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Alkusanat

Varoituksia
Tämä manuaali sisältää varoituksia,turvallisuusohjeita,erityisiä käyttöohjeita ja 
laillisuusohjeita.

VAARA viittaa tilanteeseen,joka toteutuessaan voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

VAARA!

Vaaran lähteet ohessa.

Nämä ovat mahdolliset seuraukset!

• Ohjeet vaaran välttämiseksi. 

VAROITUS viittaa tilanteeseen mikä toteutuessaan voi johtaa vakavaan 
onnettomuuteen.

VAROITUS!

Vaaran lähteet ohessa.

Nämä ovat mahdolliset seuraukset!

• Ohjeet vaaran välttämiseksi. 

VAROITUS indikoi että virheellinen toiminta voi johtaa lieviin onnettomuuksiin.

VAROITUS!

Vaaran lähteet ohessa.

Nämä ovat mahdolliset seuraukset!

• Ohjeet vaaran välttämiseksi. 

HUOMIO indikoi että virheellinen toiminta voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.

HUOMIO! 

Vaaran lähteet ohessa.

Nämä ovat mahdolliset seuraukset!

• Ohjeet vaaran välttämiseksi. 

Muut ohjeet

HUOMAUTUS

Lisäykset ohjeisiin on merkitty merkinnällä HUOMAUTUS.
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Turvallisuusmerkinnät ja muut symboolit ohjekirjassa

Symboli Nimi

Yleinen varoitusmerkki

Sähkön varoitusmerkki

 
Käytä kuulosuojainta!

WEEE (jäte elektroniikkaa / elektroniikkaa)

Laitteen sarjanumero

CE merkki

Sähkömagneettista häiriöitä voi esiintyä tällä merkillä 
varustetun laitteen läheisyydessä.

Taulukko 1-1 
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1 Yleiset turvallisuusohjeet

1.1 Ohjeet turvalliseen laitteen käyttöön
Seuraava kappale pitää sisällään kaiken ohjeistuksen mitä tulee noudattaa käyttäessäsi 
Chattanooga Intelect F-SW-laitetta. 

VAROITUS!

Laitteen virheellinen käyttö.
Mahdolliset vaarat potilaalle ja hoitohenkilölle!

• Lue tama kappale huolellisesti ennen kuin aloitat laitteen käytön.

• Lue käyttöhje missä on myös lisävarusteiden ohjeistus.

1.1.1 Käytön turvallisuusohjeet
Käyttääksesi tätä laitetta tarkoituksenmukaisesti , on sinulla oltava tarvittava pätevyys / 
käyttöhjeen mukainen osaaminen laitteen käyttöön. 

F-SW –laitetta saa käyttää ainoastaan terveydenhuollon ammattilaiset,jotka on 
koulutettu laitteen käyttöön( katso myös luvussa 2.2 ChattanOOga inteleCt F-sW 
-laitteen käytön edellyttäMät vaatiMukset).
Tätä laitetta voi käyttää vain siihen määriteltyihin indikaatioihin luvussa 2.1.1 
käyttöaiheet.

Tee ainoastaan laitevalmistajan hyväksymiä hoitoja!

Lisäksi, laitetta saa käyttää ainoastaan henkilö,joka on sitoutunut noudattamaan myös 
luvussa 2.2 Esivalmistelu ohjeistusta

Kaikki virhe viestit mitkä ilmaantuvat hoidettaessa,johtavat hoidon välittömään kes-
keyttämiseen.

Kun annat focusoituja paineaaltoja maksimi asetuksilla,älä hoida yli 6000 iskulla ja 
pidä 5 min tauko.

Tarkastukset ennen hoitoja

Ennen laitteen käyttöä,varmistaudu että laite on käyttökunnossa.

• On tärkeää tarkistaa laitteen toiminta virran kytkettyäsi ennen hoitoja. Lue lisää  
luvussa 5.15 tOiMinnalliset tarkastukset.

• Laitteen voi huoltaa vain siihen valtuutettu henkilöstö (kts.myös luvussa 6.6 
kunnOssapitO ja turvatarkastukset).

Hoitoja ei saa antaa jos näyttö tai kontrollilaitteisto ei toimi asianmukaisesti.
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Suojautuminen elektroniselta vaaralta

Jännitteen lähteet voivat aiheuttaa virtoja, jotka johtuvat kehon kestävyydestä, joka 
ei vain virtaa potilaan läpi, vaan voi myös heikentää tai jopa vaarantaa lääkärin ja 
hoitohenkilökunnan.

• Siksi aina kytke Chattanooga Intelect F-SW: n mahdollinen tasausliitin kansallisten 
ohjeiden mukaisesti.

• Laitteet jotka eivät ole EN 60601 hyväksyttyjä,on pidettävä poissa potilaiden lähei-
syydestä.

• Älä koske sähköliittimiin kun kosket potilaaseen.

• Irrota käsiosa kun suoritat huoltotöitä. Älä kytke ennen uudelleenkokoomista!

• Älä avaa laitetta, sähköiskun vaara! 

Suojautuminen korkeajännitteeltä

Jännite on korkea kun laitetta käytetään. 
Korkeajännite	osat	identifioitu	seuraavasti:

 

VAARA!

Kosketus korkeajännitteisiin osiin 

Vakava tai kuolemaanjohtava onnettomuus!

• Käytä ainoastaan kun laitteen kannet ovat kiinni.

• Käytä korkeajännitteisiä laitteita vain hoitotiloissa jotka ovat 
valmistajan hyväksymiä.

Melulta suojautuminen

Melutaso hoidettaessa on sallitulla alueella. Siitä huolimatta suosittelemme 
kuulonsuojausta ehkäisemään altistuksen.

Räjähdykseltä suojautuminen

Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä,kuten helposti syttyvien nesteiden 
lähellä, kuten anestesiasekoitukset, happi ja typpihappo.

Jalkakytkintä ei saa käyttää AP IEC 60601 määrittelemissä olosuhteissa, räjähdysvaara.
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1.1.2 Turvallisuus potilasta hoidettaessa
Yleinen ohje:
Elimet joissa kaasua,ei saa hoitaa shockwavella. 

Kun se menee kudoksen läpi,shockwaven energia vähenee;tämä vähennys on 
heikentynyt luun takia.

Shockwave saattaa aiheuttaa sydänreaktioita, tarkkaile jatkuvasti potilastasi.

• Kun annat hoitoja maksimitehoilla,älä käytä yli 6000 iskua peräkkäin ilman 5 min 
taukoa.

• Tee ainoastaan laitevalmistajan hyväksymiä hoitoja! 

Käyttäjä on vastuussa käsiosan asennoista ja hoitoalueesta.

Ilmakuplat pienentävät shockwaven tehoa, siksi ne on poistettava systeemistä. 

1.2 Varoitukset laitteen vaurioitumiseen
Kaikki vauriot, jotka johtuvat väärinkäsittelystä, eivät ole takuun piirissä.

Elektromagneettinen yhteensopivuus

Käytä laitetta sähkömagneettisten standardien mukaan. 
Kuitenkin, kannettavat HF-laitteet (kuten puhelimet jne) voivat häiritä laitetta. 

Tämä laite on alistettu varoituksille EMC n mukaan ja pitää asentaa EMC:n ohjeiden 
mukaan, luvussa 9.4 vaatiMustenMukaisuus standardien kanssa.

Lisäosat,jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä voivat aiheuttaa laitteen 
toimintahäiriöitä.

Laitetta ei saa asettaa kiinni toisiin laitteisiin. Jos laite on kiinnitettävä toisen laitteen 
viereen,on sen toiminta varmistettava turvallisessa ympäristössä ennen käyttöä. 

Jos Chattanooga Intelect F-SW on kytketty 240 V: n verkkovirtaan, jonka 
verkkojännite on 60 Hz, verkkovirran on oltava tasapainossa.

Järjestelmä on kytkettävä vain maadoitettuihin ja oikein asennettuihin 
iskunvaimentimiin!



13 610 02 1018

10

Y
le

is
et

 t
u

rv
al

lis
u

u
so

h
je

et

Asetukset ja käyttö

• Tarkista että asennuspinnan kantavuus on laitteelle riittävä! 

Laitteen vasemmassa kyljessä on tuuletusaukkoja joita ei tule peittää.

• Tarkista että laite on käyttökunnossa ennen käyttöä, lue lisää: luvussa 5.15 
tOiMinnalliset tarkastukset.

• Älä peita laitetta käytetettäessä!

• Varmista,että mikään neste ei kulkeudu laitteen tai käsiosan sisälle.

Varastointi ja kuljetus

Epäasiallinen varastointi ja/tai kuljetus voivat vaurioittaa laitetta.

• Varmista että kaapelit eivät ole puristuksissa .

Hävittäminen

• Noudata kansallista jätehuoltolakia laitteen tai sen osien hävittämisessä. 

• Tarkista ohjekirjasta asetukset lisälaitteiden osalta.
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1.3 Valmistajan vastuu

VAROITUS!

Mittän muutoksia laitteeseen ei saa tehdä ilman valmistajan lupaa.

STORZ MEDICAL AG, Chattanooga Intelect F-SW:n valistaja,on vastuussa laitteen turv
allisuudesta,luotettavuudesta ja suorituskyvystä jos:

 – Huollot on tehty asianmukaisesti valmistajan määräysten mukaan

 – Asennukset,laajennukset,modifionnit	ja	huollot	on	suoritettu	laillistetun	tekijän	
toimesta

 – Sähköasennukset huoneissa on oltava tehty DIN/IEC vaatimusten mukaisesti

 – Laitetta on käytetty ohjeiden mukaisesti

Valmistajan määräämät huollot on tehtävä aikataulunmukaisesti ammattihenkilön 
toimesta.

Valmistajan vastuu raukeaa jos laitteessa on käytetty ei-aitoja varaosia /osia.

1.4 Omistajan vastuu
Laitteen omaistaja on velvoivettu noudattamaan kansallisia määräyksiä koskien lää-
kinnällisiä laitteita (Saksassa lääkemateriaalilaki).

On erityisesti huomioitavaa,että hyväksymättömiä osia tai osayhdistelmiä käytettäessä 
takuut raukeavat.
Laitteessa voi käyttää ainoastaan lisäosia,kuluvia osia ja hävitettäviä artikkeleita jotka 
ovat testattuja ja turvalliseksi havaittuja.
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2 Prinsiipit

2.1 Fyysiset prinsiipit
Chattanooga Intelect F-SW on kansainvälinen, kompakti shockwavelaite, jota voidaan 
käyttää hoidettessa keski-ja voimakasenergisillä paineaalloilla (elektromagneettiseti 
tuotetuilla), viitaten laitteeseen F-SW.
F-SW aallot ovat lyhyt pulssisia ja keskittyvät pienelle alueelle, keskittyen näin tarkasti 
ja myös syviin kudoksiin. 

2.1.1 Käyttöaiheet
Chattanooga Intelect F-SW on suunniteltu alla määriteltyjen indikaatioiden hoitoon:

Ortopedia / Kipuhoito

 – Plantaarifaskiitti / kantaluun luupiikki / kantapääkipu / kantapiikki

 – Liipaisinpistehoito 

 – Syvien lihasten liipaisinpistehoito

 – Pinnallisten lihasten liipaisinpistehoito

 – Myofaskiaalinen oireyhtymä / myofaskiaaliset liipaisinpisteet* / 
akupunktiopisteet

 – Esim. krooninen selkäkipu (selkärangan kaula- ja lanneosat), epäkäslihas, 
lantionpohjan lihasten liipaisinpisteet

 – Tendinopatia / jännetulehdus / tendoniitti / tendinoosi / jännekipu

 – Insertiotendiniitti yleisesti

 – Pinnallinen insertiotendiniitti (paratendinaarinen alue) 

 – Olkakipu, johon liittyy tai ei liity kalkkeumia / olkapään, supraspinatuksen ja/
tai kiertäjäkalvosimen tendinopatia (johon liittyy tai ei liity kalkkeumia) 

 – (Radiaalinen/ulnaarinen humeraalinen) epikondyliitti / tenniskyynärpää / 
golfkyynärpää / kyynärpään tendinopatia 

 – Ison sarvennoisen kipuoireyhtymä (GTPS) / sarvennoisen tendoniitti / 
trokanterbursiitti

 – Hamstring-tendinopatia 

 – Polvilumpion kärjen oireyhtymä / proksimaalisen tractus iliotibialiksen 
hankausoireyhtymä / polvilumpion jännetulehdus / hyppääjän polvi

 – Sääriluun reunan oireyhtymä / säären lihasaitio-oireyhtymä / sääriluun 
jännetulehdus 

 – Akillesjänteen kipu / akillesjänteen jännetulehdus 

 – Pseudoartroosi / luutumattomat murtumat / murtuman viivästynyt luutuminen 
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Dermatologia

 – Haavan paraneminen

 – Haavauman muodostuminen

 – Valtimoperäiset haavat

 – Laskimoperäiset haavat

 – Diabeettiset jalkahaavaumat

 – Painehaava / makuuhaava

 – Palovammat

 – Akuutit ja krooniset leesiot

 – Traumaattiset ja posttraumaattiset iholeesiot

 – Haavojen paranemishäiriöt 

 – Leikkauksenjälkeiset haavat

 – Selluliitti / lipoödeema / lymfedeema

Urologia

 – Krooninen lantiokipu (CPPS) / eturauhastulehdus

 – Siittimen	fibromatoosi	/	Peyronien	tauti

 – Vaskulaarinen / verisuoniperäinen / orgaaninen impotenssi 

Neurologia

 – Spastiset lihashalvaukset (esimerkiksi CP-oireyhtymän tai aivohalvauksen aiheut-
tamat)

* Perinpohjainen liipaisinpistehoidon ja liipaisinpisteiden painehoidon (TrST) tuntemus on
välttämätöntä, jotta Chattanooga Intelect F-SW -laitetta voidaan käyttää liipaisinpisteiden
painehoidon alalla.
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2.1.2 Vasta-aiheet

VAROITUS!

