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Förord

Observera följande
Denna manual innehåller Varningar, Säkerhetsinstruktioner och specifik information 
gällande instruktioner i enlighet med ansvarskrav.

FARA hänvisar till en situation som medför akut fara och som, om den inte undiks, 
kan leda till allvarlig skada.

FARA!

Orsaken till faran beskrivs här.

Här beskrivs möjliga konsekvenser!

• Instruktioner för att undvika faran beskrivs här. 

VARNING hänvisar till en situation där möjlig fara kan uppstå, och som om den inte 
undviks lan leda till allvarlig skada.

VARNING!

Orsaken till faran beskrivs här.

Här beskrivs möjliga konsekvenser!

• Instruktioner för att undvika faran beskrivs här. 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD indikerar att felaktig användning kan leda till lättare skada.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD!

Orsaken till faran beskrivs här.

Här beskrivs möjliga konsekvenser!

• Instruktioner för att undvika faran beskrivs här. 

VARNING indikerar att felaktig användning kan leda till skador på enheten.

VARNING! 

Orsaken till varningen beskrivs här.

Här beskrivs möjliga konsekvenser!

• Instruktioner för att undvika skador ges här. 

Övriga instruktioner

OBS

Ytterligare information gällande specifika åtgärder som bör uppmärksammas 
visas under ‘OBS’.
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Symboler som används i manualen

Symbol Förklaring

Generell varningssymbol

Varning för elektricitet

 
Använd hörselskydd

WEEE (Bortskaffande av elektrisk utrustning)

Enhetens serienummer

CE -märkning

Elektromagnetiska störningar kan förekomma i närheten av 
instrument med denna symbol.

Tabell 1 -1    
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1 Generell Information om Säkerhet

1.1 Instruktioner för säker användning
Följande kapitel innehåller all säkerhetsinformation som måste följas vid användning 
av Chattanooga Intelect F-FW. 

VARNING!

Felaktig användning av enheten.
Patient och/eller behandllingsterapeut kan skadas!

• Läs noggrant igenom detta kapitel före användning av Chattanooga 
Intelect F-SW.

• Läs bruksanvisningar och rekommendationer som medföljer tillbehör 
som används tillsammans med Chattanooga Intelect F-SW.

1.1.1 Information om säkerhet vid behandling
För att kunna använda enheten som den är tänkt måste användaren ha 
grundläggande teknisk kompetens samt känna till informationen i bruksanvisningen. 

Chattanooga bör endast användas av behandlingsterapeuter med adekvat utbildning 
inom området (se också Kapitel 2.2 Krav för användning av ChattanOOga inteleCt 
f-SW).
Enheten får endast användas för indikationer som beskrivs i Kapitel 2.1.1 indiKatiOner.

Utför endast behandlingar godkända av tillverkaren!

Observera att produkten endast får användas av utbildad terapeut enligt Krav för 
användning av ChattanOOga inteleCt f-SW i Kapitel 2.2.

Eventuella felmeddelanden eller varningar från enheten under behandlingen måste 
omedelbart uppmärksammas.

Vid behandling med fokuserade stötvågor och maximal kapacitet, använd ej mer än 
6000 stötar i följd och gör därefter en paus i behandlingen på minst 5 minuter.

Inspektion och kontroll före behandling

Före behandling med enheten måste du som terapeut försäkra dig om att enheten 
fungerar och är i användbart skick.

• Det är viktigt att utföra funktionskontrollen efter start av Chattanooga Intelect F-SW, 
före behandling. Läs mer om detta i Kapitel 5.15 funKtiOnSKOntrOller.

• Se till att underhållet sköts av auktoriserad person enligt tillverkarens rekommenda-
tioner. (se även Kapitel 6.6  underhåll OCh SäKerhetSKOntrOller).

Behandling bör undvikas om handkontrollens display eller enhetens touchscreen-
display inte fungerar.
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Skydd mot elektroniska fel

Spänningskällor kan ge strömkänningar i kontakt med patientens motstånd som 
inte bara kan passera genom patienten utan även föras över och skada behandlande 
terapeut och vårdpersonal.

• Anslut därför alltid strömkabeln på Chattanooga Intelect F-SW i enlighet med nati-
onella regler och föreskrifter.

• Enheter som inte mediciskt godkända enligt EN 60601 får ej installeras i närheten 
av patienter.

• Vidrör ej strömförande kablar samtidigt som du vidrör patienten.

• Dra ur anslutningen av handkontrollen från enheten innan du flyttar, rengör eller 
utför någon typ av underhåll på enheten.

• Försök aldrig att öppna enheten! Risk för ström! 

Skydd mot hög spänning

Mycket hög spänning genereras vid användning av enheten.
Risk för hög spänning visas med följande symboler:

 

FARA!

Kontakt med högspänningsdelar 

Mindre eller större risk för skada förekommer!

• Använd endast enheten om höljet på enheten är intakt.

• Arbete i närheten av högspänning är endast tillåten för av 
tillverkaren utbildad personal.

Risk för hög ljudnivå

Ljudnivån under behandling med stötvågor håller sig under riskvärdena. Oavsett detta 
rekommenderar vi att du använder passande skydd för din hörsel under behandling 
för att minimera risken för skada på hörseln.

Risk för explosion

Använd ej Chattanooga Intelect F-SW i områden där det finns risk för explosion, t 
ex i närheten av lättantändliga, brandfarliga material eller i närheten av syre eller 
kväveoxid.

Fotpadalen (tillbehör) bör ej användas i omgivningar där det finns risk för explosion 
enligt IEC 60601.
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1.1.2 Säkerhetsföreskrifter vid behandling av patient
Generellt: 
Organ som innehåller syre, i synnerhet lungorna, får INTE behandlas med stötvågor.

När stötvågorna passerar genom vävnaden minskas energimängden något, denna 
minskning märks särskilt i ben-och skelletstrukturer.

Stötvågor kan ge upphov till oönskade reaktioner på hjärtat. Patienten måste noga 
övervakas under behandlingen.

• Vid användning av fokuserade stötvågar vid maxkapacitet, använd ej mer än 6000 
stötvågor i följd och ta därefter en paus på 5 minuter.

• Utför endast behandlingar som föreskrivits av tillverkaren,  tillverkaren! 

Behandlande terapeut är ansvarig för korrekt användning av handkontrollen samt valt 
behandlingsområde.

Luftbubblor reducerar effekten av stötvågorna. Därför måste luftbubblorna avlägsnas 
från området. 

1.2 Varning för skada på utrustning och enhet
Skada på enheten som orsakats av inkorrekt användning täcks ej av tillverkarens 
garanti.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Denna enhet uppfyller de standardkrav som ställs gällande elektromagnetisk 
kompabilitet.  
Oavsett, bärbar och mobil kommunikationsutrustning (som exempelvis mobiltelefoner) 
kan störa ut medicinsk elektronisk utrustning. 

Enheten ställer särskilda krav på försiktighet gällande EMC och måste installeras enligt 
riktlinjerna för EMC i Kapitel 9.4 efterlevnad av Standarder.

Användning av tillbehör eller kablar som ej godkänts av tillverkaren kan leda till ökad 
risk för skador samt en minskad känslighet för felmeddelande vid skador eller fel på 
utrustningen.

Chattanooga Intelect F-SW får ej placeras i omedelbar närhet av eller tillsammans 
med annan medicinsk utrustning. Vid omständigheter som kräver att Chattanooga 
Intelect F-SW används i närheten av annan medicinsk utrustning måste tester utföras 
av enheten för att säkerställa att den fungerar tillfredsställande vad gäller tekniska 
specifikationer under förutsättningarna. 

Om Chattanooga Intelect F-SW är ansluten till 240 V nätförsörjning med en nät-
frekvens på 60 Hz, måste spänningen vara jämn.

Systemet får endast anslutas till korrekt jordade och elsäkra uttag!
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Uppställning och drift

• Kontrollera att utrustningen står stadigt för att undvika skador! 

Det finns ventilationsspår på vänster sida av enheten som inte får övertäckas.

• Kontrollera att utrustningen fungerar normalt före varje användning. Läs mer om detta 
i Kapitel 5.15 funKtiOnSKOntrOllerlerler.

• Täck aldrig över enheten när den används!

• Var noggrann med att ingen vätska tränger in i apparaten eller handenheten.

Förvaring och transport

Felaktig förvaring och transport kan leda till skador på enheten.

• Var noggrann med att inga kablar kläms eller skadas.

Avfall

• Följ de nationella bestämmelserna angående avfall när Chattanooga Intelect F-SW 
eller enskilda komponenter skall kastas.

• Följ informationen i bruksanvisningen för de tillagda enheterna.
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1.3 Tillverkarens ansvar

VARNING!

Inga reparationer eller förändringar för göras på enheten utan tillstånd 
av tillverkaren.

STORZ MEDICAL AG är tillverkare av Chattanooga Intelect F-SW och endast ansvarig 
för produktens säkerhet, tillförlitlighet och prestanda om:

 – Underhåll av enheten utförs enligt de intervall som föreskrivs av tillverkaren.

 – Installation, expansion, konverteringar, nya installationer, förändringar eller 
reparationer utförs av personer auktoriserade av tillverkaren.

 – Elektronisk installation görs i utrymmen som tillåter utrustning enligt DIN/IEC.

 – Enheten används enligt instruktioner i bruksanvisningen.

Periodiskt underhåll ska utföras av auktoriserad personal enligt tillverkarens rekom-
mendationer.

Tillverkarens ansvar för produkten upphör om delar byts ut eller ersätts med icke-
original-delar.

1.4 Kundens ansvar
Kunden ansvarar för att användning sker enligt nationella regler och föreskrifter vad 
gäller teknisk, medicinsk utrustning.

Användning av obehöriga tillbehör och/eller obehöriga utrustningskombinationer 
ansvarar  kunden för och det är ej tillverkarens ansvar. 
Enheten får endast användas med avsedda tillbehör som testats tillsammans med 
enheten för att säkerställa att de fungerar utan komplikationer och risker.
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2 Funktioner

2.1 Medicinsk användning
Chattanooga Intelect F-SW är en universell, kompakt stötvågsenhet för behandlingar 
med medium- högfrekvent elektromagnetiskt genererade stötvågor - som vidare i 
texten refereras till som F-SW. 
F-SW- vågor har en kort pulslängd och koncentreras till små områden med ett par 
millimeter i diameter. Detta gör att stötvågen appliceras på ett litet begränsat område 
även i djupt liggande vävnader. 

