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Forord

Advarsler
Denne	manualen	inneholder	advarsler,	sikkerhetsinstruksjoner	og	spesifikke	bruksan-
visninger i samsvar med ansvarsforskrifter.

FARE henviser til en situasjon med akutt fare som, hvis den ikke unngås, kan føre til 
alvorlig skade eller død.

FARE!

Kilden til faren er angitt her.

Dette er de mulige konsekvensene!

• Instruksjonene for å unngå faren er gitt her.

ADVARSEL henviser til en situasjon med potensiell fare som, hvis den ikke unngås, kan 
føre til alvorlig skade.

ADVARSEL!

Kilden til faren er angitt her.

Dette er de mulige konsekvensene!

• Instruksjonene for å unngå faren er gitt her.

FORSIKTIG indikerer at feilaktig anvendelse kan føre til mindre skader.

FORSIKTIG!

Kilden til faren er angitt her.

Dette er de mulige konsekvensene!

• Instruksjonene for å unngå faren er gitt her.

OBS indikerer at feilaktig anvendelse kan føre til skader på instrumentet.

OBS!

Kilden til faren er angitt her.

Dette er de mulige konsekvensene!

• Instruksjonene for å unngå faren er gitt her.

Andre instruksjoner

MERK

Øvrig	informasjon	om	spesifikke	funksjoner	eller	instruksjoner	for	bruk	inn-
ledes med “MERK”.
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Sikkerhetssymboler og andre symboler brukt i denne manualen

Symbol Navn

Generelt faresymbol

Symbol for elektrisk fare

 
Bruk hørselvern!

WEEE (avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Instrumentets serienummer

CE-merke

Elektromagnetisk interferens kan forekomme i nærheten av 
instrumenter merket med dette symbolet.

Tabell 1 -1    



13 610 02 1018

7

G
en

er
el

l s
ik

ke
rh

et
si

n
fo

rm
as

jo
n

1 Generell sikkerhetsinformasjon

1.1 Instruksjoner for sikker bruk
Følgende kapittel inneholder all sikkerhetsinformasjon som må følges når man 
arbeider med Chattanooga Intelect F-SW.

ADVARSEL!

Feilaktig håndtering av instrumentet.
Mulighet for skade på pasienten og helsepersonellet!

• Les dette kapittelet nøye før du tar i bruk Chattanooga Intelect F-SW.

• Les de separate brukermanualene for alle instrumenter som er 
tilknyttet Chattanooga Intelect F-SW.

1.1.1 Tilsiktet anvendelse og sikkerhet under bruk
For å kunne bruke dette instrumentet som tilsiktet må brukeren ha nødvendige 
tekniske ferdigheter samt ha lest og forstått brukermanualen.

Chattanooga Intelect F-SW er beregnet utelukkende til bruk av helsepersonell som har 
blitt trent til å bruke enheten (se også kapittel 2.2 Betingelser fOr Bruk).
Instrumentet må bare brukes til de anvendelsene som er beskrevet i kapittel 2.1.1
indikasjOner.

Utfør kun behandlinger som er godkjent av produsenten!

Dessuten skal instrumentet bare betjenes av utdannet personell som følger 
Betingelsene fOr Bruk i kapittel 2.2.

Alle status- og feilmeldinger som vises under behandling, må alltid løses omgående.

Når man bruker fokuserte sjokkbølger på maksimal justering, skal det ikke brukes mer 
enn 6000 etterfølgende sjokk. Deretter bør man ta en pause på 5 minutter.

Kontroller og inspeksjoner før behandling

Før instrumentet tas i bruk må brukeren kontrollere at det fungerer sikkert og er i god 
stand.

• Etter at man har slått på Chattanooga Intelect F-SW er det svært viktig å utføre 
funksjonskontroller før man starter behandlingen. Les om dette i kapittel 5.15 
funksjOnskOntrOller.

• Sørg for at vedlikeholdsprosedyrene som anbefales av produsenten, utføres av 
autorisert personell (se også kapittel 6.5 VedlikehOld Og sikkerhetskOntrOller).

Det er ikke tillatt å utføre behandlinger hvis et display på kontrollenheten eller 
berøringsskjermen ikke fungerer.
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Beskyttelse mot elektrisk fare

Spenningskilder kan skape strøm som følge av kroppsmotstand som ikke bare 
strømmer gjennom pasienten, men som også kan hemme eller utsette legen og 
helsepersonellet for fare.

• Koble derfor alltid til potensialutjevningskontakten på Chattanooga Intelect F-SW i 
samsvar med nasjonale retningslinjer.

• Apparater som ikke er medisinske produkter i samsvar med EN 60601, må ikke 
plasseres i nærheten av pasienten.

• Berør ikke elektriske kontakter samtidig som du berører pasienten.

• Tilkoblede håndenheter må kobles fra instrumentet før du utfører rengjøring og 
vedlikehold. Koble dem ikke til igjen før de er helt monterte igjen!

• Prøv ikke å åpne instrumentet! Fare for elektrisk støt!

Beskyttelse mot høy spenning

Det genereres svært høye spenninger når man bruker instrumentet.
Høyspenningskomponenter	er	identifisert	som	følger:

 

FARE!

Kontakt med høyspenningsdeler

Alvorlig eller dødelig skade!

• Bruk instrumentet bare hvis huset er intakt og lukket.

• Arbeid i området med høy spenning må bare utføres av personell 
med påkrevd autorisasjon fra produsenten.

Beskyttelse mot støy

Støynivået under behandling med sjokkbølger, er innenfor sikkerhetsområdet.
Vi anbefaler uansett at man bruker egnet hørselvern under behandling for å minimere 
eksponering for støy.

Beskyttelse mot eksplosjon

Bruk ikke Chattanooga Intelect F-SW i potensielt eksplosive miljøer, dvs. i nærheten av 
en brennbar narkosemikstur med luft eller oksygen eller lystgass.

Tilbehøret fotbryter må ikke brukes i potensielt eksplosive atmosfærer ifølge AP-klassi-
fiseringen	i	IEC	60601.
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1.1.2 Sikkerhet under behandling av pasienten
Generell merknad:
Organer med innelukkede gasser, spesielt deler av lungen, MÅ IKKE utsettes for 
sjokkbølger.

Når sjokkbølgen passerer gjennom vevet, reduseres dens energi noe. Denne 
reduksjonen svekkes betydelig av benstrukturen.

Sjokkbølger kan gi uønskede hjertereaksjoner. Pasienten må observeres kontinuerlig 
under behandlingen.

• Når man bruker fokuserte sjokkbølger på maksimal justering, skal det ikke brukes 
mer enn 6000 etterfølgende sjokk. Deretter bør man ta en pause på 5 minutter.

• Utfør kun behandlinger som er godkjent av produsenten!

Brukeren er ansvarlig for korrekt posisjonering av håndenhetene og for riktig valg av 
behandlingssone.

Luftbobler reduserer effektiviteten til trykkbølgene. Alle luftbobler må derfor alltid 
fjernes i trykkbølgens rettning. 

1.2 Advarsel mot skade på utstyr og selve  
instrumentet
Enhver skade på instrumentet som skyldes feilaktig bruk, dekkes ikke av produsentens 
garanti.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Dette instrumentet oppfyller kravene i gjeldende standard for elektromagnetisk 
kompatibilitet.
Likevel kan bærbart og mobilt HF-kommunikasjonsutstyr (f.eks. mobiltelefoner) 
påvirke medisinsk elektrisk utstyr.

Dette instrumentet er underlagt spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kom-
patibilitet (EMK) og må installeres i samsvar med EMK-retningslinjene i kapittelet 9.4 
standardsaMsVar.

Bruk av tilbehør eller kabler som ikke er godkjente av produsenten, kan føre 
til økt interferensstråling eller til at instrumentet får redusert motstand mot 
interferensstråling.

Chattanooga Intelect F-SW må ikke plasseres rett ved siden av eller i tilknytning til 
andre apparater. Hvis bruk nær eller i tilknytning til andre apparater er påkrevd, må 
Chattanooga Intelect F-SW testes i dette bestemte miljøet for å sikre at instrumentet 
fungerer	som	angitt	i	den	tekniske	spesifikasjonen.

Hvis Chattanooga Intelect F-SW kobles til en nettstrøm på 240 V med en nettfrekvens 
på 60 Hz, må nettstrømmen være balansert.

Instrumentet må bare kobles til jordede og korrekt installerte støtsikre stikkontakter!
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Oppsett og bruk

• Kontroller at installasjonsunderlaget har tilstrekkelig bæreevne for å unngå skader 
på utstyret!

Det	finnes	ventilasjonsåpninger	på	venstre	side	av	instrumentet	som	ikke	må	tildekkes	
av andre gjenstander.

• Kontroller at systemet fungerer perfekt før hver bruk. Les om dette i kapittel 5.15 
funksjOnskOntrOller.

• Dekk aldri til instrumentet når det er i bruk!

• Kontroller nøye at ingen væske kan sive inn i instrumenthuset eller håndenheten.

Oppbevaring og transport

Feilaktig oppbevaring og transport kan føre til skade på instrumentet eller til at det 
ikke fungerer.

• Kontroller at kablene ikke har klemskader eller rifter.

Kassering

• Følg nasjonale regler for avfallshåndtering når Chattanooga Intelect F-SW eller 
enkeltvise komponenter skal kasseres.

• Følg den relevante informasjonen i brukermanualene for ekstra enheter.



13 610 02 1018

11

G
en

er
el

l s
ik

ke
rh

et
si

n
fo

rm
as

jo
n

1.3 Produsentens ansvar

ADVARSEL!

Det	må	ikke	utføres	noen	som	helst	modifikasjoner	på	dette	instru-
mentet uten tillatelse fra produsenten.

Som produsent av Chattanooga Intelect F-SW er STORZ MEDICAL AG bare ansvarlig 
for innvirkning på produktets sikkerhet, pålitelighet og ytelse hvis:

 – vedlikehold av instrumentet er utført med de intervallene som er angitt av 
produsenten

 – installasjon,	utvidelser,	omforminger,	nye	installasjoner,	modifikasjoner	eller	
reparasjoner er utført av personer som er godkjente av produsenten

 – den elektriske installasjonen i de aktuelle rommene oppfyller kravene i DIN/IEC

 – instrumentet er brukt i samsvar med brukermanualen

Tiltakene for periodisk vedlikehold som er angitt av produsenten, må utføres til rett tid 
av autorisert personell.

Produsentens ansvar oppheves dersom det brukes uoriginale deler.

1.4 Eierens ansvar
Eieren har ansvar for å følge relevante nasjonale bestemmelser angående oppsett og 
anvendelse av teknisk medisinsk utstyr. (For Tyskland, lov om medisinske produkter.)

Det	spesifiseres	uttrykkelig	at	bruk	av	uautorisert	tilbehør	og/eller	uautoriserte	utstyrs-
kombinasjoner opphever produktansvaret.
Instrumentet må kun brukes med tilbehør, slitedeler og engangsartikler som er blitt 
kontrollert av det testorganet som er ansvarlig for å teste instrumentet for å sikre at 
de fungerer uten risiko.
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2 Prinsipper

2.1 Fysiske prinsipper
Chattanooga Intelect F-SW er et universelt, kompakt sjokkbølgeinstrument som kan 
brukes til behandling med elektromagnetisk genererte sjokkbølger med middels til 
høy energi. Dette kalles fokuserte sjokkbølger og omtales heretter som F-SW.
F-SW-bølger har en kort pulslengde og er konsentrert på områder med en diameter 
på noen få millimeter. Det gjør at pulsbølgene kan anvendes på et tett lokalisert 
område, selv i dypere vevlag.

