Quick guide

HPLT High Power klasse IV diodelaser 810 nm
HPL3, HPL7, HPL15

Inhoudsopgave

Pag.
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Algemeen
Veiligheid
Laser functies
Laser gebruiksklaar maken
o Tablet monteren
o Fiber monteren
o Fiber reinigen
o Fiber gebruik
o Laserhandstuk
o Bluetooth voetpedaal ontgrendelen
o Opladen laser/tablet
o Batterijen vervangen voetpedaal
Laser menu
Laser gebruik
o Aan-/uitzetten laser/tablet
Laser instellingen
o Aanpassen van de behandeling
o Gebruik 3 cm2 laserhandstuk
o Wattage cross tabel
Laser onderhoud & reiniging
Trouble shooting
Garantiebepalingen

2

3
5
7
9
9
9
10
11
11
12
13
14
15
16
16
18
19
21
22
23
24
25

Algemeen

De HPL-Serie is een multifunctioneel elektronisch
apparaat, dat ontworpen is voor fysiotherapeuten,
tandartsen, mondhygiënisten, dierenartsen,
dierenfysiotherapeuten en schoonheidsspecialisten, die
gebruik maken van Lasertherapie.
De HPL-Serie is een klasse IV diodelaser, wordt geleverd
in 3 vermogens, te weten: 3, 7en 15 Watt en werkt op
een golflengte van 810 nm.
Deze specifieke golflengte heeft uitstekende
hemostatische eigenschappen, die worden bereikt door
hun hoge absorptiecoëfficiënt in de hemoglobine en
melanine en bieden aanzienlijke voordelen bij de
behandeling van de zachte weefsels. Het laserlicht van
de lasermodule wordt via een flexibele optische fiber naar
het laserhandstuk getransporteerd. Dit laserhandstuk is
uitwisselbaar voor verschillende doeleinden.
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De laserstraal kan eenvoudig via het touchscreen-display
van de tablet worden aangepast. U kunt een keuze
maken uit één van de 235 voorgeprogrammeerde
behandelingen en kunt deze in vermogen, frequentie, ton
en duur aanpassen om het gewenste effect op de te
behandelen weefsels te bereiken.
De golflengte van 810 nm is een niet-ioniserende straling
en veroorzaakt geen veranderingen in de celstructuur
van het DNA. Hierdoor is het apparaat bij juist gebruik
veilig voor u en uw patiënt.

Voor het in gebruik nemen van de High
Power laser dient u eerst de handleiding te
lezen!
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Veiligheid

Het werken met een High Power Laser vereist de nodige
veiligheidsvoorschriften. Neem deze altijd in acht voor u
de laser gaat gebruiken.
•

Een klasse IV laser is uitsluitend bedoeld voor
zorgprofessionals, die bevoegd zijn om met een
klasse IV laser te mogen werken.

•

Voor het gebruik van de laser is het belangrijk dat
de behandelaar en de patiënt de meegeleverde
veiligheidsbril opzetten (laserlicht kan oogletsel
veroorzaken). Let op! Gebruik uitsluitend de
meegeleverde bril, deze voldoet aan de gestelde
eisen.

•

Voor het gebruik van de laser is het belangrijk dat
u het laserhandstuk naar beneden richt (laserlicht
kan letselschade veroorzaken).

•

De laser is beveiligd met een pincode, ga
voorzichtig om met het delen van deze pincode
om misbruik door onbevoegden te voorkomen.
Verkeerd gebruik kan zorgen voor laser- en/of
letselschade.
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Belangrijk!
Er zijn bij het gebruik van lasertherapie geen nadelige
effecten bekend. Toch raden wij u aan om het zekere
voor het onzekere te nemen. U als gediplomeerd
zorgspecialist weet als geen ander of het gebruik van
lasertherapie geschikt is voor uw patiënt.
Vragen die HPLT noodzakelijk vindt om aan een patiënt
te stellen, zijn:
•
•

•
•

Heeft de patiënt een pacemaker / is deze
hartpatiënt?
Gebruikt de patiënt medicijnen, bijvoorbeeld
anti depressiva, medicatie voor neuropatische
pijnen of lichtgevoelige medicatie? Deze
kunnen de pijnprikkels beïnvloeden.
Heeft de patiënt een ernstige ziekte (tumoren)?
Is de patiënt zwanger of geeft deze
borstvoeding?

