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1. Allmän information

1.1 INLEDNING
Denna handbok innehåller varningar, säkerhetsanvisningar och specifika användningsinstruktioner i enlighet med gällande 
ansvarsföreskrifter.

 FARA!
 Gäller en situation med akut fara som, om den inte undviks, kan medföra skador med allvarlig eller dödlig utgång.

 VARNING!
 Gäller en situation med potentiell fara som, om den inte undviks, kan medföra skador med allvarlig eller dödlig utgång.

 VAR FÖRSIKTIG!
 Gäller en situation med potentiell fara som, om den inte undviks, kan medföra mindre skador.

 NOTERA
 Varnar för potentiellt skadliga situationer som kan medföra skada på produkten eller omgivningen.

 OBS!
 Ytterligare information om specifika egenskaper eller bruksanvisningar föregås av ordet OBS!

 VAR FÖRSIKTIG!
Innan du börjar använda enheten första gången ska du läsa igenom och förstå all information i denna bruksanvisning.

Det är avgörande att användaren är väl förtrogen med informationen och anvisningarna i denna handbok, för att 
tillförsäkra effektiv och optimal användning av instrumentet, för att undvika risker för personal och utrustning samt 
för att uppnå goda behandlingsresultat.

Grundlig kännedom om informationen i denna handbok kommer också att möjliggöra snabba och effektiva åtgärder 
i händelser av funktionsfel. 

Vid användning av valfria tillbehör ska även de separata bruksanvisningarna till vart och ett av dessa tillbehör läsas. 
Det är avgörande att användaren är väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan någon del av systemet 
används.

Enheten är en tryckluftsdriven ballistisk stötvågsgenerator. Stötvågorna i enheten genereras med en precisionsballistisk mekanism 
i handenheten. En projektil accelereras av tryckluft. Projektilens rörelse och vikt skapar kinetisk energi. När projektilen träffar en 
orörlig yta, stötvågssändaren, omvandlas denna kinetiska energi till ljudvågor. Denna akustiska puls skickas in i vävnaden och behandlas 
direkt med hjälp ev en gel.
Dessa vågor klassificeras fysiskt som radiella tryckvågor. Den applicerade tryckpulsen propageras radiellt i vävnaden och har en  
behandlande effekt, i synnerhet på vävnadsområden nära ytan.

 OBS!
 Medicinska instrument som drivs enligt ovan beskrivna princip brukar kallas extrakorporeala, radiala stötvågssystem i modern   
 litteratur.
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1. Allmän information

1.1.1 INDIKATIONER
Produkten är ett kompakt radiellt stötvågssystem Indikationer inkluderar:
• Myofascial smärtbehandling
• Aktivering av muskler och bindvävnad 
• Sjukdomar i seninfästningar och ligament
• Akupunktur med stötvågsterapi

Kvalificerad utbildning i akupunktur och akupunktur med stötvågsbehandling (AkuST) krävs för terapeutisk användning av produkten  
inom akupunkturområdet.

1.1.2 KONTRAINDIKATIONER

 VAR FÖRSIKTIG!
 De kontraindikationer som anges här är exempel. 
 Inga anspråk görs beträffande fullständighet eller obegränsad giltighet för denna uppräkning av kontraindikationer.

Behandling med produkten är inte tillåtet under följande omständigheter:
• Koagulationssjukdomar (hemofili)
• Användning av antikoagulantia, i synnerhet Marcumar 
• Trombos 
• Tumörsjukdomar, cancerpatienter
• Graviditet 
• Barn som växer
• Kortisonbehandling upp till 6 veckor för första behandlingen

 VAR FÖRSIKTIG!
 Stötvågor får inte appliceras på målområden ovanför lyftfylld vävnad (lungor) eller till några regioner nära stora   
 nerver, kärl, ryggrad eller huvudet (utom ansiktet).

1.1.3 BIVERKNINGAR
Behandling med produkten kan orsaka följande biverkningar:
• Svullnad, rodnad, hematom 
• Petikier 
• Smärta 
• Hudlesioner efter föregående kortisonbehandling

Dessa biverkningar avtar i allmänhet efter 5 till 10 dagar.
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1. Allmän information

1.2 SYMBOLER
Märkningen på Mobile 2 RPW-enheten är din garanti för att den uppfyller högsta tillämpliga normer för medicinsk 
utrustningssäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. En eller flera av följande märkningar kan finnas på apparaten:

Applicerad enhet, typ B

Potentialutjämning

Anslutning för R-SW / V-ACTOR handenhet

Rådets direktiv 2012/19/EU beträffande Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE). Anger ett krav på att inte kassera WEEE som vanliga 
hushållssopor. Kontakta den lokala distributören för information rörande 
kassering av enheten och tillbehören.

Använd hörselskydd!

USB-anslutning

Tillverkarens namn och adress och tillverkningsdatum

Svarar mot direktiv 93 /42 /EEC

CSA-certifieringsmärke

Se bruksanvisningen

Säkring

20xx

LATEX
FREE

REF

Elektromagnetisk störning kan förekomma i närheten av apparater med denna 
symbol.

2 0 x x

0 1 9 7
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1.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

1.3.1 ANVÄNDARE
Produkten är endast avsedd att användas av medicinska specialister och får endast användas av behörig medicinsk personal som 
erhållit instruktioner. 
Sådana specialister förväntas ha praktisk kännedom om medicinska procedurer och applikationer samt om terminologin och ska ha 
erfarenhet av behandling av de tillstånd som anges i kapitel 1.1.1.
Specialisten måste ha grundläggande fysiska och kognitiva färdigheter, såsom syn och hörsel samt vara läskunnig. Vidare måste 
armarnas grundläggande funktioner garanteras.
Instrumentet är utformat för en demografisk målgrupp mellan 18 och 65 år.

1.3.2 UTBILDNING AV ANVÄNDAREN
Produktens användare måste ha erhållit tillräcklig utbildning i säker och effektiv användning av detta system innan det instrument 
som beskrivs i denna handbok används. En introduktion till funktionsprinciperna kommer att tillhandahållas av återförsäljaren med 
hänvisning till denna bruksanvisning och kommer att dokumenteras i systemets loggbok.

Operatören måste instrueras beträffande följande:
 
•  Instruktion i användning och avsedd användning av instrumentet med praktiska övningar
•  Instrumentets effekt- och funktionsmekanism samt de energier instrumentet levererar
• Alla komponentinställningar
• Indikationer för användning av instrumentet
• Kontraindikationer och biverkningar av behandlingsvågorna 
• Förklaring av varningsanmärkningarna i alla olika typer av driftsstatus 
• Instruktion beträffande utförande av funktionskontroller

Ytterligare utbildningskrav kan variera mellan olika länder. Det åligger användaren att tillförsäkra att utbildningen uppfyller kraven 
i alla tillämpliga lokala lagar och föreskrifter. Ytterligare information om utbildning vid användning av detta system tillhandahålls av 
återförsäljaren. Du kan också kontakta följande adress direkt:

DJO FRANCE
3 RUE DE BETHAR
CENTRE EUROPÉEN DE FRÈT
64990 MOUGUERRE 
FRANCE

Hög temperatur

Explosionsrisk

1. Allmän information
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1. Allmän information

1.4  BESKRIVNING AV KONTROLLER OCH FUNKTIONELLA ELEMENT

1.4.1 ENHET

Fig. 1 - 1 Enheten sedd framifrån
1 Bildskärm med vald stötvågsfrekvens
2 Räknare av behandlingsstötvågor
3 Bildskärm med inställt tryck (nominellt värde)
4 Knapp för nollställning av stötvågsräknaren
5 Reglage för tryckinställning
6 Handenhet
7 Anslutning för handenhet
8 Knappar för inställning av stötvågsfrekvensen

Fig. 1 - 2 Instrumentet sett från sidan
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1. Allmän information

Fig. 1 - 3 Enheten sedd bakifrån

1 Märkplåt 
2 USB-anslutning 
3 Filterhus 
4 Nätströmsanslutning 
5 Anslutning för potentialutjämnare
6 Hållare för säkringar
7 Strömbrytare

 OBS!
 USB-anslutningen (fig. 1–3) passar endast för att ansluta ett USB-minne som stöder protokollet USB V1. 1.

Fig. 1 - 4 Instrumentets bakre hölje

1.4.2 TRYCKLUFTSTILLFÖRSEL
Tryckluften tillhandahålls via en integrerad kompressor.

3

2
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2. Installationsanvisningar

2.1 UPPACKNING
• Ta försiktigt upp instrumentet och tillbehören ur förpackningen.
• Kontrollera att alla föremål finns med i förpackningen och att de är oskadda.
• Kontakta din leverantör eller tillverkaren omedelbart om några föremål saknas eller är skadade. Spara originalförpackningen. Den  
 kan vara bra att ha vid framtida transport av utrustningen.

2.2 LEVERANSENS OMFATTNING
Normalt omfattar leveransen av den Mobile 2 RPW följande föremål:

• Styrenhet 
• R-SW-handenhet 
• Elsladdar 
• Gelflaska 
• Användarhandbok
• Service set
• Transmittor R15
• Transmittor D20-S

Se kapitel 6 TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR för information om valfria tillbehör.
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2. Installationsanvisningar

2.3  INSTALLATION

2.3.1 INSTALLATION AV HÅLLARE TILL HANDENHET
• Handenheten kan placeras på systemets högra eller vänstra sida.

Fig.2 - 1 Placering av hållare till handenheten

Fig.2 - 2 Placering av hållare till handenheten
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2. Installationsanvisningar

2.3.2 ANSLUTNING AV ELKABLAR

• Anslut medföljande elkabel till elanslutningen (fig. 2 - 3/1) på instrumentets baksida.

Fig.2 - 3 Anslutning för strömkabel

• Sätt in kontakten i vägguttaget.

 NOTERA
 Kontrollera att lufthålen i instrumenthöljet inte blockeras när instrumentet installeras.
 Instrumentet får endast anslutas till eluttag som är jordade och korrekt installerade för att förhindra elchock!

