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1. BESKRIVNING
AVACEN 100 är en enhet för torr värmeterapi enligt FDA klass II. Den består av en kontrollpanel,
en värmedyna i metall och en vakuumkammare med en uppblåsbar manschett. Vakuumpumpen
och värmekällan finns i enhetens bas. För korrekt användning och rengöring MÅSTE AVACEN 100
användas med hygienhandskarna. Det går att köpa extra handskar här:
https://avacen.com/parts/

2. PACKA UPP ENHETEN
Lådan med AVACEN 100 innehåller enheten, en sladd, kraftaggregat, handskar, extra hållare för
vakuumkammaren och denna bruksanvisning. Lyft upp cellplasten från lådan och lyft sedan upp
AVACEN 100 med båda händerna. Behåll emballaget och lådan utifall att du behöver returnera
din AVACEN 100 i framtiden.

3. NORMAL ANVÄNDNING
AVACEN 100 är utformad för att tillhandahålla torr värmeterapi. Behandlingens längd och hur
många gånger per dag AVACEN 100 används baseras på rådgivning från vårdpersonal eller
avsaknad av effekt av behandlingen. Standardbehandling är: 15 minuter när du går upp på
morgonen, på VÄNSTER hand (tips för att komma ihåg: V står för Vänster och för Vakna) och 15
minuter på HÖGER hand innan du går och lägger dig. Behandling bör endast utföras när händerna
är i tillräckligt hälsosamt skick.
Om du känner mycket obehag (och redan har försökt att minska värmen) är detta inte normalt.
Om det händer, sluta genast att använda AVACEN 100 och rapportera problemet till AVACENs
medicinska support genom att ringa (888) 4-AVACEN (888-428-2236), eller skicka ett e-mail till
CustomerService@AVACEN.com

4. ANVÄNDNING
USA: AVACEN 100 är en enhet för värmeterapi för att tillfälligt lindra en mild smärta och stelhet i
leder och muskler; för att lindra smärta i lederna orsakat av artrit, muskelspasmer, lindriga
stukningar; för muskelavslappning; och för att tillfälligt öka cirkulationen.
Utanför USA: AVACEN 100 är en enhet för värmeterapi för att tillfälligt minska lindrig smärta och
stelhet i leder och muskler, för att lindra smärta i lederna orsakat av artrit, muskelspasmer,
lindriga stukningar; för att lindra smärta från fibromyalgi; för muskelavslappning; och för att
tillfälligt öka mikrocirkulationen.

5. KONTRAINDIKATIONER
Även om inga problem har rapporterats rekommenderas det att du kontaktar en doktor innan
användning av AVACEN 100 om du är under 18 år, är gravid eller har en kroppstemperatur som
överstiger 37,5°C. Använd inte AVACEN 100 på händer som har öppna sår eller utslag.
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6. VARNINGAR & FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
VARNINGAR används för att påvisa faror som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER används för att varna om potentiellt skadliga situationer. Om
försiktighetsåtgärderna inte följs kan detta resultera i lindriga till medelsvåra skador för
användaren eller patienten, eller skador på enheten eller andra objekt.

Varningar
•
•
•
•
•

Enheten är INTE utformad för att tillhandahålla tillräckligt mycket värme om kroppens
inre temperatur faller okontrollerbart eller är lägre än 35°C. I dessa fall bör du SÖKA
VÅRD OMEDELBART!
Det är inte tillåtet att göra ändringar på enheten.
Använd inte AVACEN 100 med andra enheter eller tillbehör om detta inte beskrivs i denna
bruksanvisning.
Kvävningsrisk – innehåller små delar. Håll utom räckhåll för barn.
Strypningsrisk – innehåller en lång sladd som kan orsaka strypning om den används på fel
sätt. Håll utom räckhåll för barn.

Försiktighetsåtgärder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Följande försiktighetsåtgärder är endast riktlinjer och är inte ämnade att ersätta råd från
vårdgivare. Om negativa effekter uppstår när du använder produkten, vänligen sluta
användningen och kontakta din vårdgivare.
Använd med försiktighet. Kan orsaka svåra brännskador. Använd ej på mycket känslig hud
eller vid mycket dålig blodcirkulation.
Obevakad användning av AVACEN 100 av barn eller personer med
funktionsnedsättningar kan medföra faror.
Använd ej AVACEN 100 med oljor, salvor eller krämer då detta kan orsaka hudirritation.
För att förebygga skador på handsken och den uppblåsbara manschetten, avlägsna alla
smycken (ringar, armband och klockor) från handen som ska behandlas.
Använd ej AVACEN 100 på händer som har öppna sår. Eventuellt stort obehag (om du
redan har försökt att minska temperaturen) är inte normalt.
Metallimplantat – var uppmärksam på tecken på obehagligt hög värme som kan skapas på
området som behandlas. Om detta händer, avsluta användningen.
Om stort obehag eller mycket hög värme uppstår, sluta genast att använda AVACEN 100
och rapportera problemet till AVACENs medicinska support på (888) 4-AVACEN (888-4282236) eller skicka ett e-mail till CustomerService@AVACEN.com.
Om enheten inte stängs av när du trycker på PÅ/AV-knappen, dra ur sladden.
För att ta bort handen från vakuumkammaren när som helst, släpp ut luft från den
uppblåsbara manschetten genom att trycka på knappen för tryckutjämning under
manschetten.
Även om inga problem har rapporterats bör du rådfråga din vårdgivare innan du använder
AVACEN 100 om du:
• Har maligna sjukdomar
• Är gravid
• Har kroniskt heta eller svullna leder i händerna, fingrarna eller handlederna
• Har problem med kroppens cirkulation
• Nyligen har fått en akut skada på handen, fingrarna eller handleden
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7. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
•
•
•
•
•
•
•

Vänligen läs hela bruksanvisningen för AVACEN 100 innan du använder enheten.
För kontinuerligt skydd mot brand och chock, använd endast enheten med sladden som
medföljer, AVACEN del nummer 50-100000.
Förvara inte AVACEN 100 i direkt solljus. AVACEN 100 bör förvaras på en ren och välventilerad
plats vid rumstemperatur. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Om du förvarar
enheten i en kasse eller påse bör den vara öppen för ventilering.
Enheten får ej användas utomhus i regn, snö eller under vatten. Även om enheten är skyddad
mot vertikalt droppande vatten är den inte vattentät och bör ej användas i våta omgivningar.
Att trycka för hårt på värmeplattan kan göra att AVACEN 100 blir ineffektiv.
Den medföljande sladden används för att ansluta AVACEN 100 till en strömkälla. Om enheten
inte stängs av när PÅ/AV-knappen trycks, eller om du misstänker att det har uppstått ett fel,
koppla omedelbart av enheten eller stäng av strömmen.
Enheten följer riktlinjerna i del 18 av bestämmelserna från FCC samt internationell standard
för elektromagnetisk kompatibilitet. Förutsättningar för användning:
1) Enheten får inte orsaka skadlig störning. 2) Enheten måste kunna motstå störningar,
inklusive störningar som kan orsaka felfunktion.
Dessa begränsningar är utformade för att tillhandahålla normalt skydd mot skadliga
störningar som kan uppstå vid hemmabruk. Dock går det inte att garantera att störningar inte
kan uppstå i vissa installationer. Om enheten orsakar störningar för TV- eller radiomottagning,
vilket kan kontrolleras genom att stänga av enheten, bör du korrigera störningen genom att:
• Justera antennen.
• Förflytta systemet i förhållande till antennen.
• Förflytta systemet bort från mottagaren.
• Ansluta systemet på en annan plats så att systemet och mottagaren använder olika
kretsar.