Tässä luetellut vasta-aiheet ovat esimerkkejä. Tämän vasta-aiheiden 
luettelon täydellisyyttä tai rajoittamatonta pätevyyttä ei taata.

Potilaiden hoito ei ole sallittua seuraavissa tapauksissa:

 – ilmatäytteistä kudosta (etenkin keuhkokudosta) hoitoalueella

 – aivot tai selkäranka hoitoalueella

 – hoitamaton	koagulopatia	(hemofilia)

 – pahanlaatuinen kasvain hoitoalueella

 – lasten kasvulevyjen alueet

 – raskaus

 – antikoagulanttien, erityisesti Marcumarin käyttö

 – tromboosi hoitoalueella

 – kortisoonihoito 6 viikkoa ennen ensimmäistä hoitoa

VAROITUS!

Paineaaltohoitoa ei saa antaa kohdealueille, jotka ovat ilmatäyt-
teisen kudoksen (keuhkojen) yläpuolella eikä isojen hermojen, suo-
nien, selkärangan tai pään (kasvoja lukuun ottamatta) lähellä oleville 
alueille.

2.1.3 Sivuvaikutukset

 – turvotus, punoitus, verenpurkaumat

 – hiussuonipurkaumat

 – kipu

Nämä haittavaikutukset ilmenevät yleensä 5–10 päivän kuluttua.
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2.2 Chattanooga Intelect F-SW -laitteen käytön   
 edellyttämät vaatimukset

2.2.1 Käyttäjä
Chattanooga Intelect F-SW on tarkoitettu nimenomaisesti terveydenhuollon
ammattilaisten käyttöön. Sitä saa käyttää vain asianmukaisesti pätevöitynyt ja
koulutettu hoitohenkilökunta.
Tällaisella asiantuntijalla odotetaan olevan käytännön tiedot hoitotoimenpiteistä
ja -sovellutuksista sekä lääketieteen terminologiasta, ja hänellä on oltava
kokemusta luvussa 2.1.1 käyttöaiheet.  
Käyttäjillä täytyy olla perustavanlaatuiset fyysiset ja kognitiiviset kyvyt, kuten näkökyky, 
kuulokyky ja lukutaito, ja heidän täytyy pystyä käyttämään yläraajojaan.
Laite on tarkoitettu potilasryhmälle, jonka ikä on 18–65 vuotta.

2.2.2 Käyttäjän koulutus
Chattanooga Intelect F-SW -laitteen käyttäjillä täytyy olla riittävä koulutus
tämän järjestelmän turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön, ennen kuin he voivat
käyttää tässä käsikirjassa kuvattua laitetta. Laitteen jälleenmyyjä esittelee laitteen
toimintaperiaatteet tähän käyttöoppaaseen viitaten. Esittely dokumentoidaan
järjestelmän lokikirjaan. 

Käyttäjälle on annettava seuraavaa koulutusta:

 – käytön ohjeet ja laitteen määritelty käyttö käytännön harjoituksin

 – l aitteen toiminta ja toimintamekanismi sekä laitteen tuottamat energiat

 – kaikkien osien asetukset

 – laitteen käyttöaiheet

 – hoitopaineaaltojen vasta-aiheet ja sivuvaikutukset

 – varoitusilmoitusten selitys kaikissa toimintatiloissa

 – opastus toiminnallisten tarkastusten tekemiseen

Lisäkoulutus vaihtelee maakohtaisten vaatimusten mukaisesti. Käyttäjän
velvollisuus on varmistaa, että koulutus täyttää kaikki sovellettavien paikallisten
lakien ja säännösten vaatimukset. Lisätietoja tämän järjestelmän käyttöön
liittyvästä koulutuksesta on saatavissa jälleenmyyjältä. Voit kuitenkin ottaa myös
suoraan yhteyden seuraavaan osoitteeseen:

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
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3 Järjestelmän kuvaus

3.1 Säädinten ja toiminnallisten osien kuvaus

1 2 3

4

1 Monitori

2 Voima indikaattori

3 Jalkakatkaisijan kytkentä

4 F-SW käsiosan kytkentä

Kuva. 3-1   Chattanooga Intelect F-SW, näkymä edestä

1 2 3 4 5

6789

1 Potentiaalintasausliitäntä
2 Ei käytössä
3 Virtaliitäntä
4 Virtasulakkeen pidike
5 Virtakytkin
6 USB-liitäntä USBtikulle, USB-hiirelle, ja 

USB-näppäimistölle 

7 Vedensyötön liitäntä
8 Ei käytössä
9 Tyyppikilpi

Kuva. 3-2   Chattanooga Intelect F-SW, näkymä takaa
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HUOMAUTUS

USB-liitäntään voidaan liittää seuraavia laitteita:

 – USB-muistitikku, joka tukee USB V1.1 -protokollaa

 – USB-hiiri

 – USB-näppäimistö

Liitettyjen laitteiden täytyy olla EN IEC 60601 -standardin mukaisia hyväksyttyjä 
hoitotuotteita.

3.2 F-SW-käsikappale ja valinnainen C-ACTOR-  
 käsikappale

F-SW-käsikappaleella tai C-ACTOR-käsikappaleella kohdistetaan fokusoituja lyhyen 
aallonpituuden paineaaltoja käsikappaleen ulkopuoliseen fokusalueeseen kehon 
hoidettavalle alueelle, joka on määritelty diagnoosilla.

HUOMAUTUS

F-SW-käsikappaleen ja C-ACTOR-käsikappaleen optinen ero: 
F-SW-käsikappaleessa on sininen rengas kytkinlevyn ympärillä ja C-ACTOR-käsik-
appaleessa on punainen rengas kytkinlevyn ympärillä.

1
2

3

4

1 Liipaisinpainike

2 Puristusrengas

3 Kiinnitysruuvit

4 Kosketuskalvo

Kuva. 3-3   F-SW-käsikappale tai C-ACTOR-käsikappale

Kosketuskalvo on kiinnitetty puristusrenkaalla ja 3 kiinnitysruuvilla. Valtuutettu
henkilökunta voi avata kosketuskalvon erityistyökalujen avulla.

Paineaallon tunkeutumissyvyyttä voidaan vaihdella erilaisilla apulaitteilla.
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3.3 Apulaitteiden käyttö
Paineaallon tunkeutumissyvyyttä voidaan säätää käyttämällä erilaisia apulaitteita.

ilman apulaitetta

apulaitteen I kanssa apulaitteen II kanssa

Kuva. 3-4   F-SW-käsikappale tai C-ACTOR-käsikappale

   

   

   

Hoidollisesti tehokas
tunkeutumissyvyys 5 MPa

0 - 125 mm

0 - 105 mm

0 - 90 mm

Fokusalueen
syvyys

35 - 65 mm

15 - 45 mm

0 - 30 mm

15 mm

30 mm

50 mm

Kuva. 3-5    F-SW-käsikappaleen hoitosyvyys
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Hoidollisesti tehokas
tunkeutumissyvyys 5 MPa

0 - 65 mm

0 - 50 mm

0 - 35 mm

Fokusalueen
syvyys

20 - 40 mm

5 - 25 mm

0 - 10 mm
0 mm

15 mm

30 mm

Kuva. 3-6    C-ACTOR-käsikappaleen hoitosyvyys

• Voit vaihtaa apulaitteet luvussa 6.2.1 apulaitteen vaihtaMinen kuvatulla tavalla.

HUOMAUTUS

Apulaitteilla on rajallinen käyttöikä. Apulaite on vaihdettava uuteen, jos 
materiaalissa näkyy muutoksia (haalistuminen, tummuminen, juovat, kaasukuplat), 
pinnan vääntymistä liitosalueella tai vuotoja.

Apulaite täytyy vaihtaa uuteen vähintään 12 kuukauden välein.
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4 Asennusohje

4.1 Toimituksen sisältö

Chattanooga Intelect F-SW -laitteen toimituksen tavallinen sisältö:

 – Chattanooga Intelect F-SW

 – F-SW Sepia -käsikappalesarja

 – käsikappaleen pidike

 – virtajohdot

 – geelipullo

 – pullo silikoniöljyä

 – vesipussi

 – käyttöopas (käyttöopas, järjestelmän lokikirja ja koulutustiedot).

4.2 Pakkauksesta purkaminen

• Ota laite ja lisävarusteet varovasti pakkauksesta.

• Varmista, että kaikki osat ovat mukana pakkauksessa ja että ne ovat ehjiä.

• Ota välittömästi yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään, jos jokin osa puuttuu tai on 
vaurioitunut. 

• Säilytä alkuperäinen pakkaus. Se voi olla käytännöllinen myöhemmin laitetta kulje-
tettaessa.

4.3 Laitteen oikea asento
Varmistu,että laite on sijoitettu huoneessa niin, että pääkatkaisija on vapaasti 
käytettävissä.
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4.4 Käsikappaleen pidikkeen asentaminen

Käsikappaleen pidike voidaan asentaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle.

• Käytä asentamiseen 2,5 mm:n kuusiokoloavainta.

• Ruuvaa käsikappaleen pidike Chattanooga Intelect F-SW -laitteen oikeanpuoleiseen 
sivuun, kuten kuvassa alhaalla.

1

Kuva. 4-7   Asennettu käsikappaleen pidike

4.4.1 F-SW-kiinnitystangon (valinnainen) asentaminen

F-SW-käsikappaleen käsittelyä voidaan helpottaa ripustamalla F-SW-käsikappale 
valinnaisesti saatavaan kiinnitystankoon. 

• Käytä asentamiseen 2,5 mm:n kuusiokoloavainta.

• Kiinnitä kiinnitystanko ruuveilla tiukasti sitä varten tarkoitettuihin reikiin laitteen 
vasempaan sivuun (katso alla oleva kuva).

Kuva. 4-8   Kiinnitystangon kiinnitysreiät

• Aseta kiinnitystanko pidikkeeseen.
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Kuva. 4-9   Kiinnitystanko asennettuna

4.4.2 Virransyöttöjohtojen yhdistäminen

• Liitä Chattanooga Intelect F-SW -laite virtajohdon kautta virtaliittimeen (Kuva 
3-2/3).

4.4.3 Käsikappaleen yhdistäminen
• Liitä F-SW-käsikappaleen liitin Chattanooga Intelect F-SW -laitteen 

käsikappaleliitäntään ja kiinnitä liitin mustan lukitusruuvin avulla. Lukitusruuvi 
täytyy kiristää pysähtymiseen asti sormikireyteen.

Kuva. 4-10   F-SW-käsikappaleen yhdistäminen

HUOMAUTUS

Täytä Chattanooga Intelect F-SW -laitteen vesiletku ensin, kun F-SW-käsikappale 
liitetään ensimmäisen kerran toimituksen jälkeen.

Käynnistettäessä laitteessa näkyy varoitus ”Liian vähän vettä”.
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4.4.4 Valinnaisen jalkakytkimen yhdistäminen

• Yhdistä jalkakytkimen liitäntäjohto laitteen etupuolella olevaan asianmukaiseen 

liitäntään . 

HUOMAUTUS

Jalkakytkimessä on IEC 60529 -standardin IPX8-luokan mukainen suojaus veden 
sisäänpääsyä vastaan.

4.4.5 Potentiaalintasaus (valinnainen)

Chattanooga Intelect F-SW -laitteessa on potentiaalintasausliitäntä: 

• Liitä potentiaalintasauskaapeli Chattanooga Intelect F-SW -laitteen 
potentiaalintasausliitäntään ja toinen pää laitoksen potentiaalintasausliitäntään.

VAROITUS!

Chattanooga Intelect F-SW -laitteen potentiaalintasausliitäntä täytyy 
liittää asianmukaisten kansallisten säännösten mukaisesti.  

4.4.6 USB-liitäntä

USB-liitäntä  toimii tiedonsyötön ja -tulostuksen liitäntänä.

• Liitä tarvittaessa: 

 – USB-muistitikku, joka tukee USB V1.1 -protokollaa

 – USB-hiiri

 – USB-näppäimistö

Liitettyjen laitteiden täytyy olla IEC 60601 -standardin mukaisia hyväksyttyjä
hoitotuotteita.
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4.5 Laitteen kuljettaminen

HUOMAUTUS

Huolehdi,että kätesi ovat kuivat ja rasvattomat.