2.1.1 Indikationer
Chattanooga Intelect F-SW är designad för behandling av indikationerna nedan:

Ortopedi/Smärtbehandling

 – Plantarisfascit/hälsporre/hälsmärta/kalkaneussporre

 – Triggerpunktterapi 

 – Behandling av djupa muskeltriggerpunkter

 – Behandling av ytliga muskeltriggerpunkter

 – Myofasciellt smärtsyndrom/Myofasciella triggerpunkter*/
Akupunkturpunkter

 – t.ex. kronisk ryggsmärta (i hals- eller länddelen av ryggraden), 
muskeltriggerpunkter i trapezius eller bäckenbotten

 – Tendinopati/Tendinit/Tendonit/Tendinos/Sensmärta

 – Tendinit i senfästen i allmänhet

 – Ytlig tendinit i senfäste (området runt senan) 

 – Axelsmärta med eller utan förkalkningar/tendinopati i axeln, supraspinatus 
och/eller rotatorkuffen (med eller utan förkalkningar) 

 – (Lateral/medial humeral) epikondylit/tennisarmbåge/golfararmbåge/
armbågstendinopati 

 – Smärtsyndrom i trokanter major (GTPS)/trokantertendonit/trokanterbursit

 – Hamstringstendinopati 

 – Patellofemoralt syndrom/proximalt iliotibialbandssyndrom (friktion)/
Patellatendonit/Hopparknä

 – Medial tibiaperiostit/medialt tibiasyndrom/tibial tendonit 

 – Akillodyni/Akillestendinit 

 – Pseudartros/icke-läkning/försenad läkning 
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Dermatologi

 – Sårläkning

 – Ulceration

 – Arteriella sår

 – Venösa sår

 – Diabetiska fotsår

 – Trycksår/Dekubitussår

 – Brännskador

 – Akuta och kroniska skador

 – Traumatiska och posttraumatiska hudskador

 – Sår med störd läkning 

 – Operationssår

 – Cellulit/lipödem/lymfödem

Urologi

 – Kroniskt bäckensmärtsyndrom (CPPS)/prostatit 

 – Induratio penis plastica (IPP)/Peyronies sjukdom 

 – Vaskulär/organisk erektil dysfunktion 

Neurologi 

 – Spastisk muskelförlamning (orsakad av exempelvis infantil cerebral pares eller 
stroke)

* En god kännedom om triggerpunktsterapi och stötvågsterapi mot triggerpunkter (TrST) krävs för att 
använda Chattanooga Intelect F-SW terapeutiskt inom området stötvågsterapi mot triggerpunkter.
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2.1.2 Kontraindikationer

VARNING!

Listan nedan visar exempel på kontraindikationer och ska ej tolkas 
som fullständig.

Patientbehandling tillåts ej vid följande omständigheter:

 – I områden med luftfylld vävnad (speciellt området kring lungorna)

 – I områden i närheten av hjärna och ryggrad.

 – Obehandlad Hemofili (Blödarsjuka)

 – Malign tumör i behandlingsområdet

 – Epifysiska platta områden hos barn

 – Graviditet

 – Användning av blodförtunnande läkemedel, speciellt Marcumar

 – Bloppropp i närheten av behandlingsområdet

 – Kortisonbehandling under de senaste 6 veckorna före första behandlingen

VARNING!

Stötvågor får ej användas på kroppsområden ovanför luftfylld 
vävnad (lungorna), eller i närheten av stora nerver, kärl, ryggraden 
eller huvudet (frånsett ansiktet).  

2.1.3 Biverkningar
Behandling med Chattanooga Intelect F-SW kan orsaka följande biverkningar:

 – Svullnad, rodnad, blåmärken

 – Petikier

 – Smärta

Dessa biverkningar avtar vanligen efter 5 till 10 dagar.
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2.2 Krav för användning av Chattanooga Intelect  
 F-SW

2.2.1 Användare
Chattanooga bör endast användas av behandlingsterapeuter med adekvat utbildning 
inom området. Sådana specialister förväntas ha praktisk kännedom om medicinska 
procedurer och applikationer samt om teknologin och ska ha erfarenhet av behandling 
av de tillstånd som anges i Kapitel 2.1.1 indiKatiOner.  
Specialisten måste ha grundläggande fysiska och kognitiva färdigheter, såsom syn 
och hörsel samt vara läskunnig. Vidare måste armarnas grundläggande funktioner 
garanteras. 
Instrumentet är utformat för en demografisk målgrupp mellan 18 och 65 år.

2.2.2 Utbildning av användaren
Användare av Chattanooga Intelect F-SW måste vara tillräckligt tränade i säkert och 
effektivt handhavande av systemet innan de använder instrumentet som beskrivs i 
denna handbok. En introduktion till funktionsprinciperna kommer att tillhandahållas 
av återförsäljaren med hänvisning till denna bruksanvisning och kommer att 
dokumenteras i systemets loggbok. 

Användaren måste erhålla instruktioner rörande följande punkter:

 – Instruktion om instrumentets drift och avsedda användning med praktiska 
övningar

 – Instrumentets effekt- och funktionsmekanism samt de energier instrumentet 
levererar

 – Alla komponentinställningar

 – Indikationer för användning av instrumentet

 – Kontraindikationer och biverkningar av behandlingsvågorna

 – Förklaring av varningsanmärkningarna i samtliga driftlägen

 – Instruktion beträffande utförande av funktionskontroller

Ytterligare utbildningskrav varierar från land till land. Det är användarens skyldighet 
att säkerställa att utbildningen uppfyller kraven i alla tillämpliga lokala lagar och 
föreskrifter. Ytterligare information om utbildning i användning av detta system 
tillhandahålls av återförsäljaren. Du kan emellertid också kontakta följande adress 
direkt:

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 beskrivning

3.1 Beskrivning av kontroller och funktionella   
 element

1 2 3

4

1 Monitor

2 strömindikator

3 anslutning för pedal

4 anslutning för handkontroll

Fig. 3-1   Chattanooga Intelect F-SW sedd framifrån

1 2 3 4 5

6789

1 Anslutning för potentialutjämnare
2 används inte
3 Nätströmsanslutning
4 Hållare för nätströmssäkring
5 Strömbrytare

6 USB-anslutning för USB-minne, USB-

mus, och USB-tangentbord 

7 Anslutning för vattentillförsel

8 används inte

9 Märkplåt

Fig. 3-2   Chattanooga Intelect F-SW sedd bakifrån
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OBS

Följande instrument kan anslutas till USB-porten:

 – USB-minne som kan användas med USB V1.1-protokoll

 – USB-mus

 – USB-tangentbord

De anslutna instrumenten måste vara godkända som medicinska produkter i 
enlighet med EN IEC 60601.

3.2 F-SW-handstycke och valfritt      
 C-ACTOR-handstycke

Fokuserade stötvågor med kort våglängd, som koncentreras på en fokalpunkt bortom 
handstycket, tillförs kroppen genom F-SW-handstycket eller C-ACTOR-handkontrollen 
mot den behandlingszon som diagnosen fastslagit.

OBS

Såhär ser du skillnad mellan F-SW-handkontrollen och C-ACTOR-handkontrollen: 
F-SW-handkontrollen har en blå cirkel runt kopplingsmembranet och C-ACTOR-
handkontrollen har en röd cirkel runt kopplingsmembranet.

1
2

3

4

1 Avtryckarknapp

2 Spännring 

3 Fästskruvar

4 Anslutningskudde

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

Anslutningskudden hålls på plats med en spännring och 3 fästskruvar. Den kan endast 
öppnas av auktoriserad personal med specialredskap.

Stötvågens penetrationsdjup kan varieras med avståndshållare.
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3.3 Användning av avståndshållare
Stötvågens penetrationsdjup kan anpassas med olika avståndshållare.

utan avståndshållare

med avståndshållare I med avståndshållare II

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

   

   

   

Terapeutiskt effektivt 
penetrationsdjup 5 MPa

0 - 125 mm

0 - 105 mm

0 - 90 mm

Djup på 
fokusområdet

35 - 65 mm

15 - 45 mm

0 - 30 mm

15 mm

30 mm

50 mm

Fig. 3-5   Djup av terapeutisk effekt med F-SW-handkontroll
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Terapeutiskt effektivt 
penetrationsdjup 5 MPa

0 - 65 mm

0 - 50 mm

0 - 35 mm

Djup på 
fokusområdet

20 - 40 mm

5 - 25 mm

0 - 10 mm
0 mm

15 mm

30 mm

Fig. 3-6   Djup av terapeutisk effekt med C-ACTOR-handkontroll

• Byt avståndshållare såsom beskrivs i Kapitel 6.2.1 Byte av avStåndShållare.

OBS

Avståndshållaren har en begränsad användningstid. Den bör bytas ut om det finns 
synliga förändringar i materialet (missfärgning, matthet, strimmor, gasbubblor), 
deformering av ytan i anslutningsområdet eller läckor. 

Avståndshållaren ska bytas ut minst en gång per år.
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4 Installationsanvisningar

4.1 Leveransens omfattning

Standardleveransen av Chattanooga Intelect F-SW innehåller:

 – Chattanooga Intelect F-SW

 – F-SW Sepia handstycke 

 – Hållare till handstycke

 –  Nätsladdar 

 – Gelflaska

 – Flaska med silikonolja

 –  Vattenpåse 

 – Användarhandbok

4.2 Uppackning

• Ta försiktigt upp utrustningen och tillbehören ur förpackningen.

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

• Kontakta omedelbart din leverantör eller tillverkaren/återförsäljaren om några 
artiklar saknas eller är skadade. 

•  Behåll originalförpackningen. Den kan vara bra att ha vid framtida transport av 
utrustningen.

4.3 Korrekt placering av enheten
Se till att enheten är placerad en bit ifrån väggen så att huvudströmbrytaren kan dras 
ur utan problem.
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4.4 Installation av hållare till handstycke

Hållaren till handstycket kan monteras både på höger och vänster sida.

• Använd en 2,5 mm insexnyckel för installationen.

• Skruva fast hållarna för handstycket på högra sidan av Chattanooga Intelect F-SW, 
som visas i bilden nedan.

1

Fig. 4-7   Monterad hållare för handstycke

4.4.1 Installation av hållarm (valfri) för F-SW

För att underlätta hanteringen av F-SW:s handstycke, kan du haka fast F-SW:s
handstycke på en hållarm som finns tillgänglig som tillval.

• Använd en 2,5 mm insexnyckel för installationen.

• Skruva fast fästet för armen ordentligt i de avsedda hålen på instruments vänstra 
sida (se bild nedan).

Fig. 4-8   Fästhål för hållarm

• Placera hållarmen i fästet.
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Fig. 4-9   Hållarmen fastsatt

4.4.2 Anslutning av elkablar

• Anslut Chattanooga Intelect F-SW via nätkabeln till nätuttaget (Fig. 3-2/3).

4.4.3 Anslutning av handstycket
• Anslut kontakten på F-SW-handstycket till handstycksuttaget på Chattanooga 

Intelect F-SW, och fäst den med den svarta låsskruven. Låsskruven måste dras åt så 
hårt det går med handkraft.

Fig. 4-10   Anslutning av handstycket på F-SW

OBS

Fyll vattenkretsen på Chattanooga Intelect F-SW först när F-SW-handstycket för 
första gången ansluts efter leverans. Instrumentet kommer att signalera “låg 
vattennivå” när det slås på.
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4.4.4 Anslutning av den valfria fotpedalen

• Anslut fotpedalens anslutningskabel till korrekt kontakt  
 

 på instrumentets framsida.

OBS

Fotpedalen är skyddad mot intrång av vatten enligt specifikation IPX8 i IEC 60529.

