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DAFTAR ISI
Silakan klik daftar isi berikut ini untuk langsung memilih bagian atau
menelusuri dengan menggunakan tombol ‘Berikutnya’ dan ‘Kembali’ di sebelah
kanan. Mengeklik ‘Beranda’ akan membawa Anda kembali ke halaman ini.
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PENGANTAR

Terima kasih telah telah membeli produk Keeler ini.

Silakan baca panduan ini dengan seksama sebelum menggunakan Lampu
Celah Keeler, panduan ini akan memastikan keselamatan pasien dan
memastikan Anda mendapatkan performa terbaik dari perangkat optik
yang teliti ini.
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SIMBOL YANG DIGUNAKAN DI DALAM PETUNJUK PEMAKAIAN INI DAN PENGEMASAN LAMPU CELAH
Nama dan alamat produsen

REF

Nomor Referensi

Tanda tindakan wajib

SN

Nomor Seri

Ikuti Petunjuk Penggunaan
Bahaya radiasi optik

Tanggal produksi
Tanda CE pada produk ini menunjukkan bahwa produk telah diuji dan
sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan di dalam Arahan Peralatan
Medis 93/42/EEC

Peringatan: Tegangan Berbahaya
Kemajuan ini
Bahaya Perjalanan
Bahan cocok untuk daur ulang
Permukaan panas
Tanda peringatan umum

Mudah pecah

Penggunaan Suku Cadang Tipe B

Simbol pada Produk atau pada Kemasannya dan petunjuk menunjukkan
bahwa produk ada di pasar setelah Agustus 2005 dan produk ini tidak boleh
diperlakukan sebagai Sampah Rumah Tangga.

Radiasi non-ionisasi

Petunjuk Pengoperasian

Usahakan tetap kering
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INDIKASI PENGGUNAAN

Lampu Celah Keeler adalah biomikroskop lampu bercelah berdaya listrikAC dan dimaksudkan untuk digunakan dalam pemeriksaan bagian mata
anterior, mulai dari cornea epithelium hingga posterior capsule. Alat ini
digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit atau trauma yang
mempengaruhi sifat struktural bagian mata anterior.
Alat ini dimaksudkan untuk digunakan oleh profesional perawatan
kesehatan yang benar-benar terlatih dan berwenang saja.
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KETERANGAN SINGKAT TENTANG INTRUMEN

Lampu Celah Keeler ini dapat dipasang di atas meja khusus yang
disediakan oleh Keeler atau dapat dipasang di atas meja pihak ketiga (unit
pembelokan) oleh teknisi yang terlatih.
Lampu Celah Keeler terdiri atas 5 rakitan; Menara Pencahayaan;Sistem
Observasi; Bidang Translasi XYZ; Rakitan Sandaran Dagu dan Meja
dengan Catu Daya dan Laci Aksesoris.
Intensitas cahaya dikontrol oleh bangku tahanan variabel yang berada di
dalam Bidang Translasi XYZ. Ada sejumlah filter yang dapat dipilih yang
memungkinkan pengguna untuk mengendalikan sifat lampu pemeriksaan.

Undang-Undang Federal membatasi penjualan alat ini hanya oleh
dokter atau atas perintah dokter.

4	PENGGUNAAN YANG DIMAKSUDKAN/
TUJUAN INSTRUMEN
Lampu Celah adalah instrumen yang terdiri atas sumber cahaya yang
dapat difokuskan untuk menyorotkan lembaran tipis (celah) cahaya ke
dalam mata. Instrumen ini digunakan bersama dengan biomikroskop.
Lampu ini memfasilitasi pemeriksaan bagian anterior, atau struktur
frontal dan bagian posterior mata manusia, yang mencakup kelopak mata,
sclera, conjunctiva, iris, lensa kristal alami, dan kornea. Pemeriksaan
Lampu Celah binokuler memberikan tampilan perbesaran stereoskopis
struktur mata secara rinci, sehingga memungkinkan diagnosis anatomi
dilakukan untuk berbagai kondisi mata.
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Lampu Celah Keeler dirancang dan disesuaikan dengan Arahan EC
93/42/EEC dan seri standar kualitas ISO 9000 dan ISO 13485.
Tanda ‘CE’ (Komunitas Eropa) menegaskan bahwa Lampu Celah Keeler
mematuhi ketentuan di dalam Arahan EC 93/42/EEC.
Klasifikasi: Peraturan CE 93/42 EEC: Kelas I
FDA: Kelas II
Standar IEC/EN 60601-1: Seri-H - Keselamatan Kelas II
Bagian aplikasi: Tipe B
Mode operasi: operasi yang kontinu
Proses produksi, pengujian, persiapan, perawatan, dan reparasi
dilakukan secara ketat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan
standar referensi internasional.

6

KESELAMATAN

6.1 TOKSISITAS FOTO
Karena paparan cahaya kuat yang berkepanjangan
dapat merusak retina, penggunaan alat pemeriksaan
okuler ini tidak boleh lama, dan pengaturan
kecerahan tidak boleh lebih dari yang diperlukan
untuk memberikan visualisasi yang jelas pada struktur target. Alat ini
harus digunakan bersama dengan filter yang mengurangi radiasi UV (< 400
nm) dan, bila memungkinkan, filter yang mengurangi cahaya biru panjang
gelombang-pendek (<420 nm).
Dosis paparan retina untuk bahaya fotokimia adalah produk cahaya dan
waktu paparan. Jika nilai sinar dikurangi setengah, akan dibutuhkan waktu
dua kali lipat untuk mencapai batas paparan maksimal.

Cahaya yang dipancarkan dari instrumen ini dapat berbahaya.
Semakin lama durasi paparan, semakin tinggi risiko kerusakan
okuler. Paparan cahaya dari instrumen ini ketika dioperasikan
dengan intensitas maksimal akan melebihi panduan keselamatan
setelah periode 5 menit ketika menggunakan lensa tambahan 90D.

