Gebruikershandleiding

Ver. A02 SW rev 2.0x
Deze handleiding bevat gebruikersinstructies, onderhoudsinstructies van het
apparaat, veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen. Lees de handleiding
zorgvuldig door alvorens het apparaat te gebruiken, om veiligheid en resultaten voor
uzelf en uw patiënten te waarborgen. Bewaar de handleiding om deze indien nodig
te kunnen raadplegen.
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1.

Veiligheid

In deze gebruikershandleiding zijn veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen duidelijk aangegeven
met onderstaande signaalwoorden. Zorg ervoor dat u bekend bent met alle veiligheidsmaatregelen en
waarschuwingen alvorens het apparaat in gebruik te nemen.
Voorzichtig – Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, tot
gering of matig letsel of schade aan het apparaat kan leiden.
Waarschuwing – Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die tot letsel of schade aan het apparaat
kan leiden wanneer de instructies niet gevolgd worden.
Gevaar – Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan die tot ernstig of dodelijk letsel kan leiden
wanneer de instructies niet gevolgd worden.
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1.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Veiligheidsmaatregelen
Reinig het apparaat en de accessoires regelmatig volgens de instructies en regulering van uw
instituut om veilig en hygiënisch gebruik te waarborgen.
Gebruik en bewaar het apparaat altijd onder voorgeschreven voorwaarden.
Gebruik het apparaat met zorg, en volg de onderhoudsinstructies.
Gebruik alleen accessoires en montage verstrekt of goedgekeurd door LymphaTouch Inc.
Gebruik behandelbekers en behandelinstellingen welke het meest geschikt zijn voor de anatomie
en het huidtype van de patiënt welke behandeld wordt.
Vermijd situaties waarin het apparaat kan vallen of botsen met een zwaar object.
Inspecteer het apparaat en bijhorende accessoires op barsten of andere tekenen van overmatig
gebruik en vervang de accessoires indien nodig.
Zorg ervoor dat het filter in de behandelbeker goed op zijn plaats zit, alvorens deze aan de
behandelunit te koppelen, om te voorkomen dat stof en vuil het apparaat ingezogen worden.
Gebruik de hoofdunit nooit voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals aanbevolen door
LymphaTouch Inc. LymphaTouch Inc is niet aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van de
apparatuur.
Gebruik niet direct op een huid met open wonden.
Vermijd situaties waarin de kabel om de nek gelegd wordt.
Houdt apparatuur buiten bereik van huisdieren, ongedierte en kinderen.
Dit apparaat vereist speciaal voorzorgsmaatregelen overeenkomstig EMC-richtlijnen en moet
geïnstalleerd en geactiveerd worden overeenkomstig EMC-informatie in hoofdstuk 14.

2.

Apparaat specificaties

Beoogd gebruik:
PhysioTouch® - LymphaTouch® is een apparaat gebaseerd op negatieve druktherapie en een
hulpmiddel voor fysiotherapie en lymfedrainage therapie. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor
gebruik door personen met kennis over de behandelmethode of onder supervisie van een dergelijk
persoon.
Beoogde gebruiksomgeving:
De beoogde gebruiksomgeving voor gebruik van dit apparaat zijn fysiotherapeutische omgevingen
waaronder ziekenhuizen en fysiotherapeutische centra.
Contraindications:
Niet te gebruiken bij zwangere patiënten zonder overleg met de betrokken arts.
Niet te gebruiken bij patiënten met kanker tijdens de behandelperiode of zonder voorafgaand overleg
met de behandelend arts.
Niet te gebruiken bij acute infecties.
Wees extra alert bij toepassing op gevoelige huid en de huid op het keelgebied.
Niet te gebruiken bij patiënten met de diagnose veneuze trombose.
Niet te gebruiken bij patiënten die lijden aan eiwitarm oedeem door hartfalen of cardiaal oedeem.
Bij onzekerheid over de geschiktheid van het apparaat voor de behandeling van een patiënt, altijd
medisch advies inwinnen alvorens de behandeling te starten.
Additioneel zijn alle geldende contra-indicaties voor fysiotherapie en manuele therapie van
toepassing.
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Beoogde medische indicatie:
Verbetering van lymfatische circulatie in het behandelde gebied, verbetering van secundair
lymfoedeem en afname van secundair lymfoedeem in de arm na een borstamputatie. Het apparaat
wordt gebruikt ter behandeling van patiënten die geschikt zijn voor fysieke behandeling. De patiënt
heeft geen toegang tot het apparaat. Het apparaat stelt geen specifiek leeftijds- of gewichtslimiet aan
de patiënt.
Behandelprincipe
Het werkingsmechanisme is gebaseerd op de effecten van negatieve druk op het weefsel.
Negatieve druk gecreëerd door de hoofdunit rekt de huid en het onderliggende weefsel op, het
trekt aan verbindende fistels om zodoende endothele openingen in lymfevaten te verwijden.
Verticale oprekking van de fascia (bindweefsel) structuren wordt gelijktijdig bereikt waardoor
het gebied voor circulatie van bloed en lymfevocht wordt vergroot. Lymfevocht en metabolisch
afval, welke het genezingsproces belemmeren, kunnen daardoor makkelijker verplaatsen van de
interstitiële ruimte naar de lymfevaten, en overvloedige vloeistof is afgevoerd door het lichaamseigen
lymfetransportmechanisme om weer te worden opgenomen in de bloedcirculatie.
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3.