Temperatur
Relativ
fuktighet
Atmosfäriskt
tryck

Förhållanden för omgivningen
Operativ 10°C till 40°C
Förvaring 0°C till 60°C
Operativ 30 till 75%
Förvaring 10 till 95%
Operativ 700 till 1060hPa
Förvaring 500 till 1060hPa

AC för ingångsspänning
Förväntad driftlivslängd för utrustning
och tillbehör
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8. KONTAK
KTINFORM
MATION
Fabrikör:
AVACEN
N Medical
9835 Caarroll Centre Rd. #104
San Diego, CA 9212
26

Europeisk representant:
MDSS
Shiffgrraben 41
30175
5 Hannover,, Tyskland

Telefon: (888) 4-AV
VACEN (888
8-428-2236
6)
A
om
Webb: AVACEN.co
E-mail: CustomerService@AV
VACEN.com

9. SYMBOLLER
bol
Symb

Beskrivn
ning
PÅ/AV-knaapp

✔
▲▼◄►
▂▅▇
▇

Knapp för OK/Godkän
nn/Bekräftaa/Välj
Knapp för Upp/Ner/V
Vänster/Högger
Temperatu
urinställningar för Låg//Medium/H
Hög
Avlägsna aalla smycken och armb
bandsur innan du för in
n handen i enheten.
e
Håll ärmen
n utanför deen uppblåsbara manscchetten.
Varning: Se anvisninggarna
Läs bruksaanvisningen
n
ör atmosfärriskt tryck
Intervall fö
ör temperattur
Intervall fö
ör luftfuktigghet
Intervall fö

IP21
1

n
Skyddsnivåå mot andra objekt occh vatten: skkydd mot o
objekt som är
ä större än
och mot verrtikalt droppande vatten
12,5 mm o
plicerad dell
Typ BF app
hushållsavfaallet
Släng ej i h
on för ekonomisk repreesentant
Informatio

Fabrikör
Anger att eenheten up
ppfyller europeiska direktiv
med 47 CFR
I enighet m
R del 18 för industriell, vetenskaplig och med
dicinsk
utrustningg
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10. ANVÄ
ÄNDARAN
NVISNINGAR (AN
NVÄNDNIING I NORMALLÄ
ÄGE)
Koppla sladden
n till kontakkten på deen nedre delen av deen
ut sladden till korrektt uttag
högraa sidopaneelen. Anslu
(väggguttag):
100-2
240V~, 50--60Hz.

Internationell aanvändnin
ng: Se till att du anväänder korreekt
sladd
d och uttagg för landet där du an
nvänder diin AVACEN
N
100. Kontakta A
AVACEN om
m kontakten inte passar.
e
haar förvaratts på en kall eller varrm plats, lååt AVACEN 100 nå ru
umstemperatur undeer
Om enheten
en tim
mme innan
n du slår på den.
p AVACEN
N 100 geno
om att tryccka på -knappen
p
på
Sätt på
den vänstra
v
sidan av konttrollpaneleen. Enheteens displayy
komm
mer att visa ett välko
omstmeddelande och sedan ettt

Avlägs
A
sna smycke
en
frå
ån handen

medd
delande so
om påminn
ner dig om att avlägssna smyckeen
Uppv
värmning
och armbandsu
a
ur för att fö
örhindra skador på handsken
h
o
och
Vänli
igen vänta
a
mansschetten. D
Detta följs av meddeelandet ”Up
ppvärmnin
ng,
Vänligen vänta””.
plattan värms upp, avvlägsna alla smycken
n
Medaan värmep
(ringaar, armban
nd och arm
mbandsur) från handen som skka
behandlas. Om du har påå dig långa ärmar, draa upp ärmen så
en uppblåssbara man
nschetten ssitter direkkt på huden.
att de
Den uppblåsba
u
ra mansch
hetten funggerar EJ om
m den vilar på ett armbandsurr eller en ärm.
ä mycket vviktigt att AVACEN
A
100 placeraas på en jämn yta och att din hand INTE är
ä i
Det är
vakuu
umkammaaren när du
u slår på enheten. Om din hand är i vaku
uumkammaaren (och vilar på
värmeplattan) n
när enheteen slås på kan enhettens dator inte mäta trycket påå din hand på korrekkt
v
mmaren, stäng
s
av en
nheten, ta bort
sätt. Om du slår på enhetten när handen är i vakuumkam
handen, och slåå på enhetten igen.
n
on använder enheten
n kan den vila i ”Stan
ndby”-lägee så att värrmeplattan
Obs: Om mer än en perso
F mer infformation om Standbyär varm mellan användningar och sså att enheeten inte sttängs av. För
ns del ”Anvvändning i Standby-läge”.
nvisningen
läget,, vänligen se bruksan
p (eller vid
d
VALFRITT: Under tiden dåå enheten värms upp
annatt tillfälle) kkan de bakkre benen på AVACEN 100
under anväändning. Vrrid
justeras för att optimera komfort u
urs för att dra
benen moturs fför att förlänga dem och medu
ndaren vilaa sin armbååge på
in dem. Detta lååter använ
de behöveer vrida
et eller på annan ytaa utan att d
borde
handleden på eett obekvämt sätt. Efftersom AV
VACEN 100
0
nds under 10-30 min
nuter (dettta kan väljaas av
använ
använ
ndaren) reekommend
deras det aatt användaren justeerar
benen innan an
nvändning..
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Sätt
S
hands
sken
på h
handen
n

Det tarr cirka tre m
minuter fö
ör enheten att värmaas upp
(beroende på rum
mstemperaaturen). I sslutet av
uppvärrmningen vvisar enhetens displaay meddelandet ”Sättt
handskken på han
nden”.
n på handeen som skaa behandlaas. Alla fyraa
Sätt på handsken
ns större uttrymme, och
o tummeen i
fingrar bör vara i handsken
nstra eller högra utryymmet. Viktigt: Lämna 1 cm
det vän
utrymm
me längst upp i hand
dsken när du för in handen
h
i
enhete
en.

under kom
mmer lampan att sluta att lysa
Efter ettt par seku
orange
e och visa ggrönt (”A” på kontrollpanelen i bilden tilll höger).

n har värm
mts upp visar enhetens display
När värrmeplattan
”För in handen, TTryck ✔”och piper..

KTA in han
nden (i han
ndsken) i d
den uppblååsbara
För SAK
För in ha
anden
den upphöjjda, ovala
mansch
hetten. Haanden bör vila med d
Try
yck ✔
H de fyrra
delen av
a värmeplattan i mitten av handflatan. Håll
fingrarna på deleen av värmeplattan för fingerto
opparna fö
ör att få en
n så effektiv behandling som
möjligtt.
Diagra
am över väärmeplattaan i metall

Placera
fingerttopparna här
h
Hygienhandsken
bör stickka ut från
mansche
etten.

Placera
handleden här
Placcera handfflatans
bakre del vid basen

p ✔ för attt ange attt din hand är i handssken och deen uppblåsbara man
nschetten, och att
Tryck på
tan i metalll.
den är på rätt position på värmeplatt
v
AV-knappen
du
VIKTIGTT: Om du rråkar tryckka på PÅ/A
istället, ta bortt handen frrån enheteen innan d
slår på den igen.
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Ange tid ▲ ▼
Ange temp ◄ ►

Ange tidslängd för behandlingen (10 – 30 minuter) på
kontrollpanelen genom att trycka på ▲ och ▼. Ange
temperaturen (hög, medel eller låg) genom att trycka på ◄
och ►. ELLER, gör inga inställningar för att påbörja
behandling på 15 minuter med hög temperatur. Dessa
inställningar kan ändras när som helst under användning.

Tid:
15:00
Temp: Hög
▇

Tryck på ✔ på kontrollpanelen för att ange att temperaturen och tiden har angetts, eller gör
ingenting för att använda standardtid på 15 minuter och hög temperatur. Inställningarna för tid
och temperatur kan ändras när som helst under användning.
Obs: För bästa resultat bör hög temperatur användas. Välj endast medium eller låg temperatur
om hög temperatur är mycket obehagligt. Värmeplattan kommer att kännas varm under
användning. Om en lägre temperatur används kan du efter ett par behandlingar öka
temperaturen för att se om obehaget har minskat.

11. TILLSLUTNING AV MANSCHETTEN
Meddelandet ”Sluter manschett” visas när motorn för
enhetens vakuum är igång. Under meddelandet visas hur
mycket vakuum som används. När mätaren fyller hela
panelen har fullt vakuum uppnåtts.

