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Forord

Advarsler
I denne brugsanvisning er der advarsler, sikkerhedsanvisninger og specifikke driftsve-
jledninger i overensstemmelse med ansvarsregulativer.

FARE henviser til en situation med akut fare som, hvis denne ikke undgås, kan føre til 
alvorlige skader eller dødsfald.

FARE!

Kilden til faren anføres her.

Dette er de mulige konsekvenser!

• Anvisningerne på hvordan faren undgås, anføres her.

ADVARSEL henviser til en situation med mulighed for fare, som hvis denne ikke 
undgås, kan føre til alvorlige skader.

ADVARSEL!

Kilden til faren anføres her.

Dette er de mulige konsekvenser!

• Anvisningerne på hvordan faren undgås, anføres her.

FORSIGTIG betyder at forkert håndtering kan føre til mindre skader.

FORSIGTIG!

Kilden til faren anføres her.

Dette er de mulige konsekvenser!

• Anvisningerne på hvordan faren undgås, anføres her.

OBS betyder at forkert håndtering kan føre til skader på udstyret.

OBS! 

Kilden til faren anføres her.

Dette er de mulige konsekvenser!

• Anvisningerne på hvordan faren undgås, anføres her.

Andre anvisninger

BEMÆRK

Foran yderligere oplysninger vedrørende specifikke forhold eller driftsvejled-
ninger vil der stå ordet ”BEMÆRK”.
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Sikkerheds- og andre symboler der benyttes i denne brugsanvisning

Symbol Navn

Generelt advarselssymbol

Advarselssymbol vedr. elektricitet

 
Benyt høreværn!

WEEE (Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr)

Udstyrets serienummer

CE-mærkning

Der kan forekomme elektromagnetisk interferens i nærhed af
instrumenter/værktøj mærket med dette symbol.

Tabel 1 -1    
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1 Sikkerhedsinformation

1.1 Sikkerhedsanvisninger
Dette kapitel indeholder alle de sikkerhedsoplysninger der skal følges, når man
arbejder med Chattanooga Intelect F-SW.

ADVARSEL!

Ved forkert betjening af udstyret.
Risiko for skader for patienten og driftspersonalet!

• Læs dette kapitel omhyggeligt inden du benytter Chattanooga 
Intelect F-SW.

• Læs de separate driftsvejledninger for alt udstyr der benyttes 
sammen med Chattanooga Intelect F-SW.

1.1.1 Anvendelsesområder og driftssikkerhed
For at benytte dette udstyr til de behandlingstyper det er beregnet til, skal brugeren 
have de nødvendige tekniske færdigheder samt kendskab til driftsvejledningen.

Chattanooga Intelect F-SW er udelukkende beregnet til brug af sundhedspersonale, 
der er blevet uddannet til at bruge enheden (se også kapitel 2.2 FOrudsætninger FOr 
betjening).
Udstyret må kun benyttes til de anvendelsesområder der er beskrevet i kapitel 2.1.1
indikatiOner.

Der må kun foretages behandlinger der er godkendt af producenten!

Endvidere må udstyret kun betjenes af uddannet personale som lever op til FOrudsæt-
ningerne FOr betjening i kapitel 2.2.

Alle status- og fejlmeddelelser som fremkommer under behandling, skal altid straks følges.

Ved behandling med fokuserede trykbølger ved indstilling på maksimum, må der ikke 
benyttes mere end 6.000 på hinanden følgende trykbølger, og der skal holdes en 
sammenhængende pause på 5 minutter.

Tjek og kontroller inden behandling

Inden udstyret benyttes, skal brugeren kontrollere at det fungerer sikkert og er i god 
stand.

• Det er meget vigtigt at udføre funktionstest når man har tændt for Chattanooga 
Intelect F-SW og inden behandlingen påbegyndes. Du kan læse om dette i kapitel 
5.15 FunktiOnstjek.

• Lad den vedligeholdelse der anbefales af producenten, blive foretaget af autoriseret 
personale (se også kapitel 6.5 VedligehOldelse Og sikkerhedstjek).

Der må ikke udføres nogen form for behandling hvis et display på kontroludstyret eller 
en touchskærm ikke virker.
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Beskyttelse mod elektriske risici

Spændingskilder kan som resultat af elektrisk modstand i kroppen fremkalde en 
elektrisk strøm der ikke bare passerer gennem patienten, men som også kan svække 
eller skade lægen og sundhedspersonalet.

• Derfor skal stikket til potentialeudligning på Chattanooga Intelect F-SW altid tilslut-
tes i overensstemmelse med de nationale guidelines.

• Udstyr som ikke er medicinske produkter i overensstemmelse med EN 60601, må 
ikke opstilles i nærheden af patienten.

• Rør ikke ved elektriske stikforbindelser samtidig med at du rører ved patienten.

• Træk stikket til udstyrets tilsluttede håndenheder ud inden rengøring og vedlige-
holdelse. Tilslut dem ikke igen før alle elementer er helt samlet igen!

• Prøv ikke at åbne instrumentet! Risiko for elektrisk stød!

Beskyttelse mod høj spænding

Der genereres meget høje spændinger når udstyres betjenes.
Komponenter med høj spænding er mærket som følger:

 

FARE!

Kontakt med dele med høj spænding

Alvorlig skade eller dødsfald.

• Udstyres må kun betjenes hvis kabinettet er intakt og lukket.

• Arbejde i områder med høj spænding må kun udføres af personer 
der er autoriseret hertil af producenten.

Beskyttelse mod lyd

Lydniveauet under behandling med trykbølger ligger inden for det sikre område.
Vi anbefaler alligevel at bære egnet høreværn under behandlingen for at minimere 
eksponeringen for støj.

Beskyttelse mod eksplosion

Chattanooga Intelect F-SW må ikke benyttes i potentielt eksplosive miljøer dvs.
i nærheden af brændbare anæstesiblandinger med luft eller med ilt eller nitrogenoxid.

Fodbetjenten afbryder, tilvalg, må ikke benyttes i potentielt eksplosive atmosfærer i 
henhold til klassifikation AP ifølge IEC 60601.
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1.1.2 Sikkerhed under behandling af patienten
Generel bemærkning:
Organer der indeholder luftansamlinger, især dele af lungen, må IKKE eksponeres for 
trykbølger.

Trykbølgens energi reduceres en smule når den passerer gennem væv; denne 
reduktion svækkes signifikant af knoglestrukturen.

Trykbølger kan give anledning til uønskede hjertereaktioner. Patienten skal observeres 
løbende under behandlingen.

• Under behandling med fokuserede trykbølger ved en indstilling på maksimum må 
der ikke benyttes mere end 6.000 på hinanden følgende trykbølger, og der skal 
holdes en sammenhængende pause på 5 minutter.

• Der må kun foretages behandlinger der er godkendt af producenten!

Brugeren er ansvarlig for korrekt placering af håndenhederne og korrekt valg af 
behandlingszone.

Luft bobler reducerer effekten af Shockbølge, så derfor må de altid fjernes. 

1.2 Advarsel mod skader på udstyr
Skader på udstyret som følge af forkert betjening er ikke dækket af producentens 
garanti.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Dette udstyr er i overensstemmelse med kravene i relevante standarder for 
elektromagnetisk kompatibilitet.
Men transportabelt og mobilt HF-kommunikationsudstyr (fx mobiltelefoner) kan 
alligevel interferere med elektrisk medicinsk udstyr.

Dette udstyr er underlagt specielle forebyggende foranstaltninger vedrørende 
EMC og skal installeres i overensstemmelse med EMC-guidelines i kapitlet 9.4 OM 
OVerenssteMMelse Med standarder.

Brugen af tilbehør eller kabler der ikke er autoriseret af producenten, kan 
medføre forøgede interferensemissioner eller reduceret modstand over for 
interferensemissioner for udstyret.

Chattanooga Intelect F-SW må ikke anbringes i umiddelbar nærhed af eller sammen 
med andet udstyr. Hvis det er nødvendigt at benytte udstyret i nærheden af eller 
sammen med andet udstyr, skal Chattanooga Intelect F-SW testes i dette specifikke 
miljø for at sikre drift svarende til de tekniske specifikationer.

Hvis Chattanooga Intelect F-SW forbindes til en 240 V netforsyning med en frekvens 
på 60 Hz, skal strømforsyningen være balanceret.

Systemet må kun være tilsluttet korrekt jordede og installerede stødsikre udtag!
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Opsætning og drift

• Tjek at monteringsfladen har tilstrækkelig bæreevne til at forhindre skader på 
udstyret!

Der er ventilationsspalter på venstre side af udstyret som ikke må være dækket af 
andre genstande.

• Tjek hver gang at systemet er i perfekt driftstilstand inden det benyttes. Du kan læse 
om dette i kapitel 5.15 FunktiOnstjek.

• Udstyret må aldrig overdækkes mens det er i brug!

• Vær fuldstændig sikker på at der ikke kan trænge væske ind i systemets kabinet 
eller håndenhed.

Opbevaring og transport

Forkert opbevaring og transport kan resultere i skader på udstyret og i fejlfunktion.

• Kontroller at ingen kabler er i stykker eller slidte.

Bortskaffelse

• De nationale regler skal overholdes ved bortskaffelse af Chattanooga Intelect F-SW 
eller enkelte dele af udstyret.

• Relevante oplysninger i driftsvejledningen skal følges for det øvrige udstyr.
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1.3 Producentens ansvar

ADVARSEL!

Der må ikke udføres tilretninger af dette udstyr uden tilladelse fra pro-
ducenten.

STORZ MEDICAL AG er som producent af denne Chattanooga Intelect F-SW kun 
ansvarlig for produktets indvirkning på sikkerhed, pålidelighed og funktionalitet hvis:

 – Vedligeholdelse af udstyret udføres med de intervaller producenten har specifi-
ceret

 – Installering, udvidelser, omstillinger, nye installeringer, modifikationer eller 
reparationer er udført af personer der er autoriseret hertil af producenten

 – Den elektriske installation i det pågældende lokale overholder kravene i DIN/IEC

 – Udstyret benyttes i overensstemmelse med driftsvejledningen.

Den periodiske vedligeholdelse som producenten har specificeret, skal udføres
som beskrevet og af autoriseret personale.

Producentens ansvar bortfalder hvis der benyttes ikke originale reservedele.

1.4 Ejerens ansvar
Ejeren er ansvarlig for overholdelse af relevante nationale lovpligtige bestemmelser
vedrørende opsætning og betjening af teknisk medicinsk udstyr. (I Tyskland Medical 
Products Act.)

Det understreges udtrykkeligt at brugen af uoriginalt tilbehør og/eller uautoriserede
udstyrskombinationer ophæver og ugyldiggør produktgarantien.
For at sikre risikofri funktionalitet er udstyret alene godkendt til brug med tilbehør, 
reservedele og engangsartikler der er blevet tjekket af det organ som er ansvarligt for 
test af udstyret.
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2 Principper

2.1 Fysiske principper
Chattanooga Intelect F-SW er en universal, kompakt trykbølgeenhed som kan
benyttes til behandlinger der involverer elektromagnetisk generede trykbølger med 
middelhøj til høj energi – fokuserede trykbølger – herefter kaldt F-SW.
F-SW-bølger har en kort impulslængde og er koncentreret på områder af en størrelse 
på få millimeter i diameter, hvilket muliggør behandling med impulsbølger på et 
snævert lokaliseret område, også i dybere beliggende væv.