Onderdelen beschrijving

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoofdunit
Handvat
Aan/ uit schakelaar
Touchscreen
Behandelunit
Kabel
Behandelbekers in diverse maten
(deze komen op de behandelunit)
8. Zacht omhulsel voor de behandelbekers
(afneembaar van de grote behandelbekers)
9. Behandel beker filter
10. Voeding, adapter voor wisselstroom
meegeleverd
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4.

Connectoren
1

1.
2.
3.
4.
5.

Serienummer van het apparaat
Geïntegreerde luchtslang en kabelaansluiting
Aansluiting voor voeding
LAN voor toekomstig
USB

2

3

4

5

Waarschuwing – Raak de USB-poort nooit aan tijdens behandeling, noch laat een patiënt de USBpoort aanraken tijdens een behandeling. Maak geen gebruik van USB of LAN-connectoren tijdens de
behandeling.
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5.

Symbolen en productmarkeringen

Naast bovenstaande connectormarkeringen, kunt u onderstaande symbolen op het apparaat
aantreffen:
Symbool
0537

Omschrijving
Het product is voorzien van CE-keurmerk, het nummer verwijst naar de aangemelde instantie.

Lees de Gebruikershandleiding alvorens het apparaat in gebruik te nemen.
Het apparaat is geclassificeerd als ‘klasse BF’, overeenkomstig IEC 60601.
Het apparaat is voorzien van een dubbele isolatielaag, voor netaansluiting is geen aardingspen benodigd.

Bij afvoer van dit apparaat zijn specifieke instructies van toepassing.
Lithium-ion batterijen moeten volgens bijhorende instructies worden afgevoerd.
De kartonnen verpakking is recyclebaar.
Deze zijde naar boven.
Weegt minder dan 5 kg.
Gebruik geen scherpe voorwerpen om de verpakking te openen.
Breekbaar. Behandel met zorg.
Vochtigheidslimiet. Zie voor meer informatie de tabel op pagina 34.
Droog bewaren
Temperatuurslimiet. Zie voor meer informatie de tabel op pagina 34.
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6.

Installatie

6.1

Uitpakken

Pak alle onderdelen van het apparaat voorzichtig uit en controleer of alles aanwezig en
intact is.
Voorzichtig – Wij adviseren nadrukkelijk om de verpakking te bewaren voor het geval
u het apparaat wilt retourneren of versturen voor een serviceaanvraag. In de originele
verpakking is verzending het meest veilig.
6.2

Interne batterij

PhysioTouch® - LymphaTouch® is voorzien van een interne batterij. Wij adviseren u deze
volledig op te laden voor het eerste gebruik van het apparaat.
Tijdens het opladen van de batterij knippert een amberkleurig licht in de startknop.
Wanneer de batterij volledig is opgeladen blijft dit amberkleurige licht constant branden.
Tijdens gebruik van het apparaat middels de batterij is dit licht groen.
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6.3

Aansluiten en loskoppelen van de kabel

Bevestig de geïntegreerde luchtslang en kabel via de ronde connector aan de
linkerzijde van de unit. Controleer of de kabel solide bevestigd is, maar voorkom
overmatige druk of roterende bewegingen aan de connector. Om te ontkoppelen moet
de connector in een rechte beweging verwijderd worden.
6.4

Aansluiten en loskoppelen van de behandel unit

Bevestig de geïntegreerde luchtslang en kabel via de ronde connector aan het uiteinde
van de behandel unit. Controleer of de kabel solide bevestigd is, maar voorkom
overmatige druk of roterende bewegingen aan de connector. Om te ontkoppelen moet
de connector in een rechte beweging verwijderd worden.

