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JOHDANTO

Kiitos tämän Keeler-tuotteen valitsemisesta.

Lue tämä manuaali huolella ennen Keeler Slit Lamp -lampun käyttöä;
tämä vahvistaa potilaan turvallisuuden ja näin saat parhaan toiminnan
tämän hieno-optisen tarkkuuslaitteen käytössä.

2

KEELER-YHTIÖN SLIT LAMP

w w w. ke e l e r. c o . u k

2	NÄISSÄ OHJEISSA KÄYTETYT SYMBOLIT KÄYTTÖÄ JA SLIT LAMP -LAMPUN PAKKAUSTA VARTEN
Valmistajan nimi ja osoite

REF

Viitenumero

Pakollisen toiminnnan merkki

SN

Sarjanumero

Noudata käyttöohjeita
Optisen säteilyn vaara

Valmistuspäivämäärä
Tämän tuotteen CE-merkki osoittaa, että se on testattu lääkinnällisiä
laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY mukaisesti ja täyttää sen
vaatimukset

Varoitus: Vaarallinen jännite
Tämä puoli ylöspäin
Kompastusvaara
Materiaali sopii kierrätettäväksi
Kuuma pinta
Yleinen vaaran merkki

Helposti särkyvä

Tyypin B sovellettu osa

Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli ja ohjeet osoittavat, että tuote
asetettiin markkinoille vuoden 2005 jälkeen eikä tätä tuotetta saa käsitellä
kotitalousjätteenä

Ionisoimaton säteily

Toimintaohjeet

Pidä kuivana
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KÄYTTÖAIHEET
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Tämä Keeler Slit Lamp -rakolamppu on vaihtovirtakäyttöinen
rakolamppusilmämikroskooppi, ja se on tarkoitettu käytettäväksi silmien
etuosan segmentin tutkimiseen sarveiskalvon epiteelistä takakapseliin. Sitä
käytetään sellaisten sairauksien tai vammojen diagnoosin suorittamiseen,
jotka vaikuttavat silmän takaosan rakenteellisiin ominaisuuksiin.
Tämä laite on tarkoitettu vain asianmukaisesti koulutettujen ja
valtuutettujen terveydenhoidon ammattilaisten käytettäväksi.

Liittovaltion laki rajoittaa tämän käytön lääkärin myyntiin tai
tilauksesta.
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LAITTEEN KÄYTTÖTARKOITUS

Slit Lamp -rakolamppu on laite, joka sisältää valolähteen, joka
voidaan kohdistaa valaisemaan ohut valorako silmään. Sitä käytetään
silmämikroskoopin yheydessä. Lamppu mahdollistaa silmän
etusegmentin tai eturakenteiden ja takasegmentin tutkimisen, mukaan
lukien silmäluomi, kovakalvo, sidekalvo, värikalvo, luonnollinen kaareva
mykiö sekä sarveiskalvo. Binokulaarista Slit Lamp -rakolamppua
käyttämällä suoritettu tarkastus antaa yksityiskohtaisen stereoskooppisen
suurennetun silmärakenteiden näkemisen mahdollistaen erilaisten
silmäsairauksien anatomisen diagnoosin suorittamisen.
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LYHYT KUVAUS LAITTEESTA

Tämä Keeler Slit Lamp -rakolamppu voidaan kiinnittää joko Keelerin toimittamaan
asiakaspöytään tai se voidaan kiinnittää asianmukaisesti koulutettujen teknisten
henkilöiden toimesta kolmannen osapuolen pöytälevyyn (refraktioyksikkö).
Keeler Slit Lamp -rakolamppu käsittää viisi kokoonpanoa: kuvaustorni
(Illumination Tower), Havaintojärjestelmä (Observation System), XYZkäännösalusta (XYZ Translation Base), leukatukilaitteisto (Chinrest Assembly) ja
pöytälevy varustettuna virtalähteellä ja lisätarvikelaatikolla (Table Top with Power
Supply and Accessory Drawer).
Valotehoa ohjaa säädettävä reostaatti, joka sijaitsee XYZ Translation Base
-alustalla. Tarjolla on useita valittavia suodattimia, joiden avulla käyttäjä pystyy
säätämään tarkastusvalon ominaisuuksia.
Keeler Slit Lamp -rakolamppu on suunniteltu ja rakennettu vastaamaan
direktiivien 93/42/ETY ja ISO 9000 ja ISO 13485 -sarjan asettamia
laatuvaatimuksia.
‘CE’ (Euroopan yhteisö) merkki on todisteena siitä, että Keeler Slit
Lamp -rakolamppu on EY:n direktiivin 93/42/ETY mukainen.
Luokitus: CE-asetus 93/42 ETY: Luokka I
FDA: Luokka II
IEC/EN-standardi 60601-1: H-series - Suojausluokka II
Sovelluksen osa: Tyyppi B
Toimintatila: jatkuva toiminta
Tuotantoprosessit, testaus, käynnistys, huolto ja korjaukset suoritetaan
noudattamalla tarkkaan asianmukaisia lakeja ja kansallisia viitestandardeja.
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TURVALLISUUS

6.1 VALOTOKSISUUS
Koska pitkäaikainen intensiivinen valolle altistuminen
voi vaurioittaa verkkokalvoa, laitteen käyttöä silmien
tarkastukseen ei saa pitkittää asiattomasti eikä
kirkkausasetus saa ylittää, mitä tarvitaan antamaan
kohderakenteiden selkeä visualisointi. Tätä laitetta on käytettävä sellaisten
suodattimien kanssa, jotka eliminoivat UV-säteilyä (< 400 nm) ja, aina kun
mahdollista, sellaisten suodattamien kanssa, jotka eliminoivat lyhyen
aallonpituuden sinistä valoa (<420 nm).
Verkkokalvon altistumisannos valokemiallista vaaraa varten on säteilyn ja
altistusajan tuotos. Jos säteilyarvo vähennettäisiin puoleen, tarvittaisiin
kaksinkertainen aika maksimin altitusrajan saavuttamiseksi.

Tämän instrumentin lähettämä valo on potentiaalisesti vaarallista. Mitä
kauemmin altistus kestää, sitä suurempi on silmien vaurioitumisen
riski. Altistus valolle tästä instrumentistä sitä käytettäessä maksimilla
voimakkuudella ylittää turvallisuusohjeen viiden minuutin aikajakson
jälkeen käytettäessä liitännäistä 90D-linssiä.