6

Laser functies

1. Aan-/uitknop tablet
2. Volumeknop
3. Noodknop
4. Aan-/uitknop laser
5. Koelventilatoren
6. Fiberaansluiting
7. Laser in bedrijf
8. Bluetooth verbinding
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9. Laseraanduiding
10. Laseraanduiding
11. Ventilatieopening
12. Oplaadaansluiting
13. Typeplaatje
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Laser gebruiksklaar maken

Tablet monteren

Fiber monteren
Aan de voorzijde rechts zit de aansluiting voor de fiber.
Draai het stofkapje van de laser, verwijder het blauwe
stofdopje van de fiber en plaats deze op het uitsteeksel
dat aan de blauwe fiber stofkap zit.

Steek de stift voorzichtig in de aansluiting op de laser en
schroef deze met de hand vast.
9

Fiber reinigen
Let op! De connector van de fiber en de connector op de
laser moeten te allen tijde vrij zijn van stof en vet.
Raak de connector van de fiber nooit aan met uw handen
en maak deze elke keer schoon met het meegeleverde
stofvrije doekje en de reinigingsvloeistof.

Stof en huidvetten branden in op de connector van de
fiber met het gevolg dat de lasermodule verbrandt. Dit
valt altijd buiten de garantie en de reparatie ervan is zeer
kostbaar.

Voorbeeld van een verbrande fiber en lasermodule door stof en
huidvetten
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Fiber gebruik
Een fiber is een flexibele buis van fiberglas, waardoor het
laserlicht van de laser naar het laserhandstuk wordt
getransporteerd. Zorg ervoor dat de fiber nooit knikt of te
ver gebogen wordt (een beschadigde of geknikte fiber
moet worden vervangen, dit valt altijd buiten de garantie).

Laserhandstuk
Het laserhandstuk is door middel van een fiber
verbonden aan de laser. In het laserhandstuk zitten
lenzen, die zorgen voor een juiste lichtbundel. Als u het
laserhandstuk laat vallen, kunnen de lenzen breken en
moet het laserhandstuk worden vervangen.
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Bluetooth voetpedaal ontgrendelen
Het draadloze voetpedaal, dat meegeleverd wordt bij de
laser, maakt door middel van Bluetooth verbinding met
de laser. Klap het voetpedaal open door de vergrendeling
naar rechts te schuiven.
Belangrijk! Zorg ervoor, dat u het laserhandstuk naar
beneden richt voor u het voetpedaal indrukt, laserlicht is
zeer schadelijk voor de ogen.

1. Ontgrendelingspal
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Opladen laser/tablet
Tablet opladen: aan de onderzijde van de tablet zit de
oplaadaansluiting. Steek hier de meegeleverde lader in
en de tablet laadt zich op. Op het scherm geeft de tablet
aan: ‘gaat nu laden’ en wordt in procenten weergegeven
hoe vol de batterij is (wacht niet totdat de batterij
helemaal leeg is, want het duurt +/- 6 uur om de lege
tablet batterij weer 100% op te laden).
Laser opladen: de aansluiting voor de oplader van de
laser zit aan de linkerkant aan de achterzijde van de
laser. Steek de connector van de oplader achter in de
laser totdat u een klik hoort. Let op! De connector van de
oplader past maar op één manier in de laser (de 2 zwarte
pijltjes op de connector moeten aan de bovenkant
zichtbaar zijn). Zorg ervoor dat de oplader altijd in een
stopcontact zit met randaarde.
Als de laser uit staat, zal tijdens het laden de powerknop
gaan knipperen.
Het is ook mogelijk om de laser op te laden tijdens het
gebruik, dit is echter niet te zien aan de powerknop. Let
op! Als de laser batterij lager is dan 40% zal de laser
batterij niet worden opgeladen.
Om de connector los te maken, pakt u de connector
uitsluitend bij het grijze deel vast en trekt u de connector
rustig uit de laser.
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Batterijen vervangen Bluetooth voetpedaal
Het Bluetooth voetpedaal is voorzien van 2 AA batterijen
(penlite). Om deze te vervangen, dient u onder op het
voetpedaal de 3 kruiskop schroefjes los te draaien. Trek
het zwarte voetpedaal uit de houder en steek voorzichtig
een kleine schroevendraaier tussen de deksel, zodat
deze los komt. Let op! Kijk goed hoe de batterijen
geplaatst moeten worden.
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Laser menu

