX) 96 cm 10,1 kg

Vagn med vakuum 48 cm (MAX) 52 cm (MAX) 96 cm 11,5 kg

Enhet på vagn – – 111 cm –

VAKUUMSPECIFIKATIONER

Effekt

Ineffekt 20–25 VDC, max toppström 4 A 

Elektrisk typ TYP BF

Allmänna egenskaper

Vakuumintervall 0,0 till 600 mbar max +/-5 %

Vakuumlägen Kontinuerligt eller pulsat kontinuerligt.

10 inställning över vakuumintervall,

60 mbar per inställning,

+10 mbar till 10 mbar per inställning

Pulsläge

Max vakuuminställningar 2 till 10, +10 mbar till -10 mbar 

per inställning 

Min vakuuminställningar 1 till 9, +10 mbar till -10 mbar per 

inställning

Hålltid i min och max vakuuminställningar, 

0–20 sekunder, i steg om 1 sekund, +/-0,5 sekunder
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FÖRHÅLLANDEN FÖR DRIFT OCH 
FÖRVARING

Driftsförhållanden

Enheten uppfyller kraven under följande förhållanden:

Temperatur: 5 °C till 40 °C

Relativ luftfuktighet: 15 % till 90 %

Lufttryck: 70 kPa till 106 kPa

Transport- och förvaringsförhållanden

Enheten förblir i gott skick under följande förhållanden:

Temperatur: -20 °C till 60 °C

Relativ luftfuktighet: 10 % till 90 %

Lufttryck: 50 kPa till 106 kPa

Tid som krävs för att Intelect Mobile 2 ska värmas upp från 

lägsta förvaringstemperatur mellan användningstillfällen tills 

Intelect Mobile 2 är klar för AVSEDD ANVÄNDNING med en 

omgivningstemperatur på 20 °C: 5 tim

Tid som krävs för att Intelect Mobile 2 ska svalna från 

högsta förvaringstemperatur mellan användningstillfällen 

tills Intelect Mobile 2 är klar för AVSEDD ANVÄNDNING med 

en omgivningstemperatur på 20 °C: 5 tim

IPXX-klassning för produkten

Klassificerad IP21

IP2* Skydd mot fingrar eller andra föremål som inte är större 

än 80 mm långa och 12 mm i diameter

*1 Skydd mot vatten som droppar vertikalt

Strålning 

Egenskaper för RF-sändare/mottagare:

– Frekvensband: 2 400–2 483,5 MHz

– Moduleringstyp: GFSK 

– Datahastighet: upp till 2 Mbit/s 500 kHz avvikelse vid 

2 Mbit/s 

– Effektiv utstrålad effekt: +6 dBm
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Råd om storlek och typ av elektroder som ska användas ges 

i behandlingsriktlinjerna i enhetens användargränssnitt.

CC: Konstant ström CV: Konstant spänning

VÅGFORMER

 IFC (interferensström) traditionell (4-polig)
Råd om storlek och typ av elektroder som ska användas ges i behandlingsriktlinjerna 

i enhetens användargränssnitt. 

Interferensström är en vågform med medelhög frekvens. Strömmen 
distribueras genom två kanaler (fyra elektroder). Vågorna korsar 
varandra i det område av kroppen som behöver behandling. De 
två vågorna påverkar varandra vid korsningspunkten vilket gör 
att intensiteten moduleras (strömintensiteten ökar och minskar 
regelbundet).
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanal 1, 2 

Behandlingstid 1–60 min

Lägesval CC

Uteffektsintensitet  0–100 mA (CC)

Pulsfrekvens  1–200 Hz

Bärarfrekvens  2 000–10 000 Hz

Cykeltid Kontinuerlig eller användardefinierad

Sveptid 14 sek

Svep låg pulsfrekvens  1–199 Hz

Svep hög pulsfrekvens  2–200 Hz

Skanningsandel Statisk, 40 %, 100 %, manuell 

IRMS 0–78 mA

DC-komponent Nej

 TENS – Asymmetrisk bifasisk
Råd om storlek och typ av elektroder som ska användas ges i behandlingsriktlinjerna 

i enhetens användargränssnitt. 

Vågformen Asymmetrisk bifasisk har en kort pulstid. Den möjliggör 
kraftfull stimulering av nervtrådarna i huden liksom av muskelvävnad. 
Den här vågformen används ofta i TENS-apparater. På grund av den korta 
pulsen har patienten i regel god tolerans för stimulansen, även vid relativt 
hög intensitet.
Uteffektsläge Elektroder

Uteffektsintensitet  0–140 mA (CC) 0–140 V (CV)

Tillgänglig på kanal 1, 2

Behandlingstid (elektrostimulans) 1–60 min

Behandlingstid (kombinerat) 1–30 min

Lägesval (elektrostimulans) CC eller CV

Lägesval (kombinerat) CV

Amplitudmodulering 0 % (av) till 100 % i steg om 10 %

Pulsskursfrekvens  0–10 bps

Cykeltid Kontinuerlig eller användardefinierad

Frekvens  1–200 pps

Frekvenssvep  På/av

Faslängd  30–400 µsek

Sveptid 14 sek 

Svep låg frekvens 1–199 pps

Svep hög frekvens 2–200 pps

IRMS 0–50 mA

DC-komponent Nej
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VÅGFORMER (FORTS.)

 TENS – Symmetrisk bifasisk
Råd om storlek och typ av elektroder som ska användas ges i behandlingsriktlinjerna 

i enhetens användargränssnitt. 

Vågformen Symmetrisk bifasisk har en kort pulstid och ger kraftfull 
stimulering av nervtrådar i huden och i muskeln. Den här vågformen 
används ofta i bärbara muskelstimuleringsapparater och i vissa TENS-
apparater.
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanal 1, 2

Behandlingstid (elektrostimulans) 1–60 min

Behandlingstid (kombinerat) 1–30 min

Lägesval (elektrostimulans) CC eller CV

Lägesval (kombinerat) CV

Uteffektsintensitet  0–140 mA (CC) 0–140 V (CV)

Amplitudmodulering 0 % (av) till 100 % i steg om 10 %

Pulsskursfrekvens 0–10 bps

Cykeltid Kontinuerlig eller användardefinierad

Frekvens 1–200 pps

Frekvenssvep På/av

Faslängd  30–400 µsek

Upptrappning 0–5 sek

Sveptid 14 sek 

Svep låg frekvens 1–199 pps

Svep hög frekvens 2–200 pps

IRMS 0–50 mA

DC-komponent Nej

 TENS – HAN
Råd om storlek och typ av elektroder som ska användas ges i behandlingsriktlinjerna 

i enhetens användargränssnitt.

Vågformen HAN ger optimala parametrar med en noga kontrollerad 
sekvens av DD-lägen (Dense-and-Disperse) för stimulering. En skur med 
8 pulser på 80 Hz alterneras med kontinuerlig stimulering (utan pulsskur), 
där var och en varar i 3 sekunder. Detta har synergistisk smärtstillande 
effekt.
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanaler 1, 2

Behandlingstid 1–60 min

Lägesval CC

Uteffektsintensitet 0–100 mA (CC)

Pulsskursfrekvens 2 bps

Frekvens 80 pps

Faslängd 180 µsek

IRMS 0–19 mA

DC-komponent Nej
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VÅGFORMER (FORTS.)

 Mikroström
Råd om storlek och typ av elektroder som ska användas ges i behandlingsriktlinjerna 

i enhetens användargränssnitt.

Mikroström är en monofasisk vågform med mycket låg intensitet.
Rapporter visar att den här vågformen har välgörande effekter vid 
sårbehandling. Man förstår ännu inte helt hur effekten uppnås rent 
fysiologiskt. Man tror att den främjar läkning av vävnad genom att 
stimulera den ström som förekommer naturligt i läkande vävnad.
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanaler 1, 2

Behandlingstid 1–60 min

Lägesval CC

Uteffektsintensitet  0–1 000 μA

Driftcykel 50 %

Frekvens 0,1–1 000 pps

Polaritet Positiv, negativ eller alternerande

IRMS 0–1 mA

DC-komponent Nej

 VMS™

Råd om storlek och typ av elektroder som ska användas ges i behandlingsriktlinjerna 

i enhetens användargränssnitt. 

VMS är en symmetrisk bifasisk vågform med ett interfasintervall på 
100 µsek. Eftersom pulsen är relativt kort har vågformen en laddning med 
låg inverkan på huden, vilket gör den lämplig för användning som kräver 
hög intensitet, t.ex. vid omskolning av muskler.
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanaler 1, 2

Behandlingstid (elektrostimulans) 1–60 min

Behandlingstid (kombinerat) 1–30 min 

Lägesval CC eller CV

Uteffektsintensitet  0–140 mA (CC) 0–140 V (CV)

Anti-utmattning   På eller av

Kanalläge  Enkelt, ömsesidigt, koaktiverat

Cykeltid Kontinuerlig eller användardefinierad

Frekvens 1–200 pps

Faslängd  30–1 000 µsek

Upptrappning 0–5 sek

Inställd intensitet Individuell/båda kanaler intensitetsinställning i ömsesidigt 

och koaktiverat läge 

IRMS 0–50 mA

DC-komponent  Nej



27 SYSTEM SV

INTELECT® MOBILE 2 COMBO BRUKSANVISNING

VÅGFORMER (FORTS.)