Keeler Ltd, atas permintaan, harus bersedia menyediakan gambar yang
menunjukkan output spektral relatif instrumen kepada pengguna

Apabila tidak ada bahaya radisi optik akut yang teridentifikasi untuk lampu
celah, dianjurkan agar intensitas cahaya yang langsung menuju mata pasien
yang diperlukan untuk diagnosis dibatasi hingga tingkat minimal. Abak-anak,
aphakia dan orang yang matanya sakit akan berisiko tinggi. Risiko ini juga
dapat meningkat jika orang yang diperiksa telah terkena paparan instrumen
yang sama atau instrumen optalmik lain menggunakan sumber cahaya yang
tampak dalam waktu 24 sebelumnya. Ini juga berlaku jika mata telah terkena
paparan fotografi retina.
Perlu diketahui bahwa paparan mata pada sumber cahaya yang kuat dalam
waktu lama akan berisiko mengalami luka photic retina/kerusakan okuler.
Banyak instrumen optalmik yang menyinari mata dengan cahaya kuat.
Intensitas cahaya pada Lampu Celah Keeler dapat disesuaikan mulai dari
maksimum hingga nol. Selain itu, ada filter inframerah yang dimasukkan ke
dalam sistem pencahayaan untuk mengurangi tingkat sinar inframerah (IR).
w w w. ke e l e r. c o . u k
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6.2 PERINGATAN DAN PERHATIAN
Perhatikan anjuran berikut ini untuk memastikan keamanan pengoperasian
intrumen

•	Lampu dapat mencapai suhu tinggi ketika digunakan – biarkan dingin sebelum
menanganinya.
• Jangan melebihi maksimal waktu paparan yang dianjurkan.

PERINGATAN
•	Jangan pernah menggunakan instrumen jika terlihat ada kerusakan dan
periksa instrumen secara berkala apabila ada tanda-tanda kerusakan atau
penyalahgunaan.

•	Apabila instrumen mengalami guncangan (misalnya, jika tiba-tiba jatuh),
dan sistem optik atau sistem pencahayaan rusak, mungkin instrumen perlu
dikembalikan kepada produsen untuk diperbaiki.

•	Periksa produk Keeler apabila ada tanda-tanda kerusakan saat pengangkutan/
penyimpanan sebelum menggunakannya.

•	Berhati-hatilah ketika menangani lampu halogen. Lampu halogen dapat pecah jika
tergores atau rusak.

•	Jangan menggunakan instrumen apabila terdapat gas / cairan mudah terbakar, atau
di dalam lingkungan yang kaya oksigen.

•	Setelah melepas lampu, jangan menyentuh kontak listrik Lampu Celah dan pasien
secara bersamaan.

•	Undang-Undang Federal AS membatasi penjualan alat ini hanya oleh dokter atau atas
perintah dokter.

•	Pemilik instrumen bertanggung jawab untuk melatih personel tentang
penggunaan yang benar.

•	Alat ini dimaksudkan untuk digunakan oleh profesional perawatan kesehatan yang
benar-benar terlatih dan berwenang saja.

•	Pastikan instrumen atau meja instrumen ditempatkan di atas permukaan yang
rata dan stabil.

• Produk ini tidak boleh dicelupkan ke dalam cairan.

•	Hanya gunakan suku cadang dan aksesoris asli Keeler atau keselamatan dan
performa alat dapat terganggu.

•	Reparasi dan modifikasi instrumen hanya boleh dilakukan oleh teknisi khusus dari
Pusat Layanan Teknis Produsen atau oleh personel yang terlatih dan diberi wewenang
oleh produsen. Produsen tidak bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kerusakan
yang diakibatkan dari reparasi yang tidak resmi; karenanya, tindakan semacam itu
akan membuat garansi tidak berlaku.

•	Matikan setelah digunakan. Apabila penutup debu digunakan, Ada risiko panah
berlebih.
• Untuk penggunaan dalam ruangan saja (lindungi dari kelembaban)

•	Rangkai kabel daya dengan aman untuk mengurangi risiko tersandung atau
membahayakan pengguna.

•	Peralatan listrik dapat terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik. Jika ini terjadi
ketika menggunakan peralatan ini, matika unit dan pindah posisinya.

•	Sebelum membersihkan instrumen atau unit dasar, pastikan kabel daya telah dicabut.

• Jangan menyentuh konektor dan pasien secara bersamaan.
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PETUNJUK PEMBERSIHAN DAN DISINFEKSI

				

 ebelum membersihkan instrumen atau unit dasar,
S
pastikan kabel daya telah dicabut.

Hanya gunakan pembersihan manual tanpa pencelupan untuk instrumen
ini seperti yang dijelaskan.
Jangan menggunakan autoklaf atau mencelupkan ke dalam cairan
pembersih. Selalu cabut catu daya dari sumber listrik sebelum
membersihkan.
a	Seka permukaan luar dengan absorben bersih, kain yang dibasahi
dengan air / larutan deterjen (volume deterjen 2%) atau larutan air /
larutan isopropil alkohol (volume IPA 70%). Hindari permukaan optik.
b Pastikan bahwa cairan tidak masuk ke instrumen.
Hati-hati untuk memastikan kain tidak penuh dengan larutan.
c	Permukaan harus dikeringkan dengan tangan dengan hati-hati
menggunakan kain yang bersih.
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PENGAKUTAN, PENYIMPANAN DAN KONDISI KERJA

Batas kondisi lingkungan berikut ini dianjurkan untuk Lampu Celah
Keeler, untuk pengangkutan dan penyimpanan, dianjurkan agar Lampu
Celah tetap berada di dalam kemasan aslinya.