Sluter manschett
███████
Min

Max

VIKTIGT: Förseglingen i botten av vakuumkammaren kan ha lossnat under frakten eller när
enheten packades upp. Om förseglingen inte är på korrekt plats kommer vakuumkammaren inte
att förseglas. Vänligen se delen om felsökning i den här guiden för enkla sätt att lösa problemet.
Indikator för tryck

12. INDIKATOR FÖR TRYCK

Tid/Temp:14:57▇
██

När enheten har förseglats korrekt visar den övre linjen av
enhetens display den resterande tiden för behandlingen
För lite
För mycket
samt temperaturen. Den nedre linjen på enhetens display
visar trycket på handen (enhetens Hand Pressure Indicator – HPI).
HPI visar om handen utövar rätt nivå av tryck. Den optimala zonen är då den dubbla kolumnen är
i närheten av mitten.

För högt tryck gör att enheten piper och visar
meddelandet ”Lyft handflatan något”.
För lågt tryck gör att enheten piper och visar ett
meddelande för att trycka ner handen. HPI i mitten ser till
att användaren får korrekt behandling.

171207
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13. PAUSA EN SESSION
PAUS: Ett tryck på ✔-knappen under behandlingen pausar
timern och enhetens vakuum-motor. Ett andra tryck på
knappen gör att de aktiveras igen.

Tid/Temp: 14:57▇
Pausad

14. JUSTERA TID FÖR BEHANDLING
Ett tryck på ▲-knappen under behandlingen gör att timern ökar, och att hålla ner ▲-knappen
gör att timern ökar tills den når den förinställda tiden. Ett tryck på ▼-knappen på
kontrollpanelen under behandlingen gör att timern minskar, och att hålla ner ▼-knappen gör att
timern minskar tills den når noll (00:00). Sedan stängs AVACEN 100 av.

15. JUSTERA TEMPERATUR FÖR BEHANDLING
Justera temperaturen från hög till medium och till låg (och tillbaka till hög igen) genom att trycka
på ◄ eller ► under behandlingen.

16. AVSLUTA BEHANDLINGEN
När timern når noll börjar enheten att stänga av sig.
Manschetten kommer att tömmas på luft, och meddelandet
”Avlägsna långsamt handen” visas. Ta bort handen från
vakuumkammaren. Ta av handsken och släng, eller behåll
för egen användning vid ett senare tillfälle. Ett par
sekunder efter att behandlingen är avslutad visar enheten
”Stänger av” på displayen, och stängs sedan av.

Avlägsna
långsamt handen
Stänger
av

17. STÄNGA AV ENHETEN
Om -knappen trycks stängs enheten av. Manschetten
töms på luft, och meddelandet ”Avlägsna långsamt
handen” visas. Avlägsna handen från vakuumkammaren.
Efter ett par sekunder visas meddelandet ”Stänger av” på
enhetens display, och enheten stängs av.

Avlägsna
långsamt handen

Om ett problem uppstår under drift kommer enheten att
visa ett felmeddelande. Om den inte kan återhämta sig
stängs enheten av. När den har stängts av kommer
enhetens display fortsatt att visa felmeddelandet.

Enheten har ej
Slutits korrekt

Stänger
av

Kalibrering
misslyckades
Enheten har ej
vakuumförseglats
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18. ANVÄNDNING I STANDBY-LÄGE
Om AVACEN 100 är PÅ kan enheten stängas av genom att
trycka på -knappen på kontrollpanelen och vänta tills den
gröna lampan släcks. Om AVACEN 100 är AV eller precis har
stängts av, håll ner ✔ på kontrollpanelen och tryck sedan
på -knappen. Enhetens display kommer då att visa
”Startar standby-läge”.

Startar
standby-läge
Avlägsna smycken
från handen

Vid start visas meddelandet ”Avlägsna smycken från
handen”, ”Uppvärmning, vänligen vänta…” och, efter cirka
tre minuter, meddelandet ”Sätt handsken på handen”.
Enheten visar sedan meddelandet ”För in handen, Tryck
✔".

Uppvärmning
Vänligen vänta
Sätt handsken
på handen
För in handen
Tryck ✔

Användning sker på samma sätt som i bruksanvisningens
del ”Användning i normalläge”.

Avlägsna
långsamt handen

I slutet av en behandling i standby-läge visas meddelandet
”Avlägsna långsamt handen” under en kort stund, och
sedan meddelandet ”Stannar i standby-läge”. Efter ett par
sekunder visas startmeddelandet och meddelandet ”För in
handen”. -knappen kan tryckas när som helst för att
stänga av standby-läge och stänga av AVACEN 100.

Stannar i
standby-läge
För in handen
Tryck ✔

AVACEN 100 är nu redo för nästa användare eller användning. Enhetens övriga funktioner är
desamma som beskrivs i bruksanvisningarnas del ”Användning i normalläge”.

19. SPELLÄGE
För att starta spelläget, tryck på ▲ när meddelandet "För in handen / Tryck ✔" visas på
displayen (när enheten har värmts upp). Att trycka på▲-knappen medan enheten värms upp har
ingen effekt. När spelläget har ställts in finns det kvar även om man stänger av enheten (samt i
standby-läge). Spelläget stängs av när sladden tas ur AVACEN 100, eller vid tryck på NER när
meddelandet ”För in handen / Tryck ✔" visas.
Spelläget används för att uppmuntra användaren att bibehålla rätt tryck på värmeplattan.
Indikatorn för hur mycket tryck handen utövar (Hand Pressure Indicator, HPI) kan ses i den nedre
delen av enhetens display och används för spelläget. Målet är att få så många poäng som möjligt
genom att hålla HPI så nära mitten av displayen som möjligt.
Indikator för handens tryck

3000

14:57▇
██

Min
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En förstorad bild av den nedre raden på enhetens display visar antal poäng användaren kan få
per sekund. Antalet poäng är baserat på HPI, och användaren får fler poäng när de håller HPI i
mitten av skärmen. Om meddelandet ”Lyft handflatan något” eller ”Tryck lätt ned handflatan”
visas hör användaren ett pip, och 10 000 poäng dras från det totala antalet poäng per sekund.

████████████████
Det går att få upp till 60 000 poäng per minut. Därför kan användaren samla upp till 1 200 000
poäng under en 20-minutersbehandling (med fler eller färre poäng totalt beroende på
behandlingens tidslängd). Om användaren får hälften av alla möjliga poäng (d.v.s. 600 000 poäng
under en 20-minutersbehandling) betyder det att de har gjort ett bra jobb med att hålla handen
på korrekt plats på värmeplattan. Slutresultatet kan även användas för att mäta handens position
under behandlingar som inte ses över av till exempel vårdpersonal. Enheten måste användas i
minst 10 minuter för att kunna samla poäng.
I slutet av behandlingen visas användarens poäng samt det aktuella rekordet. Om man har slagit
rekordet visas även det. Att trycka på ✔-knappen byter meddelandet på displayen till ett
slumpmässigt meddelande i en av tre grupper som baseras på hur många poäng användaren fått
per sekund i medelsnitt. Om de fått höga poäng per sekund visas gratulationer och liknande
meddelanden. Om de fått medelmåttiga poäng per sekund får de meddelanden som visar att de
gjort ett bra jobb. Om användaren får ett lågt antal poäng per sekund visas meddelanden som
uppmuntrar användaren att anstränga sig mer. Meddelanden kan visas i slutet av behandlingen
(med användarens poäng) för att visa hur bra de var på att hålla handen på korrekt plats under
behandlingens gång.
För höga poäng :
"Wow! Vad bra det går!"

"Super! Precis så gör man!"

"Du kan ju det här!"

"Bra gjort!"

"Snyggt jobbat!"
För medelmåttiga poäng:
"Fint! Slå rekordet nästa gång!"

"Bra jobbat, fortsätt så!"

"Slå rekordet nästa gång!"

"Stadig hand – bra jobbat!"

"Det gjorde du ganska bra!"
För låga poäng:
"Jag minns min första gång..."

"Försökte du ens?"

"Kom igen! Försök ordentligt!"

"Mormor skulle kunna slå det!"