1
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2. Installationsanvisningar

2.3.3 ANSLUTNING AV HANDENHETEN

• Anslut handenheten enligt Fig. 2 - 4/1

Fig. 2 - 4 Anslutning handenhet

• Kontrollera att de röda punkterna på kopplingen motsvarar de röda punkterna på handenheten anslutning (fig. 2 - 5).

Fig. 2-5 Anslutning av handenheten

• Placera handenheten i hållaren.

2.3.4 POTENTIALUTJÄMNING (TILLVAL)
Instrumentet är försett med en anslutning för potentialutjämning (fig. 1 - 3/5). Vid behov måste anslutningar för potentialutjämning 
göras av personal med lämplig behörighet.

 VAR FÖRSIKTIG!
 Anslutningen för potentialutjämnaren måste vara ansluten i enlighet med relevanta nationella föreskrifter.

1
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3. Användning

3.1  ALLMÄNNA VARNINGAR OCH SÄKERHETSINFORMATION

 VAR FÖRSIKTIG!
Enheten är endast avsedd att användas av medicinska specialister och får endast användas av medicinsk personal 
med lämplig utbildning och behörighet (se kapitel 1.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV PRODUKTEN).
Användaren ansvarar för korrekt placering av enhetens handenheten.
Användaren ansvarar för att korrekt fastställa behandlingszonen.
Utför endast behandlingar som godkänts av tillverkaren!
För att undvika säkerhetsrisker är all användning av instrumentet för andra applikationer än de som anges i kapitel  
1.1.1 INDIKATIONER förbjuden!
Enheten är försedd med en anslutning för potentialutjämning. Denna måste anslutas i enlighet med relevanta 
nationella föreskrifter.
Använd inte enheten i potentiellt explosiva miljöer, d.v.s. i närheten av lättantändliga anestesiblandningar med luft, 
syrgas eller lustgas.
Om instrument som inte är medicinska produkter enligt definitionen i EN IEC 60601 är anslutna, måste de 
installeras så att de inte är i närheten av patienten.
Rengöringsmedel och desinficeringsmedel kan skapa en explosiv atmosfär. Koppla ur enheten från nätströmmen 
före rengöring och underhåll!
Koppla ur handenheten ur dess anslutning innan rengöring och underhåll utförs! Anslut inte handenheten förrän det 
har monterats ihop helt och hållet!

 VAR FÖRSIKTIG!
Försök inte att öppna enheten! Risk för elchock!
Risk för överföring av mikroorganismer! Desinficera handenheten efter varje behandling! Se även kapitel 4 
RENGÖRING, UNDERHÅLL, GENOMGÅNG för ytterligare detaljer.

 NOTERA
Kontrollera att installationsytorna har tillräcklig bärkraft för att undvika skada på utrustningen!
Bärbar och mobil högfrekvent kommunikationsutrustning (t.ex. mobiltelefoner) kan störa elektrisk utrustning.
Användning av tillbehör eller kablar som inte godkänts av tillverkaren kan medföra ökade emissioner eller kan leda till minskat 
störningsmotstånd hos enheten.
Enheten får inte användas eller lagras tillsammans med andra apparater. Om användning i närheten av eller tillsammans med 
andra apparater krävs, måste enheten testas i den specifika miljön för att tillförsäkra att funktionen överensstämmer med de 
tekniska specifikationerna. Enheten kan placeras och användas i närheten av de angivna tillbehören.
Instrumentet får endast anslutas till eluttag som är jordade och korrekt installerade för att förhindra elchock!
Kontrollera att instrumentet är perfekt skick före varje användning (se kapitel 3.3 FUNKTIONSKONTROLLER).
Täck aldrig över instrumenten under användning!
Kontrollera noga att ingen vätska kan tränga in i systemets hölje eller i handenheten.
Eventuella skador på enheten som uppstått på grund av felaktig användning kommer inte att omfattas av garantin.
Instrumentet och dess komponenter måste kasseras i enlighet med nationella föreskrifter om avfallshantering.
Enheten får endast användas med tillbehör som har godkänts av systemets tillverkare. För att förhindra säkerhetsrisker är inga 
modifikationer av systemet tillåtna. Detta kommer att medföra att CE-märkning och garanti blir ogiltiga.
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3. Användning

 OBS!
Enheten uppfyller kraven i tillämpliga standarder för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), EN 60602-1-2.
Dessa krav har utformats för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en typisk medicinsk installation. Det instrument som 
beskrivs här genererar och använder högfrekvent energi och kan avge sådan energi. Om det inte installeras och används i enlighet 
med dessa anvisningar kan instrumentet orsaka skadliga störningar i andra apparater som finns i närheten. Det kan emellertid 
inte garanteras att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar i andra 
enheter, vilket kan fastställas genom att instrumentet slås av och på, bör användaren försöka korrigera störningarna med hjälp av  
en eller flera av följande åtgärder:

 • Rikta om eller flytta den mottagande enheten.
 • Öka avståndet mellan apparaterna.
 • Anslut apparaten till ett eluttag som befinner sig i en annan krets än det till vilket den andra apparaten är ansluten.
 • Kontakta tillverkaren eller servicetekniker för hjälp.

3.2 START

 OBS!
 Läs kapitel 8 och 9 för handenheten före start.

• Slå på enheten med strömbrytaren på instrumentets baksida (fig. 1 - 3/7).

När enheten har startat kommer skärmen automatiskt att visa den senaste inställningen för stötvågsfrekvens. Skärmen blinkar.

• Bekräfta aktuell inställning genom att trycka på en av de två pilknapparna.
• Ändra aktuell inställning genom att trycka på en av de två pilknapparna. Så snart skärmen slutar blinka kan vald stötvågsfrekvens  
 ökas eller minskas med pilknapparna.

Med denna enhet kan stötvågsfrekvensen väljas stegvis.

Driftsläge Energi/frekvens

R-SW 1.0 - 4.0 bar / max. 21 Hz

R-SW 4.6 bar / max. 15 Hz

R-SW 5.0 bar / max. 12 Hz

V-ACTOR 1.4 - 3.0 bar / max. 31 Hz

V-ACTOR 3.8 bar / max. 22 Hz

V-ACTOR 5.0 bar / max. 13 Hz

• Ställ in stötvågornas energi till ett inledande värde på 1, 5 bar med hjälp av vridreglaget (fig. 3 – 1/5). Värdet visas på tryckmätaren  
 (fig. 3 – 1/3).
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3. Användning

Fig. 3 - 1 Ställ in önskad energi på enheten

1 Bildskärm med vald stötvågsfrekvens
2 Räknare av behandlingsstötvågor
3 Bildskärm med inställt tryck (nominellt värde)
4 Knapp för nollställning av stötvågsräknaren
5 Reglage för tryckinställning
6 Handenhet
7 Anslutning för handenhet
8 Knappar för inställning av stötvågsfrekvensen

Den maximala ansökan tryck är begränsat till 5 bar. För att säkerställa korrekt användning av systemet, är ett lägsta tryck på 1,0 bar krävs.
• Tryck in handenhetens avtryckare.
• Välj symbolen “-” (streck) i rutan “Frequency” (frekvens) för att arbeta i enkelstötvågsläge och aktivera avtryckarknappen.
• Om du vill arbeta i kontinuerligt stötvågsläge ska du välja en kontinuerlig stötvågsfrekvens inom området från:

Driftsläge Energi/frekvens

R-SW 1.0 - 4.0 bar / max. 21 Hz

R-SW 4.6 bar / max. 15 Hz

R-SW 5.0 bar / max. 12 Hz

V-ACTOR 1.4 - 3.0 bar / max. 31 Hz

V-ACTOR 3.8 bar / max. 22 Hz

V-ACTOR 5.0 bar / max. 13 Hz

• Aktivera avtryckarknappen.

 OBS!
 En tryckförändring medför automatiskt en frekvensändring om den inställda frekvensen överskrider maximal tillåten frekvens  
 (se Tabell 3-1).

3
2
1

5
4
8

6

7
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3. Användning

3.3 FUNKTIONSKONTROLLER
Utför följande funktionskontroller efter det att instrumentet har installerats:
• Kontrollera att styrenhet och handenhet inte är skadade.
• Starta enheten.
• Ställ in trycket till 1,6 bar.
• Nollställ stöträknaren (fig. 3 - 1/2) med återställningsknappen (fig. 3 - 1/4) på instrumentets framsida.
• Avge enskilda stötvågor i enkelstötsläge.
• Avge stötvågor i kontinuerligt läge (stötfrekvens1 Hz och 15 Hz).
 • Kontrollera att de avgivna stötvågorna räknas korrekt på stötvågsräknaren på instrumentets framsida.
• Ställ in trycket till maxvärdet på 5 bar.
• Avge enskilda stötvågor i enkelstötsläge.
• Avge stötvågor i kontinuerligt läge (stötfrekvens1 Hz och 8 Hz).
• Testa de andra frekvenserna enligt följande:

Driftsläge Energi/frekvens

R-SW 4.0 bar / max. 21 Hz

R-SW 4.6 bar / max. 15 Hz

R-SW 5.0 bar / max. 12 Hz

V-ACTOR 3.0 bar / max. 31 Hz

V-ACTOR 3.8 bar / max. 22 Hz

V-ACTOR 5.0 bar / max. 13 Hz

3.4 STANDARDINSTÄLLNINGAR
•  Nollställ stötvågsräknaren (fig. 3 - 1/2) på styrenheten före varje behandling genom att trycka på nollställningsknappen (fig. 3 - 1/4).
• I allmänhet måste cirka 2 000 stötvågor sammanlagt avges under en behandlingssession. Läs broschyren om     
 instrumentapplikation för ytterligare detaljer.
• Starta behandlingen vid ett tryck på 1 bar och en frekvens på 5 Hz.
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3. Användning

3.5 BEHANDLING

  VAR FÖRSIKTIG!
 Transportväskan är endast avsedd för att transportera enheten. Om enheten lämnas i transportväskan under  
 behandlingen värms enheten upp på grund av bristande ventilation. Brännskador, brand och skador på  
 enheten är möjliga.