4.4.5 Potentialutjämning (tillval)

Chattanooga Intelect F-SW i har en kontakt för potentialutjämning: 

• Anslut ena änden av potentialutjämningskabeln till potentialutjämningsuttaget på 
Chattanooga Intelect F-SW och den andra änden till ditt potentialutjämningsuttag.

VARNING!

Uttaget till potentialutjämnare på Chattanooga Intelect F-SW måste 
anslutas i enlighet med relevanta nationella föreskrifter.  

4.4.6 USB-anslutning

USB-anslutningen  fungerar som ett gränssnitt mellan ingång och utgång av 
data.

• Anslut om nödvändigt 

 – ett USB-minne som kan användas med USB V1.1

 – en USB-mus

 – ett USB-tangentbord

De anslutna instrumenten måste vara godkända som medicinska produkter  
i enlighet med IEC 60601.
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4.5 Transport

OBS

Se till att dina händer är rena och torra före användning.

VARNING !

Sidorna kan skadas om enheten inte transporteras på ett korrekt sätt.

Vid skada på skärmeller andra komponenter! 

• LYFT EJ enheten med hjälp av tex kablar eller andra tillbehör. 

• Koppla ur handkontrollen före transport ev enheten.

• Vid transport, greppa vid fördjupningarna på sidorna av enheten som visas i fig-
uren nedan (1) och lyft försiktigt. 

1

Fig. 4-11   Transport av enhet

• Sätt ner enheten försiktigt för att undvika att du klämmer fingrarna.

4.6 Kompabilitet
Följande tillbehör kan användas tillsammans med Chattanooga Intelect F-SW.

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

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

 – Fotpedal     Art. nr. 10103
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5 Drift
Chattanooga Intelect F-SW används med en TFT LCD-färgmonitor med 
pekskärmsfunktion och ett grafiskt användargränssnitt.

5.1 Användargränssnitt
Användargränssnittet på Chattanooga Intelect F-SW är uppdelat i flera områden för 
att visa olika typer av information. De enskilda kontrollerna har grupperats enligt 
funktion (se bild nedan):



Kontrollknappar Kontrollknappar

Kontrollknappar Kontrollknappar



7

3

4

5

6

9

1

2

8

Fig. 5-12   Kontroller

1 - 3 Övre navigationsfält

4  Statusfält

5  Urvalsområde

6 - 8 Nedre navigationsfält

9   Parameterskärm (nominella och faktiska värden)

OBS

Följande funktionsbeskrivning hänför sig till kontrollprogramvara version 
13441.19.x.x eller senare (detta kan kontrolleras i Info-menyn).
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Navigeringsfält:
De övre och undre navigeringsfälten (Fig. 5-12/1 till Fig. 5-12/3 och 3, Fig. 5-12/6 
till Fig. 5-12/8) har kontrollknappar som du kan använda för att navigera genom 
menyerna:

Parameterinmatningsskärm:

Öppna undermenyn

Gå till undermenyn “Belastningskonfiguration” 
(hämta sparade parameterkonfigurationer eller 
patientjournaler)

Huvud- och undermeny:

Gå tillbaka

Återgå till parameterinmatningsskärmen

Ta bort konfigurationer

Spara konfigurationer

Bekräfta inmatningar och meddelanden

Piltangenterna kan användas för att ändra (öka eller 
minska) parametervärdena. 
Om du är i en undermeny som innehåller fler 
menyobjekt än vad som kan visas på övre delen av 
skärmen, kan du använda piltangenterna för att 
rulla till botten av listan (sida upp/ned).

Statusfält:

Tryck på datumtangenten på 
parameterinmatningssidan för att öppna fönstret 
”Info”.

Flaggan till höger på statusfältet visar menyspråket. 
Om du trycker på flaggikonen kommer du direkt 
till undermenyn ”Språk”, där du kan välja ett annat 
menyspråk.

En varningssymbol visas ytterst till vänster på 
statusfältet om ett fel inträffar. Om du trycker på 
denna symbol kommer du direkt till undermenyn 
”Varningar”, som visar samtliga för närvarande 
aktiva varningsmeddelanden.

Namnet på den inlästa konfigurationen eller 
patientjournalen (* indikation/patientnamn) visas.
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Parameterskärm:
Behandlingsparametrarna visas i parameterskärmen (Fig. 5-12/9) i följande ordning:

F-SW

Faktisk energinivå i mJ/mm2 eller i MPa

Nominella antalet stötvågor eller nominell total 
energi

Faktisk frekvens

Faktiska antalet stötvågor 

Faktiska totalenergin i J

När enheten startas första gången, liksom efter förändring av driftläge, laddning 
av konfiguration och ändring av parametrar, blinkar skärmen och måste bekräftas 
genom att trycka på skärmfältet eller en parameter.

Valområde:

 – Valområdet (se bild nedan) på parameterinmatningsskärmen innehåller fälten 
“Energi”, “Antal” and “Frekvens” där du kan välja nominella värden.

Fig. 5-13   Parameterinmatningsskärm

 – När du öppnar en meny, visas namnet på den öppnade menyn i den översta 
raden mot en mörkblå bakgrund. Punkterna i undermenyn är indragna.

 – Du väljer en punkt i undermenyn genom att trycka på motsvarande område på 
skärmen.

 – Den valda punkten i undermenyn visas mot en mörkblå bakgrund.

 – Punkter i undermenyn, som har en egen undermeny, identifieras med en grön 
pil på höger sida (Fig. 5-14/2).

 – Om det finns fler än 4 punkter i menyn, kan de väljas med piltangenterna (Fig. 
5-14/1). Om en av piltangenterna försvinner, betyder det att inga fler val kan 
göras i denna riktning.

 – När en undermeny har valts öppnas den med knappen ”OK”.
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1

2

 
Fig. 5-14   Lista över punkter i undermenyn
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5.2 Översikt av menyfunktioner

Varningar  

Datatransfer  

Slut på kontrollprogrammet  

Språk  

Parameterinmatningsskärm  

Huvudmeny Undermeny 1  

Meny  

Återställ beh.räknare  

Spara konfigurationen  

Ladda konfigurationen  

Spara konfigurationen  

Ladda konfigurationen  

Interna applikationer  

Ortopediska indikationer  

Urologiska indikationer  

Tangentbord  

Tangentbord  

Inställningar  Inställningar 

Info  

Språk  

Tid  

Kalibrering av pekskärm  

Tömma vattenkretsen  

Fylla vattenkretsen  

Lufta vattenkretsen 

Ändra tid för vattenbyte 

Specificering av mJ/mm2 /MPa 

Specificering antal SW /total energi  

Autofrekv. [på]  

Varningshistorik  

Programvaruuppdatering  

Fördefinierade användningsområden  

Service  

2. Undermeny  

Fig. 5-15   Menyöversikt
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Parameterinmatningsfönster  – Bestämma behandlingsparametrarna

Huvudmenyn

Återställ beh.räknare  – Återställning av de faktiska värdena i valt driftläge (räknare av 
behandlingsstötvågor, total energi, stäng patientjournal)

Spara konfigurationen  – Spara behandlingsparametrar som är specifika för indikation 
(föregås av *) eller patient 

Ladda konfigurationen  – Läsa in redan lagrade behandlingsparametrar, öppna 
patientjournal.

 – Med tangentbordsfönstret i undermeny 2 kan du göra 
dina egna anteckningar. Du kan emellertid också göra 
detta genom att ansluta ett separat USB-tangentbord (USB 
anslutning).

Varningar  – Förteckning över aktuella varningar

Datatransfer  – Exportera behandlingsdata (med denna undermeny är det 
möjligt att överföra behandlingsdata som filer till ett USB-
minne och öppna dem i Excel)

 – Inställningar för säkerhetskopiering (säkerhetskopiering)

 – Återställ inställningar (säkerhetskopiering)

Undermeny 1

Inställningar Se Undermeny 1

Info  – Totala antalet stötvågor och instrumentets driftstimmar 
(beroende på valt driftläge)

 – Totala antalet stötvågor för respektive handstycke, data för 
övervakningsprogramvara, operativsystem, maskinvarans 
serienummer och modifieringsstatus

 – Information om moduler: För att se modulernas serienummer 
och index, rulla med piltangenten till infofönstrets andra sida.
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Varningshistorik  – Lista över de senaste 100 varnings- och 
felmeddelandena

Språk  – Ställa in språket

Tid  – Ställa in datum och tid

Kalibrering av pekskärm  – Denna funktion möjliggör omkalibrering av 
pekskärmen, dvs. för korrekt igenkänning 
av tryckkoordinaterna

Tömma vattenkretsen  
Fylla vattenkretsen

 – Aktivering av motsvarande sekvenser för tömning 
och påfyllning av vattenkretsen.

Luftning av vattenkretsen  – Aktivering av motsvarande sekvenser för luftning av 
vattenkretsen.

Återställa tidpunkt för vattenbyte  – Ställa om påminnelsefunktionen för vattenbyte

Programvaruuppdatering  – Överföra en programvaruuppdatering från ett USB-
minne

Specificering av antal stötvågor/
total energi

 – Byte mellan specificering av nominella värden för 
antal stötvågor och total energi

Autofrekv. på/av  – Val av en energinivå får instrumentet att automatiskt 
byta till högsta tillåtna frekvens.

 Om denna funktion inte är aktiverad, kommer den 
valda frekvensen inte att överskridas när energinivån 
ändras. Den anpassas emellertid till energinivån.
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5.3 Starta instrumentet
• Slå på Chattanooga Intelect F-SW med huvudströmbrytaren.

VARNING!

Om en kontrollpanel eller tryckskärm går sönder  kan inte patientens 
säkerhet längre säkerställas.
Risk för att patienter blir onödigt och ineffektivt behandlande 
med utebliven hälsoeffekt!

• Avbryt behandlingen.

• Informera ditt Service center.

Påfyllning av vattenkretsen

Första gången instrumentet slås på och varje gång F-SW-handstycket byts ut, kommer 
instrumentet att visa meddelandet ”Fyll på vattenkretsen”.

• Tryck på “OK” för att bekräfta meddelandet.

Instruktionerna på skärmen vägleder dig genom de nödvändiga stegen. 

 – Anslut den fyllda vattenpåsen

 – Påfyllning av vattenkretsen

 – Ta bort vattenpåsen

En detaljerad beskrivning återfinns i Kapitel 6.4.2 påfyllning av vattenKretSen.

Uppvärmningsfas

En gång om dagen påbörjar Chattanooga Intelect F-SW en uppvärmningsfas som 
varar ca 3 minuter och vars förlopp visas av förloppsindikatorn.
Vattenkretsen luftas.

• Kontrollera att F-SW-handstycket är korrekt placerat i hållaren och att ingen 
avståndshållare är ansluten.

Fig. 5-16   Warm-up phase

OBS

Det går inte att utlösa stötvågor från F-SW under uppvärmningsfasen. 
Instrumentets alla övriga funktioner kan emellertid användas.
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Belastningstest

Ett belastningstest utförs en gång om dagen när Chattanooga Intelect F-SW, slås på 
för första gången. Detta test äger rum efter uppvärmningsfasen.

• Tryck kortvarigt på utlösningsknappen på F-SW-handstycket eller fotpedalen, när 
du anmodas att göra detta. 

