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 1 مقدمة 

الشيّق   Keeler مصباح  استخدام  قبل  بعناية  الدليل  هذا  قراءة  يرىج 
املريض ويضمن حصولك عىل  لك سالمة  ذلك سيؤمن  بك، ألن  اخلاص 

أفضل أداء ممكن من هذا اجلهاز الدقيق للفحص البرصي.
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2  الرموز املستخدمة يف إرشادات االستخدام واخلاصة بعبوة املصباح الشيّق

امس وعنوان الرشكة املصنعة

عالمة اإلجراء اإللزايم 

اتبع إرشادات االستخدام

خطر اإلشعاع البرصي

حتذير: مستوى جهد خطري

التعرث خطر 

سطح ساخن

عالمة حتذير عامة
B اجلزء املستخدم من النوع

اإلشعاع غري املؤين 

حُيفظ جاًفا

الرمق املرجيع

التسلسيل الرمق 

التصنيع تارخي 
خضع  قد  اجلهاز  أن  إىل  هذه  األوروبــيــة  اجلــودة  مطابقة  عالمة  تشري 
لالختبار وُأثبت أنه متوافق مع األحاكم املذكورة يف توجيه األجهزة الطبية 

93/42/EEC رمق

يف هذا االجتاه ألعىل

مواد قابلة إلعادة التدوير

للكرس قابل 
يشري هذا الرمز املوجود عىل املنتج أو عىل العبوة وإرشادات االستخدام 
إىل أنه قد مت طرح اجلهاز بعد هشر أغسطس 2005، وأنه ال جيوز معاملة 

هذا املنتج عىل أنه من املخلّفات املزنلية

التشغيل إرشادات 

REF

SN
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وصف خمترص للجهاز   5

ميكن تركيب هذا املصباح الشّق الذي توفره رشكة Keeler عىل سطح منضدة 
أو عىل سطح منضدة   ،Keeler توفرها رشكة  الضوء(  انكسار  )وحدة  خمصصة 

توفرها أي جهة أخرى مبعرفة فنيني مدربني بدرجة مناسبة.

الرصد  ونظام  اإلضــاءة  برج  مجموعات؛   5 من  الشّق   Keeler مصباح  يتكون 
وقاعدة إزاحة مبحاور XYZ )سيين وصادي وعيين( ومجموعة مسند الذقن وسطح 

منضدة مزود مبصدر لإلمداد بالطاقة ودرج ملحقات.

  .XYZ ميكن التحمك يف كثافة الضوء بواسطة مقاوم متغرّي يوجد يف قاعدة اإلزاحة
الضوء  بالتحمك يف مسات  لملستخدم  اليت تحمس  املنتقاة  الفالتر  من  عدد  يوجد 

الفحص. أثناء  املستخدم 

توجيه  مع  بالتوافق  الشيّق   Keeler مصباح  وتصنيع  تصممي  مت  لقد 
من   ISO  13485 و   ISO  9000 وسلسلة   93/42/EEC رمق  األوروبية  املطابقة 

معايري اجلودة.
 

الشيّق   Keeler مصباح  بأن  تقر  األوروبية(  )املجموعة   ”CE“ العالمة 
93/42/EEC يتوافق مع توجيه املجموعة األوروبية رمق

I 93/42 الفئة/EEC: قانون املجموعة األوروبية رمق التصنيف: 
II إدارة األغذية واألدوية: الفئة   

II السالمة  فئة   -  H الفئة   :1-60601 رمق   IEC/EN معيار     
  B اجلزء املستخدم: من النوع   

التشغيل: تشغيل مسمتر   وضع    

ُترى معليات اإلنتاج واالختبار وبدء التشغيل والصيانة واإلصالحات 
مع االلزتام الشديد بالقوانني واملعايري املرجعية الدولية املعمول هبا. 

دوايع االستعامل  3

االستخدام/الغرض احملدد للجهاز  4

مصباح Keeler الشّق هذا عبارة عن جمهر جمهز للدراسات البيولوجية باستخدام 
لالستخدام  وقد جرى تصمميه  املرتدد،  التيار  بطاقة  إمداده  يمت  الشّق  املصباح 
للقرنية حىت  الظهاري  النسيج  من  يبدأ  الذي  للعني،  األمايم  القطاع  يف حفص 
الغالف )الكبسولة( اخلليف للعني. وُيستخدم لملساعدة يف تخشيص األمراض أو 

اإلصابات اليت تؤثر عىل اخلصائص البنيوية للقطاع األمايم للعني.

هذا اجلهاز مممص لالستخدام بواسطة متخصيص الرعاية الصحية املدربني عىل 
حنو مالمئ واملرصح هلم باستخدامه.

 

توجهيه حبيث يسلط  يتكون من مصدر لإلضاءة ميكن  الشّق هو جهاز  املصباح 
شعاع رقيق من الضوء )عرب شق( إىل داخل العني. وعادة ما ٌيستخدم بالزتامن 
أو  األمايم  القطاع  حفص  معلية  من  املصباح  هذا  يهّسل  بيولويج.  جمهر  مع 
اجلفن  من  لك  يضم  ما  وهو  اإلنسان،  لعني  اخلليف  والقطاع  األمايم  الرتكيب 
الفحص  إن  والقرنية.  الطبيعية  البلورية  والعدسة  والقزحية  وامللتحمة  والُصلبة 
مكربة  جتسميية  رؤية  يوفر  العينني  مزدوج  مبنظار  الشّق  املصباح  باستخدام 
للعديد  الترشحيي  التخشيص  إجراء  من  الذي ميّكن  األمر  بالتفصيل،  العني  لبنية 

من احلاالت املرضية اليت تصيب العني.

حيظر القانون الفيدرايل بيع هذا اجلهاز إال للطبيب أو املامرس الطيب 
أو بناًء عىل أمر منه.
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السالمة   6

6.1 التحسس أو التممس الضويئ
يدّمر  أن  ميكنه  طويلة  لفرتة  مكثف  لضوء  التعرض  اكن  ملّا 
اجلهاز  هذا  استخدام  يطول  أن  ينبيغ  فال  العني،  شبكّية 
للفحص البرصي دون داٍع، مكا ال ينبيغ أن جياوز إعداد 
السطوع احلد املطلوب لتوفري رؤية واحضة للبنية املسهتدفة. 
من املفرتض أن ٌيستخدم هذا اجلهاز مع فالتر متنع نفاذ األشعة فوق البنفجسية 
)>400 نانو مرت(، وإن أمكن كذلك الفالتر اليت تستبعد الضوء األزرق ذي الطول 

املويج القصري )>420 نانو مرت(.

إن اجلرعة اليت تتعرض هلا الشبكية واليت ميكن أن متثل خطًرا كمييائًيا ضوئًيا 
علهيا تكون نتاًجا لمكية الطاقة اإلشعاعية وزمن التعرض هلا. فإذا تناقصت قمية 
الطاقة اإلشعاعية إىل النصف، فرمبا حتتاج إىل ِضعف الزمن املطلوب حىت تصل 

إىل احلد األقىص للتعرض.

فميا  احلاد  البرصي  لإلشعاع  نتيجة  خماطر  أية  ٌتجسل  مل  أنه  من  الرمغ  وعىل 
إىل  املّوجه  الضوء  كثافة  تنحرص  بأن  ُينصح  الشّق،  املصباح  باستخدام  يتعلق 
داخل عني املريض عىل املستوى األدىن املطلوب للتخشيص. إن األطفال واملصابني 
وقد  للخطر.  األكرث عرضه  بالعينني مه  أمراض  من  يعانون  وَمن  العدسة  بانعدام 
يزداد اخلطر كذلك إذا اكن الخشص اخلاضع للفحص قد تعّرض لنفس اجلهاز أو 
أي جهاز برصي آخر يستخدم مصدر ضويئ مريئ خالل الـ 24 ساعة املاضية. 

وتنطبق هذه احلالة بشلك خاص يف حالة تعرض الشبكية للتصوير الضويئ.

لفرتات  املكثف  الضوء  العني ملصادر  تعّرض  أن  للشك  يدع جماال  ثُبت مبا ال  لقد 
طويلة حيمل خطر إصابة الشبكية بسبب الضوء/اإلرضار حباسة البرص.