HUOMIO!

Sivuseinät voivat vääntyä,jos kuljetettu väärin.

Vaurioitunut kosketusnäyttö tai muu komponentti! 

• Älä kanna pinottuja laitteita (esimerkiksi. F-SW-pistoke). 

• Vapauta käsiosa ennen kuljetusta.

• Laitetta siirrettäessä tartu laitetta tukevasti kuten kuvassa alhaalla (1) ja nosta 
varovasti. 

1

Kuva. 4-11   Laitteen kuljetus

• Laske laite varovasti alas ruhjomatta sormiasi.

4.6 Yhteensopivuus
Chattanooga Intelect F-SW on yhteensopiva seuraavien lisälaitteiden kanssa:

 – F-SW-käsikappale SEPIA LT  Art. no. 19000

 – C-ACTOR-käsikappale SEPIA LT Art. no. 29204.0001

 – Jalkakytkimen   Art. no. 10103
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5 Käyttö
Chattanooga Intelect F-SW -laitetta käytetään värillisen TFTnestekidenäyttömonitorin
kosketusnäyttötoiminnan	ja	graafisen	käyttöliittymän	avulla.

5.1 Käyttöliittymä
Chattanooga Intelect F-SW -laitteen käyttöliittymä on jaettu eri alueisiin eri tietojen 
näyttämistä varten. Yksittäiset säätimet on järjestetty toimintaryhmiin (katso alla oleva 
kuva):



Säädinpainikkeet Säädinpainikkeet

Säädinpainikkeet Säädinpainikkeet



7

3

4

5

6

9

1

2

8

Kuva. 5-12   Säätimet

1 - 3 Ylänavigointipalkki

4 Tilapalkki

5 Valinta-alue

6 - 8 Alanavigointipalkki

9 Parametrien näyttö (nimelliset ja todelliset arvot)

HUOMAUTUS

Seuraava toiminnallinen kuvaus viittaa ohjauksen ohjelmistoversioon 13441.19.x.x 
tai uudempaan (tämä voidaan nähdä Info-valikosta).
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Navigointipalkit:
Ylä- ja alanavigointipalkeissa (Kuva 5-12/1 - Kuva 5-12/3 ja 3, Kuva 5-12/6 - Kuva 
5-12/8) on säädinpainikkeet, joita voidaan käyttää valikoissa siirtymiseen:

Parametrien syöttönäyttö:

Avaa alivalikko

Siirry	”Lataa	konfiguraatio”	-alivalikkoon	
(tallennettujen parametrimääritysten tai 
potilastietueiden haku)

Pää- ja alivalikko:

Askel taaksepäin

Palaa parametrien syöttönäyttöön

Poista	konfiguraatiot

Tallenna	konfiguraatiot

Vahvista tietueet, kuittaa viestit

Nuolinäppäimiä voidaan käyttää parametrien 
arvojen muuttamiseen (suurentamiseen tai 
pienentämiseen).
Jos olet alivalikossa, jossa on enemmän 
valikkokohtia kuin näytön yläosassa voidaan 
näyttää, voit käyttää nuolinäppäimiä luettelon 
alaosaan vierittämiseksi (sivu ylös/alas).

Tilapalkki:

Voit avata ”Info”-ikkunan painamalla parametrien 
antosivun päivämääränäppäintä.

Tilapalkin oikeassa osassa oleva lippu näyttää 
valikon kielen. Lippukuvaketta koskettamalla siirryt 
suoraan ”Kielet”- alivalikkoon, jossa voit valita 
toisen valikkokielen.

Aivan tilapalkin vasempaan laitaan ilmestyvä 
varoitussymboli osoittaa mahdollista virhetilannetta. 
Tätä symbolia koskettamalla siirryt suoraan 
”Varoitukset”-alivalikkoon, joka näyttää kaikki 
kyseisellä hetkellä aktiiviset varoitusviestit.

Näytössä	näkyy	ladatun	konfiguraation/
potilastietueen nimi (* käyttöaihe / potilaan nimi).
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Parametrinäyttö:
Hoitoparametrit näkyvät parametrinäytön kentässä (Kuva 5-12/9) seuraavassa 
järjestyksessä:

F-SW

Todellinen energiataso yksikköinä mJ/mm2 tai
MPa

Paineaaltojen nimellinen lukumäärä tai
nimellinen kokonaisenergia

Todellinen taajuus

Paineaaltojen todellinen lukumäärä

Todellinen kokonaisenergia yksikköinä J

Laitteen ensimmäisen käynnistyksen jälkeen sekä toimintatilan muutoksen,
konfiguraation	latauksen	ja	parametrin	muutoksen	jälkeen	näyttö	vilkkuu;
vahvista koskettamalla näyttökenttää tai parametria.

Valinta-alue:

 – Parametrien syöttönäytön valinta-alue (katso alla oleva kuva) sisältää nimel-
lisarvon valintakentät ”Energiataso”, ”Paineaaltojen lukumäärä” ja ”Taajuus”.

Kuva. 5-13   Parametrien syöttönäyttö

 – Kun avaat jonkin valikon, avatun valikon nimi näkyy ylärivillä tummansinistä 
taustaa vasten. Alivalikon kohdat näkyvät sisennettyinä.

 – Alivalikon kohta valitaan koskettamalla vastaavaa näyttöaluetta.

 – Valittu alivalikon kohta näkyy tummansinistä taustaa vasten.

 – Alivalikon kohdat, joissa on oma alivalikko, merkitään vihreällä nuolella oikealla 
puolella (Kuva 5-14/2).

 – Jos valikkokohtia on enemmän kuin 4, ne voidaan valita nuolinäppäinten avulla 
(Kuva 5-14/1). Jos jokin nuolinäppäimistä katoaa, tähän suuntaan ei voida enää 
tehdä valintoja.

 – Kun alivalikko on valittu, se avataan ”Ok”-painikkeella.
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1 2

 
Kuva. 5-14   Alivalikon kohtien luettelo
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5.2 Valikkotoimintojen esittely

Tiedonsiirto

Lopeta ohjausohjelma

Kuva. 5-15   Valikon esittely
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Parametrien syöt-
tönäyttö

-   Hoitoparametrien määrittäminen

Päävalikko

Nollaa hoitolaskuri -    Todellisten arvojen nollaus valitussa toimintatilassa (hoitopaine-
aaltojen laskuri, kokonaisenergia, sulje potilastietue)

Tallenna	konfiguraatio -    Käyttöaihekohtaisten (joita edeltää merkki *) tai potilaskohtais-
ten hoitoparametrien tallentaminen

Lataa	konfiguraatio -    Jo tallennettujen hoitoparametrien lataaminen, potilastietueen 
avaaminen.

     Näppäimistöikkunan valitseminen 2. alivalikosta mahdollistaa 
omien tekstimerkintöjen kirjoittamisen. Voit tehdä tämän 
kuitenkin myös liittämällä erillisen USB-näppäimistön (USB-
liitäntään).

Varoitukset -   Tämänhetkisten varoitusten luettelo

Tiedonsiirto -    Vie hoitotiedot (tätä alivalikkoa käyttämällä on mahdollista 
siirtää hoitotiedot tiedostoina USBmuistitikulle ja avata ne 
Excelissä)

-    Varmuuskopioi asetukset (varmuuskopiointi)
-    Lataa asetukset (varmuuskopiointi)

1. alivalikko

Asetukset Katso 1. alivalikkoa

Info -    Paineaaltojen kokonaismäärä ja laitteen käyttötunnit (valitun 
toimintatilan mukaan)

-    Vastaavan käsikappaleen paineaaltojen kokonaismäärä, valvon-
taohjelmiston, käyttöjärjestelmän, laitteiston sarjanumeroiden 
sekä muutostilan tiedot

-   Tietoja moduuleista: Voit katsoa moduulien sarjanumeroita ja 
indeksejä vierittämällä Info-ikkunan toiselle sivulle nuolinäppäi-
men avulla.
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Varoitushistoria -   Viimeisten 100 varoitus- ja virheviestin luettelo

Kieli -   Kielen asettaminen

Aika -   Päivämäärän ja ajan asettaminen

Kalibroi kosketusnäyttö -    Tällä toiminnolla kosketusnäyttö voidaan kalibroida 
uudestaan kosketuksen koordinaattien oikeaa 
tunnistamista varten

Vesipiirin tyhjentäminen
Vesipiirin täyttäminen

-   Vesipiirin tyhjentämistä tai täyttämistä vastaavat 
käskysarjat aktivoituvat.

Vesipiirin ilmaaminen -   Vesipiirin ilmaamista vastaavat käskysarjat aktivoituvat.

Vedenvaihtoajan nollaaminen -    Nollaa veden vaihtamisen muistutustoiminnon

Ohjelmistopäivitys -    Ohjelmistopäivityksen siirtäminen USB- muistitikulta

Paineaaltojen lukumäärän /
kokonaisenergian tiedot

-    Paineaaltojen lukumäärän ja kokonaisenergian 
nimellisarvotietojen välillä siirtyminen

Autom. taajuus [käyttöön] /
[pois]

-   Energiatason valitseminen saa laitteen vaihtamaan 
suurimpaan sallittuun taajuuteen automaattisesti. Jos 
tätä toimintoa ei ole aktivoitu, valittua taajuutta ei 
ylitetä, kun energiatasoa muutetaan. Sitä kuitenkin 
säädetään energiatason mukaan.
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5.3 Laitteen käynnistäminen
• Käynnistä Chattanooga Intelect F-SW pääkytkimen avulla.

VAROITUS!

Jos ohjauspaneelissa tai kosketusnäytössä / käyttöpäätteessä esiintyy 
vika, potilasturvallisuutta ei voida taata enää.
Potilaiden kuormittumisriski tai terveyshaitta tehottoman hoi-
don vaikutuksesta!

• Keskeytä hoito.

• Ota yhteyttä huoltopalveluun.

Vesipiirin täyttäminen

Laitetta ensimmäistä kertaa käynnistettäessä sekä aina F-SW-käsikappaletta
vaihdettaessa laitteessa näkyy viesti ”Täytä vesipiiri”.

• Vahvista viesti koskettamalla ”Ok”-painiketta.

Näytön ohjeet opastavat tarvittavien vaiheiden läpi. 

 – Liitä täysi vesipussi

 – Vesipiirin täyttäminen

 – Poista vesipussi

Tarkka kuvaus on luvussa 6.4.2 vesipiirin täyttäMinen.

Lämmitysvaihe

Chattanooga Intelect F-SW aloittaa kerran päivässä 3 minuuttia kestävän
lämmitysvaiheen, jonka eteneminen näkyy etenemispalkissa.
Vesiletku ilmataan.

• Tarkista, että F-SW-käsikappale on asetettu oikein pidikkeeseen ja ettei mitään 
apulaitetta ole asennettuna.

Kuva. 5-16   Lämmitysvaihe

HUOMAUTUS

F-SW-paineaaltolaukaisu ei ole mahdollista lämmitysvaiheen aikana. Laitteen 
kaikkia muita toimintoja voidaan kuitenkin käyttää.
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Lataustesti

Kun Chattanooga Intelect F-SW kytketään päälle ensimmäistä kertaa, lataustesti
tehdään kerran päivässä. Tämä testi tapahtuu lämmitysvaiheen jälkeen.

• Kosketa lyhyesti F-SW-käsikappaleen tai jalkakytkimen laukaisupainiketta, kun saat 
tämän kehotuksen. 

Kuva. 5-17   Suurjännitetesti
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5.4 Hoitoparametrien asettaminen
Kun laite on käynnistetty, näytössä näkyy automaattisesti viimeisin asetus.

• Vahvista toimintatila koskettamalla vilkkuvaa parametrinäyttöä tai jotakin parametrin 
valintakenttää.

• Valitse sen parametrin rivi, jota haluat muuttaa.

• Aseta arvo nuolinäppäinten avulla.

• Anna paineaaltoja.

HUOMAUTUS

Suurin mahdollinen taajuus, jolla paineaaltoja tuotetaan, riippuu valitusta 
energiatasosta (kts pöytä alapuolella ja vierellä). Energiatason suurentaminen voi 
pienentää paineaallon taajuutta.

F-SW

Energiavirran tiheys mJ/mm2 Käsikappaleen maksimitaajuus

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

Taulukko 5 -1     Hoitoparametrien asettaminen F-SW-tilassa
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C-ACTOR

Energiavirran tiheys mJ/mm2 Käsikappaleen maksimitaajuus

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

Taulukko 5 -2     Hoitoparametrien asettaminen C-ACTOR-tilassa
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5.5 F-SW Energian näyttö

Jotta energiantason näyttö on aina oikein näytetty,on käytössä laitteen 
itsemonitorointi. 
Täten shockwavea annettaessa järjestelmä mittaa jatkuvasti annetun pulssin 
voimakkuutta. 
Jos arvot eivät täsmää,energian näyttö on harmaa ja muuttuu valkoiseksi kun 
tavoitettu taso on saavutettu.

Kuva. 5-18   Haluttua energiatasoa ei ole saavutettu

Jos ero säilyy,laite ei anna pulssia ja virheilmoitus ilmestyy näytölle.