 IFC förmodulerad (traditionell 2-polig)
Råd om storlek och typ av elektroder som ska användas ges i behandlingsriktlinjerna 

i enhetens användargränssnitt. 

Förmodulerad ström är en vågform med medelhög frekvens. Ström 
kommer ut ur ena kanalen (två elektroder). Strömintensiteten 
är modulerad, dvs. ökar och minskar regelbundet (frekvensen för 
amplitudmodulering).
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanal 1, 2

Behandlingstid (elektrostimulans) 1–60 min

Behandlingstid (kombinerat) 1–30 min 

Lägesval CC eller CV

Uteffektsintensitet 0–100 mA (CC) 0–100 V (CV) bärare 

Fast puls (svep av)   1–200 Hz

Cykeltid Kontinuerlig eller användardefinierad

Frekvens 2 000–10 000 Hz

Svep låg pulsfrekvens   1–199 Hz

Svep hög pulsfrekvens  2–200 Hz

IRMS 0–55 mA

DC-komponent Nej

 Diadynamiska vågformer
Råd om storlek och typ av elektroder som ska användas ges i behandlingsriktlinjerna 

i enhetens användargränssnitt.

De diadynamiska vågformerna utgörs av likriktad växelström. 
Växelströmmen modifieras (likriktas) så att strömmen bara kan flöda 
i ena riktningen.
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanaler 1, 2

Behandlingstid 1–60 min

Lägesval CC

Uteffektsintensitet 0–60 mA

MF (Monophasé Fixe) – Frekvens på 50 Hz:

faslängd på 10 ms följt av en paus på 10 ms.

IRMS [mA] 0–33 mA

DF – 
Frekvens på 100 Hz: faslängd på 10 ms

CP –
1 sekund MF omedelbart följt av 1 sekund DF.

LP – 
Rytmisk växling mellan 2 MF-strömmar. 

CP-iso –
En kombination av MF- och DF-vågformer. CP-id: Samma som CP-iso.

IRMS 0–47 mA

DC-komponent Ja
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VÅGFORMER (FORTS.)

 Rysk
Råd om storlek och typ av elektroder som ska användas ges i behandlingsriktlinjerna 

i enhetens användargränssnitt.

Rysk vågform avser en sinusvåg som levereras i pulsskurar eller 
pulsserier. Enligt metodens upphovsman (Kotz) ska den ha maximala 
effekter på muskelomskolning utan större obehag för patienten.
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanaler 1, 2

Behandlingstid 1–60 min

Lägesval CC eller CV

Uteffektsintensitet 0–100 mA (CC) 0–100 V (CV)

Pulsskursfrekvens 1–100 bps

Bärarfrekvens 2 500 Hz

Cykeltid Kontinuerlig eller användardefinierad

Driftcykel 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %

Upptrappning 0–5 sek

IRMS 0–39 mA

DC-komponent Nej

 VMS™ Burst
Råd om storlek och typ av elektroder som ska användas ges i behandlingsriktlinjerna 

i enhetens användargränssnitt.

VMS Burst är en symmetrisk bifasisk vågform som levereras i form av 
skurar. Eftersom pulsen är relativt kort har vågformen en laddning med 
låg inverkan på huden, vilket gör den lämplig för användning som kräver 
hög intensitet, t.ex. vid omskolning av muskler.
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanaler 1, 2

Behandlingstid 1–60 min

Lägesval CC eller CV

Uteffektsintensitet 0–140 mA (CC) 0–140 V (CV)

Anti-utmattning   På eller av

Pulsskursfrekvens 1–200 bps

Kanalläge  Enkelt, ömsesidigt, koaktiverat

Cykeltid Kontinuerlig eller användardefinierad

Faslängd  30–400 µsek

Upptrappning 0–5 sek

Inställd intensitet Individuell/båda kanaler

intensitetsinställning i ömsesidigt och koaktiverat läge

IRMS 0–50 mA

DC-komponent Nej
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 MONOFASISK: Monofasisk rektangulär
pulsad
Råd om storlek och typ av elektroder som ska användas ges i behandlingsriktlinjerna 

i enhetens användargränssnitt.

Vågformen Monofasisk rektangulär pulsad utgörs av stötvis levererad 
enkelriktad ström med rektangulär pulsform.
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanaler 1, 2

Behandlingstid 1–60 min

Lägesval CC

Uteffektsintensitet 0–60 mA (CC)

Faslängd  0,1–1 000 ms

Fasintervall  5–5 000 ms

IRMS 0–47 mA

DC-komponent Ja

 GALVANISK: Kontinuerlig
Råd om storlek och typ av elektroder som ska användas ges i behandlingsriktlinjerna 

i enhetens användargränssnitt.

Galvanisk ström är likström som endast flödar i ena riktningen.
Strömmen kan vara kontinuerlig eller levereras stötvis.
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanaler 1, 2

Behandlingstid 1–60 min

Lägesval CC

Uteffektsintensitet 0–40 mA (CC)

Cykeltid Kontinuerlig eller användardefinierad

Omvänd polaritet På eller av

När omvänd polaritet är aktiverat ändras

polariteten i mitten av behandlingstiden.

IRMS 0–44 mA

DC-komponent Ja

 MONOFASISK: Monofasisk triangulär
pulsad
Råd om storlek och typ av elektroder som ska användas ges i behandlingsriktlinjerna 

i enhetens användargränssnitt.

Vågformen Monofasisk triangulär pulsad utgörs av stötvis levererad 
enkelriktad ström med triangulär pulsform.
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanaler 1, 2

Behandlingstid 1–60 min

Lägesval CC

Uteffektsintensitet 0–60 mA (CC)

Faslängd  0,1–1 000 ms

Fasintervall  5–5 000 ms

IRMS 0–27 mA

DC-komponent Ja

 GALVANISK: Stötvis
Råd om storlek och typ av elektroder som ska användas ges i behandlingsriktlinjerna 

i enhetens användargränssnitt.

Galvanisk ström är likström som endast flödar i ena riktningen.
Strömmen kan vara kontinuerlig eller levereras stötvis.
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanaler 1, 2

Behandlingstid 1–60 min

Lägesval CC

Uteffektsintensitet 0–40 mA (CC)

Pulstid 136 μsek

Fasintervall 25 μsek

Omvänd polaritet På eller av

När omvänd polaritet är aktiverat ändras

polariteten i mitten av behandlingstiden.

Upptrappning omvänd polaritet 1 sek

IRMS 0–41 mA

DC-komponent Ja
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 Träbert (Ultrareiz)
Träbert-ström är en monofasisk vågform med en faslängd på 2 ms och en 
paus på 5 ms, vilket ger en frekvens på cirka 143 Hz.
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanaler 1, 2

Behandlingstid 1–60 min

Lägesval CC

Uteffektsintensitet 0–80 mA (CC)

Frekvens 143 pps

Omvänd polaritet På eller av

När omvänd polaritet är aktiverat ändras

polariteten i mitten av behandlingstiden.

Faslängd  2 ms

IRMS 0–47 mA

DC-komponent Ja

 Galvanisk på låg nivå
Råd om storlek och typ av elektroder som ska användas ges i behandlingsriktlinjerna 

i enhetens användargränssnitt.

Galvanisk ström på låg nivå är likström som endast flödar i ena riktningen. 
Intensiteten är begränsad till 4,0 mA.
Uteffektsläge Elektroder

Lägesval CC

Uteffektsintensitet 0–4 mA (CC)

Dosering 40–80 mA-min

Polaritet Fast vid positiv

IRMS 0–5 mA

DC-komponent Ja

 SURGED: Monofasisk rektangulär
SURGED: Monofasisk rektangulär är en serie rektangulära, monofasiska 
pulser (stötpuls). Pulserna rusar till maximal effekt, ligger kvar på samma 
nivå och minskar sedan före pausen. Den här vågformen passar bra för 
muskelomskolning.
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanaler 1, 2

Behandlingstid 1–60 min

Lägesval CC

Uteffektsintensitet 0–60 mA (CC)

Frekvens 5–60 Hz

Faslängd  0,2–5,0 ms

Paus 0–57 sek

Stötpulser per minut 1–20

IRMS 0–37 mA

DC-komponent Ja

 SURGED: Monofasisk triangulär
Den pulsade vågformen SURGED: Monofasisk triangulär är en enkanalig 
vågform. Det är en triangulär pulsvågform som höjs och sänks i amplitud 
(stötpuls).
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanaler 1, 2

Behandlingstid 1–60 min

Lägesval CC

Uteffektsintensitet 0–60 mA (CC)

Frekvens 5–60 Hz

Faslängd 0,2–5,0 ms

Paus 0–57 sek

Stötpulser per minut 1–20

IRMS 21 mA

DC-komponent Ja
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 VMS™ FR
VMS FR-versionen av VMS-vågformen är en fysiologiskt baserad 
kanalinteraktion där den ena kanalen stimulerar agonisten och den andra 
stimulerar antagonisten i den muskelgrupp som tränas. Agonistkanalen 
initierar rörelsen med en kort strömstöt följt av en period av kontinuerlig 
aktivitet för att slutföra rörelsen. Antagonistkanalen ger en kort 
strömstöt för att sakta ned den initiala accelerationen av agonisten, följt 
av låg uteffekt för att reglera agonistens rörelse. Rörelsen kompletteras 
av en sista stöt av aktivitet i bägge kanaler. VMS är en symmetrisk 
bifasisk vågform med ett interfasintervall på 100 μsek. Eftersom pulsen 
är relativt kort har vågformen en laddning med låg inverkan på huden, 
vilket gör den lämplig för användning som kräver hög intensitet, t.ex. vid 
omskolning av muskler.
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanaler 1, 2

Behandlingstid 1–60 min

Lägesval CC

Uteffektsintensitet 0–140 mA (CC)

Stötlängd  200–5 000 ms

Cykeltid TBD

Frekvens 20–80 pps

Faslängd 30–400 µsek

IRMS 0–39 mA

DC-komponent Nej

 HVPC (High Voltage Pulsed Current)
Råd om storlek och typ av elektroder som ska användas ges i behandlingsriktlinjerna 

i enhetens användargränssnitt. 