2.1.1 Indikationer
Chattanooga Intelect F-SW er designet til at kunne behandle de nedenfor 
specificerede indikationer:

Ortopædi / smertebehandling

 – Plantar fasciit / hælspore / hælsmerter / calcaneus-spore

 – Triggerpunktterapi 

 – Behandling af triggerpunkter i dyb muskel

 – Behandling af triggerpunkter i overflademuskel

 – Myofascielt smertesyndrom / myofascielle triggerpunkter* / 
akupunkturpunkter

 – F.eks. kroniske rygsmerter (cervikale og lumbale dele af columna vertebralis), 
trapezius, triggerpunkter i bækkenbundsmuskel

 – Tendinopati / tendinit / tendonit / tendinose / senesmerter

 – Insertionstendonit generelt

 – Overfladisk insertiontendonit (paratendinære område) 

 – Skuldersmerter med eller uden forkalkninger / tendinopati i skulder, 
supraspinatus og/eller rotator cuff (med eller uden forkalkninger) 

 – (Radial/ulnar humeral) epicondylitis / tennisalbue / golfalbue / tendinopati i 
albue 

 – GTPS (trochanter major-smertesyndrom) / trochanter-tendonit / trochanter-
bursit

 – Tendinopati i hase 

 – Patellaspidssyndrom / proksimalt iliotibialt bånd (friktions)-syndrom / patellar 
tendonit / springerknæ

 – Tibiakant-syndrom / tibialt stresssyndrom / tibial tendonit 

 – Akillodyni / akillestendinit

 – Pseudoartrose / manglende opheling / forsinket opheling 
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Dermatologi

 – Sårheling

 – Ulceration

 – Arterielle sår

 – Venøse sår

 – Diabetesrelaterede fodsår

 – Tryksår / dekubitalsår

 – Brandsår

 – Akutte og kroniske læsioner

 – Traumatiske og post-traumatiske hudlæsioner

 – Sår med afbrudt opheling 

 – Postoperative sår

 – Cellulitis / lipo- / lymfødem

Urologi

 – CPPS / prostatitis 

 – IPP / Peyronies sygdom 

 – Vaskulær / vaskulogen / organisk erektil dysfunktion 

Neurologi 

 – Spastisk muskellammelse (for eksempel forårsaget af infantil cerebral parese 
eller slagtilfælde)

* Solidt kendskab til triggerpunktterapi og triggerpunktterapi med chokbølger (TrST) er påkrævet ved den 
terapeutiske anvendelse af Chattanooga Intelect F-SW til triggerpunktterapi med chokbølger.
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2.1.2 Kontraindikationer 

FORSIGTIG!

De her anførte kontraindikationer er eksempler. Denne liste over 
kontraindikationer er ikke komplet eller har ubegrænset validitet.

Patienter bør ikke behandles under følgende omstændigheder:

 – Luftfyldt væv (især lungevæv) i behandlingsområdet

 – Hjerne eller rygsøjle i behandlingsområdet

 – Ubehandlede koagulopatier (hæmofili)

 – Malign tumor i behandlingsområdet

 – Områder med epifyseplader hos børn

 – Graviditet

 – Brug af antikoagulanter, især Marcoumar

 – Trombose i behandlingsområdet

 – Kortisonbehandling op til 6 uger inden første behandling.

FORSIGTIG!

Der må ikke behandles med trykbølger på områder beliggende over 
luftfyldt væv (lunger) eller på regioner i nærheden af store nerver, 
blodkar, rygsøjlen eller hovedet (bortset fra ansigtet).

2.1.3 Bivirkninger

 – Hævelser, rødmen, hæmatomer

 – Petekkier

 – Smerter

Disse bivirkninger aftager generelt efter 5 til 10 dage.
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2.2 Krav til betjening af Chattanooga Intelect F-SW

2.2.1 Bruger
Chattanooga Intelect F-SW er udelukkende beregnet til brug af sundhedspersonale, 
der er blevet uddannet til at bruge enheden.Det forventes af en sådan specialist, at 
vedkommende har praktisk viden om medicinske procedurer og anvendelser såvel 
som om teknologien, samt erfaring med behandling af de indikationer, der er nævnt i 
kapitel 2.1.1 indikatiOner.  
Brugere skal være i besiddelse af basale fysiske og kognitive sanser som syn, hørelse 
og læsefærdighed, samt overekstremiteter hvor de basale funktioner er intakte.
Instrumentet er udviklet til en demografisk målgruppe i alderen 18 og 65 år.

2.2.2 Uddannelse af brugeren
Brugere af Chattanooga Intelect F-SW skal være tilstrækkeligt uddannet i at anvende 
systemet sikkert og effektivt, før de tager instrumentet, som er beskrevet i denne 
håndbog, i brug. Forhandleren udleverer en introduktion til betjeningsprincipperne 
med reference til denne betjeningsvejledning, hvilket desuden dokumenteres i 
systemets logbog. 

Brugeren skal instrueres i følgende:

 – Vejledning i betjening og beregnet anvendelse af instrumentet med praktiske 
øvelser

 – Instrumentets handlingsmekanisme og funktion samt den energi, det leverer

 – Alle komponentindstillinger

 – Indikationer for brug af instrumentet

 – Kontraindikationer og bivirkninger ved terapibølger

 – Forklaring af advarselsbemærkninger i alle betjeningsstatusser

 – Vejledning i udførelse af funktionskontroller

Yderligere træningskrav kan variere fra land til land. Det er brugerens ansvar at sikre, 
at træningen imødekommer kravene i alle gældende lokale love og bestemmelser. 
Yderligere oplysninger om uddannelse i betjening af dette system fås hos 
forhandleren. Det er desuden muligt at kontakte følgende adresse direkte:

DJO France 
3 Rue de Bethar 
Centre Européen de Frêt 
64990 Mouguerre 
France 

T: +33 (0)5 57 52 86 90 
F: +33 (0)5 57 52 86 91 
E: sce.cial@DJOglobal.com



13 610 02 1018

16

B
es

kr
iv

el
se

 a
f 

sy
st

em

3 Beskrivelse af system

3.1 Beskrivelse af kontroller og funktionelle   
 elementer

1 2 3

4

1 Monitor

2 Effektindikator

3 Stik til fodbetjent afbryder

4 Stik til F-SW håndenhed

Fig. 3-1   Chattanooga Intelect F-SW set forfra.

1 2 3 4 5

6789

1 Tilslutning til potentialudligning
2 Ikke anvendt
3 Strømtilslutning
4 Sikringsholder
5 Tænd/sluk-kontakt

6 USB-tilslutning til USB-nøgle, USB-mus, 

og USB-tastatur 

7 Tilslutning til vandforsyning
8 Ikke anvendt
9 Typeskilt

Fig. 3-2   Chattanooga Intelect F-SW set bagfra
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BEMÆRK

Følgende instrumenter kan sluttes til USB-forbindelsen:

 – USB-nøgle som understøtter USB V1.1-protokollen

 – USB-mus

 – USB-tastatur

De tilsluttede instrumenter skal være godkendt som medicinske produkter i over-
ensstemmelse med EN IEC 60601.

3.2 F-SW-håndstykke og valgfri C-ACTOR-håndstykke

Fokuserede chokbølger med kort bølgelængde, som er koncentreret på et fokusom-
råde uden for håndstykket, administreres over F-SW-håndstykket eller C-ACTOR 
håndenhed ind i kroppen i det behandlingsområde, som er blevet fastlagt i henhold til 
diagnosen.

BEMÆRK

Visuel forskel mellem F-SW håndenhed og C-ACTOR håndenhed: 
F-SW håndenheden har en blå ring omkring koblingsmembranen, mens C-ACTOR 
håndenheden har en rød ring omkring koblingsmembranen.

1
2

3

4

1 Udløserknap

2 Fastspændingsring 

3 Fikseringsskruer

4 Koblingsskive

Fig. 3-3   F-SW-håndstykke eller C-ACTOR håndenhed

Koblingsskiven er fastgjort med en fastspændingsring og 3 fikseringsskruer. Den kan 
kun åbnes af autoriseret personale med specialværktøj.

Chokbølgens penetrationsdybde kan varieres ved brug af afstandsstykker.
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3.3 Brug af afstandsstykker
Chokbølgens penetrationsdybde kan justeres ved brug af forskellige afstandsstykker.

uden afstandsstykke

med afstandsstykke I med afstandsstykke II

Fig. 3-4   F-SW håndenhed eller C-ACTOR håndenhed

   

   

   

Terapeutisk effektiv 
penetrationsdybde 5 MPa

0 - 125 mm

0 - 105 mm

0 - 90 mm

Dybde af 
fokusområde

35 - 65 mm

15 - 45 mm

0 - 30 mm

15 mm

30 mm

50 mm

Fig. 3-5   Dybde af behandlingseffekten med F-SW håndenhed
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Terapeutisk effektiv 
penetrationsdybde 5 MPa

0 - 65 mm

0 - 50 mm

0 - 35 mm

Dybde af 
fokusområde

20 - 40 mm

5 - 25 mm

0 - 10 mm
0 mm

15 mm

30 mm

Fig. 3-6   Dybde af behandlingseffekten med C-ACTOR håndenhed

• Udskift afstandsstykkerne som beskrevet i kapitel 6.2.1 udskiFtning aF 
aFstandsstykket.

BEMÆRK
Afstandsstykket har en begrænset levetid. Det skal udskiftes, hvis der er synlige 
ændringer i materialet (misfarvning, pletter, striber, luftbobler), deformation af 
overfladen i koblingsområdet eller udsivninger. 

Afstandsstykket skal udskiftes mindst hver 12. måned.
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4 Installationsvejledning

4.1 Leveringsomfang

Standardleveringsomfang for Chattanooga Intelect F-SW:

 – Chattanooga Intelect F-SW

 – F-SW Sepia-håndstykkesæt 

 – Håndstykkeholder

 –  Strømkabler 

 – Gelflaske

 – Flaske med siliconeolie

 –  Vandpose 

 – Brugerhåndbog

4.2 Udpakning

• Fjern forsigtigt udstyret og tilbehøret fra emballagen.

• Kontrollér, at alle dele er inkluderet i pakken, og at de ikke er beskadigede.

• Kontakt straks leverandøren eller producenten/forhandleren, hvis der er 
manglende eller beskadigede dele. 

•  Behold den originale emballage. Den kan være nyttig ved senere transport af 
udstyret.

4.3 Korrekt placering af udstyret
Sørg for at udstyret er anbragt i en tilpas afstand fra vægge således at netstikket uden 
besvær kan trækkes ud.
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4.4 Installation af håndstykkeholder

Håndstykkets holder kan monteres på højre eller på venstre side.

• Der skal bruges en 2,5 mm-unbrakonøgle til installationen.

• Skru håndstykkeholderen fast på det højre sidepanel på Chattanooga Intelect 
F-SW, som vist på billedet.

1

Fig. 4-7   Monteret håndstykkeholder

4.4.1 Installation af holdearmen til F-SW (valgfrit)

For at lette håndteringen af F-SW-håndstykket kan man hænge F-SW-håndstykket på 
holdearmen, som er valgfrit ekstraudstyr .

• Der skal bruges en 2,5 mm-unbrakonøgle til installationen.

• Skru armens holder fast i de huller, der er beregnet til den, på venstre side af 
instrumentet (se billedet herunder).

Fig. 4-8   Fastgørelseshuller til holdearmen

• Anbring holdearmen i holderen.
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Fig. 4-9   Fastgjort holdearm

4.4.2 Tilslutning af strømforsyningskabler

• Tilslut Chattanooga Intelect F-SW til strømforsyningen via strømkablet (Fig. 3-2/3).

4.4.3 Tilslutning af håndstykke
• Tilslut F-SW-håndstykket til håndstykketilslutningen på Chattanooga Intelect F-SW, 

og fastgør det ved brug af den sorte låseskrue. Låseskruen skal strammes op til 
stoppet, indtil den er fingerstram.

Fig. 4-10   Tilslutning af F-SW-håndstykket

BEMÆRK

Fyld vandkredsløbet i Chattanooga Intelect F-SW første gang, når F-SW-hånd-
stykket tilsluttes første gang efter modtagelsen. Instrumentet vil signalere “vand-
niveau for lavt”, når det tændes.
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4.4.4 Tilslutning af den valgfri fodkontakt

• Tilslut fodkontaktens tilslutningskabel til det relevante stik  
 

 på instrumentets forside.

BEMÆRK

Fodkontakten er beskyttet mod indtrængen af vand i henhold til klassifikation IPX8 
som anført i IEC 60529.