Fig. 5-17   Högspänningstest
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5.4 Inställning av behandlingsparametrarna
När enheten har startats, visar skärmen automatiskt den senaste inställningen. 

• Tryck på den blinkande parameterskärmen eller ett av områdena för val av 
parameter för att bekräfta driftläget.

• Välj linjen för den parameter du skulle vilja ändra på.

• Ange värdet med piltangenterna.

• Utlös stötvågor.

OBS

Den högsta möjliga frekvens som stötvågor kan genereras med beror på den 
valda energinivån (se tabeller nedan och på nästa sida). Om energinivån ökas kan 
stötvågsfrekvensen minska.

F-SW

Energiflödesdensitet	 
i mJ/mm2

Maximal frekvens 
Handstyckeindex

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    Inställningar för behandling i F-SW-läge
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C-ACTOR

Energiflödesdensitet	 
i mJ/mm2

Maximal frekvens 
Handstyckeindex

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    Inställningar för behandling i C-ACTOR-läge
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5.5 F-SW Energi-display

För att säkerställa att energinivån alltid visas korrekt innehåller systemet ett egenkon-
trollsystem. 

Med detta system jämförs de nominella energinivåerna med de faktiska energinivåer-
na under hela stötvågsbehandlingen. 

Om dessa värden inte överensstämmer visas energinivån i grått och övergår i vitt när 
önskad energinivå uppnåtts.

Fig. 5-18   Energinivån har ännu ej uppnåtts.

Om skillnaderna i energinivåer består sänds inga stötvågor ut och ett felmeddelande 
visas.

Fig. 5-19   Fel: Energinivå ej inställd

I det fall detta felmeddelande visas kan du konfirmera det med „ok“. Kontakt srevice-
center om felmeddelandet  visas återkommande.
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5.6 Lagra behandlingsparametrarna
• Tryck på “Meny”-knappen.

• Välj funktionen “Spara konfigurationen” som visas i bilden nedan (1) för att spara 
den aktuella inställningen av behandlingsparametrarna.

• Tryck på “OK”-knappen.

1

2

Fig. 5-20   Lagra behandlingsparametrarna

En lista med totalt 100 minnesplatser visas på pekskärmen i undermenyn “Spara 
konfigurationen”. Systemet lagrar automatiskt de nya parameterkonfigurationerna i 
slutet av listan med motsvarande skapandedatum och tidpunkt som visas i bilden nedan 
(1).

• Tryck på knappen “Spara” för att spara den aktuella inställningen (se bild nedan).

1

3 2

 
Fig. 5-21   Undermenyn “Spara konfigurationen” 

OBS

Om du väljer ett fält som redan är upptaget, tillfrågas du om du vill skriva över 
innehållet. Bekräfta genom att trycka på “OK” eller ångra ditt val genom att 
trycka på tangenten “Tillbaka”.
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• Döp om denna konfiguration genom att trycka igen på knappen du valde tidigare. 
Detta aktiverar tangentfönstret.

Fig. 5-22   Tangentfönstret

Du kan spara din parameterinställning antingen som en indikation eller under namnet 
på en patient.

• Spara parametrarna som en indikation genom att sätta en “*” före namnet på 
indikationen eller låt den stå som den står (“*Indikationsnamn”).

De sparade och valda eller inlästa indikatorerna visas i statusfältet. Denna skärm 
försvinner om en parameter senare ändras. 

• Spara parametrarna för en viss patient (patientjournal) genom att lagra inställning-
en direkt under patientens namn (“efternamn, förnamn”). 

Konfigurationen som lagrats under namnet på en patient visas också i statusfältet. 
Skärmen med patienters namn försvinner inte när parametrar ändras. Alla 
parameterändringar loggförs i en tabell. Patientjournalen stängs när:

 – en ny patientjournal öppnas (läses in),

 – en indikation läses in,

 – en återställning av parametrar utförs (faktiskt värde),

 – enheten stängs av.

• Bekräfta samtliga poster du lagt in genom att trycka på ”OK”-knappen.

• Ta bort en lagrad konfiguration som inte längre behövs med ”Delete”-knappen 
(Fig. 5-21/3).

Upp till 1000 behandlingar kan lagras.
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5.7 Inläsning av behandlingsparametrar

Den alfabetiska listan med redan lagrade behandlingsparametrar eller patientjournalen 
kan öppnas antingen från parameterinmatningsskärmen eller från skärmen med 
huvudmenyn.

• Om du är i parameterinmatningsskärmen, tryck på knappen “Konfiguration” (Fig. 
5-18).

• Om du är i huvudmenyn, välj funktionen “Läs in konfiguration” från listan (Fig. 
5-20/2).

Menyn “Ladda konfigurationen” innehåller följande indikationsgrupper: 

 – Interna applikationer 

 – Ortopediska indikationer

 – Urologiska indikationer

5.7.1 Tillverkarens förprogrammerade indikationer

• Tryck på knappen med de önskade applikationsområdena (se bild nedan).

• Tryck på “OK”-knappen.

Fig. 5-23   Ladda en konfiguration I

• Välj den önskade indikationen.

Fig. 5-24   Ladda en konfiguration II
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Innan du läser in en indikation, kan du se ytterligare information om den valda indika-
tionen.

• För att göra detta, tryck på “Hänvisning.”

Behandlingsanteckningarna kommer att visas.

För att läsa in indikationen, tryck på ”Tillbaka” för att återgå till föregående skärm.

• Tryck på “Ladda”.

Indikationen har lästs in när den inlästa indikationen visas på det gråa statusfältet (se 
bild nedan).

Fig. 5-25   Inläst indikation

• Gå igenom behandlingsanteckningarna genom att trycka på namnet på 
indikationen i det grå statusfältet.

Den inlästa indikationen stängs genom att

 – Öppna en ny indikation

 – Ändra omfånget för en behandlingsparameter

 – Stänga av instrumentet
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5.7.2 Interna applikationer

• Tryck på knappen “Egna användningar” (se bild nedan).

• Tryck på “OK”.

Fig. 5-26   Egna användningar

• Tryck på knappen för den önskade indikationen (se bild nedan).

Fig. 5-27   Egna användningar

Om ytterligare information för den valda indikationen har sparats, kan denna öppnas 
genom att trycka på “Hänvisning”.

• Lägg till ytterligare information genom att trycka på textrutan (se bild nedan) för 
att få upp tangentbordet på skärmen.

1

Fig. 5-28   Textruta för behandlingshänvisningar



13 610 02 1018

42

D
ri

ft

• Spara texten genom att trycka på “OK”.

• Tryck på knappen “Tillbaka” för att se en lista över interna tillämpningar.

• Tryck på knappen “Ladda”.

Den markerade indikationen kommer att läsas in. Indikationen har lästs in 
framgångsrikt när den inlästa indikationen visas på det grå statusfältet.

• Gå igenom behandlingsanteckningarna genom att trycka på det grå statusfältet.

Den inlästa indikationen stängs genom att

 – Öppna en ny indikation

 – Ändra omfånget för en behandlingsparameter

 – Stänga av instrumentet

5.8 Patientjournal

• Tryck på knappen “Egna användningar” (se bild nedan).

• Tryck på “OK”.

• Tryck på knappen med den önskade patientens namn.

Fig. 5-29   Läsa in en patientjournal

• Tryck på knappen “Protokoll”.

Patientjournalen visas.

Textfält

Fig. 5-30   Patientjournal - behandlingsinformation
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En patientjournal består av behandlingsinformation och en tabell med behandlingspa-
rametrar som instrumentet skapar automatiskt.

Varje gång en patient tas fram, sparas en ny behandlingsepisod med det aktuella 
datumet i hans eller hennes patientjournal. 

Fig. 5-31   Behandlingsparametrar

• Lägg till ytterligare behandlingsupplysningar genom att trycka på textfältet för att 
öppna tangentbordet på skärmen.

• Spara texten genom att trycka på “OK”.

• Tryck på knappen “Tillbaka” för att se en lista över interna tillämpningar.

• Tryck på knappen “Ladda”.

Behandlingsparametrarna för den markerade patienten läses in.

Behandlingsparametrarna har lästs in när patientens namn visas på det grå statusfältet 
på protokollskärmen.

• Gå igenom patientjournalen genom att trycka på det grå statusfältet.

Patientjournalen stängs genom att

 – Öppna en ny patientjournal eller indikation

 – Återställa handstyckets stötvågsräknare

 – Stänga av instrumentet
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5.9 Visuell analog skala (VAS)
Den visuella analogskalan i patientjournalen kan användas för att bedöma hur 
behandlingen framskrider.

VAS mäter patientens subjektiva smärtupplevelse på en skala från 0 till 10, med vilken 
patienten kan klassificera intensiteten av sin smärta. Startpunkten (0) står för “ingen 
smärta” medan den högsta poängen (10) står för ”värsta tänkbara smärta”. 
Vid varje behandlingstillfälle ombes patienten att åter igen poängsätta den smärta han 
eller hon känt sedan sin senaste behandling.
En minskning av VAS-värdena under behandlingsförloppet ger ett tecken på hur fram-
gångsrik behandlingen är. 

• Tryck på och dra pilen till den punkt på skalan (se bild nedan) där patienten har 
placerat sin smärtintensitet.

• Tryck på “OK” för att fixera pilen. 

VAS-skala

Fig. 5-32   Ställ in VAS-värdet

Pilen kan då inte längre flyttas och ett fast värde visas på VAS-skalans vänstra kant.

Fig. 5-33   Fast VAS-värde
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5.10 Dataöverföring
Med denna funktion kan behandlingsdata exporteras till ett USB-minne i ett format som 
kan öppnas i Excel. Dessutom kan driftdata sparas (säkerhetskopiering) eller återskapas 
efter en reparation eller om instrumentet bytts ut.

• Säkerställ att ditt USB-minne kan användas med USB V1.1-protokollet. Du kan 
beställa ett validerat USB-minne från din återförsäljare.

Exportera behandlingsdata

• Läsa in ett patientspecifikt parameterdokument.

•  Välj funktionen “Datatransfer” / “Exportera beh.data” i undermeny 1 (se bild 
nedan).

1

2

3

Fig. 5-34   Datatransfer

• Anslut minnet till USB-porten så snart du anmodas göra detta (se bild nedan) och 
bekräfta genom att trycka på “OK”.

Fig. 5-35   Datatransfer

USB-förbindelsen har etablerats.
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Fig. 5-36   Etablera USB-förbindelsen

Data överförs så snart USB-anslutningen har etablerats. Namnet på exportfilen av 
patientjournalen är protocol_name.csv.
Samtliga data exporteras om ingen patientjournal eller indikation har öppnats. Nam-
net på exportfilen för journaldata är protocol_DateTime.csv. 

• Vänta tills skärmen visar budskapet ”Export slutförd” (se bild nedan), och ta sedan 
bort minnet.

Fig. 5-37   Datatransfer slutförd

Säkerhetskopiera inställningar

Med funktionen “Inställningar för säkerhetskopiering”, kan du spara 
konfigurationsinställningar, patient- och indikationsdata till ett USB-minne som en 
säkerhetskopiering (i ett filformat som endast kan läsas av instrumentet).