Vågformen HVPC (High Voltage Pulsed Current) har en mycket kort 
pulstid som kännetecknas av två tydliga toppar med hög spänning. 
Vågformen är monofasisk (strömmen flödar endast i ena riktningen). 
Den höga spänningen minskar hudmotståndet så att strömmen blir mer 
behaglig och lätt att tolerera. 
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanaler 1, 2

Behandlingstid (elektrostimulans) 1–60 min

Behandlingstid (kombinerat) 1–30 min

Lägesval CV

Uteffektsintensitet  0–500 V (CV)

Cykeltid Kontinuerlig eller användardefinierad

Display  Volt

Frekvens 1–200 pps

Polaritet   Positiv eller negativ

Upptrappning 0,5–5 sek

Sveptid 14 sek 

Svep hög frekvens 2–200 pps

Svep låg frekvens 1–199 pps

IRMS 0–45 mA

DC-komponent 0–1,5 mA
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 Isoplanar Vector IFC (interferensström)
Interferensström är en vågform med medelhög frekvens. Strömmen 
distribueras genom två kanaler (fyra elektroder). Vågorna korsar 
varandra i det område av kroppen som behöver behandling. De 
två vågorna påverkar varandra vid korsningspunkten vilket gör 
att intensiteten moduleras (strömintensiteten ökar och minskar 
regelbundet). I Isoplanar Vector IFC har kanal B ett fast fasskifte på 
45° mot kanal A.
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanal 1, 2

Behandlingstid 1–60 min

Amplitud 0–100 mA (CC)

Pulsfrekvens 1–200 Hz

Bärarfrekvens 2 000–10 000 Hz

Cykeltid Kontinuerlig eller användardefinierad

Upptrappning 0–5 sek

Sveptid 14 sek

Svep låg pulsfrekvens 1–199 Hz

Svep hög pulsfrekvens 2–200 Hz

Vektorskanning Fast vid 45°

IRMS 0–55 mA

DC-komponent Nej

 Dipole Vector IFC (interferensström)
Interferensström är en vågform med medelhög frekvens. Strömmen 
distribueras genom två kanaler (fyra elektroder). Vågorna korsar varandra 
i det område av kroppen som behöver behandling. De två vågorna 
påverkar varandra vid korsningspunkten vilket gör att intensiteten 
moduleras (strömintensiteten ökar och minskar regelbundet). Med 
Dipole Vector-tekniken sammanförs vågorna från de två elektrodparen 
i vävnaden vektoriellt. Effekten av stimulansen sker endast i den 
resulterande vektorns riktning, som kan justeras över ett område på 360º.
Vinkeln justeras antingen manuellt och är konstant, eller genereras 
automatiskt så att en full rotation (360°) genereras automatiskt med 
justerbar timing (rotationstid).
Uteffektsläge Elektroder

Tillgänglig på kanal 1, 2

Behandlingstid 1–60 min

Amplitud 0–100 mA (CC)

Pulsfrekvens 1–200 Hz

Bärarfrekvens 2 000–10 000 Hz

Cykeltid Kontinuerlig eller användardefinierad

Upptrappning 0–5 sek

Vektorvinkel (manuellt läge) 359°

Rotationstid (automatiskt läge) 1–10 s

Sveptid 14 sek

Svep låg pulsfrekvens 1–199 Hz

Svep hög pulsfrekvens 2–200 Hz

Vektorskanning Manuell/automatisk

IRMS 0–55 mA

DC-komponent Nej
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Anvisningar för DURA-STICK® elektroder 

Ansluta ledningarna
1.  För in ledningen med röd (+) elektrodkontakt i den ena 

DURA-STICK®-elektroden.

2. För in ledningen med svart (-) elektrodkontakt i den 

andra elektroden.

3. Se till att ledningarna förs ända in i elektroderna.

ANMÄRKNING: Användning av kontaktmedel eller svampar varken 
krävs eller rekommenderas. DURA-STICK®-elektroderna är tillverkade 
för optimal ledningsförmåga under behandlingen vid korrekt placering.

Fästa elektroderna
1.  Ta av skyddsfolien från DURA-STICK®-elektrodernas 

baksida.

2. Placera på behandlingsområdet enligt anvisningarna.

3. Tryck elektroden på plats så att hela elektrodytan är 

i kontakt med patientens hud.

• Kontrollera att huden är fri från sår och rengör huden.

• Placera elektroderna på behandlingsområdet.

• Kontrollera att elektroderna sitter ordentligt på huden.

• Säkerställ god kontakt mellan varje elektrod och 

huden.

• Kontrollera elektrodkontakten regelbundet under 

behandlingen.

• Undersök huden igen efter behandlingen.

• Välj elektroder som passar anatomin.

• Se rekommendationerna om elektrodplacering 

på skärmen för behandlingsöversikt för 

modaliteten i fråga innan behandlingen påbörjas. 

Rekommendationerna ska endast betraktas som 

referens.

• Följ elektrodtillverkarens anvisningar.

• Notera att ju mindre elektroden är, desto högre 

strömtäthet har den.

DURA-STICK® elektroder
DURA-STICK® elektroder är en självhäftande 

engångsprodukt som är särskilt avsedd att användas med 

Intelect® Mobile 2.

DURA-STICK® elektroder bör användas där så är 

möjligt för att säkerställa bästa möjliga kontakt med 

behandlingsområdet och konsekvent behandling med 

förskriven elektroterapi.

 

Information om hur elektroterapin utförs finns på sidan 42

PATIENTFÖRBEREDELSE OCH 
ELEKTRODPLACERING VID ELEKTROTERAPI
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Ansluta Mobile 2 till vakuumvagnen

Se till att enheten är avstängd. Ta loss de två skruvarna till 

vakuumluckan på enhetens undersida. 

Två skruvar på 
vakuumluckan

Det är viktigt att strömmen är avstängd, för 

vakuummodulen fungerar inte korrekt om den ansluts 

medan strömmen är på. 

Ta bandkabeln från vakuumvagnen och anslut den till 

uttaget på vagnens undersida (bara ena änden av kabeln 

passar).

Placera enheten på vagnen, anslut de blå och gröna 

vakuumledningarna till enheten och vakuummodulen 

(A) enligt diagrammet nedan. Slå på strömmen. 

Vakuumsystemet är nu klart för användning.

1 2

+/- Kanal 1-polaritet +/- Kanal 2-polaritet

A

FÖRBEREDELSE AV VAKUUMELEKTRODER 
(TILLVAL) 

Anmärkning: Vakuumsystemet kan inte användas när enheten drivs 
på batteri.

Elektroder

Vakuumelektroder från DJO är särskilt utformade för 

optimal användning med Intelect® Mobile 2 vakuummodul. 

Elektroderna kan användas flera gånger så länge de 

rengörs och underhålls korrekt. De tillhörande svamparna 

rekommenderas endast för enpatientsbruk och ska rengöras 

med en mild antibakteriell lösning utan klor före och efter 

varje behandlingstillfälle.

Vakuumelektroder
Tillgängliga storlekar på vakuumelektroder kan ses i bilden 

nedan. För inställning av vågformer och ändring av 

parametrar, se avsnittet ANVÄNDNING MED VAKUUM på 

sidan 56.

Se rekommendationerna om elektrodplacering på skärmen 

för behandlingsöversikt för modaliteten i fråga innan 

behandlingen påbörjas.

30 mm 60 mm 90 mm

Ansluta slangar
1.  För in den röda slangen MED SMALT HÖLJE i den 

positiva (+) anslutningsporten för önskad kanal på 

vakuummodulen.

2. Anslut den andra slangen, återigen med SMALT 

HÖLJE, till den negativa (-) anslutningsporten på 

vakuummodulen.

3. Placera vakuumpluggarna på alla vakuumkanaler som 

inte används för att förhindra vakuumläckage under 

behandlingen.
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6. Placera en svamp inuti varje vakuumelektrodkopp.

7. Välj ”Vacuum” (Vakuum) på skärmen för 

behandlingsöversikt. Välj ”On” (På) på skärmen med 

vakuuminställningar enligt bilderna nedan.

8. Välj vakuumläge: I kontinuerligt läge upprätthåller 

vakuumenheten önskat vakuumtryck. I pulsläge växlar 

vakuumtrycket mellan högt och lågt tryck. Värdet för 

högt och lågt tryck kan justeras, liksom tiden för bägge 

trycknivåer.

4. Välj angiven storlek på vakuumelektrod och sätt på en 

elektrod på motsatt ände av varje vakuumslang.