Kuva. 5-19   Virhe: Energia tasoa ei ole asetettu

Jos varoitus ilmaantuu,voit kuitata sen painamalla “ok”. Jos ongelma.
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5.6 Hoitoparametrien tallentaminen
• Kosketa ”Valikko”-painiketta.

• Valitse	“tallenna	konfikuraation”	toiminto	kuten	kuvassa	alhaalla	(1)	tallentaaksesi	
nykyiset hoitoparametrit.

• Kosketa ”Ok”-painiketta.

1

2

Kuva. 5-20   Hoitoparametrien tallentaminen

”Tallenna	konfiguraatio”	-alivalikossa	kosketusnäyttöön	tulee	näkyviin	luettelo,
jossa on yhteensä 100 muistisijaintia. Järjestelmä tallentaa automaattisesti uudet 
parametrien	konfiguraatiot	luettelon	loppuun	yhdessä	vastaavan	luontipäivämäärän	ja	
-kellonajan kanssa kuten kuvassa alhaalla (1).

• Tallenna tämänhetkinen asetus koskettamalla ”Tallenna”-näppäintä (katso alla 
oleva kuva).

1

3 2  
Kuva. 5-21   ”Tallenna	konfiguraatio”	-alivalikko	

HUOMAUTUS

Jos valitset kentän, joka on jo täytetty, sinulta kysytään, haluatko korvata sisällön 
päälle kirjoittamalla. Vahvista koskettamalla kohtaa ”Ok” tai peruuta valintasi 
koskettamalla ”Edellinen”-näppäintä.
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• Voit	antaa	konfiguraatiolle	uuden	nimen	koskettamalla	uudelleen	sitä	painiketta,	
joka on jo valittu. Tämä aktivoi näppäimistöikkunan.

Kuva. 5-22   Näppäimistöikkuna

Voit tallentaa parametriasetuksesi joko käyttöaiheena tai potilaan nimen alle.

• Voit tallentaa parametrit käyttöaiheena lisäämällä merkin * ennen käyttöaiheen 
nimeä tai jättämällä sen paikalleen (”*Käyttöaiheen nimi”).

Tallennettu ja valittu tai ladattu käyttöaihe näkyy tilapalkissa. Tämä näyttö
häviää, jos parametria sen jälkeen muutetaan. 

• Voit tallentaa parametrit tiettyä potilasta (potilastietuetta) varten tallentamalla 
asetuksen suoraan potilaan nimen alle (”sukunimi, etunimi”). 

Potilaan	nimeä	varten	tallennettu	konfiguraatio	näytetään	myös	tilapalkissa.	Potilaiden
nimien näyttö ei häviä, kun parametreja muutetaan. Kaikki parametrimuutokset
merkitään taulukkoon. Potilastietue suljetaan, kun:

 – uusi potilastietue haetaan (ladataan),

 – käyttöaihe ladataan,

 – tehdään parametrin nollaus (todellinen arvo),

 – laite sammutetaan.

• Vahvista kaikki syöttämäsi tiedot koskettamalla ”Ok”-painiketta.

• Poista	tallennettu	konfiguraatio,	jota	ei	enää	tarvita,	”Poista”-painikkeen	avulla	
(Kuva 5-21/3).

Enintään 1 000 hoitoa voidaan tallentaa.
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5.7 Hoitoparametrien lataaminen

Jo tallennettujen hoitoparametrien tai potilastietueiden aakkosellinen luettelo voidaan 
avata joko suoraan parametrien syöttönäytöstä tai päävalikkonäytöstä.

• Jos	olet	parametrien	syöttönäytössä,	kosketa	”Konfiguraatio”-painiketta	(Kuva	
5-18).

• Jos	olet	päävalikossa,	valitse	luettelosta	”Lataa	konfiguraatio”	-toiminto	(Kuva	
5-20/2).

”Lataa	Konfiguraatio”	-valikossa	on	seuraavat	käyttöaiheryhmät:	

 – Omat käyttökohteet

 – Ortoped. käyttöaihe

 – Urolog. käyttöaihe

5.7.1 Valmistajan esiohjelmoimat käyttöaiheet

• Kosketa sitä painiketta, jossa näkyy tarvittava sovellutusalue (katso alla oleva kuva).

• Kosketa ”Ok”-painiketta.

Kuva. 5-23   Konfiguraation	I	lataaminen

• Valitse tarvittava käyttöaihe.

Kuva. 5-24   Konfiguraation	II	lataaminen
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Voit ennen käyttöaiheen lataamista katsella lisätietoja valitusta käyttöaiheesta.

• Voit tehdä tämän koskettamalla kohtaa ”Ohje”.

Hoitoa koskevat huomautukset tulevat näkyviin.

Voit ladata käyttöaiheen koskettamalla ”Edellinen”-painiketta, jolloin palaat aiempaan
näyttöön.

• Kosketa kohtaa ”Lataa”.

Käyttöaihe on ladattu onnistuneesti, kun ladattu käyttöaihe näkyy harmaassa
tilapalkissa (katso alla oleva kuva).

Kuva. 5-25   Ladattu käyttöaihe

• Voit tarkastella hoitoa koskevia huomautuksia koskettamalla harmaassa tilapalkissa 
olevaa käyttöaiheen nimeä.

Ladatusta käyttöaiheesta poistutaan, kun:

 – avataan uusi käyttöaihe,

 – hoitoparametrin vaihteluväliä muutetaan,

 – laite sammutetaan.
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5.7.2 Omat käyttökohteet

• Kosketa ”Omat käyttökohteet” -painiketta (katso alla oleva kuva).

• Kosketa ”Ok”-painiketta.

Kuva. 5-26   Omat käyttökohteet

• Kosketa tarvittavan käyttöaiheen painiketta (katso alla oleva kuva).

Kuva. 5-27   Omat käyttökohteet

Jos valitun käyttöaiheen lisätietoja on tallennettu, niihin voidaan päästä koskettamalla
kohtaa ”Ohje”.

• Voit lisätä tietoja koskettamalla tekstiruutua (katso alla oleva kuva), jolloin 
saatnäyttönäppäimistön näkyviin.

1

Kuva. 5-28   Tekstiruutu hoitoa koskeville huomautuksille
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• Tallenna teksti koskettamalla kohtaa ”Ok”.

• Voit katsella omien käyttökohteiden luetteloa koskettamalla ”Edellinen”- paini-
ketta.

• Kosketa ”Lataa”-painiketta.

Korostettu käyttöaihe ladataan. Käyttöaihe on ladattu onnistuneesti, kun ladattu
käyttöaihe näkyy harmaassa tilapalkissa.

• Voit tarkastella hoitoa koskevia huomautuksia harmaata tilapalkkia koskettamalla.

Ladatusta käyttöaiheesta poistutaan, kun:

 – avataan uusi käyttöaihe,

 – hoitoparametrin vaihteluväliä muutetaan,

 – laite sammutetaan.

5.8 Potilastietue

• Kosketa ”Omat käyttökohteet” -painiketta (katso alla oleva kuva).

• Kosketa ”Ok”-painiketta.

• Kosketa painiketta, jossa tarvittava potilasnimi on näkyvissä.

Kuva. 5-29   Potilastietueen lataaminen

• Kosketa ”Protokolla”-painiketta.

Potilastietue tulee näkyviin.

Tekstikentät

Kuva. 5-30   Potilastietue – hoidon tiedot
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Potilastietue koostuu hoidon tiedoista sekä hoitoparametrien taulukosta, jonka laite 
luo automaattisesti.

Joka kerta kun potilaan tiedot haetaan, potilastietueeseen tallennetaan uusi hoito 
yhdessä senhetkisen päivämäärän kanssa. 

Kuva. 5-31   Hoitoparametrit

• Voit lisätä hoitotietoja koskettamalla tekstikenttää, jolloin saat näyttönäppäimistön 
näkyviin.

• Tallenna teksti koskettamalla kohtaa ”Ok”.

• Voit katsella omien käyttökohteiden luetteloa koskettamalla ”Edellinen”- paini-
ketta.

• Kosketa ”Lataa”-painiketta.

Näytössä korostetun potilaan hoitoparametrit ladataan.

Hoitoparametrit on ladattu onnistuneesti, kun potilaan nimi näkyy harmaassa 
tilapalkissa protokollanäytössä.

• Voit tarkastella potilastietuetta koskettamalla harmaata tilapalkkia.

Potilastietue suljetaan, kun:

 – uusi potilastietue tai käyttöaihe avataan,

 – paineaaltolaskuri nollataan,

 – laite sammutetaan.
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5.9 Visuaalinen analoginen asteikko (VAS)
Potilaan tietueen visuaalista analogista asteikkoa voidaan käyttää hoidon
etenemisen arviointiin.

VAS mittaa potilaan subjektiivista kivun tuntemista asteikolla 0–10, jonka puitteissa
potilas voi luokitella kipunsa voimakkuuden. Aloituspiste (0) tarkoittaa ”ei
kipua”, kun taas viimeinen piste (10) tarkoittaa ”pahin kuviteltavissa oleva kipu”.
Potilasta pyydetään jokaisella hoitokerralla antamaan arvosana kivusta, jota hän
on tuntenut viimeisen hoidon jälkeen.
VAS-arvojen pieneneminen hoidon kulun aikana antaa viitteen hoidon onnistumisesta.

• Kosketa ja vedä nuolta kohti asteikon pistettä (kts kuva alla), jonka potilas on mää-
ritellyt kipunsa voimakkuudeksi.

• Kiinnitä nuoli koskettamalla ”Ok”-painiketta. 

VAS-asteikko

Kuva. 5-32   VAS-arvon asettaminen

Nuolta ei voi enää siirtää, ja asetettu arvo näkyy VAS-asteikon vasemmassa reunassa.

Kuva. 5-33   Aseta VAS-arvo
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5.10 Tiedonsiirto
Tätä toimintoa käyttämällä hoitotiedot voidaan viedä USB-muistitikkuun muodossa, 
joka voidaan avata Excelissä. Myös käyttötiedot voidaan tallentaa (varmuuskopioida) 
tai palauttaa korjauksen jälkeen tai jos laite vaihdetaan.

• Varmista, että USB-muistitikkusi tukee USB V1.1 -protokollaa. Voit tilata validoidun 
USB-tikun jälleenmyyjältäsi.

Hoitotietojen vieminen

• Lataa potilaskohtainen parametritietue.

• Valitse 1. alivalikosta ”Tiedonsiirto” / ”Vie hoitotiedot” -toiminto (katso alla oleva 
kuva).

1

2

3

Kuva. 5-34   Tietojen vienti

• Liitä muistitikku USB-porttiin heti, kun saat siihen kehotuksen (katso alla oleva 
kuva) ja vahvista koskettamalla kohtaa ”Ok”.

Kuva. 5-35   Tietojen vienti

USB-yhteys muodostetaan.
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Kuva. 5-36   USB-yhteyttä muodostetaan

Tiedot siirretään heti, kun USB-yhteys on muodostettu. Potilastietueen vientitiedoston 
nimi on protokolla_nimi.csv. Kaikki tiedot viedään, ellei mitään potilastietuetta tai 
mitään käyttöaihetta ole avattu. Tietuetietojen vientitiedoston nimi on protokolla_
PäivämääräAika.csv.

• Odota, kunnes näyttöön tulee ”Vienti päättynyt” -viesti (katso alla oleva kuva). 
Poista sitten muistitikku.

Kuva. 5-37   Tietojen vienti päättynyt

Asetusten varmuuskopiointi

Voit tallentaa määritysasetukset sekä potilas- ja käyttöaihetiedot USBmuistitikulle
varmuuskopioksi käyttämällä ”Varmuuskopioi asetukset” -toimintoa
(tiedostomuodossa, jota vain laite pystyy lukemaan).

• Valitse 1. alivalikosta ”Tiedonsiirto” / ”Varmuuskopioi asetukset” -toiminto (Kuva 
5-34/2).

• Liitä muistitikku USB-liitäntään heti, kun saat siihen kehotuksen, ja vahvista kosket-
tamalla kohtaa ”Ok”.

Kun USB-yhteys on muodostettu, tiedot varmuuskopioidaan ja teksti-ikkunassa
näkyy varmuuskopiotiedoston nimi.

• Poista USB-muistitikku.
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Asetusten palauttaminen

Järjestelmä palautetaan viimeisen varmuuskopioinnin tietojen tilaan ”Lataa asetukset” 
-toiminnolla.

• Valitse 1. alivalikosta ”Tiedonsiirto” / ”Lataa asetukset” -toiminto (Kuva 5-34/3).

• Liitä varmuuskopiotiedoston sisältävä muistitikku USB-porttiin heti, kun saat siihen 
kehotuksen ja vahvista koskettamalla kohtaa ”Ok”.

Varmuuskopiotiedosto ladataan järjestelmään heti, kun USB-yhteys on muodostettu. 
Sinua kehotetaan käynnistämään järjestelmä uudelleen, kun latausmenettely on päät-
tynyt.

• Poista USB-tikku ja käynnistä laite uudelleen.
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5.11 Ohjelmistopäivitykset

5.11.1 Ohjelmiston lataaminen USB-tikkuun

5.11.1.1 Ohjelmiston poimiminen Windows

• Tallenna ZIP-tiedosto tietokoneesi kiintolevylle.