2.1.1 Indikasjoner
Chattanooga Intelect F-SW er konstruert for å kunne behandle følgende indikasjoner:

Ortopedi / smertebehandling

 – Plantarfascitt / hælspore / hælsmerter

 – Triggerpunktbehandling 

 – Behandling av triggerpunkter i dype muskler

 – Behandling	av	triggerpunkter	i	overfladiske	muskler

 – Myofascialt smertesyndrom / Myofasciale triggerpunkter* / 
Akupunkturpunkter

 – f.eks. kronisk ryggsmerte (nakke- og korsryggdelen av ryggraden), 
kappemuskel, triggerpunkter i bekkenbunnmuskler

 – Tendinopati / tendinitt / tendonitt/ tendinose / senesmerter

 – Senefestebetennelse generelt

 – Overfladisk	senefestebetennelse	(rundt	senefestet)	

 – Skuldersmerter med eller uten forkalkning/tendinopati i skulderen, 
supraspinatus og/eller skuldermansjetten (med eller uten forkalkning) 

 – (Radial/ulnar humeral) epicondylitt / tennisalbue / golfalbue / albuetendinopati 

 – Trokanter smertesyndrom (GTPS) / trokanter tendonitt / trokanter bursitt

 – Hamstring-tendinopati 

 – Kneskålsyndrom / proksimalt iliotibialt bånd-syndrom / patellar tendonitt / 
hopperkne

 – Tibial kant-syndrom / tibial belastning-syndrom / tibial tendonitt 

 – Achillodynia / akillestendinitt 

 – Pseudartrose / uteblitt frakturleging / forsinket frakturleging 
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Dermatologi

 – Leging av sår

 – Sårdanning

 – Arteriesår

 – Venesår

 – Diabetiske fotsår

 – Trykksår / liggesår

 – Brannskader

 – Akutte og kroniske lesjoner

 – Traumatiske og post-traumatiske hudlesjoner

 – Sår med forstyrret leging 

 – Postkirurgiske sår

 – Cellulitt / lipoødem / lympfødem

Urologi

 – Kronisk bekkenbensyndrom / prostatitt 

 – IPP / Peyronies sykdom 

 – Vaskulær / vaskulogen / organisk erektil dysfunksjon 

Neurologi 

 – Spastisk muskelparalyse (forårsaket f.eks. av infantil cerebral parese eller slag)

* Det kreves god kunnskap om triggerpunktbehandling og triggerpunkt-trykkbølgebehandling (TrST) for 
terapeutisk bruk av Chattanooga Intelect F-SW i triggerpunkt-trykkbølgebehandling.
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2.1.2 Kontraindikasjonene

FORSIKTIG!

Kontraindikasjonene som er oppført her, er eksempler. Det påstås 
ikke at denne listen over kontraindikasjoner er fullstendig eller har 
ubegrenset gyldighet.

Det er ikke tillatt å behandle pasienter under følgende omstendigheter:

 – Luftfylt vev (spesielt lungevev) i behandlingsområdet

 – Hjerne eller ryggrad i behandlingsområdet

 – Ubehandlede	koagulopatier	(hemofili)

 – Ondartet svulst i behandlingsområdet

 – Epifyseskiveområder hos barn

 – Graviditet

 – Bruk av antikoagulerende midler, spesielt Marcumar

 – Trombose i behandlingsområdet

 – Kortisonbehandling frem til 6 uker før første behandling

FORSIKTIG!

Sjokkbølger må ikke anvendes på målområder som ligger over luft-
fylt vev (lunger) og heller ikke på regioner nær store nerver, blodkar, 
ryggsøylen eller hodet (bortsett fra ansiktet).

2.1.3 Bivirkninger

 – Hevelse, rødhet, hematomer

 – Petekkier

 – Smerte

Disse bivirkningene vil som regel avta etter 5 til 10 dager.
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2.2 Krav for bruk av Chattanooga Intelect F-SW

2.2.1 Bruker
Chattanooga Intelect F-SW er beregnet utelukkende til bruk av helsepersonell som 
har blitt trent til å bruke enheten. Det forventes at disse spesialistene har kjennskap 
til medisinske prosedyrer, bruksområder og teknologien, og de bør ha erfaring i 
behandling av de indikasjonene som oppgis i kapittel 2.1.1 indikasjOner.  
Brukerne må ha grunnleggende fysiske og kognitive evner som syn, hørsel og lese-/
skriveferdighet, samt ha grunnleggende førlighet i øvre ekstremiteter.
Instrumentet	er	utformet	for	en	demografisk	målgruppe	på	mellom	18	og	65	år.

2.2.2 Brukeropplæring
Brukere av Chattanooga Intelect F-SW må ha fått relevant opplæring i sikker og 
effektiv bruk av dette systemet før de bruker instrumentet som er beskrevet i 
håndboken. Forhandleren vil gi en innføring i prinsippene for drift med referanse til 
denne brukerhåndboken, og innføringen vil dokumenteres i systemets loggbok. 

Operatøren må instrueres i følgende punkter:

 – Instruksjoner om betjening og tiltenkt bruk av instrumentet med praktiske 
øvelser

 – Instrumentets mekanismer og funksjoner og energiene det avgir

 – Alle komponentinnstillinger

 – Bruksindikasjoner for instrumentet

 – Kontraindikasjoner for og bivirkninger ved behandlingsbølger

 – Forklaring på advarslene i alle bruksstatuser

 – Instruksjoner i hvordan funksjonskontrollene utføres

Krav til videregående opplæring varierer fra land til land. Det er operatørens ansvar 
å sørge for at opplæringen møter kravene i alle gjeldende lokale lover og regler. 
Ytterligere informasjon om opplæring i drift av dette systemet er tilgjengelig fra 
forhandleren. Du kan også 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
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3 System beskrivelse

3.1 Beskrivelse av kontroller og funksjonelle   
 elementer

1 2 3

4

1 Monitor

2 Strømindikator

3 Kontakt for fotbryter

4 Kontakt for F-SW-håndenhet

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

1 2 3 4 5

6789

1 Kontakt for spenningsutligning
2 Ikke brukt
3 Nettstrømsinngang
4 Holder for nettstrømsikring
5 Hovedbryter

6 USB-port for USB-minne, USB-mus, og 

USB-tastatur 

7 Kobling for vannforsyning
8 Ikke brukt
9 Typeskilt

Fig. 3-2   Baksiden av Chattanooga Intelect F-SW
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MERK

Følgende instrumenter kan kobles til USB-porten:

 – USB-minne som støtter USB V1.1 protokoll

 – USB-mus

 – USB-tastatur

De tilkoblede instrumentene må være godkjente medisinske produkter i samsvar 
med EN IEC 60601.

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

Fokuserte trykkbølger med kort bølgelengde som konsentreres på et fokusområde 
utenfor håndenheten, tilføres over F-SW-håndenheten eller C-ACTOR-håndenhet og 
inn i kroppen i behandlingssonen som har blitt etablert ved diagnose.

MERK

Visuell differanse mellom F-SW-håndenhet og C-ACTOR-håndenhet: F-SW-hån-
denheten har en blå ring rundt koblingsmembranen og C-ACTOR-håndenheten 
har en rød ring rundt koblingsmembranen.

1
2

3

4

1 Utløserknapp

2 Klemring 

3 Festeskruer

4 Kontaktmembran

Fig. 3-3   F-SW-håndenhet eller C-ACTOR-håndenhet

Kontaktmembranen festes med en klemring og 3 festeskruer. Den kan kun åpnes av 
autorisert personell med spesialverktøy.

Inntrengningsdybden til trykkbølgen kan varieres med avstandsanordninger.



13 610 02 1018

18

Sy
st

em
 b

es
kr

iv
el

se

3.3 Bruk av avstandsanordninger
Inntrengningsdybden til trykkbølgen kan justeres med bruk av ulike 
avstandsanordninger.

Uten avstandsanordning

Med avstandsanordning I Med avstandsanordning II

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

   

   

   

Behandlingseffektiv 
inntrengningsdybde 5 MPa

0 - 125 mm

0 - 105 mm

0 - 90 mm

Fokussonens 
dybde

35 - 65 mm

15 - 45 mm

0 - 30 mm

15 mm

30 mm

50 mm

Fig. 3-5    Behandlingseffektens dybde for F-SW-håndenhet
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Behandlingseffektiv 
inntrengningsdybde 5 MPa

0 - 65 mm

0 - 50 mm

0 - 35 mm

Fokussonens 
dybde

20 - 40 mm

5 - 25 mm

0 - 10 mm
0 mm

15 mm

30 mm

Fig. 3-6    Behandlingseffektens dybde for C-ACTOR-håndenhet

• Skift avstandsanordninger som beskrevet i kapittel 6.2.1 skifte aVstandsanOrdning.

MERK

Avstandsanordningen har begrenset levetid. Den må skiftes hvis det er synlige 
endringer i materialet (misfarging, korrosjon, striper, gassbobler), deformering av 
flatene	i	koblingsområdet	eller	lekkasjer.	

Avstandsanordningen skal skiftes minst hver 12 måneder.
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4 Installasjonsinstruksjoner

4.1 Leveranseomfang

Standard leveranseomfang for Chattanooga Intelect F-SW:

 – Chattanooga Intelect F-SW

 – F-SW Sepia håndenhetssett 

 – Håndenhetsholder

 –  Strømkabler 

 – Gelflaske

 – Silikonoljeflaske

 –  Vannpose 

 – Brukerhåndbok (bruksanvisning, systemloggbok og opplæringsregistre)

4.2 Pakke ut

• Ta utstyret og tilbehøret forsiktig ut av esken.

• Kontroller at alle komponentene er med i esken og at de ikke er skadet.

• Kontakt leverandøren eller produsenten/forhandleren med en gang hvis noe 
mangler eller er skadet. 

•  Ta vare på den originale emballasjen. Den kan bli nyttig ved eventuell senere 
transport av utstyret.

4.3 Korrekt posisjonering av instrumentet
Kontroller at instrumentet er plassert på en viss avstand fra veggen slik at støpselet 
lett kan trekkes ut.
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4.4 Installasjon av håndenhetsholder

Håndenhetsholderen kan monteres enten på høyre eller venstre side.

• Bruk en 2,5 mm unbrakonøkkel til monteringen.

• Skru håndenhetsholderen fast på høyre side av Chattanooga Intelect F-SW, som 
vist i bildet nedenfor.

1

Fig. 4-7   Montert håndenhetsholder

4.4.1 Installasjon av F-SW-holdearm (ekstrautstyr)

For å gjøre håndteringen av F-SW-håndenheten enklere, kan du hekte
F-SW-håndenheten inn på en holdearm (ekstrautstyr).

• Bruk en 2,5 mm unbrakonøkkel til monteringen.

• Skru holderen for armen fast i hullene til dette på venstre side av instrumentet (se 
bildet nedenfor).

Fig. 4-8   Festehuller for holdearmen

• Plasser holdearmen i holderen.
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Fig. 4-9   Holdearmen festet

4.4.2 Tilkobling av strømforsyningskablene

• Koble Chattanooga Intelect F-SW via nettstrømkabelen til nettstrømkontakten (Fig. 
3-2/3).

4.4.3 Tilkobling av håndenhet
• Koble kontakten på F-SW-håndenheten til håndenhetskontakten på Chattanooga 

Intelect F-SW og sikre den med den svarte låseskruen. Låseskruen må strammes 
med	fingerkraft	til	den	stopper.

Fig. 4-10   Tilkobling av F-SW-håndenheten

MERK

Fyll vannkretsen på Chattanooga Intelect F-SW etter at F-SW-håndenheten kobles 
til etter leveransen. Instrumentet vil signalisere «Vannstand for lav» når det slås 
på.
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4.4.4 Tilkobling av fotpedalen (ekstrautstyr)

• Koble kabelen fra fotpedalen til den relevante kontakten  
 

 på instrumentets forside.