RÄTT anslutning som sitter TÄTT, med det STÖRRE HÖLJET, 

mot elektroden visas här:

Jämför med FEL anslutning, som visas här:

5. Använd rengjorda svampar för den elektrodstorlek 

som ska användas. Vät svamparna med rikligt med 

destillerat vatten. Pressa ut överflödigt vatten.
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9. Lägg vakuumelektroderna nedåtvända på en ren, 

fast yta. Öka vakuumintensiteten med vridreglaget 

tills elektroderna sitter ordentligt på ytan. Ta loss 

varje elektrod individuellt från ytan och placera på 

behandlingsområdet på patienten.

ANMÄRKNING: Justera vakuumintensiteten tills vakuumelektroderna 
sitter ordentligt på patienten.
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ENHETENS ANVÄNDARGRÄNSSNITT

BESKRIVNING AV SKÄRMEN

1. Menyrad

2. Huvudområde

3. Kanalrad

Varje skärm innehåller följande områden:

Menyrad
Sitter högst upp på varje skärm. Här anges namnet på den aktuella skärmen.

Gå
 til

l 
sta

rts
kä

rm
en

Gå
 til

l fö
re

gå
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de
 

sk
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m

Na
m
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m

Batterinivå

USB (svart ansluten, grå inaktiv)

Inställningar
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Huvudområde
Sitter under menyraden. Här visas ikoner för den aktuella skärmen.

1. Menyrad

2. Huvudområde

3. Kanalrad



39 ANVÄNDARGRÄNSSNITT SV

INTELECT® MOBILE 2 COMBO BRUKSANVISNING

Kanalrad
Sitter längst ned på varje skärm. Här visas statusinformation om varje kanal. 

När en behandling påbörjas tilldelas kanalerna automatiskt till nästa tillgängliga kanal. Du kan välja kanal manuellt genom att 

trycka på önskad kanal.

Statusruta för ultraljud Statusruta stim kanal 1 Statusruta stim kanal 2

Intensitet
Återstående behandlingstid

Behandlingsförlopp

Status

Möjlig kanalstatus:

Anger kanal som 

är tillgänglig för 

användning

Anger att 

ultraljudsbehandling pågår 

med vänster (L) applikator

Anger att behandling 

för kanalen håller på 

att förberedas men att 

behandlingen ännu inte  

har börjat

Anger att behandling 

för kanalen pågår

Anger att behandling 

för kanalen har pausats

Anger att behandling 

för kanalen har 

slutförts
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 INSTÄLLNINGAR

Du kan göra inställningar via inställningsikonen högst upp till höger på menyraden på startskärmen. Tryck på ''-knappen för att 

gå till inställningarna.

1.  På startskärmen visas namnet på aktuell skärm mitt på menyraden. Som standard är detta ”Intelect Mobile 2”. 

2. ”Language” (Språk): Tryck på den här rutan om du vill välja ett annat språk.

3. Enhetsnamnet kan ändras till ett valfritt namn, t.ex. namnet på kliniken. Tryck bara på knappen ”Device name” 

(Enhetsnamn) och ange det nya namnet på tangentbordet som visas. Tryck på Enter, så visas det nya enhetsnamnet på 

startskärmen.

4. Du kan ställa in datum och tid genom att trycka på knappen ”Date and time” (Datum och tid). Här kan du även ställa in 

datum- och tidsformat.

5. Tryck på knappen ”Screen and sounds” (Skärm och ljud) för att gå till motsvarande meny:

 » Om du vill justera skärmens ljusstyrka trycker du på knappen ”Brightness” (Ljusstyrka). Ljusstyrkan går från 

0 % (svagast) till 100 % (starkast) i steg om 10 %. Standardinställningen är 80 %.

 » Om du vill justera ljudvolymen väljer du volymknappen. Volymen går från 0 % (av) till 100 % (högst) i steg om 10 %. 

Standardinställningen är 40 %.

 » Tryck på knappen ”Keyboard sounds” (Tangentbordsljud) för att välja om tangentbordsljuden ska vara på eller av. 

Standardinställningen är ”ON” (PÅ).

 » Tryck på knappen ”Keypad layout” (Knappsatslayout) för att ändra knappsatsformat till QWERTY, AZERTY eller 

QWERTZ.

 » Tryck på knappen ”US coupling sound” (Ljud för ultraljudskontakt) för att slå på eller av ljudet för ultraljudskontakt. 

Standardinställningen är ”ON” (PÅ).

6. Om du trycker på ”Display unit version information” (Visa information om enhetsversion) visas serienummer för aktuell 

programvaruversion och flera enhetsparametrar enligt nedan.

7. Välj NRS eller VAS som smärtskala genom att trycka på knappen ”Pain scale” (Smärtskala).

8. Om du trycker på knappen ”Data transfer” (Dataöverföring) kan enheten anslutas via Bluetooth till en Bluetooth-aktiverad 

dator.

9. Tryck på ”Reset to factory defaults” (Återställ till fabriksvärden) för att återställa enhetens fabriksinställningar. När du trycker 

på knappen startas enheten om och den inledande konfigurationsskärmen visas.

10. När en USB-enhet ansluts visas en ny knapp för säker utmatning av USB-enheten. Tryck på knappen och följ anvisningarna 

på skärmen.

Svep lodrätt för att visa fler inställningar
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PRINT SCREEN-FUNKTIONEN

Intelect Mobile 2 har en inbyggd funktion för att skriva ut det som visas på skärmen. Du kan till exempel skriva ut data för ett 

behandlingstillfälle. Gör så här:

 » 1. Anslut USB-enheten till USB-porten på Mobile 2-enhetens baksida.

 » 2. Tryck ned spela/pausa-knappen och på/av-knappen i cirka 1 sekund. Skärmen blinkar till och bilden sparas på 

USB-enheten.

 » 3. Mata ut USB-enheten via inställningsmenyn för säker utmatning från Mobile 2.

 » 4. Filen har formatet bitmap och är datum- och tidskodad i filnamnet.

Anmärkning: Print screen-funktionen ska inte användas under en behandling.

STARTSKÄRMEN

På Intelect® Mobile 2-startskärmen får du tillgång till alla systemets modaliteter och funktioner. På startskärmen hittar du 

följande information:

Modaliteter Tilldela eller starta genväg Bibliotek

Bibliotek med protokoll

SPS (förslag på parameterinställningar)
Bibliotek med förprogrammerade 
protokoll

Utbildningsbibliotek:
– Beskrivningar av modaliteter
– Anatomiska bilder
– Patologiska bilder

Lagring av behandlingsdata
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SKÄRMEN FÖR BEHANDLINGSÖVERSIKT

På Intelect® Mobile 2-enhetens skärmar för behandlingsöversikt för elektroterapi, ultraljud och kombinationsterapi visas följande 

information:

Riktlinjer för 
elektrodplacering

Spara i anpassade 
protokoll

1. Tryck för att aktivera
2. Justera med 
vridreglage:
• Medurs – Öka
• Moturs – Minska

Anmärkning: När 
en parameter inte 
är justerbar är 
parameterrutan 
nedtonad.

Spara 
i behandlingsdata

Undermenyskärm för parameter

Tryck för att slå ”On” (På) eller ”Off” (Av)

1. Tryck för att aktivera
2. Justera med vridreglage:
• Medurs – Öka
• Moturs – Minska
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Intensitetshantering i dubbla kanaler

• Du kan hantera intensiteten för varje kanal individuellt genom att trycka på rutan för att aktivera inställningen.

• Om behandlingen ger möjlighet att hantera bägge kanalers intensitet tillsammans visas symbolen ”+” i rutan för 

kanalintensitet.

• När du trycker på den här symbolen aktiveras båda rutor för kanalintensitet tillsammans. Vrid på vridreglaget för att öka/

minska båda två tillsammans.

• När intensiteter samverkar visas symbolen ”-” i varje ruta. Genom att trycka på symbolen inaktiveras kanalen i fråga, så 

att reglaget endast påverkar den återstående aktiva kanalen.
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SKÄRMEN MED RIKTLINJER

På skärmen med riktlinjer för elektroterapi, ultraljud och kombinationsterapi visas följande information: 

Instruktioner för optimal elektrodplacering och/eller användning av ultraljudsapplikator till vänster på skärmen.

Bilder som visar elektrodplacering och/eller behandlingsområde och rekommenderad applikator för ultraljud till höger på 

skärmen.

Svep lodrätt för att visa mer

Tryck på bilden 
för att visa 
i helskärmsläge

Visa i helskärmsläge

Svep åt sidan för att 
visa mer
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UTFÖRANDE AV ELEKTROTERAPI

Gå igenom följande steg för att påbörja behandling med elektroterapi:

1. Förbered patienten och terapisystemet för elektroterapi. I avsnittet PATIENTFÖRBEREDELSE beskrivs hur du väljer 

elektroder, förbereder patienten och fäster elektroderna.

2. Välj ikonen ”Electrotherapy” (Elektroterapi) på startskärmen
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4. STÄLL IN BEHANDLINGSPARAMETRAR 
På skärmen för behandlingsöversikt kan du justera behandlingsparametrar efter önskemål.

På sidan … finns en detaljerad beskrivning av skärmen för behandlingsöversikt.

Anmärkning: Börja aldrig med att ställa in intensiteten. Justera först alla andra parametrar och ställ in intensiteten precis innan behandlingen 
påbörjas. 