LINGKUNGAN KERJA
+10°C hingga +35°C
Kelembaban relatif 30% hingga 75%

KONDISI PENGAKUTAN DAN PENYIMPANAN
Pengangkutan: -10°C hingga +60°C
Penyimpanan: -10°C hingga +55°C

Sebelum digunakan, Lampu Celah harus didiamkan untuk
menyesuaikan dengan suhu ruangan selama beberapa jam.
Ini sangat penting apabila unit telah disimpan atau diangkut
dalam lingkungan yang dingin; ini dapat menyebabkan
kondensasi parah yang terkumpul di dalam elemen optik.

d Buang bahan pembersih yang telah digunakan dengan aman.

w w w. ke e l e r. c o . u k
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NAMA KONTROL DAN KOMPONEN

RAKITAN HEADREST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5

Kabel cahaya fokus
Kabel lampu utama (soket 4 pin)
Pita penyandar dahi
Penanda ketinggian mata pasien
Lampu fokus
Sandaran dagu
Penyetel ketinggian sandaran dagu
Pegangan tangan pasien
Kabel daya, sandaran dagu untuk wadah lampu

3

9

6

23. Kenop pengunci alas joystick
24. Kontrol joystick (gerakan X Y Z)
25. Tahanan kontrol iluminasi

4

24

25

23

7
26. Poros
27. Penutup bidang geser

8
1

26

2

27

LAMPU CELAH KEELER, SERI H
10. Tutup lampu
11. Sekrup pelepas tutup lampu
12.	Tuas untuk filter sinar abu-abu (ND), biru, pembaur
dan filter bebas merah
13. Kontrol panjang celah, rotasi celah dan bukaan
14. Skala untuk rotasi celah

10
12

11

13

14

22
15.Kaca iluminasi
16. Kenop penengah offset celah
17. Gerendel kemiringan 5° hingga 20°
16
18. Kontrol lebar celah
19. Batang uji & lubang dan tutup pemasang pelat tonometer 17
20. Kenop pengunci lengan iluminasi
18
21. Kenop pengunci lengan mikroskop
22. Kenop pengencang rakitan lensa mata

8
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28. Lubang pemasangan tonometer tipe R 29
29. Kenop filter kuning (naik = keluar)
30.	Kunci untuk mengencangkan badan
perbesaran
31. Drum pengubah perbesaran
32
32.	Lensa mata – dapat diatur untuk PD
33
dan koreksi dioptri
33. Kenop pengencang pelindung pernapasan

28

34. Sakelar daya utama
35. Unit catu daya
36. Pelat geser

36

31
30

15
19
20
21

35

34
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PERAKITAN

Lampu Celah Keeler telah dirancang untuk menyesuaikan dengan alas
medis insulasi listrik atau di atas meja insulasi listrik dan meja medis
tahan api, misalnya Dudukan Refraksi atau Unit Kombi.
Hati-hati ketika membuka kemasan Lampu Celah agar Anda tidak
merusak atau membuang isinya secara tidak sengaja.
	Biarkan Lampu Celah tetap berada di dalam kemasannya
selama beberapa jam setelah pengiriman sebelum membuka
kemasan untuk mengurangi risiko pembentukan kondensasi.
Lampu Celah Keeler dapat dipasang di atas Dudukan Refrasi / Unit
Kombi. Keeler menyarankan agar alat ini dibawa oleh teknisi yang
terlatih untuk memastikan performa dan keamanannya tidak terganggu.
	Stand Refraksi, Unit Kombi atau lengan meja harus sesuai
dengan 60601-1 edisi ketiga
Jika Anda memasang atau telah memasang Lampu Celah pada lengan/
alas meja medis atau meja Keeler, pastikan alat diletakkan di atas lantai
yang kuat dan rata.

10.1 PROSEDUR PERAKITAN MEJA DAN ALAS
1	Pasang meja Lampu Celah di atas lengan meja Anda menggunakan
kunci head M6 x 20mm CAP dan ring. Ingat bahwa catu daya dan laci
aksesoris harus menghadap operator.
	Keamanan perlengkapan meja hingga lengan meja itu penting
bagi pasien dan keselamatan Lampu Celah.
2	Dengan menggunakan kunci Inggris yang disediakan, pasang Sandaran
dagu ke meja menggunakan baut hex dan ring. Sandaran dagu terletak
di bagian bawah meja. Hati-hati jangan sampai mengencangkan baut
hex terlalu kencang.
3 Pasang Pegangan Tangan Pasien (8) ke Sandaran Dagu.
4	Pasang alas Lampu Celah di atas Bidang Geser. Pastikan bahwa rodaroda saling sejajar. Periksa apakah roda kemudi kencang.
5	Pasang penutup bidang geser pada Bidang Geser dengan menggeser
sedikit ke dalam.

Jika lengan/alas meja licin, pastikan hal-hal berikut ini sebelum
memindahkannya ke lokasi lain:
a)
b)
c)
d)
e)

Meja berada pada posisi terendah
Kabel daya dicabut
Kenop pengunci lengan dan alas lampu celah dikencangkan.
Penutup bidang geser diletakkan dengan aman
Sistem dipindah dengan menetapkannya pada titip praktik terendah.

8

Bidang Geser
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10.2 PROSEDUR PERAKITAN MENARA ILUMINASI

10.3 PROSEDUR PEMASANGAN KABELE

1	Lepas baut hex (a) dari alas menara iluminasi, kemudian pasang
menara iluminasi di atas alas Lampu Celah dengan lekukan alas (b)
dan pin (c) sejajar. Pasang menara pada alas menggunakan baut hex
yang dilepas tadi kemudian kencangkan menggunakan kunci inggris
yang disediakan.

1	Sambungkan kabel lampu utama dari Sandara Dagu ke
menara iluminasi. Jangan memelintir kabel pada sistem
iluminasi menara.
Konektor kabel

c
b
a

2 Sambungkan kabel daya
a) Kabel cahaya fokus sandaran dagu ke unit catu daya
b) Kabel (3 pin) dari unit catu daya ke rakitan alas lampu celah
c)	Kabel lampu utama (4 pin) dari bagian bawah sandaran dagu ke
rakitan alas lampu celah.
d)	Pastikan kabel diarahkan dengan baik untuk menghindari gerakan
bebas alas XYZ dan untuk memperjelas pasien.
4 pin
3 pin

2	Dengan hati-hati pasang badan mikroskop pada lengan – dengan
memastikan badan ini tertekan hingga ujung. Kencangkan
menggunakan kenop pengencang di samping.