• Välj funktionen “Datatransfer” / “Inställningar för säkerhetskopiering” i 
undermeny 1 (Fig. 5-34/2).

• Anslut minnet till USB-porten så snart du anmodas göra detta och bekräfta genom 
att trycka på “OK”.

När USB-anslutningen har etablerats, utförs säkerhetskopieringen och textfönstret 
visar namnet på den kopierade filen.

• Ta bort USB-minnet.
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Återställa inställningarna

Med funktionen ”Återställ inställningar” återställs systemet till datastatus vid senaste 
säkerhetskopieringen.

• Välj funktionen “Datatransfer” / “Återställ inställningar” i undermeny 1 (Fig. 
5-34/3).

• Anslut minnet med de säkerhetskopierade filerna till USB-porten så snart du 
anmodas till detta och bekräfta genom att trycka på “OK”.

Den säkerhetskopierade filen läses in till systemet när USB-anslutningen etablerats. Du 
anmodas starta om systemet när uppladdningsprocessen avslutats.

• Ta bort USB-minnet och starta om instrumentet.
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5.11 Programvaruuppdateringar

5.11.1 Läsa in programvaran på ett USB-minne

5.11.1.1 Extrahera programvaran med Windows

• Spara ZIP-filen på din dators hårddisk.

• Högerklicka på ikonen med ZIP-mappen. 

• I genvägsmenyn som visas, välj “Explorer”.

Fig. 5-38   Välja “Explorer”

Mappen med den uppdaterade filen visas till vänster i fönstret.

Fig. 5-39   Mapp med uppdaterade filer

• I denna mapp, välj filerna “combiselect_update.ini” och “combiselect_update_
img.ini” och mappen “ffsdisk” och kopiera dessa till ditt USB-minne.

• Starta uppdateringen av programvaran som beskrivs.
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5.11.2 Extrahera programvaran med WinZip

• Anslut USB-minnet till din dator.

• Spara ZIP-filen till USB-minnet.

Fig. 5-40   Zip-filen sparad på USB-minnet

• Högerklicka på ikonen med ZIP-filen.

• Välj WinZip-ikonen i genvägsmenyn.

• Välj “Extrahera hit” (se bild nedan).

Fig. 5-41   Extrahera filer

• Efter extraktion visas följande filer på USB-minnet: “combiselect_update.ini”, 
“combiselect_update_img.ini” och mappen “ffsdisk”.

Fig. 5-42   Filer har extraherats

• Ta bort USB-minnet och påbörja uppdateringen av programvaran som beskrivs i 
följande kapitel.
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5.11.3  Uppdatera instrumentets programvara

• Välj funktionen “Uppdatera programvara” i menyn “Inställningar”.

• Anslut USB-minnet till USB-porten på Chattanooga Intelect F-SW, så snart du 
ombes göra detta och bekräfta genom att trycka på “OK”.

Fig. 5-43   Programvaruuppdatering 

Uppdateringen utförs så snart USB-anslutningen har etablerats.

• Vänta tills uppdateringen har avslutats. 

Fig. 5-44   Installation klar

• Tryck på “OK”.

• Ta bort USB-minnet.

Instrumentet är klart att använda.

5.12 Återställa stötvågsräknaren

• Återställ stötvågsräknaren till “0” genom att välja menyalternativet “Återställ be-
handlingsräknaren” (se bild nedan) eller tryck på räknaren på skärmen.

Fig. 5-45   Återställa stötvågsräknaren
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5.13 Funktionen “Autofrekvens”
Om funktionen “Autofrekvens” är aktiverad, ökas frekvensen automatiskt till den 
högsta möjliga inställningen när energinivån minskas i F-SW-läge (se Kapitel 5.4 
inStällning av BehandlingSparaMetrarna, Tabell 5 -1).

• Välj driftläget F-SW om denna funktion skulle vara avaktiverad.

• Aktivera “Autofrekv. [till]” i menyn “Inställningar” (se bild nedan).

1

Fig. 5-46   Autofrekv. [till]

Instrumentet växlar automatiskt till läget “Autofrekv. [av]” (se bild nedan).

1

Fig. 5-47   Autofrekv. [från]

Den valda frekvensen kommer nu inte att överskridas, även när energinivån ändras.

• Tryck på knappen ”Avsluta” för att återgå till huvudmenyn.

OBS

Frekvensen kan minskas manuellt.
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5.14 Starta

Slå på instrumentet som beskrivs i Kapitel 5.3 Starta inStruMentet.

• Kontrollera att det inte finns några bubblor i F-SW-handstycket.

• Om du kan se bubblor under anslutningskudden, gör så här: Placera handstycket i 
hållaren. Ska utföras utan avståndshållare. 

Fig. 5-48   Optimalt läge för handstycket

Detta säkerställer att luftbubblor alltid kommer att sugas ut ur handstycket.

• Fäst handstycket i detta läge under ca 3 minuter, tills sugproceduren avslutats. 

• Ställ in stötvågsenergin till ett initialt värde på 0,1 mJ/mm2, för att arbeta i F-SW-
läge.

Den maximala energinivån motsvarar en energiflödestäthet på 0,55 mJ/mm2.

• Alternativt: Sätt energinivån i C-ACTOR-läget till 0.03 mJ/mm2.

Den maximala energinivån motsvarar en energiflödesdensitet på 1.24 mJ/mm2.

OBS

När du väljer en energinivå ställs alltid den högsta tillåtna frekvensen in (se Kapitel 
5.4 inStällning av BehandlingSparaMetrarna, taBell 5 -1 och taBell 5 -2) Denna 
frekvens kan minskas manuellt. (Se även Kapitel 5.13 funKtiOnen “autOfreKvenS”.)

• Tryck på avtryckarknappen på F-SW.
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Avtryckarknappen fungerar som en strömbrytare när den trycks ned kortvarigt (< 1,5 
sek). Om den trycks ned längre (> 1,5 sek) orsakar detta att den fungerar som en 
vippbrytare, dvs. stötvågorna fortsätter tills knappen släpps upp. 

OBS

IVid val av ett nominellt stötvågsvärde på mindre än 1 000 stötvågor (t.ex. 400 
stötvågor), öppnas ett fönster med följande text sedan det nominella värdet upp-
nåtts: “Inställt värde på antal/energi uppnått”.

Budskapet kan bekräftas genom att trycka på “OK”-knappen eller motsvarande 
utlösningsknapp. Behandlingen kan fortsätta. 

Om det nominella stötvågsvärdet är 0 (visas som “ - ”), inträffar stoppet vid 19 
999 stötvågor. 

Detta budskap aktiveras igen så snart en multipel av det inställda nominella värdet 
uppnås (t.ex. 800 stötvågor, 1 200 stötvågor, etc.).

Vid val av ett nominellt värde över 1 000 stötvågor (t.ex. 1 700 stötvågor), kom-
mer instrumentet automatiskt att utlösa ett säkerhetsstopp vid 1 000 stötvågor 
(se bild nedan). Nästa stopp inträffar när det inställda nominella värdet uppnås. 
Efter detta, kommer räknaren att fortsätta att stanna vid intervaller på 1 000 (t.ex. 
2 700, 3 700, etc.).

Fig. 5-49   Säkerhetsstopp
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5.15 Funktionskontroller

Utför följande funktionskontroller efter det att systemet har installerats:

• Kontrollera att styrenheten och handstycket inte är skadade.

• Starta Chattanooga Intelect F-SW (se Kapitel 5.14 Starta).

• Ställ in energinivån i F-SW-läge på 0,2 mJ/mm2.

• Välj: Sätt energinivån i C-ACTOR-läge till 0.69 mJ/mm2.

• Återställ det faktiska antalet stötvågor på kontrollpanelens parameterskärm (se 
Kapitel 5.12 återStälla StötvågSräKnaren).

• Utlös stötvågor med en frekvens på 4 Hz.

• Utlös stötvågor med fotpedalen, om du använder denna.

• Kontrollera att de utlösta stötvågorna räknas korrekt på stötvågsräknaren för 
behandling.

OBS

Om nödvändigt, kan F-SW-handstyckets funktionella kapacitet kontrolleras med 
hjälp av speciella Färgkänsliga trycksensorer sensorer.

5.16 Standardinställningar

• Före varje behandling ska du säkerställa att antalet stötvågor och värdet för den 
faktiska energin är inställda på noll (se Kapitel 5.12 återStälla StötvågSräKnaren).

OBS

Ställ in det nominella värdet mot det önskade värdet. Symbolen ”-” visas om noll 
väljs. Instrumentet drivs sedan utan ett specificerat nominellt värde.

• Starta F-SW-behandlingen vid en energinivå på 0,1 mJ/mm2 och en frekvens på 6 
Hz.

• Starta C-ACTOR behandling med en energinivå på 0.03 mJ/mm2 frekvensen på 6 
Hz.
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5.17 Behandling
Säkerhetsinformation

Innan du använder enheten måste användaren se till att den fungerar säkert och i god 
kondition.

• Efter varje transport skall alla funktionskontroller utföras på enheten innan du 
startar behandlingen. Läs mer i Kapitel 5.15 funKtiOnSKOntrOller.

• Läs Kapitel 1 generell infOrMatiOn OM SäKerhet innan behandlingen påbörjas.

VARNING!

Handenheten är inte placerat korrekt.

Utebliven hälsoeffekt på grund av ineffektiv behandling!

• Definiera behandlingszonen och se till att handenhetens position 
alltid motsvarar behandlingszonen.

• Var noggrann med att behandlingen endast utförs av användare 
som uppfyller villkoren i Kapitel 2.2 Krav för användning av 
ChattanOOga inteleCt f-SW. 

• Av säkerhetsskäl är annan användning än de som anges i Kapitel 2.1.1 indiKatiOner 
is not permitted!

Följ omedelbart status- och felmeddelanden som visas under en behandling! 

VARNING!

Skador på patienter och terapeuter 

• Rengöring eller underhåll på utrustningen får ej ske under 
behandling.

• Applicera en riklig mängd kontaktgel på patientens hud i behandlingsområdet och 
på F-SW handenhetens gelkudde.

5.18 Stäng av enheten
• Stäng av Chattanooga Intelect F-SW med avstängningsknappen.
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6 Rengöring, underhåll, genomgång

VARNING!

Skador på patienter och terapeuter 

• Rengöring eller underhåll på utrustningen får ej ske under 
behandling.

6.1 Rengöring
Regelbunden rengöring av systemet säkerställer perfekt hygien och funktion av 
Chattanooga Intelect F-SW.

VARNING!

Elektrisk fara!

Koppla ifrån enheten och kringutrustning från nätspänningen innan 
rengöring eller underhållsarbete startar. 

• Koppla ifrån nätspänningen!

Generell utvändig rengöring är beroende på användningen och antal behandlingar.

Alla delar som är i kontakt med patienten skall rengöras efter varje behandling.

• Torka av delarna med en fuktig trasa.

• För rengöring, använd ljummen tvål-lösning.

VIKTIGT

Var noggrann med att ingen vätska tränger in i apparaten eller dess slangar.

Ventilationsspår

• Täck ej över ventilationspåren.

Användarpanel och tryckskärm

För att rengöra skärmen används en fuktig trasa utan några rengöringsmedel. 