Keeler Ltd toimittaa pyydettässä käyttäjälle kaaviokuvan, joka osoittaa
laitteen suhteellisen sprektisen tuotoksen

Vaikka rakolampuissa ei ole tunnistettu olevan akuutteja optisia
säteilyvaaroja, suosituksena on, että valon vahvuus kohdistettuna potilaan
silmään rajoitetaan sille minimitasolle, joka on välttämätön diagnoosille.
Lapset, mykiöttömät henkilöt ja henkilöt, joilla on sairastuneet silmät,
ovat riskialttiimpia. Riski voi myös lisääntyä, jos tutkittava henkilö on
ollut altistettuna samalle laitteelle tai muulle näkyvää valoa käyttävälle
silmälaitteelle edellisten 24 tunnin aikana. Näin on erityisesti, jos silmä on
altistettu verkkokalvon kuvaukselle.
On todettu, että silmän altistaminen voimakkaille valolähteille pitkän aikaa
aiheuttaa verkkokalvon foottisen vaurion/okulaarivaurion riskin.
Monet silmälaitteet valaisevat silmän voimakkaalla valolla. Keeler Slit Lamp
-rakolampun valon vahvuus on jatkuvasti säädettävissä maksimista nollaan.
Lisäksi kuvausjärjestelmään on sisällytetty infrapunasuodatin ifrapunavalon
tasojen alentamiseksi.
w w w. ke e l e r. c o . u k
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6.2 VAROITUKSIA JA MUISTUTUKSIA
Ota huomioon seuraavat ohjeet laitteen turvallisen toiminnan
varmistamiseksi

•	Polttimot voivat saavuttaa korkeita lämpötiloja käytössä – anna viilentyä ennen
käsittelemistä.

VAROITUKSIA
•	Älä käytä laitetta koskaan, jos se näyttää vaurioituneelta, ja tarkasta
ajoittain se mahdollisten vaurioitumisen merkkien tai väärinkäytön varalta.

• Älä ylitä maksimia suositeltua altistusaikaa.

•	Tarkasta Keeler-tuote ennen käyttöä kuljetuksen / varastoinnin
aiheuttamien vaurioitumismerkkien varalta.
•	Älä käytä, jos läsnä on herkästi syttyviä kaasuja / nesteitä tai ympäristössä,
jossa on runsaasti happea.
•	USA:n liittovaltio rajoittaa tämän laitteen käytön lääkärin myytäväksi tai
lääkärin määräyksestä.
•	Tämä laite on tarkoitettu vain asianmukaisesti koulutettujen ja
valtuutettujen terveydenhoidon ammattilaisten käytettäväksi.
• Tätä tuotetta ei saa upottaa nesteeseen.
•	Korjauksia ja muutoksia laitteeseen saa suorittaa vain valmistajan tekninen
palvelukeskus tai valmistajan kouluttama ja valtuuttama henkilöstö.
Valmistaja ei ota minkäänlaista vastuuta mistään valtuuttamattomien
korjauksien aiheuttamista menetyksistä ja/tai vaurioista; lisäksi kyseiset
toimet mitätöivät tämän takuun.
•	Reititä virtajohdot turvallisesti kompastumisriksin tai käyttäjälle aiheutuvan
vaurion eliminisoimiseksi.
•	Ennen laitteen tai perusyksikön puhdistamista varmista, että virtajohto on
irrotettu virtalähteestä.
6
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•	Jos laitteeseen osuu iskuja (esimerkiksi, jos se pudotetaan vahingossa) ja
näköjärjestelmä tai valaistusjärjestelmä on vaurioitunut, on ehkä välttämätöntä
toimittaa laite valmistajalle korjattavaksi.
•	Halogeenipolttimoja käsiteltäessä on noudatettava varovaisuutta.
Halogeenipolttimot voivat särkyä pirstaleiksi, jos ne naarmuuntuvat tai vaurioituvat.
•	Polttimon irrottamisen jälkeen älä kosketa samanaikaisesti Slit Lamp
-rakolampun sähkökontakteja ja potilasta.
•	Laitteen omistaja on vastuussa henkilöstön koulutuksesta laitteen oikeaan
käyttöön.
•	Varmista, että laite tai laitepöytä on asetettu tasaiselle ja stabiilille pinnalle.
•	Käytä vain aitoja Keeler-yhtiön hyväksymiä osia ja lisälaitteita, muuten laitteen
turvallisuus ja toimintakyky voivat vaarantua.
•	Sulje jokaisen käyttökerran jälkeen. Jos käytetään pölysuojaa: ylikuumenemisen
riski.
• Tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa (suojele kosteudelta).
•	Sähkölaitteisiin voi kohdistua sähkömagneettinen häiriö. Jos näin käy, tätä laitetta
käytettäessä, katkaise virta laitteesta ja aseta uudelleen.
•	Älä kosketa samanaikaisesti Slit Lamp -rakolampun sähkökontakteja ja potilasta.
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PUHDISTUS- JA DESINFIOINTIOHJEITA

				

 nnen laitteen tai perusyksikön puhdistamista
E
varmista, että virtajohto on irrotettu virtalähteestä.

8 	KULJETUS-, VARASTOINTI- JA
TYÖSKENTELYOLOSUHTEET
Keeler Slit Lamp -rakolamppua varten suositellaan seuraavia
ympäristöolosuhderajoja; kuljetusta ja varastointia varten suositellaan,
että Slit Lamp -rakovalo pidetään sen alkuperäisessä pakkauksessa.

Tätä laitetta varten on käytettävä manuaalista pudistustapaa.
Älä käytä autoklaavia äläkä upota puhdistusnesteisiin. Irrota virtalähde
aina virtalähteestä ennen puhdistusta.

TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖ

a	Pyyhi ulkopinta puhtaalla imukykyisellä nukkaamattomalla veteen
/ pesuaineliuokseen (suhteessa 2 % pesuainetta) tai veteen /
isopropyylialkoholiliuokseen (suhteessa 70 % IPA) kostutetulla rievulla.
Vältä optisia pintoja.

KULJETUS- JA VARASTOINTIOLOSUHTEET

b Varmista, että liikaliuos ei pääse laitteeseen.
Varo rievun kyllästämistä liuoksella.
c	Pinnat täytyy pyyhkiä varovasti käsin käyttämällä puhdasta
nukkaamatonta riepua.
d Hävitä käytetyt puhdistusmateriaalit turvallisella tavalla.