1. Menuknop
2. Behandelingen
3. Batterijstatus laser
4. Batterijstatus voetpedaal
5. Terug naar het laser
beginscherm
6. Tabletprogramma’s sluiten
7. Terug naar het tablet
beginscherm
8. Een stap terug in het tablet
menu
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Laser gebruik

Aan-/uitzetten laser/tablet
Belangrijk! Als u de laser gaat gebruiken, is de volgorde
van het aan- en uitzetten belangrijk, omdat de tablet
verbinding maakt met de laser.
Aanzetten:
Stap 1. Laser aanzetten, houdt de powerknop (blz.7 knop
4) ingedrukt, totdat u een enkel piepsignaal hoort, het
groene lampje van de knop zal nu constant gaan
oplichten.
Stap 2. Tablet aanzetten, houdt de powerknop (blz.7
knop 1) ingedrukt, totdat het logo van de tablet verschijnt.
Stap 3. Swipe over het scherm van de tablet en tik op het
HPLT-icoontje.
Stap 4. Geef de pincode in.
Het duurt 25 seconden voordat de laser volledig is
opgestart, dit wordt bevestigd door een piepsignaal.
De laser is nu klaar voor gebruik.
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Uitzetten:
Stap 1. Tik op de tablet op het deur symbooltje (blz.15
knop 5).
Stap 2. Tik op de tablet op ‘Tabletprogramma sluiten’
(blz.15 knop 6) en op ‘Alles sluiten’.
Stap 3. Laser uitzetten, houdt de powerknop (blz.7 knop
4) ingedrukt, totdat u 4 korte piepsignalen hoort, het
groene lampje van de laser zal nu uitgaan.
Stap 4. Tablet uitzetten, houdt de powerknop (blz.7 knop
1) ingedrukt, totdat u de knoppen ziet verschijnen
‘Uitschakelen’ (rood) en ‘Opnieuw opstarten’ (groen). Tik
op de rode knop en vervolgens nogmaals op de rode
knop.
De laser is nu uitgeschakeld.

Opmerking! In de laser zit een ventilator om de
lasermodule te koelen. Deze gaat aan als de lasermodule warmer wordt dan 25°C. Als de laser in een
omgeving staat die warmer is dan 25°C zal de ventilator
blijven draaien. In dit geval kunt u de laser uitzetten met
de rode stopknop bovenop de laser. Let op! Na het
indrukken van de rode stopknop is het pas weer mogelijk
om de laser aan te zetten als u de rode stopknop reset
door deze naar rechts te draaien.
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Laser instellingen
Onder de gekozen behandeling ziet u de instellingen bij
de gekozen behandeling. Wat betekenen deze
instellingen?
1. Power: wattage van de
behandeling
2. Working Mode/Wave
Form:
-Pulsed (de laser geeft
meerdere pulsen)
-Single Pulse (de laser
geeft 1 enkele puls)
-Continuous (de laser
staat constant aan)
Fr./Hz: dit geeft aan
hoe vaak de laser aan
en uit gaat per sec.
3. Ton%: geeft het
percentage weer van
de pulstijd ‘aan’
4. Ton µs: pulstijd ‘aan’
5. Toff µs: pulstijd ‘uit’
6. Timer: duur
behandeling in sec.
7. Fluency: gebruikte
energie voor de
behandeling in kJ/cm2
(KiloJoules)
8. Status: stand-by /
ready
9. Time: verstreken
behandeltijd
10.Tip: laserhandstuk
voor de behandeling
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Aanpassen van de gekozen behandeling
(Treatments)
Als er een behandeling is gekozen, kan het soms
noodzakelijk zijn om deze aan te passen, omdat de
patiënt de behandeling als te warm ervaart of omdat de
behandeling niet het gewenste effect geeft. Dit komt
vaker voor bij een donker behandelgebied, denk aan o.a.:
een donkere huidskleur, pigmentvlekken, tatoeages of
haargroei.
Voor het aanpassen van de behandeling tikt u op het
potlood icoontje rechtsboven in het scherm.
De meest eenvoudige en effectieve manier om de
desbetreffende behandeling aan te passen, gaat via de
volgende instellingen:

Ervaart de patiënt de behandeling als te warm?
•

Optie 1. Verlaag het wattage (power) van de
behandeling (blz.18 instelling 1).