MERK

Fotbryteren	er	beskyttet	mot	inntrengning	av	vann	med	klassifiseringen IPX8 i 
samsvar med IEC 60529.

4.4.5 Spenningsutligning (ekstrautstyr)

Chattanooga Intelect F-SW har en kontakt for spenningsutligning: 

• Koble én ende av utligningskabelen til kontakten på Chattanooga Intelect F-SW og 
den andre enden til din utligningskontakt.

FORSIKTIG!

Kontakten for spenningsutligning på Chattanooga Intelect F-SW må 
kobles til i samsvar med relevante nasjonale reguleringer.  

4.4.6 USB-porten

USB-porten  fungerer som grensesnitt for datainngang og datautgang.

• Koble til etter behov 

 – et USB-minne som støtter USB-protokoll V1.1

 – en USB-mus

 – et USB-tastatur

De tilkoblede instrumentene må være godkjente medisinske produkter i samsvar med 
IEC 60601.
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4.5 Transport

MERK

Sørg for at hendene dine er tørre og frie for fett.

OBS!

Sideveggene på instrumentet kan bli bøyde hvis det ikke transporteres korrekt.

Defekter på berøringsskjerm eller andre komponenter!

• BÆR IKKE instrumentet etter monterte tilbehørsdeler (f.eks. F-SW-støpsel).

• Demonter håndenhetholderen før instrumentet transporteres.

• Ved transport av instrumentet ta tak i innskjæringene på siden av huset som vist 
på bildet nedenfor (1) og løft det forsiktig.

1

Fig. 4-11    Transportere instrumentet

• Sett	ned	instrumentet	skrått	slik	at	du	ikke	klemmer	fingrene	dine.

4.6 Kompatibilitet
Chattanooga Intelect F-SW kan anvendes med følgende tilbehør:

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

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

 – Fotbryter    Art.nr. 10103
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5 Betjening
Chattanooga Intelect F-SW betjenes med bruk av en TFT LCD fargemonitor med 
berøringsfunksjon	og	et	grafisk	brukergrensesnitt.

5.1 Brukergrensesnitt
Brukergrensesnittet til Chattanooga Intelect F-SW er inndelt i ulike områder som viser 
forskjellig informasjon. De individuelle kontrollene er arrangert i funksjonsgrupper (se 
bildet nedenfor):



Kontrollknapper Kontrollknapper

Kontrollknapper Kontrollknapper



7

3

4

5

6

9

1

2

8

Fig. 5-12   Kontroller

1 – 3 Øverste navigasjonslinje

4  Statuslinje

5  Valgområde

6 – 8 Nederste navigasjonslinje

9   Parametervisning (nominelle og faktiske verdier)

MERK

Følgende funksjonell beskrivelse henviser til kontrollprogramvarens versjon 
13441.19.x.x eller nyere (dette kan ses i menyen Info).
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Navigasjonslinjer:
Øverste og nederste navigasjonslinjer (Fig. 5-12/1 til Fig. 5-12/3 og 3, Fig. 5-12/6 
til Fig. 5-12/8) har betjeningsknapper som du kan bruke til å navigere gjennom 
menyene:

Skjermbilde for parameterangivelse:

Åpne undermenyen

Gå	til	undermenyen	«Last	konfigurasjon»	(kall	
opp	lagrede	parameterkonfigurasjoner	eller	
pasientoppføringer)

Hovedmeny og undermeny:

Trinn tilbake

Returner til skjermbilde for parameterangivelse

Slette	konfigurasjoner

Lagre	konfigurasjoner

Bekrefte oppføringer, kvittere meldinger

Piltastene kan brukes til å endre (øke eller redusere) 
parameterverdiene. 

Hvis	du	er	i	en	undermeny	som	inneholder	flere	
menyvalg enn de som kan vises i den øvre delen 
av skjermen, kan du bruke piltastene til å bla til 
bunnen av listen (side opp/ned).

Statuslinje:

Trykk på datotasten på siden for parameterangivelse 
for å åpne vinduet «Info».

Flagget til høyre for statuslinjen viser menyspråket. 
Et	trykk	på	flaggikonet	tar	deg	direkte	til	
undermenyen «Språk», der du kan velge et annet 
menyspråk.

Et varselsymbol vises til venstre på statuslinjen 
hvis det er en feil. Et trykk på dette ikonet tar deg 
direkte til undermenyen «Advarsler», som viser alle 
varselmeldinger som er aktive.

Navnet	på	lastet	konfigurasjon/pasientoppføring	
(*indikasjon/pasientnavn) vises.
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Parametervisning:
Behandlingsparametere vises i visningsfeltet for parametere (Fig. 5-12/9) i følgende 
rekkefølge:

F-SW

Faktisk energinivå i mJ/mm2 eller i MPa

Nominelt antall trykkbølger eller nominell total 
energi

Faktisk frekvens

Faktisk antall trykkbølger 

Faktisk totalenergi i J

Etter første oppstart av enheten og etter et bytte av bruksmodus, lasting av 
konfigurasjon	og	endring	av	parametere,	blinker	displayet	og	bruker	må	bekrefte	ved	
å trykke på visningsfeltet til en parameter.

Valgområde:

 – Valgområdet på skjermbildet for parameterangivelse inneholder valgfeltene for 
nominell verdi «Energi», «Antall» og «Frekvens».

Fig. 5-13   Skjermbilde for parameterangivelse

 – Når du åpner en meny, vises navnet på den åpne menyen på den øverste linjen, 
mot en mørkeblå bakgrunn. Undermenyene er innrykket.

 – En undermeny velges ved å trykke på tilsvarende visningsfelt.

 – Valg undermeny vises mot en mørkeblå bakgrunn.

 – Undermenyene	som	igjen	har	under-undermenyer,	identifiseres	med	en	grønn	
pil til høyre (Fig. 5-14/2).

 – Hvis det er mer enn 4 menyvalg, kan de velges med bruk av piltastene (Fig. 
5-14/1). Hvis	en	av	piltastene	forsvinner,	betyr	det	at	det	ikke	finnes	flere	valg	i	
denne retningen.

 – Når en undermeny er valgt, åpnes den med knappen «OK».
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2

 
Fig. 5-14   Liste med undermenyvalg
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5.2 Oversikt over menyfunksjoner

Advarsler  

Dataoverføring  

Avslutt kontrollprogram  

Språk  

Skjermbilde for para-
meterangivelse  

Hovedmeny 1. undermeny  

Meny  

Tilbakestille beh.-teller

Lagre	konfigurasjon		

Last	konfigurasjon		

Lagre	konfigurasjon		

Last	konfigurasjon		

Interne bruksområder  

Ortopediske indikasjoner  

Urologiske indikasjoner  

Tastatur  

Tastatur  

Oppsett  Oppsett 

Info  

Språk  

Tid  

Kalibrering av berøringsskjerm  

Tømme vannkretsløp

Fylle vannkretsløp  

Lufte ut vannkretsløp 

Tilbakestille tid for vannskifte 

Spesifikasjon	av	mJ/mm2	/	MPa	

Spesifikasjon	av	antall	trykkbølger	/	total	energi		

Autofrek. [på]  

Advarselshistorikk  

Programvareoppdatering  

Forhåndsdefinerte	bruksområder		

Service  

2. undermeny  

Fig. 5-15   Menyoversikt
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Vindu for 
parameterangivelse

 – Bestemme behandlingsparametere

Hovedmeny

Nullstille teller  – Nullstiller de faktiske verdiene i valgt bruksmodus 
(trykkbølgeteller, total energi, lukk pasientoppføring)

Lagre	konfigurasjon  – Lagrer	indikasjonsspesifikke	(*	foran)	eller	pasientspesifikke	
behandlingsparametere

Last	konfigurasjon  – Laster allerede lagrede behandlingsparametere, åpner 
pasientoppføringen.

 – Tastaturvinduet i 2. undermeny kan brukes til å angi selvvalgt 
tekst. Du kan også gjøre dette ved å koble  
til et separat USB-tastatur (via USB-kontakten).

Advarsler  – Liste med nåværende advarsler

Dataoverføring  – Eksporterer behandlingsdata (med denne undermenyen er 
det	mulig	å	overføre	behandlingsdata	som	filer	til	et	USB-
minne og åpne dem i Excel)

 – Sikkerhetskopiere innstillinger (sikkerhetskopi)

 – Gjenopprette innstillinger (sikkerhetskopi)

1. undermeny

Oppsett Se 1. undermeny

Info  – Totalt antall trykkbølger og instrumentets brukstimer 
(avhengig av valgt bruksmodus)

 – Totalt antall trykkbølger med respektiv håndenhet, data 
om overvåkingsprogramvare, operativsystem, maskinvarens 
serienumre og endringsstatus

 – Informasjon om moduler: For å vise serienumre og 
modulindekser, blar du til andre side av Info-vinduet med 
bruk av piltasten.
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Advarselshistorikk  – Liste med de siste 100 advarslene og feilmeldingene

Språk  – Stille inn språk

Tid  – Stille inn dato og klokkeslett

Kalibrering av berøringsskjerm  – Denne funksjonen gjør det mulig å rekalibrere 
berøringsskjermen, dvs. for korrekt gjenkjenning av 
berøringskoordinator

Tømme vannkretsløp  
Fylle vannkretsløp

 – De relevante sekvensene for å tømme eller fylle 
vannkretsen aktiveres.

Lufte ut vannkretsløp  – De relevante sekvensene for å lufte ut vannkretsen 
aktiveres.

Tilbakestille tid for vannskifte  – Nullstille påminnelsesfunksjonen for fornyelse av 
vann

Programvareoppdatering  – Overføre en programvareoppdatering fra et  
USB-minne

Spesifikasjon	av	antall	trykkbølger	
/ total energi

 – Veksle	spesifisert	verdi	mellom	antall	trykkbølger	og	
total energi

Autom. frekvens på/av  – Valget av et energinivå får instrumentet til 
automatisk å veksle til maksimal tillatt frekvens.

 Hvis denne funksjonen aktiveres, overskrides ikke 
den valgte frekvensen når energinivået endres. 
I stedet tilpasses den energinivået.
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5.3 Starte instrumentet
• Slå på Chattanooga Intelect F-SW med hovedbryteren.

ADVARSEL!

Hvis et kontrollpaneldisplay eller en berøringsskjerm/driftsmonitor 
skulle svikte, kan pasientens sikkerhet ikke lenger garanteres.
Fare for at pasienter utsettes for belastning på grunn av inef-
fektiv behandling. Risiko for svekket helse!

• Avbryt behandlingen.

• Informer ditt servicesenter.

Fylle vannkretsen

Første gang instrumentet slås på, og hver gang F-SW-håndenheten skiftes, vil 
instrumentet vise meldingen «Fyll vannkretsløp».

• Trykk på «OK» for å kvittere for meldingen.

Instruksjonene på skjermen vil lede deg gjennom de nødvendige trinnene. 

 – Koble til en full vannpose

 – Fylle vannkretsen

 – Fjerne vannposen

Du	finner	en	detaljert	beskrivelse	i	kapittel 6.4.2 fylle Vannkretsen.

Oppvarmingsfase

En gang om dagen starter Chattanooga Intelect F-SW en oppvarmingsfase som varer 
ca. 3 minutter. Fremdriften av denne vises i fremdriftsindikatoren
Vannkretsen luftes ut.

• Sjekk at F-SW-håndenheten er korrekt plassert i holderen og at ikke noen 
avstandsanordning er montert.

