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Før du begynner: 
Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker enheten. Den inneholder all informasjonen du 
trenger for å bruke enheten trygt  

 

Forholdsregler før bruk 
 

ADVARSEL: Det er fare for personskade eller ulykke for deg selv eller andre, som angitt i 
denne håndboken. 

FORSIKTIGHET: Denne håndboken indikerer at det er fare for materielle skader på denne eller 
andre enheter.  

 
Digitsole Pro-løsningen® er ikke ment å brukes som et diagnostisk verktøy. Digitsole Pro ® kan brukes til å hjelpe 
helsepersonell eller en hvilken som helst bruker med å fullføre en klinisk evaluering ved hjelp av dataene som tilbys av 
produktet. Helsepersonellet har ansvar for å stille diagnosen.   

Digitsole Pro ® er en enhet som kan brukes til å undersøke gang- og løpegangen til pasienter i alderen 7 og eldre som 
har en skostørrelse på ≥ 30 (EU-størrelse = 12-12,5 AMERIKANSKE barn). Størrelsen på innersålen skal tilsvare pasientens 
fotstørrelse. Med Digitsole Pro ® og DSPods-såler er det obligatorisk at pasientene bruker rene sokker.  

Det bør gjennomføres analyser på pasienter som er i stand til å: 

• Gå og løp (avhengig av hvilken type analyse helsepersonellet ønsker å utføre)  
• Forstå, følge og bruke enkle mobilitetsinstruksjoner 

En modul lar deg ta opp videoer under analysene dine med mobilapplikasjonen. Denne videomodulen er imidlertid ikke 
en del av omfanget av medisinsk utstyr. 

Ytterligere moduler kan utfylle din bruk av Digitsole Pro: 
• En videomodul som lar deg ta opp videoer under analysene dine med mobilapplikasjonen, 
• En migreringsmodul som lar deg gjenopprette analysene dine tidligere gjort med PodoSmart, 

Disse valgfrie modulene er imidlertid ikke en del av omfanget av det medisinske utstyret. 
 

ADVARSEL 

• Ikke åpne, punktere eller slå. 
• Ikke prøv å reparere DSPods hvis de er skadet, ikke bytt ut noen av komponentene unntatt av en autorisert 

serviceagent - Kontakt selgeren.Ikke kast den i ilden. 
• Sko med metallplate på underdelen bør ikke brukes. 
• Unngå å bøye eller vri DSPods. 
• Hvis DSPod-ene dine har blitt dårligere, må du ikke bruke dem. 
• Et sår må ikke komme i direkte kontakt med innersålen eller DSPod. 
• Ta kontakt med Digitsole support på contact@digitsole.com hvis enheten gir resultater som avviker fra dine 

observasjoner. 
• Hvis enheten viser motstridende informasjon eller tekst, tømmer du hurtigbufferen for nettleseren og oppdaterer 

siden med F5-tasten. 
• Ikke bruk DSPods i nærheten av en magnetisk resonansenhet. * 
• Bare det medfølgende eller autoriserte tilbehøret skal brukes for å sikre ytelsen til enheten (sikkerhet, 

elektromagnetisk kompatibilitet, ...). 
• Dette utstyret inneholder batterier som ikke kan skiftes ut. Når batteriet er på slutten av sin levetid, må utstyret 

avhendes på riktig måte. 
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RF-advarsel 

Enheten er testet for å sikre at den oppfyller generelle RF-eksponeringskriterier. Enheten kan brukes uten begrensning 
under bærbare eksponeringsforhold. Denne enheten samsvarer med RF-strålingseksponeringsbegrensningene fastsatt 
av EC, FCC og Industry Canada for den generelle befolkningen (ukontrollert eksponering). Denne enheten må ikke 
plasseres sammen med andre antenner eller sendere, og den må heller ikke brukes sammen med andre antenner eller 
sendere. 

Du kan be om en papirkopi av denne meldingen ved å sende oss en e-post på contact@digitsolepro.com 

Tiltenkt bruk 
 
Digitsole Pro® standardversjon er en løsning for helsepersonell som viser objektive data basert på romlig-temporale og 
kinematiske pasientmobilitetsmålinger. Mobilitetsrapporter gir følgende informasjon til helsepersonell: 

• Et sett med biomekaniske beregninger med en visuell sammenligning med litteraturstandarder, 
• Den digitale "ganglinjen" knyttet til trykk, 
• Grunnleggende tolkninger av mobilitetsparametere,   
• Utviklingen av mobilitetsparametere som følge av ulike analyser.  

En standardisert test kan velges av helsepersonell for å fokusere på de biomekaniske faktorene knyttet til pasientens 
mobilitet. 
Helsepersonellet vil bruke disse rapportene til å gjennomføre en grundigere medisinsk undersøkelse for å avgjøre en 
diagnose. 
 
 

Kontraindikasjon 
 
Det er ingen spesifikk medisinsk kontraindikasjon; Likevel bør testing bare utføres på pasienter som kan: 

• Gå og løp (avhengig av hvilken type analyse helsepersonellet ønsker å utføre)  
• Forstå, følg og bruk enkle mobilitetsinstruksjoner. 

 

Bivirkninger 
 
Til dags dato er det ikke identifisert bivirkninger  

*Produktets sikkerhet i et magnetisk resonansmiljø er ikke undersøkt. Den er ikke testet i det magnetiske 
resonansmiljøet for oppvarming eller uønsket bevegelse. Produktets sikkerhet er uklar i det magnetiske 
resonansmiljøet. En magnetisk resonansundersøkelse utført på en person som har denne medisinske enheten, kan 
føre til skade eller feil på enheten. 
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Produktbeskrivelse 
Helseutøvere, ambulansepersonell, sportstrenere, omsorgspersoner og alle som er kvalifisert til å utføre kvantifiserte 
mobilitetsanalyser, kan bruke Digitsole Pro-enheten® (gang og løp). 

Digitsole Pro ® kan brukes som en del av en standard mobilitetsanalyseprotokoll (gå eller løpe) på en pasients økt med 
helseutøveren, enten de har rapportert mobilitetsproblemer som følge av ulike årsaker.  

Digitsole Pro ® kan brukes hos voksne og barn over 7 år, med en skostørrelse på ≥ 30 (EU-størrelse = 12-12,5 amerikanske 
barn), og i følgende situasjoner:  

• Mobilitetsvurdering  
• Oppfølging/overvåking på stedet eller eksternt  
• Oppfølging av rehabilitering 

Digitsole Pro insoles og DSPods kan brukes på flere pasienter.  

Digitsole Pro-enheten ® er beregnet for bruk i en medisinsk profesjonell kontekst. Systemet kan imidlertid brukes i andre 
omgivelser (sykehus, eksteriør, innvendig type hus eller helsestruktur) for å overvåke og samle inn daglige 
mobilitetsdata for pasienter (voksne og barn fra sju år og oppover).  