13

6.5

Aansluiting van de behandelbeker aan de behandelunit

Selecteer de geschikte behandelbeker voor de patiënt het te behandelen
lichaamsgebied Raadpleeg hiervoor Hoofdstuk 7.4 ”Selecteren van de behandelbeker”.
Sluit de behandelbeker aan op de behandelunit zoals aangeven in
deze illustratie.

Voorzichtig – Zorg ervoor dat de behandelbeker in de juiste richting aangesloten is,
overeenkomstig de geleidingsrails.
6.6

Aansluiting van verwijderbare zachte dele naan de behandelbeker
60mm en 80mm behandelbekers hebben verschillende zachte delen.
Sluit de zachte delen van de behandelbeker aan zoals aangegeven in
deze illustratie.
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Plaatsing van het PhysioTouch® - LymphaTouch® apparaat voor behandeling
Wij adviseren om de PhysioTouch® - LymphaTouch® aan de rolstandaard te
bevestigen (zie illustratie) in geval van gebruik op één primaire locatie. De
rolstandaard is ontwikkeld voor veilig, efficiënt en ergonomisch gebruik.
Instructies voor de bevestiging van de PhysioTouch® - LymphaTouch® hoofdunit
aan de rolstandaard zijn bijgesloten in de verpakking van de rolstandaard.
Voorzichtig – Gebruik uitsluitend bevestigingselementen verstrekt of
aanbevolen door HLD Healthy Life Devices Ltd voor bevestiging van het
apparaat. Wanneer het apparaat niet correct bevestigd is, kan het vallen met
verwondingen of schade als gevolg.
Voorzichtig – HLD0901 rolstandaard is uitsluitend ontwikkeld voor gebruik in
combinatie met de PhysioTouch®- LymphaTouch® hoofdunit. Bevestig geen
andere onderdelen of apparaten aan de rolstandaard. De draadmand van
de rolstandaard is ontwikkeld voor het gewicht van 4 behandelbekers en de
behandelunit. Overschrijd dit gewicht niet.
Voorzichtig – Wanneer het apparaat zonder rolstandaard gebruikt wordt: Zorg dat het stabiel op het
oppervlak staat op een manier dat het apparaat er niet af kan vallen.
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7.

Gebruik van het PhysioTouch® - LymphaTouch® apparaat

7.1

Het apparaat aanzetten en uitzetten

Zet het apparaat aan met de aan/uit schakelaar aan de rechteronderzijde. Het apparaat start binnen
35 seconden. Om het apparaat uit te zetten gebruikt u de aan/uit schakelaar. Het apparaat schakelt
automatisch uit na een uur inactiviteit indien het via de batterij functioneert.

7.2

Screensaver

Het display gaat uit en het apparaat schakelt vanzelf in een energiebesparende stand wanneer het
apparaat 30 minuten niet gebruikt wordt. Her activeer de hoofdunit met de aan/uit schakelaar of door
het scherm aan te raken.
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7.3

Patiënt voorbereiding

PhysioTouch® - LymphaTouch®– verlangt geen specifieke voorbereidingen van de patiënt. De
behandeling vindt plaats op de blote huid.
Door bescheiden gebruik te maken van massage crème of olie glijdt de behandelbeker soepeler over
de huid. Vermijd overvloedig gebruik van olie of crème.
Indien een patiënt een erg droge huidt heeft met veel huidschilfers, kan het filter van de
behandelbeker sneller dan gewoonlijk verstopt raken. Als gevolg hiervan kan de benodigde druk
moeilijk te bereiken zijn. Vervang de behandelbeker in dat geval om de behandeling efficiënt te
kunnen voorzetten. De foutmelding hieronder staat aangegeven als het filter verstopt is. Gebruik geen
talkpoeder of andere poeder substanties op de huid.
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7.4

Selecteren van de behandelbeker

Selecteer de juiste maat behandelbeker per behandelsituatie. Gebruik onderstaande tabel als
algemene richtlijn evenals uw eigen klinische beoordeling voor het selecteren van de gepaste maat
voor elke situatie.
Behandelbeker
Maat
Verwijderbare rubberen ring Body areas

35 mm
HLD0335
50 mm
HLD0350-2
60 mm

•
•
•
•

Plaatselijke littekens
Kleine gewrichten
Gezicht
Hoofd en nek

•
•
•
•
•
•

Plaatselijke littekens
Gewrichtsgebieden
Gezicht
Hoofd en nek
Handpalm
Hele lichaam