4.4.5 Potentialudligning (valgfri)

Chattanooga Intelect F-SW er udstyret med en tilslutning til potentialudligning: 

• Tilslut den ene ende af potentialudligningskablet til potentialudligningsstikket 
på Chattanooga Intelect F-SW, og den anden ende til hospitalets 
potentialudligningsstik.

FORSIGTIG!

Forbindelsen til potentialudligning på Chattanooga Intelect F-SW 
skal tilsluttes i overensstemmelse med de relevante nationale 
bestemmelser.  

4.4.6 USB-forbindelse

USB-forbindelsen  fungerer som et interface til datainput og -output.

• Tilslut eventuelt 

 – en USB-nøgle, som understøtter USB V1.1-protokollen

 – en USB-mus

 – et USB-tastatur

De tilsluttede instrumenter skal være godkendt som medicinske produkter 
i overensstemmelse med IEC 60601.
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4.5 Transport

BEMÆRK

Kontroller at dine hænder er tørre og affedtede.

OBS!

Sidestykkerne på udstyret kan blive bøjet hvis det ikke transporteres korrekt.

Fejl på touchskærm eller andre komponenter!

• Udstyret MÅ IKKE bæres ved at holde i påmonteret tilbehør (fx F-SW-stik).

• Afmonter holderen til håndenheden inden udstyret transporteres.

• Tag fat i indskæringen på siden af kabinettet, som vist på billedet herunder (1), for 
at transportere instrumentet, og løft det forsigtigt.

1

Fig. 4-11   Transport af udstyret

• Sæt udstyret ned på skrå for ikke at få fingrene i klemme.

4.6  Kompatibilitet
Chattanooga Intelect F-SW må betjenes med følgende tilbehør:

 – Håndenhed F-SW SEPIA LT  Art.nr. 19000

 – Håndenhed C-ACTOR SEPIA LT Art.nr. 29204.0001

 – Fodbetjent afbryder   Art.nr. 10103
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5 Betjening
Chattanooga Intelect F-SW betjenes ved brug af en TFT LCD-farvemonitor med 
berøringsskærmfunktion og en grafisk brugergrænseflade.

5.1 Brugergrænseflade
Brugergrænsefladen på Chattanooga Intelect F-SW er opdelt i forskellige områder 
med henblik på visning af forskellige oplysninger. De individuelle kontrolelementer er 
organiseret i funktionsgrupper (se billedet nedenfor):



Kontrolknapper Kontrolknapper

Kontrolknapper Kontrolknapper



7

3

4

5

6

9

1

2

8

Fig. 5-12   Kontrolelementer

1 - 3 Øverste navigationsbjælke

4  Statusbjælke

5  Valgområde

6 - 8  Nederste navigationsbjælke

9   Parametervisning (nominelle og faktiske værdier)

BEMÆRK

Følgende funktionsbeskrivelse henviser til kontrolsoftware version 13441.19.x.x 
eller senere (dette kan ses i menuen Info).
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Navigationsbjælker:
Navigationsbjælkerne for oven og for neden (Fig. 5-12/1 til Fig. 5-12/3 og 3, Fig. 
5-12/6 til Fig. 5-12/8) indeholder kontrolknapper, som kan benyttes til at navigere 
gennem menuerne:

Skærm til parameterindlæsning:

Åbner undermenuen.

Springer til undermenuen “Indlæs konfiguration” 
(fremkalder gemte parameterkonfigurationer eller 
patientjournaler).

Hoved- og undermenu:

Går et trin tilbage.

Vender tilbage til skærmen til parameterindlæsning.

Sletter konfigurationer.

Gemmer konfigurationer.

Bekræfter indtastninger, anerkender meddelelser.

Piletasterne kan benyttes til at ændre (forøge eller 
sænke) parameterværdierne. 
Hvis man er i en undermenu, som indeholder flere 
menupunkter, end der er plads til at vise på den 
øverste del af skærmen, kan man bruge piletasterne 
til at rulle ned til bunden af listen (side op/ned).

Statusbjælke:

Tryk på datotasten på siden til parameterindlæsning 
for at åbne vinduet “Info”.

Flaget til højre på statusbjælken viser menusproget. 
Berør flagikonet for at gå direkte til undermenuen 
“Sprog”, hvor der er mulighed for at vælge et 
andet menusprog.

Hvis der er en fejl, vises der et advarselssymbol 
længst til venstre på statusbjælken. Berør 
dette symbol for at gå direkte til undermenuen 
“Advarsler”, som viser alle advarselsmeddelelser, 
som aktuelt er aktive.

Navnet på den indlæste konfiguration/patientjournal 
(* indikation/patientnavn) vises.



13 610 02 1018

27

B
et

je
n

in
g

Parametervisning:
Behandlingsparametrene vises i feltet til parametervisning 
(Fig. 5-12/9) i følgende rækkefølge:

F-SW

Faktisk energiniveau i mJ/mm2 eller i MPa

Nominelt antal chokbølger eller nominel total 
energi

Faktisk frekvens

Faktisk antal chokbølger 

Faktisk total energi i J

Efter første opstart af enheden samt efter ændring af betjeningstilstand, indlæsning af 
konfiguration og parameterændring blinker skærmen og skal bekræftes ved berøring 
af visningsfeltet eller en parameter.

Valgområde:

 – Valgområdet (se billedet nedenfor) på skærmen til parameterindlæsning inde-
holder felterne “Energi”, “Antal” og “Frekvens” til valg af nominelle værdier.

Fig. 5-13   Skærm til parameterindlæsning

 – Når en menu åbnes, vises navnet på den åbnede menu på den øverste linje på 
en mørkeblå baggrund. Undermenupunkter er indrykkede.

 – Et undermenupunkt vælges ved at berøre det tilsvarende område på skærmen.

 – Det valgte undermenupunkt vises på en mørkeblå baggrund.

 – Undermenupunkter, som selv har endnu en undermenu, er identificeret med en 
grøn pil til højre (Fig. 5-14/2).

 – Hvis der er mere end 4 menupunkter, kan de vælges ved brug af piletasterne 
(Fig. 5-14/1). Hvis en af piletasterne forsvinder, betyder det, at der ikke kan 
foretages flere valg i den retning.

 – Når en undermenu er blevet valgt, kan den åbnes ved brug af knappen “OK”.
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1

2

 
Fig. 5-14   Liste over undermenupunkter
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5.2 Oversigt over menufunktioner

Advarsler  

Dataoverførsel  

Afslut kontrolprogram  

Sprog  

Skærm til parameterindlæsning  

Hovedmenu 1. undermenu  

Menu  

Nulstil beh. tæller

Gem konfiguration  

Indlæs konfiguration  

Gem konfiguration  

Indlæs konfiguration  

Egne anvendelser 

Ortopædiske indikationer  

Urologiske indikationer  

Tastatur  

Tastatur  

Indstillinger Indstillinger 

Info  

Sprog  

Tid  

Kalibrering af berøringsskærm  

Tøm vandkredsløbet  

Fyld vandkredsløbet  

Udluft vandkredsløbet 

Nulstil tid for vandskift 

Specifikation af mJ/mm2/Mpa 

Specifikation af antal chockbølger/total energi  

Autofrekvens [til]  

Advarselshistorik  

Softwareopdatering  

Prædefinerede applikationer  

Service  

2. undermenu  

Fig. 5-15   Menuoversigt
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Vindue til 
parameterindlæsning

 – Fastlæggelse af behandlingsparametre.

Hovedmenu

Nulstil beh. tæller  – Nulstilling af de faktiske værdier i den valgte 
betjeningstilstand (chokbølgetæller, total energi, luk 
patientjournal).

Gem konfiguration  – Lagring af indikationsspecifikke (med en * foran) eller 
patientspecifikke behandlingsparametre.

Indlæs konfiguration  – Indlæsning af allerede gemte behandlingsparametre, 
åbning af patientjournalen.

 – Tastaturvinduet i den 2. undermenu giver brugeren 
mulighed for at indtaste sin egen tekst. Dette kan dog 
også gøres ved at tilkoble et separat USB-tastatur (USB-
tilslutning).

Advarsler  – Liste over aktuelle advarsler.

Dataoverførsel  – Eksport af behandlingsdata (ved brug af denne undermenu 
er det muligt at overføre behandlingsdata som filer til en 
USB-nøgle og åbne dem i Excel).

 – Backup af indstillinger (backup).

 – Gendannelse af indstillinger (backup).

1. undermenu

Indstillinger Se 1. undermenu

Info  – Samlet antal chokbølger og instrumentets driftstimer 
(afhængigt af den valgte betjeningstilstand).

 – Samlet antal chokbølger for det respektive håndstykke, 
data om overvågningssoftware, operativsystem, 
hardwarens serienummer og ændringsstatus.

 – Oplysninger om moduler: Rul til den anden side af 
vinduet Info ved brug af piletasterne for at se modulernes 
serienumre og indekser.
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Advarselshistorik  – Liste over de sidste 100 advarsels- og 
fejlmeddelelser.

Sprog  – Indstilling af sprog.

Tid  – Indstilling af dato og klokkeslæt.

Kalibrering af berøringsskærm  – Denne funktion giver mulighed for at rekalibrere 
berøringsskærmen, dvs. med henblik på korrekt 
genkendelse af berøringskoordinater.

Tømning af vandkredsløb 
Fyldning af vandkredsløb

 – De tilsvarende sekvenser til tømning eller fyldning af 
vandkredsløbet aktiveres.

Udluftning af vandkredsløb  – De tilsvarende sekvenser til udluftning af 
vandkredsløbet aktiveres.

Nulstilling af tid for vandskift  – Nulstiller påmindelsesfunktionen for vandfornyelse.

Softwareopdatering  – Overførsel af en softwareopdatering fra  
USB-nøglen.

Specifikation af antal chokbølger/
total energi

 – Skift mellem nominel værdispecifikation for antal 
chokbølger og total energi.

Autofrekvens til/fra  – Valg af et energiniveau får instrumentet til 
automatisk at skifte til den højest tilladte frekvens.

 Hvis denne funktion ikke er aktiveret, overstiges den 
valgte frekvens ikke, når energiniveauet ændres. 
Den tilpasses dog i forhold til energiniveauet.
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5.3 Starte instrumentet
• Tænd for Chattanooga Intelect F-SW ved brug af tænd/sluk-kontakten.

ADVARSEL!

Hvis et kontrolpanel eller en touchskærm/betjeningsmonitor ikke 
virker, kan patientens sikkerhed ikke længere garanteres.
Risiko for at patienter sættes under belastning som følge af ineffektiv 
behandling eller endog risiko for svækkelse af deres helbred!

• Afbryd behandlingen.

• Informer dit servicecenter.

Fyldning af vandkredsløbet

Første gang instrumentet tændes, og hver gang F-SW-håndstykket skiftes, vil 
instrumentet vise meddelelsen “Fyld vandkredsløb”.
Berør “OK” for at bekræfte meddelelsen.
Anvisningerne på skærmen vil guide brugeren gennem de påkrævede trin. 

 – Tilslut den fulde vandpose

 – Fyld vandkredsløbet

 – Fjern vandposen

Der findes en detaljeret beskrivelse i kapitel 6.4.2 Fyldning aF Vandkredsløbet.

Opvarmningsfase

En gang om dagen starter Chattanooga Intelect F-SW en opvarmningsfase, som varer 
ca. 3 minutter. Forløbet er vist i statusindikatoren.
Vandkredsløbet aftappes.

• Kontrollér, at F-SW-håndstykket er korrekt placeret i holderen, og at der ikke er sat 
noget afstandsstykke på.

Fig. 5-16   Opvarmningsfase

BEMÆRK

Ingen F-SW-chokudløsning er mulig under opvarmningsfasen. Alle instrumentets 
andre funktioner kan dog benyttes.
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Indlæsningstest

Der udføres en indlæsningstest en gang om dagen, når Chattanooga Intelect F-SW 
tændes første gang. Denne test finder sted efter opvarmningsfasen.

• Berør kort udløserknappen på F-SW-håndstykket eller fodkontakten, når der bliver 
bedt om det. 