تعمتد العديد من أجهزة الفحص البرصي عىل الضوء املكثف إلضاءة العني. لكن 
كثافة الضوء املستخدمة يف مصباح Keeler الشّق قابلة للضبط دامًئا من احلد 
األقىص إىل صفر. إضافة إىل ذلك، يوجد فلرت لألشعة حتت امحلراء متضمن يف 

نظام اإلضاءة لتقليل مستويات األشعة حتت امحلراء.

الضوء املنبعث من هذا اجلهاز من احملمتل أن يكون خطريًا. لكام زادت 
مدة التعرض لكام زاد خطر حدوث رضر بالعينني. التعرض للضوء من 
هذا اجلهاز عند تشغيله عند أقىص كثافة يؤدي إىل تاوز احلد اآلمن 

بعد 5 دقائق عند استخدام عدسات 90D امللحقة.

الناجت  يوحض  بياين  برمس  املستخدم  بزتويد   Keeler Ltd رشكة  تقوم 
الطييف النسيب هلذا اجلهاز، إذا ُطلب مهنا ذلك.
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6.2 حتذيرات وتنبهيات          
احرص عىل مراعاة االحتياطات التالية ليك تضمن التشغيل اآلمن هلذا اجلهاز.  

حتذيرات
•    ال تستخدم هذا اجلهاز مطلًقا إذا ظهر هيلع عالمات التلف املرئية، ومق بفحصه 

عىل حنو دوري حبًثا عن عالمات التلف أو سوء االستخدام.

•    احفص منتج Keeler الذي تستخدمه حبًثا عن عالمات التلف الناجت عن النقل / 
التخزين، وذلك قبل االستخدام.

غنية  بيئة  يف  أو  لالشتعال،  قابلة  غــازات   / سوائل  وجــود  يف  تستخدمه  •    ال 
باألكجسني.

•   حيظر القانون الفيدرايل األمرييك بيع هذا اجلهاز إال للطبيب أو املامرس الطيب 
أو بناًء عىل أمر منه.

املدربني  الصحية  الرعاية  متخصيص  بواسطة  لالستخدام  مممص  اجلهاز  •    هذا 
عىل حنو مالمئ واملرصح هلم باستخدامه.

•   ال ينبيغ مغر هذا املنتج يف أي سائل.

الفنيني  مبعرفة  إال  اجلهاز  هذا  عىل  والتعديالت  اإلصالحات  إجــراء  جيب  •    ال 
املتخصصني من مركز اخلدمة التقين التابع للرشكة املصنعة، أو مبعرفة موظفني 
أي ولك  املصنعة  الرشكة  تنكر  املصنعة.  الرشكة  بواسطة  مدربني ومرصح هلم 
املرصح هلا؛  اإلصالحات غري  عن  الناشئ  الرضر  و/أو  عن اخلسارة  مسؤولية 

ومن ناحية أخرى، فإن مثل هذه اإلجراءات جيوز أن تبطل الضامن.

•    مق بمترير أسالك الطاقة عىل حنو آمن للحد من خطر التعرث أو حدوث تلفيات 
لملستخدم.

•    قبل البدء يف أي من خطوات تنظيف اجلهاز أو وحدة القاعدة، تأكد من فصل 
الطاقة. سلك 

6

•    قد ترتفع درجة حرارة الملبات أثناء االستخدام - لذا دعها تربد قبل استخدامها.

•   ال تتجاوز احلد األقىص لزمن التعرض املوىص به.

ووقع رضر  قصد(  دون  سقط  إذا  )مثال.  صدمات  ألي  اجلهاز  تعرض  حالة  •    يف 
إىل  اجلهاز  إعادة  الرضوري  من  يكون  فقد  اإلضاءة،  نظام  أو  البرصي  بالنظام 

الرشكة املصنعة إلصالحه.  

•   ينبيغ تويخ احلذر عند التعامل مع ملبات اهلالوجني. إذ ميكن لملبات اهلالوجني أن 
تتحطم إذا ما ُخدشت أو ُتلفت.

•    بعد إزالة الملبة، ال تملس الوصالت الكهربية لملبة املصباح الشّق واملريض يف 
الوقت. نفس 

االستخدام  عىل  لديه  العمل  طامق  تدريب  عن  املسؤول  هو  اجلهاز  مالك  •    يعترب 
الصحيح.

•   تأكد من وضع اجلهاز أو منضدة اجلهاز عىل سطح مستٍو وثابت.

وعدم   ،releeK رشكة  تعمتدها  اليت  األصلية  وامللحقات  األجزاء  إال  تستخدم  •    ال 
االلزتام بذلك قد خيل بأداء اجلهاز وسالمة تشغيله.

•    مق بإيقاف تشغيل اجلهاز بعد لك استخدام. يف حالة استخدام الغطاء الوايق من 
الغبار: ينشأ خطر زيادة خسونة اجلهاز.

•   لالستخدام داخل املباين فقط )مق حباميته من الرطوبة(.

ذلك  إذا حدث هذا  الكهرومغناطييس.  بالتداخل  الكهربية  تتأثر األجهزة  أن  •    ميكن 
أثناء استخدام هذا اجلهاز، فقم بإيقاف تشغيل اجلهاز مث غرّي ماكنه.

•   ال تملس املوصالت اليت يهسل الوصول إلهيا واملريض يف نفس الوقت.
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إرشادات التنظيف والتطهري   7

     قبل البدء يف أي من خطوات تنظيف اجلهاز أو وحدة 
القاعدة، تأكد من فصل سلك الطاقة.

هلذا  موصوف  هو  مكا  باملاء،  الغمر  بدون  اليدوي  التنظيف  استخدام  ينبيغ 
اجلهاز. ال تعقمه يف جهاز للتعقمي بالبخار أو تغمره يف سائل تنظيف. احرص 

عىل فصله دامًئا عن مصدر اإلمداد بالطاقة قبل القيام بالتنظيف.

أ  
 امسح السطح اخلاريج باستخدام قطعة مقاش نظيفة ماّصة غري مبللة بالاكمل 
مرطّبة مبحلول مكون من ماء / منظف )%2 منّظف من حيث احلجم( أو حملول 
حيث  من  األيزوبروبيل  حكول  من   70%( األيزوبروبيل  حكول   / ماء  من  مكون 

احلجم(. جتّنب مسح األسطح البرصية.

تأكد من عدم دخول احمللول الفائض إىل اجلهاز. ب 
توخ احلذر لتضمن أن تكون قطعة القامش غري مشّبعة باحمللول.  

غري  نظيفة  مقاش  قطعة  باستخدام  حبذر  يدوًيا  األسطح  جتفيف  ج  جيب 
بالاكمل. مبللة 

ختلّص من مواد التنظيف املستعملة بشلك آمن. د 

ظروف النقل والتخزين والتشغيل   8

مصباح  استخدام  عند  احمليطة  بالبيئة  املتعلقة  التالية  باحلدود  بااللزتام  ُينصح 
Keeler الشّق، ويف حالة النقل والتخزين ُينصح باالحتفاظ باملصباح الشّق يف 

العبوة األصلية الواردة من الرشكة املصنعة.