Pelindung pernapasan
Geser untuk menghentikan
dan mengencangkan

3	Pasang pelindung pernapasan pada pin di belakang rakitan perbesaran.

10
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Jika Lampu Celah Anda tidak disertai dengan trafo (Bagian #3020-P5040, pastikan kompatibilitas koneksi daya dengan spesifikasi di dalam
panduan ini dan disambungkan oleh teknisi yang berpengalaman ke catu
daya yang tersedia dan sesuai, lihat bagian 15.5 Catu Daya

3	Sambungkan daya utama ke trafo Lampu Celah menggunakan kabel
daya yang disertakan..
3 pin ke 3 pin
Soket cahaya fokus

Hanya kabel listrik 3-konduktor kelas rumah sakit yang
boleh digunakan. Untuk AS dan Kanada: Rangkaian kabel
catu daya yang dapat dilepas, terdaftar di UL, tipe SJE,
SJT atau SJO, 3-konduktor, tidak lebih kecil dari 18 AWG.
Colokan, kabel dan sambungan kabel arde soket harus
dalam kondisi yang sempurna

w w w. ke e l e r. c o . u k
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10.4 MEMASANG TONOMETER APLANASI, TIPE T DAN TIPE RS
TONOMETER APLANASI KEELER (TIPE-T)
•	Posisikan pelat panduan di tonometer/lubang
penyangga batang uji di lampu celah.

TONOMETER APLANASI ‘KEELER FIXED’ (TIPE-T)
Instrumen ini adalah untuk mereka yang ingin agar
tonometer tetap berada di atas lampu celah.

•	Angkat Tonometer keluar dari kemasan dan
pasang dengan memasukkan pin di atas
alasnya ke salah satu dari dua bukaan yang
memungkinkan (untuk mata kanan atau kiri)
di atas pelat panduan horizontal d atas sumbu
lampu celah. Posisi ini berkaitan dengan optik
mikroskop dan pengamatan dapat dilakukan
melalui lensa mata kanan atau kiri.

•	Pasang pelat untuk tonometer ke dalam badan
mikroskop menggunakan sekrup pengencang.

•	Tonometer akan masuk dengan mudah ke dalam
pelat penyangga; kestabilan dijamin oleh pin
pengunci.
•	Untuk mendapatkan gambar yang jelas
dan bebas dan refleks, sudut antara
iluminasi dan mikroskop harus sekitar
60° dan diafragma celah harus dibuka
seluruhnya.
•	Ketika tidak digunakan, Tonometer
harus dilepas dari Lampu Celah dan
dimasukkan kembali ke dalam kemasan
atau lokasi yang sesuai.

12
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•	Lalu pasang dudukan tonometer ke dalam pos
dudukan.

Mata kanan
Left eye

•	Ayunkan Tonometer ke depan di depan mikroskop
untuk pemeriksaan. Posisi lekukan akan memastikan
pemusatan prisma yang tepat dengan sasaran kiri.
•	Untuk mendapatkan gambar yang jelas
dan bebas dan refleks, sudut antara
iluminasi dan mikroskop harus sekitar
60° dan diafragma celah harus dibuka
seluruhnya.
•	Ketika tidak digunakan, instrumen
akan berayun-ayun dan diamankan di
dalam posisi lekukan di sebalah kanan
mikroskop.
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PETUNJUK PENGGUNAAN

11.1 MENGATUR BINOKULER

3	Setel jarak pupil lensa mata dengan menahan kedua badan lensa mata
dan memutarnya ke dalam atau ke luar hingga pas dengan PD.
4 Putar kedua lensa mata (32) hingga koreksi plus (+) maksimum.

Penting bahwa binokuler dioptimalkan untuk koreksi optik pengguna
untuk mendapatkan gambar binokuler yang terfokus.

1	Lepas Batang Uji yang terletak di pelat penutup lubang (19) dan
letakkan fokus batang uji di dalam lubang lokasi batang uji di alas
lengan mikroskop. Untuk menjangkau lubang lokasi, terlebih dahulu
lepas penutup. Batang uji harus diatur dengan proyeksi datar
menghadap ke Mikroskop Lampu Celah. Iluminasi dan mikroskop
harus berada pada posisi derajat nol.
2	Nyalakan Lampu Celah, dan atur celah hingga lebar penuh (18),
tetapkan perbesaran hingga x16 (31).

32

5	Tutup satu mata, dengan dengan mata yang lain lihatlah melalui
mikroskop, putar perlahan lensa eyepiece yang terbuka ke posisi minus
(-) hingga gambar batang uji berada di dalam fokus. Hentikan.
6 Ulang proses di atas untuk lensa eyepiece yang lain.
7	Buat catatan tentang posisi lensa mata sehingga Anda dapat
mengaturnya dengan cepat jika Lampu Celah digunakan oleh dokter lain.
8	Catatan – pemeriksa yang lebih muda dianjurkan untuk mengimbangi
kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan menyetel lensa mata
hingga minus satu (-1) atau minus dua (-2).

19
18

31

w w w. ke e l e r. c o . u k
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11.2 MEMPERSIAPKAN PASIEN DAN MENGGUNAKAN LAMPU CELAH

6	Setel lebar celah (18), perbesaran (31), rotasi celah (13) & sudut celah dll., bila
diperlukan untuk melakukan pemeriksaan.

Bagian-bagian lampu celah yang bersentuhan dengan pasien
harus dibersihkan sesuai dengan petunjuk ini sebelum
pemeriksaan. Keeler merekomendasikan penggunaan tisu
untuk sandaran dagu higienis sekali pakai pada Sandaran dagu
sebelum pasien memasang dagu mereka di tempat tersebut.

7	Kendurkan kenop penengah offset celah (16) agar gambar celah dapat
dipindahkan ke tengah untuk iluminasi sklera. Kencangkan kenop akan
menengahkan kembali gambar celah di tengah bidang visual mikroskop.
8	Gambar celah dibuat vertikal, atau ditunjukkan dalam sudut tertentu dengan
alat gerendel iluminasi (17) (lekukan dengan sudut 5°, 10° dan 15° & 20°).