Fig. 5-17   Højspændingstest
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5.4 Indstilling af behandlingsparametre
Når enheden er blevet startet op, viser skærmen automatisk den seneste indstilling. 

• Berør det blinkende parameterdisplay eller et af felterne til parametervalg for at 
bekræfte betjeningstilstanden.

• Vælg den linje af parameteren, som skal ændres.

• Indstil værdien ved brug af piletasterne.

• Udløs chokbølger.

BEMÆRK

Den maksimalt mulige frekvens, ved hvilken chokbølger genereres, afhænger af 
det valgte energiniveau (se tabel nedenfor og på næste side). Forøgelse af energi-
niveauet kan reducere chokbølgefrekvensen.

F-SW

Energifluxdensitet	i	mJ/mm2 Maksimal frekvens håndenhed

0,55 3 Hz

0,50 3 Hz

0,45 3 Hz

0,40 3 Hz

0,35 4 Hz

0,30 4 Hz

0,25 4 Hz

0,20 5 Hz

0,15 6 Hz

0,12 6 Hz

0,10 6 Hz

0,07 6 Hz

0,05 7 Hz

0,03 8 Hz

0,02 8 Hz

0,01 8 Hz

Tabel 5 -2     Indstilling af behandlingsparametre i F-SW-tilstand
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C-ACTOR

Energifluxdensitet	i	mJ/mm2 Maksimal frekvens håndenhed

1,24 3 Hz

1,14 3 Hz

1,02 3 Hz

0,88 3 Hz

0,76 4 Hz

0,69 4 Hz

0,56 4 Hz

0,45 5 Hz

0,33 6 Hz

0,25 6 Hz

0,13 7 Hz

0,08 8 Hz

0,05 8 Hz

0,03 8 Hz

Tabel 5 -3     Indstilling af behandlingsparametre i C-ACTOR-tilstand
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5.5 Energidisplayfunktion

For at sikre at energiniveauet altid vises korrekt, omfatter systemet en selvover-
vågningsfunktion.  
Derfor sammenligner systemet hele tiden den nominelle energiværdi med den aktuelle 
energiværdi under udsendelse af trykbølger.  
Hvis disse værdier ikke matcher hinanden, vises energiniveauet med gråt og skifter til 
hvidt så snart det ønskede værdisæt nås.

Fig. 5-18   Energiniveau er endnu ikke nået

Hvis forskellen fortsætter, deaktiveres udsendelsen af trykbølger, og der vises en 
fejlmeddelelse.

Fig. 5-19   Fejl: Energiniveau ikke indstillet

Hvis denne advarsel vises, kan du acceptere dette ved at trykke på “OK”. Meddel dit 
servicecenter hvis fejlen fortsætter.
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5.6 Lagring af behandlingsparametre
• Berør knappen “Menu”.

• Vælg funktionen “Gem konfiguration” som vist på billedet (1) for at gemme den 
aktuelle indstilling for behandlingsparametre.

• Berør knappen “OK”.

1

2

Fig. 5-20   Lagring af behandlingsparametre

Der vises en liste med i alt 100 hukommelsesplaceringer på berøringsskærmen 
i undermenuen “Gem konfiguration”. System lagrer automatisk de nye 
parameterkonfigurationer sidst på listen med den/det tilsvarende oprettelsesdato og 
-klokkeslæt som vist på billedet (1).

• Berør tasten “Gem” for at gemme den aktuelle indstilling (se billedet herunder).

1

3 2

 
Fig. 5-21   Lagring af behandlingsparametre 

BEMÆRK

Hvis man vælger et felt, som allerede er optaget, bliver man spurgt, om man øns-
ker at overskrive indholdet. Bekræft ved at berøre “OK”, eller annuller valget ved 
at berøre tasten “Tilbage”.
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• For at omdøbe konfigurationen skal man igen berøre den knap, som allerede er 
blevet valgt. Dette aktiverer tastaturvinduet.

Fig. 5-22   Tastaturvindue

Parameterindstillinger kan gemmes enten som en indikation eller under en patients 
navn.

• For at gemme parametrene som en indikation skal man placere en “*” foran 
navnet, eller lade den forblive der (“*indikationsnavn”).

Den gemte og valgte eller indlæste indikation vises på statusbjælken. Denne visning 
forsvinder, hvis en parameter efterfølgende ændres. 

• For at gemme parametrene for en bestemt patient (patientjournal) skal man lagre 
indstillingen direkte under patientens navn (“efternavn, fornavn”). 

Den konfiguration, som er lagret for et patientnavn, vises også på statusbjælken. 
Visningen af patientens navn forsvinder ikke, når parametrene ændres. Alle 
parameterændringer logføres i en tabel. Patientjournalen lukkes, når:

 – en ny patientjournal kaldes frem (indlæses)

 – en indikation indlæses

 – der udføres en parameternulstilling (faktisk værdi)

 – enheden slukkes

• Bekræft hver af indtastningerne ved at berøre knappen “OK”.

• Slet en gemt konfiguration, som der ikke længere er brug for, ved brug af knap-
pen “Slet” (Fig. 5-21/3).

Der kan lagres op til 1000 behandlinger.
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5.7 Indlæsning af behandlingsparametre

Den alfabetiske liste over behandlingsparametre, som allerede er blevet lagret, eller 
over patientjournaler, kan åbnes enten direkte fra skærmen til parameterindlæsning 
eller fra hovedmenuskærmen.

• På skærmen til parameterindlæsning berøres knappen “Konfiguration” (Fig. 5-18).

• På hovedmenuen vælges funktionen “Indlæs konfiguration” fra listen (Fig. 5-20/2).

Menuen “Indlæs konfiguration” indeholder følgende indikationsgrupper: 

 – Egne anvendelser

 – Ortopædiske indikationer

 – Urologiske indikationer

5.7.1 Præ-programmerede indikationer fra producenten

• Berør den knap, hvor det ønskede applikationsområde er vist (se billedet 
herunder).

• Berør knappen “OK”.

Fig. 5-23   Indlæsning af en konfiguration I

• Vælg den ønskede indikation.

Fig. 5-24   Indlæsning af en konfiguration II
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Inden indlæsning af en indikation kan man se yderligere oplysninger om den valgte 
indikation.

• Berør “Notat” for at gøre dette.

Behandlingsnotaterne vil blive vist.

Berør “Tilbage” for at indlæse indikationen og vende tilbage til den forrige skærm.

• Berør “Indlæs”.

Indikationen er blevet indlæst, når den indlæste indikation vises på den grå status-
bjælke (se billedet herunder).

Fig. 5-25   Indlæst indikation

• For at gennemse behandlingsnotaterne skal man berøre navnet på indikationen på 
den grå statusbjælke.

Den indlæste indikation afsluttes ved at

 – Åbne en ny indikation

 – Ændre en behandlingsparameters område

 – Slukke for instrumentet
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5.7.2 Egne anvendelser

• Berør knappen “Egne anvendelser” (se billedet herunder).

• Berør “OK”.

Fig. 5-26   Egne anvendelser

• Berør knappen for den påkrævede indikation (se billedet herunder).

Fig. 5-27   Egne anvendelser

Hvis yderligere oplysninger for den valgte indikation er blevet gemt, får man adgang 
til dem ved at berøre “Notat”.

• For at tilføje yderligere notater skal man berøre tekstfeltet (se billedet herunder) for 
at få vist skærmtastaturet.

1

Fig. 5-28   Tekstfelt til behandlingsnotater
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• Gem teksten ved at berøre “OK”.

• Berør knappen “Tilbage” for at se listen over egne anvendelser.

• Berør knappen “Indlæs”.

Den fremhævede indikation vil blive indlæst. Indikationen er blevet indlæst, når den 
indlæste indikation vises på den grå statusbjælke.

• Berør den grå statusbjælke for at gennemse behandlingsnotaterne.

Den indlæste indikation afsluttes ved at

 – Åbne en ny indikation

 – Ændre en behandlingsparameters område

 – Slukke for instrumentet

5.8 Patientjournal

• Berør knappen “Egne anvendelser” (se billedet herunder).

• Berør “OK”.

• Berør den knap, hvor det ønskede patientnavn er vist.

Fig. 5-29   Indlæsning af en patientjournal

• Berør knappen “Protokol”.

Patientjournalen vil blive vist.

Tekstfelter

Fig. 5-30   Patientjournal – behandlingsdetaljer
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n patientjournal består af behandlingsdetaljer og en tabel med behandlingsparametre, 
som automatisk oprettes af instrumentet.

Hver gang der tages adgang til en patient, gemmes der en ny behandling med den 
aktuelle dato til vedkommendes patientjournal. 

Fig. 5-31   Behandlingsparametre

• For at tilføje yderligere behandlingsdetaljer skal man berøre tekstfeltet  
for at få vist skærmtastaturet.

• Gem teksten ved at berøre “OK”.

• Berør knappen “Tilbage” for at se listen over interne applikationer.

• Berør knappen “Indlæs”.

Behandlingsparametrene for den fremhævede patient vil blive indlæst.

Behandlingsparametrene er blevet indlæst, når patientens navn vises på den grå 
statusbjælke på protokolskærmen.

• Berør den grå statusbjælke for at gennemse patientjournalen.

Patientjournalen lukkes ved at

 – Åbne en ny patientjournal eller indikation

 – Nulstille chokbølgetælleren

 – Slukke for instrumentet
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5.9 Visuel analog skala (VAS)
Den visuelle analoge skala i patientjournalen kan benyttes til at vurdere behandlingens 
fremgang.

VAS måler patientens subjektive smerteoplevelse på en skala fra 0 til 10, inden for 
hvilken patient kan klassificere sin smerteintensitet. Startpunktet (0) står for “ingen 
smerte”, mens slutpunktet (10) står for den “værst tænkelige smerte”. 
I hver behandlingssession bliver patienten bedt om igen at tildele en værdi til den 
smerte, vedkommende har følt siden den sidste behandling.
Faldet i VAS-værdierne i løbet af behandlingen giver en indikation på behandlingens 
succes.

• Berør og træk pilen for at flytte den til det punkt på skalaen 
(se billedet herunder) hvor patienten har tildelt sin smerteintensitet.

• Berør “OK” for at fiksere pilen. 

VAS-skala

Fig. 5-32   Indstilling af VAS-værdi

Pilen kan ikke længere flyttes, og den indstillede værdi vises i den venstre kant af  
VAS-skalaen.

Fig. 5-33   Indstil VAS-værdi
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5.10 Dataoverførsel
Ved brug af denne funktion kan behandlingsdata eksporteres til en USB-nøgle i et 
format, som kan åbnes i Excel. Desuden kan betjeningsdata gemmes (backup) eller 
gendannes efter en reparation, eller hvis instrumentet udskiftes.

• Sørg for, at USB-nøglen understøtter USB V1.1-protokollen. Der kan bestilles en 
valideret USB-nøgle hos forhandleren.

Eksport af behandlingsdata

• Indlæs en patientspecifik parameterpost.

•  Vælg funktionen “Dataoverførsel” / “Eksporter beh.data” i den  
1. undermenu (se billedet herunder).

1

2

3

Fig. 5-34   Dataeksport

• Sæt USB-nøglen i USB-porten, så snart der bliver bedt om det (se billedet 
herunder) , og bekræft ved at berøre “OK”.

Fig. 5-35   Dataeksport

USB-forbindelsen oprettes.
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Fig. 5-36   Oprettelse af USB-forbindelse

Dataene overføres, når USB-forbindelsen er blevet oprettet. Patientjournalens 
eksportfilnavn er protokol_navn.csv.
Alle data eksporteres, hvis ingen patientjournal eller ingen indikation er blevet åbnet. 
Journaldataenes eksportfilnavn er protokol_DatoKlokkeslæt.csv. 

• Vent, til meddelelsen “Eksport afsluttet” vises på skærmen 
(se billedet herunder), og tag derefter USB-nøglen ud.

Fig. 5-37   Dataeksport fuldført

Backup af indstillinger

Brug funktionen “Backup af indstillinger” til at gemme konfigurationsindstillinger, 
patient- og indikationsdata på en USB-nøgle som en backup (i et filformat, som kun 
kan læses af instrumentet).