بيئة التشغيل
10+ درجة موئية إىل 35+ درجة موئية

رطوبة نسبية بني %30 إىل 75%

ظروف النقل والتخزين
النقل: 10+ درجة موئية إىل 60+ درجة موئية

التخزين: 10- درجة موئية إىل 55+ درجة موئية

مع  يتكيف  ألن  الشيّق  املصباح  ترك  ينبيغ  االستخدام،  قبل 
األمر  لعدة ساعات. يعترب هذا  الغرفة احمليطة  درجة حرارة 
ذي أمهية خاصة عند ختزين الوحدة أو نقلها يف بيئة باردة؛ 
العنارص  عىل  شديد  تاكثف  تكون  إىل  هذا  يــؤدي  قد  حيث 

البرصية.
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أمساء أدوات التحمك واملكونات   9

مجموعة مسند الرأس    

.1  اكبل ضوء التثبيت
.2  اكبل املصباح األسايس )مقبس ذو 4 سنون(

.3  حزام إسناد اجلهبة
.4  مؤرش ارتفاع عني املريض

.5  ضوء التثبيت
.6  مسند الذقن 

.7  منّظم ارتفاع مسند الذقن
.8  مقبضان ميسك هبام املريض

.9  سلك الطاقة، من مسند الذقن إىل مبيت املصباح

H الشيّق، الفئة KEELER مصباح

.10  غطاء املصباح
.11  مسامري فك غطاء املصباح

الكثافة( واألزرق  )حمايد  الرمادي  للفالتر:  .12   ذراع 
وفلرت االنتشار وفلرت تنقية اللون األمحر

الشق  والتدوير  الشّق  الطول  التحمك يف  .13   أداة 
العدسة وفتحة 

.14  مقياس التدوير الشق

.15  مرآة اإلضاءة
.16  املقبض املركزي لإلزاحة الشّقية

.17  رتاج امليل مبقدار 5 إىل 20 درجة
.18  أداة التحمك يف االتساع الشّق

االختبار  بقضيب  اخلاص  والغطاء  التثبيت  .19   فتحة 
ولوحة مقياس توتر العني

.20  مقبض إقفال ذراع اإلضاءة
.21  مقبض إقفال ذراع املجهر

.22  مقبض تثبيت مجموعة العدسة العينية

.23  مقبض إقفال قاعدة عصا التوجيه
عىل  )احلركة  التوجيه  عصا  يف  التحمك  .24   أداة 

)X Y Z حماور
.25  مقاوم متغرّي للتحمك يف اإلضاءة

.26  احملور
.27  أغطية البكرات

R 28  فتحة تثبيت مقياس توتر العني من النوع.
.29  مقبض الفلرت األصفر )خارج املمر البرصي(

.30  قفل إلحاكم ربط جسم التكبري
.31  أسطوانة تغيري قوة التكبري

لتصحيح  للضبط  قابلتان   - العينيتان  .32   العدستان 
االنكسار  قياس  ووحــدة  احلدقتني  بني  املسافة 

)ديوبرت(
.33  مقبض تثبيت حاجز النفس

.34  مفتاح مصدر الطاقة الرئييس 
.35  وحدة اإلمداد بالطاقة 

.36  لوحة مزنلقة

25
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مجتيع اجلهاز   10

طبية  منضدة  قاعدة  عىل  لرتكيبه   Keeler من  الشّق  املصباح  تصممي  مت  لقد 
كهربائًيا،  ومعزولة  للحريق  مقاومة  أو عىل سطح منضدة طبية  كهربائًيا  معزولة 

  .Combi مثل حامل انكسار الضوء أو وحدة

توخ احلذر عند فك تغليف املصباح الشق كيال تتلفه دون قصد أو تفقد أي من 
مكوناته.

         اترك املصباح الِشيق يف العبوة لعدة ساعات بعد استالمه 
وقبل   إخراجه من عبوته لتقليل خطر تكُون التاكثف هيلع.  

ميكن تركيب املصابيح الشّقية من Keeler يف معظم حوامل االنكسار / ووحدات 
Combi.  تويص Keeler بأن يقوم بإجراء معلية الرتكيب فنيون مدربون بدرجة 

مناسبة لضامن عدم اإلخالل باألداء وسالمة التشغيل.

  جيب أن يكون حامل االنكسار أو وحدة Combi أو ساق املنضدة متوافق 
مع اإلصدار الثالث من 60601-1

 
إذا كنت تقوم برتكيب املصباح الِشق أو طلبت من أحد أن يقوم برتكيبه عىل 
تستند  أهنا  من  فتحقق   ،Keeler ُصنع رشكة  من  أو  طبية  منضدة  ساق/قاعدة 

عىل أرضية ثابتة ومستوية.  

إىل  نقلها  قبل  ييل  مما  فتحقق  ببكرات،  مزودة  املنضدة  ساق/قاعدة  اكنت  إذا 
ماكن آخر:

أ(  أن تكون املنضدة يف أدىن مستوى هلا
ب( أن تفصل سلك الطاقة

ج( أن تربط مقابض إغالق قاعدة وذراع املصباح الِشق
د(  أغطية البكرات مثبته يف ماكهنا بإحاكم

هـ( أنه ميكن حتريك النظام باإلمساك به عند أدىن نقطة فعلية له.

10.1 إجراء مجتيع سطح وقاعدة املنضدة

1    مق بربط سطح منضدة املصباح الِشّق بساق املنضدة باستخدام مثبتات برأس 
يكون مصدر  أن  ينبيغ  أنه  x M6 20 مم. الحظ  ذات غطاء وحلقات زنق مقاس 

إمداد الطاقة ودرج امللحقات يف مواجهة املشِغل.

      تأمني تركيب سطح املنضدة يف ساق املنضدة أمر مهم لسالمة 
املريض واملصباح الِشيّق

سطح  إىل  الرأس  مسند  مجموعة  برتكيب  مق  املزود،  الربط  مفتاح  2    باستخدام 
مجموعة  تركيب  يمت  الزنق.  وحلقات  السداسية  املسامري  باستخدام  املنضدة 
مسند الرأس يف اجلانب السفيل من سطح املنضدة. احرص عىل أال تفرط يف 

إحاكم ربط املسامري السداسية. 

3   مق بربط املقبضني اللذين ميسك هبام املريض )8( مبسند الذقن.

مبحاذاة  العجالت  أن  من  حتقق  البكرات.  عىل  الِشّق  املصباح  قاعدة  4    ضع 
بعضها البعض. حتقق من أن جعالت التوجيه مربوطة بإحاكم.

5    مق برتكيب أغطية البكرات عىل البكرات بتحريكها برفق زلًقا إىل الداخل باجتاه 
البعض. بعضها 

8 البكرات
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10.3 إجراء ربط الاكبل
1    مق بربط الاكبل األسايس لملصباح من مسند الذقن 
إىل برج اإلضاءة. ال تلف السلك املوجود عىل نظام 

برج اإلضاءة.  

2   مق بتوصيل اكبالت الطاقة
  أ(  اكبل ضوء التثبيت املوجود عىل مسند الذقن إىل وحدة اإلمداد بالطاقة

  ب( اكبل )ذو 3 سنون( من وحدة اإلمداد بالطاقة إىل مجموعة قاعدة 
الِشّق املصباح 

  ج(  اكبل أسايس )ذو 4 سنون( لملصباح من أسفل مسند الذقن إىل 
مجموعة قاعدة املصباح الِشّق.

  د(  حتقق من ضبط مسار الاكبالت للمساح لقاعدة احملاور XYZ باحلركة 
حبرية وإلبعادها عن املرىض.

رمق )اجلزء  مبحول  مــزوًدا  غري  بك  اخلــاص  الشيّق  املصباح  اكن   إذا 
املواصفات  مع  متوافقة  الطاقة  توصيالت  أن  من  حتقق   ،3020-P-5040
إمداد  مصدر  إىل  مؤهل  فيٍن  مبعرفة  وموصلة  الدليل  هذا  يف  الواردة 

طاقة متوفر ومناسب، انظر القسم 15.5 إمداد الطاقة

ذو 4 سنون

موصل الاكبل

ذو 3 سنون

10.2 إجراء مجتيع برج اإلضاءة

1  مق بفك املمسار السدايس )أ( من قاعدة برج اإلضاءة، مث ضع برج اإلضاءة عىل 
قاعدة املصباح الِشّق مع احلفاظ عىل حماذاة حز القاعدة )ب( والسن )ج(. مق 
بربط الربج بالقاعدة باستخدام املمسار السدايس الذي مقت بفكه مسبًقا وأحمك 

د. ربطه باستخدام مفتاح الربط املزَوّ

2  مق برتكيب جسم املجهر برفق يف الذراع ـ مع مراعاة دفعه حىت حد التوقف. مق 
بإحاكم ربطه باستخدام مقبض التثبيت املوجود عىل اجلانب.