"Ojdå! Du har fått lägst poäng!"
Ett andra tryck på ✔-knappen gör att enheten stängs av eller återgår till standby-läge.
10

AVACEN 100 bruksanvisning

171207

20. FELSÖKNING & VANLIGA FRÅGOR
Om du stöter på problem med användning av AVACEN 100, vänligen läs igenom följande för att
se om lösningen finns beskriven här. Om problemet kvarstår, eller om du inte kan hitta lösningen
i bruksanvisningarna, vänligen ring AVACEN Medical på (888) 4-AVACEN (888-428-2236) och välj
"Customer Service" eller skicka ett e-mail till CustomerService@AVACEN.com. Om du ringer,
vänligen ha din AVACEN 100 redo och notera serienumret (enhetens serienummer finns på
enhetens undersida).

A. Hur länge bör behandlingen vara?
AVACEN 100 är utformad för att bekvämt och utan ingrepp tillhandahålla torr värmeterapi under
10 till 30 minuter. För många tillstånd räcker 15 minuter två gånger om dagen. Behandlingstid
och/eller hur ofta behandling görs kan ökas i enighet med rådgivning från vårdgivare, eller
avsaknad av effekt från behandlingen. De bästa tidpunkterna för behandlingen är tidigt på
morgonen och före sänggående. Standardanvändning som rekommenderas är: 15 minuter på
VÄNSTER hand på morgonen (V står för Vänster och för Vaken) och 15 minuter på HÖGER hand
innan sänggående. Denna behandling rekommenderas då båda händerna är hälsosamma nog att
behandlas.
Eventuellt stort obehag (efter justering av temperaturen) är inte normalt. Avbryt direkt
behandlingen med AVACEN 100 och rapportera problemet till AVACEN på (888) 4-AVACEN
(888-428-2236) och välj "Customer Service”, eller skicka ett e-mail till
CustomerService@AVACEN.com.

B. Hur viktig är handens position?
Det är mycket viktigt att se till att handflatan är helt inne i vakuumkammaren samt att den vilar
på värmeplattan i metall. Den upphöjda, ovala delen av värmeplattan bör omslutas av mitten av
handflatan.

C. Är det nödvändigt att använda AVACEN-handsken?
AVACEN 100 är utformad för att användas med AVACENs handske. Utan handsken kan AVACEN
100 inte förseglas på korrekt sätt. Användning av handsken säkerställer även att enheten är ren
och hygienisk, så att flera i hushållet eller på behandlingsplatsen kan använda den. Dessutom
förhindrar handsken att den viktiga värmeplattan och vakuumkammaren inte smutsas ner eller
att olja från handen når dem. Det förlänger enhetens effektivitet och livslängd.

D. Måste jag använda en ny handske för varje behandling?
Nej. Så länge handsken är i gott skick och ren kan samma person använda en handske i flera
månader.

E. Måste jag köpa handskarna från AVACEN?
AVACEN 100 har utformats och testats för godkännande från FDA för användning med en
handske i mycket specifikt material och design. Vi har utvecklat handskarna för AVACEN 100 och
gjort dem mycket prisvärda. Därför rekommenderar vi att du köper handskar på
https://avacen.com/parts/
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F. AVAC
CEN 100 stängs avv medan meddelandet ”Förseglar mansche
ett” ellerr
”Enheten harr ej vakuu
umförsegglats” vissas
Om AV
VACEN 100 inte kan vakuumför
v
rseglas på korrekt
sätt eftter 60 seku
under visass meddelandet ”Enh
heten har ej
e
slutits korrekt”,
k
o
och enheteen stängs aautomatiskkt av. Om
vakuum
mförseglinggen förloraas under b
behandlingg visas
medde
elandet ”En
nheten harr ej vakuum
mförseglatts”, och
enhete
en stängs aautomatiskkt av. Dettaa kan händ
da om:

Enh
heten har ej
slu
utits korrekt
En
nheten
n har ej
vakuumfö
örseglats

hetten intee är korrekkt försluten
(i) den uppblåsbaara mansch
ndleden
vid han
- Se del Error! Reference
e source not found.::
ollera att d
den uppblååsbara manschetten inte läckeer"
"Kontro

Stä
ängs
a
av

(ii) handsken intee används på korrektt sätt
orrekt sätt.
- Sättt på handsken på ko
nschetten inte
i
når utt ur den fö
örseglade manschett
m
en.
(iii) sluttet av man
- Draa handsken
n över handen och see till att slu
utet av den
n är utanfö
ör manschetten.
v
(iv) knaappen för ttryck störss. (Tillhandahålls på vissa
produkktversionerr.)
- Se till
t att ingeet trycker emot
e
knap
ppen under den nedrre
delen av
a manschetten. Stän
ng av enheeten och trryck ner påå
ventilen med ett finger för att se till aatt den är stängd.

(vi) anvvändarens hand inte är på rätt plats.
-Det är myckett viktigt attt se till att den bakree delen av handflatan
n (där den når handleden) är
n slutet av
ne i vakuum
mkammarren och attt handen når
a värmepllattan i meetall (närm
mast
helt inn
öppningen).
maren intee är på korrrekt plats.
(vii) vakkuumkamm
ot found.: "Error! Re
- Se del
d Error! R
Reference
e source no
eference so
ource not found." fö
ör
instrukktioner.
m
d, applicera en liten mängd
han
ndkräm på
å handledeen och gnid
d in för attt
Om du har myckeet torr hud
d för in handen i haandsken. Om
O problemet kvarsttår, ring AV
VACEN
förbätttra försegliingen när du
Medicaal på (888)) 4-AVACEN (888-428-2236) occh välj "Customer Se
ervice", elleer skicka ett
e e-mail
till CusttomerServvice@AVAC
CEN.com.

G. Medd
delandett "Lägg handflatan på värm
meplatta
an"
För att se till att eenheten ciirkulerar korrekt mängd tryck på handen
n som vilarr mot värm
meplattan i
o kalibreeringen lättt trycker n
ner med haandflatan
metall är det vikttigt att du under försseglingen och
i
korrekkt mäta tryycket, och då visas
mot värmeplattan. Utan deet trycket kkan enheteens dator inte
elandet ”Läägg handflaatan på värmeplattan” i 30 sekkunder, occh AVACEN
N 100 stänggs av.
medde
0 står på en jämn ytaa och att handen INTTE är inuti
VACEN 100
Det är mycket vikktigt att AV
på. Om handen är in
vakuum
mkammareen när enh
heten slås p
nne i vakuu
umkammaren och haandflatan
e
vilar påå värmeplaattan när enheten
e
slåås på kan enhetens
d
dator
inte korrekt mäta handeens tryck.
a den), ta bort hand
Om du råkar stän
nga av enheten (ellerr stänger av
den från vaakuumkam
mmaren
d slår på eenheten iggen.
innan du
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H. Meddelandet "Kalibrering misslyckades"
Det är mycket viktigt att AVACEN 100 placeras på en jämn
yta och att handen INTE är inuti vakuumkammaren när
enheten slås på. Om din hand är inuti vakuumkammaren
och handflatan vilar på värmeplattan när enheten slås på
kan enhetens dator inte korrekt mäta handens tryck. Om
du råkar stänga av enheten (eller stänger av den), ta bort
handen från vakuumkammaren innan du slår på enheten
igen.

Kalibrering
misslyckades
Stängs
av

För att se till att enhetens dator räknar ut korrekt vikt för din hand som vilar på värmeplattan är
det viktigt att utöva lätt tryck under processen för försegling och kalibrering. Om detta inte görs
kan enhetens dator inte korrekt hantera trycket av handflatan mot värmeplattan. Då visas
meddelandet ”Kalibrering misslyckades”, och enheten stängs av.
När handens vikt har mätts under kalibreringen kan enhetens dator avgöra om det är för lite eller
för mycket tryck från handflatan som vilar på värmeplattan. Detta visas på mätaren för handens
tryck (Hand Pressure Indicator – HPI). Efter ett antal användningar kommer det att bli mycket
lättare att hitta rätt tryck att utöva. Om problemet kvarstår, vänligen ring AVACEN på (888) 4AVACEN (888-428-2236) och välj "Customer Service" eller skicka ett e-mail till
CustomerService@AVACEN.com.