 • Plocka ut enheten ur transportväskan under behandling.

  VAR FÖRSIKTIG!
 Läs kapitel 3.1 ALLMÄNNA VARNINGAR OCH SÄKERHETSINFORMATION innan behandlingen inleds.
 Följ även anvisningarna i  kapitel 8 och 9 för handenheten.
 Kontrollera varje gång efter transport av instrumentet att alla funktionskontroller av instrumentet har   
 utförts, innan behandling inleds. 
 Utför endast behandlingar som godkänts av tillverkaren!
 För att undvika säkerhetsrisker är all användning av instrumentet för andra applikationer än de som anges i  
 kapitel 1.1.1 INDIKATIONER förbjuden!
 Alla status- och felmeddelanden som signaleras under behandlingen måste alltid åtgärdas omedelbart!
 Den maximala energinivå som används under behandlingen får inte under några omständigheter orsaka   
 onödig smärta för patienten.

  VAR FÖRSIKTIG!
  Vi rekommenderar att användaren och patienten använder lämpliga hörselskydd.
  • Erbjud alltid patienten hörselskydd.

•  Applicera en lagom mängd gel på patientens hud i behandlingsområdet samt på transmittorn.  
• Applicera inte mer än 300 stötvågor på samma ställe under behandlingen. 
• Tryck inte för hårt med transmittorn mot patientens hud, det förhöjer inte effekten av behandlingen.

 VAR FÖRSIKTIG!
 Stötvågssändarens yttemperatur kan nå upp till 47 °C. Långvarig hudkontakt kan orsaka brännskador!
 • Avbryt behandlingen efter maximalt 6 000 pulser.

 VAR FÖRSIKTIG!
 Handenheten bör inte användas medan det går på tomgång (utan en islagsyta).
 • Avge inga pulser om inte pulssändaren har kontakt med behandlingszonen!
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3. Användning

3.6 INFORMATIONSMENYN
Informationsmenyn låter dig återställa handenhetens räknare, ta reda på totalt antal stötvågor och instrumentets driftstimmar samt 
läsa information i övervakningsprogramvaran, ta reda på hårdvarans serienummer samt modifieringsstatus.

• Aktivera informationsmenyn genom att trycka på båda piltangenterna samtidigt och hålla in dem i två sekunder.

Skärmen ändras till informationsläge: Den översta raden (nominell energivisning) visar menyposten i fråga som en siffra mellan 1 och 10, 
(fig. 3 - 2/1) och den mittersta raden  (fig. 3 - 2/2) visar den information som tagits fram (i detta fall hårdvarans artikelnummer).

Fig. 3 - 2 Informationsläge

• Använd vridreglaget för att bläddra uppåt eller nedåt i menyn för att ta fram följande information:

Menypost Skärm
1 Pulsräknare för handenheten
2 Räknare för total puls
3 Räknare för driftstimmar

4 Maskinvarans artikelnummer

5 Förändringsindex för maskinvaran

6 Används inte

7 Programvarans artikelnummer

8 Förändringsindex för programvaran

9 Startprogrammets artikelnummer

10 Används ej

 OBS!
 Stötvågsräknarna i menyposterna 1 och 2 visar antal stötvågor i steg om 1 000.

• Stäng informationsmenyn genom att trycka på båda piltangenterna samtidigt och hålla in dem i två sekunder.

3.7  ÅTERSTÄLLA HANDENHETENS SLAGRÄKNARE
• Växla till informationsläge (se kapitel 3.6 INFORMATIONSMENY).
• Välj menypost 1 - stötvågsräknare för handenheten.

Antal slag visas i steg om 1 000. Värdet som visas på mittlinjen, multiplicerat med 1 000 ger antalet slag för det aktuella 
handenheten.

• Tryck på återställningsknappen för att nollställa handenhetens slag.

2

1
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4. Rengöring, underhåll, genomgång

4.1 RENGÖRING AV ENHETEN

• Torka av höljets utsidor med en fuktig trasa. Använd tvålvatten eller milt rengöringsmedel.

 NOTERA
 Det är mycket viktigt att ingen vätska tillåts tränga in i enheten eller dess slangar.

4.2 BYTE AV ENHETEN SÄKRINGAR
Säkringshållaren sitter på enheten baksida.
• Tryck säkringshållarens fäste (Fig. 4 - 1/1) åt vänster och ta ut hållaren ur 

höljet.

Fig. 4 - 1 Hållare huvudsäkring 

• Ta ut de gamla säkringarna ur säkringshållaren (Fig. 4 - 2).

Fig. 4 - 2 Byte av säkringar
• Byt ut säkringarna. 
• Använd säkringar av typ T4AL/250 VAC. 
• Tryck tillbaka säkringshållaren i öppningen tills den knäpps fast.

 VAR FÖRSIKTIG!
 Koppla ur enheten från nätströmmen före rengöring och genomgång!
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4. Rengöring, underhåll, genomgång

4.3 BYTE AV FILTER

Kompressorns filterelement bör bytas ut om kompressorn går sönder (påtaglig tryckförlust under frigörande av stötvågor eller 
tryckpulser). Gör så här:

• Stäng av enheten med strömbrytaren på baksidan och koppla ur elkabeln från anslutningen på kompressorn.
• Ta bort kondensatuppsamlaren från hållaren och töm den.
• Avlägsna tryckfilterhuset. Det kan skruvas loss för hand.

Fig. 4 - 3 Skruva loss tryckfilterhuset

Fig. 4 - 4 Tryckfilterhuset borttaget
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4. Rengöring, underhåll, genomgång

• Ta bort filterelementhållaren från tryckfilterhuset.
• Se till att båda O-ringarna (Fig. 4-5/1 och Fig. 4-5/2) inte glider och inte är felplacerade.

          
Fig. 4 - 5 Filterelementens hållare borttagen

• Demontera filterelementets hållare.

          
Fig. 4 - 5 Filterelementens hållare demonterad

• Ta bort botten av filterelementets hållare.

Fig. 4 - 6 Botten av filterelementens hållare borttagen

1 2
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4. Rengöring, underhåll, genomgång

• Ta bort överdelen av filterelementets hållare.

Fig. 4 - 8 Överdelen av filterelementens hållare borttagen

• Ta ut det nya filterelementet ur förpackningen.
• Placera hållarens överdel och botten i det nya filterelementet och skruva ihop dem.
• Byt ut filterelementets hållare mot det nya filterelementet i tryckfilterhuset.
• När du ansluter tryckfilterhuset med överdelen av filterelementet ska det höras ett klick som visar att  filterelementet sitter fast.
• Se till att båda O-ringarna (Fig. 4-5/1 och Fig. 4-5/2) inte glider och inte är felplacerade.

Fig. 4 - 9 För in filterelementets hållare i tryckfilterhusets slang

• Skruva fast tryckfilterhusets slang för hand i hållaren. Se till att huset är korrekt inriktat medan du skruvar fast det.

Fig. 4 - 10 Skruva tryckfilterhuset på plats

• Dra åt kondensatuppsamlaren i hållaren.
• Koppla in elkabeln.
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4. Rengöring, underhåll, genomgång

4.4 UNDERHÅLL
Förebyggande underhåll är inte alltid nödvändigt. Regelbundet underhåll kan dock hjälpa till att identifiera eventuella brister i ett 
tidigt skede och därmed ökas utrustningens säkerhet och livstid. Underhåll kan beställas av regionala representanter i ditt område.
Vi rekommenderar att funktions- och säkerhetskontroller utförs minst en gång om året. Nationella säkerhetsföreskrifter samt 
intervall för tester och inspektioner som föreskrivs för medicinska instrument måste givetvis följas.

 OBS!
 Kontakta din lokala återförsäljare för ytterligare information om innehåll och utförande av säkerhetskontrollerna.

Följande kontroller bör utföras för att tillförsäkra att instrumentet fungerar på ett säkert sätt.
1. Jordläckströmstest i enlighet med nationella föreskrifter.
2. Jordimpedanstest (inkl. handenhetens hölje och med elkabel) i enlighet med nationella föreskrifter.

4.5 KASSERING
Inga särskilda åtgärder krävs för kassering av ifrågavarande medicinska produkter. Bortskaffning ska ske i enlighet med tillämpliga 
landsspecifika föreskrifter. Efter avslutad livstid ska enheten kasseras som avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska 
produkter.

4.6 REPARATION
Reparation av defekta instrument får endast utföras av personal som godkänts av tillverkaren. Använd endast reserv-originaldelar 
tillverkade av STORZ MEDICALAG från DJO France vid reparation.

4.7 LIVSTID
Förväntad livslängd på produkten (MTTF) är beräknad enligt EN60601-1:2005 + A1:2012 

• - ca 3500 timmar för den medicinsk-elektroniska enheten Chattanooga Mobile 2 RPW.

För information om handenhetens livstid, se avsnitt 8.9 (R-SW-HANDENHETS LIVSTID) och avsnitt 9.14 (V-ACTOR-HANDENHETS 
LIVSTID).
Om livstiden överskrids kan detta förväntas resultera i haveri av instrumentet och tillbehören. 
Detta gäller även handenheten.
Inga garantianspråk kommer att godtas förutom den information som ges i kapitel 8.
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5.  Felmeddelanden och felsökning

5.1 VARNINGAR
Följande lista innehåller de vanligaste felkoderna och åtgärder som ska vidtas om de uppstår.

Felnummer Felbeskrivning Korrigerande åtgärd

Fel 1

Minnesfel

Bekräfta genom att trycka på  

återställningsknappen, 

fortsatt drift är möjlig.

Fel 10

Avtryckaren intryckt under start
Släpp avtryckaren. Fortsatt drift  

är möjlig.

Fel 11

Handenheten är inte ansluten
Anslut handenheten. Fortsatt drift  

är möjlig.