3  مق برتكيب حاجز النفس يف السن املوجود عىل اجلزء اخلليف من مجموعة التكبري.

a

b
c

حد  إىل  ــصــل  ي حـــى  حــركــه 
ثابًتا التوقف ويصبح 

النفس حاجز 
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سلك  باستخدام  الِشّق  املصباح  الرئييس حملول  املصدر  طاقة  بتوصيل  3   مق 
د. املزَوّ الطاقة 

جيب استخدام اكبل إمداد بالطاقة الكهربائية ذو 3 موصالت 
خمصص لملستشفيات فقط. للواليات املتحدة وكندا: ينبيغ أال 
يقل جحم مجموعة أسالك إمداد بالطاقة القابلة للفك، مدرجة 
يف رشكة UL ومن نوع SJE أو SJT أو SJO ذات 3 موصالت عن 
يكون  أن  )AWG(. جيب  لألسالك  األمرييك  باملقياس  وحدة   18

القابس والاكبل ووصلة سلك التأريض يف حالة ممتازة

3 سنون إىل 3 سنون

التثبيت مقبس ضوء 
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)R الثابت” )نوع“ KEELER مقياس توتر العني بالتسطيح
هذه األداة مصممة ملن يريدون أن يظل مقياس توتر العني ثابًتا 

عىل املصباح الِشّق دامًئا.

جسم  عىل  العني  توتر  ملقياس  املخصصة  اللوحة  برتكيب  •  مق 
امللولب. التثبيت  باستخدام ممسار  املجهر 

•  مث مق برتكيب مقياس توتر العني عىل معود الرتكيب.  

للفحص.  املجهر  أمام  األمام  إىل  العني  توتر  مقياس  هبز  •  مق 
العدسة  مع  لملنشور  دقيًقا  مركزُيا  احلز وضًعا  موقع  يضمن 

اليرسى. الشيئية 

بقدر  االنعاكسات  من  وخالية  واحضة  صورة  عىل  •  للحصول 
بني  تقع  اليت  الزاوية  تبلغ  أن  ينبيغ  اإلمــاكن، 
اإلضاءة واملجهر حنو 06 درجة وينبيغ أن يكون 

احلاجب الِشق مفتوًحا بالاكمل.

تدويرها عىل  اآللة، يمت  •  عند عدم استخدام هذه 
حمورها وتثبيهتا يف موقع احلز إىل الميني من 

املجهر.

Rو T 10.4 تركيب مقاييس توتر العني بالتسطيح من النوع

)T نوع( KEELER مقياس توتر العني بالتسطيح من
توتر  مقياس  تدعمي  فتحة  يف  املوجودة  التوجيه  لوحة  •  ضع 

الِشّق. بالتسطيح/قضيب االختبار عىل املصباح  العني 

بإدخال  بتجميعه  ومق  العبوة  من  العني  توتر  مقياس  •  اخرج 
السن املوجود يف قاعدة املقياس إىل داخل إحدى الفتحتني 
لوحة  عىل  املوجودتني  اليرسى(  العني  أو  الميىن  )للعني 
املواضع  هذه  الِشّق.  املصباح  أعىل حمور  األفقية  التوجيه 
العني  قطعة  خالل  إما  النظر  وميكن  املجهر  ببرصيات  تتعلق 

الميىن أو اليرسى.

•  سيزنلق مقياس توتر العني بهسولة إىل لوحة الدمع؛ وتضمن 
مسامري التثبيت استقراره يف ماكنه.

بقدر  االنعاكسات  من  وخالية  واحضة  عىل صورة  •  للحصول 
بني  تقع  اليت  الزاوية  تبلغ  أن  ينبيغ  اإلمــاكن، 
اإلضاءة واملجهر حنو 06 درجة وينبيغ أن يكون 

احلاجب الِشق مفتوًحا بالاكمل.

ينبيغ  العني،  توتر  مقياس  استخدام  عدم  •  عند 
حنو  عىل  وإعادته  الِشّق  املصباح  من  إزالته 

حممك يف العبوة أو يف موقع مناسب.

العني الميىن

العني اليرسى
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إرشادات االستخدام   11

11.1 ضبط املنظار مزدوج العينني

بوضع  ومق   )19( االختبار  لقضيب  املوقع  حتديد  ثقب  غطاء  لوحة  بإزالة  1  مق 
بؤرة قضيب االختبار يف ثقب موقع قضيب االختبار عند قاعدة ذراع املجهر. 
قضيب  ضبط  ينبيغ  أوال.  الغطاء  بإزالة  مق  املوقع،  حتديد  ثقب  إىل  للوصول 
املصباح  جمهر  حنو  متجًها  املسطح  اإلسقاط  وجه  يكون  أن  عىل  االختبار 

الِشّق. ينبيغ أن يقع برج اإلضاءة واملجهر يف موضع درجة الصفر.

2  مق بتشغيل املصباح الِشّق، واضبط الِشق عىل االتساع الاكمل له )18(، ومق 
.)31(x16 بتعيني مستوى التكبري عىل

العدستني  بلكتا  باإلمساك  العينيتني  للعدستني  احلدقية  املسافة  بضبط  3  مق 
وتدويرمها إىل الداخل أو إىل اخلارج إىل أن يصبحا حصيحتني مبا يتوافق 

مع املسافة احلدقية اخلاصة بك

املستخدم  نظر  لتصحيح  العينني  مزدوج  املنظار  الرضوري حتسني  من 
هبدف احلصول عىل صور مركزة باستخدام العينني. 

18

19

31

مق بتدوير لك من العدستني العينيتني )32( إىل أقىص تصحيح بالزائد )+(.  4

بتدوير  تقوم  وأنت  ببطء  املجهر  خالل  األخرى  بالعني  وانظر  واحدة،  عيًنا  5  أغلق 
العدسة العينية اليت أمام العني املفتوحة باجتاه موضع )-( إىل أن تصبح صورة 

قضيب االختبار يف املركز. توقف.

العينية األخرى. العدسة  العملية السابقة  كرر   6

إذا استخدم  العينيتني حىت تمتكن من ضهبام برسعة  العدستني  7  جسل أوضاع 
طبيب آخر املصباح الِشّق.

قدرهتم عىل  سًنا  األصغر  الفحص  القامئون عىل  يعوض  أن  ُينصح   – 8  مالحظة 
أو   )-1( واحد  ديوبرت  بناقص  أكرث  العينيتني  العدستني  طريق ضبط  عن  التأقمل 

ناقص اثنني ديوبرت )2-(.

32
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11.2 حتضري املريض واستخدام املصباح الِشيّق

1  ينبيغ أن يشعر املريض بالراحة بقدر اإلماكن ومق بضبط ارتفاع مسند الذقن 
)7( واملريض يسند ذقنه هيلع حىت تكون عينا املريض عىل نفس مستوى عالمة 

مؤرش االرتفاع )4( املوجودة عىل دعامة مسند الذقن.

2  مق بضبط تركزي العدستني العينيتني باستخدام قضيب االختبار مكا ُذكر سابًقا، 
وإذا كنَت مل يسبق لك القيام بذلك اضبطهام عىل املسافة الفاصلة بني حدقتيك 
باإلمساك بلك من العدستني العينيتني وتدويرمها إىل الداخل أو للخارج إىل أن 

باملسافة بني حدقتيك. قياًسا  يصبحا حصيحتني 

)25( مضبوًطا عىل مستوًى  املتغري  املقاوم  أن  بتشغيل اإلضاءة، وحتقق من  3  مق 
منخفض لتقليل تعُرض املريض خلطر الضوء. 

مق بتدوير عصا التوجيه )24( إىل أن يصبح شعاع الضوء عىل مستوى العني.  4

التوجيه  بعصا  وأنت ممسك  املريض  باجتاه  الِشّق  املصباح  قاعدة  بتحريك  5  مق 
معودًيا، حىت يظهر الشعاع الِشق مركًزا عىل قرنية املريض.

وفًقا  لملريض  املالمسة  الِشيّق  املصباح  أجزاء  تنظيف  ينبيغ 
هلذه اإلرشادات قبل الفحص. تنصح رشكة Keeler باستخدام 
أن  قبل  الذقن  مسند  عىل  الواحد  لالستعامل  حصية  مناديل 

يضع املرىض ذقهنم هيلع.