Fig. 5-16   Oppvarmingsfase

MERK

Det kan ikke utløses noen F-SW-trykkbølge i oppvarmingsfasen. Alle andre funks-
joner på instrumentet kan imidlertid brukes.
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Lastetest

En lastetest utføres en gang om dagen når Chattanooga Intelect F-SW slås på første 
gang.	Denne	testen	finner	sted	etter	oppvarmingsfasen.

• Når du blir bedt om det, må du trykke kort på utløserknappen på F-SW-
håndenheten eller på fotbryteren. 

Fig. 5-17   Høyspenningstest
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5.4 Stille inn behandlingsparametere
Når enheten er startet, viser skjermen automatisk den siste innstillingen. 

• Trykk på den blinkende parameteren eller et av parametervalgfeltene for 
å bekrefte bruksmodus.

• Velg linjen med parameteren du vil endre.

• Still verdien med piltastene.

• Utløs trykkbølger.

MERK

Maksimal frekvens for generering av trykkbølger avhenger av valgt energinivå (se 
tabeller nedenfor og på neste side). En økning av energinivået kan redusere fre-
kvensen av trykkbølger.

F-SW

Energiflukstetthet	i	mJ/mm2 Maks. frekvens håndenhet

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

Tabell 5 -2     Stille inn behandlingsparametere i F-SW-modus
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C-ACTOR

Energiflukstetthet	i	mJ/mm2 Maks. frekvens håndenhet

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

Tabell 5 -3     Stille inn behandlingsparametere i C-ACTOR-modus
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5.5 F-SW Energidisplayets funksjon

For å sikre at energinivået vises korrekt til enhver tid har systemet en selvtestfunksjon. 
Det innebærer at når systemet genererer sjokkbølger, sammenligner det hele tiden 
den nominelle energiverdien med den faktiske energiverdien. 
Hvis disse verdiene ikke stemmer, vises energinivået i grått. Dette endres til hvitt så 
snart den innstilte verdien er nådd.

Fig. 5-18    Energinivå ennå ikke nådd

Hvis differansen vedvarer, deaktiveres genereringen av sjokkbølger og det vises en 
feilmelding.

Fig. 5-19    Feil: Energinivå ikke innstilt

Hvis denne advarselen vises, kan du godta den ved å trykke på ”OK”.
Informer ditt servicesenter dersom feilen vedvarer.
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5.6 Lagre behandlingsparametere
• Trykk på knappen «Meny».

• Velg	funksjonen	«Lagre	konfigurasjon» som vist i bildet nedenfor (1) for å lagre 
nåværende innstilling av behandlingsparametere.

• Trykk på knappen «OK».

1

2

Fig. 5-20   Lagre behandlingsparametere

En liste med totalt 100 minnesteder vises på skjermen i undermenyen «Lagre 
konfigurasjon».	Systemet	vil	automatisk	lagre	alle	parameterkonfigurasjoner	på	
slutten av listen, med tilhørende dato og klokkeslett som vist i bildet nedenfor (1).

• Trykk på tasten «Lagre» for å lagre nåværende innstilling (se bildet nedenfor).

1

3 2

 
Fig. 5-21   Undermenyen	«Lagre	konfigurasjon» 

MERK

Hvis du velger et felt som allerede er brukt, blir du spurt om du vil overskrive inn-
holdet. Bekreft ved å trykke «OK» eller angre valget ved å trykk på tasten «Back» 
(Tilbake).
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• For	å	gi	konfigurasjonen	nytt	navn,	trykker	du	en	gang	til	på	knappen	som	allerede	
er valgt. Dette aktiverer tastaturvinduet.

Fig. 5-22   Tastaturvindu

Du kan lagre din parameterinnstilling enten som en indikasjon eller under en pasients 
navn.

• For å lagre parametere som en indikasjon, setter du en «*» før navnet på 
indikasjonen, eller lar den være («*Indikasjonsnavn»).

Den lagrede, valgte eller innlastede indikasjonen vises på statuslinjen. Denne visningen 
forsvinner hvis parameteren deretter endres. 

• For å lagre parametere for en bestemt pasient (pasientoppføring), lagrer du innstil-
lingen direkte under navnet på pasienten («Etternavn, Fornavn»). 

Den	lagrede	konfigurasjonen	for	et	pasientnavn	vises	også	på	statuslinjen.	Visningen	
av pasientens navn forsvinner ikke når parametere endres. Alle parameterendringer 
logges i tabellen. Pasientoppføringen lukkes når:

 – en ny pasientoppføring kalles opp (lastes),

 – en indikasjon lastes,

 – en nullstilling av parameter utføres (aktuell verdi),

 – enheten slås av.

• Bekreft hver av angivelsene med knappen «OK».

• Du	kan	slette	en	lagret	konfigurasjon	du	ikke	lenger	behøver	med	knappen	«Slett» 
(Fig. 5-21/3).

Opptil 1000 behandlinger kan lagres.
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5.7 Laste behandlingsparametere

Den alfabetiske listen med behandlingsparametere som allerede er lagret, eller med 
pasientoppføringer, kan åpnes enten direkte fra skjermen for parameterangivelse eller 
fra hovedmenyskjermen.

• Hvis du er på skjermen for parameterangivelse, trykker du på knappen 
«Konfigurasjon» (Fig. 5-18).

• Hvis	du	er	i	hovedmenyen,	trykker	du	på	knappen	«Last	konfigurasjon» (Fig. 
5-20/2).

Menyen	«Laste	konfigurasjon»	inneholder	følgende	indikasjonsgrupper:	

 – Interne bruksområder 

 – Ortopediske indikasjoner

 – Urologiske indikasjoner

5.7.1 Forhåndsprogrammerte indikasjoner fra produsenten

• Trykk på knappen som viser ønsket bruksområde (se bildet nedenfor).

• Trykk på knappen «OK».

Fig. 5-23   Laste	en	konfigurasjon	I

• Velg ønsket indikasjon.

Fig. 5-24   Laste	en	konfigurasjon	II
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Før du laster en indikasjon, kan du viser ytterligere informasjon på den valgte 
indikasjonen.

• For å gjøre dette, trykk på «Notat».

Behandlingsmerknadene vises.

For å laste indikasjonen, trykker du «Tilbake» for å returnere til foregående skjerm.

• Trykk på «Last».

Indikasjonen er korrekt lastet når den lastede indikasjonen vises på den grå 
statuslinjen (se bildet nedenfor).

Fig. 5-25   Lastet indikasjon

• For å gå gjennom behandlingsnotatene, trykker du på navnet på indikasjonen på 
den grå statuslinjen.

Den lastede indikasjonen forlates ved å

 – Åpne en ny indikasjon

 – Velge et behandlingsparameterområde

 – Slå av instrumentet
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5.7.2 Interne bruksområder

• Trykk på knappen «Interne bruksområder» (se bildet nedenfor).

• Trykk på «OK».

Fig. 5-26   Interne bruksområder

• Trykk på knappen for ønsket indikasjon (se bildet nedenfor).

Fig. 5-27   Interne indikasjoner

Hvis det er lagret ekstra informasjon for den valgte indikasjonen, når man denne ved å 
trykke på «Notat».

• For å legge til ytterligere informasjon, trykker du på tekstboksen (se bildet neden-
for) for å vise tastaturet på skjermen.

1

Fig. 5-28   Tekstboks for behandlingsnotater
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• Lagre teksten ved å trykke på «OK».

• Trykk på knappen «Tilbake» for å vise en liste med interne bruksområder.

• Trykk på knappen «Last».

Den uthevede indikasjonen vil bli lastet. Indikasjonen er korrekt lastet når den lastede 
indikasjonen vises på den grå statuslinjen.

• For å gå gjennom behandlingsnotatene, trykker du på den grå statuslinjen.

Den lastede indikasjonen forlates ved å

 – Åpne en ny indikasjon

 – Velge et behandlingsparameterområde

 – Slå av instrumentet

5.8 Pasientoppføring

• Trykk på knappen «Interne bruksområder» (se bildet nedenfor).

• Trykk på «OK».

• Trykk på knappen som viser ønsket pasientnavn.

Fig. 5-29   Laste en pasientoppføring

• Trykk på knappen «Protokoll».

Pasientoppføring vil vises.

Tekstfelter

Fig. 5-30   Pasientoppføring – behandlingsdetaljer
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En pasientoppføring består av behandlingsdetaljer og en tabell med 
behandlingsparametere som opprettes av instrumentet automatisk.

Hver gang en pasientoppføring åpnes, lagres en ny behandling med dagens dato i 
pasientens oppføring.  

Fig. 5-31   Behandlingsparametere

• For å legge til ytterligere behandlingsinformasjon, trykker du på tekstfeltet for å 
vise tastaturet på skjermen.

• Lagre teksten ved å trykke på «OK».

• Trykk på knappen «Tilbake» for å vise en liste med interne bruksområder.

• Trykk på knappen «Last».

Behandlingsparametere for den uthevede pasienten vil bli lastet.

Behandlingsparameterne er korrekt lastet når pasientens navn vises på den grå 
statuslinjen på protokollskjermen.

• For å gå gjennom pasientoppføringen, trykker du på den grå statuslinjen.

Pasientoppføringen lukkes ved å

 – Åpne en ny pasientoppføring eller indikasjon

 – Nullstille trykktelleren

 – Slå av instrumentet
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5.9 Visuell analog skala (VAS)
Den visuelle analoge skalaen i pasientoppføringen kan brukes til å vurdere fremdrift i 
behandlingen.

VAS måler pasientens subjektive smerteopplevelse på en skala fra 0 til 10, der 
pasienten	kan	klassifisere	sin	smerteintensitet.	Startpunktet	(0)	står	for	«ingen	
smerte», mens den høyeste verdien (10) står for «verste tenkelige smerte». 
I hver behandlingsøkt vil pasienten bli bedt om å gi en verdi for smerten han/hun har 
følt siden forrige behandling.
Reduksjonen i VAS-verdier i løpet av behandlingen gir e indikasjon på hvor vellykket 
behandlingen er.

• Trykk på og dra pilen for å bevege den til punktet på skalaen (se bildet nedenfor) 
der pasienten har indikert hans/hennes smertenivå.

• Trykk på «OK» for å feste pilen. 

VAS-skala

Fig. 5-32   Stille inn VAS-verdien

Pilen kan deretter ikke lenger beveges, og den innstilte verdien vises på den venstre 
kanten av VAS-skalaen.

Fig. 5-33   Still inn VAS-verdien
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5.10 Dataoverføring
Med bruk av denne funksjonen kan behandlingsdata eksporteres til et USB-minne i 
et format som kan åpnes i Excel. Bruksdata kan også lagres (sikkerhetskopieres) eller 
gjenopprettes etter en reparasjon eller hvis instrumentet skiftes ut.

• Sørg for å bruke et USB-minne som støtter USB V1.1 protokoll Du kan bestille et 
validert USB-minne fra din forhandler.

Eksportere behandlingsdata

• Last	en	pasientspesifikk	parameteroppføring.

•  Velg funksjonen «Dataoverføring» / «Eksporter beh.data» i 1. undermeny (se 
bildet nedenfor).

1

2

3

Fig. 5-34   Dataeksport

• Koble USB-minnet til USB-porten når du blir bedt om det (se bildet nedenfor) og 
bekreft ved å trykke «OK».

Fig. 5-35   Dataeksport

USB-forbindelsen er etablert.
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Fig. 5-36   Etablere USB-forbindelsen

Data	overføres	med	en	gang	USB-forbindelsen	er	etablert.	Navnet	på	eksportfilen	med	
pasientoppføringen er protocol_name.csv.
Alle data eksporteres hvis ingen pasientoppføring eller ingen indikasjon åpnes. Navnet 
på	eksportfilen	med	oppføringsdata	er	protocol_DateTime.csv. 