Digitsole Pro-systemet ® kan brukes til å spore folks mobilitetsdata og gi advarsler til pasienter, pårørende, 
helsepersonell og ambulansepersonell, samt til å eksportere dataanalyser fra en gruppe pasienter i form av dashbord 
som viser kompilerte produktdata. Denne informasjonen kan lastes ned og organiseres i et dashbord, som deretter kan 
deles med helsepersonell, ambulansepersonell, sportstrenere, familiepleiere eller alle som er kvalifisert til å tolke gang- 
eller løpeparametere.  

 

Innhold i sett 
 

Digitsole Pro-settet ® leveres med et etui som inneholder følgende elementer:  

• 6 såler med følgende størrelser:  
o (EU-størrelse) 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45 og 46/47 
o (US Men størrelse) 4.5/5.5, 6-7, 7.5-8.5, 9-10 og 10.5-11.5 
o (US Women størrelse) 5.5/6.5, 7-8, 8.5-9.5, 10-11 and 11.5-12.5 

• 2 DSPods (1 høyre, 1 venstre) 
• 1 DSPods ladersett, bestående av en ladeplugg og en ladedokk 
• 1 dokument som indikerer hvor brukerhåndboken kan bli funnet og hvordan DSPods kan settes inn i Digitsole-

innleggssåler 
• 1 dokument som beskriver hvordan du bruker ladesettet 
• En stropp  
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Autorisert tilbehør 
 

Sett med et par DSPods DSPS001-KIT10 
Lader Sett DSPS001-KIT00 
- DSPods laderkontakt DSPS001-CAB00 
- DSPods lader dock DSPS001-CAB10 

Sett med 7 par Digitsole Pro-såler  DSPS001-KIT20 
- Digitsole Pro 30-32 innersåle (US 12-1,5) DSPS001-INS30 
- Digitsole Pro 33-35 innersåle (US 2-4) DSPS001-INS33 
- Digitsole Pro 36-37 innersåle (US Men 4.5-5.5 – 

Amerikanske kvinner 5.5-6.5) 
DSPS001-INS36 

- Digitsole Pro 38-39 innersåle (US Men 6-7 – 
Amerikanske kvinner 7-8) 

DSPS001-INS38 

- Digitsole Pro 40-41 innersåle (US Men 7.5-8.5 – 
Amerikanske kvinner 8.5-9.5) 

DSPS001-INS40 

- Digitsole Pro 42-43 innersåle 
     (Us Men 9-10 – Amerikanske kvinner 10-11) 

DSPS001-INS42 

- Digitsole Pro 44-45 innersåle 
     (Us Men 10.5-11.5 – Amerikanske kvinner 

11.5-12.5) 
DSPS001-INS44 

- Digitsole Pro 46-47 innersåle 
     (Us Men 12-13 – Amerikanske kvinner 13-14) 

DSPS001-INS46 

- Digitsole Pro 48-49 såler 
     (Amerikanske menn 13.5-14.5)  

DSPS001-INS48 
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Sett med et par Digitsole Pro 30-32 innersåle (US 
12-1,5) 

DSPS001-KIT30 

Sett med et par Digitsole Pro 33-35 innersåle (US 
2-4) DSPS001-KIT33 

Sett med et par Digitsole Pro 36-37 innersåle (US 
Men 4.5-5.5 - US Women 5.5-6.5) 

DSPS001-KIT36 

Sett med et par Digitsole Pro 38-39 innersåle (US 
Men 6-7 - US Women 7-8) DSPS001-KIT38 

Sett med et par Digitsole Pro 40-41 innersåle (US 
Men 7.5-8.5 – US Women 8.5-9.5) DSPS001-KIT40 

Sett med et par Digitsole Pro 42-43 innersåle 
(Us Men 9-10 – Amerikanske kvinner 10-11) DSPS001-KIT42 

Sett med et par Digitsole Pro 44-45 innersåle 
(Us Men 10.5-11.5 – Amerikanske kvinner 11.5-
12.5) 

DSPS001-KIT44 

Sett med et par Digitsole Pro 46-47 innersåle 
(Us Men 12-13 – Amerikanske kvinner 13-14) DSPS001-KIT46 

Sett med et par Digitsole Pro 48-49 såler 
(Amerikanske menn 13.5-14.5)  

DSPS001-KIT48 

Sett med 6 par Digitsole Pro reservedeler deler  DSPS001-KIT50 
- 3 par Digitsole Pro 30-32 innersåle (US 12-

1,5)  
DSPS001-INS30 

- 3 par Digitsole Pro 33-35 innersåle (US 2-
4) 

DSPS001-INS33 

Sett med Digitsole Pro koffert DSPS001-KIT60 
 

Anbefalte spesifikasjoner for datamaskin/telefon  
 
Digitsole Pro-grensesnittet er kompatibelt med både PC-er og nettbrett.  
Grensesnittet: MacOS / IOS - Windows - Android. 
Nettleser: Mozilla Firefox - Google Chrome - Microsoft Edge.  
Digitsole Pro-applikasjonen er kompatibel med mobiltelefoner.  
OS: Android 6.0 + / iOS 15.0 +. 
 
 

Funksjon av DSPods-lysdiodene 
 

• Lysdiodene er røde: DSPods lades. 
• LED-lampene er slått av:  

o DSPods er koblet til, noe som betyr at de er fulladet. 
o DSPods lades ikke, noe som betyr at de er i standby-modus. Bare rist dem for å få dem ut av denne 

modusen. 
• Lysdiodene blinker: DSPods er klare til bruk.  



   
 

9     PS_0001_IFU_000_NO rev 04 03-2023 

Produkt-Installasjon  
Produktoperasjon 
Sett DSPods inn i innleggssålene på følgende måte: 

- Identifisere venstre og høyre DSPods 
 
 
 
 
 
 

 

- Identifiser venstre innersåle og høyre innersåle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plasser venstre DSpod i venstre innersåle og høyre DSPod til høyre. Vær oppmerksom på at DSPods må settes inn i 
riktig retning for at datafangsten skal fungere (se bildet nedenfor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datainnsamlingen kan også gjøres ved bruk av DSPods plassert på bunnen av foten. Så lenge plasseringen av DSPods 
unngår uventet glidning*. 

*DSPodene må plasseres i de medfølgende modulene. Enheten skal plasseres på toppen av foten mellom den midterste kileskallen og den proksimale halvdelen av den 
andre metatarsalen. Etikettene på DSPodene skal vende oppover, med kodestykkene vendt utover 

 

MERK: 
Før du bruker DSPods for første gang, er det nødvendig å lade dem opp til lysdiodene på dem slukkes. 

DSPod høyre DSPod venstre 

Venstre 
innersåle 

Høyre 
innersåle 
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Opprettelse av forretningsforbindelse 
 

Hvis du ikke allerede har gjort det, går du til følgende side for å opprette en Digitsole Pro-konto ®: 

https://app.digitsolepro.com/auth/sign-up 

 

 

Etter å ha lest databehandlingskontrakten, skriv inn e-postadressen og passordet du vil bruke for Digitsole Pro-kontoen 
® din. 

Passordet må inneholde minst åtte tegn, inneholde minst ett tall, én liten bokstav, én stor bokstav og ett spesialtegn av 
sikkerhetsgrunner. 

 

Etter det vil du motta en e-post med en kode for å bekrefte registreringen. Angi den i det angitte feltet.  