• Torka av skärmen.

• Avsluta med att torka skärmen med ett bomullstyg. 

• Avlägsna föroreningar (t.ex kontrastvätska) omedelbart.
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6.2 Rengöring av handstycket

6.2.1 Byte av avståndshållare

OBS

För att byta avståndshållaren, tillför en droppe silikonolja till 
anslutningsdynan som kontaktvätska.

• Skruva fast avståndshållaren ordentligt på handstycket med spännringen.

1 avståndshållare

2 spännring

Gör så här 
för att frigöra 
avståndshållaren

Fästa 
avståndshållaren

1

2

Fig. 6-50   Montera avståndshållaren

• Gör så här för att frigöra: Tryck spännringen bakåt och skruva loss den.

    

Fig. 6-51   Gör så här för att frigöra avståndshållaren
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OBS

Avståndshållaren har en begränsad användningstid. Den bör bytas ut om 
det finns synliga förändringar i materialet (missfärgning, matthet, strimmor, 
gasbubblor), deformering av ytan i anslutningsområdet eller läckor. 

Avståndshållaren bör bytas ut minst var 12:e månad.

6.2.2 Omarbetning av handstycket och avståndshållarna
Efter varje behandlingsomgång måste alla delar av handstycket som varit i kontakt 
med patienten rengöras noggrant och desinficeras för kommande behandlingar.

Därför måste anvisningen följas noga för att undvika skada på delarna och förhindra 
funktionsfel. 

Kontrollera att följande hjälpmedel och verktyg finns tillgängliga för rengöring och 
desinfektion: 

 – rena, mjuka och luddfria rengöringsdukar

 – rengöringsmedel

 – alkoholbaserat desinfektionsmedel

6.2.2.1 Rengöring

• Skruva loss avståndshållaren från handstycket såsom beskrivs i Kapitel 6.2.1 Byte 
av avStåndShållare.

• Rengör handstycket och avståndshållarna från kontaktgel, oljerester och andra 
vattenlösliga föroreningar med en fuktig duk.

6.2.2.2 Desinfektion

• Desinficera handstycket och avståndshållarna med ett alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel.

• Spraya handstycket och avståndshållarna med en desinfektionsspray. 

• Torka av handstycket och avståndshållarna med en fuktig, mjuk duk. 

• Torka handstycket och avståndshållarna med en torr, absorberande, mjuk och 
luddfri duk. 

OBS

Anslutningskudden och avståndshållarna måste skyddas mot mekanisk 
skada. Använd inte föremål som är vassa eller av metall för rengöring. 
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OBS!

Rengörings- och desinfektionsmedel kan försämra anslutningskuddens 
funktion.

• Använd inte vegetabiliska tvållösningar eller oljor.

• Använd inte medel som innehåller någon/några av de följande: 

 – Anilin

 – Dimetylformamid

 – Etylacetat

 – Diklormetan (metylenklorid)

 – N-metylpyrrolidon

 – Salpetersyra, 20 procent

 – Saltsyra, 20 procent

 – Svavelsyra, 20 procent

 – Trikloretylen

 – Tetrahydrofuran

 – Toluen

OBS!

De beståndsdelar som anges här är icke bindande exempel. Inga 
anspråk görs på listans fullständighet.

6.3 Rengöring av den valfria fotpedalen

• Rengör fotpedalen med tvållösning eller ett milt rengöringsmedel.

OBS

Fotpedalen är skyddad mot intrång av vatten enligt specifikation IPX8i IEC 60529. 
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6.4 Utbyte av vatten
Vattnet i kylkretsen på F-SW-handstycket bör bytas ut ca var sjätte månad.
Instrumentet visar automatiskt ett meddelande om detta när det slås på, om det är 
dags att byta ut vattnet (se bild nedan).

Fig. 6-52   Påminnelse om att byta ut vatten

• Tryck på “OK”-knappen för att bekräfta detta meddelande.

 – Meddelandet försvinner när vattnet bytts ut.

6.4.1 Tömning av vattenkretsen

Vattenkretsen måste tömmas om instrumentet inte kommer att användas under flera 
veckor.

• Kontrollera att instrumentet står på en slät yta.

• Välj F-SW läget.

• Aktivera driftläget “Töm vatten” i menyn “Inställningar” (se bild nedan).

1

2

3

4

Fig. 6-53   Byta ut vatten

• Anslut vattenpåsen till Chattanooga Intelect F-SW så snart meddelandet visas (se 
bild på nästa sida).
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Fig. 6-54   Tömning av vattenkretsen I

Meddelandet “Vänta” och förloppsindikatorn visas på skärmen.

• Låt återstoden av vattnet att rinna ur handstycket genom att hålla F-SW-
handstycket vertikalt ovanför instrumentet så snart du anmodas göra detta. Se till 
att handstyckets anslutningsdyna pekar uppåt.

Fig. 6-55   Tömning av vattenkretsen II 

Meddelandet “Vänta” och förloppsindikatorn visas på skärmen.

• Vänta tills instrumentet är redo. Skärmen visar när vattenkretsen är tom.

Fig. 6-56   Tömning av vattenkretsen III

• Öppna låset på slangförbindelsen och dra ut slangen ur densamma.

• Ta bort den fulla vattenpåsen och kassera innehållet. 



13 610 02 1018

62

R
en

g
ö

ri
n

g
, u

n
d

er
h

ål
l, 

g
en

o
m

g
ån

g

6.4.2 Påfyllning av vattenkretsen

• Se till att instrumentet står på en slät, horisontell yta.

• Skölj ur vattenpåsen.

• Använd endast avjoniserat vatten (i överensstämmelse med VDE 0510, dvs. vatten 
till batterier eller strykjärn) för att skölja ur eller fylla påsen.

• Fyll vattenpåsen till kanten.

Fig. 6-57   Påfyllning av vattenpåsen

OBS!

• Använd inte vatten som destillerats mer än en gång!

• När vattenpåsen har fyllts på, ska det vara så få bubblor möjligt i anslutningsslang-
en. Tryck avstängningsventilen inåt för att släppa ut luft (se bild nedan) tills slangen 
är helt fylld med vatten.

Fig. 6-58   Luftning av anslutningsslangen

• Placera F-SW-handstycket i F-SW-handstyckshållaren så att luftbubblor som bildas 
omedelbart sugs upp av bubbelfällan. 

• Aktivera driftläget “Fyll på vatten” i menyn “Inställningar”.

• Anslut vattenpåsen till inloppet för vattenslangen på instrumentets baksida, så 
snart meddelandet visas.
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Fig. 6-59   Påfyllning av vattenkretsen I

• Håll samtidigt vattenpåsen ovanför instrumentet så att vattnet kan rinna ut utan 
hinder. Häng vid behov upp påsen på en droppställning.

• Tryck på “OK”.

En förloppsrapport med meddelandet “Vänta” visas på skärmen.

• Så snart vattenkretsen har fyllts på, kommer instrumentet att anmoda dig att ta 
bort vattenpåsen (se bild nedan). Det kan vara vatten kvar i påsen.

Fig. 6-60   Påfyllning av vattenkretsen II

• Tryck på låset på slanganslutningen och dra ut slangen ur anslutningen.

• Bekräfta genom att trycka på “OK”.

Det kan förekomma luftbubblor i systemet efter att vattnet bytts ut. 
Instrumentet behöver ca 15 minuter för att avlägsna dessa luftbubblor.  
En förloppsindikator visas (se bild på nästa sida).
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Fig. 6-61   Luftning av vattenkretsen

• Vänta tills meddelandet har försvunnit och återgå sedan till 
parameterinmatningsskärmen genom att trycka på ”Meny slut”-knappen.

• Se till att det inte finns några bubblor under anslutningskudden på F-SW 
handstycket. Om det finns bubblor, håll kortvarigt handstycket i vertikalt läge så 
att det pekar nedåt.  Luftbubblorna kommer då automatiskt att sugas in av bub-
belfällan. 

6.4.3 Luftning av vattenkretsen

• Välj “Lufta vattenkretsen” från menyn “Inställningar” (Fig. 6-53/3).

En förloppsindikator visas (Fig. 6-61).

• Vänta tills meddelandet har försvunnit och återgå sedan till 
parameterinmatningsskärmen genom att trycka på ”Meny slut”-knappen.

• Se till att det inte finns några bubblor under anslutningskudden på F-SW-
handstycket. Om det finns bubblor, håll kortvarigt handstycket i vertikalt läge 
så att det pekar nedåt. Luftbubblorna kommer då automatiskt att sugas in av 
bubbelfällan.

6.4.4 Återställning av tid för vattenbyte
Var sjätte månad kommer instrumentet att anmoda dig att byta vattnet; denna 
uppmaning försvinner inte slutgiltigt förrän vattnet har bytts ut.
Välj funktionen “Återställ tid för vattenbyte” för att upphäva påminnelsen eller 
anpassa den till en ny datuminställning.

• Aktivera driftläget “Återställ tid för vattenbyte” i menyn “Inställningar”.

Tidpunkten som utlöser påminnelsen om vattenbyte flyttas automatiskt fram sex 
månader. Ett fönster med det nya datumet för vattenbyte visas kortvarigt  
på skärmen.

• Tryck på knappen ”Avsluta” för att öppna parameterinmatningsskärmen.

Om vattnet inte byts regelbundet kan instrumentets användningstid förkortas.
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6.5 Byte av säkring
Hållaren för nätsäkringen sitter på baksidan av Chattanooga Intelect F-SW.

• Tryck nätsäkringshållarens fäste åt höger och ta bort hållaren från höljet.

1

Fig. 6-62   Nätsäkringshållare

• Ta ut de gamla säkringarna ur nätsäkringshållaren.

1

Fig. 6-63   Byte av säkring

• Byt säkringarna (T 5 AH / 250  VAC).

• Tryck tillbaka nätsäkringshållaren i öppningen tills den fastnar.

6.6  Underhåll och säkerhetskontroller
Förebyggande underhåll är inte alltid nödvändigt. Regelbundet underhåll kan 
dock hjälpa till att identifiera eventuella brister i ett tidigt skede och därmed ökas 
instrumentets säkerhet och användningstid.
Underhållstjänster kan beställas från våra regionala representanter i ditt område.
Vi rekommenderar att funktions- och säkerhetskontroller utförs minst en gång 
årligen. Nationella säkerhetsföreskrifter samt intervall för tester och inspektioner som 
föreskrivs för medicinska instrument måste givetvis följas.

Följande kontroller bör utföras för att säkerställa att Chattanooga Intelect F-SW 
fungerar på ett säkert sätt. 

1 Jordläckströmstest i enlighet med nationella föreskrifter.

2 Jordimpedanstest (med nätkabel, inkl. applikatorhölje) enligt nationella föreskrifter.

3 Kontroll av väsentlig prestanda.

OBS

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



13 610 02 1018

66

R
en

g
ö

ri
n

g
, u

n
d

er
h

ål
l, 

g
en

o
m

g
ån

g

6.7 Avfall
När denna medicinska produkt skall kasseras, skall det ske enligt gällande nationella 
bestämmelser. Chattanooga Intelect F-SW sorteras som elektroniskt avfall när den 
skall kasseras.
Utrustningen får ej kastas bland hushållsavfall.