• Napsauta ZIP-kansion kuvaketta hiiren kakkospainikkeella.

• Valitse näkyviin tulevasta pikavalikosta kohta ”Explorer”.

Kuva. 5-38   ”Explorerin” valitseminen

Päivitystiedostot sisältävä kansio tulee näkyviin ikkunan vasempaan osaan.

Kuva. 5-39   Kansio, joka sisältää päivitystiedostot

• Valitse tästä kansiosta ”combiselect_update.ini”- ja ”combiselect_update_img. ini” 
-tiedostot sekä ”ffsdisk”-kansio ja kopioi ne USB-tikullesi.

• Käynnistä ohjelmistopäivitys kuvatulla tavalla.
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5.11.2 Ohjelmiston poimiminen WinZip-toiminnon avulla

• Liitä USB-tikku tietokoneeseesi.

• Tallenna ZIP-tiedosto USB-tikulle.

Kuva. 5-40   USB-tikulle tallennettu Zip-tiedosto

• Napsauta ZIP-tiedoston kuvaketta hiiren kakkospainikkeella.

• Valitse pikavalikosta WinZip-kuvake.

• Valitse ”Poimi tänne” (katso alla oleva kuva).

Kuva. 5-41   Tiedostojen poiminta

• Poiminnan jälkeen seuraavat tiedostot näkyvät USB-tikulla: ”combiselect_update.
ini”, ”combiselect_update_img.ini” ja ”ffsdisk”-kansio.

Kuva. 5-42   Tiedostot on poimittu

• Poista USB-tikku ja käynnistä ohjelmistopäivitys, kuten seuraavassa luvussa on 
kuvattu.
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5.11.3  Laitteen ohjelmiston päivittäminen

• Valitse ”Asetukset”-valikosta ”Päivitä ohjelmisto”.

• Liitä USB-tikku Chattanooga Intelect F-SW -laitteen USB-porttiin heti, kun saat 
siihen kehotuksen ja vahvista koskettamalla kohtaa ”Ok”

Kuva. 5-43   Ohjelmistopäivitys 

Päivitys tehdään heti, kun USB-yhteys on muodostettu.

• Odota, kunnes päivitys on päättynyt. 

Kuva. 5-44   Asennus valmis

• Kosketa ”Ok”-painiketta.

• Poista USB-tikku.

Laite on valmis käyttöön.

5.12 Hoitopaineaaltojen laskurin nollaaminen

• Voit nollata käytetyn paineaaltolaskurin arvoon 0 valitsemalla valikkovaihtoehdon 
”Nollaa hoitolaskuri” (kts kuva alla) tai koskettamalla laskurinäyttöä.

Kuva. 5-45   Hoitopaineaaltojen laskurin nollaaminen
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5.13 ”Automaattinen taajuus” -toiminto
Jos ”Automaattinen taajuus” -toiminto on aktivoitu, taajuus muutetaan
automaattisesti suurimpaan mahdolliseen asetukseen, kun energiatasoa
pienennetään F-SW-tilassa (katso luku 5.4 hOitOparaMetrien asettaMinen, Taulukko 5 
-1).

• Valitse F-SW-toimintotila, jos tämä toiminto on otettava pois käytöstä.

• Aktivoi ”Asetukset”-valikon ”Autom. taajuus [käyttöön]” -kohta (katso alla oleva 
kuva).

1

Kuva. 5-46   Automaatt. taajuus [käyttöön]

Laite vaihtaa automaattisesti ”Autom. taajuus [käyttöön]” -tilaan (katso alla oleva kuva).

1

Kuva. 5-47   Automaatt. taajuus pois

Valittua taajuutta ei ylitetä, vaikka energiatasoa muutettaisiin.

• Palaa päävalikkoon ”Sulje”-painikkeella.

HUOMAUTUS

Tämä taajuus voidaan pienentää manuaalisesti.
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5.14 Käynnistäminen

Kytke laite päälle luvussa 3.2.3 laitteen käynnistäMinen kuvatulla tavalla.

• Tarkista, ettei F-SW-käsikappaleessa ole kuplia.

• Jos kosketuskalvon alla näkyy kuplia, toimi seuraavasti: Aseta käsikappale käsikap-
paleen pidikkeeseen. Mitään apulaitetta ei saa olla asennettuna. 

Kuva. 5-48   Käsikappaleen optimaalinen sijainti

Tämä varmistaa sen, että ilmakuplat imetään aina pois käsikappaleesta.

• Kiinnitä käsikappale tähän sijaintiin noin 3 minuutin ajaksi, kunnes imumenettely 
on päättynyt.

• Voit työskennellä F-SW-tilassa asettamalla paineaaltoenergian aloitusarvoon 0,1 
mJ/mm2.

Suurin energiataso vastaa energian vuotiheyttä 0,55 mJ/mm2.

• Valinnaisesti: Jotta voit työskennellä C-ACTOR-tilassa, aseta pulssienergia alkuar-
voon 0,03 mJ/mm2.

Maksimaalinen energiataso vastaa energiavirran tiheyttä 1,24 mJ/mm2.

HUOMAUTUS

Suurin sallittu taajuus säädetään aina, kun jokin energiataso valitaan (katso luku 
5.4 hOitOparaMetrien asettaMinen, taulukkO 5 -1 ja taulukkO 5 -2) Tätä taajuutta 
voidaan pienentää manuaalisesti. (Katso myös luku 5.13 ”autOMaattinen taajuus” 
-tOiMintO.)

• Paina F-SW-laukaisupainiketta.
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Laukaisupainike toimii kytkimenä/katkaisimena, kun sitä painetaan lyhyesti (< 1,5 s). 
Kun sitä painetaan pitempään (> 1,5 s), se alkaa toimia jatkuvan toiminnan kytkimenä, 
ts. paineaallot jatkuvat, kunnes painike vapautetaan. 

HUOMAUTUS

Jos valittu nimellinen paineaaltoarvo on pienempi kuin 1 000 paineaaltoa (esim. 
400 paineaaltoa), nimellisen arvon saavuttamisen jälkeen näkyviin tulee ikkuna, 
jossa on seuraava teksti: ”Asetettu SW määrä/energia saavutettu”. 

Tämä viesti voidaan kuitata koskettamalla ”Ok”-painiketta tai vastaavaa laukaisu-
painiketta. Lisähoito on mahdollinen. 

Jos nimellinen paineaaltoarvo on 0 (näytössä ” - ”), pysäytys tapahtuu vasta  
19 999 paineaallon kohdalla.

Tämä viesti aktivoituu uudestaan heti, kun asetetun nimellisen arvon monikerta 
on saavutettu (esim. 800 paineaaltoa, 1 200 paineaaltoa jne.).

Jos valitaan nimellinen arvo, joka on suurempi kuin 1 000 paineaaltoa (esim. 1 
700 paineaaltoa), laite laukaisee automaattisesti turvakatkaisun 1 000 paineaallon 
kohdalla (kts kuva alla). Seuraava katkaisu tapahtuu, kun asetettu nimellinen arvo 
saavutetaan. Tämän jälkeen laskuri jatkaa katkaisuja 1 000 aallon välein (esim. 2 
700, 3 700 jne.).

Kuva. 5-49   Turvakatkaisin
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5.15 Toiminnalliset tarkastukset

Tee seuraavat toiminnalliset tarkastukset järjestelmän asentamisen jälkeen:

• Tarkasta, että ohjauslaite ja käsikappaleet ovat ehjiä.

• Käynnistä Chattanooga Intelect F-SW (katso luku 5.14 käynnistäMinen).

• Aseta energiataso F-SW-tilassa arvoon 0.2 mJ/mm2.

• Valinnaisesti: aseta energiataso C-ACTOR-tilassa arvoon 0,69 mJ/mm2.

• Nollaa ohjauspaneelin parametrissa näkyvä paineaaltojen todellinen lukumäärä 
(katso luku 5.12 hOitOpaineaaltOjen laskurin nOllaaMinen).

• Anna paineaaltoja aaltotaajuudella 4 Hz.

• Anna paineaaltoja jalkakytkimen avulla, jos se on käytössä.

• Tarkasta, että hoitopaineaaltojen laskuri laskee laukaistut paineaallot oikein.

HUOMAUTUS

F-SW-käsikappaleen toiminnallinen suorituskyky voidaan tarvittaessa tarkistaa 
väriherkkien paineanturien avulla.

5.16 Tavalliset asetukset

• Varmista ennen jokaista hoitoa, että paineaaltojen lukumäärä ja todellinen energia-
arvo nollataan (katso luku 5.12 hOitOpaineaaltOjen laskurin nOllaaMinen).

HUOMAUTUS

Aseta nimellisen arvon laskuri tarvittavaan arvoon. Jos valitaan nolla, näkyviin 
tulee „-“ -symboli. Laite toimii silloin ilman nimellisen arvon tietoa.

• Aloita F-SW-hoito energiatasolla 0,1 mJ/mm2 ja taajuudella 6 Hz.

• Käynnistä C-ACTOR-hoito energiatasolla 0,03 mJ/mm2 ja 6 Hz:n taajuudella.
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5.17 Hoito
Turvallisuusohjeet

Ennen laitteen käyttöä sinun tulee varmistua että laite on toimintakuntoinen ja toimii 
turvallisesti.

• Aina kuljetuksen jälkeen tarkista, että kaikki toiminnalliset tarkistukset on tehty. 
Lue tästä luvussa 5.15 tOiMinnalliset tarkastukset.

• Lue luvussa 1 yleiset turvallisuusOhjeet ennen hoidon aloittamista..

VAROITUS!

Käsiosa on väärässä asennossa.

Heikennys terveyteen tehottoman hoidon takia!

• Määrittele hoitolaue ja varmistu,että käsiosan asento vastaa tätä.

• Varmistu,että hoito on annettu vain laillistetun henkilön toimesta 
luvussa 2.2 ChattanOOga inteleCt F-sW -laitteen käytön   
edellyttäMät vaatiMukset. 

• Turvallisuussyistä muut kuin luvussa 2.1.1 käyttöaiheet ovat kiellettyjä!

Kaikkien virheilmoitusten ilmaannuttua on hoito keskeytettävä viipymättä! 

VAROITUS!

Potilaan tai terapeutin loukkaantuminen 

• Huoltoa tai puhdistusta ei tule suorittaa samalla kun potilasta 
hoidetaan.

• Käytä sopiva määrä kytkentägeeliä potilaan iholla.

5.18 Laitteen sammuttaminen
• Sammuttaminen pääkatkaisijasta.
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6 Puhdistus, kunnossapito ja huolto

VAROITUS!

Potilaan tai terapeutin loukkaantuminen 

• Huoltoa tai puhdistusta ei tule suorittaa samalla kun potilasta 
hoidetaan.

6.1 Laitteen puhdistus
Laitteen säännöllinen puhdistus varmistaa laitteen hyvän hygienian ja 
toimintavarmuuden.

VAROITUS!

Sähkövaara!

Ota virtajohto pois seinästä huollon ajaksi! 

• Irroita pääsulake!

Päällisen siivoamisen tarve riippuu käytön tiheydestä.

Kaikki osat jotka ovat kontaktissa potilaaseen tulee puhdistaa jokaisen hoidon jälkeen.

• Pyyhi laitteen osia pyyhkeellä.

• Puhdistukseen käytä haaleaan veteen lioutettua pesuainetta (non-vegetable).

HUOMIO

On tärkeää,että laitteen tai tuubin sisään ei pääse mitään nesteitä.

Tuuletusaukot

• Pidä tuuletusaukot puhtaana.

Monitori ja kosketusnäyttö

Näytönpuhdistuksessa käytä ainoastaan kostetutettua pyyhettä ilman pesuaineita. 

• Pyyhi näyttö.

• Kuivaa näyttö puuvilla pyyhkeellä.

• Poista contaminaatio heti.
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6.2 Käsikappaleen puhdistaminen

6.2.1 Apulaitteen vaihtaminen

HUOMAUTUS

Vaihda apulaite levittämällä pisara silikoniöljyä kosketuskalvoon 
kytkennän väliaineeksi.

• Kierrä apulaite tiukasti kiinni käsikappaleeseen puristusrenkaan avulla.

1 stand-off laite

2 pidikerengas

Vapauta stand-
off laite

Liitä stand-off 
laite

1

2

Kuva. 6-50   Pinoaminen stand-off laite

• Irrottaminen: paina puristusrengasta takaosaa kohden ja kierrä se sitten auki.

    

Kuva. 6-51   Vapauta stand-off laite



13 610 02 1018

58

Pu
h

d
is

tu
s,

 k
u

n
n

o
ss

ap
it

o
 ja

 h
u

o
lt

o

HUOMAUTUS

Apulaitteilla on rajallinen käyttöikä. Apulaite on vaihdettava uuteen, jos

materiaalissa näkyy muutoksia (haalistuminen, tummuminen, juovat, 
kaasukuplat), pinnan vääntymistä liitosalueella tai vuotoja.

Apulaite on vaihdettava vähintään 12 kuukauden välein.