• Vælg funktionen “Dataoverførsel” / “Backup af indstillinger” i den  
1. undermenu (Fig. 5-34/2).

• Sæt USB-nøglen i USB-stikket, så snart der bliver bedt om det, og bekræft ved at 
berøre “OK”.

Når USB-forbindelsen er blevet oprettet, udføres data-backup’en og tekstvinduet viser 
backup-filens navn.

• Tag USB-nøglen ud.
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Gendannelse af indstillinger

Systemet gendannes til datastatussen for den sidste backup ved brug af funktionen 
“Gendan indstillinger”.

• Vælg funktionen “Dataoverførsel” / “Gendan indstillinger” i den 1. undermenu 
(Fig. 5-34/3).

• Sæt USB-nøglen med backup-filen i USB-porten, så snart der bliver bedt om det, 
og bekræft ved at berøre “OK”.

Backup-filen indlæses på systemet, når USB-forbindelsen er blevet oprettet. Brugeren 
bliver bedt om at genstarte systemet, når gendannelsesproceduren er afsluttet.

• Tag USB-nøglen ud og genstart instrumentet.
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5.11 Softwareopdateringer

5.11.1 Indlæsning af softwaren på USB-nøglen

5.11.1.1 Udpakning af softwaren ved brug af Windows

• Gem ZIP-filen på computerens harddisk.

• Højreklik på ZIP-mappens ikon. 

• Vælg emnet “Stifinder” i den genvejsmenu, som vises.

Fig. 5-38   Vælg “Stifinder”

Mappen med opdateringsfilerne vises til venstre i vinduet.

Fig. 5-39   Mappe med opdateringsfiler

• I denne mappe: Vælg filerne “combiselect_update.ini” og  
“combiselect_update_img.ini” og mappen “ffsdisk”, og kopiér dem til USB-
nøglen.

• Start softwareopdateringen som beskrevet.
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5.11.2 Udpakning af softwaren ved brug af WinZip

• Sæt USB-nøglen i computeren.

• Gem ZIP-filen på USB-nøglen.

Fig. 5-40   Zip-fil gemt på USB-nøgle

• Højreklik på ZIP-filens ikon.

• Vælg WinZip-ikonet i genvejsmenuen.

• Vælg “Udpak hertil” (se billedet herunder).

Fig. 5-41   Udpakning af filer

• Efter udpakningen vises følgende filer på USB-nøglen:  
“combiselect_update.ini”, “combiselect_update_img.ini” og mappen “ffsdisk”.

Fig. 5-42   Filer er blevet udpakket

• Tag USB-nøglen ud, og start softwareopdateringen som beskrevet i det 
efterfølgende kapitel
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5.11.3  Opdatering af softwaren på instrumentet

• Vælg funktionen “Opdater software” i menuen “Indstillinger”.

• Sæt USB-nøglen i USB-porten på Chattanooga Intelect F-SW, så snart der bliver 
bedt om det, og bekræft ved at berøre “OK”.

Fig. 5-43   Softwareopdatering 

Opdateringen udføres, når USB-forbindelsen er blevet oprettet.

• Vent, til opdateringen er afsluttet. 

Fig. 5-44   Installation fuldført

• Berør “OK”.

• Tag USB-nøglen ud.

Instrumentet er klar til brug.

5.12 Nulstilling af chokbølgetælleren for behandling

• For at resette det anvendte tælleværk til “0” vælges menumuligheden “Act. val. 
reset” (se billedet herunder). Du kan også berøre tælleværksdisplayet.

Fig. 5-45   Nulstilling af chokbølgetælleren for behandling



13 610 02 1018

51

B
et

je
n

in
g

5.13 Funktionen “Autofrekvens”
Hvis funktionen “Autofrekvens” er aktiveret, bliver frekvensen automatisk forøget til 
den højest mulige indstilling, når energiniveauet reduceres i F-SW-tilstand  
(se kapitel 5.4 indstilling aF behandlingsparaMetre, Tabel 5 -1).

• Vælg F-SW-betjeningstilstanden, hvis denne funktion skal være deaktiveret.

• Aktivér emnet “Autofrekv. [til]” i menuen “Indstillinger” (se billedet herunder).

1

Fig. 5-46   Autofrekvens til

Instrumentet skifter automatisk til “Autofrekv. [fra]” status (se billedet herunder).

1

Fig. 5-47   Autofrekvens fra

Den valgte frekvens vil nu ikke blive overskredet, selv når energiniveauet ændres.

• Berør knappen “Menu slut” for at vende tilbage til hovedmenuen.

BEMÆRK

Frekvensen kan reduceres manuelt.
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5.14 Opstart

Tænd instrumentet som beskrevet i kapitel 5.3 starte instruMentet.

• Kontrollér, at der ikke er bobler i F-SW-håndstykket.

• Gå frem som følger, hvis der er synlige bobler under koblingsskiven: Placer hånd-
stykket i håndstykkeholderen. Der må ikke være fastgjort et afstandsstykke. 

Fig. 5-48   Optimal håndstykkeposition

Dette sikrer, at luftboblerne altid vil blive suget ud af håndstykket.

• Fastgør håndstykket i denne position i ca. 3 minutter, indtil sugeproceduren er 
afsluttet.

• For at arbejde i F-SW-tilstand skal chokenergien være indstillet til en indledende 
værdi på 0,1 mJ/mm2.

Det maksimale energiniveau svarer til en energifluxtæthed på 0,55 mJ/mm2.

• Valgfrit: For at arbejde i C-ACTOR-tilstand indstilles impulsenergien til en startvær-
di på 0,03 mJ/mm2.

Det maksimale energiniveau svarer til en energifluxdensitet på 1,24 mJ/mm2.

BEMÆRK

Den højest tilladte frekvens indstilles altid, når der vælges et energiniveau 
(se kapitel 5.4 indstilling aF behandlingsparaMetre, tabel 5 -1 og tabel 5 -2) 
Denne frekvens kan reduceres manuelt. (Se desuden kapitel 5.13 FunktiOnen 
“autOFrekVens”.)

• Tryk på F-SW-udløserknappen.
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Udløserknappen fungerer som en tænd/sluk-knap, når der trykkes kortvarigt på 
den (< 1,5 s). Når der trykkes på den i længere tid (> 1,5 s), fungerer den som en 
vippekontakt, dvs. chokbølgerne fortsætter, indtil knappen slippes. 

BEMÆRK

Hvis en nominel chokbølgeværdi på mindre end 1000 chokbølger vælges (f.eks. 
400 chokbølger), vises der et vindue med følgende tekst, når den nominelle værdi 
er blevet nået: “Indstillet værdi for antal/energi nået”.

Meddelelsen kan anerkendes ved at berøre knappen “OK” eller den tilsvarende 
udløserknap. Yderligere behandling er mulig. 

Hvis den nominelle chokværdi er 0 (vises som “ - ”), forekommer stoppet først ved 
19.999 chok. 

Denne meddelelse aktiveres igen, så snart der nås et multipel af den indstillede 
nominelle værdi (f.eks. 800 chokbølger, 1200 chokbølger osv.).

Hvis der vælges en nominel værdi over 1000 chokbølger (f.eks. 1700 chokbølger), 
udløser instrumentet automatisk et sikkerhedsstop ved 1000 chokbølger (se 
billedet nedenfor). Det næste stop forekommer, når den indstillede nominelle 
værdi er nået. Efter dette fortsætter tælleren med at stoppe ved intervaller på 
1000 (f.eks. 2700, 3700 osv.).

Fig. 5-49   Sikkerhedsstop
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5.15 Funktionskontroller

Udfør følgende funktionskontroller, når systemet er blevet installeret:

• Kontrollér, om der er skader på kontrolenheden og håndstykkerne.

• Start Chattanooga Intelect F-SW (se kapitel 5.14 Opstart).

• Indstil energiniveauet i F-SW-tilstand til 0,2 mJ/mm2.

• Option: Sæt energi niveau i C-Actor mode på 0.69 mJ/mm2.

• Nulstil det aktuelle antal af chokbølger på kontrolpanelets parameterdisplay (se 
kapitel 5.12 nulstilling aF chOkbølgetælleren FOr behandling).

• Udløs chokbølger med en chokfrekvens på 4 Hz.

• Udløs chokbølger ved brug af fodkontakten, hvis den benyttes.

• Kontrollér, at de udløste chokbølger optælles korrekt på chokbølgetælleren for 
behandlingen.

BEMÆRK

Den funktionelle kapacitet for F-SW håndenheden kan om nødvendigt tjekkes ved 
hjælp af specielle farvefølsomme tryksensorer.

5.16 Standardindstillinger

• Inden hver behandling skal det sikres, at antallet af chokbølger og den faktiske 
energiværdi er sat til nul (se kapitel 5.12 nulstilling aF chOkbølgetælleren FOr 
behandling).

BEMÆRK

Sæt den nominelle værditæller til den påkrævede værdi. Symbolet “-” vises, hvis 
nul vælges. Instrumentet fungerer så uden en nominel værdispecifikation.

• Start F-SW-behandlingen ved et energiniveau på 0,1 mJ/mm2 og en frekvens på 6 
Hz.

• Start C-ACTOR-behandlingen på et energiniveau på 0,03 mJ/mm2 og en frekvens 
på 6 Hz.
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5.17 Behandling
Sikkerhedsoplysninger

Inden udstyret benyttes, skal brugeren kontrollere at det fungerer sikkert og er i god 
stand.

• Efter hver gang udstyret har været transporteret, skal det sikres at alle 
funktionstjek af udstyret er blevet udført inden du starter en behandling. Læs mere 
om dette i kapitel 5.15 FunktiOnstjek.

• Læs kapitel 1 generelle sikkerhedsOplysninger, inden behandlingen startes.

FORSIGTIG!

Håndenhed er ikke korrekt placeret.

Svækkelse af helbredet som følge af ineffektiv behandling!

• Definer behandlingszonen, og kontroller at placeringen af 
håndenheden altid korresponderer med behandlingszonen.

• Sørg for at behandlingen kun udføres af brugere som opfylder 
betingelserne i kapitel 2.2 FOrudsætninger FOr betjening.

• Af sikkerhedshensyn må udstyret ikke benyttes til andre formål end specificeret i 
kapitel 2.1.1 indikatiOner!

Alle status- og fejlmeddelelser som fremkommer under behandling, skal altid straks 
følges!

FORSIGTIG!

Skadevirkning på patienter og behandlere

• Der må ikke foretages rengøring eller vedligeholdelse af udstyret 
mens patienten behandles.

• Applicer en tilstrækkelig mængde gel på patientens hud i det område der skal 
behandles, samt på F-SW-koblingsmembranen eller koblingspuden.

5.18 Sluk maskinen
• Sluk Chattanooga Intelect F-SW ved hjælp af hovedafbryderen.
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6 Rengøring, vedligeholdelse og serviceeftersyn

FORSIGTIG!

Skadevirkning på patienter og behandlere

• Der må ikke foretages rengøring eller vedligeholdelse af udstyret 
mens patienten behandles.

6.1 Rengøring af udstyret
Regelmæssig rengøring af systemet sikrer perfekt hygiejne og funktion af 
Chattanooga Intelect F-SW.

FORSIGTIG!

Elektrisk risiko!

Afbryd strømforsyningen til udstyr og tilbehør inden rengøring og 
serviceeftersyn påbegyndes!

• Træk stikket ud af stikkontakten!

Generel udvendig rengøring afhænger af brugshyppighed og anvendelse af udstyret.

Alle dele der kommer i kontakt med patienten, skal rengøres efter hver behandling.

• Afvask udstyrets dele af med en fugtig klud.

• Til rengøring bruges en lunken fortyndet opløsning af ikke vegetabilsk sæbevand.

OBS

Det er vigtigt at der ikke trænger væske ind i hverken udstyret eller dets rør/
slanger.

Ventilationsspalter

• Hold ventilationsspalterne rene.