Parametrar
Svep lodrätt för att visa fler parametrar

1. Tryck för att aktivera. Vald parameter 
markeras med en ruta.
2. Justera med vridreglage:
• Medurs – Öka
• Moturs – Minska

3. Välj önskad vågform

Tryck för att välja
Svep åt sidan för att visa mer

Anmärkning: Se avsnittet med systemspecifikationer i den här bruksanvisningen där alla vågformer för Intelect® Mobile 2 beskrivs i detalj.

När du trycker på knappen ”Save” (Spara) sparas behandlingen som ett anpassat protokoll som du kan namnge.

Om du trycker på knappen ”Assign to” (Tilldela) visas två knappar enligt nedan:

– Med ”Assign to” (Tilldela) tilldelas behandlingsdata till en specifik behandlingsdatafil som du kan namnge.

– Med ”Open pain scale” (Öppna smärtskala) öppnas smärtskalan så att smärta före behandling kan registreras. 
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7. PAUSA BEHANDLING
Tryck på starta/pausa-knappen. 

5. PÅBÖRJA BEHANDLING 
Tryck på starta/pausa-knappen
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När behandlingen pausas visas automatiskt knappen ”Stop treatment” (Avsluta behandling) på skärmen för behandlingsöversikt.

Du återupptar behandlingen genom att trycka på starta/pausa-knappen igen.

Anmärkning: Pausen gäller endast den valda kanalen.

8. AVSLUTA BEHANDLING
Pausa först behandlingen genom att trycka på starta/pausa-knappen. 
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Tryck sedan på ”Stop treatment” (Avsluta behandling) på skärmen för behandlingsöversikt.

När behandlingen har slutförts visas skärmen ”Treatment summary” (Behandlingssammanfattning) med följande 

alternativ:

• Upprepa behandlingen genom att trycka på ”Run again” (Utför igen)

• Knappen ”Save” (Spara)

 » Spara behandlingsprotokollet som ett anpassat protokoll

• Knappen ”Assign to” (Tilldela)

 » Tilldela terapiinformation till behandlingsdata

 » ”Open pain scale” (Öppna smärtskala) för att registrera smärta efter behandling

• Stäng modalitet och återgå till startskärmen

Inställningar för slutförd behandling
Svep lodrätt för att visa mer 
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ANVÄNDNING AV VAKUUM

Gå igenom följande steg för att påbörja elektroterapi med vakuumbehandling.

1. Förbered patienten och terapisystemet för vakuumelektroterapi. I avsnittet PATIENTFÖRBEREDELSE på sidan ... beskrivs 

hur du väljer elektroder, förbereder patienten och fäster elektroderna.

2. Välj ikonen ”Electrotherapy” (Elektroterapi) på startskärmen 

3. Välj önskad vågform

Tryck för att välja
Svep åt sidan för att visa mer

Anmärkning: Se avsnittet med specifikationer i den här bruksanvisningen där alla vågformer för Intelect® Mobile 2 beskrivs i detalj.
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4. Skärmen för behandlingsöversikt visas.
Rulla nedåt på skärmen tills knappen ”Vacuum” (Vakuum) visas.

Tryck på knappen för att slå på vakuumfunktionen.
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5. Granska inställningarna på undermenyn ”Vacuum” (Vakuum) och justera enligt behov.

Aktivera/inaktivera vakuum

Justera för pulsläge eller 
kontinuerligt läge

Nivå

Vakuumläge:

Kontinuerligt: Vakuumenheten upprätthåller önskat vakuumtryck. Nivån på vakuumtrycket kan justeras från 1 (min) till 5 (max).

Pulsat: Vakuumenheten upprätthåller det låga trycket under angiven tid, och höjer sedan trycket till önskat högt vakuumtryck 

där det ligger kvar. Cykeln inleds på nytt och upprepas enligt angiven behandlingstid.

– Nivån på högt och lågt vakuumtryck kan justeras från 1 (min) till 10 (max).

– Varaktigheten för högt och lågt tryck i cykeln kan justeras från 0 sekunder (min) till 20 sekunder (max).

Upprepa stegen i avsnittet UTFÖRANDE AV ELEKTROTERAPI på sidan …. - ….. för att justera andra behandlingsparametrar och 

starta/pausa/återuppta/avsluta behandlingen.

ANMÄRKNING: Kombinationsterapi kan inte utföras med vakuumelektrodmodulen.
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SPS (SUGGESTED PARAMETER SETUP, FÖRSLAG PÅ PARAMETERINSTÄLLNINGAR) 

Intelect® Mobile 2 har en SPS-ikon (Suggested Parameter Setup) som leder till en serie förinställningar där användaren kan välja 

kroppsområde, klinisk indikation, sjukdomstillstånd och svårighetsgrad, så väljs parameterinställningarna av den föreslagna 

algoritmen . Alla inställningar kan redigeras så att de passar varje patientbehandling och patientkomfort.

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT STARTA ETT SPS-PROTOKOLL:

1.  Välj SPS på startskärmen

2. Välj ”Body part” (Kroppsdel) som du vill behandla 

Anmärkning: Den valda kroppsdelen markeras. Om du flyttar fingret till att annat område utan att lyfta det från skärmen markeras och väljs en 

annan kroppsdel.
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3. Välj ”Indication” (Indikation)

Tryck för att välja
Svep lodrätt för att visa mer

4. Välj ”Specification” (Specifikation)

Tryck för att välja
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5. Välj ”Modality/waveform” (Modalitet/vågform)

Tryck för att välja

Sammanfattning av justerade val

6. STÄLL IN BEHANDLINGSPARAMETRAR
På skärmen för behandlingsöversikt visas förslag på behandlingsinställningar. Du kan justera parametrarna enligt behov.

På sidan … finns en detaljerad beskrivning av skärmen för behandlingsöversikt.

Anmärkning: Börja aldrig med att ställa in intensiteten. Justera först alla andra parametrar och ställ in intensiteten precis innan behandlingen 

påbörjas. 

Parametrar
Svep lodrätt för att visa fler parametrar

1. Tryck för att aktivera
2. Justera med vridreglage:
• Medurs – Öka
• Moturs – Minska

När du trycker på knappen ”Save” (Spara) sparas behandlingen som ett anpassat protokoll som du kan namnge.

Om du trycker på knappen ”Assign to” (Tilldela) visas två knappar enligt nedan:

– Med ”Assign to” (Tilldela) tilldelas behandlingsdata till en specifik behandlingsdatafil som du kan namnge.

– Med ”Open pain scale” (Öppna smärtskala) öppnas smärtskalan så att smärta före behandling kan registreras. 
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7. PÅBÖRJA BEHANDLING
Tryck på START-knappen.
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BEHANDLINGSDATA

När behandlingen har slutförts kan behandlingsdata sparas på Intelect Mobile 2 för senare användning. 

SPARA BEHANDLINGSDATA 

Klicka på knappen ”Assign to” (Tilldela). Behandlingsdata kan tilldelas till en mapp när som helst under behandlingen 

(förberedelse, pågående behandling eller slutförd behandling), men data kan bara sparas när behandlingen har slutförts och 

kanalen är ledig för nästa behandling (efter att du tryckt på ”Exit” (Avsluta) på skärmen för behandlingsöversikt).

Tryck på ”Open pain scale” (Öppna smärtskala) för att registrera smärta efter behandling.

Skärmen ”Treatment data” (Behandlingsdata) öppnas
Spara behandlingsdata i en mapp med befintligt ID eller skapa och spara i en mapp med nytt ID.

Välj och spara 
till befintligt ID

Skapa och spara 
till nytt ID

Kronologisk lista
Svep för att visa mer
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SPARA BEHANDLINGSDATA TILL ETT NYTT ID: 

Ange ID och spara.

VISA OCH HANTERA BEHANDLINGSDATA

Tryck på ikonen ”Treatment data” (Behandlingsdata) på startskärmen.



59 ANVÄNDARGRÄNSSNITT SV

INTELECT® MOBILE 2 COMBO BRUKSANVISNING

1. VISA behandlingsdata 
Välj mapp med önskat ID.

Behandlingshistorik visas, inklusive alla tidigare sparade behandlingssessioner i kronologisk ordning.

Välj session för att visa 
behandlingssammanfattning för den.
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2. TA BORT behandlingsdata
Ta bort alla ID.

Ta bort ett ID.
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Ta bort alla behandlingstillfällen.

Ta bort ett behandlingstillfälle.
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ANPASSADE PROTOKOLL

Med Intelect® Mobile 2 kan du definiera upp till 25 anpassade protokoll. 

SPARA ETT ANPASSAT PROTOKOLL

Du kan när som helst spara ett nytt anpassat protokoll via knappen ”Save” (Spara).

1. Tryck på ”Save” (Spara) på skärmen för behandlingsöversikt eller skärmen ”Treatment summary” (Behandlingsöversikt).

2. GE DET ANPASSADE PROTOKOLLET ETT NAMN MED TANGENTBORDET
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SKAPA ETT NYTT ANPASSAT PROTOKOLL: 

Ange ett namn på det anpassade protokollet och spara.
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VISA OCH HANTERA ANPASSADE PROTOKOLL

Tryck på ikonen ”Custom protocols” (Anpassade protokoll) på startskärmen.

1. VISA anpassat protokoll
Välj önskat anpassat protokoll.
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Skärmen för behandlingsöversikt visas med protokollinställningarna.