Jangan pernah menggunakan instrumen jika terlihat ada
kerusakan dan periksa instrumen secara berkala apabila ada
tanda-tanda kerusakan atau penyalahgunaan.

9	Ketika menggunakan filter biru (12) pengguna dapat memasukkan
filter penghalang kuning (29). Filter penghalang kuning dikeluarkan
ketika kenop naik, dimasukkan ketika kenop turun.

1	Pasien harus merasa senyaman mungkin dan bila pasien berada di dalam
sandaran dagu, setel ketinggian sandaran dagu (7) sehingga mata pasien
sama tingginya dengan penanda ketinggian (4) di penyangga sandaran dagu.

10 Ketika pemeriksaan selesai, atur tahanan ke tingkat terendah dan
matikan Lampu Celah.

2	Fokuskan lensa mata menggunakan batang uji seperti yang dijelaskan di
depan, dan jika Anda belum melakukannya, atur sesuai jarak antar-pupil
Anda dengan menahan kedua badan lensa mata dan memutarnya ke dalam
dan keluar hingga pas dengan PD Anda.
3	Nyalakan iluminasi, dengan memastikan tahanan (25) ditetapkan ke tingkat
rendah untuk meminimalkan paparan pasien pada bahaya cahaya.
4	Putar joystick (24) hingga sinar lampu berada di ketinggian yang sama
dengan mata.
5	Sambil menahan joystick vertikal, gerakkan alas Lampu Celah ke arah pasien
hingga sorot celah tampak fokus pada kornea pasien.
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24
25
4

7

12
13
29
16
17
18

Matikan setelah digunakan. Apabila penutup debu
digunakan, ada risiko panas berlebih.

31
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DESKRIPSI FILTER, BUKAAN DAN PERBESARAN

MIKROSKOP STEREO
Lensa mata		
		
Penyetelan dioptri
		
Jarak PD		
		
Sudut konvergen sudut optik 		

Perubahan perbesaran 5 langkah
Perbesaran

Bidang tampilan

6x

34mm

10x

22mm

16x

14mm

25x

8,5mm

40x

5,5mm

12,5x
+/- 8D
49mm – 77mm
13°

FILTER

a

b

c

d

e

Filter pemotong Inframerah (IR) secara permanen dipasang untuk alasan
keselamatan
a Kejernihan
b Kepadatan Netral
c Bebas Merah
d Pembaur
e Biru

BUKAAN

0,2

1

2

3

5

9

12

Diameter bukaan (mm)

ILUMINASI MENARA
Menara dapat dimiringkan ke arah pengguna dan secara positif
menemukan di setiap tahapan.
0°, 5°, 10°, 15° dan 20°.
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PERAWATAN RUTIN

				

Klip atau
kenop
lampu

 erawatan yang diuraikan di bawah ini sebaiknya
P
hanya dilakukan setelah kabel daya utama dicabut.
Jika Anda memiliki masalah yang tidak tercakup di
dalam prosedur yang dijelaskan di bawah ini, hubungi
Keeler Ltd atau penyuplai setempat.

13.1 PENGGANTIAN LAMPU

•	Ganti lampu dengan lampu halogen 6V 20W yang
baru, hati-hati jangan sampai lampu pecah
• Ganti pin penahan lampu
• Ganti sambungan daya ke lampu.
• Ganti wadah lampu atau penutup lampu.

(SISTEM 6V 20W DAN 12V 30W SAJA)

				

 ertama, cabut kabel daya dari Lampu Celah. Biarkan
P
lampu yang rusak dan wadahnya dingin sebelum
melepasnya.

				

K
 etika mengganti lampu, jangan menyentuh kontak
lampu dan pasien secara bersamaan.

Lift
•	Cabut kabel daya pada wadah lampu dan lepas
penutup lampu pada sistem iluminasi menara dengan
Sekrup
mengendurkan dua sekrup wadah lampu.

13.1.1 SISTEM LED
LED biasanya memiliki usia lebih dari 10.000 jam untuk penggunaan
berkelanjutan dan karenanya dapat dianggap sebagai barang yang tidak
habis pakai yang tidak perlu diganti oleh pengguna.
Mengingat ini adalah harapan umur yang signifikan, kami anjurkan
agar Lampu Celah selalu dimatikan di antara pemeriksaan untuk
menghemat energi dan usia LED.
Apabila terjadi kerusakan pada LED, hubungi Keeler atau distributor
setempat untuk panduan tentang prosedur penggantian.

pengencang

•	Dengan hati-hati, cabut kabel daya dari pin lampu dengan
menariknya dari steker.

13.2 MEMERIKSA PERANGKAT SECARA TERATUR APABILA ADA KERUSAKAN
ATAU KOTORAN

•	Kendurkan dan lepas sekrup dengan memegang klip
penahan lampu.

13.3 MEMBERSIHKAN DAN MENGGANTI KACA

•	Lepas lampu yang terbakar. Hati-hati karena lampu
mungkin panas!

Bagian depan kaca diberi pelapis untuk menghindari pemburaman
pada lampu proyeksi dan karenanya sangat lembut dan harus diganti
ketika permukaan rusak.

16
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Bersihkan secara rutin sesuai dengan Bagian 7 Petunjuk Pembersihan

Lampu

14
Kaca harus dibersihkan hanya dengan kain lensa yang bersih dan halus.
Kaca dipasang di dalam penyangga dan dapat dilepas dengan
menggenggamnya dengan kuat dan menariknya keluar dari penyangga.
Penggeseran kaca pengganti harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak
menyentuh permukaan reflektif.
Hati-hati dan terus jaga lensa objektif dan lensa mata tetap bersih – gunakan
kain lensa yang bersih dan halus untuk membersihkan permukaan optik.

GARANSI = 3 TAHUN

Lampu Celah Keeler Seri-H dijamin selama tiga (3) tahun apabila terdapat
kesalahan pada bahan pembuatan atau perakitan pabrik. Garansi
berdasarkan pada Pengembalian ke Asal (RTB) dengan biaya dari pelanggan
dan dapat hangus jika Lampu Celah tidak diservis secara teratur.
Garansi dan syarat dan ketentuan produsen dirinci di dalam situs web
Keeler Inggris http://www.keeler.co.uk/terms_and_conditions.htm
Kaca, lampu iluminasi utama dan ‘keausan dan kerusakan’ umum tidak
tercakup dalam garansi standar.