Skriv deretter inn personopplysningene dine for å fullføre kontoopprettingen.  
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Aktivering av tofaktorautentisering 
 

For å aktivere tofaktorgodkjenningen, gå til Din konto øverst til høyre 

 

Velg deretter Aktiver dobbel godkjenning i menyen. 

 

Skann QRCode med tofaktorautentiseringsappen din (for eksempel Google Authenticator) og skriv inn koden i området 
som er angitt for dette formålet. 
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Last ned mobilapplikasjonen 
 
Digitsole Pro-appen® er gratis og fungerer med iOS 14.0+ og Android 6.0+ mobile enheter. Kontroller 
fastvareversjonen på telefonen for å se hvilke enheter som er kompatible med appene.  

Skriv inn Digitsole Pro® i søkefeltet for å finne applikasjonen:  

• For iOS-enheter går du til App Store®   
• For Android-enheter går du til Google Play-butikken™  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er nødvendig å bruke nettleserne Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari eller den nyeste versjonen av Microsoft 
Edge. Se https://www.digitsolepro.com/customer-support kompatibilitetsdelen for kompatible webleserversjoner. 
Det er nødvendig å bruke en telefon med Android 6.0 + eller iOS 15.0 +. 
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Bruk av mobilapplikasjonen 
Tilkobling til programmet 
 

 

 
Hvis du vil ha tilgang til programmet, må du kontrollere at du allerede har 
opprettet kontoen din på webgrensesnittet, og du kan koble til dette 
programmet ved hjelp av samme legitimasjon.  
 
Skriv inn e-postadressen og passordet for kontoen din for å logge på.  
 
Hvis du har glemt passordet ditt, går du til Digitsole Pro-grensesnittet® 
og oppretter et nytt. 
 
 
 

 
DSPods-administrasjon 

Legg til DSPods 
Følg denne fremgangsmåten for å legge til DSPods i kontoen din fra hovedappskjermen: 
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• Hvis du ikke allerede har DSPods, går du til "DSPods" -området og klikker på Legg til 
 

 
 

• Hvis du allerede har DSPods, går du til "Mine DSPods" -området og klikker på "Se alle", som vil omdirigere deg 
til en liste over DSPods. Velg Legg til DSPods på menyen. 

 

Hvis du vil legge til DSPods i kontoen din, går du til en ny side og skanner Datamatrix-koden på DSPod-paret. Hvis du 
har mer enn ett par DSPods, gjenta prosedyren. 

 

 

 

 

  
 

 

Eksempel på 
Datamatrix-kode 

 

 

 

 

 

 

 

Datamatrix 
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Oppdater DSPods 
 
 

 

 

Klikk på Se etter oppdateringer for å sjekke DSPods-versjonen og se om de må 
oppdateres. 

Du kan velge å utføre oppdateringen nå eller senere. 

Vi anbefaler deg å gjøre det nå, men hvis du velger å gjøre det senere, må du bare skann 
podsene dine på nytt ved å legge dem til på kontoen din igjen, slik at oppdateringen blir 
foreslått til deg. 

 

 

 

 

 

Fjern DSPods 
 

 

Klikk på "Se alle" i delen "Mine DSPods" fra hovedapplikasjonsskjermen som skal omdirigeres til en liste over DSPods. 
Klikk papirkurvikonet øverst til høyre på skjermen, velg parene du vil slette, og klikk deretter Slett valgte par. For å gå 
ut av slettemodus, klikk på kryssikonet øverst til høyre på skjermen. 
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Kontroller batterinivået 
 

 

 

 
 
 
 

Når DSPods lades, kan du ikke se ladenivået til DSPods fordi de er koblet til og lader. 

For å sjekke ladenivået til DSPods, gå til DSPods-siden. Batteriladenivåene til venstre og 
høyre DSPods vises. Ved å rulle ned på skjermen kan du oppdatere batterinivåene. 

 

 

 

 

 

 

 

Innstillinger for program 
 

Enheter 
I delen "Innstillinger" kan du velge systemet med enheter du vil bruke i applikasjonen. Du kan velge mellom de 
metriske og keiserlige systemene. 

Språk 
Vår søknad er tilgjengelig på flere språk. Valget av språk er definert i henhold til språket som er angitt som hovedspråk 
på telefonen. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har et problem: 
Hvis du kan ikke skru batterinivået etter på du har lastet inn siden på nytt, kan DSPods være "i hvilemodus" (for å 
spare strøm slås de automatisk av etter ca 20 minutter). Rist dem kraftig for å "vekke dem" (vennligst IKKE slå dem 
på en hard overflate, da dette kan skade). Deretter, ved å sveipe ned på skjermen, kan du laste inn nettstedet på 
nytt og se batteriet til DSPods, denne handlingen kan ta 30 sekunder. 
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Pasientbehandling 
Legge til en pasient 

 

 

 

 

 

For å legge til en ny pasient på kontoen din fra 
hovedapplikasjonsskjermen, klikk på Se alle under 
"Mine pasienter" -området, deretter på + -logoen øverst 
til høyre på skjermen. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Det vises et skjema. fullføre pasientfilen ved å fylle ut minst informasjons- og 
patologisidene. Hvis pasienten ikke har noen patologi, velger du "Sunn pasient". 

Det er viktig å velge riktig patologi fordi det vil påvirke analysens tolkninger og 
standarder. 

Kategorien Kontakt er valgfri. Det lar deg imidlertid legge til pasientens kontakt 
information slik at du enkelt kan nå dem.  

 

NB: Hvis du bruker keiserlige enheter, for å ha tilgang til menns eller kvinners 
størrelser, er det nødvendig å velge kjønn på pasienten din først. 
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Redigere en pasient 
 
Klikk på pasienten du vil redigere fra listen over pasienter, og pasientfilen åpnes. Velg 
Rediger på menyen øverst til høyre på skjermen. Når skjemaet vises, fyller du det ut med 
den forespurte informasjonen, og deretter klikker du Send for å lagre endringene.  

Etter det vil pasientens fil bli oppdatert. 

 

Slette en pasient 
 

Klikk på pasienten du vil slette fra pasientlisten, så åpnes pasientfilen. Velg Slett på 
menyen øverst til høyre på skjermen, og bekreft deretter slettingen. Deretter blir du 
ført til den nylig oppdaterte pasientlisten.  
 
Merk: Dette er en irreversibel handling. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt en pasient 
 

Klikk på pasienten du vil kontakte fra pasientlisten, så åpnes pasientfilen. Hvis du har 
skrevet inn pasientens telefonnummer, kan du ringe dem ved å klikke  
 Ring-knappen. Hvis du har skrevet inn pasientens e-postadresse, kan du sende en 
melding ved å klikke send en melding-knappen 
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Søk etter en pasient 
 

 

Skriv inn etternavnet og/eller fornavnet til pasienten du vil ha fra pasientlisten, i 
tekstfeltet øverst på skjermen. 

 

Merk: Pasientsøket fungerer bare med ett ord, så hvis du skriver pasientens for- og 
etternavn i søkefeltet, vil du ikke finne noen treff. 