Fel 12

Internt fel

Bekräfta genom att trycka på

 återställningsknappen, 

fortsatt drift är möjlig.

Fel 20

Internt fel

Bekräfta genom att trycka på

 återställningsknappen, 

fortsatt drift är möjlig.

Fel 21

Internt fel

Bekräfta genom att trycka på

 återställningsknappen, 

fortsatt drift är möjlig.

Fel 22

Problem med uppdatering

på USB-minne

Bekräfta genom att trycka på återställningsknappen.

Kontrollera uppdatering på minnet,

fortsatt drift är möjlig.

Fel 23

USB-minne inte insatt Sätt in USB-minne

Fel 24

Problem med uppdatering

på USB-minne

Bekräfta genom att trycka på återställningsknappen.

Kontrollera uppdatering på minnet,

fortsatt drift är möjlig.

Fel 25

Problem med uppdatering

på USB-minne

Bekräfta genom att trycka på återställningsknappen.

Kontrollera uppdatering på minnet,

fortsatt drift är möjlig.

Fel 26

Ingen ström 

programvaruuppdatering

Bekräfta genom att trycka på återställningsknappen.

Kontrollera uppdatering på minnet,

fortsatt drift är möjlig.
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5.  Felmeddelanden och felsökning

5.2 FELSÖKNING

 VAR FÖRSIKTIG!
 Koppla ur nätsladden från instrumentet innan underhåll utförs!

Felbeskrivning Möjlig orsak Korrigerande åtgärd

Instrumentet fungerar inte
• Strömavbrott 
• En säkring har gått 
• Fel i eluttaget

• Kontrollera strömtillförseln 
• Byt ut säkringarna
• Byt elkabel

Ingen tryckluftstillförsel
• Läckage i handenheten kabel eller  
 kabeln inte korrekt ansluten
• Kompressorns luftfilter är tilltäppt

• Kontrollera kabel- och slanganslutningar 
   och byt ut dem vid behov
• Kontrollera kompressorns luftfilter
   och byt ut det vid behov

Ingen stötvågseffekt

• Ingen tryckluftstillförsel
• Blockerad eller sliten projektil
• Fel i styrenheten
• Defekt handenhet

• Ta isär handenheten
• Rengör styrrör och projektil
• Gå igenom handenheten
• Kontakta servicecentret
• Byt ut handenheten

6. Tillbehör och reservdelar

Beskrivning Artikelnummer

R-SW handenhet 32000

R15, 15 mm ESWT-transmittor 18638

D20-S R-SW 20 mm transmittor 29724

Revisionskit 23825

Ledningsgel 13-5182

 CD Användarhandbok 13-00060

Väska 28745

V-ACTOR ll Handenhet 28730

För ytterligare tillbehör se kapitel 8.11 och 9.16
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7. Tekniska specifikationer för styrenheten

7.1 INSTRUMENT

R-SW-driftsläge

Enkel stötvåg, kontinuerlig stötvåg  
1.0 - 4.0 bar / max. 21 Hz

4.6 bar / max. 15 Hz
5.0 bar / max. 12 Hz 

V-ACTOR-driftsläge
1.4 - 3.0 bar / max. 31 Hz

3.8 bar / max. 22 Hz
5.0 bar / max. 13 Hz

Nätspänning 100 – 240 V växelström

Nätströmsfrekvens 50 - 60 Hz

Nätströmssäkring T4AL/250 VAC

Strömförbrukning max. 200 VA

Tryckluftsproduktion 1 - 5 bar

Omgivande temperatur under drift 10° - 40° C

Omgivande temperatur under förvaring och transport 0° - 60° C Frostfritt  

Omgivande lufttryck under drift 800 - 1060 hPa

Omgivande lufttryck under förvaring och transport 500 - 1060 hPa

Luftfuktighet 5 - 95 %, icke-kondenserande

Styrenhetens vikt 8,2 kg

Höljets dimensioner (B x H x D) 490 x 290 x 400 mm

Klassificering enligt MDD Klass 2A enhet

Skydd mot vätskeintrång IPX1

Tekniska modifikationer kan göras

 
Utrustningssäkerhet (”väsentlig prestanda”) i enlighet med IEC 60601-1, 3:e utgåvan: 
MedicinskElektronisk utrustning ska ej utsättas för hög spänning.  

 OBS!
 Om den medicintekniska utrustningen distribueras till tredjeparter måste följande observeras:
 • Enhetens fullständiga dokumentation måste levereras tillsammans med den medicintekniska utrustningen.
 • Den medicintekniska utrustningen får endast exporteras till ett annat land om den medicintekniska utrustningen och motsvarande   
  indikationer är tillåtna i det landet.

7.2 MÄRKPLÅT
Denna medicinska produkt är CE-märkt i enlighet med direktivet om medicintekniska produkter (MDD) 93/42/EEG.

Fig. 7 - 1 Märkplåt
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7. Tekniska specifikationer för enheten

7.3 EFTERLEVNAD AV DIREKTIV
Denna medicinska produkt är CE-märkt i enlighet med direktivet om medicintekniska produkter (MDD) 93/42/EEG.

7.4 EFTERLEVNAD AV STANDARDER

Enligt EN 60601-1

Typ av skydd mot elchock: Skyddsklass 1

Tillämpad enhet av typ B*

*Applikationsenheter inkluderar ytorna på R-SW och V-ACTOR handenhetn, inklusive de utbytbara sändarna.

EMC-RIKTLINJER OCH TILLVERKARENS DEKLARATION

Vägledning och tillverkarens deklaration –  
elektromagnetiska störningar

Enheten är avsedd för användning i nedan angivna elektromagnetiska miljö.  
Köparen eller användaren av enheten ska säkerställa att den används i en sådan miljö.

Mätningar av avgivna störningar Överensstämmelse
Elektromagnetisk miljö –  

riktlinjer

HF-strålning enligt CISPR 11 Grupp 1

Produkten använder endast HF-energi  
för interna funktioner. Därför är dess  
HF-strålning mycket låg och det är inte 
troligt att den kommer att orsaka störningar 
i elektronisk utrustning i närheten.

HF-strålning enligt CISPR 11 Klass B

Enheten är lämplig för användning inom 
alla anläggningar, inklusive bostäder och 
sådana som är direkt anslutna till det  
allmänna elnätet som också driver enheter 
som används för bostadsändamål.

Övertoner enligt IEC 61000-3-2 Klass A

Spänningsvariationer/flickeremissioner  
enligt  IEC 61000-3-3

Uppfyller
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7. Tekniska specifikationer för enheten

Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet

Enheten är avsedd för användning i nedan angivna elektromagnetiska miljö.  
Köparen eller användaren av enheten ska säkerställa att den används i en sådan miljö.

Immunitetstester IEC 60601, testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö –  
riktlinjer

Elektrostatisk urladdning (ESD) 
enligt IEC 61000-4-2

±6 kV kontakturladdning  
 
±8 kV lufturladdning

±6 kV kontakturladdning  
 
±8 kV lufturladdning

Golv ska vara av trä, betong  
eller kakel. Om golven är täckta 
av syntetiskt material ska den 
relativa luftfuktigheten vara 
minst 30 %.

Elektrisk snabb transient/burst 
enligt IEC 61000-4-4

±2 kV för matningsledningar  
 
±1 kV for in-/uteffektledningar

±2 kV för matningsledningar  
 
±1 kV for in-/uteffektledningar

Nätspänningen ska hålla den 
kvalitet som är vanlig i en typisk 
kontors- eller sjukhusmiljö.

Strömsprång enligt  
IEC 61000-4-5

±1 kV ledning(ar) till ledning(ar)
 
±2 kV ledning(ar) till jord

±1 kV ledning(ar) till ledning(ar)
 
±2 kV ledning(ar) till jord

Nätspänningen ska hålla den 
kvalitet som är vanlig i en typisk 
kontors- eller sjukhusmiljö.

Spänningsfall, kortvariga avbrott 
och spänningsvariationer i 
matningsledningarna enligt  
IEC 61000-4-11

< 5 % UT 

 

(> 95 % fall i  UT)  
under en ½ period 
 
40 % UT 

 

(60 % fall i  UT)  
under 5 perioder 
 
70 % UT 

 

(30% fall i  UT)  
under 25 perioder 
 
< 5 % UT 

 

(>95 % fall i  UT)  
under 5 s

< 5 % UT 

 

(> 95 % fall i  UT)  
under en ½ period 
 
40 % UT 

 

(60 % fall i  UT)  
under 5 perioder 
 
70 % UT 

 

(30% fall i  UT)  
under 25 perioder 
 
< 5 % UT 

 

(>95 % fall i  UT)  
under 5 s

Nätspänningen ska hålla den 
kvalitet som är vanlig i en typisk 
kontors- eller sjukhusmiljö.  
Om användaren av enheten 
kräver kontinuerlig drift under 
strömavbrott, rekommenderas  
att enheten försörjs via en 
UPS-enhet (uninterruptible  
power supply).

Nätfrekvensens (50/60 Hz) 
magnetfält, enligt IEC  
61000-4-8

3 A/m 3 A/m
Nätfrekvensens magnetfält ska 
vara typisk för en kontors- eller 
sjukhusmiljö.

OBS! UT är växelströmsnätspänningen innan tillämpning av testnivån.
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7. Tekniska specifikationer för enheten

Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet

Enheten är avsedd för användning i nedan angivna elektromagnetiska miljö.  
Köparen eller användaren av enheten ska säkerställa att den används i en sådan miljöt.

Tester av strål-
ningsmotstånd

IEC 60601, testnivå
Överensstämmel-

senivå
Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

Bärbar och mobil RF-utrustning ska inte användas närmare 
någon del av enheten, inklusive kablar, än det rekommenderade 
säkerhetsavståndet beräknat enligt den ekvation som kan  
tillämpas beroende på sändarens frekvens.