Monitor og touchskærm

Til rengøring af LC-display må der kun bruges en klud der er fugtet med vand uden 
tilsætning af rengøringsmiddel.

• Afvask displayet.

• Tør derefter skærmen af med en bomuldsklud til den er tør.

• Fjern straks forureninger (fx stænk af kontrastmiddel).
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6.2 Rengøring af håndstykket

6.2.1 Udskiftning af afstandsstykket

BEMÆRK

For at skifte afstandsstykket skal der påføres en dråbe siliconeolie på 
koblingsskiven som et koblingsmedium.

• Skru afstandsstykket godt fast på håndstykket ved brug af fastspændingsringen.

1 afstandsudstyr

2 spændering

Afmontering af 
afstandsudstyret

Påmontering af 
afstandsudstyret

1

2

Fig. 6-50   Montering af afstandsudstyret

• For at frigøre: Tryk fastspændingsringen bagud, og skru den løs.

    

Fig. 6-51   Frigørelse af afstandsstykket
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BEMÆRK

Afstandsstykket har en begrænset levetid. Det skal udskiftes, hvis der er 
synlige ændringer i materialet (misfarvning, pletter, striber, luftbobler), 
deformation af overfladen i koblingsområdet eller udsivninger. 

Afstandsstykket skal udskiftes mindst hver 12. måned.

6.2.2 Genklargøring af håndstykke og afstandsstykker
Efter hver behandlingssession skal alle dele af håndstykket, som har været i kontakt 
med patienten, omhyggeligt rengøres og desinficeres, inden der foretages yderligere 
behandlinger.

Anvisningerne skal derfor overholdes nøje for at undgå komponentskader og 
forhindre fejlfunktion. 

Sørg for, at følgende midler og redskaber er til rådighed til rengøring og desinfektion: 

 – rene, bløde og fnugfri rengøringsservietter

 – rengøringsmiddel

 – alkoholbaseret desinfektionsmiddel til overflader

6.2.2.1 Rengøring

• Skru afstandsstykket af håndstykket som beskrevet i kapitel 6.2.1 udskiFtning aF 
aFstandsstykket.

• Rengør håndstykket og afstandsstykkerne for koblingsgel, overskydende olie og 
vandopløselige kontaminanter ved brug af en fugtig klud.

6.2.2.2 Disinfektion

• Desinficer håndstykket og afstandsstykkerne med et alkoholbaseret 
desinfektionsmiddel til overflader.

• Sprøjt håndstykket og afstandsstykkerne med en desinfektionsspray. 

• Aftør håndstykket og afstandsstykkerne med en blød, fugtig klud. 

• Tør håndstykket og afstandsstykkerne med en tør, absorberende, blød og fnugfri 
klud. 

BEMÆRK

Koblingspuden og afstandstykkerne skal beskyttes mod mekaniske skader. 
Der må ikke benyttes metalgenstande eller skarpe genstande til rengøring. 
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OBS

Rengørings- og desinfektionsmidler kan forringe koblingsskivens 
karakteristika.

• Der må ikke anvendes vegetabilske sæbeopløsninger eller 
vegetabilske olier.

• Der må ikke benyttes midler, som indeholder følgende: 

 – Anilin

 – Dimethylformamid

 – Ethylacetat

 – Methylenchlorid

 – N-methylpyrrolidon

 – Salpetersyre, 20 procent

 – Saltsyre, 20 procent

 – Svovlsyre, 20 procent

 – Trichlorethylen

 – Tetrahydrofuran

 – Toluen

BEMÆRK

De her anførte indholdsstoffer et ikke-bindende eksempler. Der 
er ikke fremsat nogen påstande, hvad angår fuldstændigheden af 
denne liste.

6.3 Rengøring af den valgfri fodkontakt

• Rengør fodkontakten med sæbevand eller et mildt rengøringsmiddel.

BEMÆRK

Fodkontakten er beskyttet mod indtrængen af vand i henhold til klassifikation IPX8 
som anført IEC 60529. 
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6.4 Vandfornyelse
Vandet i F-SW-håndstykkets kølekredsløb skal fornys ca. hver 6. måned.
Instrumentet viser automatisk en meddelelse om dette, når det tændes, hvis det er tid 
til vandfornyelse (se billedet herunder).

Fig. 6-52   Meddelelse om vandfornyelse

• Berør knappen “OK” for at anerkende denne meddelelse.

 – Meddelelsen vil ikke længere blive vist, når vandet er blevet fornyet.

6.4.1 Tømning af vandkredsløbet

Vandkredsløbet skal tømmes, hvis instrumentet ikke skal benyttes i flere uger.

• Sørg for, at instrumentet står på en jævn overflade.

• Vælg F-SW mode.

• Aktivér betjeningstilstanden “Tøm vandkredsløb” i menuen “Indstillinger” (se 
billedet herunder).

1

2

3

4

Fig. 6-53   Vandfornyelse

• Tilslut vandposen til Chattanooga Intelect F-SW, så snart meddelelsen vises (se 
billede næste side).
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Fig. 6-54   Tømning af vandkredsløbet I

Meddelelsen “Vent...” vises sammen med en statusindikator på skærmen.

• Lad resten af vandet løbe ud af håndstykket ved at holde F-SW-håndstykket lodret 
over instrumentet, så snart der bliver bedt om det. Sørg for, at håndstykkets 
koblingsskive peger opad.

Fig. 6-55   Tømning af vandkredsløbet II 

Meddelelsen “Vent...” vises sammen med en statusindikator på skærmen.

• Vent, til instrumentet er klar. Skærmen viser, når vandkredsløbet er tomt.

Fig. 6-56   Tømning af vandkredsløbet III

• Åbn låsen på slangetilslutningen og træk slangen ud af slangekonnektoren.

• Fjern den fulde vandpose, og bortskaf indholdet. 
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6.4.2 Fyldning af vandkredsløbet

• Sørg for, at instrumentet står på en jævn, vandret overflade.

• Skyl vandposen indvendigt.

• Brug udelukkende demineraliseret vand (i overensstemmelse med  
VDE 0510, f.eks. vand til batterier eller strygejern) til at skylle eller fylde vandposen.

• Fyld vandposen til randen.

Fig. 6-57   Fyldning af vandposen

OBS

• Der må ikke benyttes vand, som er blevet destilleret mere end én gang!

• Når vandposen er blevet fyldt, skal der være så få bobler som muligt i tilslutnings-
slangen. Tryk lukkeventilen indad for at lukke luft ud (se billedet nedenfor) indtil 
slangen er helt fyldt med vand.

Fig. 6-58   Udluftning af tilslutningsslangen

• Placer F-SW-håndstykket i F-SW-håndstykkeholderen, så eventuelle luftbobler, som 
dannes, omgående vil blive suget op af boblefælden.

• Aktivér betjeningstilstanden “Fyld vandkredsløb” i menuen “Indstillinger”.

• Tilslut vandposen til vandslangetilslutningen bag på instrumentet, så snart medde-
lelsen vises.
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Fig. 6-59   Fyldning af vandkredsløbet I

• Hold samtidigt vandposen over instrumentet, så vandet kan flyde optimalt ud. 
Hæng posen på et dropstativ, hvis det er nødvendigt.

• Berør “OK”.

En statusskærm med meddelelsen “Vent...” vises på skærmen.

• Så snart vandkredsløbet er blevet fyldt, beder instrumentet om, at vandposen fjer-
nes (se billedet herunder). Der kan være vand tilbage i posen.

Fig. 6-60   Fyldning af vandkredsløbet II

• Tryk på låsen på slangekonnektoren, og træk slangen ud af tilslutningen.

• Bekræft ved at berøre “OK”.

Der kan være luftbobler i system, efter at vandet er blevet skiftet. 
Instrumentet skal bruge ca. 15 minutter til at fjerne disse luftbobler. Der vises en 
statusbjælke (se billede næste side).
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Fig. 6-61   Udluftning af vandkredsløbet

• Vent på, at meddelelsen forsvinder, og vend derefter tilbage til skærmen til 
parameterindlæsning ved at berøre knappen “Menu slut”.

• Kontrollér, at der ikke er bobler under F-SW-håndstykkets koblingsskive. Hvis 
der er bobler til stede, skal håndstykket holdes nedad i lodret position et øjeblik. 
Luftboblerne vil så automatisk blive suget ind af boblefælden. 

6.4.3 Udluftning af vandkredsløbet

• Vælg “Udluft vandkredsløb” på menuen “Indstillinger” (Fig. 6-53/3).

Der vises en statusbjælke (Fig. 6-61).

• Vent på, at meddelelsen forsvinder, og vend derefter tilbage til skærmen til 
parameterindlæsning ved at berøre knappen “Menu slut”.

• Kontrollér, at der ikke er bobler under F-SW-håndstykkets koblingsskive. Hvis 
der er bobler til stede, skal håndstykket holdes nedad i lodret position et øjeblik. 
Luftboblerne vil så automatisk blive suget ind af boblefælden.

6.4.4 Nulstilling af tid for vandskift
Hver sjette måned beder instrumentet brugeren om at forny vandet. Meddelelsen 
forsvinder ikke permanent, før vandet er blevet fornyet.
Funktionen “Nulstil tid for vandskift” kan vælges for at annullere denne 
påmindelsesfunktion eller for at tilpasse den til en ny datoindstilling.

• Aktivér betjeningstilstanden “Nulstil tid for vandskift” i menuen “Indstillinger”.

Tidspunktet, hvor påmindelsen om vandfornyelse udløses, flyttes automatisk seks 
måneder frem. Et vindue, som viser den nye dato for vandfornyelse, vises kort på 
skærmen.

• Tryk på knappen “Menu slut” for at åbne skærmen til parameterindlæsning.

Hvis vandet ikke fornys med jævne mellemrum, kan det nedsætte instrumentets 
levetid.
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6.5 Udskiftning af sikringer
Sikringsholderen findes på bagpanelet af Chattanooga Intelect F-SW.

• Skub clipsen på sikringsholderen til højre, og tag holderen af kabinettet.

1

Fig. 6-62   Sikringsholder

• Træk de gamle sikringer ud af sikringsholderen.

1

Fig. 6-63   Udskiftning af sikringer

• Udskift sikringerne (T 5 AH / 250  VAC).

• Skub sikringsholderen tilbage i åbningen, indtil den klikker på plads.

6.6  Vedligeholdelse og sikkerhedskontroller
Forebyggende vedligeholdelse er ikke nødvendigvis påkrævet. Regelmæssig 
vedligeholdelse kan dog hjælpe med at identificere mulige defekter på et tidligt 
tidspunkt, og dermed øge instrumentets sikkerhed og levetid.
Vedligeholdelse kan bestilles hos vores regionale repræsentanter i dit område.
Vi anbefaler, at funktions- og sikkerhedskontroller udføres mindst én gang 
om året. De nationale bestemmelser om forebyggelse af ulykker samt test- og 
inspektionsintervaller, der er foreskrevet for medicinsk udstyr, skal naturligvis 
overholdes.

Følgende kontroller skal udføres for at sikre, at Chattanooga Intelect F-SW kan 
betjenes sikkert. 

1 Lækstrømstest i overensstemmelse med nationale bestemmelser.

2 Impedanstest (med strømkabler, herunder applikatorkabinet) i overensstemmelse med 
nationale bestemmelser.

3 Tjek vigtig funktionalitet

BEMÆRK

Kontakt den lokale forhandler for at få flere oplysninger om 
sikkerhedskontrollernes indhold og ydeevne.
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6.7 Bortskaffelse
Ved bortskaffelse af medicinsk udstyr skal de relevante landsspecifikke regler følges. 
Når udstyret ikke længere er funktionelt og skal bortskaffes, skal Chattanooga Intelect 
F-SW bortskaffes som elektronisk udstyr.
Må aldrig bortskaffes som husholdningsaffald.

• Kontakt venligst producenten eller leverandøren vedrørende dette.

• Ved bortskaffelse af sliddele skal de relevante nationale regler for bortskaffelse 
følges.

• Relevante oplysninger i driftsvejledningen skal følges for det øvrige udstyr.