13.4 SAMBUNGAN LISTRIK
Periksa semua sambungan listrik, kabel dan konektor secara rutin. Untuk
menjangkau sambungan lampu, baca lebih dahulu bagian ini untuk panduan.

13.5 OPTIK
Optik harus dibersihkan dari kotoran atau puing-puing menggunakan
sikat debu kemudian dibersihkan dengan kain lensa yang kering dan
halus, bahan pembersih lensa dari linen atau bahan non-abrasif lainnya.
Lensa kondensor di bawah lampu iluminasi harus dibersihkan; untuk
menjangkaunya, lepas lampu seperti yang dijelaskan sebelumnya,
bersihkan lensa kondensor kemudian ganti lampu.

Produsen tidak akan bertanggung jawab dan memberikan
garansi apabila instrumen mengalami kerusakan karena
cara apa pun atau apabila perawatan rutin dihilangkan atau
dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuk
produsen ini.
Tidak ada bagian yang dapat diservis di dalam instrumen ini.
Servis atau reparasi hanya boleh dilakukan oleh Keeler Ltd.
atau oleh distributor yang terlatih dan resmi. Panduan servis
akan disediakan oleh pusat servis Keeler yang resmi dan
personel servis Keeler yang terlatih.

13.6 SUDUT DAN BAGIAN MEKANIK
Jika Lampu Celah kesulitan untuk menggerakkan pelat geser, maka
pelat harus dibersihkan dengan kain yang sedikit berminyak atau lapisan
silikon. Sudut harus dibersihkan dengan kain kering yang bebas serabut.

w w w. ke e l e r. c o . u k
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SPESIFIKASI DAN BEBAN LISTRIK

Lampu Celah Keeler adalah peralatan listrik medis. Instrumen
ini memerlukan perawatan khusus terkait dengan kompatibilitas
ekektromagnetik (EMC). Bagian ini menjelaskan tentang kesesuaian
dalam arti kompatibilitas elektromagnetik instrumen ini. Ketika
memasang atau menggunakan instrumen ini, baca dengan seksama dan
perhatikan apa saja yang dijelaskan disini.
Unit komunikasi frekuensi radio tipe portabel atau mobile dapat
memberikan dampak buruk pada instrumen ini, sehingga menyebabkan
kerusakan.

15.1EMISI ELEKTROMAGNETIK
Petunjuk dan pernyataan produsen – emisi elektromagentik
Lampu Celah Keeler ditujukan untuk penggunaan dalam lingkungan
elektromagnetik yang dijelaskan berikut ini. Pelanggan atau pengguna
harus memastikan bahwa alat ini digunakan di lingkungan tersebut.
Uji emisi

Kepatuhan

Lingkungan elektromagnetik - Panduan

Emisi RF
CISPR 11

Kelompok 1

Lampu Celah Keeler hanya menggunakan energi
RF saja untuk fungsi internalnya. Oleh karena
itu, emisi RF-nya sangat rendah dan tampaknya
tidak akan menyebabkan gangguan apa pun pada
peralatan elektronik yang berada di dekatnya.

Emisi RF
CISPR 11

Kelas B

Emisi harmoni
IEC 61000-3-2

Kelas A

Fluktuasi voltase /
emisi kedipan
IEC 61000-3-3

Mematuhi

Lampu Celah Keeler cocok digunakan di
lingkungan fasilitas perawatan kesehatan
profesional. Lampu Celah Keeler tidak
dimaksudkan untuk digunakan di lingkungan
rumah.

15.2 KEKEBALAN INTERFERENSI
Petunjuk dan pernyataan produsen – kekebalan elektromagnetik
Lampu Celah Keeler ditujukan untuk penggunaan dalam lingkungan
elektromagnetik yang dijelaskan berikut ini. Pelanggan atau pengguna
harus memastikan bahwa alat ini digunakan di lingkungan tersebut.
Tingkat Pengujian
IEC 60601

Tahap Kepatuhan

Lucutan
elektrostatis
(ESD)
IEC 6100-4-2

± 6 kV kontak
± 8 kV udara

± 6 kV kontak
± 8 kV udara

Lampu Celah Keeler hanya
menggunakan energi RF saja
untuk fungsi internalnya. Oleh
karena itu, emisi RF-nya sangat
rendah dan tampaknya tidak akan
menyebabkan gangguan apa pun
pada peralatan elektronik yang
berada di dekatnya.

Transien/
ledakan cepat
elektris,
IEC 61000-4-4

±2 kV untuk kabel
catu daya
±1 kV untuk kabel
catu daya

±2 kV untuk kabel
catu daya
±1 kV untuk kabel
catu daya

Kualitas aliran listrik harus
disesuaikan dengan fasilitas
perawatan kesehatan profesional

Lonjakan arus.
IEC 61000-4-5

± 1 kV saluran ke
saluran
± 2 kV saluran
untuk saluran
input/output

± 1 kV saluran ke
saluran
± 2 kV saluran
untuk saluran
input/output

Kualitas aliran listrik harus
disesuaikan dengan fasilitas
perawatan kesehatan profesional

Penurunan
voltase listrik,
interupsi
pendek, dan
variasi voltasi
pada jalur
masuk daya
listrik.
IEC 61000-4-11

<5% UT
(> 95% dicelupkan
di UT)
40% UT
(60% dicelupkan di
UT) untuk 5 siklus
70% UT
(30% dicelupkan di
UT) untuk 25 siklus
<5% UT
(>95% dicelupkan di
UT) untuk 5 siklus

<5% UT
(> 95% dicelupkan
di UT)
40% UT
(60% dicelupkan di
v) untuk 5 siklus
70% UT
(30% dicelupkan di
UT) untuk 25 siklus
<5% UT
(>95% dicelupkan di
UT) untuk 5 siklus

Kualitas aliran listrik harus
disesuaikan dengan lingkungan
fasilitas perawatan kesehatan
profesional. Apabila pengguna
Lampu Celah Keeler bermaksud
melanjutkan penggunaan lampu
selama gangguan daya listrik,
disarankan agar instrumen
diberikan aliran listrik dari suplai
daya tanpa pemutusan (UPS).