6.2.2 Käsikappaleen ja apulaitteiden uudelleenkäsitteleminen

Jokaisen hoitojakson jälkeen kaikki potilaan kanssa kosketuksessa olleet käsikappaleen 
osat	täytyy	puhdistaa	ja	desinfioida	seuraavia	hoitoja	varten.

Siksi ohjetta täytyy noudattaa tarkasti osien vaurioitumisen ja toimintavikojen 
estämiseksi.

Varmista, että seuraavat aineet ja välineet ovat käytettävissä puhdistusta ja 
desinfiointia	varten: 

 – puhtaita, pehmeitä ja nukkaamattomia paperipyyhkeitä puhdistukseen

 – puhdistusaine

 – alkoholipohjainen	pintadesinfiointiaine.

6.2.2.1 Puhdistus

• Kierrä apulaite irti käsikappaleesta luvussa 6.2.1 apulaitteen vaihtaMinen kuvatulla 
tavalla.

• Puhdista käsikappale ja apulaitteet väliainegeelistä, öljyjäämistä ja muista 
vesiliukoisista kontaminanteista kostealla paperipyyhkeellä.

6.2.2.2 Desinfiointi

• Desinfioi	käsikappale	ja	apulaitteet	alkoholipohjaisella	pintojen	puhdistamiseen	
tarkoitetulla	desinfiointiaineella.

• Sumuta	käsikappale	ja	apulaitteet	desinfiointisumutteella.

• Pyyhi käsikappale ja apulaitteet kostealla pehmeällä paperipyyhkeellä.

• Kuivaa käsikappale ja apulaitteet kuivalla, imukykyisellä, pehmeällä ja nukkaamat-
tomalla paperipyyhkeellä. 

HUOMAUTUS

Kosketuspehmuste ja apulaitteet täytyy suojata mekaaniselta vauriolta. 
Puhdistukseen ei saa käyttää metallisia eikä teräviä esineitä.
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HUOMAA

Puhdistusaineet	ja	desinfiointiaineet	voivat	haitata	kosketuskalvon	
ominaisuuksia.

• Kasvipohjaisia saippualiuoksia tai kasviöljyjä ei saa käyttää.

• Älä käytä aineita, jotka sisältävät jotakin seuraavista: 

 – aniliini

 – dimetyyliformamidi

 – etyyliasetaatti

 – metyleenikloridi

 – N-metyylipyrrolidoni

 – typpihappo, 20-prosenttinen

 – suolahappo, 20-prosenttinen

 – rikkihappo, 20-prosenttinen

 – trikloorietyleeni

 – tetrahydrofuraani

 – tolueeni

HUOMAUTUS

Tässä luetellut ainesosat eivät ole sitovia esimerkkejä. Tämä 
luettelo ei ole täydellinen, eikä sen perusteella voida esittää mitään 
vaatimuksia.

6.3 Valinnaisen jalkakytkimen puhdistaminen

• Puhdista jalkakytkin saippuavedellä tai miedolla puhdistusaineella.

HUOMAUTUS

Jalkakytkimessä on IEC 60529 -standardin IPX8-luokan mukainen suojaus veden 
sisäänpääsyä vastaan. 
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6.4 Veden vaihtaminen
F-SW-käsikappaleen jäähdytysletkussa oleva vesi täytyy vaihtaa noin 6 kuukauden
välein.
Laitteessa näkyy käynnistettäessä automaattisesti tätä koskeva viesti, kun veden
vaihtamisaika on käsillä (katso alla oleva kuva).

Kuva. 6-52   Kehotus veden vaihtamiseen

• Kuittaa tämä viesti koskettamalla ”Ok”-painiketta.

 – Tämä viesti ei enää näy, kun vesi on vaihdettu.

6.4.1 Vesipiirin tyhjentäminen

Vesipiiri täytyy tyhjentää, jos laitetta ei käytetä useaan viikkoon.

• Varmista, että laite on tasaisella pinnalla.

• Valitse F-SW mode.

• Aktivoi ”Asetukset”-valikon ”Tyhjennä vesipiiri” -toimintotila (kts kuva alla).

1

2

3

4

Kuva. 6-53   Veden vaihtaminen

• Liitä vesipussi Chattanooga Intelect F-SW -laitteeseen heti, kun viesti tulee näkyviin 
(katso seuraavalla sivulla oleva kuva).
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Kuva. 6-54   Vesipiirin tyhjentäminen I

Näytössä näkyy ”Odota”-viesti sekä etenemisen osoitin.

• Anna lopun veden tyhjentyä käsikappaleesta pitämällä F-SW-käsikappaletta pysty-
suoraan laitteen päällä heti, kun saat tähän kehotuksen. Muista suunnata käsikap-
paleen kosketuskalvo ylöspäin.

Kuva. 6-55   Vesipiirin tyhjentäminen II 

Näytössä näkyy ”Odota”-viesti sekä etenemisen osoitin.

• Odota, kunnes laite on valmis. Näytössä näkyy, milloin vesipiiri on tyhjä.

Kuva. 6-56   Vesipiirin tyhjentäminen III

• Avaa letkuliitännän lukko ja vedä letku pois letkuliittimestä.

• Poista täysi vesipussi ja hävitä sen sisältö. 
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6.4.2 Vesipiirin täyttäminen

• Varmista, että laite on tasaisella vaakasuoralla pinnalla.

• Huuhtele vesipussi.

• Käytä vain deionisoitua vettä (VDE 0510:n mukaista, esim. akkuihin tai silitysrautoi-
hin tarkoitettu vesi) vesipussin huuhtelemiseen tai täyttämiseen.

• Täytä vesipussi kokonaan.

Kuva. 6-57   Vesipussin täyttäminen

HUOMAA

• Älä käytä vettä, joka on tislattu useammin kuin kerran!

• Kun vesipussi on täytetty, liitäntäletkussa tulee olla mahdollisimman vähän kuplia. 
Paina sulkuventtiiliä sisäänpäin ilman poistamiseksi (kts kuva alla), kunnes letku on 
kokonaan täynnä vettä.

Kuva. 6-58   Ilman poistaminen liitäntäletkusta

• Aseta F-SW-käsikappale F-SW-käsikappaleen pidikkeeseen siten, että mahdollisesti 
muodostuvat ilmakuplat imetään heti kuplanpoistimeen. 

• Aktivoi ”Asetukset”-valikon ”Täytä vesipiiri” -toimintotila.

• Liitä vesipussi laitteen takaosassa olevaan vesiletkuliitäntään heti, kun viesti tulee 
näkyviin.



13 610 02 1018

63

Pu
h

d
is

tu
s,

 k
u

n
n

o
ss

ap
it

o
 ja

 h
u

o
lt

o

Kuva. 6-59   Vesipiirin täyttäminen I

• Pidä samanaikaisesti vesipussia laitteen yläpuolella niin, että vesi voi virrata opti-
maalisesti. Voit tarvittaessa ripustaa pussin tippatelineeseen.

• Kosketa ”Ok”-painiketta.

Näyttöön tulee etenemisnäyttö, jossa on viesti ”Odota”.

• Heti kun vesipiiri on täyttynyt, laite antaa kehotuksen poistaa vesipussi (katso alla 
oleva kuva). Vettä saattaa olla vielä jäljellä pussissa.

Kuva. 6-60   Vesipiirin täyttäminen II

• Työnnä letkuliittimen lukkoa ja vedä letku pois liitännästä.

• Varmista koskettamalla kohtaa ”Ok”.

Järjestelmässä voi vielä olla ilmakuplia sen jälkeen, kun vesi on vaihdettu.
Laite tarvitsee noin 15 minuuttia näiden ilmakuplien poistamiseen. Näytössä
näkyy etenemispalkki (katso seuraavalla sivulla oleva kuva).
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Kuva. 6-61   Vesipiirin ilmaaminen

• Odota, että viesti häviää näkyvistä. Palaa sitten parametrien syöttönäyttöön kosket-
tamalla ”Sulje valikko” -painiketta.

• Tarkista, ettei F-SW-käsikappaleen kosketuskalvon alla näy kuplia. Jos kuplia näkyy, 
pidä käsikappaletta hetken suunnattuna alaspäin pystysuorassa asennossa. Ilmaku-
plat imetään silloin automaattisesti kuplanpoistajaan. 

6.4.3 Vesipiirin ilmaaminen

• Valitse ”Asetukset”-valikosta ”Ilmaa vesipiiri” (Kuva 6-53/3).

Näyttöön tulee etenemispalkki. (Kuva 6-61).

• Odota, että viesti häviää näkyvistä. Palaa sitten parametrien syöttönäyttöön kosket-
tamalla ”Sulje valikko” -painiketta.

• Tarkista, ettei F-SW-käsikappaleen kosketuskalvon alla näy kuplia. Jos kuplia näkyy, 
pidä käsikappaletta hetken suunnattuna alaspäin pystysuorassa asennossa. Ilmaku-
plat imetään silloin automaattisesti kuplanpoistajaan.

6.4.4 Vedenvaihtoajan nollaaminen
Laite kehottaa vaihtamaan veden kuuden kuukauden välein. Kehotus ei häviä
pysyvästi, ennen kuin vesi on vaihdettu.
Tämä muistutustoiminto voidaan peruuttaa tai se voidaan muuttaa uuteen 
päivämäärään valitsemalla ”Nollaa vedenvaihtoaika” -toiminto.

• Aktivoi ”Nollaa vedenvaihtoaika” -toimintotila ”Asetukset”-valikosta.

Veden vaihtamisajan muistutuksen laukaiseva hetki siirretään automaattisesti
eteenpäin kuusi kuukautta. Näytössä näkyy hetken ikkuna, jossa näkyy veden
vaihtamisajan uusi päivämäärä.

• Avaa parametrien syöttönäyttö painamalla ”Sulje”-painiketta.

Jos vettä ei vaihdeta säännöllisesti, laitteen käyttöikä voi lyhentyä.
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6.5 Sulakkeen vaihtaminen
Virtasulakkeen pidike on Chattanooga Intelect F-SW -laitteen takaosassa.

• Työnnä virtasulakkeen pidikkeen kiinnikettä oikealle ja irrota pidike kotelosta.

1

Kuva. 6-62   Virtasulakkeen pidike

• Vedä vanhat sulakkeet ulos virtasulakkeen pidikkeestä.

1

Kuva. 6-63   Sulakkeen vaihtaminen

• Vaihda sulakkeet uusiin (T 5 AH / 250  VAC).

• Työnnä virtasulakkeen pidikettä takaisin aukkoon, kunnes pidike kiinnittyy.

6.6  Kunnossapito ja turvatarkastukset
Laite ei välttämättä tarvitse ennakoivaa huoltoa. Säännöllinen kunnossapito auttaa 
kuitenkin tunnistamaan mahdolliset puutteet varhaisessa vaiheessa ja lisäämään siten 
laitteen turvallisuutta ja pidentämään sen käyttöikää.
Kunnossapitopalvelut voi tilata alueellisilta edustajiltasi alueellasi.
Suosittelemme, että toiminnalliset tarkastukset ja turvatarkastukset tehdään vähintään 
kerran vuodessa. Kansallisia onnettomuuksien estämistä koskevia säännöksiä 
sekä hoitolaitteille määritettyjä testaus- ja tarkastusaikatauluja on tietenkin myös 
noudatettava.

Chattanooga Intelect F-SW -laitteen turvallisen toiminnan takaamiseksi on tehtävä 
seuraavat tarkastukset.

1 Maattovirran vuototesti kansallisten säännösten mukaisesti.

2 Maaton impedanssitesti (virtajohto ja asetinkotelo mukaan luettuina) kansallisten 
säännösten mukaisesti.

3 Tarkastaa olennaisen suorituskyvyn

HUOMAUTUS

Lisätietoja turvallisuustarkastusten sisällöstä ja suorittamisesta on saatavissa 
paikalliselta jälleenmyyjältä.
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6.7 Hävittäminen
Laitteen hävityksessä huomio kansalliset jätehuoltolait. Laitteen tullessa 
käyttökelvottomaksi hävitä se elktronisten jätteiden säänösten mukaan.
Älä hävitä talousjätteen mukana.

• Ole yhteydessä valmistajaan tämän asian tiimoilta.

• Kun hävität kuluvia osia,huomioi kansalliset lait. 

• Noudata käyttöohjetta lisälaitteiden osalta.

6.8 Korjaus

Viallisten laitteiden korjaustyöt saa suorittaa vain valmistajan asianmukaisesti 
valtuuttama henkilökunta. Korjaustoimenpiteissä saa käyttää vain alkuperäisiä 
varaosia. Asianmukaisesti valtuutettu henkilökunta voi käsittää välittäjien ja 
jälleenmyyjien edustajia.

6.9 Käyttöikä

Keskimääräinen odotettavissa oleva käyttöikä (MTTF) standardin IEC 60601-1: 2005 + 
A1: 2012 / EN 60601-1: 2006 + A1: 2013 mukaisesti on 

 – Chattanooga Intelect F-SW: 15 000 käyttötuntia

 – F-SW SEPIA LT -käsikappale: 5 miljoonaa iskua

 – C-ACTOR SEPIA LT -käsikappale: 5 miljoonaa iskua

Käyttöiän ylittäminen voi aiheuttaa laitteen ja sen lisävarusteiden toimintahäiriöitä. 
Tämä koskee myös käsikappaleita.