6.8 Reparation

Reparationsarbejde på defekte instrumenter må kun udføres af personale, som 
producenten har autoriseret på passende vis. Der må kun anvendes originale 
reservedele til dette formål. Personalet med passende autorisation kan komme fra 
repræsentantvirksomheder og forhandlere.

6.9 Udstyrets levetid

Den forventede gennemsnitlige levetid er ca.: IEC 60601-1:2005 + A1:2012 / EN 
60601-1:2006 + A1:2013 is 

 – 15.000 driftstimer for Chattanooga Intelect F-SW

 – 5 millioner stød for F-SW SEPIA LT håndenheden

 – 5 millioner stød for C-ACTOR SEPIA LT håndenheden

Hvis produktlevetiden overskrides, kan det forventes at medføre fejl på instrument og 
tilbehør. Dette gælder også for håndstykker.

Der vil ikke blive anerkendt garantikrav, ud over hvad der er oplyst i kapitel 10 garanti 
Og serVice.
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7 Statusmeddelelser	og	fejlfinding

7.1 Statusmeddelelser

FORSIGTIG!

Funktionsfejl for udstyret eller dets komponenter

Risiko for forskellige skader!

• Alle status- og fejlmeddelelser der optræder under behandlingen, 
skal straks efterkommes.

Indstillet antal chokbølger 
nået

Anerkend meddelelsen. 
Yderligere behandling er mulig.

Sikkerhedsstop chokbølge  
Anerkend meddelelsen. 
Yderligere behandling er mulig.

F-SW: Ladetest mislykket

Genstart instrumentet og gentag 
testen.
Fortsat brug af instrumentet er ikke 
tilladt, hvis fejlen fortsætter.
Underret servicecentret

F-SW: Ladetidslimit 
overskredet

Anerkend meddelelsen.
Underret servicecentret, hvis fejlen 
fortsætter.

F-SW: Vandtemperatur 
for høj  

Anerkend meddelelsen.
Yderligere behandling er mulig, når 
vandtemperaturen er vendt tilbage til 
tilladte værdier.

F-SW: Vandtemperatur 
for lav  

Anerkend meddelelsen.
Yderligere behandling er mulig, når 
vandtemperaturen er vendt tilbage til 
tilladte værdier.

F-SW: Vandstand for lav
Fyld vandkredsløbet (se kapitel 
6.4.2 Fyldning aF Vandkredsløbet)

F-SW: Fejl i vandkredsløb

Pumpedefekt. 
Behandling ikke mulig.
Aftap vandkredsløbet (se 
kapitel 6.4.3 udluFtning aF 
Vandkredsløbet).
Underret servicecentret, hvis fejlen 
fortsætter.

F-SW: Pumpestrøm for lav
Anerkend meddelelsen.
Underret servicecentret, hvis fejlen 
fortsætter.

F-SW: Pumpetemperatur 
for høj  

Anerkend meddelelsen.
Yderligere behandling er mulig, når 
pumpetemperaturen er vendt tilbage 
til tilladte værdier.
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F-SW: 
Terapihovedtemperatur 
for høj

Anerkend meddelelsen.
Yderligere behandling er mulig, når 
behandlingshovedet er vendt tilbage 
til tilladte værdier.

F-SW: Temperatursensor 
(vand) defekt

Genstart instrumentet.
Underret servicecentret, hvis fejlen 
fortsætter.

F-SW: Chokbølge-limit for 
håndsæt nået  

Chokbølgegrænsen for det aktuelle 
håndstykke er nået. Udskift 
håndstykket.

F-SW: Ladeenhed ikke klar  
Anerkend meddelelsen.
Ring til servicecentret, hvis fejlen 
fortsætter efter en nulstilling.

USB-nøgle ikke registreret

Tag USB-nøglen ud, og sluk derefter 
for instrumentet og genstart det. Sæt 
USB-nøglen i igen.

Kontrollér, at der er software på 
USB-nøglen.

Hvis fejlen varer ved, kontrolleres 
det, at USB-nøglen understøtter 
USB V1.1-protokollen. Udskift USB-
nøglen, hvis det er tilfældet.

Utilstrækkelig 
vandmængde. Kontroller 
tilførslen, eller løft 
vandposen.

Fyld vandposen, og kontrollér, om 
vandet flyder ind i vandkredsløbet. 
Informer servicecentret, hvis fejlen 
varer ved.
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7.2 Fejlfinding

FORSIGTIG!

Kobl strømkablet fra instrumentet, inden der udføres nogen 
form for vedligeholdelsesarbejde!

Fejlbeskrivelse Mulig årsag Korrigerende handling

Instrumentet virker 
ikke

Strømsvigt

Defekt strømsikring

Defekt strømstik

Kontrollér 
strømforsyningen.

Udskift sikringerne.

Udskift strømkablet.

Ingen  
F-SW-effektudgang

F-SW-håndstykke defekt

Fejlfunktion i kontrolenheden

Udskift håndstykket.

Ring til servicecentret.

Ingen  
F-SW-effektudgang

Håndstykket er ikke blevet 
genkendt

Kontrollér, at den sort skrue 
er skruet til den korrekte 
stramhed.

Chokudløsningsstøj 
ændrer sig efter flere 
chokbølger

Luft i håndstykket Hold håndstykket vertikalt 
med koblingsskiven nedad, 
så luften suges ud.
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8 Tilbehør 

Produktbeskrivelse Produktnummer

F-SW-håndstykke SEPIA LT 19000

C-ACTOR-håndstykke SEPIA LT 29204.0001

Vandpose 4600

Siliconeolie 4700

Gelflaske 22601

Afstandsstykke I 30 mm 19100

Afstandsstykke II 15 mm 19200

Lukkering 19300

Holder for håndenheden 13-27268

Betjeningsvejledning 13-00061

EU stik 0.0032.012

Vogn til maskinen 4560
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9 Tekniske	specifikationer

9.1 Tekniske	specifikationer	

Chattanooga Intelect F-SW

F-SW-betjeningstilstand
F-SW: Enkelt chokbølge, 
kontinuerlige chokbølger 1 – 8 Hz

C-ACTOR-betjeningstilstand
F-SW: Enkelt chokbølge, 
kontinuerlige chokbølger 1 – 8 Hz

F-SW-energivalg i trin fra 0,01 til 0,55 mJ/mm2

C-ACTOR energivalg 0,03 – 1,24 mJ/mm2

Strømmens indgangsspænding 100 – 240 VAC

Strømfrekvens 50 / 60 Hz

Sikring T5AH/250 VAC

Strømforbrug maks. 450 VA

Omgivende temperatur under betjening 10 – 30 °C

Omgivende temperatur under opbevaring og 
transport 

0 – 60 °C  frostfrit

Omgivende tryk under opbevaring og transport 500 – 1060 hPa

Omgivende lufttryk under betjening 800 – 1060 hPa

Luftfugtighed 
under drift

5 – 55 %, ikke kondenserende

Luft fugtighed ved opbevaring og transport 5 – 95 %, ikke kondenserende

Kontrolenhedens vægt 23,6 kg

Vægt af F-SW håndenhed med kabel, fyldt 990 g

Vægt C-ACTOR håndenhed med kabel, fyldt 990 g

Kabinettets dimensioner (B x H x D) 450 x 165 x 530 mm

Klassificering i henhold til MDD klasse IIb-anordning

Kapslingsklasse IPX1

Tekniske ændringer kan forekomme
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Kilde til trykbølger for F-SW håndenheden

Genereringsmetode elektromagnetisk

Fokuseringsmetode parabolsk reflektor

Energiindstillinger minimum typisk maksimum

Energifluxdensitet (mJ/mm2) 0,10 0,35 0,55

Spidsværdi positivt lydtryk [MPa] 14 36 62

Spidsværdi negativt lydtryk [MPa] 9 13 15

Aksial fokusstørrelse (-6dB fokuszone) 
[mm] 

57 49 34

Lateral fokusstørrelse (-6dB fokuszone) 
[mm] 

5 4 3

Fokusvolumen [cm3] 0,87 0,37 0,14

Afledt akustisk impulsenergi (r=2.5 mm) 
[mJ]

1.7 5.5 8.5

F-SW-håndstykke uden afstandsstykke

Generering af trykbølger elektromagnetisk

Spredning af trykbølger fokuseret

Fokusstørrelse 5 mm x 5 mm x 30 mm

Fokusdybde 50 mm

Dybde af fokusområde min. 35 – 65 mm

Terapeutisk effektiv 
penetrationsdybde, 5 MPa

0 – 125 mm

F-SW-håndstykke med afstandsstykke I (kort)
Fokusstørrelse 5 mm x 5 mm x 30 mm

Fokusdybde 30 mm

Dybde af fokusområde min. 15 – 45 mm

Terapeutisk effektiv 
penetrationsdybde, 5 MPa

0 – 105 mm

F-SW-håndstykke med afstandsstykke II (langt)

Fokusstørrelse 5 mm x 5 mm x 30 mm

Fokusdybde 15 mm

Dybde af fokusområde min. 0 - 30 mm

Terapeutisk effektiv 
penetrationsdybde, 5 MPa

0 - 90 mm

Tekniske ændringer kan forekomme
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Kilde til trykbølge for C-ACTOR håndenhed

Genereringsmetode elektromagnetisk

Fokuseringsmetode parabolsk reflektor

Energiindstillinger minimum typisk maksimum

Energifluxdensitet (mJ/mm2) 0.25 0.76 1.24

Spidsværdi positivt lydtryk [MPa] 18 44 78

Spidsværdi negativt lydtryk [MPa] 12 20 23

Aksial fokusstørrelse (-6dB fokuszone) 
[mm] 

24 22 18

Lateral fokusstørrelse (-6dB fokuszone) 
[mm] 

3,9 2,8 2,1

Fokusvolumen [cm3] 0,2 0,1 0,04

Afledt akustisk impulsenergi (r=2.5 mm) 
[mJ]

3.3 9.5 15

C-ACTOR håndenhed med afstandsudstyr I (kort)

Fokusstørrelse 3 mm x 3 mm x 20 mm

Fokusdybde 15 mm

Dybde fokuszone min. 5 – 25 mm

Terapeutisk effektiv penetrationsdybde, 
5 MPa

0 – 50 mm

C-ACTOR håndenhed med afstandsudstyr II (lang)

Fokusstørrelse 3 mm x 3 mm x 20 mm

Fokusdybde 0 mm

Dybde fokuszone min. 0 – 10 mm

Terapeutisk effektiv penetrationsdybde, 
5 MPa

0 – 35 mm

Softwareversion

Versionsnummeret for udstyrets software kan ses på touchpanelet. Tryk på INFO / 
VERSIONS. Den aktuelle version af software og hardware vises.

Tekniske ændringer kan forekomme
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Essentiel funktionalitet: 

Udstyres sikkerhed (”essentiel funktionalitet”) i henhold til IEC/EN 60601-1, 3. 
udgave: 

 – ME-udstyr må ikke vise forkerte energiniveauer. 

 – ME-udstyr må ikke udsende utilsigtede trykbølger.

BEMÆRK

Når det medicinske produkt distribueres til tredjeparter, skal følgende tages i 
betragtning:

 – Det medicinske produkt skal leveres med fuldstændig dokumentation for 
enheden.

 – Det medicinske produkt må kun eksporteres til udlandet, når det medicin-
ske produkt og de indikationer, der gælder for det, er tilladt i det pågæl-
dende land.
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9.2 Typeskilt Chattanooga Intelect F-SW 

Fig. 9-1   Typeskilt Chattanooga Intelect F-SW

9.3 Overensstemmelse med direktiver

    

Dette medicinske produkt bærer CE-mærket i overensstemmelse 
med direktivet om medicinsk udstyr (MDD) 93/42/EEC.

9.4 Overensstemmelse med standarder
Denne enhed er i overensstemmelse med gældende standarder  

CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1-6:11 + AMD1
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012,
OG C1:2009 OG A2:2010(R)2012 (KONSOLIDERET TEKST)
IEC 60601-1:2012.