•
•

Torso
Ledematen

X

HLD0360
80 mm
18

HLD0380

X

7.5

Accessoires

Code

Accessoire

HLD1300

Behandelingsunit

HLD0901

Rolstandaard

HLD1020-35

Behandelbeker 35mm, 20 stuks

HLD1020-50

Behandelbeker 50mm, 20 stuks

HLD1020-60

Behandelbeker 60mm, 20 stuks

HLD1020-80

Behandelbeker cup 80mm, 20
stuks

HLD0122

Behandelkabel

HLD1601

PhysioTouch® - LymphaTouch®
transport tas

Zie pagina 15.

Gebruik deze codes om accessoires te bestellen via de dichtstbijzijnde distributeur.
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8.

Behandel instellingen

Zet het apparaat aan. PhysioTouch® - LymphaTouch® hoofscherm verschijnt (zie illustratie).
De standaard instelling is 80 mmHg met 2 s. slagen. De hoofdunit treedt automatisch in werking
wanneer de behandelbeker het te behandelen object nadert.

1

2
1. De instelling is zichtbaar op het hoofdscherm links bovenin en grafisch in de vorm van een wig.
Tijdens de behandeling verschijnt een blauwe wig ter indicatie van het actuele vacuüm in de
behandelbeker.
2. Het vacuüm kan aangepast worden door deze in het touchscreen naar de gewenste positie te
slepen.
Wanneer het gewenste vacuüm niet bereikt wordt, controleer dan of de geselecteerde behandelbeker
geschikt is voor het te behandelen lichaamsdeel. Vervang de behandelbeker indien nodig met
een geschikter formaat of herpositioneer de behandelbeker zorgvuldig op het lichaam. Tevens kan
lichaamsbeharing van de patiënt een luchtlek bij de behandelbeker voorzaken. Raadpleeg in dat geval
Hoofdstuk “Problemen oplossen”.
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1

2

3

1. Het staafdiagram aan de rechterzijde van het beeldscherm geeft de uitzetting van de huid in het
midden van de behandelbeker als resultaat van de negatieve druk weer.
2. Het batterij icoon linksonder geeft het batterijniveau aan. Wanneer het apparaat is aangesloten op
netstroom wordt aan de bovenzijde van het icoon een stekker weergegeven. Wanneer de batterij
aan het opladen is, knippert het icoon.
3. Tijdens de behandeling kan gekozen worden voor een pulserende of een continue
behandelmethode. De pulseerknop rechtsonder is golvend groen wanneer een pulserende
behandeling geactiveerd is. De knop is geheel groen wanneer een continue behandeling
geselecteerd is. Raakt de pulseerknop op het hoofdscherm aan om de pulseerinstelling op het
scherm te laten verschijnen en aan te passen.
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8.1

Pulseer scherm
1

2

3

4

1. Bepaal de actief/passief ratio door de pijl bovenin het scherm tussen 30 en 90% te bewegen.
2. Bepaal de pulseerduur met de pijl in het scherm of door op de gewenste locatie op de as in het
onderste deel van het scherm te drukken.
3. Constante negatieve druk. Ga terug naar het hoofdscherm en deactiveer de pulseerfunctie.
4. Ga terug naar hoofdscherm en behoud pulseerfunctie.
22

8.2

Behandel timer

PhysioTouch® - LymphaTouch® is uitgerust met behandel timers welke in het timer display geselecteerd
worden. Via de behandelknop opent zich het display waar de gewenste behandelduur gekozen kan
worden.

Resterende behandeltijd is weergegeven in het hoofdscherm. Zie onderstaande illustratie. Als de timer
eindigt, eindigt de PhysioTouch® - LymphaTouch® behandeling via de behandelingsunit.
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8.3

Hoge frequentie behandeling

Hoge frequentie vibratie behandeling wordt geactiveerd in het hoge frequentie scherm. Dit scherm
wordt geopend middels de hoge frequentie knop in het hoofdscherm.

In het hoge frequentie scherm zijn twee knoppen, de linker knop is om de hoge frequentie
behandeling te stoppen, de rechter is om de hoge frequentie behandeling te activeren.
De aanvankelijke instellingen zijn: hoge frequentie behandelmethode uit en pulseer
behandelingsmethode actief.
24

Continue hoge frequentie vibratie
zonder pulsaties wordt geactiveerd
middels de activatie van de pulseer
behandelmethode en activatie van de
hoge frequentie behandelingsmethode.