التلف  عالمات  هيلع  ظهر  إذا  مطلًقا  اجلهاز  هذا  تستخدم  ال 
املرئية، ومق بفحصه عىل حنو دوري حبًثا عن عالمات التلف 

أو سوء االستخدام.

6  مق بضبط االتساع الِشق )18( وقوة التكبري )31( والتدوير الِشق )13( والزاوية 
الِشقية وغريها مكا يقتيض األمر إلجراء الفحص. 

7  مق بفك املقبض املركزي لإلزاحة الشّقية )16( للمساح بتحريك الصورة الِشقية 
تركزي  إلعادة  سيؤدي  املقبض  ربط  إحاكم  الُصلبة.  إلضاءة  املركز  عن  بعيًدا 

الصورة الِشقية يف مركز املجال البرصي لملجهر.

8  ميكن حتويل الصورة الِشقية إىل معودية أو تعييهنا عىل زاوية مسبقة الضبط 
عن طريق رتاج اإلضاءة )17( )سنون عند الدرجات 5 و10، و15 و20(.

9  عند استخدام الفلرت األزرق )12(، قد يرغب املستخدم يف إدخال الفلرت احلاجز 
املقبض،  يرتفع  حني  اخلارج  إىل  األصفر  احلاجز  الفلرت  ينبثق  األصفر)29(. 

ويدخل حني ينخفض املقبض.

بإيقاف  01  حني يكمتل الفحص، اضبط املقاوم املتغري عىل مستوًى منخفض ومق 
الِشّق. املصباح  تشغيل 

يف  استخدام.  لك  بعد  اجلهاز  تشغيل  بإيقاف  مق 
حالة استخدام الغطاء الوايق من الغبار: ينشأ خطر 

زيادة خسونة اجلهاز.

7
4

25

24

29
31

12

13

16

17

18
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املجهر املجّسم
12.5x   العينيتان العدستان 

ضبط وحدة قياس االنكسار  +/- 8 ديوبرت
نطاق PD    49 – 77 مم

13 درجة زاوية تقارب احملور البرصي  

تغيري قوة التكبري مخايس املراحل

جمال الرؤية التكبري قوة 
34 مم 6x

22 مم 10x

14 مم 16x

8.5 مم 25x

5.5 مم 40x

وصف الفالتر وفتحات العدسات وقوى التكبري   12

الفالتر    

يمت تركيب فلرت قطع األشعة حتت امحلراء ألسباب تتعلق بالسالمة
شفاف أ 

الكثافة ب  حمايد 
اللون األمحر  ج  لتنقية 

انتشار   د  فلرت 
أ زرق هـ 

فتحات العدسة    

أقطار فتحة العدسة )مم(

برج اإلضاءة   
للربج القدرة عىل امليل باجتاه املستخدم وحيدد املوقع بشلك إجيايب يف لك خطوة.   

0 و5 و10 و15 و20 درجة
 

هـ د  ج  ب  أ   

12  9  5  3  2  1  0.2  
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الصيانة الروتينية   13

استبدال الملبة )نظايم 6 فولت 20 واط و12 فولت 30 واط فقط(.  13.1

أزل  مث  الملبة،  مبيت  إىل  املوصل  الطاقة  سلك  •  افصل 
بفّك  وذلك  الربج  إضاءة  أنمظة  عىل  املوجود  الملبة  غطاء 

املمسارين امللولبني املوجودين عىل مبيت الملبة.    

عن  الملبة  مسامري  من  الطاقة  أســالك  بفصل  حبذر  •  مق 
طريق نزع القابس املوّصل.

مق  مث  الملبة،  تثبيت  مشبك  يثّبت  الذي  امللولب  املمسار  بفك  •  مق 
بإزالته.

مق بإزالة الملبة احملروقة. احذر ألهنا قد تكون ما تزال ساخنة!  •

أدناه  املوحّضة  الصيانة  بإجراءات  القيام  ينبيغ     ال 
أية  إذا صادفتك  الرئييس.  الطاقة  بعد فصل اكبل  إال 
اتصل  ــاه،  أدن املبينة  اإلجـــراءات  تغطهيا  ال  مشالك 

برشكة Keeler Ltd أو املّورد احمليل لديك.

املصباح  من  الرئييس  الطاقة  مصدر  بفصل  أواًل     مق 
الشيّق.  اترك الملبة اليت هبا خلل واملبيت اخلاص هبا 

يك يربدا قبل إزالهتام.

  عند استبدال الملبة، ال تملس وصالت الملبة واملريض 
يف نفس الوقت.

ارفع

التثبيت  ممسار 
امللولب

•  استبدهلا بملبة هالوجني جديدة بقوة 6 فولت 02 واط، توخ احلذر 
وال تلعب بزجاج الملبة

الملبة تثبيت  استبدل مشبك   •

أعد توصيل أسالك الطاقة املوصلة إىل الملبة  •

أعد تركيب مبيت أو غطاء الملبة.  •

  LED 13.1.1 أنمظة مصباح
من  ساعة   10,000 عن   LED مصابيح  صالحية  مدة  تزيد  ما  عــادة 
االستخدام املسمتر، ولذلك ميكن اعتبارها عنرًصا غري قابل لالسهتالك، 

حيث إن املستخدم ليس حباجة إىل تغيريها.

وعىل الرمغ من متوسط العمر املتوقع اهلائل هذا، فإننا ننصح بإيقاف 
تشغيل املصباح الشّق دامًئا بني معليات الفحص لتوفري الطاقة ومعر 

.LED مصباح

وإذا حدث االحمتال املستبعد وتعطل مصباح LED، فريىج االتصال 
خبصوص  توجهيات  لطلب  لديك  احمليل  زع  املــوّ أو   Keeler برشكة 

إجراءات االستبدال.

13.2 الفحص الدوري للجهاز حبثا عن تلف أو غبار
مق بتنظيف اجلهاز بشلك دوري وفًقا إلرشادات التنظيف الواردة يف القسم 7.

13.3 تنظيف املرآة وتغيريها  
يمت جعل املرآة يف األمام حىت ال ُتكون خياال انعاكسًيا للضوء الذي 
عندما  التغيري  إىل  وستحتاج  جدا  رقيقة  فإهنا  وهلذا  إسقاطه،  يمت 

السطح. يهتالك 

الملبة واملقبض مشبك 

الملبة
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ينبيغ تنظيف املرآة بواسطة قطعة مقاش نامعة ونظيفة خمصصة للعدسات فقط.

يمت تركيب املرآة بشلك متداخل يف احلامل اخلاص هبا، وميكن إزالهتا باإلمساك 
هبا جيًدا وحسهبا خارج احلامل. مق بتحريك املرآة البديلة بشلك مزنلق مع تويخ 

احلذر يك ال تملس السطح العاكس.

-استخدم  نظيفة  العينية  والعدسة  الشيئية  بالعدسة  لالحتفاظ  احلذر  تويخ  جيب 
فقط قطعة مقاش نامعة ونظيفة وخمصصة للعدسات لتنظيف األسطح البرصية.

13.4 التوصيالت الكهربائية
روتينية.  بصورة  واملّوصالت  والاكبالت  مجيعها  الكهربائية  التوصيالت  احفص 
عىل  للتعرف  القسم  هذا  من  السابق  اجلزء  انظر  الملبة،  وصالت  إىل  للوصول 

بذلك. التوجهيات اخلاصة 

13.5 األجزاء البرصية
ينبيغ تنظيف األجزاء البرصية من أي غبار متساقط أو أوساخ، وذلك باستخدام فرشاة 
غبار مالمئة، مث تنظيفها بقطعة مقاش نامعة جافة خمصصة للعدسات، أو بقطعة من 

الفرش املغسول أو أي يشء ٌيستخدم لتنظيف العدسات وال حيدث خدش هبا.

إلهيا  التنظيف؛ وللوصول  الواقعة أسفل ملبة اإلضاءة إىل  املُكثف  ستحتاج عدسة 
مق بإزالة الملبة مكا هو موحض من قبل، مث نّظف عدسة املُكثف وأعد الملبة إىل 

ماكهنا.