 

 

 

 

 

 

Start og stopp for datafangst 
 

  
1 – Gå til pasientens fil når pasienten er opprettet, og DSPods 

er lagt til i kontoen din. Klikk på knappen Ny analyse. 2 – Velg deretter analysetypen du vil kjøre. 
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                   (1)                  (2)                (3)             (4) 
 
3 - Ved hjelp av menyen ovenfor kan du deretter legge inn ytterligere informasjon om pasienten din. (1) 

• Du kan angi plasseringen og intensiteten til pasientens smerter i kategorien Smerte  (2).  
• Du kan angi stivhet og demping av pasientens sko i skotypefanen (3).  
• Alle hjelpeapparater som brukes av pasienten din, bør være oppført i gåhjelpefanen (4).   

 

 

 

 

 

 

- Hvis du har flere par DSPods, velg paret du vil gjøre oppkjøpet med, applikasjonen vil 
da starte en forbindelse til DSPods, og du vil bli omdirigert til skjermen for å starte 
analysen.  

 FORSIKTIG: Vær nøye med å velge DSPods som tilsvarer de i pasientens 
innleggssåler. 

 

- Hvis du bare har ett par DSPods, blir du direkte omdirigert til skjermen for å starte 
skanningen. 
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Når DSPods er plassert i sålene og sålene er plassert i pasientens sko, klikker du på  
Play-knappen for å starte datafangsten. Etter utseendet på stoppeklokken, bør 
pasienten forbli i en statisk posisjon i 3 til 5 sekunder for initialisering før de begynner 
å gå eller løpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Klikk Stopp analyse for å avslutte dataregistreringen. Når datafangsten er fullført, 
sendes dataene direkte til Digitsole Pro-webgrensesnittet®. 

 

 

 

 

 

 

 

Merk: Hvis du deler et arbeidsområde med en behandler, er det ikke mulig å utføre en analyse samtidig på samme 
pasient, og det er heller ikke mulig å utføre samtidige anskaffelser på samme Digitsole Pro-konto. I begge tilfeller kan 
dette blokkere kontoen din og skape feil. 
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Vise dataene 
 

I området "Mine pasienter" klikker du på Se alle, og deretter velger du den aktuelle pasienten.  
Du er nå på pasientmappen.  
Klikk på analysen du vil se i delen Analyser. 

Du kan velge hvilken type visning du vil ha øverst: Generelt eller Detaljer.   

 

 

 

 

Ved å klikke på alternativet For flere detaljer vil du automatisk koble deg til Digitsole Pro webgrensesnitt, der du kan 
utføre en mer intensiv analyse av resultatene. 

 

 

  

NB: Hvis du har "Ikke nok trinn" på slutten av aktiviteten: 
• Sørg for å plassere DSPods i riktig posisjon i sålene. (Se side 9) 
• Pass på at du holder deg i ro i initialiseringsfasen. 
• Ved å gå anakyse, sørg for at du har tatt mer enn 20 trinn under oppkjøpet. 
• I løpsanalyse, sørg for at du kjører med en hastighet på mer enn 8 km / t. 
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Bruke webgrensesnittet 
Logg inn på grensesnittet 
For å få tilgang til grensesnittet, sørg for at du allerede har laget kontoen din på webgrensesnittet. Du kan koble til 
dette programmet ved hjelp av samme legitimasjon.  Logg inn via følgende lenke: 
https://app.digitsolepro.com/auth/sign-in 

 

For å logge inn, skriv inn kontoens e-postadresse og passord.  

Hvis du har glemt passordet, klikker du på Glemt passord, skriver inn e-postadressen din i den angitte boksen og klikker 
deretter Send kode. 

 

Skriv inn koden du mottok via e-post, sammen med det nye passordet. Når du klikker Send, endres passordet.  
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Du fortsetter deretter til påloggingsskjermen, der du skriver inn e-postadressen din og det nye passordet ditt for å bruke 
Digitsole Pro®. 

 

Innstillinger for webgrensesnitt 
 

 
 

Enheter 
I delen "Innstillinger" kan du velge systemet med enheter du vil bruke på webgrensesnittet. Du kan velge mellom de 
metriske og keiserlige systemene. 

Språk 
Vårt webgrensesnitt er tilgjengelig på flere språk. I "Innstillinger" -delen kan du velge språket du vil bruke på 
webgrensesnittet 
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Varslinger 
Når du har utført et Digitsole Pro-oppkjøp via mobilapplikasjonen, overføres resultatene direkte til webgrensesnittet. 
Du vil bli varslet av en lyd. Varselet finner du i den dedikerte fanen øverst til høyre på skjermen, ved å klikke på den vil 
du ha direkte tilgang til analyseresultatene til pasienten din. 

 

 
  
Du kan endre lyden av varselet ved å gå inn i innstillingene til webgrensesnittet. Du kan velge mellom flere lyder. 

Arbeidsområde 

 

I "Innstillinger" -delen kan du endre informasjonen i arbeidsområdet ditt, legge til medlemmer og funksjoner. 
 
I "Logo"-delen kan du legge til, endre eller slette logoen din. Dette vil vises på eksporten av pasientenes testresultater. 
 
I delen "Medlemmer" klikker du øverst til høyre på skjermen på "Inviter et nytt medlem" for å legge til en Digitsole® 
Pro-bruker i arbeidsområdet ditt. 
 
Når de er lagt til, vil de ha tilgang til alle pasienter og analyser som allerede er utført i dette arbeidsområdet. De vil også 
kunne utføre analyser på pasientene i dette arbeidsområdet. 
Du vil imidlertid ikke ha tilgang til pasientene og analyseresultatene som finnes i arbeidsområdet til medlemmet som er 
lagt til arbeidsområdet ditt. 
Hvis du vil navigere mellom flere arbeidsområder, velger du ønsket arbeidsområde i linjen øverst til venstre på skjermen.  
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Funksjoner 
I Funksjoner-delen finner du funksjonene du abonnerer på. 

 

 

Endringer i kontoen min 
 

Informasjonshåndtering for helsepersonell 

For å endre utøverinformasjonen din, gå til Din konto-knappen øverst til høyre 

 

Hvis du deretter vil endre utøverinformasjonen, klikker du  Penn-ikonet. 
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Pasientbehandling 
Legge til en pasient 

Velg Pasient-fanen , og deretter Ny pasient øverst til høyre. 

 

Et nytt vindu åpnes, slik at du kan skrive inn pasientens detaljer, adresse, foretrukne kontaktmetode, formål for 
konsultasjon og enhver historie og patologier. 

Obligatoriske felt er angitt med en stjerne (*) i delen "Informasjon" og i delen "Patologi". Når du er ferdig, klikker du 
Legg til 

 

NB: Hvis du bruker keiserlige enheter, for å ha tilgang til menns eller kvinners størrelser, er det nødvendig å velge 
kjønn på pasienten din først. 
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Redigere en pasient 
Hvis du vil gjøre endringer i en pasients fil, går du til Pasient-fanen og velger pasienten. 
Klikk Rediger pasient for å gjøre endringer i pasientens personlige opplysninger, adresse og kontaktinformasjon. 