+10 °C - +35 °C
30 % - 75 % suhteellinen kosteus

Kuljetus: -10 °C - +60 °C
Varastointi: -10 °C - +55 °C

Ennen käyttöä Slit Lamp -rakolampun on annettava mukautua
ympäröivän tilan lämpötilaan usean tunnin ajan. Tämä
on erityisen tärkeää, kun laite on ollut varastoituna tai
kuljetettuna kylmässä ympäristössä; tämä voi aiheuttaa
vakavan kondensaation kehittymisen optisiin elementteihin.

w w w. ke e l e r. c o . u k
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SÄÄTIMIEN JA KOMPONENTTIEN NIMET

PÄÄN TUKILAITTEISTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5

Fiksaatiovalokaapeli
Fiksaatiovalokaapeli (4-napainen pistoke)
Otsatukinauha
Potilaan silmien korkeuden merkitsijä
Fiksaatiovalo
Leukatuki
Leukatuen korkeuden säädin
Potilaan tarttumakahvat
Virtajohto, leukatuki lamppukoteloon

3

9

6

23. Ohjaussauva-alustan lukitusnuppi
24. Ohjaussauvan säätö (X Y Z liike)
25. Valaisun säädön reostaatti

4

24

25

23

7

8
1

26. Akseli
27. Kiskosuojukset

26

2

27

KEELER SLIT LAMP -RAKOLAMPPU, H SERIES
10.Lampun suojus
11. Lampun suojuksen irrotusruuvit
12.	Vipu harmaisiin (ND), sinisiin, hajottimen ja
punavapaisiin suodattimiin
13. Raon pituus, raon pyörintä ja aukon säätö
14. Raon pyörinnän asteikko

29

10
12

11

13

14

22
15. Valaisupeili
16. Raon vastikkeen keskityksen nuppi
17. Kaltevuussalpa 5° - 20°
18. Raon leveyden säätimet
19. Testiviiva ja tomometrilevyn kiinnitysreikä ja päällys
20. Valaisuvarren lukitusnuppi
21. Mikroskooppivarren lukitusnuppi
22. Okulaarikokoonpanon varmistusnuppi
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16
17
18

28

28. R-tyypin tonometrin kiinnitysreikä
29. Keltainen suodinnuppi (ylös = ulos)
30. Lukko suurennusrunkoa varten
32
31. Suurennuksen vaihtorumpu
33
32.	Okulaarit – säädettävissä PD:tä
(pupillien etäisyys) ja dioptrian oikaisua varten
33. Hengityssuojan varmistusnuppi

31

34. Verkkovirtakytkin
35. Virtalähde
36. Liukulevy

36

30

15
19
20
21

35

34
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KOKOONPANO

Keeler Slit Lamp -rakolamppu on suunniteltu sopimaan sähköeristettyyn
lääkintäpöytäalustaan tai sähköeristettyyn ja tulenkestävään lääkintäpöytäalustaan,
kuten refraktioteline (Refraction Stand) tai Combi Unit -laite.
Noudata varovaisuutta Slit Lamp -rakolamppua purkaessasi pakkauksesta niin
että et vahingossa vaurioita tai hävitä sen sisältöä.
	Jätä Slit Lamp -rakolamppu pakkaukseen usean tunnin ajaksi
sen toimituksen jälkeen ennen purkamisesta pakkauksesta
kondensaation muodostamisen riskin vähentämiseksi.
Keeler Slit Lamp -rakolamput voidaan asentaa useimpiin
refraktioalustoihin / Combi-yksiköihin. Keeler suosittelee, että tämä
annetaan asianmukaisesti koulutetun teknisen henkilöstön suoritettavaksi
varmistamaan, että ei vaaranneta suoritustasoa eikä turvallisuutta.
	Refraktioalustan, Combi-yksikön tai pöytäjaluksen on oltava
yhtensopiva 60601-1:n, 3. julkaisu, kanssa
Jos olet asentamassa Slit Lamp -rakolamppua lääkintäpöydän tai Keeleryhtiön jalukseen/alustaan, varmista, että se sijaitsee tukevalla ja tasaisella
lattiapinnalla.

10.1 PÖYTÄLEVYN JA ALUSTAN KOKOONPANOTOIMENPIDE
1	Kiinnitä rakolampun pöytälevy pöytäsi jalustimeen käyttämällä M6 x
20 mm CAP-kantaruuvikiinnikkeitä ja prikkoja. Pane merkille, että
virtalähteen ja lisätarvikelaatikon pitäisi olla sijoitettuna käyttäjään päin.
	Pöytälevyn kiinnittämisen turvallisuus pöydän jalustimeen on
erittäin tärkeätä potilaan ja rakolampun turvallisuudelle
2	Käyttämällä toimitettua ruuviavainta kiinnitä pään tuki pöytälevyyn
käyttämällä kuusiopultteja ja prikkoja. Leukatuki sijaitsee pöytälevyn
alapuolella. Varo kiristämästä kuusiopultteja liian kireälle.
3 Kiinnitä potilaan tarttumakahvat (8) pään tukeen.
4	Aseta rakolampun alusta kiskoille. Varmista, että pyörät ovat suorassa
linjassa toisiinsa nähden. Tarkista, että ohjauspyörät ovat kireällä.
5	Asenna kiskosuojukset kiskoihin liu’uttamalla ne varoen sisäänpäin
kohti toisiaan.

Jos pöydän jaluksessa/alustassa on pyörät, varmista seuraava ennen
siirtymistä toiseen sijaintipaikkaan:
a) Pöytä on sen alimmassa asennossa
b) Virtajohto on irrotettu
c) Rakolampun varren ja alustan lukitusnupit on kiristetty
d) Kiskosuojaimet on paikoitettu turvallisesti
e)	Järjestelmää liikutetaan tarttumalla sen alimpaan käytännölliseen kohtaan.

8

Kiskot
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10.2 VALAISUTORNIN KOKOONPANOTOIMENPIDE

10.3 KAAPELIN KIINNITYSTOIMENPIDE

1	Poista kuusiopultti (a) valaistustornin alustasta ja aseta valaistustorni
sen jälkeen rakolampun alustaan alustaloven (b) ja tapin (c) ollessa
linjattuina toisiinsa. Kiinnitä torni alustaan käyttämällä aikaisemmin
irrotettua kuusiopulttia ja tiukenna käyttämällä toimitettua
ruuviavainta.

1	Liitä päälamppukaapeli leukatuesta valaisutorniin. Älä
kierrä johtoa tornivalaisujärjestelmässä.

c
b
a

2	Sovita mikroskooppirunko varoen varteen – varmistaen, että se on
työnnetty perille.

Kaapeliliitin

2 Liitä virtakaapelit
a) Leukatuen fiksaatiovalokaapeli virtalähteeseen
b) (3-napainen) kaapeli virtalähteestä rakolampun alustakokoonpanoon
c)	(4-napainen) päälamppukaapeli leukatuen pohjasta
lamppualustalaitteistoon.
d)	Varmista, että kaapelit on reititetty mahdollistamaan XYZ-alustan
vapaan liikkumisen ja olemisen poissa potilaiden tieltä.