I. "Systemfel"
Enheten kontrollerar och justerar kontinuerligt
värmeplattans temperatur. Om den av någon anledning
inte kan mäta temperaturen visas en varning. Detta kan
hända om:

Systemfel
Ta ur sladden

(i) enheten är mycket kall.
- Stäng av enheten och låt den värmas till rumstemperatur innan den slås på igen.
(ii) enheten har förvarats på en mycket varm plats.
- Detta kan ha skadat enheten. Ta ur sladden, och sätt sedan i den och försök att slå på enheten
igen. Om meddelandet visas en andra gång, ring AVACEN på (888) 4-AVACEN (888-428-2236) och
välj "Customer Service", eller skicka ett e-mail till CustomerService@AVACEN.com.

J. AVACEN 100 låter under behandling
Det finns en luftpump i AVACEN 100 som är igång under behandlingen. Därför är det normalt
med visst ljud från motorn, och ljudet kommer att variera i och med att AVACEN 100 justerar
lufttrycket för den uppblåsbara manschetten och inuti vakuumkammaren för att öka komforten.

K. Den uppblåsbara manschetten klämmer åt
Den uppblåsbara manschetten är utformad för att passa i princip vilken armled som helst. Därför
kan den kännas tightare för vissa. Den första uppblåsningen använder mest tryck, detta för att
säkerställa att manschetten förseglas korrekt varje gång. Det höga trycket används bara i mindre
än en minut. Efter detta kommer trycket att minska till en mer bekväm nivå. Om trycket inte
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minskar kan enheten ha en vakuum-läcka. Vänligen se F: AVACEN 100 stängs av medan
meddelandet ”Förseglar manschett” eller ”Enheten har ej vakuumförseglats” visas.

L. ”Tryck lätt ned handflatan” eller ”Lyft handen något” visas hela tiden
Det är mycket viktigt att AVACEN 100 placeras på en jämn yta och att handen INTE är inuti
vakuumkammaren när enheten slås på. Om din hand är inuti vakuumkammaren och handflatan
vilar på värmeplattan när enheten slås på kan enhetens dator inte korrekt mäta trycket på
handen. Om du råkar stänga av enheten (eller stänger av den), ta bort handen från
vakuumkammaren innan du slår på enheten igen.
För att se till att enhetens dator räknar ut korrekt tryck för handen som vilar på värmeplattan är
det viktigt att utöva lätt tryck under processen för försegling och kalibrering. Om detta inte görs
kan enhetens dator inte korrekt mäta trycket av handflatan mot värmeplattan. Då visas
meddelandet ”Tryck lätt ned handflatan” eller ”Lyft handen något” med ett pip.
Under behandlingen kan handflatans bakre del tryckas för hårt mot värmeplattan i metall (delen
närmast öppningen för handleden). Detta är inte korrekt och orsakar att meddelandet ”Lyft
handen något” visas, samt att enheten piper. Justera helt enkelt handen till den ursprungliga
positionen så slutar enheten pipa och visa dessa meddelanden. För att göra det enklare, tryck
snabbt in knappen under manschetten för att släppa ut lite luft.
Det är vanligt att stöta på dessa problem under de första gångerna man använder AVACEN 100.
En av enhetens bästa funktioner är dock att den kan kontrollera och visa om det är för högt eller
för lite tryck från handen som vilar på värmeplattan, för att se till att värmebehandlingen är så
effektiv som möjligt. När handens vikt har mätts under kalibreringen kan enhetens dator avgöra
om handen har för mycket eller för lite tryck, vilket visas på indikatorn HPI. Efter ett antal
användningar kommer det att bli mycket enklare att utöva korrekt mängd tryck med handen mot
värmeplattan. Om problemet kvarstår, vänligen ring AVACEN på (888) 4-AVACEN (888-428-2236)
och välj "Customer Service" eller skicka ett e-mail till CustomerService@AVACEN.com.

M. Värmeplattan i AVACEN 100 är för varm
För bäst effekt rekommenderas värmeinställningen ”Hög”. Välj endast ”Med” eller ”Låg” vid stort
obehag. Värmeplattan kommer att kännas varm under användning. Om en lägre temperatur
används, öka värmen till ”Hög” efter ett antal användningar för att se om obehaget minskar. Om
värmen fortfarande känns för obehaglig och inte blir mer bekväm DIREKT, sluta att använda
enheten, ring AVACEN Medical på (888) 4-AVACEN (888-428-2236) och välj "Customer Service",
eller skicka ett e-mail till CustomerService@AVACEN.com.

N. Enhetens display-LED lyser inte upp efter tryck på PÅ-knappen
Se till att sladden är inkopplad och att ljuset på aggregatet (den svarta lådan mellan enheten och
kontakten) lyser. Om ljuset inte lyser, kontrollera varje ände av sladden för att se till att den
kopplar enheten till uttaget. Om så är fallet och ljuset fortfarande in lyser, se till att kontakten du
använder fungerar som den ska. Det kan du kontrollerar genom att koppla i en annan enhet eller
en lampa som du vet fungerar. Om problemet kvarstår, vänligen ring AVACEN Medical på (888) 4AVACEN (888-428-2236) och välj "Customer Service", eller skicka ett e-mail till
CustomerService@AVACEN.com.
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O. Se till att manschetten inte läcker
Du kan kontrollera att manschetten inte läcker i INSTÄLLNINGARNA. Vänligen se del 21:
"INSTÄLLNINGAR” för mer information.

P. Mycket svullen hand
AVACEN 100 är utformad för att bekvämt och utan ingrepp tillhandahålla torr värmeterapi. Stort
obehag är inte normalt. Sluta genast att använda AVACEN 100 och rapportera problemet till
AVACEN Medical på (888) 4-AVACEN (888-428-2236) och välj ”Customer Service”.

Q. Röda eller lila märken på handen
Röda eller lila märken på handen (vanligtvis på baksidan) efter de första behandlingarna av
AVACEN 100 kan orsakas av smärre blödningar (petekier). Dessa märken är ofarliga och
försvinner vanligtvis inom ett par dagar. Om märkena inte försvinner, eller om du även upplever
stort obehag, sluta genast att använda AVACEN 100 och rapportera problemet till AVACEN
Medical på (888) 4-AVACEN (888-428-2236), välj ”Customer Service”.

R. Handen kittlar eller kliar
Det är vanligt och normalt för handen att kittla eller klia något under behandlingen i och med att
cirkulationen i handen ökar. Om detta blir mycket obehagligt eller smärtsamt, sluta omedelbart
behandlingen, ring AVACEN Medical på (888) 4-AVACEN (888-428-2236) och välj ”Customer
Service”.

S. Handen är rödaktig, som om den varit i hett vatten
Detta är normalt och kan hända vid varje behandling. Om handen blir rödaktig är det på grund av
den ökade mikrocirkulationen (blodet i kapillärerna).

T. Svettningar vid användning av AVACEN 100
AVACEN 100 är utformad för att tillhandahålla torr värmeterapi både bekvämt och utan ingrepp.
Mild svettning är inte vanligt, men kan ibland uppstå och är inte farligt. Stort obehag eller smärta
är inte normalt. Om detta händer, sluta genast att använda AVACEN 100 och rapportera
problemet till AVACEN Medical på (888) 4-AVACEN (888-428-2236).

U. Obehag i handleden eller underarmen under användning
Lyft eller sänk underarmen, eller justera enhetens bakre ben för att öka komforten.
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21. INSTÄLLNINGAR
Vissa inställningar kan göras och bibehållas av AVACEN 100, även om enheten stängs av eller
kopplas ur. Följande inställningar kan göras på AVACEN 100:
•
•
•
•

Språk
Typ av pip/ton
Standard behandlingstid
Standard behandlingstemperatur

Inställningar

Dessutom kan vissa inställningar göras för att hjälpa till med att hitta eventuella problem med
enheten:
• Felmeddelanden
• Mät handens styrka
• Testa förseglingen
Alla dessa funktioner kan nås genom menyn för inställningar. För att komma åt den, stäng av
AVACEN 100. Tryck och håll sedan ▼-knappen medan enheten slås på igen med -knappen.
Displayen visar då ”Inställningar”.
Du kan navigera genom de olika inställningarna med hjälp av knapparna på panelen:
Tryck ◄ eller ► för att gå fram och tillbaka mellan olika val.
Tryck ▲ eller▼ för att gå upp eller ner mellan olika val och menyer.
Tryck ✔ för att spara den valda inställningen.
Tryck ◄ för att gå tillbaka till det förra valet eller den förra menyn.
När du har gjort dina inställningar, tryck på ◄ en eller flera gånger tills enhetens display visar
”Inställningar”. Tryck sedan på för att återgå och använda enheten.
I menyn för inställningar, tryck ► och sedan ▲ eller▼ en eller flera gånger för att gå till följande
menyer:

A. Språk
Meddelandena kan visas på flera språk på vissa versioner av
enheten. Tryck ► för att visa menyn, och tryck sedan ▲
eller▼ för att välja språk. Tryck ✔ för att välja språk. Om
denna meny inte är tillgänglig stöder enheten endast
engelska som språk.