• Kontakta tillverkaren vid frågor angående detta.

• När slitdelar kasseras måste de lokala reglerna angående avfall följas.

•  Följ informationen i bruksanvisningen för de tillkommande delarna.

6.8 Reparation

Reparation av defekta instrument får endast utföras av personal som godkänts av 
tillverkaren. Endast originalreservdelar får användas för detta ändamål. Behörig 
personal kan komma från representanter, agenturer och återförsäljare.

6.9 Användningstid

Den genomsnittliga förväntade livslängden (MTTF) enligt IEC 60601-1: 2005 + A1: 
2012 / EN 60601-1: 2006 + A1: 2013 är 

 – 15 000 behandlingstimmar med Chattanooga Intelect F-SW

 – 5 milj. stötvågor med F-SW SEPIA LT handkontroll

 – 5 milj. stötvågor med C-ACTOR SEPIA LT handkontroll

Överskridande av användningstiden kan förväntas medföra haveri av instrumentet och 
tillbehören. Detta gäller även handstyckena.

Inga garantianspråk kommer att godtas utöver den information som ges i Kapitel 10 
garanti OCh ServiCe.
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7 Statusmeddelanden och felsökning

7.1 Statusmeddelanden

VARNING!

Fel har uppstått på enheten eller något tillbehör. 

Olika typer av fel är möjliga!

• Uppmärksamma genast meddelanden som dyker upp under 
behandling och vidta åtgärder.

Angivet antal stötvågor 
uppnått

Bekräfta meddelandet, 
behandlingen kan fortsätta.

Säkerhetsstopp för 
stötvågor

Bekräfta meddelandet, 
behandlingen kan fortsätta.

F-SW: inläsningstest 
misslyckades

Starta om instrumentet och gör om 
testet.
Sluta använda instrumentet om felet 
kvarstår.
Underrätta servicecentret

F-SW: timeout vid 
laddning

Bekräfta meddelande.
Informera servicecentret om felet 
kvarstår.

F-SW: vattentemperatur 
för hög 

Bekräfta meddelandet,
behandlingen kan fortsätta när 
vattentemperaturen har återgått till 
tillåtna värden.

F-SW: vattentemperatur 
för låg 

Bekräfta meddelandet,
behandlingen kan fortsätta när 
vattentemperaturen har återgått till 
tillåtna värden.

F-SW: vattennivå för låg
Fyll på vattenkretsen (se Kapitel 
6.4.2 påfyllning av vattenKretSen)

F-SW: fel i vattenkretsen 

Pumpdefekt 
Behandling inte möjlig.
Lufta vattenkretsen (se Kapitel 6.4.3 
luftning av vattenKretSen).
Informera servicecentret om felet 
kvarstår.

F-SW: ström till 
vattenpump för låg

Bekräfta meddelande.
Informera servicecentret om felet 
kvarstår.

F-SW: pumptemperatur 
för hög

Bekräfta meddelandet,
behandlingen kan fortsätta när 
pumptemperaturen har återgått till 
tillåtna värden.
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F-SW: övertemperatur i 
behandlingshuvudet

Bekräfta meddelandet,
behandlingen kan fortsätta när 
temperaturen i behandlingshuvudet 
har återgått till tillåtna värden.

F-SW: driftavbrott 
i sensorn för 
vattentemperatur

Starta om instrumentet.
Informera servicecentret om felet 
kvarstår.

Stötvågsgränsen uppnådd 
för handstycket som 
används

Stötvågsgränsen uppnådd för 
handstycket som används. Byt ut 
handstycket.

F-SW: laddningsenheten 
inte redo

Bekräfta meddelande.
Kontakta servicecentret om felet 
kvarstår efter en återställning.

USB-minnet kändes inte 
igen

Ta bort USB-minnet, stäng därefter 
av och starta om instrumentet. Sätt 
in USB-minnet på nytt.

Kontrollera att det finns programvara 
på USB-minnet.

Om felet kvarstår, kontrollera att 
USB-minnet kan användas med 
USB V1.1-protokollet. Om så inte är 
fallet, byt ut USB-minnet.

Vattenmängd otillräcklig, 
kontrollera tillförsel

Fyll vattenpåsen och se efter om 
vatten rinner in i vattenkretsen. 
Om felet kvarstår, informera 
servicecentret.
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7.2 Felsökning

VARNING!

Koppla ur nätsladden från instrumentet innan underhåll 
utförs!

Felbeskrivning Möjlig orsak Korrigerande åtgärd

Instrumentet fungerar 
inte.

Strömavbrott

Huvudsäkringen har gått.

Fel i eluttaget.

Kontrollera strömtillförseln.

Byt ut säkringarna.

Byt nätsladden.

Ingen uteffekt i F-SW Defekt F-SW-handstycke

Funktionsfel i styrenheten

Byt ut handstycket.

Kontakta servicecentret

Ingen uteffekt i F-SW Handstycke känns inte igen Kontrollera att den 
svart skruven är korrekt 
åtdragen.

Ljudet vid utlösning av 
stötvåg ändras efter 
flera stötvågor

Luft i handstycket Håll handstycket vertikalt 
med anslutningskudden 
nedåt så att luft kan sugas 
ut.
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8 Tillbehör 

Produktbeskrivning Artikelnummer

F-SW SEPIA LT-handstycke 19000

C-ACTOR SEPIA LT-handstycke 29204.0001

Vattenpåse 4600

Silikonolja 4700

Gelflaska 22601

Avståndhållare I 30 mm 19100

Avståndshållare II 15 mm 19200

Spännring 19300

Hållare för handstycke 13-27268

Bruksanvisning 13-00061

Strömkabel EU 0.0032.012

Apparatvagn 4560
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9 Tekniska	Specifikationer

9.1 Tekniska	Specifikationer	

Chattanooga Intelect F-SW

F-SW driftläge
F-SW: Enkel stötvåg, kontinuerlig 
stötvåg 1–8 Hz

C-ACTOR driftläge
F-SW: Enkel stötvåg, kontinuerlig 
stötvåg 1–8 Hz

F-SW energiinställning I steg från 0,01 till 0,55 mJ/mm2

C-ACTOR energiiställning 0.03 – 1.24 mJ/mm2

Nätspänning 100 – 240 VAC

Nätströmsfrekvens 50 / 60 Hz

Nätströmssäkring T5AH/250 VAC

Strömförbrukning max. 450 VA

Omgivande temperatur under drift 10 – 30 °C

Omgivande temperatur under förvaring och 
transport 

0 – 60 °C  frostfritt

Omgivande lufttryck under förvaring och 
transport

500 – 1060 hPa

Omgivande lufttryck under drift 800 – 1060 hPa

Luftfuktighet under användning 5 – 55%, icke-kondensiv

Luftfuktighet under lagring och transport 5 – 95%, icke-kondensiv

Styrenhetens vikt 23.6 kg

F-SW vikt av handkontroll med kabel 990 g

C-ACTOR vikt av handkontroll med kabel 990 g

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

Klassificering enligt MDD Klass IIb-enhet

Skydd mot vätskeintrång IPX1

Föremål för tekniska ändringar
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F-SW handkontroll: källa till stötvåg

Generationsmetod    Elektromagnetisk

Fokuseringsmetod       Parabolisk reflektor

Energi inställningar Minimum Typisk Maximum

Energiflödesdensitet (mJ/mm2) 0.10 0.35 0.55

Positiv topp akustiskt tryck [MPa] 14 36 62

Negativ topp akustiskt tryck [MPa] 9 13 15

Axial fokusstorlek (-6 dB Fokusområde) 
(mm)

57 49 34

Lateral fokusstorlek (-6 dB Fokusområde) 
(mm)

5 4 3

Fokusvolym [cm3] 0.87 0.37 0.14

Utvunnen akustisk pulsenergi  (r=2.5mm) 
[mJ]

1.7 5.5 8.5

F-SW-handstycke utan avståndshållare

Tryckvågsgenerering elektromagnetisk

Tryckvågsutbredning fokuserad

Storleken på fokus 5 mm x 5 mm x 30 mm

Djup på fokus 50 mm

Djup på fokusområdet min. 35–65 mm

Terapeutiskt effektivt 
penetrationsdjup 5 MPa

0–125 mm

F-SW-handstycke med avståndshållare I (kort)
Storleken på fokus 5 mm x 5 mm x 30 mm

Djup på fokus 30 mm

Djup på fokusområdet min. 15–45 mm

Terapeutiskt effektivt 
penetrationsdjup 5 MPa

0–105 mm

F-SW-handstycke med avståndshållare II (lång)

Storleken på fokus 5 mm x 5 mm x 30 mm

Djup på fokus 15 mm

Djup på fokusområdet min. 0–30 mm

Terapeutiskt effektivt 
penetrationsdjup 5 MPa

0–90 mm

Föremål för tekniska ändringar
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C-ACTOR handkontroll: källa till stötvåg

Generationsmetod    Elektromagnetisk

Fokuseringsmetod       Parabolisk reflektor

Energi inställningar Minimum Typisk Maximum

Energiflödesdensitet (mJ/mm2) 0.25 0.76 1.24

Positiv topp akustiskt tryck [MPa] 18 44 78

Negativ topp akustiskt tryck [MPa] 12 20 23

Axial fokusstorlek (-6 dB Fokusområde) 
(mm)

24 22 18

Lateral fokusstorlek (-6 dB Fokusområde) 
(mm)

3.9 2.8 2.1

Fokusvolym [cm3] 0.2 0.1 0.04

Utvunnen akustisk pulsenergi  (r=2.5mm) 
[mJ]

3.3 9.5 15

C-ACTOR handkontroll med distans I (kort)

Fokusområde 3 mm x 3 mm x 20 mm

Fokusdjup 15 mm

Djup fokuspunkt min. 5 – 25 mm

Effektivt behandlingsdjup, 5 MPa 0 – 50 mm

C-ACTOR handkontroll med distans II (lång)

Fokusområde 3 mm x 3 mm x 20 mm

Fokusdjup 0 mm

Djup fokuspunkt min. 0 – 10 mm

Effektivt behandlingsdjup, 5 MPa 0 – 35 mm

Programversion

Programversionen av mjukvaran i enheten kan avläsas på tryckskärmen. Genom att 
trycka på INFO / VERSIONS visas både den aktuella programversionen och hårdvaru-
installationen.

Föremål för tekniska ändringar
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Prestanda:

För att säkra enhetens prestanda enligt IEC/EN 60601-1 (3:e rev.)

 – ME utrustning ska skyddas från felaktiga energinivåer.

 – ME utrustning ska skyddas från oönskade stötvågsimpulser.

OBS!