4-napainen
3-napainen

Hengityssuojus
Liu’uta perille ja varmista

3	Kiinnitä hengityssuojus suurentamislaitteiston takaosassa olevaan
tappiin.

10
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Jos rakolamppua ei toimitettu muuntajan kanssa (Osa #3020-P-5040,
varmista, että virtaliitäntä on yhdenmukainen tämän manuaalin teknisten
tietojen kanssa ja että se on liitetty pätevän teknisen henkilön toimesta
tarjolla olevaan ja sopivaan virtalähteeseen, ks. osa 15.5 Virtalähde

3	Liitä sähköverkko rakolampun muuntajaan käyttämällä toimitettua
virtajohtoa.
3-napainen 3-napaiseen
Fiksaatiovalopistoke

On käytettävä vain sairaalatasoista 3-johtimista
sähkövirtalähdettä. USA:ta ja Kanadaa varten: Irrotettava
virtajohtosarja, UL-listattu, tyyppi SJE, SJT tai SJO, 3-johtiminen,
ei pienempi kuin 18 AWG. Tulpan, kaapelin ja maadoitusjohdon
liitännän on oltava moitteettomassa kunnossa

w w w. ke e l e r. c o . u k
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10.4 APPLANATION-TONOMETRIEN ASENNUS, T-TYYPPI JA R-TYYPIT
KEELER-YHTIÖN APPLANATION-TONOMETRI (T-TYYPPI)
•	Aseta ohjauslevy tonometrin/testirivin tukireikään
rakolampulla.

APPLANATION-TONOMETRI ‘KEELER FIXED’ (R-TYYPPI)
Tämä laite on niille, jotka haluavat tonometrin olevan
pysyvästi rakolampulla.

•	Nosta tonometri pakkauksesta ja kokoa se työntämällä
tappi sen alustaan yhteen kahdesta mahdollisesta
aukosta (oikeata tai vasenta silmää varten)
horisontaalisella ohjauslevyllä rakolampun akselin
yläpuolella. Nämä asennot koskevat mikroskoopin
optiikkaa ja havaintoja voidaan tehdä joko oikean tai
vasemman okulaarin kautta.

•	Kiinnitä levy tonometriä varten mikroskooppiin
käyttämällä varmistusruuvia.

•	Tonometri luiskahtaa helposti tukilevyyn; lukitustapit
varmistavat stabiliteetin.
•	Mahdollisimman selvän ja reflekseistä
vapaan kuvan saamiseksi valaisun ja
mikroskoopin välisen kulman on oltava
60° ja rakohimmentimen on oltava täysin
auki.

KEELER-YHTIÖN SLIT LAMP

•	Heilauta tonometri eteenpäin mikroskoopin edessä
tutkimista varten. Loven asento varmistaa prisman
Oikea silmä
tarkan keskittämisen vasemman objektiivin kanssa.
Vasen silmä

•	Mahdollisimman selvän ja reflekseistä
vapaan kuvan saamiseksi valaisun ja
mikroskoopin välisen kulman on oltava
60° ja rakohimmentimen on oltava
täysin auki.
•	Kun laite ei ole käytössä, se
käännetään ympäri ja asetetaan
loviasentoon mikroskoopin oikealle
puolelle.

•	Kun tonometri ei ole käytössä, se on
poistettava rakolampusta ja asetettava
turvallisesti takaisin pakkaukseen tai
sopivaan sijaintipaikkaan.
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• Kiinnitä tonometrikehys sen jälkeen kiinnityskohtioon.
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KÄYTTÖOHJEITA

11.1 KIIKARIN ASETUS

3	Säädä okulaarien pupillien etäisyys toisistaan pitämällä kiinni
molempien okulaarien rungosta ja kiertämällä niitä sisäänpäin tai
ulospäin, kunnes ne ovat oikein PD:tä varten.

On ehdottoman tärkeätä, että kiikari optimoidaan käyttäjän optista
oikaisua varten tarkennettujen kiikarin kuvien saamiseksi

1	Poista testirivin paikoitusreiän päällyslevy (19) ja aseta
testirivin fokus testirivin paikoitusreiässä mikroskoopin varren
alustalla. Paikoitusreikään pääsemiseksi poista ensin päällys.
Testirivi on asetettava litteän projektiokuvapuolen kanssa kohti
rakolamppumikroskooppia. Valaisun ja mikroskoopin on oltava nollaasteasennossa.
2	Käännä rakolamppu päälle ja aseta laite täyteen leveyteen (18), aseta
suurennus tasolle x16 (31).

32
4 Käännä molempia okulaareja (32) maksimiin plus (+) oikaisuun.
5	Sulje yksi silmä ja katso toisella silmällä mikroskoopin läpi kääntämällä
avoimen silmän okulaaria hitaasti kohti miinusasentoa (-), kunnes
testirivin kuva on tarkka. Pysähdy.
6 Toista edellä mainittu toimenpide toista okulaaria varten.
7	Merkitse muistiin okulaarien asennot niin että voit asettaa ne nopeasti,
jos toinen kliinikko on käyttänyt rakolamppua.

19
18

31

8	Huomautus – nuorempia tutkijoita suositellaan kompensoimaan
kykynsä säätämällä okulaareja miinus yhden (-1) tai miinus kahden (-2)
dioptrioin.

w w w. ke e l e r. c o . u k
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11.2 POTILAAN VALMISTELU JA RAKOLAMPUN KÄYTTÄMINEN

6	Säädä raon leveyttä (18), suurennusta (31), raon pyörintää (13) ja raon kulmaa
jne. tarpeen mukaan tutkimuksen suorittamiseksi.

Potilaan kanssa kosketuksiin tulevat rakolampun osat
on puhdistettava näiden ohjeiden mukaisesti ennen
tutkimusta. Keeler suosittelee kertakäyttöisten hygieenisten
leukatukipyyhkeiden käyttöä leukatuen pyyhkimiseksi ennen
kuin potilaat asettavat leukansa sille.

7	Raon vastinekeskitysnupin (16) löysentäminen mahdollistaa raon kuvan
siirtämisen keskuksesta kovakalvon valaistumista varten. Nupin kiristäminen
keskittää raon kuvan uudelleen mikroskoopin visuaalisen kentän keskukseen.
8	Raon kuva tehdään pystysuoraksi tai, jos kysymys on ennalta asetetusta
kulmasta, käyttämällä valaisusalpaa (17) (lovet tasoilla 5°, 10° ja 15° sekä 20°).