Starta behandling eller utför andra åtgärder enligt beskrivning i avsnittet om hur du använder elektroterapi/ultraljud/

kombinationsterapi.

2. TA BORT anpassat protokoll
Ta bort alla protokoll.
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Ta bort individuella protokoll.
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GENVÄGAR

På Intelect Mobile 2 kan du tilldela 12 genvägar till anpassade protokoll på startskärmen.

TILLDELA GENVÄG

Följ stegen nedan för att tilldela en genväg på startskärmen. Genvägsikoner som inte har tilldelats är grå: Tryck på en av 

genvägsikonerna som inte har tilldelats på startskärmen.

Välj önskat protokoll i biblioteket med anpassade protokoll.
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Genväg tilldelad på startskärmen

När genvägen har tilldelats får genvägsikonen den färg och ikon som hör ihop med den relaterade modaliteten.
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AVTILLDELA GENVÄGAR

Följ stegen nedan för att avtilldela en genväg till ett anpassat protokoll på startskärmen:

Håll ned den genvägsikon du vill avtilldela på startskärmen.

En textruta visas med en fråga om du verkligen vill ta bort genvägen.

Välj ”Cancel” (Avbryt) om du vill avbryta avtilldelningen och återgå till startskärmen eller ”Confirm” (Bekräfta) om du vill gå vidare 

med avtilldelningen. När du har valt ”Confirm” visas inte längre den tidigare tilldelade genvägen på startskärmen.
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KLINISKA RESURSER

Intelect® Mobile 2 innehåller ett unikt bibliotek med kliniska resurser.

Biblioteket med anatomiska och patologiska bilder är avsett att hjälpa användaren att visuellt förstå och lokalisera specifika 

muskelgrupper och vanliga problem vid olika sjukdomstillstånd. Det fungerar också som ett utbildningsverktyg som vårdgivaren 

kan använda med patienten.

Beskrivningarna av modaliteter och vågformer ger information om fysisk bakgrund och fysiologiska effekter av de olika 

vågformerna vid elektroterapi och av ultraljudsbehandling. Det hjälper användaren att välja lämplig modalitet/vågform.

Gör så här för att visa biblioteket med kliniska resurser:

Tryck på ikonen ”Clinical resources” (Kliniska resurser) på startskärmen.

BIBLIOTEKET MED ANATOMISKA/PATOLOGISKA BILDER

Gör så här för att visa biblioteket med anatomiska eller patologiska bilder:

1. Tryck på ikonen för biblioteket med anatomiska bilder eller biblioteket med patologiska bilder på skärmen ”Clinical 
resources” (Kliniska resurser).
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2. Tryck på den kroppsdel som du vill visa information om. 
Välj antingen främre (till vänster på skärmen) eller bakre (till höger på skärmen).

3. Tillgängliga bilder för den valda kroppsdelen visas.
Tryck på en bild om du vill se den i helskärmsläge. 
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4. Helskärmsläge

Stäng helskärmsläge
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BESKRIVNINGAR AV MODALITETER/VÅGFORMER

Gör så här för att visa beskrivningar av ultraljud eller vågformer:

1. Tryck på ikonen för beskrivning av vågformer vid elektroterapi, beskrivning av ultraljud eller beskrivning av 
kombinationsterapi på skärmen ”Clinical resources” (Kliniska resurser)

2. Välj önskad vågform (om du valt beskrivning av vågformer vid elektroterapi)
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3. Beskrivningen av modaliteten eller vågformen visas
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FELSÖKNING

1. De systemmeddelanden, varningsmeddelanden och felmeddelanden som visas på enheten behöver ingen närmare förklaring, 

med undantag för systemfelsmeddelanden.

2. Om ett systemfel inträffar ska du skriva ned felkoden och kontakta din DJO-återförsäljare eller DJO:s serviceavdelning.
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RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Här finns all information som behövs för att beställa reservdelar och tillbehör till Intelect® Mobile 2. Dessa reservdelar och 

tillbehör är avsedda för användning med Intelect® Mobile 2. Ange reservdelsnummer, beskrivning och önskat antal vid 

beställningen.

ELEKTRODER

Modellnummer Beskrivning

42209 Durastick Premium 5 cm (2 tum) fyrkantig (40/låda = 10 förpackningar om 4)

42210 Durastick Premium 5 x 9 cm (2 x 3,5 tum) rektangulär (40/låda = 10 förpackningar om 4)

42205 Durastick Premium 3,2 cm (1,25 tum) rund (40/låda = 10 förpackningar om 4) (rekommenderas inte för sEMG-bruk)

42206 Durastick Premium 5 cm (2 tum) rund (40/låda = 10 förpackningar om 4)

42207 Durastick Premium 4 x 6 cm (1,5 x 2,5 tum) oval (40/låda = 10 förpackningar om 4)

42208 Durastick Premium 8 x 13 cm (3 x 5 tum) (2-pack)

42211 Durastick Premium 5 cm (2 tum) blågel oval (40/låda = 10 förpackningar om 4)

42212 Durastick Premium 4 x 9 cm (1,5 x 3,5 tum) blågel rektangulär (40/låda = 10 förpackningar om 4)

42198 Durastick Plus 5 cm (2 tum) väv fyrkantig (40/låda = 10 förpackningar om 4)

42193 Durastick Plus 5 cm (2 tum) skum fyrkantig (40/låda = 10 förpackningar om 4)

42199 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3,5 tum) väv rektangulär (40/låda = 10 förpackningar om 4)

42194 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3,5 tum) skum rektangulär (40/låda = 10 förpackningar om 4)

42200 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4 tum) väv – dubbla ledningar (2-pack) rektangulär

42218 Durastick Plus 1,5 x 15 cm (0,5 x 6 tum) väv (6-pack) rektangulär

42219 Durastick Plus 3,2 cm (1,25 tum) väv rund (40/låda = 10 förpackningar om 4) (rekommenderas inte för sEMG-bruk)

42197 Durastick Plus 5 cm (2 tum) väv rund (40/låda = 10 förpackningar om 4)

42192 Durastick Plus 5 cm (2 tum) skum rund (40/låda = 10 förpackningar om 4)

42195 Durastick Plus 4 x 6 cm (1,5 x 2,5 tum) skum oval (40/låda = 10 förpackningar om 4)

42196 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4 tum) skum oval (40/låda = 10 förpackningar om 4)

42201 Durastick Plus 5 cm (2 tum) väv – klämma fyrkantig (40/låda = 10 förpackningar om 4)

42202 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4 tum) väv – klämma rektangulär (40/låda= 10 förpackningar om 4)

42204 Durastick Plus 5 cm (2 tum) väv fyrkantig (40/låda = 10 förpackningar om 4)

42203 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4 tum) väv – dubbel snäpp (2-pack) rektangulär

42188 Durastick Plus 5 cm (2 tum) (2-pack) fyrkantig

42189 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3,5 tum) (2-pack) rektangulär

42190 Durastick Plus 5 cm (2 tum) fyrkantig (40/låda = 10 förpackningar om 4)

42191 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3,5 tum) rektangulär (40/låda = 10 förpackningar om 4)
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TILLBEHÖR TILL ELEKTROTERAPI

Modellnummer Beskrivning

6522055 Chattanooga-rem

79967 6 x 8 cm (2,5 x 3 tum) kolelektroder (4 st)

ALLMÄNNA TILLBEHÖR

Modellnummer Beskrivning

15-1136 Mobile 2 vagn

15-1210 Vagn med vakuum

79977 SONDSATS HÖGSPÄNNING – inklusive sond och svamptäckta applikatortoppar (15 och 8 mm)

114,121 Fingerskydd

70010 STIM KANAL 1/2 LEDNINGSSATS STD

70012 STIM KANAL 1/2 LEDNINGSSATS XL

BATTERI

Modellnummer Beskrivning

14-1086 Batteri
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VAKUUMTILLBEHÖR

Modellnummer Beskrivning

70030 VAKUUMSLANG KANAL 1/2, SATS

70032 VAKUUMSLANG KANAL 1/2, SATS XL

70034 90 mm VAKUUMELEKTROD, SATS

70035 60 mm VAKUUMELEKTROD, SATS

70036 30 mm VAKUUMELEKTROD, SATS

70037 90 mm VAKUUMSVAMP, SATS

70038 60 mm VAKUUMSVAMP, SATS

70039 30 mm VAKUUMSVAMP, SATS

70040 VAKUUMMODULELEKTROD/SLANG, SATS

70041 VAKUUMPLUGG, SATS
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RENGÖRING AV INTELECT® MOBILE 2

Koppla bort systemet från strömkällan. Rengör systemet 

med en ren, luddfri duk fuktad med vatten och mild 

antibakteriell tvål. Om mer steril rengöring krävs 

kan du använda en duk fuktad med antimikrobiellt 

rengöringsmedel. Rengöring bör utföras dagligen.

Sänk inte ned systemet i vätska. Om produkten råkar sänkas 

ned i vätska ska du omedelbart kontakta återförsäljaren eller 

DJO:s serviceavdelning. 

Rengöra LCD-skärmen
Rengör LCD-skärmen med en ren och torr trasa på samma 

sätt som du rengör en datorskärm. Använd inte repande 

material eller kemikalier eller vätskor.

RENGÖRING AV VAKUUMMODULEN

Tömma behållaren
• Bär kirurgiska handskar när du tömmer behållaren. 