Medan magnet
frekuensi daya
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Medan magnetik frekuensi daya
harus berada pada karakteristik
tingkat yang setara untuk
lingkungan fasilitas perawatan
kesehatan profesional.

Uji kekebalan

Catatan: UT adalah voltase AC utama sebelum dilakukan tingkat pengujian.
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Lingkungan elektromagnetik panduan

15.3 KEKEBALAN ELEKTROMAGNETIK

15.4 JARAK AMAN YANG DIANJURKAN

Petunjuk dan pernyataan produsen – kekebalan elektromagnetik
Lampu Celah Keeler ditujukan untuk penggunaan dalam lingkungan
elektromagnetik yang dijelaskan berikut ini. Pelanggan atau pengguna
harus memastikan bahwa alat ini digunakan di lingkungan tersebut.

Jarak pemisahan yang dianjurkan antara peralatan komunikasi RF
seluler dan Lampu Celah Keeler
Lampu Celah Keeler dimaksudkan penggunaannya dalam lingkup
elektromagnetik dengan gangguan radiasi RF yang terkontrol. Pelanggan
atau pengguna Lampu Celah Keeler dapat membantu mencegah gangguan
elektromagnetik dengan menjaga jarak minimal antara peralatan
komunikasi portabel dan bergerak (transmiter) dengan Lampu Celah
Keeler seperti rekomendasi di bawah ini, menurut output daya listrik
maksimal peralatan komunikasi:

Uji
kekebalan

Tingkat
Pengujian
IEC 60601

Tahap
Kepatuhan

Lingkungan elektromagnetik - panduan

Peralatan komunikasi RF portabel dan seluler
tidak boleh didekatkan ke bagian Lampu Celah
Keeler mana pun, termasuk kabel, selain
jarak pemisah yang disarankan terhitung dari
persamaan yang berlaku terhadap frekuensi
pemancar.
Jarak pemisah yang disarankan
Konduksi RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms

3V

d = 1,2 √ p

Radiasi RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80MHz hingga
2,5GHz

3 V/m

d = 1,2 √ p 80MHz hingga 800 MHz
d = 2,3 √ p 800MHz hingga 2,5GHz
Dengan P adalah peringkat daya output maksimum
dari pemancar dalam satuan watt (W) sesuai
dengan produsen pemancar, dan d adalah jarak
pemisah yang disarankan dalam satuan meter (m).
Kuat medan dari pemancar RF konstan, seperti yang
telah ditentukan oleh survei situs elektromagnetik¹,
harus lebih rendah dibandingkan tingkat
penyesuaian dalam setiap rentang frekuensi.²
Gangguan dapat terjadi di sekitar peralatan
yang ditandai dengan simbol ini:

Catatan: P
 ada 80MHz dan 800MHz, rentang frekuensi tertinggi diterapkan. Panduan ini mungkin tidak berlaku untuk semua
situasi. Rambatan elektromagnetik dipengaruhi oleh absorpsi dan refleksi dari struktur, objek, dan manusia.
Kuat medan dari pemancar konstan, termasuk stasiun basis (seluler / nirkabel) untuk telepon dan radio seluler darat, radio
amatir, siaran radio AM dan FM, dan siaran TV tidak dapat diprediksi secara teoretis dengan tepat. Untuk menilai lingkungan
elektromagnetik yang disebabkan oleh pemancar RF tetap, harus dilakukan survei situs elektromagnetik. Jika medan kuat
yang diukur dalam lokasi tempat Lampu Celah Keeler digunakan melebihi tingkat penyesuaian RF yang berlaku di atas,
Lampu Celah Keeler harus ditinjau untuk memastikan bahwa ia dapat berfungsi secara normal. Jika kinerja abnormal
ditinjau, pengukuran tambahan bisa saja diperlukan, termasuk reorientasi atau relokasi Lampu Celah Keeler.

1

2

Daya output maksimum
transmiter (W)

Jarak Pemisah menurut frekuensi transmiter (m)
50 kHz hingga
80MHz
d = 1,2√ p

80MHz hingga
800MHz
d = 1,2√ p

800MHz hingga 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

Untuk transmiter yang dipasang pada output daya maksimum yang tidak
tercantum di atas, jarak pemisah (d) yang dianjurkan dalam satuan meter
(m) dapat ditentukan menggunakan persamaan yang sesuai dengan
frekuensi ransmiter, di sini P adalah tingkat output daya maksimum
transmiter dalam watt (W) menurut produsen transmiter.
Catatan: P
 ada 80MHz dan 800MHz, jarak pemisah untuk frekuensi tertinggi akan diberlakukan. Panduan ini mungkin tidak
berlaku untuk semua situasi. Rambatan elektromagnetik dipengaruhi oleh absorpsi dan refleksi dari struktur, objek,
dan manusia.