Rekommenderat säkerhetsavstånd:

Ledningsburna HF-
störningar enligt  
IEC 61000-4-6

3 Vrms 
150 kHz till 80 MHz

3 Vrms 
150 kHz till 80 MHz d = 1,2√P

Strålade HF- 
störningar enligt  
IEC 61000-4-3

3 V/m 
80 MHz till 2,5 GHz

3 V/m 
80 MHz till 2,5 GHz

d = 1,2√P för 80 MHz till 800 MHz

d = 2,3√P för 800 MHz till 2,5 GHz

Där P är sändarens maximala nominella uteffekt i watt (W) enligt 
sändartillverkarens uppgifter och d är det rekommenderade 
säkerhetsavståndet i meter (m). 
Fältintensiteten hos fasta radiosändare, baserat på undersökning 
av platsen, bör vara mindre än efterlevnadsnivån b. 
Störningar kan uppkomma i närheten av utrustning markerad 
med följande symbol.

ANMÄRKNING 1  Vid 80 MHz och 800 MHz, gäller det högre frekvensområdet. 
ANMÄRKNING 2 Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påvekas av absorption och reflexion 
från byggnader, föremål och människor.

a
Fältstyrkor från fasta sändare som t.ex. basstationer för radio (mobil- /sladdlösa) telefoner och kommunikationsradio, amatörradio, 
AM- och FM- radiosändningar och TV-sändningar kan inte noggrant teoretiskt förutsägas. För att bedöma den elektromagnetiska 
miljön med avseende på fasta RF-sändare, bör man överväga en elektromagnetisk mätning på plats. Om den uppmätta fältstyrkan 
på den plats där enheten används överskrider den tillämpliga HF-överensstämmelsenivån ovan, skall enheten observeras för att 
verifiera normal funktion. Om onormal funktion observeras kan ytterligare åtgärder krävas, t.ex. att flytta eller rikta om enheten.

b
Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz, bör fältstyrkorna vara mindre än 3 V/m.
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7. Tekniska specifikationer för enheten

Rekommenderade säkerhetsavstånd mellan bärbar och mobil HF-kommunikationsutrustning och enheten

Enheten är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där utstrålade HF-störningar är under kontroll.  
Köparen eller användaren av enheten kan hjälpa till att förebygga elektromagnetiska störningar genom att bibehålla  

ett minsta avstånd mellan bärbar och mobil HF-kommunikationsutrustning (sändare) och enheten enligt  
rekommendationer nedan, beroende på maximal uteffekt hos kommunikationsutrustningen.

Sändarens nominella 
uteffekt [W]

Säkerhetsavstånd i enlighet med sändarens frekvens [m]

150 kHz till 80 MHz 
d = 1,2√P

80 MHz till 800 MHz 
d = 1,2√P

800 MHz till 2,5 GHz 
d = 2,3√P

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

För sändare med en maximal nominell uteffekt som inte är angiven i ovanstående lista, kan det rekommenderade säkerhetsavståndet 
beräknas med hjälp av den ekvation som är tillämplig på sändarfrekvensen, där P är sändarens nominella uteffekt i watt [W], enligt 
sändarens tillverkare.

ANMÄRKNING 1
En ytterligare faktor på 10/3 användes för att beräkna rekommenderat säkerhetsavstånd för sändare i frekvensområdet 80 MHz till 
2,5 GHz för att minska risken att en mobil/bärbar kommunikationsenhet som av misstag förs in i patientområdet kan komma att 
orsaka en felfunktion.

ANMÄRKNING 2
Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påvekas av absorption och reflexion från byggnader, 
föremål och människor.
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7. Tekniska specifikationer för enheten
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8. R-SW-handenhet – Specifikationer och drift

8.1 INTRODUKTION

  FARA!   

  Gäller en situation med akut fara som, om den inte undviks, kan medföra skador med allvarlig eller dödlig utgång.

  VARNING!

  Gäller en situation med potentiell fara som, om den inte undviks, kan medföra skador med allvarlig eller dödlig   
  utgång.

  VAR FÖRSIKTIG!

  Gäller en situation med potentiell fara som, om den inte undviks, kan medföra mindre skador.

 NOTERA
 Varnar för potentiellt skadliga situationer som kan medföra skada på produkten eller omgivningen.

 OBS!
 Ytterligare information om specifika egenskaper eller bruksanvisningar föregås av ordet "OBS!"

  VAR FÖRSIKTIG!

  

Innan du använder R-SW-handenheten för första gången måste du se till att du har läst och förstått all information 
i denna bruksanvisning. 
Det är avgörande att användaren är väl förtrogen med informationen och anvisningarna i denna handbok, för att 
tillförsäkra effektiv och optimal användning av instrumentet, för att undvika risker för personal och utrustning samt 
för att uppnå goda behandlingsresultat. 
Grundlig kännedom om informationen i denna handbok kommer också att möjliggöra snabba och effektiva åtgär-
der i händelser av funktionsfel. 

SYMBOLER

Det är viktigt att följa användarhandboken! Plats: på båda sidor av handenhetens skaft

HANDENHET

   
Handenhet med anslutningskabel

1 432

567

1 Stötvågssändare  

2 Stötvågssändare, skruvlock

3 Skaftkudde

4 Handtagskudde 

5 Handtag 

6 Avtryckarknapp

7 Handenhetens skaft
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Exempel på stötvågstransmittor

OBS!
Bilder på handenhet och transmittor är exempel. Individuella komponenter kan skilja sig från de som visas på bil-
den.

TRANSMITTORER
Beroende på den behandling som ska utföras, kan handenheten förses med olika transmittorer:

Stötvågssändare

DI15 (VALFRITT)
DEEP IMPACT är en valfri transmittor för det pneumatiskt drivna handenheten. Denna transmittor liknar R15- transmittor, även om 
dess elliptiska form och det speciella material den är tillverkad av skapar en koncentrerad strålningszon med en förstärkt, djupare 
effekt och ökad intensitet. 

LEVERANSENS OMFATTNING

 – 1 DEEP IMPACT transmittor

INSTALLATION

• Ta ut DEEP IMPACT transmittorn ur förpackningen.

• Skruva av locket från det pneumatiskt drivna handenheten och ta bort transmittorn som du använde tidigare.

• Skruva tillbaka DEEP IMPACT transmittorn och locket på handenheten och dra åt manuellt.
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ANVÄNDNING

Handenheten kan användas som vanligt med DEEP IMPACT transmittorn påskruvad.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 – Diameter  nominellt 15 mm

 – Pulsamplitud ca 0,4 mm vid 3 bar, viloläge (dvs. utan koppling)

 – Pulslängd  0,24 ms

 – Livslängd   den genomsnittliga livslängden som kan förväntas är ca 1 000 000 pulser

Tekniska ändringar kan göras

F15 (VALFRITT)
FOCUS är en valfri transmittor för det pneumatiskt drivna handenheten. Denna transmittor motsvarar R15 transmittorn, men 
är dessutom utrustad med en akustisk lins. Detta leder till en restriktion av strålningsvinkeln och minskar tryckfallet (djupare 
effekt) i vävnaden.

LEVERANSENS OMFATTNING
1 FOCUS transmittor

INSTALLATION

• Ta ut FOCUS transmittorn ur förpackningen.

• Skruva av locket från det pneumatiskt drivna handenheten och ta bort transmittorn som du använde tidigare.

• Skruva på locket med FOCUS transmittorn på handenheten och dra åt manuellt.

ANVÄNDNING
Handenheten kan användas som vanligt med FOCUS transmittorn påskruvad.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 – Diameter  15 mm

 – Pulsamplitud ca 0,24 mm vid 3 bar, viloläge (dvs. utan koppling)

 – Pulslängd  0,32 ms

 – Livslängd  den genomsnittliga livslängden som kan förväntas är ca 1 000 000 pulser

Tekniska ändringar kan göras

D20-S OCH D20-T (TILLVAL)
D20-S är en valfri transmittor för det pneumatiskt drivna handenheten.

1

2

3
1 Bakre lock

2 Främre lock

3 D20-S-insats
    D20-S komplett
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3

1 2 5

4

1 Främre lock

2 Transmittorhuvud

3 Fjäderelement

4 Tätningsring

5 Bakre lock

         D20-S Transmittor

LEVERANSENS OMFATTNING

 – D20-S komplett

INSTALLATION

• Skruva av locket från handenheten och ta bort den aktuella transmittorn, inklusive dess tillhörande O-ringar.

• Skruva på D20-S på handenheten och dra åt manuellt.

ANVÄNDNING

Handenheten kan användas som vanligt med D20-S-transmittorn påskruvad.
Vi rekommenderar arbete med ett tryck på 3 bar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 – Diameter   20 mm

 – Pulsamplitud  ca 2 mm vid 3 bar, viloläge (dvs. utan koppling)

 – Pulslängd ca  2,5 ms

 – Livslängd   den genomsnittliga livslängden som kan förväntas är ca 1 000 000 pulser

Tekniska ändringar kan göras

D35-S (TILLVAL)

D35-S är en valfri transmittor för det pneumatiskt drivna handenheten.

1

2

3 1   Bakre lock
2   Främre lock
3   D35-S-insats

    D35-S – komplett
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1 2

43

5

1 Främre lock

2 Transmittorhuvud

3 Fjäderelement

4 Tätningsring

5 Bakre lock

    D35-S transmittor

LEVERANSENS OMFATTNING

 – D35-S – komplett

INSTALLATION

• Skruva av locket från handenheten och ta bort den aktuella trasnmittorn, inklusive dess tillhörande O-ringar. 

• Skruva på D35-S på handenheten och dra åt manuellt.

ANVÄNDNING

Handenheten kan användas som vanligt med D35-S-transmittorn påskruvad.
Vi rekommenderar arbete med ett tryck på 3 bar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

• Diameter   35 mm

• Pulsamplitud  ca 2 mm vid 3 bar, viloläge (dvs. utan koppling)

• Pulslängd ca  3 ms

• Livslängd   den genomsnittliga livslängden som kan förväntas är ca 1 000 000 pulser

Tekniska ändringar kan göras

8.2 INSTALLERA ELLER BYTA SÄNDAREN
Handenheten levereras färdigmonterat, men gör så här om sändaren någonsin behöver bytas:

  VAR FÖRSIKTIG!