Rotera behållaren medurs enligt nedan för att 

tömma den. Kassera innehållet i enlighet med 

nationella, regionala eller lokala riktlinjer.

Spola slangar och behållare
1.  Anslut slangarna till vakuummodulen. Sänk ned den 

andra änden av slangarna i ett kärl fyllt med minst 

250 ml hett vatten och en droppe diskmedel.

2. Slå PÅ vakuummodulen och ställ in vakuumintensiteten 

på max.

3. Upprepa tills inga partiklar är synliga när behållaren är 

tömd.

4. Kassera behållarens innehåll i enlighet med nationella, 

regionala och lokala regler och föreskrifter.

5. Vakuumsystemet bör spolas igenom varje vecka.

Anmärkning: Vakuumsystemet bör spolas igenom och tömmas innan 
vakuummodulen ställs undan för förvaring eller transporteras om 
temperaturen eventuellt kommer att understiga 0 °C.

Rengöra vakuummodulen
• Koppla bort systemet från strömkällan. Rengör 

vakuummodulen med en ren, luddfri duk fuktad med 

vatten och mild antibakteriell tvål. Om mer steril 

rengöring krävs kan du använda en duk fuktad med 

antimikrobiellt rengöringsmedel.

• Sänk inte ned vakuummodulen i vätska. Om 

vakuummodulen råkar sänkas ned i vätska ska du 

omedelbart kontakta återförsäljaren eller DJO:s 

tekniska serviceavdelning. 

Rengöra elektroder och sugkoppar
• En mild antibakteriell lösning utan klor kan påföras 

med en trasa. Torka sedan av eller låt lufttorka. 

Detta rekommenderas mellan behandlingstillfällen. 

Elektroderna kan användas flera gånger så länge de 

rengörs och underhålls korrekt.

Rengöra svamparna
• De tillhörande svamparna rekommenderas endast 

för enpatientsbruk och ska rengöras med en 

70-procentig alkohollösning före och efter varje 

behandlingstillfälle.
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KALIBRERINGSKRAV

Produkten kalibrerades under tillverkningen och ingen 

ytterligare kalibrering krävs under dess livslängd.

Årlig fabrikskalibrering krävs för alla ultraljudsapplikatorer. 

Enbart applikatorerna bör skickas till fabriken eller en 

utbildad tekniker för kalibrering.

BORTSKAFFANDE AV ENHETEN

Enligt rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av 

eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) 

ska sådant avfall inte bortskaffas som hushållsavfall. 

Kontakta din lokala distributör för information om 

bortskaffande av enheten och tillbehören.

UPPGRADERING AV PROGRAMVARAN

1.  Gå till Chattanoogas webbplats på  

www.chattanoogarehab.com

2. Gå till produktsidan för Intelect Mobile 2.

3. Fyll i registreringsformuläret för att få information 

om nya versioner av produktens programvara och 

uppdateringar av bruksanvisningen (om du inte har 

gjort detta tidigare).

4. Gå till nedladdningsfliken.

5. Ladda ned zip-filen med uppgraderingen av den fasta 

programvaran och extrahera filen.

6. Radera innehållet på den USB-enhet som medföljde 

Intelect Mobile 2.

7. Kopiera de extraherade filerna till USB-enheten.

8. Stäng AV enheten.

9. Sätt i USB-enheten i USB-porten på enhetens baksida. 

10. Sätt PÅ enheten.

11. Uppdateringen av den fasta programvaran detekteras 

automatiskt och uppgraderingen inleds. Detta tar några 

minuter och strömmen får inte stängas av under tiden.

12. När den fasta programvaran har uppdaterats visas 

startskärmen och USB-enheten kan tas ut. Enheten är 

nu klar för användning.

13. Kontrollera programvaruversionen i inställningarna.

LADDA NED BRUKSANVISNING

1.  Gå till Chattanoogas webbplats på  

www.chattanoogarehab.com

2. Gå till produktfliken för Intelect Mobile 2.

3. Fyll i registreringsformuläret för att få information 

om nya versioner av produktens programvara och 

uppdateringar av bruksanvisningen om du inte har gjort 

detta tidigare.

4. Gå till dokumentfliken.

5. Klicka på den senaste versionen av bruksanvisningen för 

din Intelect Mobile 2 (COMBO, Ultrasound eller STIM) 

för att ladda ned den.

Anmärkning: Ett pdf-visningsprogram krävs för att öppna 
bruksanvisningen.

Du kan begära att få en papperskopia av bruksanvisningen 

från DJO antingen genom att registrera dig på webbplatsen 

eller kontakta ditt lokala DJO-kontor eller en återförsäljare. 

Kopian levereras inom sju dagar.
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SÄTTA I BATTERIET

1.  Skruva loss batteriluckan på enhetens undersida  

(två skruvar).

2. Ta bort batteriluckan.

3. Anslut det nya batteriet till batterikontakten.

4. Sätt batteriet på plats.

5. Sätt tillbaka batteriluckan med de två skruvarna.

BYTA BATTERI

1.  Skruva loss batteriluckan på enhetens undersida  

(två skruvar).

2. Ta bort batteriluckan.

3. Koppla bort och ta ut batteriet.

4. Anslut det nya batteriet till batterikontakten.

5. Sätt batteriet på plats.

6. Sätt tillbaka batteriluckan med de två skruvarna.

Anmärkning: Om enheten inte används under längre perioder medan 
batteriet sitter i bör enheten anslutas till elnätet och slås på med 
strömbrytaren på enhetens baksida minst en gång var fjärde månad, 
så att batteriet kan laddas.
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GARANTIREPARATION/REPARATION 
SOM INTE TÄCKS AV GARANTI

Service 

När Intelect® Mobile 2 eller något tillbehör behöver 

service ska du kontakta din återförsäljare eller DJO:s 

serviceavdelning.

Service av dessa produkter utförs endast av en 

servicetekniker som certifierats av företaget.

Förväntad livslängd
• Enheten har en förväntad livslängd på fem år.

• Tillbehören har en förväntad livslängd på ett år.

• Gelelektroder och ultraljudsgel har en hållbarhetstid 

som understiger enhetens förväntade livslängd. 

Hållbarhetstiden anges på elektrodförpackningen 

respektive gelflaskan.

GARANTI

DJO FRANCE SAS (”företaget”) garanterar att Intelect® 

Mobile 2 och vakuummodulen (”produkterna”) är fria från 

defekter i material och utförande. Denna garanti ska gälla 

i två år (24 månader) från datumet för kundens ursprungliga 

köp.

Under den två år långa garantiperioden räknat från datumet 

för leverans av produkten till slutkunden kommer defekter 

att åtgärdas utan kostnad för kunden, såvida kunden 

tillhandahåller adekvata belägg för att defekten beror på 

defekter i material eller utförande. 

Observera
Det är inte tillåtet att på något sätt ändra enheten. Allt 

obehörigt öppnande, reparation eller modifiering av enheten 

av obehörig personal medför att tillverkaren inte längre 

ansvarar för säker systemdrift. Garantin ogiltigförklaras då 

automatiskt även om garantiperioden inte har gått ut.

Garantiperioden för tillbehör är 90 dagar. Tillbehör utgörs av 

ledningar och elektroder.

Garantiperioden för terapisystemvagnen och 

ultraljudsapplikatorerna är ett år (12 månader).

Följande omfattas inte av denna garanti:
• Reservdelar eller arbete som tillhandahålls av någon 

annan än företaget, återförsäljaren eller någon av 

företagets servicetekniker.

• Defekter eller skador som orsakas av arbete 

som tillhandahålls av någon annan än företaget, 

återförsäljaren eller någon av företagets 

servicetekniker.

• Alla funktionsfel eller produktfel som orsakas av 

felaktig användning, inklusive men utan begränsning 

underlåtenhet att tillhandahålla skäligt och 

nödvändigt underhåll eller all användning som inte är 

förenlig med bruksanvisningen för produkten.

FÖRETAGET SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER 
HÅLLAS ANSVARIGT FÖR TILLFÄLLIG SKADA ELLER 
FÖLJDSKADA.

Denna garanti ger dig vissa juridiska rättigheter och du kan 

även ha andra rättigheter som varierar beroende på plats. 

Företaget ger ingen person eller representant behörighet 

att för företaget skapa ytterligare skyldighet eller ansvar 

i samband med försäljningen av produkten.

Alla utfästelser eller överenskommelser som inte omfattas av 

garantin ska vara ogiltiga och utan effekt.

DENNA GARANTI ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, 
SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, 
INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER 
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.
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TABELLER AVSEENDE ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Riktlinjer och tillverkarens försäkran – elektromagnetiska emissioner

Intelect® Mobile 2 är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. 

Kunden eller användaren av Intelect® Mobile 2 ska säkerställa att systemet används i en sådan miljö.

Test av emissioner Överensstämmelse Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

RF-emissioner 
CISPR 11

Grupp 1
Intelect® Mobile 2 använder RF-energi endast för dess interna funktion. Intelect® Mobile 2 

innehåller dessutom en Bluetooth®-radiomodul. Dess RF-emissioner är därför mycket svaga och 

orsakar sannolikt inga störningar i närliggande elektronisk utrustning.RF-emissioner 
CISPR 11

Klass B

Övertonsemissioner 
IEC 61000-3-2

Klass A
Intelect® Mobile 2 är lämpligt för användning i alla lokaler, inklusive bostäder och sådana 

lokaler som är direkt anslutna till det vanliga elnätet som försörjer byggnader som används för 

bostadsändamål.Spänningsfluktuationer/ 
flimmeremissioner 
IEC 61000-3-3

Överensstämmer
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TABELLER AVSEENDE ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (FORTS.)