Ändra språk
för display

B. Pip/ton
För tonen finns det två val: "Original" och "Låg ton". Tryck
► för att visa menyn, och sedan ▲ eller▼ för att välja pip
eller ton. Tonen som väljs kommer att ljuda. Tryck ✔ för att
använda den valda tonen.

Behandling
Tid/temp

C. Behandlingstid
Standardtiden för behandling är 15 minuter. När som
helst innan en behandling påbörjas kan tiden ändras från
15 minuter till 10, 20, 25 eller 30 minuter. Om du
16
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Ange
standardtid
171207

vanligtvis väljer en tid som inte är 15 minuter kan du ändra standardtiden för behandling. I
menyn för temperatur/tid, tryck ► för att ställa in standardtid för behandlingen. Tryck sedan
►igen, och ▲ eller▼ en gång till för att välja standardtid. Tryck ✔ för att spara inställningen.
När enheten slås på efter detta används den nya standardtiden för behandling automatiskt.

D. Behandlingstemperatur
Standardinställningen för behandlingstemperatur är HÖG,
som är inställningen som föredras för bästa effekt.
Inställningen för behandlingstemperatur kan ändras när

Behandling
Tid/Temp

som helst under användning genom att trycka på
Ange
knapparna ▲ eller▼. Om du oftast väljer MEDIUM eller
standardtid
LÅG temperatur kan du även ändra
standardtemperaturen. Gå till menyn för
”Standardbehandling tid/temp”, tryck
► och sedan ▲ eller▼ för att ange ny standardtemperatur. Tryck ► igen och sedan ▲ eller▼
en eller flera gånger för att välja standardtemperatur för behandling. Tryck ✔ för att spara
inställningen. När enheten slås på nästa gång väljs den nya standardtemperaturen automatiskt.

E. Felmeddelanden
Denna meny behåller information om eventuella fel som
uppstod förra gången enheten användas. Om du
kontaktar AVACENs kundtjänst kan de be dig att gå till
denna meny. Från menyn ”Visa senaste felmeddelande”,
tryck ► för att visa det senaste felmeddelandet.

Visa senaste
felmeddelandet

F. Mät handens styrka
Om du kontaktar AVACENs kundtjänst kan de be dig att gå
Mät handens
till den här menyn som låter dig se hur mycket tryck som
handen utövar på värmeplattan. Från menyn ”Mät
styrka
handens styrka”, tryck ► för att visa en siffra som
indikerar hur mycket tryck som handen tillför värmeplattan. Siffran ökar eller minskar beroende
på hur mycket tryck som läggs på plattan.

G. Testa försegling
AVACEN 100 kan utföra ett test för att se till att luft inte läcker ut. Om du kontaktar AVACENs
kundtjänst kan de be dig att gå till den här menyn. Testet kan även vara användbart för att
kontrollera att den uppblåsbara manschetten inte läcker.
•
•

•
•

För att gå till inställningarna, stäng av AVACEN 100.
Tryck ▼ och håll ner knappen medan du sätter på
enheten genom att trycka på -knappen. Enhetens
display visar då ”Inställningar”.
Tryck ► en gång, och sedan ▲ eller ▼flera gånger för
att visa "Testa försegling".
Tryck ► och sedan ✔ för att köra testet.

171207
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Testa försegling
Påbörja test?
Tryck ✔
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Vakuum
V
mnivå
å:
██
██████
█████
██
När tesstet för förrsegling utfförs visas vvakuumnivvån på
enhete
ens displayy. Större deelen av displayen bör fyllas
nedanttill, och maanschetten
n bör blåsaas upp som
m en ballon
ng.

n inte blåsees upp helt kan den ha hål. I såå
Om maanschetten
fall fyllss endast en mindre del
d av disp
playen nedantill, vilkeet
visar påå att enhetten inte kaan skapa ett vakuum
m, och
mansch
hetten kan
n endast deelvis blåsas upp.

Vakuum
V
mnivå
å:
██
██

ten med baksidan avv
pblåsbara manschett
m
Känn vid den upp
n för att see om det lääcker ut lufft. Om luftt läcker ut
handen
en som läckker ut så
finns de
et antagliggen hål i manschette
m
pass mycket luft att manschetten inte kan förseeglas. I
och manschetten
f måste vvakuumkammaren o
dessa fall
ar på
ersättaas. Det går att köpa ersättninga
e
https:///avacen.co
om/parts//.
um under testet
t
hålla vakuu
visaas
Om enheten intee kan bibeh
elandet ”Teest för förssegling ej ggodkänt” i slutet av
medde
testet. Om enhetten kan bib
behålla vakkuum visass
g
Te
esta f
förse
egling
dkänt” med ett betygg
elandet ”Teest för förssegling god
medde
Ej g
godkä
änt
från 1 till
t 100. Ju högre bettyget är, deesto bättree är
förseglingen. Förrsta gången
n enheten packas up
pp bör testtet
das för att säkerställaa att enhetten fungerrar som deen
använd
g
Te
esta f
förse
egling
ska och
h att den in
nte har skaadats undeer frakten. Skriv betyyget
Godkä
änt: 85
här:___
__. Det rekkommendeeras även att regelbu
undet utfö
öra
testet för
f att säkeerställa attt enheten är i gott skkick. Om betyget
b
blirr lägre och
h lägre är det
d ett
tecken på att dett kan finnas mindre läckor. Då måste vakkuumkamm
maren så småningom
m repareras
eller errsättas.
med handeen i vakuumkammarren (med een handskee på).
ä
möjliigt att utfö
öra testet m
Det är även
maren bör vara ungeefär samma
Betyget från test med hand
den i kamm
a som betyygen från test
t utan
n. Om betyyget från test med haanden i kaammaren är
ä lägre, än
ndra handeens positio
on så att
handen
mansch
hetten kan
n förseglas bättre. See diagramm
met i brukssanvisningarna för m
mer information.
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22. RENGÖ
ÖRING
AVAC
CEN 100s yyttre kan to
orkas av m
med en fukttig trasa eller våtservvett. Använd inte staarka
rengö
öringsmedel eller desinfektionsgel då deetta kan skkada försegglingen.
ä inte nödvändigt attt rengöra vakuumkaammarens inre mella
an användn
ningar så länge rena
Det är
hygie
enhandskar används under beh
handling. Om
O vakuum
mkammaren behöveer desinficeeras,
avläggsna kamm
maren (se del
d Error! R
Reference source no
ot found. "Error! Refference source not
found
d.") och an
nvänd en våtservett
v
på dess inre och yttrre ytor.
eglingen påå den undrre delen avv vakuumkkammaren
n är tillverkkad av tåliggt silikongu
ummi och
Förse
utformad att håålla i mer än
ä tio år fö
ör daglig an
nvändningg. Om förse
eglingen blir smutsigg kan den
nan den säätts tillbakaa
avläggsnas och rrengöras i ljummet tvvålvatten. Låt försegglingen torka helt inn
på vaakuumkam
mmaren. An
nvänd ej olja, fett eller smörjniingsmedel på förseglingen elleer dess yta,,
då de
etta försäm
mrar funktiionen. Förseglingen fungerar bäst
b när de
en är ren o
och lätt ”klibbig” så aatt
den kan
k försegllas helt meed AVACEN
N 100s bass. För att avlägsna occh installerra förseglin
ngen,
vänliggen se del 23 ”REGELBUNDET UNDERHÅ
ÅLL”.