Älä käytä laitetta koskaan, jos se näyttää vaurioituneelta, ja
tarkasta se ajoittain mahdollisten vaurioitumisen merkkien tai
väärinkäytön varalta.

9	Sinistä suodatinta (12) käytettäessä käyttäjä haluaa ehkä asentaa keltaisen
sulkusuotimen (29). Keltainen sulkusuodin on ulkona, kun nuppi on ylhäällä ja
sisällä, kun se on alhaalla.

1	Potilaan on tunnettava olonsa mahdollisimman mukavaksi ja potilaan leuan
ollessa leukatuella säädä leukatuen korkeutta (7) niin, että potilaan silmät ovat
leukatuen korkeusmerkinnän (4) tasolla.
2	Aseta okulaarien tarkkuus käyttämällä testiriviä, kuten on kuvattu
aikaisemmin, ja jos et ole vielä tehnyt sitä, aseta sisäpupillien etäisyys pitämällä
kiinni okulaarien rungosta ja kääntämällä niitä sisäänpäin tai ulospäin, kunnes
ne ovat oikeat PD:tä varten.
3	Käännä valaisu päälle varmistaen, että reostaatti (25) on asetettu alhaiselle
tasolle potilaan altistuksen minimoimiseksi valon aiheuttamia vaaroja vastaan.

10 	Kun tutkimus on suoritettu, aseta reostaatti alhaiselle tasolle ja sammuta
rakolamppu.
12
24
13
25
29
4

7

16
17
18

4 Pyöritä ohjaussauvaa (24), kunnes valosäde on silmätasolla.
5	Pitäen ohjaussauvaa pystysuorassa siirrä rakolampun alustaa potilasta kohti,
kunnes rakosäde näyttää keskittyvän potilaan sarveiskalvoon.
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Sulje jokaisen käyttökerran jälkeen. Jos käytetään
pölysuojaa: ylikuumenemisen riski.
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SUODATTIMIEN, AUKKOJEN JA SUURENNUKSIEN KUVAUS

STEREOMIKROSKOOPPI
Okulaarit		 		12.5x
Dioptrinen säätö			
+/- 8D
PD-etäisyys
			
49 mm – 77 mm
Optisen akselin konvergenttikulma
13°

5-vaiheinen suurennuksen muutos
Suurennus

Näkökenttä

6x

34 mm

10x

22 mm

16x

14 mm

25x

8,5 mm

40x

5,5 mm

SUOTIMET

a

b

c

d

e

Infrapunan (IR) leikkaussuodatin on asennettu vakinaisesti
turvallisuussyistä
a Kirkas
b Neutraali tiheys
c Punavapaa (Red Free)
d Hajotin
e Sininen

AUKOT

0.2

1

2

3

5

9

12

Aukkohalkaisijat (mm)

TORNIVALAISU
Tornissa on ominaisuus kallistua kohti käyttäjää ja se asettuu positiivisesti
kussakin vaiheessa.
0°, 5°, 10°, 15° ja 20°.

w w w. ke e l e r. c o . u k
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Polttimen
kiinnike ja
nuppi
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KUNNOSSAPITO

•	Vaihda se uuteen 6V 20W halogeenilamppuun; noudata varovaisuutta
lampun lasia käsitellessäsi
• Aseta lampun kiinnike paikalleen

				

 euraavassa hahmoteltuja huoltotoimia saadaan
S
suorittaa vain kun verkkovirtakaapeli on irrotettu
virtalähteestä. Jos esiintyy ongelmia, joita seuraavassa
kuvatut toimenpiteet eivät kata, ota yhteyttä Keeler Ltd
-yhtiöön tai paikalliseen toimittajaasi.

13.1 POLTTIMEN VAIHTO
				

				

 ytke ensin verkkovirta irti rakolampusta. Anna
K
viallisen lampun ja kotelon viilentyä ennen
irrottamista.
P
 olttimo vaihdettaessa älä kosketa polttimon
kontakteja ja potilasta samanaikaisesti.

Nosto

Varmistusruuvi

•	Irrota virtajohdot varoen lampun pistikkeistä vetämällä irti
kosketintulppa.
• Löysennä ja poista lampun kiinnike.

KEELER-YHTIÖN SLIT LAMP

LED-hohtodiodeissa on tyypillisesti yli 10 000 tuntia jatkuvaa
käyttöaikaa, ja niitä voidaan näin ollen pitää kulumattomina
artikkeleina, jotka eivät vaadi vaihtoa käyttäjän toimesta.
Vaikka tämä on huomattava käyttöajan odote, ehdotamme
rakolampun sähkön katkaisemista pois päältä aina tutkimusten
välisinä aikoina energian LED-keston säästämiseksi.
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että LED vioittuisi,
ota yhteyttä Keeler-yhtiöön tai paikalliseen jakelijaan ohjeiden
saamiseksi vaihtotoimenpiteestä.

13.2 TARKASTA LAITE SÄÄNNÖLLISESTI MAHDOLLISEN
VAURIOITUMISEN TAI LIAN VARALTA
Suorita puhdistus säännöllisesti osan 7 puhdistusohjeiden
mukaisesti.

13.3 PEILIN PUHDISTUS JA VAIHTO

• Poista palanut lamppu. Varo, sillä se voi olla vielä kuuma!
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• Aseta lamppukotelo tai lampun suojus.

13.1.1 LED-JÄRJESTELMÄT

(VAIN 6V 20W JA 12V 30W -JÄRJESTELMÄT)

•	Irrota lamppukotelon virtajohto ja poista lampun
suojus tornivalaisujärjestelmissä löysentämällä
lamppukotelon kaksi ruuvia.

• Aseta virtaliittymät lamppuun

w w w. ke e l e r. c o . u k

Peilin etupuoli on pintakäsitelty projektoidun valon haamukuvien
estämiseksi, ja näin ollen se on vaihdettava, kun pinta kuluu.

Poltin

14
Peili on pudistettava käyttämällä vain pehmeätä, puhdasta
linssinpuhdistusliinaa.
Peili on suojassa häiriöiltä pitimessään, ja se voidaan poistaa tarttumalla
siihen kunnolla ja vetämällä se ulos pitimestään. Liu’uta sisään vaihtopeili
varoen heijastavan pinnan koskettamista.
On noudatettava varovaisuutta objektiivin ja okulaarilinssien pitämiseksi
puhtaina - käytä vain pehmeitä puhtaita linssinpuhdistusliinoja optisten
pintojen puhdistamiseksi.