Door zowel hoge frequentie vibratie
als de pulseer behandelmethode te
activeren, wordt een gecombineerde
behandeling gestart. De
behandelmethode is nu: vibrerend
pulserend.
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8.4

Numeriek toetsenbord

Een numeriek toetsenbord is te vinden via het scherm met timer instellingen. Een numeriek
toetsenbord wordt voornamelijk gebruikt voor service doeleinden.
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9.

Onderhoud en reiniging

Loop het apparaat regelmatig na op zichtbare schade en gebreken en vervang accessoires indien
noodzakelijk.

9.1

Onderhoud en reiniging van de behandelbekers

Reinig de behandelbekers na elk gebruik zorgvuldig met een mild desinfecterend middel of mild
schoonmaakmiddel. Verwijder de zachte opzetstukken in geval van grote behandelbekers (60 mm en
80 mm) tijdens de reiniging. De behandelbekers zijn niet autoclaveerbaar.
De behandelbeker is voorzien van een klein, witkleurig filter wat stof en vuil opvangt zodat dit niet
in het apparaat kan komen. Let erop dat dit filter niet wordt aangeraakt tijdens het reinigen van de
behandelbeker. Het reinigingsmiddel zou het filter kunnen verstoppen.
De fabrikant raadt aan om de opzetstukken te vervangen zodra er zichtbare gebruikerssporen
ontstaan of wanneer de behandelbekers langer dan drie maanden ongebruikt zijn.

9.2

Reinigen van de hoofdunit en andere onderdelen

Reinig de PhysioTouch® - LymphaTouch® hoofdunit, kabel en behandelunit door deze af te nemen met
een schone doek met mild schoonmaakmiddel. Vermijd daarbij contact met het scherm. Autoclaveer
de onderdelen niet.
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10. Problemen oplossen
Onderstaande rubriek verschaft begeleiding bij verschillende probleemscenario’s. Indien
onderstaande suggesties het probleem niet op kunnen lossen, neem dan contact op een verkooppunt
voor instructies of stuur het apparaat retour voor service.
Probleem: Apparaat gaat niet aan.
• Mogelijk is de batterij leeg. Door aansluiting op netstroom zal de batterij opladen, en is het
apparaat in staat om direct te functioneren via netstroom.
• Mogelijk is er sprake van een interne storing waardoor het systeem uitgeschakeld is. Houdt de
aan/uit schakelaar 10 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten.
Probleem: De behandelkabel is ontkoppelt
• Zorg ervoor dat de behandelkabel adequaat aangesloten is op zowel het
apparaat als de behandelunit. Neem contact op met de serviceafdeling indien
noodzakelijk.
Probleem: Er vindt geen zuiging plaats wanneer de behandelunit op de huid
van de patiënt geplaatst wordt.
•
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Wanneer de behandelbeker niet correct aangesloten is, verschijnt een
foutmelding in het scherm. Controleer of de behandelbeker correct is aangesloten op de
behandelunit. Vervang de behandelbeker indien nodig.

Probleem: Apparaat is oververhit
• Het apparaat is lange tijd op maximale capaciteit gebruikt of is lange tijd
gebruikt in een warme omgeving.
• Wacht tot de hoofdunit afgekoeld is en de foutmelding verdwijnt.

Probleem: Zuiging start, maar de ingestelde negatieve druk wordt niet bereikt.
• Controleer of de behandelbeker goed past of het te behandelen lichaamsdeel. Probeer een plek
te vingen waar het gewenste vacuüm bereikt wordt of vervang de behandelbeker voor een andere
maat.
• Mogelijk is het filter van de behandelbeker verstopt. Vervang de behandelbeker.
• Controleer of de behandelbeker goed is aangesloten op de behandelunit.
• Controleer of het zachte opzetstuk adequaat is bevestigd aan de behandelbeker en of de
behandelbeker intact is.
• Gebruikerssporen aan de behandelbeker kunnen resulteren in ‘lekkage’. Controleer de
behandelbeker en vervang deze indien noodzakelijk.
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11.

Service

Indien onderstaande storingen of foutmeldingen zich voordoen, probeer dan het apparaat te resetten
door de aan/uit schakelaar 10 seconden ingedrukt te houden. Als de foutmelding niet verdwijnt, neem
dan contact op met de verkoper en geef de foutcode rechts onderin het scherm door.