• Vent til meldingen «Eksport avsluttet» vises på skjermen 
(se bildet nedenfor), deretter kan du fjerne USB-minnet.

Fig. 5-37   Dataeksport fullført

Sikkerhetskopiere innstillinger

Med funksjonen «Sikkerhetskopier innstillinger» kan du lagre 
konfigurasjonsinnstillinger,	pasient-	og	indikasjonsdata	på	et	USB-minne	som	 
en	sikkerhetskopi	(i	et	filformat	som	kan	leses	av	instrumentet).

• Velg funksjonen «Dataoverføring» / «Laste innstillinger» i 1. undermeny (Fig. 
5-34/2).

• Koble USB-minnet til USB-porten når du blir bedt om det og bekreft ved å trykke 
«OK».

Etter at USB-forbindelsen er etablert, utføres sikkerhetskopiering av data og 
tekstvinduet	viser	navnet	på	sikkerhetskopifilen.

• Fjern USB-minnet.
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Gjenopprette innstillinger

Systemet gjenopprettes til datastatus ved siste sikkerhetskopiering med funksjonen 
«Gjenopprette innstillinger».

• Velg funksjonen «Dataoverføring» / «Laste innstillinger» i 1. undermeny (Fig. 
5-34/3).

• Koble	USB-minnet	med	sikkerhetskopifilen	til	USB-porten	når	du	blir	bedt	om	det	
og bekreft ved å trykke «OK».

Sikkerhetskopifilen	lastes	inn	på	systemet	med	en	gang	USB-forbindelsen	er	etablert.	
Du blir bedt om å omstarte systemet når lastingen er fullført.

• Fjern USB-minnet og omstart instrumentet.
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5.11 Programvareoppdatering

5.11.1 Laste programvare inn på USB-minnet

5.11.1.1 Trekke ut programvare med bruk av Windows

• Lagre	ZIP-filen	på	datamaskinens	harddisk.

• Høyreklikk på ZIP-mappeikonet. 

• I snarveismenyen som vises, velger du elementet «Leser».

Fig. 5-38   Velge «Leser»

Mappen	med	oppdateringsfilen	vises	til	venstre	i	vinduet.

Fig. 5-39   Mappe	med	oppdateringsfiler

• I	denne	mappen	velger	du	filene	«combiselect_update.ini»	og	«combiselect_
update_img.ini»	og	mappen	«ffsdisk»	og	kopierer	dem	inn	på	USB-minnet.

• Start programvareoppdatering som beskrevet.
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5.11.2 Trekke ut programvaren med WinZip

• Koble USB-minnet til datamaskinen.

• Lagre	ZIP-filen	på	USB-minnet

Fig. 5-40   ZIP-filen	lagret	på	USB-minnet

• Høyreklikk	på	ZIP-filikonet.

• I snarveismenyen som vises, velger du WinZip-ikonet.

• Velg «Trekk ut hit» (se bildet nedenfor).

Fig. 5-41   Trekke	ut	filer

• Etter	at	filene	er	trukket	ut,	vises	følgende	filer	på	USB-minnet:	«combiselect_
update.ini»,	«combiselect_update_img.ini»	og	«ffsdisk»	folder.

Fig. 5-42   Filene er trukket ut

• Fjern USB-minnet og start programvareoppdateringen som beskrevet i følgende 
kapittel.
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5.11.3  Oppdatere programvaren på instrumentet

• Velg funksjonen «Oppdatere programvare» i menyen «Oppsett».

• Koble USB-minnet til USB-porten på Chattanooga Intelect F-SW så snart  
du blir bedt om det og bekreft ved å trykke «OK».

Fig. 5-43   Programvareoppdatering 

Oppdateringen utføres med en gang USB-forbindelsen er etablert.

• Vent til oppdateringen er ferdig. 

Fig. 5-44   Installasjon fullført

• Trykk på «OK».

• Fjern USB-minnet.

Instrumentet er klart til bruk.

5.12 Nullstille trykkbølgetelleren

• For å tilbakestille den anvendte sjokkbølgetelleren til ”0”, velg menyalternativet 
”Act. val. reset” (se bildet nedenfor) eller berør tellerdisplayet.

Fig. 5-45   Nullstille trykkbølgetelleren
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5.13 Funksjonen «Autofrekvens»
Hvis funksjonen «Autofrekvens» er aktivert, økes frekvensen automatisk til maksimal 
innstilling når energinivået reduseres i F-SW-modus (se kapittel 5.4 stille inn 
BehandlingsparaMetere, Tabell 5 -1).

• Velg F-SW bruksmodus hvis funksjonen skulle være deaktivert.

• Aktiver «Autom. frekvens» i menyen «Oppsett» (se bildet nedenfor).

1

Fig. 5-46   Autofrek. på

Instrumentet endres automatisk til statusen «Autom. frekvens [av]» (se bildet 
nedenfor).

1

Fig. 5-47   Autom. frekvens av

Valgt frekvens vil ikke overskrides selv når energinivået endres.

• Trykk på knappen «Avslutt» for å gå tilbake til hovedmenyen.

MERK

Denne frekvensen kan reduseres manuelt.
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5.14 Oppstart

Slå instrumentet på som beskrevet i kapittel 5.3 starte instruMentet.

• Sjekk at det ikke er bobler i F-SW-håndenheten.

• Hvis det er synlige bobler under koblingsmembranen, gjør du som følger: Sett 
håndenheten i håndenhetsholderen. Det skal ikke være noen avstandsanordning på. 

Fig. 5-48   Optimal posisjon for håndenheten

Dette sikrer at luftboblene alltid vil bli suget ut av håndenheten.

• Hold håndenheten i denne posisjonen i ca. 3 minutter til sugeprosedyren er 
fullført.

• For å arbeide i SW-F-modus, stiller du trykkbølgeenergien på en startverdi på 
0,1 mJ/mm2.

Maks. energinivå tilsvarer en energistrømtetthet på 0,55 mJ/mm2.

• Valgfritt: For å arbeide i C-ACTOR-modus, still inn pulsenergien til en startverdi på 
0,03 mJ/mm2.

Det	maksimale	energinivået	tilsvarer	en	energifluksdensitet	på	1,24	mJ/mm2.

MERK

Høyest tillatte frekvens stilles alltid når et energinivå velges (se kapittel 5.4 stille 
inn BehandlingsparaMetere, taBell 5 -1 og taBell 5 -2) Denne frekvensen kan 
reduseres manuelt. (Se også kapittel 5.13 funksjOnen «autOfrekVens».)

• Trykk på F-SW-utløserknappen.
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Utløserknappen fungerer som en på/av-knapp når du trykker kort på den (< 1,5 s). 
Hvis du trykker lengre på den (> 1,5 s), vil den fungere som en vippebryter, dvs. at 
trykkbølgene vil fortsette til du slipper opp knappen. 

MERK

Hvis det velges en nominell verdi for trykkbølger på under 1000 trykkbølger (f.eks. 
400 trykkbølger), vises et vindu med følgende tekst etter at den nominelle verdien 
nås: «Innstilt verdi for antall/energi nådd».

Meldingen kan kvitteres ved å trykke på OK-knappen eller den tilsvarende 
utløserknappen. Fortsatt behandling er mulig. 

Hvis nominell trykkbølgeverdi er 0 (vist som « - »), stopper systemet på 19 999 
trykkbølger. 

Denne meldingen aktiveres igjen så snart en multippel av den innstilte nominelle 
verdien nås (f.eks. 800 trykkbølger, 1200 trykkbølger osv.).

Hvis det velges en nominell verdi på over 1000 trykkbølger (f.eks. 1700 
trykkbølger), utløser instrumentet automatisk en sikkerhetsstopp ved 1000 
trykkbølger (se bildet nedenfor). Neste stopp skjer når den innstilte nominelle 
verdien nås. Etter dette fortsetter telleren å stoppe ved intervaller på 1000 (f.eks. 
2700, 3700 osv.).

Fig. 5-49   Sikkerhetsstopp
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5.15 Funksjonskontroller

Utfør følgende funksjonskontroller etter at systemet er installert:

• Sjekk at kontrollenheten og håndenheten er uten skade.

• Start Chattanooga Intelect F-SW (se kapittel 5.14 Oppstart).

• Sett energinivået i F-SW-modus på 0,2 mJ/mm2.

• Valgfritt: sett energinivået i C-ACTOR modus til 0.69mJ/mm2.

• Nullstill det faktiske antallet trykk på parameterskjermen på kontrollpanelet (se 
kapittel 5.12 nullstille trykkBølgetelleren).

• Utløs trykk med en frekvens på 4 Hz.

• Utløs trykk med fotbryteren, hvis du bruker en slik.

• Kontroller at de utløste pulsene telles riktig på trykkbølgetelleren.

MERK

Om nødvendig kan det sjekkes at F-SW-håndenheten fungerer ved hjelp av 
spesielle fargesensitive trykksensorer.

5.16 Standardinnstillinger

• Før hver behandling må du påse at antallet trykkbølger og den faktiske energiver-
dien nullstilles (se kapittel 5.12 nullstille trykkBølgetelleren).

MERK

Still den nominelle verditelleren på påkrevd verdi. Symbolet « - » vises hvis du 
velger	null.	Instrumentet	fungerer	deretter	uten	en	spesifisert	nominell	verdi.

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

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

Før instrumentet tas i bruk må brukeren kontrollere at det fungerer sikkert og er i god 
stand.

• Hver gang etter at instrumentet er blitt transportert, må alle funksjonskontroller 
utføres på instrumentet før du starter behandlingen. Les om dette i kapittel 5.15 
funksjOnskOntrOller.

• Les kapittel 1 generell sikkerhetsinfOrMasjOn før du starter behandlingen.

FORSIKTIG!

Håndenheten ikke posisjonert korrekt.

Svekket helse på grunn av ineffektiv behandling!

• Definer	behandlingssonen	og	kontroller	at	håndenhetens	posisjon	
alltid samsvarer med behandlingssonen.

• Kontroller at behandlingen bare utføres av brukere som oppfyller 
betingelsene i kapittel 2.2 Betingelser fOr Bruk.

• Av sikkerhetsgrunner er det ikke tillatt å bruke instrumentet til andre anvendelser 
enn det som er angitt i kapittel 2.1.1 indikasjOner!

Alle status- og feilmeldinger som vises under behandling, må alltid løses omgående!

FORSIKTIG!

Skader på pasienter og helsepersonell 

• Det må ikke utføres rengjøring og vedlikeholdsarbeid mens instru-
mentet brukes på pasienten.

• Bruk tilstrekkelig mengde koblingsgel på pasientens hud i behandlingsområdet og 
på F-SW koblingsmembranen eller koblingsputen.

5.18 Slå av apparatet
• Slå av Chattanooga Intelect F-SW ved å bruke hovedbryter
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6 Rengjøring, vedlikehold og overhaling

FORSIKTIG!

Skader på pasienter og helsepersonell

• Det må ikke utføres rengjøring og vedlikeholdsarbeid mens instru-
mentet brukes på pasienten.

6.1 Rengjøre instrumentet
Jevnlig rengjøring av systemet sikrer god hygiene og at Chattanooga Intelect F-SW 
fungerer perfekt.

FORSIKTIG!

Elektrisk fare!

Koble instrumentet og tilbehøret fra strømmen før du påbegynner 
rengjøring og vedlikehold!

• Koble fra støpselet!

Generell utvendig rengjøring avhenger av hvor ofte og hvordan instrumentet brukes.

Alle deler som kommer i kontakt med pasienten, må rengjøres etter hver behandling.

• Tørk av instrumentets deler med en fuktig klut.

• For rengjøring bruk en lunken, fortynnet løsning med ikke-vegetabilsk såpevann.