Di atas rentang frekuensi 150kHz hingga 80 MHz, kuat medan harus kurang dari 3 V/m.
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15.5 SPESIFIKASI TEKNNIS

KOMPONEN SISTEM

SISTEM OPTIK

Nomor Suku Cadang

Lampu Celah 40H, Rangkaian Standar yang dilengkapi dengan Meja
Lampu Celah
PSU

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

Lampu Celah 40H, Rangkaian Unit Refraksi
Lampu Celah
Catu Daya dan Kit Soket

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

Lampu Celah 40H LED, Rangkaian Standar yang dilengkapi dengan Meja
LED Lampu Celah
PSU

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

Jenis

Binokuler konvergensi galileo @ 8°

Perbesaran

Perubahan drum putar x6, x10, x16, x25 & x40

Lensa mata

x12,5

Bidang tampilan

34, 22, 14, 8,5 dan 5,5 mm

Jarak antar pupil

49,0 hingga 77mm

Jarak fokal lensa objektif

107mm

Lampu Celah 40H LED, Rangkaian Unit Refraksi
LED Lampu Celah
Catu Daya dan Kit Soket

Sudut konvergensi lensa objektif

13°

Catu daya merupakan bagian dari Peralatan ME

PERLINDUNGAN MASUK

SISTEM & ALAS PROYEKSI SLIT
Lebar Slit

Variabel berkesinambungan 0-12mm

Panjang Slit

12mm (variabel berkesinambungan 1mm – 12mm)

Diameter bukaan

0,2, 1mm persegi , 2, 3, 5, 9 dan 12mm

Filter

Bersih; bebas merah; densitas netral; pembaur; biru; Filter
penyerap panas inframerah dipasang secara permanen

Sudut celah

+/- 90° berkelanjutan

Rotasi celah

+/- 180° dengan skala referensi

Kemiringan vertikal celah

IPxO

PERALATAN IME KELAS II

Sekat antara bagian utama dan arde fungsional memberikan setidaknya dua perlindungan.

CATU DAYA

Nomor Suku Cadang

Unit catu daya

Mode alih, (100V – 240V input) +/- 10% multi
steker sesuai dengan EN60601-1 EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3

0°, 5°, 10°, 15° & 20°

Output catu daya

12V DC: 2,5 amper harus mematuhi IEC/EN
60601

Perjalanan alas

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

Mematuhi

Keamanan Listrik (Medis) BS EN 60601-1

Penyetelan halus horizontal

12mm

Kompatibilitas elektromagnetik EN 60601-1-2

Dimensi meja

405 x 500mm

Lampu fokus

LED

Instrumen optalmik – persyaratan dasar dan
metode pengujian ISO 15004-1

Sumber cahaya

Lampu / LED Halogen 6V 20W

Meja dengan PSU & Laci Aksesoris

20
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Instrumen optalmik - bahaya radiasi optik ISO
15004-2

LINGKUNGAN

BERAT, KEMASAN (PERKIRAAN)
Lampu Celah dengan sandaran dagu

3020-P-5040/
3020-P-7017

Suhu

Kelembapan

Tekanan

Penggunaan

+10°C hingga +35°C

30% hingga 90%

800 hpa hingga 1060 hpa

Penyimpanan

-10°C hingga +55°C

10% hingga 95%

700 hpa hingga 1060 hpa

Pengangkutan

-10°C hingga +60°C

10% hingga 95%

500 hpa hingga 1060 hpa

20,0Kg, 75 x 54 x 45cm W x D x H
5,2Kg, 51 x 42 x 15cm W x D x H

w w w. ke e l e r. c o . u k
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AKSESORIS DAN SUKU CADANG

DISERTAKAN BERSAMA LAMPU CELAH
Nama suku cadang

Nomor Suku Cadang

Nama suku cadang

Nomor Suku Cadang

Batang uji

EP39-80243

Kertas sandara dagu

3104-L-8200

Rakitan sandaran dagu

3020-P-5036

Catu daya untuk kabel alas Lampu
Celah (Varian meja saja)

3020-P-7011

Rakitan alas (Varian meja saja)

3020-P-5007

Lampu

Kaca proyeksi kecil

Kaca proyeksi panjang (standar)

1030-P-7160

EP39-80250

EP39-80052
Kit kabel Dudukan Refraksi (varian 3020-P-7014
Dudukan Refraksi saja)

Penutup debu

EP39-80273

Karet joystick

EP39-70369

w w w. ke e l e r. c o . u k
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DISERTAKAN BERSAMA LAMPU CELAH

AKSESORIS TAMBAHAN

Nama suku cadang

Nomor Suku Cadang

Nama suku cadang

Nomor Suku Cadang

Kabel Utama – Uni Eropa

MIS138

Rangkaian lensa digital volk

2105-L-2010

Tonometer tipe-R

2414-P-2040

Tonometer tipe-T

2414-P-2030

Kabel Utama – Brazil

3020-P-7007

Kabel Utama – Jepang

3020-P-7008

Kabel Utama – Inggris

MIS100

Kabel Utama – AS

3020-P-7016
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INFORMASI KONTAK, PENGEMASAN DAN PEMBUANGAN

PRODUSEN

KANTOR INDIA

PEMBUANGAN PERALATAN LISTRIK DAN PERALATAN ELEKTRONIK

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA

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

(Berlaku di Uni Eropa dan Negara Eropa Lainnya dengan Sistem
Pengumpulan terpisah).

Telepon bebas pulsa 0800 521251
Tel: +44 (0) 1753 857177
Faks +44 (0) 1753 827145

Tel: +91 (22) 6708 0405
Faks +91 (99303) 11090

KANTOR PENJUALAN AS
Keeler USA
3222 Phoenixville Pike
Building #50
Malvern, PA 19355
USA
Nomor Bebas Pulsa 1 800 523 5620
Tel:
1 610 353 4350
Faks 1 610 353 7814

KANTOR CHINA
Keeler China,
1012B,
KunTai International Mansion,
12B ChaoWai St.
Chao Yang District,
Beijing, 10020
China

Simbol pada Produk atau pada Kemasan dan pada petunjuk
menunjukkan bahwa produk ada di pasar setelah Agustus 2005
dan produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai Sampah Rumah
Tangga.
Untuk mengurangi dampak WEEE (Sampah Peralatan Listrik Elektronik)
terhadap lingkungan dan untuk meminimalkan volume WEEE yang masuk
ke TPA, kami menyarankan agar di akhir masa hidup Produk, peralatan ini
didaur ulang atau digunakan lagi.
Jika Anda memerlukan informasi selengkapnya tentang penggunaan kembali
atau daur ulang, silakan hubungi Kepatuhan B2B di 01691 676124 (+44 1691
676124). (untuk wilayah Inggris saja).
EP59-70040 		

Terbitan 8

Tel: +86 (10) 51261868
Faks +86 (10) 58790155

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

LAMPU CELAH OLEH KEELER

23