23. REGELLBUNDETT UNDERHÅLL
Om den
d uppblååsbara man
nschetten slits eller går
g sönderr måste de
en ersättass. Det går då
d att köpaa
ett såå kallat ”Reefresh Kit” med en vakuumkam
mmare och
h uppblåsb
bar mansch
hett på
httpss://avacen..com/parts/
NLIGA
För att kontrollera den uppblåsbarra manscheetten, se O i del 20: "FELSÖKNING & VAN
GOR".
FRÅG

Avlägsna vakkuumkam
mmaren
Om vakuumkam
v
mmarens inre behövver rengöraas måste
Kammareen hålls på plats
vakuu
umkammaaren först avlägsnas.
a
umskruvarr, en på varrdera
av tvåå plasthållare (stift) eller
e
två tu
sida (visas
(
med pilarna).
För plasthållaree (stift) hålll händernaa under deen blå
mkammaren
na vakuum
n med
mansschetten och avlägsn
tumm
marna. Dett behövs in
nte myckett tryck för att hållarn
na
släpp
per. För tum
mskruvar, vrid skruvarna för haand för attt ta
bort.

n, lyft
För att avlägsnaa vakuumkkammaren
blåsbara
maren med
d den uppb
änden av kamm
Avlägsna seedan ledniingen för
mansschetten. A
lufttryck från frramsidan (under
vakuu
umkammaaren).
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Lyft ur vakuumkaammaren. Förseglinggen
v
öljer med när
mmaren fö
under vakuumka
kammaaren lyfts u
upp.

Avlägssna förseeglingen
För att avlägsna fförseglingeen, lyft
mkammareen vertikalt bort från
n
vakuum
AVACEN 100. Avlägsna förssiktigt
n vakuumkammaren
förseglingen från
genom att lätt drra av den.

Installlera förseeglingen
f
Försegllingen har en skåra som
s
löper runt hela förseglinge
en
umkammarren. Vänliggen
och som
m passar u
underdelen
n av vakuu
observera att sidan med skkåran har een lägre än
nde som
n pil på bild
den. Dettaa är änden som passaar
markerras med en
n. Vänd förrseglingen så
under den
d uppblååsbara maanschetten
hetten och se till att
att den
n lägre änd
den är under mansch
skåran passar den nedre deelen av vakkuumkamm
maren hela
r
vägen runt.
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örseglingen
n är inte raak
Silikonfö

Förse
eglingen i ssilikon måsste även sitta
fast. Säkerställ
S
att försegllingen sitteer rakt
och stadigt mott botten avv
umkammaaren.
vakuu

Trycck silikonfö
örseglingen
mott vakuumkkammaren
med
d handen

Vakuum
mkammareen med silikonförsegglingen i ko
orrekt position

Insta
allera vakkuumkam
mmaren
Att in
nstallera vaakuumkam
mmaren fungerar tväärt om från
n att
avläggsna den. O
Om stiften används, kontrollera delarna som
hållerr fast vaku
uumkammaaren (visass med pilarr i bilden). Om
de ne
edre delarn
na av hållaarna är skaadade kan detta hind
dra att
kamm
maren fäster på korrekt sätt.
Tumskkruvarna
typ

Hållare:
KONTROLLERA

s
h
är skadade, använd reserverna som
skickas med
Om hållarna
ontakta AV
enheten. Om fler krävs, vänligen
v
ko
VACEN Medical
ACEN (888-428-2236)). Vänligen
n notera attt
på (888) 4-AVA
na, de säkeerställer en
nvändas uttan hållarn
ndast
enheten kan an
Om tumskrruvarna är
mmaren sittter fast. O
att vaakuumkam
utrusstade, dra ååt endast med
m hand.
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Säkersttäll att ledningen är kopplad till den
uppblåsbara man
nschetten samt att d
den förs
met i enhetens nedre del så att
tillbakaa i utrymm
den intte böjs elleer stoppas.. Det är intte
nödvän
ndigt att tvvinga in vakuumkammaren.
enom enheetens blå övre
ö
för att se var
Titta ge
silikonfförseglingeen för vaku
uumkamm
maren fästeer.
Det finns en kort ”vägg” i plast
p
framför
örseglingeen vilar
förseglingen i silikon. Om fö
ommer kam
mmaren in
nte att
ovanpåå denna ko
förseglas på korrekt sätt.

Silikonfö
örsegling
”Vägg” i plast

När vakuumkam
mmaren sittter på
uida den nedre
n
korrekt plats, gu
n av hållarn
na i plast (vvisas med
delen
pilar i bilden) till de rundaa hålen i
kamm
marens övrre och trycck tills de
klickaar.

Vy avv vakuumkkammaren
n, ovan
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24. EC-FÖRSÄKRAN OM ÖV
VERRENSSSTÄMMELSE
1. I enigghet med 93/42/EEC
9
C, justerad för mediccinska enhe
eter
Fabrikör:

AVAC
CEN Inc.
9835 Carroll Centre Rd #1
104
Diego, CA 92126
9
USA
A
San D

oriserad reepresentan
nt: Medical Device Safety Serrvice GmbH
Aukto
1, 30175 Hannover
Schifffgraben 41
Tysklaand
na försäkraan om överrrensstämmelse görss med ansvvar av fabrrikören:
Denn
ell:
Mode
Riskklass:

AVAC
CEN 100
Klass IIa per 93//42/EEC, bilaga
b
IX de
el 9

med deklareeras att prrodukten ssom dennaa deklaratio
on hänvisa
ar till är i eenighet meed de
Härm
relevanta stand
darderna och
o andra n
normativa dokumen
nt samt att den uppfyyller de rellevanta
en i 93/42//EEC.
krave
na deklarattion baseraas på:
Denn
EN ISO 13485:2
2016, EN ISSO 14971:2
2012, EN 60601-1:20
6
006/A1:2013,
0601-1-2:2
2015, EN 60601-1-11
1:2010, EN 62366:20
008/A1:201
15,
EN 60
EN 60
0601-1-6:2
2010, EN ISSO 10993-1:2009/AC
C:2010, EN ISO 10993
3-5:2009,
ISO 10993-10:2
2010, EN 62304:2006
6/A1:2015

0086
6
nterats förr relevant myndighet
ukten och systemet har presen
m
t BSI(0086) för bedömning enligt
Produ
Bilagaa II av 93/4
42/EEC meed ändringgar.
eklarationeen ovan fö
öljer direktivet 2011//65/EU från det Euro
opeiska parlamentet och det
2. De
Europ
peiska rådeet den 8 ju
uni 2011 gäällande beegränsninggar av vissa
a skadliga m
material fö
ör elektriskk
och elektronisk
e
k utrustning.
Utfärrdandeort:
Fabrikör:
Signaatur:
Namn
n:
Roll:
m:
Datum

171207

A, USA
San
n Diego, CA
AV
VACEN Inc.
Tho
omas Mueehlbauer
VD
D
26 oktober 2016
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A
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Deklaration från fabrikören: Elektromagnetiska utsläpp och immunitet
Elektronisk medicinsk utrustning skall använda speciella försiktighetsåtgärder enligt EMC, och måste installeras och
användas enligt EMC-informationen som tillhandahålls i detta dokument.
Denna deklaration gäller modellen AVACEN 100. Enheten är utformad för användning i den elektromagnetiska miljön
som specificeras. Kunden eller användaren av enheten bör säkerställa att enheten används i en sådan miljö.
Elektromagnetiska utsläpp
Test för utsläpp
Standard
RF-utsläpp
Grupp 1
CISPR 11

Elektromagnetisk miljö - anvisningar
Enheten använder endast radiofrekvensenergi för interna funktioner. Därför
utsöndrar den mycket lite radiofrekvensenergi och det är inte troligt att
annan elektronisk utrustning påverkas.