 Rengöringsmedel och desinficeringsmedel kan skapa en explosiv atmosfär.

  • Koppla ur handenheten från styrenheten före rengöring och underhåll.

 NOTERA
 Det är mycket viktigt att ingen vätska tillåts tränga in i  instrumentet eller dess slangar.

Regelbunden rengöring tillförsäkrar korrekt hygien och drift av R-SW-handenheten. Handenheten, särskilt sändaren, måste nog-
grant rengöras och desinficeras efter varje behandlingssession.
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8. R-SW-handenhet – Specifikationer och drift

Komponent Procedur Intervall

Handenheten skaft och kudde rengöring och desinficering med 
vanligt alkoholbaserat rengörings- och 
desinficeringsmedel

dagligen 
eller efter 20 000 slag (beroende på 
vad som inträffar först) 

Styrningsrör rengör från insidan med borste dagligen

sändare och o-ringar rengör i ultraljudsrengöringsbad och 
desinficera

efter varje behandling eller kontakt med 
en patient

Styrrör, projektil och o-ringar byt ut efter en miljon slag 
(översyn av handenheten)

Flik.  1-1   Rengöringsintervall

 OBS!
Handenheten är försett med en projektilsäkerhetsspärr för att hindra projektilen från att stötas ut om en stötvåg utlöses när 
transmittorn och transmittorns skruvlock avlägsnas.

Säkerhetsspärren aktiveras även om transmittorns skruvlock inte skruvas på ordentligt, tätningsringen mellan locket och trans-
mittorn saknas eller om två tätningsringar (gammal och ny) möts på baksidan av transmittorn.

  VAR FÖRSIKTIG!

    

Risk för skada på grund av pulstriggning när handenheten är öppet.

• Koppla ur handenheten från styrenheten före rengöring och underhåll.
• När projektilsäkerhetsspärren har utlösts för första gången måste denna enhet bytas ut. 

Skicka in handenheten för reparation.

1 • Koppla loss handenheten från styrenheten.

• Skruva loss transmittorn från handenheten.
2

• Plocka ut insatsen i transmittorn.
3

• För in insatsen i det motsvarande skruvlocket.
4
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8. R-SW-handenhet – Specifikationer och drift

• Skruva på transmittorn på handenheten och dra åt manuellt. 
5

• När transmittorn bytts ut, se till att handenhetens lock skruvas fast ordentligt. 6

OBS!
Se till att de två lockdelarna för D20 och D35 transmittorn är fastskruvade ordentligt och att transmittorns skruvlock skruvats 
fast ordentligt vid skaftet.

Kontrollera skruvanslutningen för transmittorn skruvlock och lockdelarna under långvariga behandlingsfaser

8.3 RENGÖRING AV HANDENHETEN

OBS!

Efter rengöring måste handenheten torkas innan det kan sättas ihop igen. 

• Av detta skäl måste man planera in tillräckligt tid för torkning av handenheten och dess komponenter.

• Koppla loss handenheten från enheten.
1

• Skruva loss transmittorn från handenheten.
2

• Rengör och ta bort eventuell gel från handenheten med rengöringsmedel som är lämplig 
för ytrengöring.

• Desinficera handkontrollen med spritbaserat desinfektionsmedel som är lämplig för 
ytrengöring.

3
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8. R-SW-handenhet – Specifikationer och drift

• Skruva loss skaftet från handenheten och dra ut det från handtaget (5).

• Använd medföljande skruvnyckel med öppen ände för detta ändamål (4).
4

5

• Rengör styrröret med en borste för att säkerställa perfekt rörlighet för projektilen. 6

• Skyddskudden kan dras tillbaka och upp från handtaget för rengöring. 7

  
FARA!

  Om enheten inte är säker för drift, måste den repareras av en auktoriserad servicetekniker och användarna måste  
  informeras om farorna med enheten.
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8. R-SW-handenhet – Specifikationer och drift

8.4 RENGÖRING AV TRANSMITTORERNA

• Skruva loss transmittorns skruvlock och ta bort transmittorinsatsen.  

• Rengör alla delar under rinnande vatten.

OBS!
Insatsen i transmittorerna D20-S, D20-T och D35 kan endast demonteras och tätningsringarna kan endast tas bort 
med särskilda verktyg. Du bör undvika att göra detta eftersom transmittorn kan skadas. Detta är inte nödvändigt för 
rengöringsändamål.

• Vi rekommenderar också att transmittorerna rengörs och desinficeras i ett 
ultraljudsbad.

• För detta ändamål ska endast instrumentdesinficeringsmedel för värmekänsliga, 
återanvändbara medicinska instrument användas.
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8. R-SW-handenhet – Specifikationer och drift

• Rengör och desinficera transmittorn och dess lock med vanliga alkoholbaserade rengöringsmedel och desinficeringsmedel.

• Torka transmittorn och locket innan du skruvar ihop dem igen.

• Tryck in insatsen i det främre locket och skruva fast de två lockdelarna manuellt.

OBS!
Se till att de två lockdelarna för D20 och D35 transmittorerna är fastskruvade ordentligt och att transmittorns skruvlock 
skruvats fast ordentligt vid skaftet.

• Kontrollera skruvanslutningen för transmittorns skruvlock och lockdelarna under långvariga behandlingsfaser

8.5 GÅ IGENOM  R-SW-HANDENHETEN
Stötvågor genereras mekaniskt. På grund av friktion utsätts handenhetens komponenter kontinuerligt för mekanisk stress, vilket 
leder till mindre slitage.

OBS!
R-SW-handenheten bör ses över efter 1 miljon slag. Detta kan göras snabbt och enkelt av användaren. Allt som krävs är repara-
tionssatsen, som innehåller alla nödvändiga slitagedelar.

8.5.1 INNEHÅLL I REPARATIONSSATSEN FÖR R-SW-HANDENHETEN

2 projektiler 

2 styrningsrör 

2 tätningsringar för sockel

1 O-ringguide

Reparationssatsen är tillgänglig från din återförsäljare, artikelnummer 23825.

OBS!

Tätningsringarna, projektilen och styrröret måste alltid bytas varje gång handenheten ses över. 

• Observera O-ringguiden när du väljer de tätningsringar som ska användas. Den finns i reparationssatsen.

  
FARA!

  Om enheten inte är säker för användning, måste den repareras av en auktoriserad servicetekniker och användarna  
  måste informeras om farorna med enheten.
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8.5.2 GÅ IGENOM HANDENHETEN

  
VAR FÖRSIKTIG!

 Risk för skada på grund av stötvågstriggning när handenheten är öppen.

  ● Koppla från handenheten från enheten innan sändaren byts ut.

NOTERA
En skruvnyckel med öppen ände ska användas för att lossa handenheten skaft när handenheten gås igenom.

• Placera handenheten på en torr, ren och dammfri yta.

• Skruva loss transmittorns skruvlock från handenheten.

• Koppla loss handenheten från enheten.
1

2

• Skruva loss skaftet och dra ut det ur handenheten (5).

• Använd den medföljande skruvnyckeln med öppen ände för detta ändamål (5).

4

5

• Ta bort det tättslutande styrröret från skaftet. Använd vid behov en tunn metallstav eller 
den medföljande sexkantsnyckeln som ett dragverktyg genom att föra in det genom 
öppningarna i styrröret.

6

• En motsvarande fixtur finns i handenhetens handtag, för att hålla tillbaka projektilen. 
Ta bort projektilen genom att hålla i handenheten med öppningen riktad nedåt. Knacka 
försiktigt handtaget mot bordsytan tills projektilen faller ut. Om projektilen går sönder 
på grund av överbelastning, kan ett fragment av projektilen bli kvar inuti styrröret.

7
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• Kassera det begagnade styrröret och den använda projektilen.
8

9
• Kassera de löstagbara tätningsringarna för R15, C15, DI15, F15, T10 transmittorn och 

tätningsringen på skaftet.
R15

C15 F15

DI15 T10

• Rengör skaftet, transmittor (inkl. de tätt sittande tätningsringarna) och transmittorns 
skruvlock med ett alkoholbaserat desinficeringsmedel. Dessa återanvänds efter rengörin

10

OBS!

Insatsen för transmittor D20-S, D20-T och D35 kan endast demonteras och 
tätningsringarna kan endast tas bort med särskilda verktyg. Du bör undvika att göra detta 
eftersom sändaren kan skadas. Detta är inte nödvändigt för rengöringsändamål.

D20-S

D20-T

D35-S
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• Ta sedan ut de nya tätningsringarna för R15, C15, F15, DI15 och T10 transmittorn och för 
skaftet ur reparationssatsen och installera dem. Följ O-ringsguiden för detta ändamål. 
Den finns i reparationssatsen.

• Tätningsringarna för A6 byts inte ut.

R15

C15

F15

T10

A6

• Ta ut det nya styrröret och den nya projektilen ur reparationssatsen.
11

• För in styrröret i öppningen på skaftet genom att trycka på det tills det tar stopp. 

• Kontrollera att styrrörets ände, där de två luftspringorna finns, är riktad mot 
handenhetens handtag.

12

• För in den nya projektilen i det inpassade styrröret.

13

• Montera den nya tätningsringen från reparationssatsen på skaftet.

• Skruva fast skaftet på handenheten och dra åt för hand. 

• Håll handenheten stadigt på bordet med ena handen och dra åt skaftet med skruvny-
ckeln med öppen ände. Det ska inte längre vara möjligt att skruva loss skaftet för hand.

14
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• Skruva tillbaka transmittorn ordentligt

• Se till att de lockdelarna för D20 och D35 transmittorn är fastskruvade ordentligt och att 
transmittorns skruvlock skruvats fast ordentligt vid skaftet.