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

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

 – Den medicintekniska utrustningen får endast exporteras till ett annat land 
om den medicintekniska utrustningen och motsvarande indikationer är 
tillåtna i det landet.
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9.2 Typskylt Chattanooga Intelect F-SW 

Fig. 9-1   Typskylt Chattanooga Intelect F-SW

9.3 Efterlevnad av direktiv

    

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

9.4 Efterlevnad av standarder
Denna enhet uppfyller tillämpliga standarder  

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

Enligt IEC/EN 60601-1

-  typ av skydd mot elektriska stötar: Skyddsklass 1

-  tillämpad enhet av typ B

* Den applicerade delen innehåller handstyckets kopplingsfolie.
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EMC-riktlinjer och tillverkarens deklaration

Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetiska störningar

Chattanooga Intelect F-SW är avsedd för användning i nedan angivna elektromagnetiska miljö. Kunden 
eller användaren av Chattanooga Intelect F-SW ska se till att den används i en sådan miljö.

Mätningar av avgivna 
störningar

Överensstäm-
melse

Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

Högfrekvensstrålning 
enligt CISPR 11

Grupp 1

Chattanooga Intelect F-SW använder högfrekvent 
energi enbart för intern funktion. Därför är dess 
högfrekvensstrålning mycket låg och kommer sannolikt inte 
att orsaka störningar i elektronisk utrustning i närheten. 
Enligt EN IEC 60601-2-36:1997 Sektion 36 gäller detta ej 
vid generering och reducering av tryckpulsen. 

Högfrekvensstrålning 
enligt CISPR 11

Klass B
Chattanooga Intelect F-SW är lämplig för användning i alla 
typer av lokaler, inklusive bostäder och byggnader som är 
direkt anslutna till det allmänna lågspänningsnätet som 
försörjer byggnader avsedda för bostäder.

Övertoner enligt IEC 
61000-3-2

Klass A

Spänningsvariationer/
flickeremissioner enligt 
IEC 61000-3-3

Överensstäm-
mer
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Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet

Chattanooga Intelect F-SW är avsedd för användning i nedan angivna elektromagnetiska miljö. Kunden 
eller användaren av Chattanooga Intelect F-SW ska se till att den används i en sådan miljö.

Tester av 
strålningsmotstånd

IEC 60601 testnivå
Överensstämmel-

senivå
Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

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

±6 kV 

kontakturladdning 
±8 kV 
lufturladdning

±6 kV 

kontakturladdning 
±8 kV 
lufturladdning

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

Elektrisk snabba 
transienter/skurar 
enligt IEC 61000-4-4

±2 kV för 

matningsledningar 
±1 kV för in-/
uteffektledningar

±2 kV för 

matningsledningar 
±1 kV för in-/
uteffektledningar

Strömförsörjningen via elnätet ska 
vara av sådan kvalitet som normalt 
råder i kommersiell eller sjukhusmiljö.

Strömsprång enligt 
IEC 61000-4-5 ±1 kV mellan linjer 

±2 kV linje(r) till jord
±1 kV mellan linjer 
±2 kV linje(r) till jord

Strömförsörjningen via elnätet ska 
vara av sådan kvalitet som normalt 
råder i kommersiell eller sjukhusmiljö.

Spänningsfall, kort-
variga avbrott och 
spänningsvariationer 
i matningsledningar-
na enligt  
IEC 61000-4-11

< 5 % UT

(> 95 % fall i UT) 
under en ½ period

40 % UT

(60 % fall i UT) under 
5 perioder

70 % UT

(30 % fall i UT) under 
25 perioder

< 5 % UT

(>95 % fall i UT) 
under 5 s

< 5 % UT

(> 95 % fall i UT) 
under en ½ period

40 % UT

(60 % fall i UT) under 
5 perioder

70 % UT

(30 % fall i UT) under 
25 perioder

< 5 % UT

(> 95 % fall i UT) 
under 5 s

Strömförsörjningen via elnätet ska 
vara av sådan kvalitet som normalt 
råder i kommersiell eller sjukhusmiljö. 
Om användaren av Chattanooga 
Intelect F-SW kräver kontinuerlig 
drift under ett strömavbrott, 
rekommenderar vi att Chattanooga 
Intelect F-SW försörjs via en 
avbrottsfri strömkälla eller ett batteri.

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

3 A/m 3 A/m

Nätfrekvensens magnetfält ska 
vara typisk för en kontors- eller 
sjukhusmiljö.

OBS! UT är växelströmsnätspänningen före tillämpning av testnivån.
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Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet

Chattanooga Intelect F-SW är avsedd för användning i nedan angivna elektromagnetiska miljö. Kunden 
eller användaren av Chattanooga Intelect F-SW ska se till att den används i en sådan miljö.

Tester av 
strålningsmotstånd

IEC 60601 
testnivå

Överensstäm-
melsenivå Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

Bärbar och mobil utrustning för radiokommunikation 
närmare någon del av Chattanooga Intelect 
F-SW, inklusive kablar, inklusive kablar, än det 
rekommenderade säkerhetsavstånd som beräknats 
med den ekvation som är tillämplig på sändarens 
frekvens.

Rekommenderat säkerhetsavstånd:

Strålningsfrekvens IEC 
61000-4-6

3 Vrms  
150 kHz to 
80 MHz

3 Vrms  
150 kHz to 
80 MHz

d = 1,2√P

Strålade HF-
störningar enligt IEC 
61000-4-3

3 V/m  
80 MHz to 
2,5 GHz

3 V/m  
80 MHz to 
2,5 GHz

d = 1,2√P för 80 MHz till 800 MHz

d = 2,3√P för 800 MHz till 2,5 GHz

där P är den högsta uteffekten hos sändaren i 
watt (W) enligt sändarens tillverkare och d är det 
rekommenderade säkerhetsavståndet i meter (m).

Fältintensiteten hos fasta radiosändare, baserad 
på undersökning av platsen a, bör vara mindre än 
efterlevnadsnivån b.

Störningar kan uppkomma i närheten av utrustning 
markerad med följande symbol.

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

ANMÄRKNING 2 Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning 
påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor.

a 
Fältstyrkor från fasta givare, som basstationer för telefoner (mobila eller trådlösa) och 
kommunikationsradio, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar kan inte förutsägas 
teoretiskt med precision. För att bedöma den elektromagnetiska miljön med avseende på fasta RF-
sändare, bör man överväga en elektromagnetisk mätning på plats. Om den uppmätta fältstyrkan på den 
plats där Chattanooga Intelect F-SW används överskrider den gällande HF-överensstämmelsen ovan, ska 
Chattanooga Intelect F-SW observeras för att bekräfta normal funktion. Om onormal drift observeras kan 
ytterligare åtgärder vara nödvändiga, såsom att ändra riktning på eller flytta Chattanooga Intelect F-SW.

b 
Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz, bör fältstyrkorna vara lägre än 3 V/m.
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Rekommenderade säkerhetsavstånd mellan bärbar och mobil 
HF-kommunikationsutrustning och Chattanooga Intelect F-SW

Chattanooga Intelect F-SW är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där utstrålade HF-
störningar är under kontroll. Köparen eller användaren av Chattanooga Intelect F-SW kan bidra till att 
förebygga elektromagnetisk störning genom att upprätthålla ett minsta avstånd mellan bärbar och 
mobil HF-kommunikationsutrustning (sändare) och Chattanooga Intelect F-SW enligt nedanstående 
rekommendationer, i enlighet med den maximala uteffekten hos kommunikationsutrustningen.

Sändarens 
nominella 

uteffekt [W]

Säkerhetsavstånd i enlighet med sändarens frekvens [m]

150 kHz till 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz till 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz till 2,5 GHz
d = 2,3√P

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

För sändare med en maximal nominell uteffekt som inte anges ovan, kan det rekommenderade 
säkerhetsavståndet uppskattas genom att använda den tillämpliga ekvation för sändarens frekvens, där P 
är sändarens nominella uteffekt i watt [W], enligt sändarens tillverkare.

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

ANMÄRKNING 2
Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption 
och reflektion från strukturer, föremål och människor.
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9.5 Certifikat

Fig. 9-2   Försäkran om överensstämmelse
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9.6 Symboler och etiketter 
Följande symboler och etiketter är fästa på Chattanooga Intelect F-SW :

1

2
3

Etikett Beteckning

1 

Fot-pedal anslutning

2 
F-SW handenhet anslutning

3 

Tillämpad del av typ B

Tabell 9 -4    Symboler fästa på framsidan
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1 2

4

3

3

Etikett Beteckning

1  
Spänningsutjämning

2  USB anslutning

3   
Det är viktigt att följa bruksanvisningarna!

4  

Typskylt

Tabell 9 -5    Etiketter och symboler fästa på baksidan
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Etikett Beteckning

säkring

Tillämpad del av typ B

CSA certifiering

Tillverkaren

CE märkning
(i enlighet med de Medicintekniska Di-
rektiven (MDD) 93/42/EEC)

DataMatrix enligt GS1 standarden

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

(01) Global Trade Item Number (GTIN)

(21) Applikationsidentifierare (AI):
Serienummer (SN)

(11) Applikationsidentifierare (AI):
Tillverkningsdatum (PRODDATE)

Tabell 9 -6    Etiketter och symboler på produktetiketten

Etikett Namn

  

Temperatur under lagring och transport

Lufttryck under lagring och transport

Luftfuktighet under lagring och transport

Tabell 9 -7    Märkning förpackning



13 610 02 1018

84

G
ar

an
ti

 o
ch

 S
er

vi
ce

10 Garanti och Service

10.1 Garanti för Chattanooga Intelect F-SW
Under den två-åriga garantiperioden från leveransdagen av produkten till slutkunden, 
kommer brister att åtgärdas utan kostnad för köparen då köparen tillhandahåller 
tillräckliga belägg för att bristen beror på defekter i material eller utförande. Denna 
garanti gäller inte förbrukningsartiklar. 
Transportkostnader och risk för förlust under transport av returnerade produkter ska 
bäras av köparen. 

OBS!

Inga ändringar får göras på systemet. Om instrumentet öppnas, repareras eller 
modifieras av obehöriga personer kommer tillverkarens skadeståndsskyldighet 
och ansvar för säker systemdrift att upphöra. Sådana åtgärder kommer att 
medföra att garantin automatiskt upphör att gälla, även före garantiperiodens 
utgång.
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10.2 Garanti för F-SW handkontroll och C-ACTOR 
handkontroll

F-SW handkontroll och C-ACTOR handkontroll är förbrukningsvaror. Från leveransda-
gen av produkten till slutkunden och upp till totalt 1 miljon stötvågor, kommer vi att 
ersätta påvisbara defekter i material eller utförande av F-SW-handstycket. 

Transportkostnader och risk för förlust under transport av returnerade produkter ska 
bäras av köparen.

Garantianspråk kommer endast att godkännas om handstycket skickas in i fullständigt 
och ursprungligt skick samt är rengjort och i sitt fodral, med fullständigt ifylld 
reparationssedel. 

Saknade komponenter kommer att ersättas mot en avgift. Tillbehör som också skickas 
in kommer att kontrolleras och vid behov bytas ut efter bedömning.

Spolen är en förslitningsdetalj. Den täcks inte av garantin för handstycket.

OBS!

Inga ändringar får göras på handstycket. Om handstycket öppnas, repareras 
eller modifieras av obehöriga personer kommer tillverkarens skadeståndsskyl-
dighet och ansvar för säker systemdrift att upphöra. Sådana åtgärder kommer 
att medföra att garantin automatiskt upphör att gälla, även före garantiperio-
dens utgång.

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