Waarschuwing, Gevaar – Alleen door HLD Healthy Life Devices Ltd. gecertificeerde personen zijn
geautoriseerd om service te verlenen. Service of reparatie door ongeautoriseerde personen doet de
garantie vervallen en kan ernstig letsel of schade aan apparaat als gevolg hebben.
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12. Software upgrade
LymphaTouch Inc. geeft regelmatig software updates voor de PhysioTouch® - LymphaTouch® unit uit.
De software kan eenvoudig geüpgraded worden met behulp van een USB-stick.
De software upgrade wordt aangeboden via email, internet of per USB-stick. Meer gedetailleerde
instructies over het uitvoeren van de software upgrade en een uitgebreide beschrijving van de nieuwe
software eigenschappen ontvangt u bij de software upgrade.
Pak, na ontvangst van een software update, de bestanden uit het ZIP-bestand uit op een USB-stick.
Plaats de bestanden in de root van de USB-stick. De volgende twee documenten moeten op de USBstick verschijnen tijdens het upgraden: hld_update_2.xx.img en upgrade.spec. Overige aanwezige
bestanden op de USB-stick kunnen het upgrade proces geenszins verhinderen.
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Vervolg de software upgrade volgens onderstaande stappen:
•
•
•
•
•
•

•

Houdt het apparaat aangesloten op netstroom tijdens de upgrade.
Zet het apparaat uit.
Plaats de USB-stick in de USB-poort aan de linkerkant van het apparaat.
Zet het apparaat aan en volg de instructies die op het scherm verschijnen.
Verwijder de USB-stick niet totdat de instructies aangeven dat deze verwijderd moet worden.
Het apparaat zal opnieuw opstarten en het hoofdscherm en de behandelunit updaten indien
noodzakelijk. Indien de behandelunit niet aangesloten is tijdens het moment van upgraden, dan
zal deze upgrade plaatsvinden de eerstvolgende keer dat de behandelunit weer aangesloten
is.
De upgrade is voltooid en het apparaat is klaar voor gebruik.

Wanneer u meerdere PhysioTouch® - LymphaTouch® apparaten in gebruikt heeft, adviseren wij om alle
apparaten naar hetzelfde softwareniveau te upgraden.

32

13. Afvoer instructies
Dit betreft een elektrisch apparaat met een lithium-ion batterij als interne energiebron. Voer
dit apparaat niet af met het reguliere huishoudvuil aan het einde van de levensduur. Neem
milieumaatregelen in acht: breng dit apparaat ter recycling naar een officieel inzamelpunt voor
elektronisch gereedschap. Neem contact op met de locatie recycle organisatie voor plaatselijke afvoer
informatie.
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14. Technische data
Afmeting (l x h x b)

19 x 10 x 9,5 cm

Gewicht

Hoofdunit 1.2 kg

Stroomvereiste

Batterij

Adapter

100-240 VAC, 50/60 Hz

Type
Vervangingsinterval

HLD-2200 Lithium Ion 10,8V,
5.2Ah, 56Wh
~3 jaar

Batterijduur in gebruik

8 uur

Batterijduur in stand-by

18 uur (*)

Oplaadtijd tijdens gebruik

8 uur (*)

Oplaadtijd in stand-by

5 uur (*)

(*) Geschatte tijd. Tijd kan variëren als gevolg van temperatuur van de omgeving en/ of apparaat. Let
op: levensduur van de adapter is twee jaar.
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Omgeving omstandigheden

Gebruik

10°C - 40°C,
Vochtigheid 15 - 93% condensvrij,
Hoogte 0 - 3000 m

Opslag en vervoer

0° - 40° C,
vochtigheid 15 - 95% condensvrij,
hoogte 0 - 3000 m
Medisch apparaat (CE-MDD), klasse 2a

Classificatie
Standaardisatie volgens
Aanpassing negatieve
druk
Prestatie specificaties

Beoogde levensduur

ISO 13485:2003
IEC 60601-1
IEC 60601-1-11
Bereik 0-250 mmHg
Accuratesse ± 10% + ± 10 mmHg

Aanpassing pulsatie

Bereik 0.5-5 s
Accuratesse ± 10% + ± 0.05s

Aanpassing vibratie

Bereik 20-90 Hz
Accuratesse ± 10%
5 jaar
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15. EMC