•

Optie 2. Beweeg het laserhandstuk sneller.
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Ervaart de patiënt geen warmte tijdens de
behandeling?
•

Optie 1. Verhoog het wattage (power) van de
behandeling (blz.18 instelling 1).

•

Optie 2. Beweeg het laserhandstuk langzamer.

Het is verstandig dat u, na het aanpassen van de
instellingen van de behandeling, op de eigen onderarm
controleert hoe de behandeling voor en na de
aanpassingen voelt.
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Gebruik 3 cm² laserhandstuk

Bij het gebruik van een 3 cm² laserhandstuk moet het
wattage van de behandeling worden aangepast (blz.18
instelling 1) en de tip (blz.18 instelling 10).
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Wattage cross tabel

Instelling
behandeling

Laser
handstuk

Instelling
behandeling

Laser
handstuk

Power (Watt)

Tip

Power (Watt)

Tip

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0

1 cm²
1 cm²
1 cm²
1 cm²
1 cm²
1 cm²
1 cm²
1 cm²
1 cm²
1 cm²
1 cm²
1 cm²
1 cm²
1 cm²
1 cm²
1 cm²
1 cm²

1.5
2.5

3 cm²
3 cm²
3 cm²
3 cm²
3 cm²
3 cm²
3 cm²
3 cm²
3 cm²
3 cm²
3 cm²
3 cm²
3 cm²
3 cm²
3 cm²
3 cm²
3 cm²

®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
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3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0

Laser onderhoud & reiniging
Gebruikerstip!
•
•

Neem voor het voetpedaal 2 reserve batterijen
mee in de laser koffer, op deze manier bent u altijd
in staat om door te werken met de laser.
Leg de laser en tablet na gebruik aan de lader, de
batterijen zijn hier tegen bestand.

Belangrijk!
Zet de laser nooit in de volle zon of in een kleine
afgesloten ruimte.
Vermijd contact met vocht of stof.
De ventilator en de sleuven voor de koeling aan de
zijkant van de laser moeten te allen tijde vrij
blijven.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde laders
voor het opladen.
Voorkom stoten en schudden van de laser en
tablet.
Maak de laser en tablet uitsluitend schoon met
een droge pluisvrije doek.
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Trouble shooting
•

•

•

•

•

•

Het Bluetooth voetpedaal werkt niet meer.
Þ Controleer de batterijen of herstart de laser en
tablet.
De laser laadt niet meer op.
Þ Wissel de 230V stekker tussen de voeding en
het stopcontact.
De laser geeft een error tijdens het gebruik.
Þ Als de laser op hoog vermogen langdurig wordt
gebruikt bij een hoge temperatuur, kan de laser
niet meer voldoende koelen, wacht 10 minuten
voordat u de laser weer gaat gebruiken.
De batterijstatus van het voetpedaal staat op
0%.
Þ Druk het voetpedaal in, als de batterijstatus nog
steeds op 0% staat, vervang de batterijen.
Er komt geen laserlicht uit het handstuk.
Þ Druk direct de noodknop in (blz.7 knop 3),
waarschijnlijk is de fiber gebroken, indien u niet
direct stopt, verbrandt de lasermodule.
De laser gaat niet aan.
Þ Controleer of de noodknop (blz.7 knop 3) niet is
ingedrukt of controleer of de batterij van de laser
wel is opgeladen.
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Garantiebepalingen

De garantie is van toepassing in overeenstemming met
Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement. Kijk
voor de volledige garantiebepalingen in de handleiding.

Voor uitgebreide informatie, bekijk de handleiding.
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