TAKUU = 3 VUOTTA

The Keeler H-Series Slit Lamp -lampuilla on kolmen (3) vuoden
takuu koskien viallisia valmistusmateriaaleja tai tehtaalla suoritettua
kokoonpanoa. Kysymyksessä on Return To Base (RTB) -takuu, jonka kulut
asiakas maksaa ja joka voidaan mitätöidä, jos Slit Lamp -lamppua ei ole
huollettu säännöllisesti.
Valmistajan takuu ja ehdot ovat kuvattuina yksityiskohtaisesti Keeler UK
-yhtiön verkkosivustolla http://www.keeler.co.uk/terms_and_conditions.htm
Peili, päävalaisulamppu ja normaali kuluminen eivät sisälly
vakiotakuuseemme.

13.4 SÄHKÖLIITÄNNÄT
Tarkasta kaikki sähköliitännät, kaapelit ja liittimet säännöllisesti. Polttimoliittimiin
pääsemiseksi katso aikaisemmin tässä osassa annettuja ohjeita.

13.5 OPTIIKKA
Optiikka on puhdistettava irrallisesta liasta tai roskista sopivalla
pölyharjalla ja puhdistettava sen jälkeen käyttämällä pehmeää, kuivaa
linssinpuhdistusliinaa, puhdasta puuvillariepua tai muuta ei-hankaavaa
linssinpuhdistusmateriaalia.
Kokoojalinssi valaistuslampun alapuolella vaatii puhdistamista; siihen
pääsemiseksi poista lamppu aikaisemmin kuvatulla tavalla, puhdista
kokoojalinssi ja aseta lamppu sen jälkeen paikalleen.

Valmistaja ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa,
jos laitetta on peukaloitu millään tavalla tai jos
määräaikaishuolto on laiminlyöty tai sitä ei ole suoritettu
näiden valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Tässä laitteessa ei ole käyttäjän huoltoa vaatimia osia. Kaikki
huolto ja korjaukset on annettava vain Keeler Ltd -yhtiön tai
asianmukaisesti koulutettujen ja valtuutettujen jakelijoiden
suoritettavaksi. Tarjolla on huoltomanuaaleja valtuutetuille
Keeler-palvelukeskuksille ja Keeler -yhtiön koulutetulle
huoltohenkilöstölle.

13.6 AKSELI JA MEKAANISET OSAT
Jos rakolampun liikkuminen liukulevyllä vaikeutuu, levy on puhdistettava
kevyesti öljytyllä rievulla tai silikonikiillottimella. Akseli on puhdistettava
vain käyttämällä kuivia nukkaamattomia riepuja.
w w w. ke e l e r. c o . u k
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TEKNISIÄ TIETOJA JA SÄHKÖARVOJA

Keeler Slit Lamp -rakolamppu on lääkinnällinen sähkölaite. Laite
vaatii erityistä huoltoa koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta
(EMC). Tässä osassa kuvataan sen sopivuutta koskien tämän laitteen
sähkömagneettista yhteensopimista. Tämä laite asennettaessa tai sitä
käytettäessä lue huolella ja ota huomioon mitä tässä sanotaan.
Kannettavilla tai mobiilityypin radiotaajuuslaitteilla voi olla kielteinen
vaikutus tähän laitteeseen aiheuttaen sen vioittumisen.

15.1 SÄHKÖMAGNEETTISET PÄÄSTÖT
Opastusta ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt
Keeler Slit Lamp -rakolamppu on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa
määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai käyttäjän
on varmistettava, että sitä käytetään kyseisessä ympäristössä.
Päästöjen testi

Yhdenmukaisuus

Sähkömagneettinen ympäristö - opastusta

RF-päästöt
CISPR 11

Ryhmä 1

Keeler Slit Lamp -rakolamppu käyttää RFenergiaa vain sen sisäiseen toimintaan. Näin
ollen, sen RF-päästöt ovat hyvin alhaisia eivätkä
ne todennäköisesti aiheuta häiriöitä lähellä
sijaitseviin elektronisiin laitteisiin.

RF-päästöt
CISPR 11

Luokka B

Keeler Slit -rakolamppu sopii käytettäväksi
ammattimaisessa terveydenhoitoympäristössä.

Harmoniset
päästöt
IEC 61000-3-2

Luokka A

Keeler Slit -rakolamppua ei ole tarkoitettu
käytettäväksi kotiympäristössä.

Jännitevaihtelut /
välkyntäpäästöt
IEC 61000-3-3

On yhteensopiva

15.2 HÄIRIÖIMMUNITEETTI
Opastusta ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen immuniteetti
Keeler Slit Lamp -rakolamppu on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa
määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai käyttäjän
on varmistettava, että sitä käytetään kyseisessä ympäristössä.
IEC 60601
Testitaso

Yhdenmukaisuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö
– opastusta

Sähköstaattinen
purkaus (ESD).
IEC 6100-4-2

± 6 kV kontakti
± 8 kV ilma

± 6 kV kontakti
± 8 kV ilma

Keeler Slit Lamp -rakolamppu
käyttää RF-energiaa vain sen
sisäiseen toimintaan. Näin
ollen sen RF-päästöt ovat hyvin
alhaisia eivätkä todennäköisesti
aiheuta häiriötä lähellä oleville
elektronisille laitteille.

Sähköinen
nopea
ohimenevä/
purkaus.
IEC 61000-4-4

± 2 kV
virrantoimituslinjoja
varten
± 1 kV
virrantoimituslinjoja
varten

± 2 kV
virrantoimituslinjoja
varten
± 1 kV
virrantoimituslinjoja
varten

Verkkovirran laadun on oltava
tyypillisen ammattimaisen
terveydenhoitoympäristön
kaltainen.

Ylijänniteaalto.
IEC 61000-4-5

± 1 kV linja(t)
linjaan/linjoihin
± 2 kV linja(t) tulon/
lähdön linjaa/
linjoja varten

± 1 kV linja(t)
linjaan/linjoihin
± 2 kV linja(t)
lähdön/tulon linjaa/
linjoja varten

Verkkovirran laadun on oltava
tyypillisen ammattimaisen
terveydenhoitoympäristön
kaltainen.