OBS!

Det er viktig at ingen væske trenger inn i instrumentet eller dets røropplegg.

Ventilasjonsåpninger

• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke tildekkes.

Monitor og berøringsskjerm

Til rengjøring av LC-displayet kan det brukes en renseserviett fuktet med vann, men 
uten tilsetning av rensemidler.

• Tørk av displayet.

• Tørk skjermen med en bomullsserviett.

• Fjern	forurensning	(f.eks.	flekker	av	kontrastvæske)	umiddelbart.
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6.2 Rengjøring av håndenheten

6.2.1 Skifte avstandsanordning

MERK

For å skifte avstandsanordning, påfører du en dråpe silikonolje på kob-
lingsmembranen som et koblingsmedium.

• Skru avstandsanordningen fast på håndenheten med klemringen.

1 avstandsenhet

2 klemring

Slik frigjøres 
avstandsenheten

Slik festes 
avstandsenheten

1

2

Fig. 6-50    Montere avstandsenheter

• Løsne: Press klemringen bakover og skru den av.

    

Fig. 6-51   Løsne avstandsanordningen
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MERK

Avstandsanordningen har begrenset levetid. Den må skiftes hvis det er 
synlige endringer i materialet (misfarging, korrosjon, striper, gassbobler), 
deformering	av	flatene	i	koblingsområdet	eller	lekkasjer.	

Avstandsanordningen skal skiftes minst hver 12 måneder.

6.2.2 Reprosessering av håndenheten og 
avstandsanordningene
Etter hver behandlingsøkt må alle deler av håndenheten som har vært i kontakt med 
pasienten	rengjøres	grundig	og	desinfiseres	før	nye	behandlinger.

Derfor må instruksjonene følges nøye for å unngå skade på delene og hindre 
funksjonsfeil. 

Påse	at	du	har	følgende	midler	og	verktøy	for	rengjøring	og	desinfisering:	

 – rene, myke og lofrie servietter

 – rengjøringsmiddel

 – alkoholbasert	middel	for	overflatedesinfisering

6.2.2.1 Rengjøring

• Skru avstandsanordningen av håndenheten som beskrevet i kapittel 6.2.1 skifte 
aVstandsanOrdning.

• Rengjør håndenheten og avstandsanordningene for kontaktgel, oljerester og andre 
vannløselige kontaminanter med bruk av en fuktig serviett.

6.2.2.2 Desinfisering

• Desinfiser	håndenheten	og	avstandsanordningene	med	et	alkoholbasert	middel	for	
overflatedesinfisering.

• Spray	håndenheten	og	avstandsanordningene	med	en	desinfiserende	spray.	

• Tørk av håndenheten og avstandsanordningene med en fuktet, myk serviett. 

• Tørk håndenheten og avstandsanordningene med en tørr, absorberende og lofri 
serviett. 

MERK

Kontaktputen og avstandsanordningene må beskyttes mot mekanisk skade. 
Ikke bruk metallgjenstander eller skarpe gjenstander til rengjøring. 
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OBS

Rengjøringsmidler	og	desinfiserende	midler	kan	redusere	ytelsen	til	
kontaktmembranen.

• Ikke bruk vegetabilske såpeløsninger eller vegetabilske oljer.

• Ikke bruk midler som inneholder noe av følgende: 

 – Anilin

 – Dimetylformamid

 – Etylacetat

 – Metylenklorid

 – N-metylpyrrolidon

 – Salpetersyre, 20 prosent

 – Saltsyre, 20 prosent

 – Svovelsyre, 20 prosent

 – Trikloretylen

 – Tetrahydrofuran

 – Toluen

MERK

Bestanddelene som listes opp her er ikke-bindende eksempler. Det 
påstås ikke at denne listen er fullstendig.

6.3 Rengjøring av fotbryter (ekstrautstyr)

• Rengjør fotbryteren med såpevann eller et mildt rengjøringsmiddel.

MERK

Fotbryteren	er	beskyttet	mot	inntrengning	av	vann	med	klassifiseringen IPX8 i 
samsvar med IEC 60529. 
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6.4 Fjerning av vann
Vannet i kjølekretsen  i F-SW-håndenheten skal fornyes ca. hver 6 måneder.
Instrumentet viser automatisk en melding om dette når det slås på dersom det  
er tid for å fornye vannet (se bildet nedenfor).

Fig. 6-52   Melding om å fornye vannet

• Trykk på «OK»-knappen for å kvittere meldingen.

 – Meldingen vises ikke mer etter at vannet har blitt fornyet.

6.4.1 Tappe av vannkretsen

Vannkretse	må	tappes	av	hvis	instrumentet	ikke	skal	brukes	på	flere	uker.

• Sørg for at instrumentet står på et jevnt underlag.

• Velg F-SW modus.

• Aktiver bruksmodusen «Tømme vannkretsløp» i menyen «Oppsett» (se bildet 
nedenfor).

1

2

3

4

Fig. 6-53   Fjerning av vann

• Koble vannposen til Chattanooga Intelect F-SW så snart meldingen vises (se bildet  
neste side).
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Fig. 6-54   Tømme vannkretsløp I

Meldingen «Vent litt» og en fremdriftsindikator vises på skjermen.

• La resten av vannet tappes av håndenheten ved å holde F-SW-håndenheten 
loddrett over instrumentet når du blir bedt om dette. Sørg for at 
kontaktmembranen på håndenheten peker oppover.

Fig. 6-55   Tappe av vannkretsen II 

Meldingen «Vent litt» og en fremdriftsindikator vises på skjermen.

• Vent til instrumentet er klart. Skjermen viser når vannkretsen er tom.

Fig. 6-56   Tømme vannkretsløp III

• Åpne låsen på slangekoblingen og trekk slangen ut av slangekoblingen.

• Fjern den fulle vannposen og kasser innholdet. 
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6.4.2 Fylle vannkretsen

• Sørg for at instrumentet står på et jevnt, vannrett underlag.

• Skyll ut vannposen.

• Bruk kun avionisert vann (i samsvar med VDE 0510, f.eks. vann for batterier eller 
strykejern) til å skylle ut og fylle vannposen.

• Fyll vannposen helt opp.

Fig. 6-57   Fylle vannposen

OBS

• Ikke bruk vann som er destillert mer enn én gang!

• Etter at vannposen er fylt skal det være færrest mulig bobler i tilkoblingsslangen. 
Trykk lukkeventilen innover for å slippe ut luft (se bildet nedenfor) til slangen er 
helt full av vann.

Fig. 6-58   Lufte ut tilkoblingsslangen

• Plasser F-SW-håndenheten i holderen slik at alle luftbobler som dannes øyeblikkelig 
blir sugd opp av boblefellen. 

• Aktiver bruksmodusen «Fylle vann» i menyen «Oppsett».

• Koble vannposen til vannslangekoblingen bak på instrumentet så snart meldingen 
vises.
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Fig. 6-59   Fylle vannkretsen I

• Hold samtidig vannposen over instrumentet slik at vannet kan strømme optimalt 
ut. Hekt posen på et IV-stativ om nødvendig.

• Trykk på «OK».

En fremdriftsindikator med meldingen «Vennligst vent» vises på skjermen.

• Så snart vannkretsen er full, ber instrumentet deg om å fjerne vannposen (se bildet 
nedenfor). Det kan være vann igjen i posen.

Fig. 6-60   Fylle vannkretsløp II

• Åpne låsen på slangekoblingen og trekk slangen ut av slangekoblingen.

• Bekreft ved å trykke på «OK».

Det kan være luftbobler i systemet etter at vannet er skiftet. 
Instrumentet trenger ca. 15 minutter for å fjerne disse luftboblene.  
En fremdriftslinje vises (se bildet på neste side).
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Fig. 6-61   Lufte ut vannkretsen

• Vent til meldingen forsvinner og returner til parameterskjermen ved å trykke på 
knappen «Avslutt meny».

• Sjekk at det ikke er bobler under kontaktmembranen i F-SW-håndenheten. Hvis 
det	finnes	bobler,	må	du	holde	håndenheten	slik	at	den	peker	rett	nedover	en	
stund. Luftboblene vil da automatisk suges inn av boblefellen. 

6.4.3 Lufte ut vannkretsen

• Velg «Lufte ut vannkretsløp» i menyen «Oppsett» (Fig. 6-53/3).

En fremdriftslinje vises (Fig. 6-61).

• Vent til meldingen forsvinner og returner til parameterskjermen ved å trykke på 
knappen «Avslutt meny».

• Sjekk at det ikke er bobler under kontaktmembranen i F-SW-håndenheten. Hvis 
det	finnes	bobler,	må	du	holde	håndenheten	slik	at	den	peker	rett	nedover	en	
stund. Luftboblene vil da automatisk suges inn av boblefellen.

6.4.4 Tilbakestille tid for vannskifte
Hver seks måneder vil instrumentet minne deg på å fornye vannet. Påminnelsen 
forsvinner ikke helt før vannet fornyes.
Funksjonen «Tilbakestille tid for vannskifte» kan velges for å kansellere denne 
påminnelsen eller velge en ny datoinnstilling.

• Aktiver bruksmodusen «Tilbakestille tid for vannskifte» i menyen «Oppsett».

Tidspunktet da påminnelsen om vannfornyelse utløses beveges automatisk seks 
måneder fremover. Et vindu med den nye datoen for vannfornyelse vises kort på 
skjermen.

• Trykk på knappen «Avslutt» for å åpne skjermbildet for parameterangivelse.

Hvis ikke vannet skiftes jevnlig, kan det forkorte instrumentets levetid.
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6.5 Skifte sikringer
Sikringsholderen sitter på det bakre panelet på Chattanooga Intelect F-SW.

• Skyv klemmen på sikringsholderen mot høyre og ta holderen av kabinettet.

1

Fig. 6-62   Holder for nettstrømsikring

• Fjern de gamle sikringene fra sikringsholderen.

1

Fig. 6-63   Skifte sikringer

• Bruk sikringer av type T 5 AH / 250 VAC.

• Skyv sikringsholderen tilbake inn i åpningen til den fester seg.

6.6  Vedlikehold og sikkerhetskontroller
Forebyggende vedlikehold er ikke nødvendigvis påkrevet. Regelmessig vedlikehold kan 
imidlertid	hjelpe	til	med	å	identifisere	mulige	defekter	på	et	tidlig	tidspunkt	og	dermed	
forlenge utstyrets sikkerhet og levetid.
Vedlikeholdstjenester kan bestilles fra våre regionale representanter i ditt område.
Vi anbefaler at det utføres funksjons- og sikkerhetskontroller minst en gang i året. 
Nasjonale regler for ulykkeforebygging og test- og inspeksjonsintervaller for medisinsk 
utstyr skal selvsagt overholdes.

Følgende kontroller skal utføres for å sikre at Chattanooga Intelect F-SW virker på 
sikker måte. 

1 Test av lekkasjestrøm til jord i henhold til nasjonale forskrifter.

2 Impedanstest mot jord (med håndenhetens hus og strømkabel) i henhold til nasjonale 
forskrifter.

3 Kontroller grunnleggende funksjon

MERK

For ytterligere detaljer om innhold og utførelse av sikkerhetskontrollene, kan du 
kontakte din lokale forhandler.
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6.7 Kassering
Ved kassering av dette medisinske produktet, vennligst følg gjeldende forskrifter i ditt 
land. Når Chattanooga Intelect F-SW er uttjent, skal instrumentet kasseres som avfall 
fra elektronisk utstyr.
Instrumentet må aldri kastes sammen med kommunalt husholdningsavfall.

• Vennligst kontakt produsenten eller distributøren i forbindelse med dette.

• Ved kassering av slitedeler må du følge relevante nasjonale forskrifter for avfallsbe-
handling.