15.1 Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische emissies
De PhysioTouch® - LymphaTouch® is bestemd voor gebruik in de hieronder vermelde
elektromagnetische omgeving. De gebruiker van de PhysioTouch® - LymphaTouch® moet ervoor
zorgen dat het wordt gebruikt in een dergelijke omgeving.
Waarschuwing: Gebruik van accessoires, transducers en kabels anders dan de gespecificeerde, met
uitzondering van transducers en kabels verkocht door HLD Healthy Life Devices als vervangende
onderdelen voor interne componenten, kunnen resulteren in verhoging van elektromagnetische
emissies of afname van de immuniteit van het apparaat voor dergelijke emissies.
Waarschuwing: PhysioTouch® - LymphaTouch® is niet te gebruiken in de buurt van of overlappend met
andere apparatuur. Indien naburig of overlappend gebruik noodzakelijk is, moet de PhysioTouch® LymphaTouch® geobserveerd worden om normale werking in de configuratie te waarborgen.
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Emissie tests overeenkomstig test specificaties IEC 60601-1-2.

Emissie test

Compliance

Elektromagnetische omgeving - leidraad

RF emissies CISPR 11

Groep 1

De PhysioTouch® - LymphaTouch® maakt uitsluitend
voor zijn interne functie gebruik van RF-energie. De
RF-emissie is daarom erg laag en zal waarschijnlijk
geen interferentie veroorzaken in elektronische
apparatuur die in de buurt van het apparaat is
geplaatst.

RF emissies CISPR 11

Klasse B

Harmonische emissies IEC
61000-3-2

Niet van
toepassing
(low input
power)
Conform

Spanningsfluctuatie /
flikkering IEC 61000-3-3

De PhysioTouch® - LymphaTouch® is geschikt voor
gebruik op alle locaties, inclusief woonlocaties en
gebouwen die rechtstreeks zijn aangesloten op het
publieke laagspanningsnet.
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15.2 Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische immuniteit
The PhysioTouch® - LymphaTouch® is bestemd voor gebruik in de hieronder vermelde
elektromagnetische omgeving. De gebruiker van de PhysioTouch® - LymphaTouch® dient ervoor
te zorgen dat het apparaat wordt gebruikt in een dergelijke omgeving. Draagbare en mobiele
RF-communicatieapparatuur kan elektrische medische apparatuur beïnvloeden. Draadloze
communicatieapparatuur zoals draadloze netwerkapparatuur, mobiele telefonie en draagbare
telefoons en bijbehorende basisstations en walkietalkies kunnen deze apparaten beïnvloeden
en moeten minimaal afstand d (zie tabel pagina 40-41) verwijderd blijven van PhysioTouch® LymphaTouch® en bijbehorende kabels.
Immuniteitstests

IEC 60601
testniveau

Compliance
niveau

Elektromagnetische omgeving –
Richtlijnen

Elektrostatische
ontlading (ESD) IEC
61000-4-2

± 6 kV contact
± 8 kV lucht

± 6 kV contact
± 8 kV lucht

Elektrische snelle
± 2 kV voor
stroomstoot IEC 61000- voeding
4-4
± 1 kV voor in-/
uitvoer

± 2 kV voor
voeding
± 1 kV voor in-/
uitvoer

Vloeren moeten van hout, beton of
keramische tegels zijn. Indien de vloer
bedekt is met synthetisch materiaal
moet de relatieve luchtvochtigheid 30%
bedragen.
De kwaliteit van de netvoeding moet
overeenkomen met die van een
typische commerciële of ziekenhuis
omgeving.
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Immuniteit test

IEC 60601
test level

Compliance level

Elektromagnetische
omgeving –
Richtlijnen

Spanningspieken
IEC 61000-4-5

± 1 kV kabel naar kabel
± 2 kV kabel naar massa

± 1 kV kabel naar kabel
± 2 kV kabel naar massa

De kwaliteit van de
netvoeding moet
overeenkomen met
die van een typische
commerciële of
ziekenhuis omgeving.

Spanningsdalingen,
kortstondige
onderbrekingen en
spanningsverschillen
voor voeding
IEC 61000-4-11
1

<5 % UT (>95 % daling in
UT)
voor 0,5 cycli;
40 % UT (60 % daling in
UT)
voor 5 cycli;
70 % UT (30 % daling in
UT ) voor 25 cycli;
<5 % UT (>95 % daling in
UT)
voor 5 sec

<5 % UT (>95 % daling in
UT)
voor 0,5 cycli;
40 % UT (60 % daling in
UT)
voor 5 cycli;
70 % UT (30 % daling in
UT ) voor 25 cycli;
<5 % UT (>95 % daling in
UT)
voor 5 sec

De netspanning moet
van dezelfde kwaliteit zijn
als in een commerciële
of ziekenhuis omgeving.
Indien gebruiker
de PhysioTouch® LymphaTouch® wil
blijven gebruiken tijdens
stroomstoringen, wordt
aanbevolen het apparaat
via de accu te gebruiken.