15

• Utför en funktionskontroll av handenheten (se kapitlet 3.3 Funktionskontroller).

• Återställ handenhetens slagräknare på enheten (se kapitel 3.7 Återställa handenhetens slagräknare).

8.6 UNDERHÅLL
Förebyggande underhåll är inte alltid nödvändigt.

8.7 KASSERING

Inga särskilda åtgärder krävs för kassering av denna produkt. Bortskaffning ska ske i enlighet med tillämpliga landsspecifika 
föreskrifter. När handenheten livsängd har gått ut, ska instrumentet returneras till DJO France.

8.8 REPARATION
Reparation av defekta enheter får endast utföras av personal som godkänts av DJO France. Använd endast originaldelar som angivits 
av STORZ MEDICAL AG och levererats av DJO France. Behörig personal kan komma från DJO France eller vara representanter för  
DJO France:s agenturer och återförsäljare.

8.9 LIVSLÄNGD
R-SW-handenhet bör ses över efter 1 miljon slag (se kapitlet 8.5 Gå igenom R-SW-handenhet).
Förutsatt att detta intervall observeras, är den förväntade genomsnittliga livslängden ca 5 miljoner slag för handenheten och 1 miljon 
slag för transmittorn.
Om livstiden överskrids kan detta förväntas resultera i haveri av enheten. 
Inga garantianspråk kommer att godtas förutom den information som ges i kapitlet 10 Garanti och service.
Information om enhetens livslängd finns i kapitlet 4.7 Livslängd.
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8.10 FELSÖKNING

Felbeskrivning Möjlig orsak Korrigerande åtgärder

Ingen uteffekt Läckage i handenheten kabel eller kabeln 
inte korrekt ansluten.

Blockerad eller sliten projektil

Defekt handenhet

Ingen projektil

Styrröret är installerat åt fel håll

Kontrollera kabel- och slanganslutning-
ar och byt ut dem vid behov.

Ta isär handenheten
 
Gå igenom handenheten

Byt ut handenheten

Installera en projektil

Vänd på styrröret

Oregelbunden frekvens 2 projektiler Ta bort en projektil

Läcka i handenhetens anslutning Defekt eller saknad röd O-ring på kontak-
ten

Skicka in handenheten eller informera 
service

8.11 TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

Reparationssats för handenhet 23825

Skyddskudde skaft 22376

Kudde handenhet 22375

TRANSMITTORER

A6 transmittor 29801

R15 transmittor 18638

C15 transmittor 29729

F15 transmittor 29726

DI15 transmittor 29728

D20-S transmittor 29724

D20-T transmittor 28736

D35-S transmittor 29725

T10 shock transmittor 29802
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8. R-SW-handenhet – Specifikationer och drift

8.12 TRANSMITTORSPECIFIKATIONER

R-SW-handenhet – Tekniska data

Tryckluftsproduktion 1,0 - 5 bar

Frekvens 1.0 - 21 Hz

Omgivande temperatur

Omgivande temperatur under drift +10 °C till 40 °C

Omgivande temperatur under förvaring och transport 0 °C till 60 °C, Frostfritt

Omgivande lufttryckunder förvaring och transport 500 - 1060 hPa

Omgivande lufttryck under drift 800 - 1060 hPa

Luftfuktighetunder förvaring och transport 5 - 95 % (icke-kondenserande)

Luftfuktighet under drift

Högst 55 %, icke-kondenserande

*vid fall av lokal eller säsongsförhöjd luftfuktighet, re-
kommenderar vi att en kommersiellt tillgänglig luftavfuk-

tare används.

Vikt 510 g

Skydd mot vätskeintrång IPXO

Tekniska ändringar kan göras

Denna enhet uppfyller tillämpliga standarder EN 60601-1, CAN CSA-C22.2 nr 601.1, UL Std. Nr 60601-1.

För styrenhetens tekniska specifikationer, se avsnitt 7.1 (TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR ENHETEN).

För information om överensstämmelse med direktiven, se avsnitt 7.2 och därefter ( TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR ENHETEN).
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9. V-ACTOR II – Specifikationer och drift

  VAR FÖRSIKTIG!

 Innan du börjar använda V-ACTOR II första gången ska du läsa igenom och förstå all information i denna   
  bruksanvisning.

 Det är avgörande att användaren är väl förtrogen med informationen och anvisningarna i denna handbok, för att  
  tillförsäkra effektiv och optimal användning av instrumentet, för att undvika risker för personal och utrustning samt  
  för att uppnå goda behandlingsresultat. 
  Grundlig kännedom om informationen i denna handbok kommer också att möjliggöra snabba och effektiva åtgär 
  der i händelser av funktionsfel.
  Vid användning av valfria tillbehör ska även de separata bruksanvisningarna till vart och ett av dessa tillbehör läsas.  
  Det är avgörande att användaren är väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan någon del av systemet   
  används.

V-ACTOR ll är ett handenhet för "vibrationsbehandling" och kan användas som ett extra tillbehör för radiell pulsbehandling och 
tryckpulser.
Med hjälp av detta instrument är det möjligt att behandla mjukvävnader med högfrekvenspulser.

1

2

Fig. 9 - 1 V-ACTOR ll

1  Triggerknappen
2  Sändarhuvud

Förutsättningarna för att använda V-ACTOR ll-handenheten motsvarar förutsättningarna för att använda enheten. Läs 
förutsättningarna för Drift kapitel 1.3.
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9. V-ACTOR II – Specifikationer och drift

Beroende på den behandling som ska utföras, kan handenheten förses med ett av följande 2 sändarhuvuden:

-med V-ACTOR transmittor 25 mm (V25)
-med V-ACTOR transmittor 40 mm (V40)

Fig. 9 - 2 V-ACTOR transmittor
1 V25

2 V40

9.1 LEVERANSENS OMFATTNING

 – V-ACTOR II handenhet med två transmittorer. V-ACTOR transmittorerna V25 och V40 sätts fast med ett skruvlock.

9.2 UPPACKNING

• Ta försiktigt ut handenheten ur förpackningen.

• Kontrollera att alla föremål finns med i förpackningen och att de är oskadda.

• Kontakta din leverantör eller tillverkaren omedelbart om några föremål saknas eller är skadade.

9.3 ANSLUTNING AV HANDENHETEN

OBS!

Se även kapitel 3 för drift av enheten.

• Anslut V-ACTOR ll-handenheten till R-SW-anslutningen på respektive enhet.

• Rikta in de röda prickarna på kontakten med röda prickarna på anslutningen före anslutning.

1

2

Fig. 9 - 3 Anslutning av handenhet

1 2
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9. V-ACTOR II – Specifikationer och drift
• Om kontakten försiktigt trycks in i anslutningen, låses anslutningen omedelbart och detta förhindrar anslutningen från att 

automatiskt kopplas från när kabeln dras ut.

• Bryt anslutningen genom att dra i utsidan av kontaktens stomme. Detta innebär att låsfunktionen initialt frigörs, varefter kon-
takten dras ut ur uttaget.

9.4 BYTE AV TRANSMITTOR
 – V25

• Ta bort 25 mm transmittorn, genom att skruva loss transmittorns skruvlock från handenheten och dra ut transmittorn.

• Rengör alla delar av transmittorn enligt beskrivning i kapitlet 9.11 Rengöring.

• Sätt ihop transmittorn igen i omvänd ordning.

• Skruva på den nya transmittorn på handenehetn och dra åt.

1 2

Fig. 9 - 4 Byta sändaren V25 och V10
 – V40

• Ta bort transmittorn V40 genom att skruva loss den från handenheten. 

• Skruva loss transmittorns skruvlock och dra ut transmittorn. 

• Ta bort tätningsringen genom att trycka isär den vid genomskärningspunkten. 

• Rengör genom att trycka ihop fjäderelementet något och ta bort resterna undertill. 

• Rengör alla delar av sändaren enligt  beskrivning i kapitlet 9.11 Rengöring.

• Sätt ihop transmittorn igen i omvänd ordning. 

• Se till att den släta sidan av tätningsringen är i kontakt med transmittorhuvudet. 

• Skruva på den nya transmittorn på handenheten och dra åt manuellt.

1 2 3 4 5

6
                      

1 3

5

6

2 4

Fig. 9 - 5 Transmittor V40

1 Främre lock

2 Transmittorhuvud

3 Tätningsring

4 Fjäderelement

5 Bakre lock

6 Genomskärningspunkt
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Fig. 9 - 6 Montera tätningsringen

9.5 ALLMÄNNA VARNINGAR OCH SÄKERHETSINFORMATION

  VAR FÖRSIKTIG!

 V-ACTOR II-handenhet är endast avsett att användas av medicinskt utbildad personal och får endast användas   
  med lämpliga kvalifikationer och utbildning.
  Användaren ansvarar för korrekt placering av handenheten.
  Användaren ansvarar för att korrekt fastställa behandlingszonen.
  Utför endast behandlingar som godkänts av STORZ MEDICAL AG! 
  Risk för överföring av mikroorganismer! Rengör handenheten efter varje användning!      
  Se kapitlet 9.11 Rengöring för ytterligare detaljer.

9.6 STÄLLA IN BEHANDLINGSPARAMETRAR FÖR V-ACTOR II

V-ACTOR:s driftsläge visas automatiskt på enhetens skärm när V-ACTOR ll-handenhet ansluts.

OBS!

Se kapitel 3 DRIFT för att se skärmens struktur och menynavigering.

Pulsfrekvensen i V-ACTOR-läge kan väljas i steg upp till 31 Hz vid 1,4 till 5 bars tryck.
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9.7 START

• Anslut V-ACTOR II-handenheten till enheten

• Ställ in energin i V-ACTOR:s driftsläge till ett initialt värde på 2 bar.

• Aktivera V-ACTOR II:s avtryckarknapp.

OBS!

Avtryckarknappen fungerar som en strömbrytare när den trycks ned kortvarigt. Om den trycks ned längre orsakar detta att den 
fungerar som ett vippbrytare, dvs. pulserna fortsätter tills knappen släpps upp.