Riktlinjer och tillverkarens försäkran – elektromagnetisk immunitet

Intelect® Mobile 2 är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. 

Kunden eller användaren av Intelect® Mobile 2 ska säkerställa att systemet används i en sådan miljö.

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

Elektrostatisk 
urladdning (ESD) 
IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakt 
± 15 kV luft

± 8 kV kontakt 
± 15 kV luft

Riskbedömningen av Intelect® Mobile 2 tyder på att hävdade 
överenstämmelsenivåer är godtagbara när försiktighetsåtgärder 
avseende elektrostatisk urladdning vidtas. 
 
Intelect® Mobile 2 kan vara känslig för elektrostatisk urladdning över 
±7 kV när ultraljudsapplikatorn greppas första gången. Vid en sådan 
urladdning kan det hända att ett meddelande om permanent fel visas 
på Intelect® Mobile 2. All aktiv behandling med Intelect® Mobile 2 
(elektrostimulans, ultraljud) avslutas och produkten går automatiskt in 
i säkert läge.
 
Så här kan du förhindra elektrostatisk urladdning över ±7 kV:
• Ta tag i och håll i ultraljudsapplikatorn innan behandlingen påbörjas. 

Om du måste lägga ned applikatorn innan behandlingen har slutförts 
ska du först stoppa behandlingen och placera applikatorn i hållaren.

• Se till att luftfuktigheten i användningsmiljön ligger på minst 50 % 
relativ luftfuktighet.

• Golvmaterialet ska vara trä, betong eller kakelplattor. Om golven är 
täckta med syntetiskt material rekommenderar DJO att ytterligare 
kontroller införs för att hålla den relativa luftfuktigheten på minst 50 %.

• Informera vårdpersonal, leverantörer, besökare och patienter om dessa 
försiktighetsåtgärder avseende elektrostatisk urladdning.

Snabba transienter och 
pulsskurar 
IEC 61000-4-4

±2 kV för strömförsörjningsledningar ±2 kV för strömförsörjningsledningar
Nätströmmens kvalitet ska motsvara en typisk kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö.

Stötpuls 
IEC 61000-4-5

±1 kV ledning(ar) till ledning(ar) ±1 kV differentialläge
Nätströmmens kvalitet ska motsvara en typisk kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö.

Spänningsfall, korta avbrott 
och spänningsvariationer 
i strömförsörjningsledningar 
IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 % fall i UT) under 0,5 cykel 
40 % UT (60 % fall i UT) under 5 cykler 
70 % UT (30 % fall i UT) under 25 cykler 
<5 % UT (>95 % fall i UT) under 5 s

<5 % UT (>95 % fall i UT) under 0,5 cykel 
40 % UT (60 % fall i UT) under 5 cykler 
70 % UT (30 % fall i UT) under 25 cykler 
<5 % UT (>95 % fall i UT) under 5 s

Nätströmmens kvalitet ska motsvara en typisk kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. Om det finns krav på att Intelect® Mobile 2 ska kunna 
fortsätta användas i händelse av strömavbrott rekommenderar vi att 
Intelect® Mobile 2 strömförsörjs från en avbrottsfri strömkälla eller ett 
batteri.

Magnetfält som uppstår 
på grund av 
spänningsfrekvens 
(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8

3 A/M 3 A/M 
Magnetfält som uppstår på grund av spänningsfrekvens ska ligga på 
nivåer som är karakteristiska för en typisk plats i en typisk kommersiell 
miljö eller sjukhusmiljö.

Anmärkning: UT är nätströmmens spänning före tillämpning av testnivån.
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TABELLER AVSEENDE ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (FORTS.)

Riktlinjer och tillverkarens försäkran – elektromagnetisk immunitet

Intelect® Mobile 2 är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. 

Kunden eller användaren av Intelect® Mobile 2 ska säkerställa att systemet används i en sådan elektromagnetisk miljö.

IMMUNITETSTEST IEC 60601 TESTNIVÅ Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

Ledningsbunden RF 
IEC 61000-4-6

Utstrålad RF 
IEC 61000-4-3

3 Vrms 
150 kHz till 80 MHz 
utanför ISM-banda 
 
6 Vrms 
150 kHz till 80 MHz 
i ISM-banda 
 
10 V/m 
80 MHz till 2,5 GHz 
 
9–28 V/m 
i trådlösa band

3 Vrms 
 
6 Vrms 
 
10 V/m 
 
9–28 V/m

Bärbar och mobil radiokommunikationsutrustning ska inte användas närmare 
någon del av Intelect® Mobile 2, inklusive kablar, än det rekommenderade 
separationsavståndet beräknat med den ekvation som gäller för sändarens 
frekvens. 
Rekommenderat separationsavstånd
 
d = 1,2 √P 
 
d = 2 √P 
 
d = 1,2 √P 80 MHz till 800 MHz 
d = 2,3 √P 800 MHz till 2,5 GHz 
 
där P är sändarens nominella maximala utgångseffekt i watt (W) enligt 
sändarens tillverkare och d är det rekommenderade separationsavståndet 
i meter (m).b 
Fältstyrkor från fasta RF-sändare, som uppmätts vid en elektromagnetisk 
platsbesiktning,c 
ska vara lägre än det godkända gränsvärdet i varje frekvensområde.d 
Störning 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 kan eventuellt inte tillämpas i alla situationer. Elektromagnetiska vågors fortplantning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och 
människor.

a) Frekvensbanden för industriella, vetenskapliga och medicinska syften (ISM-banden) mellan 150 kHz och 80 MHz är 6,765 MHz till 6,795 MHz; 13,553 MHz till 13,567 MHz; 26,957 MHz till 
27,283 MHz; och 40,66 MHz till 40,70 MHz. 
b) Överensstämmelsenivåerna i ISM-banden mellan 150 kHz och 80 MHz och i frekvensområdet 80 MHz till 2,5 GHz syftar till att minska risken för att mobil/bärbar kommunikationsutrustning 
orsakar störningar om den tas med in i patientområden. Därför används ytterligare en faktor på 10/3 för att beräkna det rekommenderade separationsavståndet för sändare i dessa 
frekvensområden. 
c) Fältstyrkor från fasta sändare, t.ex. basstationer för radio, (mobila/sladdlösa) telefoner, radiostationer, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar kan inte teoretiskt förutsägas med 
exakthet. För att bedöma den elektromagnetiska miljön vad gäller fasta RF-sändare bör en elektromagnetisk platsbesiktning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där Intelect® 
Mobile 2 används överstiger tillämplig överensstämmelsenivå för RF-störningar ovan bör Intelect® Mobile 2 observeras för att verifiera att den fungerar normalt. Om onormal funktion observeras 
kan det bli nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder, t.ex. att vrida eller flytta Intelect® Mobile 2. 
d) Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkorna understiga 3 V/m.
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TABELLER AVSEENDE ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (FORTS.)

Rekommenderat separationsavstånd mellan bärbar och mobil radiokommunikationsutrustning och Intelect® Mobile 2

Intelect® Mobile 2 är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där utsända radiofrekvensstörningar är kontrollerade. Kunden eller användaren av Intelect® Mobile 2 

kan bidra till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil radiokommunikationsutrustning (sändare) och 

Intelect® Mobile 2 enligt rekommendationerna nedan, enligt kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.

Max. märkuteffekt för sändaren
W

Separationsavstånd beroende på sändarens frekvens
d (m)

150 kHz till 80 MHz 
utanför ISM-band

D = 1,2 √P

150 kHz till 80 MHz 
i ISM-band

D = 2 √P

80 MHz till 800 MHz

D = 1,2 √P

800 MHz till 2,5 GHz

D = 2,3 √P

0,01 0,12 0,20 0,12 0,23

0,1 0,38 0,63 0,38 0,73

1 1,2 2,0 1,2 2,3

10 3,8 6,3 3,8 7,3

100 12 20 12 23

För sändare med en nominell maximal uteffekt som inte anges ovan kan det rekommenderade separationsavståndet d uttryckt i meter (m) beräknas med hjälp av den 

ekvation som ska tillämpas på sändarens frekvens, där P är sändarens nominella maximala uteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare.

ANMÄRKNING 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.

ANMÄRKNING 2 Frekvensbanden för industriella, vetenskapliga och medicinska syften (ISM-banden) mellan 150 kHz och 80 MHz är 6,765 MHz 
till 6,795 MHz; 13,553 MHz till 13,567 MHz; 26,957 MHz till 27,283 MHz; och 40,66 MHz till 40,70 MHz.

ANMÄRKNING 3 Ytterligare en faktor på 10/3 används för att beräkna det rekommenderade separationsavståndet för sändare i ISM-
frekvensbanden mellan 150 kHz och 80 MHz och i frekvensområdet 80 MHz till 2,5 GHz för att minska risken för att mobil/bärbar 
kommunikationsutrustning orsakar störningar om den tas med in i patientområden.

ANMÄRKNING 4. Dessa riktlinjer kan eventuellt inte tillämpas i alla situationer. Elektromagnetiska vågors fortplantning påverkas av absorption 
och reflektion från strukturer, föremål och människor.
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