Avhengig av dataene som allerede er lagt inn, vil du kunne endre eller legge til en kjent patologi, årsak til konsultasjon 
og historie ved å klikke på  pennikonene eller på Legg til for å legge til nye. 

 

 

 

Slette en pasient 
For å slette en pasient, klikk  på Pasient-fanen, til høyre på skjermen, på linjen som tilsvarer pasienten du vil slette, og 
klikk deretter på den røde logoen Slett pasient.  

Merk: Dette er en irreversibel handling. 
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Søk etter en pasient 
Skriv inn etternavnet og/eller fornavnet til pasienten du leter etter, i søket etter en pasientdel øverst til høyre på 
hjemmesiden , og klikk deretter navnet deres for å få tilgang til pasientfilen. 

 

 

Pasientens fil 
 

Fra pasientfilen vil du ha tilgang til forskjellige faner:  

 

1. Dashboard - Du finner den nylige analysen av pasienten din, så vel som deres eventuelle patologier 
og grunn til konsultasjon som du kan legge til eller endre. 
 

2. Pasientmappe - Du finner informasjonen til pasienten din som du kan endre. Fra denne kategorien 
kan du også legge til eller endre noen patologier, årsaker til konsultasjon og pasientbakgrunn. 
 

3. Utøveranalyse - Du finner alle analysene som er utført på denne pasienten. 
 

4. Evolusjon - Du vil finne utviklingen av pasientens analyseresultater klassifisert etter type analyse. 
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Oppkjøpsledelse 
 

Gi nytt navn til et oppkjøp 

 

Fra «Practitioner analyse»-fanen på pasientfilen eller direkte fra analyseresultatene kan du gi nytt navn til 
analysen. 
For å gjøre dette, klikk på pennikonet, gi nytt navn til analysen og klikk deretter på Lagre. Analysen din er nå 
omdøpt. 
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Slette en datafangst 
Velg kategorien Pasienter , og deretter linjen til den valgte pasienten. Du er nå i pasientfilen.  

Klikk på analysen du vil slette, og klikk deretter øverst til høyre ... og velg Slett analyse 

 

 
Det vises et vindu der du blir bedt om å bekrefte slettingsforespørselen.  

Dataregistreringen slettes permanent hvis du klikker Slett. 
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Vise dataene 
 
Velg kategorien Pasienter , og deretter linjen til den valgte pasienten. 
Du er nå på pasientmappen.  
 
"Analyser" -delen er til høyre. Velg analysen du vil se ved å klikke på den. 

 

 

Pasientanalysen vises nå. 

Øverst til høyre kan du velge hvilken type visning du vil ha: Generelt eller Detaljer, deretter: Nevrologisk, traumatologisk, 
rehabilitering eller standard. 
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Du kan også velge å tilpasse filteret ditt ved å klikke på Opprett mitt 
personlige filter. Ved å lage den vil du kunne velge parameterne du vil vise 
og gi den det navnet du ønsker.  

 

 

 

 

 

Når de tilpassede filtrene dine er opprettet, ved å klikke på pennikonet, kan 
du gi det nytt navn, endre det og slette det. 

 

 

 

 
Analyser av turen utført med "Embedded" -versjonen av algoritmene våre, dvs. med en databeregning som tidligere er 
utført i DSPods (som for Digitsole Pro 1.0), vil bli indikert med denne logoen:  

 

Turanalysene uten denne logoen vil samsvare med analysene som utføres med "Raw"-versjonen av algoritmene våre, 
det vil si med en beregning av data utført i skyen fra råinformasjonen til sensorene som registreres av sålene. 
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Generer rapport 

Eksporter rapport 
Velg kategorien Pasienter , og deretter linjen til den valgte pasienten. Du er nå i pasientfilen. Velg analysen du vil se 
ved å klikke på den 

 

Når analysen er åpen, klikker du på ... øverst til høyre, etterfulgt av Eksporter PDF. 

 

Eksportanalysesiden vises. 



   
 

35     PS_0001_IFU_000_NO rev 04 03-2023 

 

Hvis du vil ha mer informasjon om eksport av bølgeformanalysen, trenger du bare å velge to punkter i 
detaljkortdiagrammet, se bilde nedenfor:  

 

Du kan deretter klikke Eksporter PDF før du åpner analyseeksportsiden. Ved å legge til et detaljfelt får du tilgang til en 
mer detaljert PDF-fil som inneholder en sammenligning av de to punktene, som ble valgt tidligere. 
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Eksportere en sammenligningsrapport 
Klikk på Pasient-fanen og deretter på linjen til ønsket pasient. Du er nå i pasientens arkiv. Klikk skanningen du vil ha 
tilgang til. 

 

Når analysen åpnes, klikker du på «...» øverst til høyre, og klikk deretter Sammenligne. 
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Velg deretter analysen du vil sammenligne med.  

 

Klikk deretter Eksporter PDF. 

 

Siden for analyseeksport åpnes.   
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Endre informasjonen som vises i rapporten 
Etter at analyseeksporten er fullført, kan du gjøre følgende: 

• Merk av for Avansert for å generere en mer avansert rapport 
• Vis eller ikke legens informasjon (e-post, telefonnummer og logo) ved å krysse av eller ikke de tilsvarende 

boksene. 
• Vise eller ikke vise pasientens informasjon (navn, alder, kjønn, høyde og vekt) ved å merke av eller ikke de 

tilsvarende boksene. 
 

 

Skriv ut rapport 
Når analyseeksporten er fullført, kan du skrive ut rapporten ved å klikke på  Eksporter-knappen øverst til høyre på 
skjermen. 
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Sammenligne dataregistreringer 
Velg kategorien Pasienter , og deretter linjen til den valgte pasienten. 
Du er nå på pasientmappen.  

"Analyser" -delen er til høyre. Velg analysen du vil sammenligne ved å klikke på den. 

 

Når analysen er åpen, klikker du på... øverst til høyre, etterfulgt av Sammenlign. 

 

Velg deretter den andre analysen for sammenligning. 
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Legge til kommentarer 
 

Du kan kommentere i delen som er gitt for dette formålet nederst i analyseresultatene for en aktivitet.  
Kommentarene i denne delen lagres. Med resultatene av denne handlingen kan du finne dem når som helst. 

 

Når rapporten er eksportert, kan du skrive en merknad i avsnittene som er angitt for dette formålet.  
Kommentarene du skriver inn her, blir ikke lagret på grensesnittet. 
Du kan imidlertid lagre dem ved å skrive ut rapporten, sende den til pasienten og lagre den som en PDF-fil. 
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Se utviklingen av parameterne 
  
 Klikk på fanen Pasienter og deretter på linjen til ønsket pasient. 
Du er nå på pasientmappen. 
Klikk på evolusjon. 
   

  

 

Fra evolusjonsfanen finner du utviklingen av pasientens analyseresultater klassifisert etter type analyse. 

Øverst til høyre kan du velge hvilken type visning du vil ha: Standard, Nevrologisk, Traumer, Reathletization. Du kan 
også velge standardvisning eller tilpasse den med innstillingene du vil vise. 
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Valgfri moduler 
Videomodul 
Registrering av pasienten mens de gjør oppkjøpet er nå en valgfri funksjon. Videomodulen er en innkjøpsmodul som 
er kompatibel med alle typer tilgjengelige analyser. Du kan deretter vise den i mobilapplikasjonen eller fra 
webgrensesnittet. 
 