9.8 FUNKTIONSKONTROLLER

• Ställ in energinivån i V-ACTOR-läget till 2,4 bar.

• Återställ det faktiska antalet pulser på kontrollpanelens parameterskärm.

• Frigör pulser med en frekvens på 31 Hz.

• Kontrollera att de avgivna pulserna räknas korrekt på pulsräknaren på enheten.

9.9 STANDARDINSTÄLLNINGAR

• Starta V-ACTOR II-behandlingen vid en energinivå på 2 bar och en frekvens på 20 Hz.

• För mer detaljerade instruktioner, se applikationsbroschyren och behandlingsrekommendationerna.

9.10 BEHANDLING

  VAR FÖRSIKTIG!

 Läs kapitel 3.1 Allmänna varningar och säkerhetsinformation innan behandlingen inleds.

OBS!

Den maximala energinivå som används under behandlingen får inte under några omständigheter orsaka onödig smärta för 
patienten.

• Applicera en tillräcklig mängd massageolja på patientens hud i behandlingsområdet samt på V-ACTOR II-transmittorn.

• Utför V-ACTOR II-behandling enligt rekommendationerna i applikationsbroschyren/behandlingsrekommendationerna.

  VAR FÖRSIKTIG!

 Handenheten bör inte användas medan det går på tomgång (utan en islagsyta).
   •   Avge inga pulser om inte pulssändaren har kontakt med behandlingszonen!

  VAR FÖRSIKTIG!

 Vi rekommenderar att användaren och patienten använder lämpliga hörselskydd.
   •   Erbjud alltid patienten hörselskydd.
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9.11 RENGÖRING

  VAR FÖRSIKTIG!

 Rengöringsmedel och desinficeringsmedel kan skapa en explosiv atmosfär. Koppla från handenheten och enheten  
  från nätströmmen före rengöring och underhåll!

NOTERA

Kontrollera noga att ingen vätska kan tränga in i handenheten.

Handenheten måste noggrant rengöras och desinficeras efter varje behandlingssession.

• Torka av återstående massageolja från handenheten med en fuktig trasa.

• Desinficera handenheten med ett ytdesinficeringsmedel.

• Rengör transmittorerna noggrant efter varje användning. Skruva loss transmittorernas skruvlock och ta bort 
transmittorinsatsen om så behövs.

• Transmittorerna kan rengöras med vanligt rengöringsmedel och desinficeringsmedel.

• Rengör transmittorerna varje dag i ett ultraljudsbad.

• Gör så här för att rengöra transmittorerna:

V40 transmittorerna

• Skruva loss transmittorerna från handenheten, ta isär den gängade tvådelade skruvlocket, ta bort transmittorinsatsen från 
det främre locket och ta ut den främre tätningsringen. Detta har öppnats så att det lättare kan tas bort. Fjäderelementet på 
transmittorinsatsen behöver inte tas bort.

• Rengör alla delar under rinnande vatten.

• Rengör och desinficera transmittorinsatsen och tätningsringen i ett ultraljudsbad.

• För detta ändamål får endast instrumentdesinficeringsmedel för värmekänsliga, återanvändbara medicinska instrument an-
vändas.

21

Fig. 9 - 7 V40 transmittorn demonterad
1   Fjäderelement
2   Främre tätningsring
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V25 Transmittor:

• Skruva loss transmittorn från handenheten och ta bort transmittorinsatsen från det främre locket. Fjäderelementet på 
transmittorinsatsen behöver inte tas bort.

• Rengör alla delar under rinnande vatten.

• Rengör och desinficera transmittorinsatsen och tätningsringen i ett ultraljudsbad.

• För detta ändamål får endast instrumentdesinficeringsmedel för värmekänsliga, återanvändbara medicinska instrument använ-
das.

1

Fig. 9 - 8 V25 transmittor

1   Fjäderelement

Fig. 9 - 9 Fig Ultraljudsbad med V-ACTOR transmittor

9.12 KASSERING

 Inga särskilda försiktighetsåtgärder behöver vidtas vid kassering av V-ACTOR ll-handenhet. Bortskaffning ska ske i enlighet 
med tillämpliga landsspecifika föreskrifter. Enheten måste kasseras som elektronisk utrustning vid slutet av sin livslängd.

9.13 REPARATION
Reparation av defekta instrument får endast utföras av personal som godkänts av DJO France. Använd endast originaldelar som an-
givits av STORZ MEDICAL AG och levererats av DJO France. Behörig personal kan komma från DJO France eller vara representanter 
för DJO France:s agenturer och återförsäljare.

9.14 LIVSLÄNGD
Den genomsnittliga livslängden som kan förväntas är ca 5 miljoner pulser.
Om livstiden överskrids kan detta förväntas resultera i haveri av instrumenten.
Inga garantianspråk kommer att godtas förutom den information som ges i Kapitel 10 Garanti.
Information om styrenhetens livslängd finns i kapitel 4.7 Livslängd.
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9.15 FELSÖKNING

Felbeskrivning Möjlig orsak Korrigerande åtgärd

Ingen tryckluftstillförsel Läckage i handenheten 
kabel eller kabeln inte 
korrekt ansluten

Kontrollera kabel- och 
slanganslutningar och 
byt ut dem vid behov.

Ingen uteffekt Defekt handenhet Byt ut handenheten.

  VAR FÖRSIKTIG!

 Koppla från handenheten från enheten före underhåll!

9,16. TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

V-ACTOR ll – handenhet 28730

25 mm transmittor 28740

40 mm transmittor 28741
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9.17 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

V-ACTOR ll driftsfrekvens 1 - 31 Hz

Energival i steg om 1,4 till 5 bar

Omgivande temperatur under drift 10–40 °C

Omgivande temperatur under förvaring och transport 0–60 °C Frostfritt

Omgivande lufttryck under förvaring och transport 500 - 1060 hPa

Omgivande lufttryck under drift 800 - 1060 hPa

Luftfuktighet 5–95 %, icke-kondenserande

Vikt 370 g

Skydd mot vätskeintrång IPX0

Tekniska modifikationer kan göras

OBS!

Om den medicintekniska utrustningen distribueras till tredje part måste följande observeras:

 – Enhetens fullständiga dokumentation måste levereras tillsammans med den medicintekniska utrustningen.

 – Den medicintekniska utrustningen får endast exporteras till ett annat land om den medicintekniska utrustningen och 
motsvarande indikationer är tillåtna i det landet.
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 NOTERA
 Inga ändringar får göras i instrumentet eller i handenheten Om instrumentet öppnas, repareras eller modifieras av obehöriga   
 personer kommer tillverkarens ansvar för säkert systemdrift att upphöra. Sådana åtgärder kommer att medföra att garantin   
 automatiskt upphör att gälla, även innan garantiperiodens utgång.

10.1 GARANTI
DJO France (”Företaget”) garanterar att Mobile 2 RPW-enheten (”Produkten”) är fri från material- och tillverkningsfel. Denna garanti 
skall förbli giltig i tre år från konsumentens ursprungliga inköpsdatum. Om denna produkt upphör att fungera under den tvååriga 
garantiperioden pga defekt i material eller utförande kommer företaget eller återförsäljaren, efter företagets gottfinnande, att 
reparera eller byta ut produkten utan kostnad.

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

•  Garantin för handkontrollen är två år eller 3 miljoner stötar, beroende på vilket som uppnås först.
•  Garantin för stötvågssändaren är ett år eller 1 miljon stötar, beroende på vilket som uppnås först.
•  Förbrukningsvarorna täcks ej av garantin för handkontrollen.  
 
Denna garanti täcker inte:
•  Reservdelar eller arbete som tillhandahålls av annan än Företaget, återförsäljaren eller en av Företaget godkänd servicetekniker.
•  Defekter eller skador orsakade av arbete som tillhandahållits av annan än Företaget, återförsäljaren eller en av Företaget 
 godkänd servicetekniker.
•  Eventuella funktionsfel eller funktionsbortfall orsakade av felaktig användning av Produkten, inklusive, men inte begränsat till, 

underlåtelse att vidta rimliga och nödvändiga, eller all användning som inte är förenlig med användarhandboken för Produkten.
•  DJO France är inte ansvarigt för person- eller egendomsskada som följd av ändringar eller service som utförts av icke auktoriserad 

servicepersonal från DJO France.

FÖRETAGET ÄR INTE ANSVARIGT FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR.

I vissa regioner gäller inte undantag eller begränsning av direkta eller indirekta skador. Därför är det möjligt att begränsningen ovan 
inte gäller dig.
Följande krävs för att Företaget eller återförsäljaren skall utföra garantireparationer:
1. En skriftlig begäran riktad till Företaget eller återförsäljaren måste författas inom garantiperioden. 
2. Ägaren skall skicka Produkten till Företaget eller återförsäljaren.

Denna garanti ger dig särskilda rättigheter reglerade i lag och på vissa platser gäller även andra rättigheter.
Företaget ger inga rättigheter till någon person eller representant att utfästa några andra förpliktelser eller ansvar vid försäljning av 
Produkten. Varje utfästelse eller garanti som inte omfattas av garantin skall anses vara av noll och intet värde.

FÖRELIGGANDE GARANTI ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER 
ELLER LÄMPLIGHET FÖR FÖRSÄLJNING ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. 
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10.2 GARANTI FÖR HANDENHET
Garantianspråk kommer endast att godkännas om handenheten skickas in i fullständigt och ursprungligt skick samt är rengjort och i 
sitt fodral, med fullständigt ifylld reparationsetikett.
Saknade komponenter kommer att ersättas mot en avgift. Tillbehör som också skickas in kommer att kontrolleras och vid behov 
bytas ut efter bedömning. 
Transmittorn och rör och projektil omfattas inte av handenhetens garanti.

10.3 SERVICE
Tveka inte att kontakta återförsäljaren om du har några ytterligare frågor eller behöver mer information.
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