Mitään luvussa 10 takuu ja huOltO annettujen tietojen ulkopuolisia takuuvaateita ei 
hyväksytä.
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7 Tilaviestit ja vianetsintä

7.1 Tilaviestit

VAROITUS!

Laitteen tai sen osien toimintahäiriö

Erilaiset tapaturmat ovat mahdollisia!

• Noudata välittömästi kaikkia hoidon aikana esiintyviä tila- ja 
virheilmoituksia.

Annettu paineaaltomäärä 
täyttynyt

Kuittaa viesti, lisähoito on 
mahdollista.

Paineaaltojen 
turvakatkaisu

Kuittaa viesti, lisähoito on 
mahdollista.

F-SW: Lataustesti 
epäonnistui

Käynnistä laite uudelleen ja toista 
testi.
Laitteen käyttöä ei saa jatkaa, jos 
vika jatkuu.
Ilmoita huoltokeskuksellesi.

F-SW: Latauksen aikaraja 
ylittyi

Kuittaa viesti.
Ilmoita huoltokeskuksellesi, jos vika 
jatkuu.

F-SW: Veden lämpötila 
liian korkea

Kuittaa viesti,
lisähoito on mahdollista, kunhan 
veden lämpötila on palautunut 
sallittuihin arvoihin.

F-SW: Veden lämpötila 
liian alhainen

Kuittaa viesti,
lisähoito on mahdollista, kunhan 
veden lämpötila on palautunut 
sallittuihin arvoihin.

F-SW: Liian vähän vettä
Täytä vesipiiri (katso luku 6.4.2 
vesipiirin täyttäMinen)

F-SW: Vesipiirin virhe

Pumppuvika.
Hoito ei ole mahdollista.
Ilmaa vesipiiri (katso luku 6.4.3 
vesipiirin ilMaaMinen).
Ilmoita huoltokeskuksellesi, jos vika 
jatkuu.

F-SW: Pumpun virta liian 
alhainen

Kuittaa viesti.
Ilmoita huoltokeskuksellesi, jos vika 
jatkuu.

F-SW: Pumpun lämpötila 
liian korkea

Kuittaa viesti,
lisähoito on mahdollista, kunhan 
pumpun lämpötila
on palautunut sallittuihin arvoihin.
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F-SW: Terapiapään 
lämpötila liian korkea

Kuittaa viesti,
lisähoito on mahdollista, kunhan 
hoitopään lämpötila on palautunut 
sallittuihin arvoihin.

F-SW: Lämpöanturi (vesi) 
viallinen

Käynnistä laite uudelleen.
Ilmoita huoltokeskuksellesi, jos vika 
jatkuu.

F-SW: Tämän 
käsikappaleen 
paineaaltoraja saavutettu

Tämänhetkisen käsikappaleen 
paineaaltoraja on saavutettu. Vaihda 
käsikappale.

F-SW: Latausyksikkö ei 
valmis

Kuittaa viesti.
Ota yhteyttä huoltokeskukseesi, 
jos vika jatkuu uudelleenasetuksen 
jälkeen.

USB-tikkua ei tunnistettu

Poista USB-tikku. Sammuta sitten 
laite ja käynnistä se uudelleen. Aseta 
USB-tikku takaisin.

Tarkista, että USB-tikussa on 
ohjelmisto.

Jos vika jatkuu, tarkista, että USB-
tikku tukee USB V1.1 -protokollaa. 
Jos näin ei ole, vaihda USB-tikku.

Vesimäärä riittämätön, 
tarkista tulovirtaus

Täytä vesipussi ja tarkasta, virtaako 
vesi vesipiiriin.
Jos vika jatkuu, ilmoita 
huoltokeskuksellesi.
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7.2 Vianetsintä

VAROITUS!

Irrota verkkovirtakaapeli laitteesta ennen minkään huoltotyön 
aloittamista!

Vian kuvaus Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Instrumentti ei toimi Virtakatkos

Viallinen virtasulake

Viallinen virtapistoke

Tarkista virransyöttö.

Vaihda sulakkeet.

Vaihda virtajohto.

Ei F-SW-lähtötehoa Viallinen F-SWkäsikappale

Ohjauslaitteen toimintahäiriö

Vaihda käsikappale.

Soita huoltokeskukseesi.

Ei F-SW-lähtötehoa Käsikappaletta ei ole
tunnistettu

Tarkista, että musta ruuvi 
on kiristetty oikeaan 
kireyteen.

Paineaallon 
laukaisuääni muuttuu
useiden paineaaltojen
jälkeen

Ilmaa käsikappaleessa Pidä käsikappaletta
pystysuorassa
kosketuskalvo alaspäin,
jotta ilma imeytyy pois.
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8 Lisävarusteet 

Tuotekuvaus Osanumero

F-SW-käsikappale SEPIA LT 19000

C-ACTOR-käsikappale SEPIA LT 29204.0001

Vesipussi 4600

Silikoniöljy 4700

Geelipullo 22601

Apulaite I 30 mm 19100

Apulaite II 15 mm 19200

Sulkemisrengas 19300

Käsisijan pidike 13-27268

Käyttöopas 13-00061

Virtajohto EU 0.0032.012

Kärry 4560
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9 Tekniset tiedot

9.1 Tekniset tiedot 

Chattanooga Intelect F-SW

F-SW-toimintatila
F-SW: yksi paineaalto, jatkuva 
paineaalto 1–8 Hz

C-ACTOR-toimintatila
F-SW: yksi paineaalto, jatkuva 
paineaalto 1–8 Hz

F-SW-energian valinta
portaittain välillä 0,01–0,55  
mJ/mm2

C-ACTOR in energian valinta 0,03 – 1,24 mJ/mm2

Verkkovirtajännite 100 – 240 VAC

Virtataajuus 50 / 60 Hz

Virtasulake T5AH/250 VAC

Virrankulutus enintään 450 VA

Ympäristön lämpötila käytön aikana 10 – 30 °C

Ympäristön lämpötila säilytyksen
ja kuljetuksen aikana

0 – 60 °C, ei saa huurtua

Ympäristön paine säilytyksen
ja kuljetuksen aikana

500 – 1060 hPa

Ympäristön ilmanpaine käytön aikana 800 – 1060 hPa

Ilmankosteus käytön aikana 5 – 55%, ei-kondensoituva

Ilmankosteus säilytyksessä ja kuljetuksessa 5 – 95%, ei-kondensoituva

Ohjauslaitteen paino 23,6 kg

F-SW-käsikappaleen paino johdon kanssa, 
täytetty

990 g

C-ACTOR-käsikappaleen paino johdon kanssa, 
täytetty

990 g

Kotelon mitat (L x K x S) 450 x 165 x 530 mm

Luokitus MDD:n mukaan Luokan IIb laite

Suojaus veden sisäänpääsyä vastaan IPX1

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
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F-SW-käsikappaleen paineaallon lähde

Tuottomenetelmä sähkömagneettinen

Fokusointimenetelmä paraboloidiheijastin

Energia-asetukset minimi tyypillinen maksimi

Energiavirran tiheys (mJ/mm²) 0,10 0,35 0,55

Positiivinen huippuäänenpaine [MPa] 14 36 62

Negatiivinen huippuäänenpaine [MPa] 9 13 15

Aksiaalinen fokusointikoko (-6 dB 
fokusointialue) [mm]

57 49 34

Lateraalinen fokusointikoko (-6 dB 
fokusointialue) [mm]

5 4 3

Fokustilavuus [cm³] 0,87 0,37 0,14

Johdettu akustinen pulssienergia (r = 2,5 
mm) [mJ]

1,7 5,5 8,5

F-SW-käsikappale ilman apulaitetta

Paineaallon tuottaminen sähkömagneettinen

Paineaallon leviäminen fokusoitu

Fokuskoko 5 mm x 5 mm x 30 mm

Fokussyvyys 50 mm

Fokusalueen syvyys min. 35 - 65 mm

Hoidollisesti tehokas
tunkeutumissyvyys, 5 MPa

0 - 125 mm

F-SW-käsikappale ja apulaite I (lyhyt)
Fokuskoko 5 mm x 5 mm x 30 mm

Fokussyvyys 30 mm

Fokusalueen syvyys vähintään 15 - 45 mm

Hoidollisesti tehokas
tunkeutumissyvyys, 5 MPa

0 - 105 mm

F-SW-käsikappale ja apulaite II (pitkä)

Fokuskoko 5 mm x 5 mm x 30 mm

Fokussyvyys 15 mm

Fokusalueen syvyys vähintään 0 - 30 mm

Hoidollisesti tehokas
tunkeutumissyvyys, 5 MPa

0 - 90 mm

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
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C-ACTOR-käsikappaleen paineaallon lähde

Tuottomenetelmä sähkömagneettinen

Fokusointimenetelmä paraboloidiheijastin

Energia-asetukset minimi tyypillinen maksimi

Energiavirran tiheys (mJ/mm²) 0,25 0,76 1,24

Positiivinen huippuäänenpaine [MPa] 18 44 78

Negatiivinen huippuäänenpaine [MPa] 12 20 23

Aksiaalinen fokusointikoko (-6 dB 
fokusointialue) [mm]

24 22 18

Lateraalinen fokusointikoko (-6 dB 
fokusointialue) [mm]

3,9 2,8 2,1

Fokustilavuus [cm³] 0,2 0,1 0,04

Johdettu akustinen pulssienergia (r = 2,5 
mm) [mJ]

3,3 9,5 15

C-ACTOR-käsikappale ja applikaattori I (lyhyt)

Fokusointikoko 3 mm x 3 mm x 20 mm

Fokusointisyvyys 15 mm

Fokusointialueen syvyys väh. 5 – 25 mm

Terapeuttisesti tehokas 
penetrointisyvyys, 5 MPa

0 – 50 mm

C-ACTOR-käsikappale ja applikaattori II (pitkä)

Fokusointikoko 3 mm x 3 mm x 20 mm

Fokusointisyvyys 0 mm

Fokusointialueen syvyys väh. 0 – 10 mm

Terapeuttisesti tehokas 
penetrointisyvyys, 5 MPa

0 – 35 mm

Ohjelmistoversio

Laitteen ohjelmistoversion numeron voi nähdä kosketuspaneelissa. Painamalla INFO / 
VERSIOT nähdään nykyiset ohjelmisto- ja laiteversiot.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään



13 610 02 1018

74

Te
kn

is
et

 t
ie

d
o

t

Olennainen suorituskyky:

Laiteturvallisuus (”olennainen suorituskyky”) standardin IEC/EN 60601-1, 3. version 
mukaisesti:

 – Lääkintälaite ei saa näyttää vääriä energiatasoja.

 – Lääkintälaite ei saa päästää tahattomia paineaaltoja.

HUOMAUTUS

Seuraavat asiat on otettava huomioon, kun lääkinnällisiä tuotteita jaetaan 
kolmansille osapuolille:

 – Laitteen täydellinen dokumentaatio on toimitettava yhdessä lääkinnällisen 
tuotteen kanssa.

 – Lääkinnällisiä tuotteita voidaan viedä toiseen maahan vain, jos kyseiset 
lääkinnälliset tuotteet ja niitä vastaavat käyttöaiheet ovat saaneet 
hyväksynnän kyseisessä maassa.
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9.2 Tyyppikilpi Chattanooga Intelect F-SW 

Kuva. 9-1   Tyyppikilpi Chattanooga Intelect F-SW

9.3 Vaatimustenmukaisuus direktiivien kanssa

    

Tässä lääkinnällisessä laitteessa on lääkinnällisiä laitteita koskevan 
MDDdirektiivin 93/42/EEC mukainen CE-merkintä.

9.4 Vaatimustenmukaisuus standardien kanssa
Tämä laite on soveltuvien standardien vaatimusten mukainen:  

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

IEC/EN 60601-1: n mukaan

-  Sähköiskusuojauksen tyyppi: Suojausluokka 1

-  Tyypin B liityntäosa

* Sovellettu osa käsittää käsikappaleen kytkinlevyn.
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Sähkömagneettisen yhteensopivuuden ohjeistus ja valmistajan
vakuutus

Ohjeistus ja valmistajan vakuutus –

sähkömagneettisen häiriösäteilyn sieto

Chattanooga Intelect F-SW -malli on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa 
ympäristössä. Asiakkaan tai Chattanooga Intelect F-SW -laitteen käyttäjän on varmistettava, että laitetta 
käytetään kyseisessä ympäristössä.

Häiriöpäästötesti Vaatimustenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Suurtaajuiset päästöt 
CISPR 11:n mukaan

Ryhmä 1

Chattanooga Intelect F-SW käyttää suurtaajuista 
energiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siten sen 
suurtaajuiset päästöt ovat hyvin vähäisiä, eivätkä ne 
todennäköisesti aiheuta mitään häiriötä lähellä oleville 
sähkölaitteille. Standardin EN IEC 60601-2-36:1997 
osan 36 mukaisesti tätä ei sovelleta painepulssin 
tuottamisen ja vapauttamisen aikana.