Mobilapplikasjon  
 

 

 

 

 

 

For å registrere en pasient under oppkjøpet, start en aktivitet som vanlig. Når du har 
valgt ditt par DSPods, kan du velge å aktivere videoopptaket. 

Hvis du velger å aktivere videoen, starter den i begynnelsen av analysen og blir 
automatisk tatt opp til du stopper aktiviteten.  

 

 

 

 

 

 

 

På slutten av aktiviteten kan du finne videoen på samme sted som resultatene av 
analysen. 
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Web-grensesnitt 
 
Hvis du bruker Mobil-applikasjonen og velger å registrere analysen av pasienten din, vil videoen være tilgjengelig i 
resultatene av analysen. 

 

Fra nettgrensesnittet kan du ikke legge til en video i pasientenes analyse. 

Ved å klikke på knappen ... øverst til høyre i videoen kan du slette videoen som er knyttet til analysen. Denne 
handlingen er irreversibel. 
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PodoSmart Migration 
 

Hvis du er en Podosmart-bruker og ønsker å migrere kontoen din, pasienter og skanninger til en DS Pro-
konto, følg veiledningen nedenfor. 

Du har en Podosmart-konto, men du har ikke en Digitsole Pro-konto 
 

Hvis du ikke har en Digitsole Pro-konto, se avsnittet "Produktinstallasjon" i dette dokumentet og følg 
trinnene for å opprette kontoen din. 
Deretter forsikrer du med forhandleren din om at du har tilgang til alternativet "Podosmart Migration" med 
kontoen din. 

Hvis du er klar for migreringen, kan du hoppe til neste instruksjon. 

Du har en Digitsole Pro-konto og kan migrere Podosmart-dataene dine 
 

• På Digitsole Pro-nettgrensesnittet, gå til "Innstillinger"-menyen og klikk på fanen "Podosmart Migration". 
• Statusen din er "Frakoblet", klikk på "Koble til"-knappen nedenfor. 

 

• En ny side vises. Skriv inn Podosmart-legitimasjonen din og klikk "Connection" for å koble Podosmart-
kontoen din til Digitsole Pro-kontoen din. 

 

 

 

 

 

 



   
 

45     PS_0001_IFU_000_NO rev 04 03-2023 

• Når du har angitt legitimasjonen din, vil du bli omdirigert til Digitsole Pro-innstillingssiden med statusen 
"Tilkoblet". 

 

• Gå deretter til pasientmenyen og klikk på "Importer fra Podosmart". 

 

• Når listen over dine Podosmart-pasienter vises, kan du klikke på "Migrate" for å importere pasientfilen samt 
analysene til din Digitsole Pro-konto. Denne prosessen kan ta opptil noen minutter, avhengig av antall 
skanninger som skal importeres. 
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• Når en pasient migreres, opprettes en ny pasient i din Digitsole Pro-konto, med omtale "Migrert fra 
Podosmart", og de migrerte analysene vil ha samme omtale. 

 
 
MERK: 
• Kun kjøreanalyser utført etter slutten av 2019 kan migreres til Digitsole Pro-grensesnittet. 
• Kun kjøreanalyser utført etter slutten av 2020 kan migreres til Digitsole Pro-grensesnittet. 
• Du vil ikke kunne sammenligne skanninger utført med Digitsole Pro med skanninger eksportert fra PodoSmart. 
• Du vil ikke kunne se utviklingen av PodoSmart- og Digitsole Pro-analysen i samme graf. 
 
VIKTIG INFORMASJON: 

• Avhengig av antall aktiviteter til en pasient på Podosmart-kontoen din, kan migreringen ta noen minutter. 
Vi anbefaler deg å migrere en pasient før avtalen med ham. 
• Når en pasient har blitt migrert, vil det ikke være mulig å migrere igjen, sørg for at ingen nye skanninger 
utføres med Podosmart når en pasient har blitt migrert til Digitsole Pro. 
• Hvis du gjør Digitsole Pro-analyser med en importert pasient, vil Podosmart-analysene merkes som "Migrert 
fra podosmart" og vil også vises i utviklingen med Digitsole Pro-analysene du skal gjøre. 
• Husk at Podosmart er et eldre system, du kan se små forskjeller i data mellom Podosmart-skanninger og 
Digitsole Pro-skanninger. 
• Analyser migrert fra Podosmart er merket med denne logoen:   
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Vedlikehold 
Lading av DSPods 
 
Fjern DSPods fra sålene og plasser dem på hver side av Plug USB-laderen. Når du har koblet de to boksene til USB-
pluggen, plasserer du alt i ladekontakten som følger med til dette formålet. Hvis du vil koble enheten til strøm, kobler 
du kontakten til en USB-port på datamaskinen eller inn i en strømforsyning som oppfyller medisinske spesifikasjoner for 
IEC 60601-1: 2005 (2MOOP) or IEC 62368-1. 

Ladetiden er omtrent 2,5 timer. 

 

 

FORSIKTIGHET  
Husk å lade DSPods før du lar dem være frakoblet i lengre perioder for å unngå å skade batteriet. 
Lad dem ved temperaturer fra 10 °C til 40 °C ved temperaturer fra 10 °C til 40 °C. 
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Rengjøringsinstruksjoner for enheten 
 

 Advarsel: Bruk innersålen kun med en ren sokk. 

Du kan bruke engangs sokker -  

Det anbefales at følgende operasjoner utføres regelmessig og før første gangs bruk: 

• Bruk et desinfeksjonsmiddel som oppfyller følgende krav: 

- EN1276*, EN13727*, EN13697*, EN14561 bakteriedrepende (inkludert SARM). 
- Mycobacterium Terrae EN14348* og EN14563* tuberkulocid. 
- Fungicid EN14562* (på Aspergillus Fugimatus). 
- Levuricide EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* på Candida albicans. 
- Virucide EN14476 på HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus* og 

Rotavirus*. 

* Med mindre det er veldig skittent 

• Vi anbefaler STERIMED-våtservietter for EU og SANI-CLOTH-produktet for OSS, som er tilgjengelige fra Digitsole på: 
contact@digitsolepro.com og tilfredsstiller kravene. 

• La det lufttørke før gjenbruk, eller tørk av med en ren, tørr, lofri klut. 