Jännitekuopat,
lyhyet
keskeytykset ja
jännitevaihtelut
sähköverkon
tulolinjoilla.
IEC 61000-4-11

<5 % UT
(> 95 % kuoppa UT)
40 % UT
(60 % kuoppa UT) 5
sykliä varten
70 % UT
(30 % kuoppa UT)
25 sykliä UT
<5 % v
(>95 % kuoppa UT)
5 s:ää varten

<5 % UT
(> 95 % kuoppa UT)
40 % UT
(60 % kuoppa UT) 5
sykliä varten
70 % UT
(30 % kuoppa UT) 25
sykliä varten
<5 % UT
(>95 % kuoppa UT) 5
s:ää varten UT

Verkkovirran laadun on oltava
tyypillisen ammattimaisen
terveydenhoitoympäristön
kaltainen. Jos Keeler Slit Lamp
-lampun käyttäjä vaatii jatkuvaa
toimintaa sähkökatkosten
aikana, suosituksena on,
että sähkövirta laitteeseen
toimitetaan keskeyttämättömästä
virtalähteestä.

Tehotaajuus
(50/60 Hz)
magneettinen
kenttä.
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Verkkotaajuuden magneettisten
kenttien on oltava tasolla,
joka edustaa tyypillistä
siajintipaikkaa tyypillisessä
tervydenenhoitoympäristössä.

Immunitettitesti

Huomautus: UT on vaihtovirtaverkkojännite ennen testitason soveltamista.
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15.3 SÄHKÖMAGNEETTINEN YMPÄRISTÖ

15.4 SUOSITELLUT TURVALLISET ETÄISYYDET

Opastus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen immuniteetti
Lamp -rakolamppu on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa määritellyssä
sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai käyttäjän on
varmistettava, että sitä käytetään kyseisessä ympäristössä.

Suositellut etäisyydet mobiilien RF-viestintälaitteiden ja Keeler Slit
Lamp -rakolampun välillä
Keeler Slit Lamp -rakolamppu on tarkoitettu käytettäväksi
sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilyn aiheuttamat RFhäiriöt ovat kontrolloituja. Asiakas tai Keeler Slit Lamp -rakolampun
käyttäjä voi estää sähkömagneettisen häiriön ylläpitämällä minimin
etäisyyden mobiilien RF-viestintälaitteiden (lähettimet) ja Keeler Slit Lamp
-rakolampun välillä seuraavassa suositellulla tavalla viestintälaitteiden
maksimin lähtötehon mukaisesti.

Immunitettitesti

IEC 60601
Testitaso

Yhdenmukaisuus-taso

Sähkömagneettinen ympäristö – opastusta
Kannettavia ja mobiileja RF-viestintälaitteita ei
saa käyttää sen lähempänä Keeler Slit Lamp
-rakolampun osaa kaapelit mukaan lukien
kuin mikä on suositeltu etäisyys laskettuna
tasoitukseen lähettimen taajuuteen.
Suositettu etäisyys

Johdatettu RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms

3V

d = 1,2 √ p

Säteillyt RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80MHz to
2,5GHz

3 V/m

d = 1,2 √ p 80 MHz - 800 MHz
d = 2,3 √ p 800 MHz – 2,5GHz
Kun p on lähettimen maksimi antotehoarvo
watteina (W) lähettimen valmistajan mukaisesti ja
d on suositeltu etäisyys metreinä (m).
Kenttävoimakkuuksien kiinnitetyistä
RF-lähettimistä sähkömagneettisen
sijaintipaikkakyselytutkimukse¹, määrittelemänä
on oltava vähemmän kuin yhdenmukaisuustaso
kullakin taajuusalueella.²
Häiriö voi aiheutua tällä symbolilla
merkityn laitteen läheisyydessä.

Huomautus: Korkeampi taajuusalue koskee tasoja 80MHz ja 800MHz. Nämä ohjeet eivät ehkä koske kaikkia tilanteita.
Sähkömagneettiseen etenemiseen vaikuttavat imukyky ja heijastus rakenteista, kohteista ja ihmisistä.ns.
Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.
Kenttävahvuuksia kiinteistä lähettimistä, kuten tukiasemat (matkapuhelin/johdoton) puhelimet ja maaradiopuhelimet,
amatööriradio FM-radiolähetys ja TV-lähetys, ei voida ennustella teoreettisesti tarkkuudella. On syytä harkita
sähkömagneettista toimipaikan tutkimusta. Jos mitattu kenttävoimakkuus paikalla, jossa käytetään Keeler Slit Lamp
-lamppua, ylittää kyseisen edellä mainitun RF-yhteensopivuustason, Keeler Slit Lamp -rakolamppua on tarkkailtava
normaalin toiminnan vahvistamiseksi. Jos havaitaan normaalista poikkeavaa toimintaa, voi olla välttämätöntä ryhtyä
lisätoimenpiteisiin, kuten Keeler Slit Lamp -rakolampun kohdistaminen tai paikoittaminen uudelleen.

1

2

Nimellinen maksimi
lähettimen lähtöteho (W)

Etäisyys lähettimen taajuuden mukaisesti (m)
50 kHz – 80 MHz
d = 1,2√ p

80 MHz – 800 MHz
d = 1,2√ p

800 MHz – 2,5 GHz
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

Maksimitehon tasoisia lähettimiä varten, joita ei ole mainittu yllä esitetyssä
listassa, suositeltu etäisyys d metreinä (m) voidaan määrittää käyttämällä
lähettimen taajuutta koskevaa yhtälöä, jossa p on lähettimen maksimi
lähtötehoarvo watteina (W) lähettimen valmistajan mukaisesti.
Huomautus: Etäisyys korkeampaa taajuutta varten on voimassa tasoilla 80 MHz ja 800 MHz. Nämä ohjeet eivät ehkä koske
kaikkia tilanteita. Sähkömagneettiseen etenemiseen vaikuttavat imukyky ja heijastus rakenteista, esineistä ja
ihmisistä.

Kun taajuusalue on 150kHz - 80 MHz, kenttävahvuuksien on oltava alle 3 V/m.
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15.5 TEKNISIÄ TIETOJA

JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT

OPTINEN SYSTEEMI

3020-P-2000
3020-P-5032
3020-P-5040

Slit Lamp 40H, taipuva laitteisto
Slit Lamp -rakolamppu
Virtalähde ja pistoketarpeisto

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

Slit Lamp 40H LED, vakiolaitteisto varustettuna pöytälevyllä
LED-rakolamppu
PSU

3020-P-2007
3020-P-5056
3020-P-5040
3020-P-2006
3020-P-5056
3020-P-7017

Tyyppi

Käännettävät Galilean-kiikarit @ 8°

Suurennus

Pyörivän rummun muutos x6, x10, x16, x25 ja x40

Okulaari

x12,5

Näkökenttä

34, 22, 14, 8,5 ja 5,5 mm

Sisäpupillietäisyys

49,0 – 77 mm

Objektiivilinssin fokaalinen etäisyys

107 mm

Slit Lamp 40H LED, taipuva laitteisto
LED-rakolamppu
Virtalähde ja pistoketarpeisto

Objektiivisen linssin kääntökulma

13°

Virtalähde muodostaa osan ME-laitetta

SUOJA SISÄÄNPÄÄSYÄ VASTAAN

SLIT PROJECTION -JÄRJESTELMÄ JA ALUSTA

Osanumero

Slit Lamp 40H, vakiosarja varustettuna pöytälevyllä
Slit Lamp -rakolamppu
PSU

IPxO

Raon leveys

0-12 mm jatkuvasti muuttuva

Raon pituus

12 mm (1 mm – 12 mm jatkuvasti muuttuva)

Aukon halkaisijat

0,2, 1 mm neliö, 2, 3, 5, 9 ja 12 mm

Eristys virtaverkon osien ja toiminnallisen maadoituksen välillä tarjoaa ainakin kaksi
suojelutapaa.