13.6 احملور واألجزاء املياكنيكية
إذا أصبح من الصعب حتريك املصباح الشّق عىل اللوحة املزنلقة، فينبيغ تنظيف 
اللوحة بقطعة مقاش مبللة بيشء من الزيت أو مبمّلع السيليكون. ال ينبيغ تنظيف 

احملور إال باستخدام قطعة مقاش جافة خالية من النسالة.

مواد  ضد  سنوات   )3( ثالث  ملدة  مضمونة   H الفئة  من  الشقية   Keeler مصابيح 
املنتج  إعادة  أساس  عىل  الضامن  هذا  يعمتد  املصنع.  أو مجتيع  املعيبة  الصناعة 
يمت صيانة  مل  إذا  الضامن  إلغاء  وجيوز  العميل،  )RTB( عىل حساب  املصنع  إىل 

املصباح الشق عىل حنو منتظم.

موقع  عىل  مفصلة  واألحاكم  والرشوط  املصنعة  الرشاكت  من  املقدم  الضامن  جتد 
التابع لململكة املتحدة  Keeler

 http://www.keeler.co.uk/terms_and_conditions.htm

والتلف  األساسية  اإلضاءة  وملبة  املرآة  نقدمه  الذي  القيايس  الضامن  من  ٌستثىن 
الناجت عن االستخدام العادي.

الضامن = 3 سنوات   14

خاصة  تغطية  وأي  مسؤولية  ولك  أي  املُصنعة  الرشكة  تنكر 
بالضامن يف حالة أن مت العبث باجلهاز بأي شلك من األشاكل 
أو يف حالة إمهال إجراء الصيانة الروتينية أو تنفيذها بشلك 

ال يتفق وإرشادات اجلهة املُصنعة.

جانب  من  صيانهتا  ميكن  أجزاء  عىل  يشمتل  ال  اجلهاز  هذا 
إال  أو إصالحات  أي أمعال خدمة  إجراء  ينبيغ  ال  املستخدم. 
ومدربني  هلم  مرصح  موزعني  أو   Keeler Ltd. رشكة   مبعرفة 
اخلدمة  مراكز  لدى  اخلدمة  أدلــة  ستتوفر  مــالمئ.  حنو  عىل 
من  املدربني  اخلدمة  وأفــراد   Keeler لـ  والتابعة  هلا  املرصح 

.Keeler
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رعاية  يتطلب  فإنه  لذا  الكهربية.  الطبية  األجهزة  من  الشّق   Keeler يعد مصباح 
خاصة وال سميا فميا يتعلق بالتوافق الكهرومغناطييس )EMC(. يصف هذا القسم 
مدى مالءمته هذا اجلهاز من حيث توافقه املغناطييس. يرىج قراءة ومراعاة ما 
هو موحض هنا يف هذا القسم بعناية، وذلك عند تركيب أو استخدام هذا اجلهاز.

تأثرًيا  والنقل  للحمل  القابلة  الالسلكية  الرتددات  ذات  االتصال  لوحدات  يكون  قد 
سلبًيا عىل هذا اجلهاز، مما يؤدي إىل حدوث خلل به.

15.1 االنبعاثات الكهرومغناطيسية
الكهرومغناطيسية االنبعاثات   – املُصنعة  وبيان الرشكة  توجهيات 

الكهرومغناطيسية  البيئة  يف  الستخدامه  الشّق   Keeler مصباح  ُصم  لقد 
املوحضة أدناه. وهيلع، فينبيغ عىل العميل أو املستخدم أن يتحقق من استخدامه 

يف بيئة كهذه.
التوجهيات  - الكهرومغناطيسية  البيئة  التوافق االنبعاثات اختبار 

مصباح Keeler الشّق ال يستخدم طاقة الرتددات الالسلكية إال 
الالسلكية  الرتددات  فانبعاثاته من  لذلك،  الداخلية.  بوظيفته  للقيام 
يف  تداخل  أي  تسبب  أن  احملمتل  من  وليس  للغاية  منخفضة 

القريبة منه. األجهزة اإللكرتونية 

املجموعة  1 انبعاثات الرتددات الالسلكية
CISPR 11

يعترب مصباح Keeler الشًق مناسًبا لالستخدام يف بيئة منشآت 
 Keeler مصباح  تصممي  يمت  مل  االحرتافية.  الصحية  الرعاية 

التوافقية. الشًق لالستخدام يف البيائت 

الفئة ب انبعاثات الرتددات الالسلكية
CISPR 11

الفئة أ التوافقية   االنبعاثات 
IEC 61000-3-2

متوافق اجلهد/ تقلبات 
االنبعاثات تذبذب 

IEC 61000-3-3

15.2 املناعة من التداخل  
توجهيات وبيان الرشكة املُصنعة – املناعة من التداخل الكهرومغناطييس

لقد ُصم مصباح Keeler الشّق الستخدامه يف البيئة الكهرومغناطيسية املوحضة 
أدناه. وهيلع، فينبيغ عىل العميل أو املستخدم أن يتحقق من استخدامه يف بيئة كهذه.

 – الكهرومغناطيسية  البيئة 
التوجهيات التوافق مستوى   IEC مستوى اختبار

60601
املناعة اختبار 

مصباح Keeler الشقّي ال يستخدم طاقة 

الرتددات الالسلكية إال للقيام بوظيفته الداخلية. 

لذلك، فانبعاثاته من الرتددات الالسلكية منخفضة 

للغاية وليس من املحتمل أن تسبب أي تداخل يف 

األجهزة اإللكرتونية القريبة منه.

± 6 كيلو فولت تفريغ تالمس
± 8 كيلو فولت تفريغ هواء

± 6 كيلو فولت تفريغ تالمس
± 8 كيلو فولت تفريغ هواء

)ESD( التفريغ اإللكرتوستاتييك

IEC 6100-4-2 

ينبغي أن تكون جودة طاقة املصدر الرئييس كتلك 

التي تتميز بها منشآت الرعاية الصحية االحرتافية 

النموذجية

± 2 كيلو فولت لخطوط إمداد 
الطاقة

± 1 لخطوط إمداد الطاقة

± 2 كيلو فولت لخطوط إمداد 
الطاقة

± 1 لخطوط إمداد الطاقة

الجهد الكهريب الرسيع العابر/

املندفع.

IEC 61000-4-4

ينبغي أن تكون جودة طاقة املصدر الرئييس كتلك 

التي تتميز بها منشآت الرعاية الصحية االحرتافية 

النموذجية

± 1 كيلو فولت لخط )خطوط( 
إىل خط )خطوط(

خط )خطوط( ± 2 كيلو فولت 

اإلدخال/اإلخراج لخط )خطوط( 

± 1 كيلو فولت لخط )خطوط( 
إىل خط )خطوط(

خط )خطوط( ± 2 كيلو فولت 

اإلدخال/اإلخراج لخط )خطوط( 

 الزيادة املفاجئة يف الجهد الكهريب

IEC 61000-4-5 

ينبغي أن تكون جودة طاقة املصدر الرئييس 

كتلك التي تتميز بها بيئة منشآت الرعاية الصحية 

االحرتافية النموذجية. إذا احتاج مستخدم مصباح 

Keeler الشّقي إىل مواصلة التشغيل يف حاالت 
توقف املصدر الرئييس للطاقة، فيوىص بإمداد الجهاز 

بالطاقة من مصدر طاقة غري منقطع.

>5% UT

 %95>(  انحدار يف 
UT( مستوى 

40% UT

)%60 انحدار يف 
مستوى UT( عند 5 

دورات

70% UT

)%30 انحدار يف 
مستوى UT( عند 25 

دورة

>5% UT 
)> %95 انحدار يف 

مستوى UT( ملدة 5 ثوان

>5% UT

 %95>(  انحدار يف 
UT( مستوى 

40% UT

)%60 انحدار يف 
مستوى UT( عند 5 

دورات

70% UT

)%30 انحدار يف 
مستوى UT( عند 25 

دورة

>5% UT 
)> %95 انحدار يف 

مستوى UT( ملدة 5 ثوان

انحدارات الجهد الكهريب والتوقفات 

القصرية وتقلبات الجهد الكهريب عىل 

 خطوط إدخال اإلمداد بالطاقة

IEC 61000-4-11 

ينبغي أن تكون املجاالت املغناطيسية لرتدد الطاقة 

يف املستوى املميز للموقع النموذجي يف بيئة منشآت 

الرعاية الصحية االحرتافية النموذجية.