 

FORSIKTIGHET  
• Ikke rengjør apparatet med etsende kjemikalier, olje, aceton eller petroleumsbaserte produkter 
• Ikke plasser apparatet i vaskemaskin, tørketrommel, håndtørker eller annet utstyr. 
• Unngå å nedsenke apparatet i vann 

 

Tekniske spesifikasjoner 
Batteri 

• Batteri: Li-Ion Polymer  
• Nominell spenning: 3.7V  
• Ladespenning: 4.2V  
• Livssyklus ~ 500 sykluser  
• Full ladetid: 2t30  
• Aktiv modus: 1,2 mA  
• I ventemodus (mens den ikke er i bruk), er total autonomi: 1750 t  

 
 

Lader 
 

 

FORSIKTIGHET  
Ladeutstyr må overholde IEC60601-1-standarder  
Inngang: 100-240 V - 50/60 Hz 
Utgang: 5.0V med en utgangsstrøm større enn 30mA 
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Radiomodul 
 

Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz   
Maksimal effekt:   10 mW  
Kategori: Gruppe 1 Klasse B (i henhold til CISPR 11) til hjemmebruk 

 

Bruksmiljø 
 

 
FORSIKTIGHET 
For å kunne bruke apparatet på en sikker måte, må du følge miljøforholdene 

 

Maksimalt kroppstrykk: 50 kg/cm2 (eller 500 n/cm2) 

Maksimal belastning på såler 200 kg 
Atmosfærisk trykk Mellom 70-106Kpa 
Relativ fuktighet på brukstidspunktet (fuktighetsnivå) 10 – 95 % 
Anbefalt driftstemperatur Mellom 0 °C og 60 °C (mellom 32 og 140 °F) 

 

Produktytelse 
 

Produktets levetid 2 år 

Garantivarighet 2 år 
Lagringstid 1 år, men en lading hver 6. måned av DSPods er obligatorisk, ellers vil DSPods være 

ubrukelig. 

 
  

Denne enheten er i samsvar med EMC-direktivet 2014/30/EU og IEC 60601-1-2:2014-prosent for 
elektromagnetisk kompatibilitet av medisinsk utstyr og/eller medisinske elektriske systemer. Disse parametren 
er ment å gi rimelig interferensbeskyttelse i en boliginstallasjon. 

På grunn av bruk av radiofrekvensoverføringsutstyr og andre kilder til interferenser i helse og andre innstillinger, 
kan betydelige nivåer av forstyrrelser fra kildens eller kraft forstyrre driften av denne enheten. 

Imidlertid kan en elektromagnetisk forstyrrelse blokkere et oppkjøp, og denne må gjøres om etter 
feiltilbakemelding fra applikasjonen på slutten av oppkjøpet. Vi anbefaler at du oppbevarer elektromagnetiske 
utslippsenheter på mer enn 30 cm fra DSPods. 
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Detaljert ytelse 
Gang parametere 
o Steglengde 2: Avstand reist av foten i en gangsyklus. 
o Tempo: Antall skritt som er tatt per minutt. 
o Syklustid: Tid mellom to etterfølgende kontakter av samme fot. 
o Stancestid : Varigheten mellom hælstreik og tåløft for hver fot under skrittsyklusen brukes til å bestemme 
gangstillingstiden, som er lengden på gangsyklusen når lemmen er i kontakt med bakken. 
o Svingtid: Varigheten mellom fotløft og hælstreik for hver fot under skrittsyklusen brukes til å bestemme 
svingtiden, som er lengden på delen av gangsyklusen når lemmen ikke er i kontakt med bakken. 
o Dobbel støtte: Dette er prosentandelen av gangsyklusen der begge lemmer kommer i kontakt med bakken. 
o Hastighet: Hastigheten kroppen beveger seg i en rett linje mens du går. 
o Pronasjons- og supinasjonsvinkler2: Den gjennomsnittlige hellingsvinkelen mellom foten og jordens 
overflate. Supinasjon er en negativ vinkel, mens pronasjon er en positiv vinkel. 
o Varighet av støttefasen: Stancesfasens første underkomponent. Når hælen treffer bakken og absorberer 
virkningen, begynner støttefasen. Det kommer til en slutt når tåene berører bakken. 
o Varighet av den flate fotfasen: Støttefasens andre underkomponent. Den flate fotfasen begynner når hele 
foten er i kontakt med bakken og slutter når hælen fjernes. 
o Varighet av fremdriftsfasen: Holdningsfasens tredje underkomponent. Tiden mellom hæl- og 
tåløftehendelsene kalles fremdrift. 
o Symmetri: Forholdet mellom eksponeringstiden for høyre fot (henholdsvis venstre fot) og summen av 
eksponeringstidene for høyre og venstre fot. 
o Ganglinje: Ganglinjen estimeres ved hjelp av pronasjons-/supinasjonsvinklene ved fire viktige hendelser 
(hælstreik, tåstreik, hælløft og tåløft) for å bestemme banen til  trykksenteret under utrullering av foten. 
o Fremdriftsforhold: Forholdet mellom hastigheten foten fjernes fra bakken til gjennomsnittlig hastighet 
under svingen  
o Stepping 2: Under første kontakt, vinkelen på fleksjon / forlengelse av foten på jordens overflate. 
o Sirkumduksjon: Vinkelrett på progresjonslinjen, avstanden mellom midten av hver fots hæler 
o Klaring1,2: Minimum tåhøyde ved sving. 
o Step progresjonsvinkel:  Under den flate fotfasen er vinkelen mellom gangstien og fotens retning. 
 
 

Løpe parametere 
o Skrittlengde: Avstand reist av foten i en gangsyklus. 
o Analysetid: Kjøretid under datafangst. 
o Hastighet: Den gjennomsnittlige hastigheten kroppen beveger seg i en rett linje mens den kjører. 
o Tempo: Antall skritt som er tatt per minutt. 
o Asymmetri: Forholdet mellom eksponeringstiden for høyre fot (henholdsvis venstre fot) og summen av 
eksponeringstidene til høyre og venstre fot. 
o Isettstype: Definert som den delen av foten som kommer i kontakt med bakken ved starten av et skritt 
o Isettsvinkel 2: Vinkel mellom fot og jord ved første kontakt. 
o Stance: Kontakten beregnes som intervallet mellom første kontakt og tåløft av for hver fot gjennom 
løpesyklusen som en prosentandel av lengden på løpesyklusen der lemmen er i kontakt med bakken. 
o Sving: Svingen er tidens andel under løpesyklusen når lemmen ikke er i kontakt med bakken, målt som 
intervallet mellom fotløft og innledende kontakt for hver fot under skrittsyklusen. 
o Dobbel flytid: For en løpesyklus, prosentandelen av tid når ingen fot kommer i kontakt med bakken. 
o Pronasjons- og supinasjonsvinkler 2 : Hellingsvinkel mellom foten og jordens overflate. Supinasjon er en 
negativ vinkel, mens pronasjon er en positiv vinkel. 
o Slagkraft: Maksimal vertikal jordreaksjonskraft i gangstøttefasen. 
o Parameterendringer under løping: Tillater sammenligning av to kjørende øyeblikk. 
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Merk: kadens, hastighet og skrittlengde i følgende patologiske turer: 
• Etterfølgende turgåing, Parkinsons turgåing,  
• Å gå i en semi-hukstilling,  
• Diplegic walking, spastisk turgåing,  
• Hestevandring,  
• Gå i steg,  
• Hemiplegisk gange, klippetur 
 
1: Klarering vises ikke for aktiviteter utført med størrelse 30 til 35 (US 12 til 4). 