• Følg den relevante informasjonen i brukermanualene for ekstra enheter.

6.8 Reparasjon

Reparasjonsarbeid på defekte instrumenter skal bare utføres av egnet personell som 
er autorisert av produsenten. Det skal kun brukes originale reservedeler. Personell med 
egnet autorisasjon kan være fra representantagenter og forhandlere.

6.9 Levetid

Den gjennomsnittlige forventede levetiden 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 sjokkbølger for F-SW SEPIA LT-håndenheten

 – 5 millioner sjokkbølger for C-ACTOR SEPIA-LT håndenheten

Dersom serviceintervallene overskrides, kan instrumentet og tilbehøret svikte. Dette 
gjelder også håndenhetene.

Det aksepteres ingen garantikrav ut over det som oppgis i kapittel 10 garanti Og 
serVice.
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7 Statusmeldinger og feilsøking

7.1 Statusmeldinger

FORSIKTIG!

Defekter på instrumentet eller dets komponenter

Risiko for ulike skader!

• Følg umiddelbart alle status- og feilmeldinger som vises under 
behandlingen.

Spesifisert	antall	
trykkbølger nådd

Kvitter for meldingen, 
fortsatt behandling er mulig.

Sikkerhetsstopp av 
trykkbølger

Kvitter for meldingen, 
fortsatt behandling er mulig.

F-SW: ladningstest 
mislyktes

Omstart instrumentet og gjenta 
testen.
Ikke fortsett å bruke instrumentet 
hvis feilen vedvarer.
Kontakt ditt servicesenter.

F-SW: ladetid løpt ut
Kvitter for meldingen.
Kontakt ditt servicesenter hvis feilen 
vedvarer.

F-SW: vanntemperaturen 
for høy 

Kvitter for meldingen,
fortsatt behandling er mulig når 
vanntemperaturen returnerer til 
tillatte verdier.

F-SW: vanntemperaturen 
for lav 

Kvitter for meldingen,
fortsatt behandling er mulig når 
vanntemperaturen returnerer til 
tillatte verdier.

F-SW: vannstand for lav
Fyll vannkretsen (se kapittel 6.4.2 
fylle Vannkretsen)

F-SW: feil i vannkrets 

Pumpen defekt 
Behandling ikke mulig.
Luft ut vannkretsen (se kapittel 
6.4.3 lufte ut Vannkretsen).
Kontakt ditt servicesenter hvis feilen 
vedvarer.

F-SW: vannpumpens 
strøm for lav

Kvitter for meldingen.
Kontakt ditt servicesenter hvis feilen 
vedvarer.

F-SW: 
pumpetemperaturen for 
høy

Kvitter for meldingen,
fortsatt behandling er mulig når 
pumpetemperaturen returnerer til 
tillatte verdier.
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F-SW: overtemperatur 
i behandlingshodet

Kvitter for meldingen,
fortsatt behandling er mulig når 
temperaturen i behandlingshodet 
returnerer til tillatte verdier.

F-SW: feil på sensor for 
vanntemperatur

Omstart instrumentet.
Kontakt ditt servicesenter hvis feilen 
vedvarer.

Trykkbølgegrensen for 
nåværende håndenhet 
nådd

Trykkbølgegrensen for nåværende 
håndenhet er nådd. Bytt ut 
håndenheten.

F-SW: ladeenhet ikke klar
Kvitter for meldingen.
Kontakt ditt servicesenter hvis feilen 
vedvarer etter nullstilling.

USB-minne ikke gjenkjent

Fjern USB-minnet og slå av og 
omstart instrumentet. Sett inn USB-
minnet igjen.

Sjekk at det er programvare på USB-
minnet.

Hvis feilen vedvarer, sjekker du at 
det brukes et USB-minne som støtter 
USB V1.1 protokoll. Hvis ikke, må du 
skifte USB-minnet.

Utilstrekkelig vann, sjekk 
forsyningen

Fyll vannposen og sjekk at vannet 
strømmer inn i vannkretsen. 
Hvis problemet vedvarer, kontakter 
du servicesenteret.
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7.2 Feilsøking

FORSIKTIG!

Koble strømkabelen fra instrumentet før du utfører noe som 
helst vedlikeholdsarbeid!

Feilbeskrivelse Mulig årsak Korrigerende tiltak

Instrumentet virker 
ikke

Strømsvikt

Defekt sikring

Defekt støpsel

Kontroller strømforsyningen.

Å bytte ut sikringene.

Bytt ut strømkabelen.

Ingen F-SW 
strømutgang

F-SW-håndenheten er defekt

Funksjonsfeil i 
kontrollenheten

Bytt ut håndenheten.

Ring servicesenter.

Ingen F-SW 
strømutgang

Håndenheten gjenkjennes 
ikke

Kontroller at den svart 
skruen er riktig trukket til.

Trykkbølgelyden 
endres	etter	flere	
trykkbølger

Luft i håndenheten Hold håndenheten loddrett 
med kontaktmembranen 
pekende nedover slik at 
luften suges ut.
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8 Tilbehør 

Produktbeskrivelse Delenummer

F-SW-håndenhet SEPIA LT 19000

C-ACTOR-håndenhet SEPIA LT 29204.0001

Vannpose 4600

Silikonolje 4700

Gelflaske 22601

Avstandsanordning I 30 mm 19100

Avstandsanordning II 15 mm 19200

Lukkering 19300

Applikator holder 13-27268

Brukerhåndbok 13-00061

Strømledning EU 0.0032.012

Apparatvogn 4560
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9 Tekniske	spesifikasjoner

9.1 Tekniske	spesifikasjoner	

Chattanooga Intelect F-SW

F-SW bruksmodus
F-SW: enkel trykkbølge, 
kontinuerlig trykkbølge 1–8 Hz

C-ACTOR bruksmodus
F-SW: enkel trykkbølge, 
kontinuerlig trykkbølge 1–8 Hz

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

C-ACTOR energivalg 0,03 – 1,24 mJ/mm2

Spenning, nettstrømsinngang 100 – 240 VAC

Frekvens nettstrøm 50 / 60 Hz

Sikring T5AH/250 VAC

Strømforbruk max. 450 VA

Omgivelsestemperatur under bruk 10 – 30 °C

Omgivelsestemperatur under lagring og 
transport 

0 – 60 °C  frostfritt

Omgivelseslufttrykk under lagring og transport 500 – 1060 hPa

Omgivelseslufttrykk under bruk 800 – 1060 hPa

Luftfuktighet under bruk 5 – 55%, ikke-kondenserende

Luftfuktighet under transport og lagring 5 – 95%, ikke-kondenserende

Kontrollenhetens vekt 23.6 kg

F-SW-håndenhet, vekt med kabel, fylt 990 g

C-ACTOR-håndenhet, vekt med kabel, fylt 990 g

Kabinettdimensjoner (B x H x D) 450 x 165 x 530 mm

Klassifisering	i	henhold	til	MDD Klasse IIb enhet

Beskyttelse mot vanninntrengning IPX1

Tekniske endringer kan forekomme.
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Sjokkbølgekilde i F-SW-håndenhet

Genereringsmetode elektromagnetisk

Fokuseringsmetode parabolreflektor

Energiinnstillinger minimum typisk maksimum

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

Toppverdi positivt akustisk trykk [MPa] 14 36 62

Toppverdi negativt akustisk trykk [MPa] 9 13 15

Aksial fokusstørrelse (-6dB focal zone) [mm] 57 49 34

Lateral fokusstørrelse (-6dB focal zone) 
[mm]

5 4 3

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

Avledet akustisk pulsenergi (r=2,5 mm) 
[mJ]

1,7 5,5 8,5

F-SW-håndenhet uten avstandsanordning

Trykkbølgegenerering elektromagnetisk

Trykkbølgeekspansjon fokusert

Fokusområde 5 mm x 5 mm x 30 mm

Fokusdybde 50 mm

Fokussonens dybde min. 35–65 mm

Behandlingseffektiv 
inntrengningsdybde, 5 MPa

0–125 mm

F-SW-håndenhet med avstandsanordning I (kort)
Fokusområde 5 mm x 5 mm x 30 mm

Fokusdybde 30 mm

Fokussonens dybde min. 15–45 mm

Behandlingseffektiv 
inntrengningsdybde, 5 MPa

0–105 mm

F-SW-håndenhet med avstandsanordning II (lang)

Fokusområde 5 mm x 5 mm x 30 mm

Fokusdybde 15 mm

Fokussonens dybde min. 0–30 mm

Behandlingseffektiv 
inntrengningsdybde, 5 MPa

0–90 mm

Tekniske endringer kan forekomme.
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Sjokkbølgekilde i C-ACTOR-håndenhet 

Genereringsmetode elektromagnetisk

Fokuseringsmetode parabolreflektor

Energiinnstillinger minimum typisk maksimum

Energiflukstetthet	(mJ/mm2) 0,25 0,76 1,24

Toppverdi positivt akustisk trykk [MPa] 18 44 78

Toppverdi negativt akustisk trykk [MPa] 12 20 23

Aksial fokusstørrelse (-6dB focal zone) [mm] 24 22 18

Lateral fokusstørrelse (-6dB focal zone) 
[mm]

3,9 2,8 2,1

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

Avledet akustisk pulsenergi (r=2,5 mm) 
[mJ]

3,3 9,5 15

C-ACTOR-håndenhet med avstandsenhet I (kort)

Fokusstørrelse 3 mm x 3 mm x 20 mm

Fokusdybde 15 mm

Fokalsonens dybde min. 5 – 25 mm

Terapeutisk effektiv penetreringsdybde, 
5 MPa

0 – 50 mm

C-ACTOR-håndenhet med avstandsenhet II (lang)

Fokusstørrelse 3 mm x 3 mm x 20 mm

Fokusdybde 0 mm

Fokalsonens dybde (min.) min. 0 – 10 mm

Terapeutisk effektiv penetreringsdybde, 
5 MPa

0 – 35 mm

Programvareversjon

Nummeret	på	instrumentets	programvareversjon	finnes	på	berøringspanelet. 
Ved trykk på INFO / VERSIONS vises aktuelle programvare- og maskinvareversjoner.

Tekniske endringer kan forekomme.
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Vesentlig ytelse: 

Utstyrssikkerhet (”vesentlig ytelse”) ifølge IEC/EN 60601-1, 3. utgave: 

 – Feilaktig visning av energinivåer skal ikke forekomme på ME-utstyret. 

 – Utilsiktet sjokkbølgegenerering skal ikke forekomme med ME-utstyret. 

MERK

Når det medisinske produktet distribueres til tredjeparter, må følgende regler 
følges:

 – All dokumentasjon for enheten må leveres sammen med det medisinske 
produktet.

 – Det medisinske produktet kan bare eksporteres til et annet land hvis det 
medisinske produktet og de tilhørende indikasjonene er tillatt der.
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9.2 Type plate Chattanooga Intelect F-SW 

Fig. 9-1   Type plate Chattanooga Intelect F-SW

9.3 Direktivsamsvar

    

Dette medisinske produktet er CE-merket i samsvar med Direktivet 
for medisinsk utstyr (MDD) 93/42/EEC.

9.4 Standardsamsvar
Denne enheten oppfyller kravene til gjeldende 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 (KONSOLIDERT TEKST)
IEC 60601-1:2012.

I henhold til IEC/EN 60601-1

-  Type beskyttelse mot elektriske støt:  Beskyttelsesklasse 1

-  Påføringsenhet type B

* Den aktuelle delen inneholder håndenhetens koblingsfolie.
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EMC-retningslinjer og produsentens erklæring

Retningslinjer og produsentens erklæring – utstrålt elektromagnetisk interferens

Chattanooga	Intelect	F-SW	er	beregnet	på	å	brukes	i	det	elektromagnetiske	miljøet	som	spesifiseres	
nedenfor. Kunden eller brukeren av Chattanooga Intelect F-SW må påse at enheten brukes i et slikt miljø.