Suodattimet

Kirkas, punavapaa, neutraali tiheys, hajotin, sininen, IRkuumuutta imevä suodatin, asennettu pysyväksi

VIRTALÄHDE

Raon kulma

+/- 90° jatkuva

Raon pyörintä

+/- 180° viiteasteikolla

Raon vertikaali kallistus

0°, 5°, 10°, 15° ja 20°

Alustaetäisyys

25 mm Z-akseli, 107 mm X-akseli, 110 mm Y- akseli

Horisontaali hienosäätö

12 mm

Pöytälevyn mitat

405 x 500 mm

Fiksaatiolamppu

LED

Oftalmologiset laitteet – Perusvaatimukset ja
testimenetelmät ISO 15004-1

Valolähde

6V 20W Halogeenilamppu / LED

Oftalmologiset laitteet – Optisen säteilyn vaara ISO 15004-2

Osanumero

Virtalähdeyksikkö

Kytkintila, (100 V – 240 V tulo) +/- 10% monitulppa;
seuraavien mukainen:yhteensopiva EN60601-1 EN 610006-2, EN 61000-6-3

Virtalähteen lähtö

12V DC: 2,5 amp täytyy olla IEC/EN 60601 yhteensopiva

Yhteensopiva

Sähköjärjestelmän turvallisuus (Lääkinnällinen) BS EN
60601-1

3020-P-5040/
3020-P-7017

Sähkömagneettinen yhteensopivuus EN 60601-1-2

YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

PAINO, PAKATTU (LIKIMÄÄRIN)
Slit Lamp -rakolamppu
varustettuna leukatuella

20,0 kg, 75 x 54 x 45 cm W x D x H

Pöytälevy varustettuna PSU- ja
Acc-laatikolla

5,2 kg, 51 x 42 x 15 cm W x D x H
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Lämpötila

Kosteus

Paine

Käyttö

+10 °C - +35 °C

30 % - 90 %

800 hpa - 1060 hpa

Varastointi

-10 °C - +55 °C

10 % - 95 %

700 hpa - 1060 hpa

Kuljetus

-10 °C - +60 °C

10 % - 95 %

500 hpa - 1060 hpa
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LISÄTARVIKKEET JA VARAOSAT

TOIMITETTU RAKOLAMPUN YHTEYDESSÄ
Osanumero

Osanumero

Osanumero

Osanumero

Testiviiva

EP39-80243

Leukatuen paperit

3104-L-8200

Leukatukilaitteisto

3020-P-5036

Virtalähde rakolampun
alustakaapeliin (vain
pöytälevyversio)

3020-P-7011

Alustalaitteisto (vain
pöytälevyversio)

3020-P-5007

Polttimo

Pieni projektiopeili

Suuri projektiopeili (vakio)

1030-P-7160

EP39-80250

EP39-80052
Refraktiotelineen kaapelitarpeisto 3020-P-7014
(vain refraktiotelineversio)

Pölysuojus

EP39-80273

Ohjaussauvan kumi

w w w. ke e l e r. c o . u k

EP39-70369

KEELER-YHTIÖN SLIT LAMP

21

TOIMITETTU RAKOLAMPUN YHTEYDESSÄ

MUITA LISÄTARVIKKEITA

Osanumero

Osanumero

Osanumero

Osanumero

Virtaverkkokaapelit – EU

MIS138

Volk-digitaalilinssisetti

2105-L-2010

Tonometri R-tyyppi

2414-P-2040

Tonometri T-tyyppi

2414-P-2030

Virtaverkkokaapelit – Brasilia

3020-P-7007

Virtaverkkokaapelit – Japani

3020-P-7008

Virtaverkkokaapelit – IsoBritannia

MIS100

Virtaverkkokaapelit – USA

3020-P-7016
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YHTEYS-, PAKKAUS- JA HÄVITYSTIETOJA

VALMISTAJA

INTIAN TOIMISTO

VANHOJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA

Keeler India
Halmer India Pvt. Ltd.
B1-401, Boomerang, Chandivali
Andheri (East) Mumbai – 400072
Intia

(Voimassa Euroopan unionin ja muissa Euroopan maissa, erilliset
keräysjärjestelmät).

Maksuton puhelin 0800 521251
Puh +44 (0) 1753 857177
Faksi +44 (0) 1753 827145

Puh +91 (22) 6708 0405
Faksi +91 (99303) 11090

USA:N MYYNTITOIMISTO
Keeler USA
3222 Phoenixville Pike
Building #50
Malvern, PA 19355
USA
Maksuton 1 800 523 5620
Puh
1 610 353 4350
Faksi 1 610 353 7814

KIINAN TOIMISTO
Keeler China,
1012B,
KunTai International Mansion,
12B ChaoWai St.
Chao Yang District,
Beijing, 10020
Kiina

Tämä symboli tuotteella tai sen pakkauksella sekä ohjeissa
osoittaa, että se esiteltiin markkinoille vuoden 2005 elokuun
jälkeen ja että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
WEEE:n (Waste Electrical Electronic Equipment – sähköisten ja
elektronisten laitteiden jätteet) ympäristöön kohdistuvan vaikutuksen
vähentämiseksi ja kaatopaikoille vietävien WEEE-määrien minimoimiseksi
neuvonamme on, että tämä laite kierrätetään ja se kunnostetaan
käyttökelpoiseksi sen vanhennuttua.
Lisätietoja tarvittaessa keruusta, uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä ota
yhteyttä B2B Compliance -yhtiöön, puh. 01691 676124 (+44 1691 676124).
(Vain Iso-Britannia).
EP59-70040 		

Julkaisu 8

Puh +86 (10) 51261868
Faksi +86 (10) 58790155
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