Suurtaajuiset päästöt 
CISPR 11:n mukaan

Luokka B Chattanooga Intelect F-SW -laite sopii käytettäväksi 
kaikissa rakennuksissa, myös asuinrakennuksissa 
sekä asuinrakennuksiin virtaa syöttävään yleiseen 
pienjänniteverkkoon suoraan liitetyissä rakennuksissa.Harmoniset päästöt IEC 

61000-3-2:n mukaan
Luokka A

Jännitevaihtelut/
välkyntäpäästöt
IEC 61000-3-3:n
mukaan

Noudattaa
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Ohjeistus ja valmistajan vakuutus –

sähkömagneettisen häiriösäteilyn sieto

Chattanooga Intelect F-SW -malli on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa 
ympäristössä. Asiakkaan tai Chattanooga Intelect F-SW -laitteen käyttäjän on varmistettava, että laitetta 
käytetään kyseisessä ympäristössä.

Häiriönsietotestit IEC 60601 -testitaso Vaatimustenmukaisuustaso
Sähkömagneettinen ympäristö 

– ohjeistus

Sähköstaattiset 
purkaukset (ESD) 
IEC 61000-4-2:n 
mukaan

±6 kV kosketus ±8 kV 
ilma

±6 kV kosketus  
±8 kV ilma

Lattioiden tulee olla puusta, 
betonista tai kaakelista 
valmistettuja. Jos lattioissa 
käytetään synteettisiä 
materiaaleja, ilman suhteellisen 
kosteuden tulee olla vähintään 
30 %.

Nopeat 
sähkötransientit 
purskeet IEC 61000-
4-4:n mukaan

±2 kV  
irransyöttölinjoille   
±1 kV tulo-/ lähtölinjoille

±2 kV 
virransyöttölinjoille 
±1 kV tulo-/
lähtölinjoille

Sähköverkkovirran tulee olla 
laadultaan tyypilliseen liike- tai 
sairaalaympäristöön sopivaa.

Syöksyaallot IEC 
61000-4-5:n 
mukaan

±1 kV linjasta linjaan  
±2 kV linjasta maahan

±1 kV linjasta linjaan  
±2 kV linjasta 
maahan

Sähköverkkovirran tulee olla 
laadultaan tyypilliseen liike- tai 
sairaalaympäristöön sopivaa.

Jännitekuopat, 
lyhyet katkokset 
ja jännitevaihtelut 
virransyötön 
tulolinjoissa IEC 
61000-4-11:n 
mukaan

< 5 % UT

(> 95 %:n pudotus 
UT:ssä) ½ jakson ajan

40 % UT

(60 %:n pudotus UT:ssä) 
5 jakson ajan

70 % UT

(30 %:n pudotus UT:ssä) 
25 jakson ajan

< 5 % UT

(> 95 %:n pudotus 
UT:ssä) 5 s ajan

< 5 % UT

(> 95 %:n pudotus 
UT:ssä) ½ jakson ajan

40 % UT

(60 %:n pudotus 
UT:ssä) 5 jakson ajan

70 % UT

(30 %:n pudotus 
UT:ssä) 25 jakson ajan

< 5 % UT

(> 95 %:n pudotus 
UT:ssä) 5 s ajan

Sähköverkkovirran tulee 
olla laadultaan tyypilliseen 
liike- tai sairaalaympäristöön 
sopivaa. Jos Chattanooga 
Intelect F-SW -laitteen 
käyttäjä tarvitsee jatkuvaa 
toimintaa virtakatkosten 
aikana, suositellaan, että 
Chattanooga Intelect 
F-SW -laite saa sähkövirran 
keskeytymättömästä 
virransyötöstä (UPS) tai akusta.

Verkkotaajuuden 
(50/60 Hz) 
magneettikenttä 
IEC 61000-4-8:n 
mukaan

3 A/m 3 A/m

Verkkotaajuuden 
magneettikenttien tulee 
vastata tyypillisen liike- tai 
sairaalaympäristön tasoa.

HUOMAUTUS   UT on verkkovirran vaihtovirtajännite ennen testitason soveltamista.
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Ohjeistus ja valmistajan vakuutus –

sähkömagneettisen häiriösäteilyn sieto

Chattanooga Intelect F-SW -malli on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa 
ympäristössä. Asiakkaan tai Chattanooga Intelect F-SW -laitteen käyttäjän on varmistettava, että laitetta 
käytetään kyseisessä ympäristössä.

Häiriönsietotestit
IEC 60601 
-testitaso

Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Kannettavia ja siirrettäviä radiotaajuisia 
viestintälaitteita ei saa käyttää Chattanooga 
Intelect F-SW -laitteen mitään osaa, johdot 
mukaan luettuina, lähempänä kuin lähettimen 
taajuuden mukaisesta yhtälöstä laskettu 
suositeltu turvaetäisyys.

Suositeltu turvaetäisyys:

Johtuva 
radiotaajuus    
IEC 61000-4-6

3 Vrms 
150 kHz - 
80 MHz

3 Vrms 
150 kHz - 80 MHz

d = 1.2√P

Säteilevä 
suurtaajuinen 
häiriö IEC 
61000-4-3:n 
mukaan

3 V/m 
80 MHz - 
2.5 GHz

3 V/m 
80 MHz - 2.5 GHz

d = 1.2√P 
välille 80 MHz - 800 MHz

d = 2.3√P 
välille 800 MHz - 2.5 GHz

jossa P on valmistajan ilmoittama lähettimen 
nimellinen lähtöteho (W) ja d on suositeltu 
turvaetäisyys metreinä (m).

Paikallaan pysyvien lähettimien 
käyttöpaikkatarkastukseena perustuvan 
kentänvoimakkuuden on oltava alle 
vaatimustenmukaisuustasonb.

Häiriötä voi esiintyä seuraavalla symbolilla 
merkityn laitteen läheisyydessä.

HUOMAUTUS 1  Taajuudessa 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan suuremman taajuusalueen vaatimuksia.

HUOMAUTUS 2  Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän 
etenemiseen vaikuttavat rakenteista, esineistä ja ihmisistä aiheutuva vaimentuminen ja heijastuminen.

a
Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelimien (matkapuhelimet/langattomat puhelimet) ja langattomien 
radiopuhelimien, amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetyksien ja televisiolähetyksien tukiasemien 
kenttävoimakkuutta ei voida teoriassa ennakoida tarkasti.
Kiinteiden radiotaajuisten lähettimien kohdalla on harkittava sähkömagneettista paikkatutkimusta 
sähkömagneettisen ympäristön arvioimista varten. Jos mitattu kentänvoimakkuus Chattanooga 
Intelect F-SW -laitteen käyttöpaikassa ylittää yllä mainitun sovellettavan vaatimustenmukaisuustason, 
Chattanooga Intelect F-SW -laitetta on tarkkailtava normaalin toiminnan varmistamiseksi. Jos poikkeavaa 
toimintaa havaitaan, Chattanooga Intelect F-SW -laite täytyy ehkä suunnata uudelleen tai sijoittaa uuteen 
paikkaan.
b 
Taajuusalueella 150 kHz - 80 MHz kentänvoimakkuuksien on oltava alle 3 V/m.
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Suositellut turvaetäisyydet kannettavien ja siirrettävien suurtaajuisten

viestintälaitteiden ja Chattanooga Intelect F-SW -laitteen välillä

Chattanooga Intelect F-SW on tarkoitettu käytettäväksi ympäristössä, jossa säteillyt suurtaajuiset 
häiriöt ovat hallinnassa. Asiakas tai Chattanooga Intelect F-SW -laitteen käyttäjä voi auttaa estämään 
sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä viestintälaitteen enimmäislähtötehon mukaisen alla suositellun 
vähimmäisetäisyyden kannettavien ja siirrettävien suurtaajuisten viestintälaitteiden (lähettimet) ja 
Chattanooga Intelect F-SW -laitteen välillä.

Lähettimen 
nimellinen 
teho [W]

Lähettimen taajuuden mukainen turvaetäisyys [m]

150 kHz - 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz - 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz - 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

Jos lähettimen enimmäislähtötehoa ei ole lueteltu edellä, sen suositeltu turvaetäisyys voidaan arvioida 
käyttämällä lähettimen taajuuden mukaista yhtälöä, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen 
nimellinen teho watteina [W].

HUOMAUTUS 1 
Lähettimien suositeltua turvaetäisyyttä taajuusalueelle 80 MHz - 2,5 GHz laskettaessa käytettiin 
lisäkerrointa 10/3 sen todennäköisyyden vähentämiseksi, että potilasalueelle tuotu siirrettävä/ 
kannettava viestintälaite saattaisi tahattomasti aiheuttaa toimintahäiriön.

HUOMAUTUS 2 
Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen 
vaikuttavat rakenteista, esineistä ja ihmisistä aiheutuva vaimentuminen ja heijastuminen.
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9.5 Sertifikaatit

Kuva. 9-2   Vaatimuksenmukaisuustodistus
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9.6 Symbolit ja etiketit 
Seuraavat symbolit ja tarrat ovat liitetty Chattanooga Intelect F-SW:

1

2
3

Etiketti Merkintätapa

1 

Jalkakytkimen liitäntä

2 
F-SW käsiosan kytkentä

3 

Sovellettu B-osa

Taulukko 9 -3    Etuosaan liitetyt symbolit
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1 2

4

3

3

Etiketti Merkintätapa

1  
Mahdollinen tasaaminen

2  USB-liitin

3   
Lue käyttöohje!!

4  

Tyyppikilpi

Taulukko 9 -4    Takaosaan liitetyt symbolit ja etiketit
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Etiketti Merkintätapa

sulake

Sovellettu B-osa

CSA	sertifikaatti

Valmistaja

CE-merkki (MedicalDeviceDirective 
(MDD)93/42/EEC)

DataMatrix GS1standardin mukaan

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

(01) Global Trade Item Number (GTIN)

(21) Menetelmän	identifioija:
Sarjanumero

(11) Menetelmän	identifioija:
Valmistuspäivä

Taulukko 9 -5    Tyyppimerkintäkyltti

Etiketti Nimi

  

Ympäristön lämpötila varastoitaessa ja 
kuljetettaessa

Ylmpäristön ilmanpaine varastoitaessa ja 
kuljetettaessa

Ilmankosteus säilytyksessä ja kuljetuksessa

Taulukko 9 -6    Etikettien pakkaaminen
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10 Takuu ja huolto

10.1 Chattanooga Intelect F-SW -laitteen takuu
Tuotteen varsinaiselle käyttäjälle toimittamisen päivämäärästä alkavan kaksivuotisen
takuujakson aikana ilmenevät puutteet korjataan maksutta asiakkaalle, kun asiakas 
antaa riittävän osoituksen siitä, että puutteet johtuvat materiaali- tai valmistusvioista.
Takuu ei kata kuluvia osia.
Asiakas vastaa palautettavien tuotteiden kuljetuskuluista ja katoamisriskistä 
kuljetuksen aikana. 

HUOMAA

Tähän järjestelmään ei saa tehdä muutoksia. Kaikki järjestelmän valtuuttamaton 
avaaminen, korjaaminen tai muuttaminen valtuuttamattoman henkilökunnan 
toimesta vapauttaa valmistajan vastuuvelvollisuudestaan ja järjestelmän 
turvallisen toiminnan takaamisesta. Tämä aiheuttaa automaattisesti takuun 
raukeamisen jopa ennen takuuajan umpeutumista.
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10.2 F-SW-käsikappaleen ja C-ACTOR-käsikappaleen 
takuu

F-SW-käsikappale ja C-ACTOR-käsikappale ovat kulutusosia. Korvaamme F-SW-
käsikappaleen materiaalin tai valmistuksen osoitetuista puutteista aiheutuvat viat 
tuotteen loppukäyttäjälle toimittamisen päivämäärästä enintään 1 miljoonaan 
paineaaltoon asti.

Asiakas vastaa palautettavien tuotteiden kuljetuskuluista ja katoamisriskistä 
kuljetuksen aikana.

Takuuvaateet hyväksytään vain, jos käsikappale palautetaan kokonaisuudessaan 
ja alkuperäistilassa, puhdistettuna ja kotelossaan, ja jos käsikappaleen mukana on 
kokonaan täytetty korjaustarra.

Puuttuvat osat vaihdetaan erillistä korvausta vastaan. Myös käsikappaleen mukana 
lähetetyt lisävarusteet tarkastetaan ja tarpeen vaatiessa vaihdetaan arvioinnin 
seurauksena.

Kierukka on kuluva osa. Käsikappaleen takuu ei koske sitä.

HUOMAA

Käsikappaleeseen ei saa tehdä muutoksia.

Kaikki käsikappaleen valtuuttamaton avaaminen, korjaaminen tai muuttaminen 
valtuuttamattoman henkilökunnan toimesta vapauttaa valmistajan 
vastuuvelvollisuudesta ja järjestelmän turvallisen toiminnan takaamisesta. 
Tämä aiheuttaa automaattisesti takuun raukeamisen jopa ennen takuuajan 
umpeutumista.

10.3 Huolto
Jos sinulla on kysyttävää tai jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys jälleenmyyjään.
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