Magnetische Velden
op netfrequentie
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

De magnetische Velden
op netwerkfrequentie
moet overeenkomen
met die van een
typische commerciële of
ziekenhuis omgeving.

Opmerking: UT is de netwisselspanning vóór toepassing van het testniveau.
39

Immuniteitstest

IEC 60601
testniveau

Conform

Electromagnetic environment – guidance

Geleide RF IEC
61000-4-6

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz

3 Vrms

Uitstralende RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2.5 GHz

3 V/m

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur
mag niet dichterbij een onderdeel van, PhysioTouch® LymphaTouch® inclusief kabels, worden gebruikt dan op
de aanbevolen afstand, berend via de vergelijking die
van toepassing is op de frequentie van het zendapparaat.
Aanbevolen afstand
d=1.2*√(P) MHz tot 800 MHz
d=2.3*√(P)800 MHz tot 2,5 GHz
Waarbij P staat voor het nominale maximumvermogen van
het zendapparaat in watt (W) volgens de fabrikant van het
zendapparaat, en d voor de aanbevolen afstand in meters
(m).
Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals bepaald door
een elektromagnetische meting ter plaatsea , moeten
minder bedragen dan het compliantieniveau in elk
frequentiebereikb .
Storingen kunnen zich voordoen in de nabijheid van
apparatuur gemarkeerd met volgend symbool:

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing
OPMERKING 2 Deze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle situaties. Elektromagnetische geleiding wordt beïnvloed door de absorptie en reflectie van
gebouwen, objecten en mensen.
Veldsterktes van vaste zenders, zoals basisstations voor radio (GSM/draadloos) telefoon en mobiele radio, amateur radio, AM en FM radio uitzending en
TV uitzending kan niet theoretisch nauwkeurig voorspeld worden. Om de elektromagnetische als gevolg van vaste RF-zenders te kunnen bepalen dient
een elektromagnetisch onderzoek op locatie te worden overwogen.
Indien de gemeten veldsterkte op locatie, de bovengenoemde normen overtreft, zal getest moeten worden of de PhysioTouch normaal functioneert.
Indien functioneren afwijkt van de norm zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals relocatie of verplaatsing van de the PhysioTouch.
b
In frequentiebereik 150 kHz tot 80 MHz, mag de veldsterkte maximaal 3 V/m bedragen.
a
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Aanbevolen afstand tussen draagbare en mobiele communicatieapparatuur en de PhysioTouch® LymphaTouch®
De PhysioTouch® - LymphaTouch® is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving
waarin uitgestraald RF-storingen worden gecontroleerd. De klant of gebruiker van PhysioTouch®
- LymphaTouch® kan elektromagnetische onderbrekingen helpen voorkomen door een minimale
afstand in acht te nemen tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders)
en de PhysioTouch® - LymphaTouch® zoals hieronder aanbevolen, overeenkomstig het maximale
uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.
Maximaal
Scheidingsafstand overeenkomstig frequentie van zendapparatuur (m)
uitgangsvermogen van 150kHz – 80MHz
80MHz – 800MHz
800MHz – 2.5GHz
zendapparatuur
d=1.2*√P
d=1.2*√P
d=2.3*√P
W
0.01
0.12
0.12
0.23
0.1
0.37
0.37
0.74
1
1.2
1.2
2.3
10
3.7
3.7
7.4
100
12
12
23
Voor zendapparatuur met een maximaal uitgangsvermogen want niet wordt weergegeven in bovenstaande
tabel, geldt als aanbevolen scheidingsafstand d in meters (M) een schatting op basis van de vergelijking
van frequentie van de zendapparatuur, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van het zendapparaat in
watt (W) volgens de fabrikant van het apparaat vertegenwoordigd. OPMERKING 1: bij 80 MHz en 800 MHz,
geldt de afstand voor het hoogste frequentiebereik. OPMERKING 2: deze richtlijnen gelden mogelijk niet in
alle situaties. Elektromagnetische geleiding wordt beïnvloed door de absorptie en reflectie van gebouwen,
objecten en mensen.
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