3  أمبري/مرت 3  أمبري/مرت  املجال املغناطييس لرتدد الطاقة

  )60/50 هرتز( 
IEC 61000-4-8 

مالحظة: UT يشري إىل اجلهد الكهريب ملصدر التيار املرتدد الرئييس قبل استخدام 
االختبار. مستوى 

املواصفات والتصنيفات الكهربية   15
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الرتددات  ذات  احملمولة  االتصاالت  أجهزة  بني  هبا  املوىص  الفاصلة  املسافات 
Keeler الالسلكية واملصباح الشق من

لقد ُصم جهاز املصباح الشّق من Keeler حبيث ٌيستخدم يف بيئة 
للتحمك. ميكن  الالسلكية  للرتددات  التشويش املشع  كهرومغناطيسية خيضع فهيا 

أن يساعد العميل أو املستخدم لملصباح الشّق من Keeler يف احلد من التداخل 
الكهرومغناطييس من خالل احلفاظ عىل احلد األدىن من املسافة الفاصلة بني 

أجهزة االتصاالت احملمولة ذات الرتددات الالسلكية )أجهزة اإلرسال( واملصباح 
الشّق Keeler مكا هو موىص يف اجلدول أدناه، وذلك وفًقا للحد األقىص لطاقة 

اخلرج اخلاصة بأجهزة االتصاالت.
Rated maximum output 
power of transmitter )W(

Separation distance according to frequency of transmitter )m(

50 kHz to 80MHz 
d = 1.2√ p

80MHz to 800MHz
d = 1.2√ p

800MHz to 2.5GHz
d = 2.3√ p

0.01 0.12 0.12 0.23

0.01 0.37 0.37 0.74

1 1.2 1.2 2.3

10 3.7 3.7 7.4

100 12 12 23

الواردة  غري  اإلخراج  لطاقة  األقىص  احلد  عىل  املقدرة  اإلرسال  ألجهزة  بالنسبة 
باستخدام  )م(  باملرت   d هبا  املوىص  الفاصلة  املسافة  حتديد  ميكن  فإنه  أعــاله، 
لتصنيف  األقىص  احلد  هو   p حيث  اإلرســال،  جهاز  تردد  عىل  املطبقة  املعادلة 
اإلرسال. جلهاز  املصنعة  للرشكة  وفًقا  )واط(  بالواط  اإلرسال  جهاز  خرج   طاقة 

مالحظة:  عند 80 ميجا هرتز و800 ميجا هرتز، تنطبق املسافة الفاصلة اخلاصة بالرتدد األعىل. قد ال تنطبق هذه التوجهيات يف لك احلاالت. ألن انتشار الرتددات 
الكهرومغناطيسية تتأثر بامتصاص املباين واألجسام واألخشاص هلذه الرتددات واالنعاكس علهيا.

15.4 املسافات اآلمنة املوىص هبا 

توجهيات وبيان الرشكة املُصنعة – املناعة من التداخل الكهرومغناطييس
لقد ُصم مصباح Keeler الشّق الستخدامه يف البيئة الكهرومغناطيسية 

املوحضة أدناه. وهيلع، فينبيغ عىل العميل أو املستخدم أن يتحقق من 
استخدامه يف بيئة كهذه.

التوجهيات  – الكهرومغناطيسية  البيئة  مستوى 
التوافق

اختبار  مستوى 
IEC 60601

املناعة اختبار 

جيب أال ُتستخدم أجهزة االتصاالت ذات الرتددات الالسلكية 

 Keeler القابلة للحمل والنقل بالقرب من أي جزء من مصباح
الشّق، مبا يف ذلك الاكبالت، مبسافة تزيد عن تزيد عن 

املسافات الفاصلة املوىص هبا احملسوبة من املعادلة املطبقة 
عىل تردد جهاز اإلرسال.

املسافة الفاصلة املوىص هبا

d = 1.2 √ p 3 جذر متوسط مربع  3 فولت
الجهد

الرتددات الالسلكية 

 املوصلة 

IEC 61000-4-6

d = 1.2 √ p 80 ميجا هرتز إىل 800 ميجا هرتز
d = 2.3 √ p 800 ميجا هرتز إىل 2.5 جيجا هرتز

 3 فولت/مرت 3 فولت/مرت
 80 ميجا هرتز إىل

2.5 جيجا هرتز

الرتددات الالسلكية املشعة

IEC 61000-4-3

حيث p هو الحد األقىص لتصنيف طاقة خرج جهاز اإلرسال مقدر بالواط )واط( 

وفقّا للرشكة املّصنعة لجهاز اإلرسال و d هي املسافة الفاصلة املوىص بها 

 مقدرة باملرت )مرت(.

يجب أن تقل شدة املجال الناتج من أجهزة اإلرسال الثابتة ذات الرتددات 

التوافق  مستوى  عن  الكهرومغناطيسية1،  املواقع  ألحد  مسح  يبينه  كام  الالسلكية، 
 يف كل نطاق تردد.2

            قد يحدث التداخل يف محيط األجهزة املميزة بهذا الرمز.

مالحظة:  عند 80 ميجا هرتز و800 ميجا هرتز، ينطبق نطاق الرتدد األعىل. قد ال تنطبق هذه التوجهيات يف لك احلاالت. ألن انتشار الرتددات الكهرومغناطيسية 

تتأثر بامتصاص املباين واألجسام واألخشاص هلذه الرتددات واالنعاكس علهيا.
1  ال ميكن التنبؤ عىل حنو نظري ودقيق بشدة املجال اخلارج من أجهزة اإلرسال الثابتة؛ مثل اهلواتف )اخللوية / الالسلكية( اليت تعمتد عىل احملطات الرئيسية 

الناجتة عن وجود  الكهرومغناطيسية  البيئة  لتقيمي  التلفزيوين.  والبث   FMو  AM براديو  والبث اخلاص  اهلواة  راديو  وأجهزة  الراديو األرضية احملمولة  وأجهزة 
أجهزة إرسال ثابتة ذات ترددات السلكية، جيب أن ُيرايع إجراء مسح ألحد املواقع الكهرومغناطيسية. إذا جتاوزت شدة املجال املقاسة يف املوقع الذي ٌيستخدم 
وإذا  للتحقق من تشغيله بشلك سلمي.  الشّق   Keeler مراقبة مصباح  فينبيغ  أعاله،  واملوحض  املطبق  الالسلكية  الرتددات  الشق مستوى   releeK فيه مصباح 

لوحظ أن أداء جهاز املصباح الشّق Keeler اكن غري عادي، فرمبا يستلزم األمر اختاذ املزيد من اإلجراءات، كإعادة توجيه اجلهاز أو تغيري ماكنه. 
2 يف نطاق الرتدد الذي يرتاوح بني 150 كيلو هرتز إىل 80 ميجا هرتز، ينبيغ أن تقل شدة املجال عن 3 فولت/مرت.

15.3 املناعة من التداخل الكهرومغناطييس 
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رمق اجلزء مكونات النظام      
3020-P-2000 
3020-P-5032 
3020-P-5040

املصباح الشيق 40H، مجموعة قياسية اكملة مع سطح املنضدة
الشيّق   املصباح 

 )PSU( وحدة اإلمداد بالطاقة

3020-P-2003 
3020-P-5032 
3020-P-7017

املصباح الشيق 40H، مجموعة وحدة انكسار الضوء
الشيّق  املصباح 

طقم اإلمداد بالطاقة واملقبس

3020-P-2007 
3020-P-5056 
3020-P-5040

املصباح الشيق 40H بصامم ثنايئ مشع للضوء )LED(، مجموعة قياسية اكملة مع سطح املنضدة
  )LED( املصباح الشيّق بصامم ثنايئ مشع للضوء

 )PSU( وحدة اإلمداد بالطاقة

3020-P-2006 
3020-P-5056 
3020-P-7017

املصباح الشيق 40H بصامم ثنايئ مشع للضوء )LED(، مجموعة وحدة انكسار الضوء
  )LED( املصباح الشيّق بصامم ثنايئ مشع للضوء

طقم اإلمداد بالطاقة واملقبس

EM مصدر اإلمداد بالطاقة يشلك جزًءا من أجهزة

IPxO امحلاية من دخول األجسام الصلبة 
 II جهاز طيب من الفئة 

قدرة العزل بني األجزاء الرئيسية والطرف األريض الوظييف توفر وسيلتان من امحلاية عىل األقل.