Utstrålt 
elektromagnetisk 

interferens
Samsvar Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

HF-utslipp i henhold til 
CISPR 11

Gruppe 1

Chattanooga Intelect F-SW bruker HF-energi kun til interne 
funksjoner. Derfor er HF-utslippene svært lave, og det 
er lite trolig at de vil forårsake interferens med elektrisk 
utstyr i nærheten. Ifølge EN IEC 60601-2-36:1997 seksjon 
36 gjelder dette ikke under generering og utløsning av 
trykkpuls.

HF-utslipp i henhold til 
CISPR 11

Klasse B Chattanooga Intelect F-SW egner seg til bruk i alle miljøer, 
inkludert boliger og bygninger direkte koblet til det 
offentlige lavspenningsnettet som forsyner bygninger som 
brukes til boliger.Harmonisk utstråling i 

samsvar med IEC 61000-
3-2

Klasse A

Spenningsvariasjoner / 
flimmerstrøm	i	samsvar	
med IEC 61000-3-3

I samsvar
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Retningslinjer og produsentens erklæring – Motstand mot utstrålt 
elektromagnetisk interferens

Chattanooga	Intelect	F-SW	er	beregnet	på	å	brukes	i	det	elektromagnetiske	miljøet	som	spesifiseres	
nedenfor. Kunden eller brukeren av Chattanooga Intelect F-SW må påse at enheten brukes i et slikt miljø.

Emisjonsmotstands- 
tester

IEC 60601 
testnivå

Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

Elektrostatiske 
utladninger (ESD) i 
henhold til  
EC 61000-4-2

±6 kV 
kontaktutladning  
±8 kV 
luftutladning

±6 kV 
kontaktutladning 
±8 kV 
luftutladning

Gulver bør være av tre, betong eller 
keramiske	fliser.	Hvis	gulvene	er	belagt	
med syntetisk materiale, bør den relative 
fuktigheten være minst 30 %.

Raske elektriske 
transientforstyrrelser 
/ utbrudd i samsvar 
med IEC 61000-4-4

±2 kV for 
strømforsyningslinjer 
±1 kV for inngangs-/
utgangslinjer

±2 kV for 
strømforsyningslinjer 
±1 kV for inngangs-/
utgangslinjer

Nettstrømmen bør ha en kvalitet som er 
typisk for kommersielle miljøer eller sykehus.

Strømstøt i henhold 
til EC 61000-4-5

±1 kV linje(r) til 

linje(r) ±2 kV 
linje(r) til jord

±1 kV linje(r) til 

linje(r) ±2 kV 
linje(r) til jord

Nettstrømmen bør ha en kvalitet som er 
typisk for kommersielle miljøer eller sykehus.

Spenningsfall, 
korte avbrudd og 
spenningsvariasjoner på 
strøminngangslinjene 
i henhold til  
IEC 61000-4-11

< 5 % UT

(> 95 % fall i 
UT) i ½ periode

40 % UT

(> 60 % fall i 
UT) i 5 sek

70 % UT

(> 30 % fall i 
UT) i 25 sek

< 5 % UT

(> 95 % fall i 
UT) i 5 sek

< 5 % UT

(> 95 % fall i UT) 
i ½ periode

40 % UT

(> 60 % fall i UT) 
i 5 sek

70 % UT

(> 30 % fall i UT) 
i 25 sek

< 5 % UT

(> 95 % fall i UT) 
i 5 sek

Nettstrømmen bør ha en kvalitet som 
er typisk for kommersielle miljøer eller 
sykehus. Hvis brukeren av Chattanooga 
Intelect F-SW krever kontinuerlig bruk under 
strømavbrudd, anbefales det at Chattanooga 
Intelect F-SW forsynes med strøm fra en 
avbruddssikker strømforsyning eller et 
batteri.

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

3 A/m 3 A/m

Nettstrømkvaliteten skal være slik som i et 
typisk kommersielt eller sykehusmiljø.

NOTE UT er spenningen i vekselstrømnettet før bruk av testnivået.
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Retningslinjer og produsentens erklæring – Motstand mot 
utstrålt elektromagnetisk interferens

Chattanooga	Intelect	F-SW	er	beregnet	på	å	brukes	i	det	elektromagnetiske	miljøet	som	spesifiseres	
nedenfor. Kunden eller brukeren av Chattanooga Intelect F-SW må påse at enheten brukes i et slikt miljø.

Emisjonsmot-
standstester

IEC 60601 
testnivå

Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

Bærbart og mobilt RF-utstyr skal ikke brukes nærmere 
noen del av Chattanooga Intelect F-SW, inkludert kabler, 
enn den anbefalte sikkerhetsavstanden som beregnes 
med formelen som gjelder for senderens frekvens.

Anbefalt sikkerhetsavstand:

Ledet HF-
forstyrrelse i 
samsvar med 
IEC 61000-4-6

3 Vrms  
150 kHz til 
80 MHz

3 Vrms  
150 kHz til 
80 MHz

d = 1,2 √P

Strålt HF-
forstyrrelse i 
samsvar med 
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

der P er maks. nominell effekt for senderen i watt (W) i 
henhold til produsenten av senderen, og d er anbefalt 
avstand i meter (m).

Feltintensiteten til stasjonære radiosendere, basert på 
stedlig inspeksjon a, skal være mindre enn samsvarsnivået 
b.

Interferens kan oppstå nært utstyr som er merket 
 
med følgende symbol.

MERKNAD 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyeste frekvensområdet.

MERKNAD 2 Det kan hende at disse retningslinjene ikke gjelder i alle situasjoner. 
Elektromagnetisk	utbredelse	påvirkes	av	absorpsjon	og	refleksjon	fra	bygninger,	gjenstander	 
og mennesker.

a 
Feltstyrke fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradioer, 
amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting og TV-kringkasting, kan ikke anslås teoretisk med 
nøyaktighet. Vurder å utføre en elektromagnetisk feltundersøkelse for å evaluere det elektromagnetiske 
miljøet som forårsakes av faste radiofrekvenssendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der 
Chattanooga Intelect F-SW brukes overskrider gjeldende HF-samsvarsnivå som oppgitt ovenfor, skal 
Chattanooga Intelect F-SW observeres for å kontrollere at enheten virker som den skal. Hvis det 
observeres	unormal	ytelse,	kan	det	være	behov	for	ytterligere	tiltak	som	å	snu	eller	flytte	Chattanooga	
Intelect F-SW.

b 
Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkene være mindre enn 3 V/m.
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Anbefalte sikkerhetsavstander mellom bærbart og mobilt 
HF-kommunikasjonsutstyr og Chattanooga Intelect F-SW

Chattanooga Intelect F-SW er beregnet på å brukes i et elektromagnetisk miljø der strålt HF-forstyrrelse 
kontrolleres. Kunden eller brukeren av Chattanooga Intelect F-SW kan bidra til å hindre elektromagnetisk 
interferens ved å sørge for en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr 
(sendere) og Chattanooga Intelect F-SW som anbefalt nedenfor, basert på maks. utgangseffekt for 
kommunikasjonsutstyret.

Senderens 
nominelle 

effekt [W]

Sikkerhetsavstand i henhold til frekvensoverføreren [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 som har en annen maksimal utgangseffekt enn dem som er nevnt over, kan anbefalt 
sikkerhetsavstand beregnes ved hjelp av den gjeldende formelen for senderens frekvens, der P er senderens 
maksimale utgangseffekt i watt (W) ifølge senderens produsent.

MERKNAD 1
Det ble brukt en tilleggsfaktor på 10/3 ved beregning av den anbefalte sikkerhetsavstanden for sendere 
i frekvensområdene fra 80 MHz til 2,5 GHz for å redusere sannsynligheten for at mobilt/bærbart 
kommunikasjonsutstyr som utilsiktet kommer inn i pasientområdet, skal føre til funksjonsfeil.

MERKNAD 2
Disse retningslinjene vil kanskje ikke gjelde i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes av 
absorpsjon	og	refleksjon	fra	bygninger,	gjenstander	og	mennesker.
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9.5 Sertifikater

Fig. 9-2   Deklarasjon av konformitet
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9.6 Symboler og etiketter 
Følgende symboler og etiketter er festet på Chattanooga Intelect F-SW:

1

2
3

Etikett Notat

1 

Fotbryter tilkobling

2 
F-SW aplikator tilkobling

3 

Anvendt del av type B

Tabell 9 -4    Symboler festet til fronten
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1 2

4

3

3

Etikett Notat

1  
Potensiel utjevning

2  USB-tilkobling

3   
Det er essensiellt å følge brukermanualen

4  

Type plate

Tabell 9 -5    Etiketter og symboler festet til bakside
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Etikett Notat

Sikring

Anvendt del av type B

CSA	sertifisering

Produsenten

CE merket
( I henhold til direktivet for medisinske 
apparater(MDD)93/42EEC)

Data matrise I henhold til GS1 standarder

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

(01) Global Trade Item Number (GTIN)

(21) Aplikator id (AI):
Serienummer (SN)

(11) Aplikator id (AI):
Produksjonsdato (PRODDATE)

Tabell 9 -6    Etiketter og symboler av type plate

Etikett Navn

  

Temperatur under transport og lagring

Lufttrykk under transport og lagring

Luftfuktighet under transport og lagring

Tabell 9 -7    Merking og packing
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10 Garanti og service

10.1 Garanti for Chattanooga Intelect F-SW
I garantiperioden på to år fra den datoen da produktet ble levert til sluttkunden, vil 
feil bli reparert uten kostnad for kunden, såfremt kunden fremlegger relevant bevis på 
at feilen skyldes defekter i materiale eller utførelse. Garantien omfatter ikke slitedeler. 
Transportkostnader og risiko for tap under transport av returnert gods skal bæres av 
kunden. 

OBS

Endringer av systemet tillates ikke. Enhver uautorisert åpning, reparasjon eller 
endring av systemet, utført av uautorisert personell, vil frita produsenten fra 
erstatningsplikt og ansvar for systemets sikre funksjon. Dette vil automatisk gjøre 
garantien ugyldig selv om ikke garantiperioden er utløpt.
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10.2 Garanti for F-SW-håndenhet og C-ACTOR-
håndenhet

F-SW-håndenhet og C-ACTOR-håndenhet er slitedeler. I opptil totalt 1 million tryk-
kbølger fra produktets leveringsdato til sluttkunden, vil vi erstatte påviste defekter i 
materialer eller utførelse på F-SW-håndenheten. 

Transportkostnader og risiko for tap under transport av returnert gods skal bæres av 
kunden.

Garantikrav vil bare bli godkjent hvis håndenheten sendes inn i hel og opprinnelig 
stand, rengjort og i esken, med fullstendig utfylt reparasjonsetikett. 

Manglende komponenter vil bli erstattet mot betaling. Tilbehør som også er sendt, vil 
bli kontrollert og om nødvendig byttet ut etter at vi har vurdert dem.

Spolen er en slitasjedel. Den dekkes ikke av håndenhetens garanti.

OBS!

Endringer av håndenheten tillates ikke. Enhver uautorisert åpning, reparasjon 
eller endring av håndenheten, utført av uautorisert personell, vil frita produsen-
ten fra erstatningsplikt og ansvar for systemets sikre funksjon. Dette vil automa-
tisk gjøre garantien ugyldig selv om ikke garantiperioden er utløpt.

10.3 Service
Dersom du skulle ha ytterligere spørsmål eller trenge tilleggsinformasjon, kan du ta 
kontakt med forhandleren.
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