I henhold til IEC/EN 60601-1

-  Type af beskyttelse imod elektrisk stød: Beskyttelsesklasse 1

-  Applikationsenhed af type B

* Den aktuelle del består af håndenhedens koblingsfolie.
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EMC-retningslinjer og producentens erklæring

Retningslinjer og producentens erklæring – elektromagnetisk interferens

Chattanooga Intelect F-SW-modellen er beregnet til betjening i det elektromagnetiske miljø, som er 
specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af Chattanooga Intelect F-SW skal sikre sig, at den bruges i 
et sådant miljø.

Måling af udsendt 
interferens

Overholdelse
Elektromagnetisk  

miljø – retningslinjer

HF-emissioner i henhold 
til CISPR 11

Gruppe 1

Chattanooga Intelect F-SW bruger kun HF-energi til interne 
funktioner. HF-emissionerne er derfor meget lave, og det er 
ikke sandsynligt, at de vil forårsage interferens i elektronisk 
udstyr i nærheden. I henhold til EN IEC 60601-2-36:1997 
afsnit 36 er dette ikke gældende under generering og 
udsendelse af trykimpulsen.

HF-emissioner i henhold 
til CISPR 11

Klasse B Chattanooga Intelect F-SW er egnet til brug i alle miljøer, 
herunder boliger og bygninger, som er direkte tilsluttet et 
offentligt lavspændingsnetværk, der forsyner boliger med 
strøm.Harmoniske emissioner i 

henhold til IEC 61000-3-2
Klasse A

Spændingsudsving/
flimmeremissioner i 
henhold til IEC 61000-3-3

Overholder
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Retningslinjer og producentens erklæring – resistens over for udsendt 
elektromagnetisk interferens

Chattanooga Intelect F-SW-modellen er beregnet til betjening i det elektromagnetiske miljø, som er 
specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af Chattanooga Intelect F-SW skal sikre sig, at den bruges i 
et sådant miljø.

Emissionsresistens- 
tests

IEC 
60601-testniveau

Overensstem-
melsesniveau

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

Elektrostatisk 
udladning (ESD) i 
henhold til  
IEC 61000-4-2

±6 kV 
kontaktudladning 
±8 kV 
luftudladning

±6 kV 
kontaktudladning 
±8 kV 
luftudladning

Gulvene skal være af træ, cement eller 
keramiske fliser. Hvis gulvene er dækket 
med syntetisk materiale, skal den relative 
fugtighed være på mindst 30 %.

Forstyrrelser pga. 
elektrisk hurtig 
transient/burst i 
henhold til  
IEC 61000-4-4

±2 kV for strøm-
forsyningsled-

ninger ±1 kV 
for indgangs-/
udgangsled-
ninger

±2 kV for strøm-
forsyningsled-

ninger ±1 kV for 
indgangs-/ud-
gangsledninger

Netspændingens kvalitet skal opfylde 
kravene til et typisk erhvervs- eller 
hospitalsmiljø.

Vandrebølger i 
henhold til  
IEC 61000-4-5

±1 kV 
ledning(er) til 

ledning(er) ±2 
kV ledning(er) 
til jord

±1 kV 
ledning(er) til 

ledning(er) ±2 
kV ledning(er) 
til jord

Netspændingens kvalitet skal opfylde 
kravene til et typisk erhvervs- eller 
hospitalsmiljø.

Spændingsfald, 
korte afbrydelser og 
spændingsvariationer 
i strømforsyningens 
indgangslinjer i 
henhold til IEC 
61000-4-11

< 5 % UT

(> 95 % fald i UT)  
i ½ periode

40 % UT

(60 % fald i UT)  
i 5 perioder

70 % UT

(30 % fald i UT)  
i 25 perioder

< 5 % UT

(> 95 % fald i UT) 
i 5 s

< 5 % UT

(> 95 % fald i UT)  

i ½ periode

40 % UT

(60 % fald i UT)  

i 5 perioder

70 % UT

(30 % fald i UT)  

i 25 perioder

< 5 % UT

(> 95 % fald i UT) 
i 5 s

Netspændingens kvalitet skal opfylde 
kravene til et typisk erhvervs- eller 
hospitalsmiljø. Hvis brugeren af 
Chattanooga Intelect F-SW kræver fortsat 
betjening ved strømsvigt, anbefales det, 
at Chattanooga Intelect F-SW tilsluttes en 
nødstrømsforsyning eller et batteri.

Strømfrekvens  
(50/60 Hz) 
magnetfelt i 
henhold til  
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Strømfrekvensens magnetfelter skal være 
som i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.

BEMÆRK UT er strømforsyningens vekselspænding inden anvendelse af testniveauet.
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Retningslinjer og producentens erklæring – 

resistens over for udsendt elektromagnetisk interferens

Chattanooga Intelect F-SW-modellen er beregnet til betjening i det elektromagnetiske miljø, som er 
specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af Chattanooga Intelect F-SW skal sikre sig, at den bruges i 
et sådant miljø.

Immunitetstest IEC 60601- 
testniveau

Overensstem-
melsesniveau Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

Bærbart og mobilt RF-udstyr må ikke anvendes tættere 
på nogen del af Chattanooga Intelect F-SW, herunder 
kablerne, end den anbefalede sikkerhedsafstand, som 
beregnes ud fra den ligning, der er gældende for 
senderfrekvensen.

Anbefalet sikkerhedsafstand:

Udført RF IEC 
61000-4-6

3 Vrms  
150 kHz til 
80 MHz

3 Vrms  
150 kHz til 
80 MHz

d = 1,2√P

Udstrålet HF-
interferens i 
henhold til 
IEC 61000-4-3

3 V/m  
80 MHz til 
2,5 GHz

3 V/m  
80 MHz til 
2,5 GHz

d = 1,2√P  
for 80 MHz til 800 MHz

d = 2,3√P  
for 800 MHz til 2,5 GHz

hvor P er senderens nominelle effekt i watt (W) i 
henhold til senderens producent, og d er den anbefalede 
sikkerhedsafstand i meter (m).

Feltintensiteten fra stationære radiosendere skal være 
mindre end overensstemmelsesniveauetb, baseret på en 
inspektion på stedeta.

Der kan forekomme interferens i nærheden af 
instrumenter, der er mærket med følgende symbol.

BEMÆRK 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde.

BEMÆRK 2  Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning 
påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

a 
Feltstyrken fra stationære sendere, såsom basestationer for radiotelefoner (mobile/trådløse) og 
landbaserede mobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radioudsendelse og tv-udsendelse, kan i teorien 
ikke beregnes præcist. For at vurdere det elektromagnetiske miljø i forhold til stationære RF-sendere skal 
det overvejes at foretage en elektromagnetisk måling på stedet. Hvis den målte feltstyrke på stedet, hvor 
Chattanooga Intelect F-SW anvendes, overstiger ovenstående gældende HF-overensstemmelsesniveau, 
skal Chattanooga Intelect F-SW observeres for at bekræfte normal drift. Hvis der observeres unormal drift, 
kan yderligere forholdsregler være nødvendige, såsom at dreje eller flytte Chattanooga Intelect F-SW.

b 
Ved frekvensområder på 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være lavere end 3 V/m.
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Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt 
HF-kommunikationsudstyr og Chattanooga Intelect F-SW

Chattanooga Intelect F-SW er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede HF-
forstyrrelser er kontrollerede. Kunden eller brugeren af Chattanooga Intelect F-SW kan bidrage til at 
undgå elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt 
HF-kommunikationsudstyr (sendere) og Chattanooga Intelect F-SW som anbefalet herunder i henhold til 
kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Senderens 
nominelle 

effekt [W]

Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens [m]

150 kHz til 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz til 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz til 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

For sendere med en nominel maksimal udgangseffekt, der ikke er nævnt ovenfor, kan den anbefalede 
sikkerhedsafstand beregnes ved hjælp af ligningen, der gælder for senderens frekvens, hvor P er senderens 
nominelle effekt i watt (W) i henhold til senderens producent.

BEMÆRK 1
En yderligere faktor på 10/3 blev anvendt til at beregne den anbefalede sikkerhedsafstand for sendere 
i frekvensområdet 80 MHz til 2,5 GHz for at mindske sandsynligheden for, at en mobil/bærbar 
kommunikationsenhed, som bringes ind i patientområdet, uforsætligt fører til en driftsforstyrrelse.

BEMÆRK 2
Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af 
absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
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9.5 Certifikater

Fig. 9-2   Declaration of conformity
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9.6 Symboler og tegn 
De følgende symboler og tegn er tilknyttet til Chattanooga Intelect F-SW:

1

2
3

Etiket Betegnelse

1 

Fod pedal tilslutning

2 
F-SW håndenhed tilslutning

3 

Tilsluttet type B

Tabel 9 -4    Symboler er sat på forsiden
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1 2

4

3

3

Etiket Betegnelse

1  
Spændingsudligning 

2  USB stik

3   
Det er vigtigt at følge brugervejledningen

4  

Typeskilt

Tabel 9 -5    Etiketter og symboler er sat på bagsiden
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Etiket Betegnelse

Sikring

Tilsluttet type B

CSA certificering

Producenten

CE mærkning (Medical Device Directive 
(MDD) 93/42/EEC)

DataMatrix i henhold til GS1 standarder

Unique Device Identification (UDI): 
Human Readable Interpretation (HRI)

(01) Global Trade Item Number (GTIN)

(21) Applikationsidentificerer (AI):
Serienummer (SN)

(11) Applikationsidentificerer (AI):
Produktionsdato (PRODDATE)

Tabel 9 -6    Etiketter og symboler på produktetiketten

Etiket Navn

  

Temperatur under opbevaring og transport

Lufttryk under opbevaring og transport

Luft fugtighed ved opbevaring og transport

Tabel 9 -7    Mærkning på emballage 
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10 Garanti og service

10.1 Garanti for Chattanooga Intelect F-SW
I en garantiperiode på to år fra datoen for levering af produktet til slutkunden vil 
defekter blive afhjulpet uden omkostninger for kunden, når kunden leverer passende 
bevis for, at defekten skyldes fejl i materiale eller fremstilling. Garantien omfatter ikke 
slidkomponenter. 
Transportomkostninger og risiko for tab under forsendelsen af returprodukter 
erholdes af kunden. 

OBS

Det er ikke tilladt at foretage ændringer på systemet. Enhver uautoriseret form 
for åbning, reparation eller ændring af systemet udført af uautoriseret perso-
nale vil fritage producenten for erstatningspligt og ansvar for sikker betjening af 
systemet. Dette vil automatisk annullere garantien – også før garantiperiodens 
udløb.
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10.2 Garanti for F-SW håndenheden og C-ACTOR 
håndenheden

F-SW håndenheden og C-ACTOR håndenheden er sliddele. I en periode, som omfatter 
i alt 1 million chokbølger regnet fra datoen for levering af produktet til slutkunden, 
vil vi yde godtgørelse for påviseligt defekt materiale eller fremstillingsfejl for F-SW-
håndstykket. 

Transportomkostninger og risiko for tab under forsendelsen af returprodukter 
erholdes af kunden.

Erstatningskrav under garantien accepteres kun, hvis håndstykket returneres rengjort 
i dets komplette og originale tilstand i emballagen med alle oplysninger udfyldt på 
reparationsmærkatet. 

Manglende komponenter erstattes mod gebyr. Medsendt tilbehør vil blive kontrolleret 
og erstattet, hvis vi finder det nødvendigt efter vores vurdering.

Spiralen er en slidkomponent. Den er ikke dækket af håndstykkets garanti.

OBS!

Det er ikke tilladt at foretage ændringer på håndstykket. Enhver uautoriseret 
form for åbning, reparation eller ændring af håndstykket udført af uautoriseret 
personale vil fritage producenten for erstatningspligt og ansvar for sikker betje-
ning af systemet. Dette vil automatisk annullere garantien – også før garantipe-
riodens udløb.

10.3 Service
Kunder er velkomne til at kontakte forhandleren, hvis de har yderligere spørgsmål 
eller der er behov for yderligere oplysninger.
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