2: DS Pods plassert over foten:  
- Plasseringen av belgene på toppen av foten gir en mer begrenset nøyaktighet enn plasseringen i sålen, spesielt relatert til mindre 
repeterbarhet av sensorens posisjonering og den parasittiske bevegelsen som kan gripe inn på toppen av foten.  
- For å gå og løpe, blir vinklene til pronasjon og supinasjon, og steppage eller angrepsvinkel returnert bare i relative vinkler. 
- Klareringen vises ikke. 
 
 

Betingelser for frakt og lagring 
 

 
FORSIKTIGHET 
Følg lagringsinstruksjonene for å sikre at produktet har lengst mulig holdbarhet. 
For å unngå å skade batteriene, husk å lade såler før du legger dem bort i en lengre periode 

 
Det anbefalte batteriladingsnivået for lagring er mellom 75 og 100%. 
Temperaturer for lagring og frakt mellom -10 °C og 60 °C (mellom 14 og 140 °F) 
Atmosfærisk trykk 0 – 100 % PULS 
Anbefalt fuktighet (fuktighetsnivå) mellom 50-106Kpa 
Anbefalt høyde Mindre enn 3000 meter 

 

 Definisjoner av symboler 
Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse 

 

Enheten oppfyller kravene i det europeiske 
direktivet 93/42/EF, som dekker medisinsk 
utstyr.  

Medisinsk utstyr 

 

LIKE strømforsyning 5 V 30mA. 

 

Når en enhet når slutten av sin levetid, må den 
kastes separat fra husholdningsavfall. Se 
avsnittet "Produktets levetid" for mer 
informasjon  

 

Fabrikant 
 

Dette produktet er gjenbrukbart, vennligst følg 
forskriftene i ditt område. 

 

Vennligst ikke trykk 
 

Ikke-ioniserende strålingsenhet med en RF-
sender. 

 

Ikke reparer 
 

Produksjonsdato. 

 

Ikke senk innersålen ned i vann 
 

Vennligst ikke punkter 

 

Vennligst ikke ta fyr 
 

Ikke plasser den i vaskemaskinen 
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Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse 

 

Enheten oppfyller kravene i det europeiske 
direktivet 93/42/EF, som dekker medisinsk 
utstyr.  

Medisinsk utstyr 

IP54 Enhet beskyttet mot kraftige vannsprut  
 

Vennligst ikke bøy 

 

Dette symbolet på esken indikerer 
"Atmosfærisk trykkgrense" under frakt og 
lagring. 

 

Ladersiden for å laste ned data 

 

Dette symbolet på esken betyr 
"Temperaturgrense".  

 

Dette symbolet på esken betyr "Relativ 
fuktighetsgrense". 

 

USA: Fcc-uttalelse (Federal Communication 
Commission) 

 

Dette symbolet på esken betyr "Hold deg tørr", 
fordi produktet må beskyttes mot fuktighet og 
vann. 

 
Unngå fare for kvelning 

 
Før bruk, se i brukerhåndboken. 

 
Produktet er typesertifisert i samsvar med 
japansk ordinans MPT nr. 

 

Type B-påført del (denne enheten er beskyttet 
mot lekkasjestrøm og elektriske støt) 

 
Angi en potensiell fare forbundet med 
enhetens bruk 

 

Oppbevars utilgjengelig for barn. Det kan 
forårsake kvelning. 

 

Normal ladebruk 
 

Det bidrar økonomisk til organisering av 
resirkulering i samsvar med EU-direktiv 
94/62/EU og nasjonal lovgivning. 

 

Må ikke brukes i nærheten av en magnetisk 
resonansenhet 

 Kommersiell referanse til enheten. 

 

Informere om at noe informasjon for bruk er 
tilgjengelig på nettet 

 

Forbudt bruk av laderen 

 

Forskriftsmessig samsvar 
 

Risikoen forbundet med dette medisinske utstyret er vurdert i henhold til ISO 14971-standarden, spesielt når det gjelder 
den totale restrisikoen.  

Digitsole Pro overholder følgende direktiver og standarder: 

• Rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, som endret av EU-direktiv 2007/47/EF. 
• Europaparlamentet og rådsdirektivet 2014/53/EU av 16. 
• juni 2011 om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (ROHS). 
• Europaparlamentet og rådsdirektivet 2012/19/EU (WEEE) om elektrisk og elektronisk avfall 4. 
• Direktiv CEM 2014/30/UE  
• IEC 60601-1: 2005 (2MOOP) or IEC 62368-1 + AC1:2006 + AC2:2007 + Amd1:2012: Medisinsk elektrisk utstyr - 

Del 1: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og viktig ytelse 
• IEC 60601-1-2:2014: Medisinsk elektrisk utstyr. Første del: Generelle sikkerhetsregler. Sikkerhetsstandard: 

Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav og tester 

Samsvarserklæringen finner du på Compliance Centres nettside (digitsole.com) , eller den kan bes om ved å sende en e-
post til contact@digitsole.com 

REF 
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FCC-FCCID: 2AQ4H-DSI 
USA: FCC-erklæring (Federal Communications Commission). Denne enheten overholder FCC Part 15 FCC-regler. Driften 
er underlagt følgende to betingelser: 
 
"Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Digitsole, kan føre til at brukerens rett til å bruke 
utstyret avsluttes" 
Merk: Dette utstyret er evaluert i henhold til FCC-reglene § 15 og fastslått å oppfylle kravene til en digital enhet i klasse 
B. Disse parametrene er ment å gi rimelig interferensbeskyttelse i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker 
og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon hvis det ikke 
installeres og brukes i henhold til instruksjonene. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at interferens ikke vil oppstå 
i en bestemt installasjon. 
Hvis denne enheten forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan bestemmes ved å slå den av og 
på igjen, anbefales brukeren å prøve en eller flere av følgende handlinger for å rette opp forstyrrelsen: 

• Juster posisjonen til mottaksantennen eller flytt den. 
• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. 
• Koble enheten til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. 
• Søk hjelp fra en forhandler eller en ekspert radio-/TV-tekniker. 

 

Slutten av produktets levetid 
Elektroniske komponenter og litium-ion-batterier er underlagt resirkuleringsforskrifter som varierer etter land og 
region. For å respektere ansvarlig miljøpraksis, vennligst følg gjeldende forskrifter i din region før du kaster DSPodene. 

Som et resultat av dette skal enheten returneres til helsepersonell, distributør eller produsent.  



   
 

54     PS_0001_IFU_000_NO rev 04 03-2023 

Hjelp og hjelp 
Hjelp - Feilsøking 
 

Fullstendig informasjon er tilgjengelig på: https://www.digitsolepro.com/customer-support 

Kontakt 
 

Har du et spørsmål eller et forslag? Ikke nøl med å ta kontakt! 

Kontakt oss: 

+33 (0)3 55 40 91 55 
+1 720 798 4452 

contact@digitsole.com 

Send oss en e-post på Vigilance@digitsole.com hvis du har en ubehagelig hendelse som er direkte eller indirekte 
relatert til bruken av enheten. 

 

CE-merking 
 

Dato for CE-merking: Mai 2021             

REF DSPS001-FPT00 

UDI-DI: 03700565774633 

 

 

 

DIGITSOLE S.A.S 
13 Rue Héré 
Place Stanislas 
54000 Nancy 
Frankrike 

 