رمق اجلزء مصدر اإلمداد بالطاقة     
3020-P-5040/ 
3020-P-7017

مع متوافق  متعدد  قابس   -/+  10% فولت(   240  –  100 )إدخال  املفتاح   وضــع 

 EN60601-1, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3

وحدة اإلمداد بالطاقة

IEC/EN 60601 12 فولت تيار مستمر: 2.5 أمبري يجب أن يكون متوافقّا مع ــراج مــصــدر  ــ ــ ــدرة إخ ــ قـ
بالطاقة اإلمداد 

 BS EN 60601-1 )معيار السالمة الكهربائية )الطبية يتوافق مع

 EN 60601-1-2 معيار التوافق املغناطييس

ISO 15004-1 أجهزة فحص العني - معيار املتطلبات األساسية وطرق االختبار

ISO 15004-2 أجهزة فحص العني - معيار خطر اإلشعاع البرصي

الظروف البيئية
الضغط الرطوبة درجة احلرارة

800 إىل 1060 هكتو باسكال %30 إىل 90% 10+ درجة مئوية إىل 35+ درجة مئوية  االستخدام

700 إىل 1060 هكتو باسكال %10 إىل 95%  التخزين -10 درجة مئوية إىل  55+ درجة مئوية 

500 إىل 1060 هكتو باسكال %10 إىل 95%   النقل -10 درجة مئوية إىل  60+ درجة مئوية 

النظام البرصي
مجهر مقرب معتمد عىل منوذج جاليليو @ 8° النوع 

x40و x25و x16و x10و x6 اسطوانة دوارة للتغري بني التكبري قوة 

x12.5 العينية العدسة 

34 و22 و14 و5.8 و5.5 مم جمال الرؤية

49.0 إىل 77 مم املسافة بني احلدقتني

107 مم الشيئية للعدسات  البؤري  البعد 

13° زاوية تقارب العدسات الشيئية

نظام وقاعدة اإلسقاط الشيّق
0-12 مم قابل للتغيري دائمّا االتساع الشيّق

12 مم )1 - 12 مم قابل للتغيري دائمّا( الطول الشيّق

0.2 و1 مم مربعة و2 و3 و5 و9 و12 مم أقطار فتحة العدسة

تحت  األشعة  حرارة  امتصاص  فلرت  أزرق؛  انتشار؛  فلرت  الكثافة؛  متعادل  األحمر؛  اللون  لتنقية  شفاف؛ 

دائمّا مركب  الحمراء 
الفالتر

90+/- درجة دائمّا الشّقية الزاوية 

180+/- درجة مع مقياس مرجعي الشيّق التدوير 

°٬0 °٬5 °٬10 °15 و20° امليل العمودي الشيّق

املحور العيني مبقدار 25 مم، املحور السيني مبقدار 107 مم، املحور الصادي مبقدار 110 مم القاعدة إزاحة 

12 مم الضبط األفيق الدقيق

x 405 500 مم أبعاد سطح منضدة املجهر

LED مصباح التثبيت مصباح 

مصباح هالوجني / LED بقوة 6 فولت 20 واط مصدر الضوء

الوزن، بالعبوة )بالتقريب(
20.0 كجم، العرض x العمق x الطول = x 54 x 75 45 سم املصباح الشيّق مع مسند الذقن

5.2 كجم، العرض x العمق x الطول = x 42 x 51 15 سم سطح املنضدة مع وحدة اإلمداد بالطاقة 
)PSU( ودرج امللحقات

15.5 املواصفات الفنية
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امللحقات واألجزاء البديلة   16

املزودة مع جهاز املصباح الشيّق

رمق اجلزء  امس اجلزء
EP39-80243 اختبار قضيب 

1030-P-7160 الملبة

EP39-80250 مرآة إسقاط صغرية

EP39-80052 مرآة إسقاط كبرية )قياسية(

EP39-80273 غطاء وايق من الغبار

رمق اجلزء  امس اجلزء
3104-L-8200 ورق مسند الذقن

3020-P-5036 مجموعة مسند الذقن

3020-P-7011 قاعدة  اكبل  إىل  بالطاقة  اإلمــداد  مصدر 
هو  فقط  املنضدة  )سطح  الشيّق  املصباح 

املتغري(

3020-P-5007 مجموعة القاعدة )سطح املنضدة فقط هو 
املتغري(

3020-P-7014 )حامل  الضوء  انكسار  حامل  اكبل  طقم 
انكسار الضوء فقط هو املتغري(

EP39-70369 اجلزء املطايط من عصا التوجيه
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املزودة مع جهاز املصباح الشيّق

رمق اجلزء  امس اجلزء
MIS138  – الرئييس  الطاقة  اكبالت مصدر 

االحتاد األورويب

3020-P-7007  – الرئييس  الطاقة  اكبالت مصدر 
الربازيل

3020-P-7008  – الرئييس  الطاقة  اكبالت مصدر 
اليابان

MIS100  – الرئييس  الطاقة  اكبالت مصدر 
املتحدة اململكة 

3020-P-7016  – الرئييس  الطاقة  اكبالت مصدر 
األمريكية املتحدة  الواليات 

امللحقات اإلضافية

رمق اجلزء  امس اجلزء
2105-L-2010 Volk مجموعة العدسات الرمقية

2414-P-2040 R مقياس توتر العني من النوع

2414-P-2030 T مقياس توتر العني من النوع
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الرشكة املصنعة  
Keeler Limited 

Clewer Hill Road
Windsor

Berkshire
SL4 4AA

اهلاتف املجاين 521251 0800
+44 )0( 1753 857177 هاتف   
+44 )0( 1753 827145 فاكس 

الواليات  مبيعات  مكتب 
املتحدة األمريكية

Keeler USA        
3222 Phoenixville Pike

Building #50
Malvern, PA 19355

USA

اهلاتف املجاين  5620 523 800 1
هاتف  4350 353 610 1
فاكس  7814 353 610 1

مكتب اهلند
Keeler India  

Halmer India Pvt. Ltd.
B1-401, Boomerang, Chandivali

Andheri )East(  Mumbai – 400072
India 

+91 )22( 6708 0405 هاتف  
+91 )99303( 11090 فاكس 

مكتب الصني
Keeler China,

1012B,  
KunTai International Mansion, 

12B ChaoWai St.
Chao Yang District, 

Beijing, 10020 
China

+86 )10( 51261868 هاتف  
+86 )10( 58790155 فاكس 

معلومات االتصال والتعبئة والتخلص   17

التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكرتونية املستعملة  
)ُيطبق يف دول االحتاد األورويب والدول األوروبية األخرى بواسطة أنمظة مجتيع 

مستقلة(.

يشري هذا الرمز املوجود عىل املنتج أو عىل العبوة وإرشادات االستخدام 
إىل أنه قد مت طرح اجلهاز يف السوق بعد أغسطس 2005، وأنه ال جيوز 

معاملة هذا املنتج عىل أنه من املخلّفات املزنلية.

لتقليل التأثري البييئ ملخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية )WEEE( وخفض جحم 
وإعادة  تدوير  إعادة  يمت  بأن  نويص  املخلفات،  مدافن  تدخل  اليت   WEEE خملفات 

استخدام هذه اجلهاز بعد انهتاء مدة صالحيته.

ــخــدام  ــول إعـــــادة اســت ــات حــ ــوم ــل ــع امل املـــزيـــد مـــن  ــت تــريــد  ــن إذا ك
B2B  Compliance بـــ  ــصــال  االت فـــرُيىج  املـُـجــمــعــة،  املخلفات  ــر  ــدوي  وت

عىل الرمق 676124 01691 )676124 1691 44+(. )اململكة املتحدة فقط(.

اإلصدار  8    EP59-70040