RF-utsläpp
Klass B
Enheten lämpar sig för användning i alla inrättningar, inklusive hem och
CISPR 11
inrättningar som är direkt kopplade till lågspänningsnätverk i byggnader som
används för hushåll och liknande ändamål.
Utstrålning av
Klass A
harmoniska
komponenter
IEC 61000-3-2
Spänningsfluktuationer/ Uppfyller
flimmer
standard
IEC 61000-3-3
Enheten bör ej användas intill eller staplad på eller under annan utrustning. Om detta är nödvändigt bör enheten
observeras för att säkerställa normal funktion.
Elektromagnetisk immunitet
Immunitetstest
IEC 60601 testnivå
Elektrostatiska
±6 kV kontakt
laddningar (ESD)
±8 kV luft
IEC 61000-4-2
Elektriska
transientskurar
IEC 61000-4-4

Standard
±6 kV kontakt
±8 kV luft

± 2 kV för
± 2 kV för elledningar
elledningar
± 1 kV för
± 1 kV för
input/outputinput/outputledningar
ledningar
Tillströmning
± 1 kV ledning(ar)
± 1 kV differensläge
IEC 61000-4-5
till ledning(ar)
± 2 kV normalläge
± 2 kV ledning(ar)
till jord
Spänningssänkningar, <5 % UT (>95 %
<5 % UT (>95 %
korta störningar och
minskning av UT)
minskning av UT) för
för 0,5 cykel
0,5 cykel
strömvariationer
40 % UT (60 %
40 % UT (60 %
på input-ledningar
minskning av UT)
minskning av UT) för 5
IEC 61000-4-11
för 5 cykler
cykler
70 % UT (30 %
70 % UT (30 %
minskning av UT)
minskning av UT) för
för 25 cykler
25 cykler
<5 % UT (>95 %
<5 % UT (>95 %
minskning av UT) i
minskning av UT) i 5 s
5s
UT är växelströmsnätets spänning innan applikation av testnivå.
Frekvenssvar
3 A/m
3 A/m
(50/60 Hz)
magnetfält
IEC 61000-4-8
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Elektromagnetisk miljö - anvisningar
Enheten bör användas på platser med golv i trä,
cement eller kakel. Om golvet är täckt av
syntetiskt material bör den relativa fuktigheten
vara minst 30%.
Nätverkets strömkvalitet bör motsvara en typisk
kommersiell anläggning eller ett sjukhus.

Nätverkets strömkvalitet bör motsvara en typisk
kommersiell anläggning eller ett sjukhus.

Nätverkets strömkvalitet bör motsvara en typisk
kommersiell anläggning eller ett sjukhus. Om
användaren kräver kontinuerlig användning
under strömbrott eller –störningar
rekommenderas att AVACEN 100 drivs med ett
batteri eller annan strömkälla som inte kan
störas.

Frekvenssvar för magnetfält bör motsvara
nivåer för en typisk kommersiell anläggning eller
ett sjukhus.

AVACEN 100 bruksanvisning
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Immunitetstest

Jordad RF
IEC 61000-4-6

Utstrålad RF
IEC 61000-4-3

IEC 60601
testnivå

3 Vrms
150 kHz till
80 MHz

Standard

Elektromagnetisk miljö – anvisningar

3 Vrms

Portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning bör ej användas
närmare AVACEN 100, dess delar eller sladdar än vad som
rekommenderas av den relevanta ekvationen för sändarfrekvensen.
Rekommenderat avstånd
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P 80 MHz till 800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz till 2,5 GHz
då P är högsta möjliga utloppseffekt för sändaren i Watt (W) enligt
sändarens tillverkare, och då d är det rekommenderade avståndet i
meter (m).
Magnetfältets styrka från fasta RF-sändare som bestäms av en
elektromagnetisk undersökning av anläggningen a bör vara mindre än
efterlevnaden för varje frekvensintervall b
Störning kan uppstå i närheten av utrustning som är märkt med följande
symbol:

3 V/m
3 V/m
80 MHz till
2,5 GHz

1. Vid 80 MHz och 800 MHz gäller den högre frekvensintervallen.
2. Dessa anvisningar kan vara ogiltiga för vissa situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption av
strukturer, föremål och personer.
a
Magnetfältets styrka från fasta sändare, såsom radioapparater, telefoner och mobila radioapparater, amatörradio, AM
och FM-sändare och TV-sändare kan inte förutspås med exakthet. För att uppskatta den elektromagnetiska miljön krävs
en inspektion av anläggningen. Om den uppmätta spänningen på platsen där AVACEN 100 används överstiger de
tillämpbara nivåerna för RF ovan bör AVACEN 100 övervakas för att säkerställa normal funktion. Om onormal funktion
upptäckts kan andra åtgärder krävas, såsom att justera eller flytta AVACEN 100.
b
Över frekvensintervallet 150 kHz till 80 MHz bör magnetfältet ligga på mindre än 3 V/m.
Rekommenderat avstånd mellan portabel/mobil RF-utrustning och AVACEN 100
AVACEN 100 är utformad för användning i elektromagnetiska miljöer med kontrollerad RF-utstrålning och störningar.
Kunden eller användaren av AVACEN 100 kan bidra till att minska elektromagnetiska störningar genom att bibehålla ett
minsta avstånd mellan portabel/mobil RF-utrustning (sändare) och AVACEN 100 såsom rekommenderas nedan, i enighet
med maximal utgångseffekt av kommunikationsutrustningen.
Maximal utgångseffekt för
Avstånd enligt sändarens frekvens
kommunikationsutrustning
m
W
150 kHz till 80 MHz
80 MHz till 800 MHz
800 MHz till 2,5 GHz
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P
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 utgångseffekt som är högre än vad som kan ses ovan kan det rekommenderade avståndet d i meter (m)
uppskattas med en ekvation som motsvarar sändarens frekvens, där P är den högsta utgångseffekten av sändaren i Watt
(W) enligt sändarens tillverkare.
1. Vid 80 MHz och 800 MHz gäller den högre frekvensintervallen.
2. Dessa anvisningar kan vara ogiltiga för vissa situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption av
strukturer, föremål och personer.
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AVACEN 100 - diagram

Upp

Display
Silikonförslutning för
vakuumkammare

PÅ/AV

Höger

Vänster

Hållare för
vakuumkammare
Värmeplatta i
metall

OK/Godkänn/
Bekräfta/
Välj ✔

Ner

Uttag för
sladd
Uppblåsbar manschett
Sladd för ström
Hål för att lätta tryck
Värmeplatta
i metall

Hygienhandske
Tips för att placera handen: HÅLL HANDLEDEN RAK OCH I MITTEN AV MANSCHETTEN!
RÄTT

FEL

HÅLL HANDLEDEN I MITTEN
AV MANSCHETTEN,
PARALLELLT MED
KAMMAREN

RÄTT

FEL

AVACEN 100 snabbstartsguide
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AVACEN 100 Snabbstartsguide
VIKTIGT: Vänligen läs bruksanvisningarna för AVACEN 100 innan användning!

När enheten packats upp rekommenderas det att du börjar med att köra ett test för att
kontrollera att enheten kan förseglas på korrekt sätt och att den inte har skadats under frakten.
Vänligen se del 21. G ”Testa försegling” för mer information.
För normal användning av enheten:

Upp

1. Anslut sladden till enheten & till en kontakt.

OK/Godkänn/
Bekräfta/
Välj ✔
Höger

Vänster
2. Tryck på PÅ/AV-knappen
på den vänstra sidan av
kontrollpanelen för att sätta på enheten.
Ner

3. Följ anvisningarna på displaypanelen. Knapparna för att navigera visas ovan till höger.
OBS:
a.

Smycken måste avlägsnas från handen och handleden på handen som ska behandlas.

b.

Om tid/temp inte ändras: "15 Min/Hög" väljs automatiskt efter 5 sekunder.

c.

Om temperaturen är för hög: välj en lägre temperatur och återgå till Hög efter ett litet tag.

Varningar: Rådfråga din vårdgivare innan du använder AVACEN 100 om du:
• Är under 18 år
• Är gravid
• Tidigare har haft hjärtsjukdomar eller problem med cirkulationen
• Har en kroppstemperatur som överstiger 37,5°C
• Har andra sjukdomar eller åkommor
Använd inte AVACEN 100 på en hand som har öppna sår. Stort obehag (efter att temperaturen har
justerats) är inte normalt.
Om stort obehag uppstår, sluta genast att använda AVACEN 100 och rapportera problemet till
AVACENs kundtjänst på (888) 4-AVACEN (888-428-2236) eller skicka ett e-mail till AVACEN på
CustomerService@AVACEN.com
Om enheten inte stängs av vid tryck på PÅ/AV-knappen, ta ur sladden.
VIKTIGT: Vänligen läs bruksanvisningarna för AVACEN 100 innan användning!
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