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Консултирайте се с инструкциите
преди употреба

Знак за общо предупреждение

Дата на производство

Conformité Européene

Име и адрес на производителя

Температурно ограничение

Държава на производство

Упълномощен представител в
Европейската общност

Рециклиране съгласно директивата
за излязло от употреба електрическо
и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Каталожен номер

С тази страна нагоре

Код на партидата

Да се пази на сухо място

Ограничение на атмосферното
налягане

Чупливо

Ограничение на влажността

Да не се използва, ако опаковката е
повредена

Превод

Лупата с рамка на Keeler е проектирана и произведена в съответствие с Директива 93/42/EEО, Регламент (ЕС) 2017/745 и системите за
управление на качеството на медицински изделия ISO 13485.
Класификация:

СЕ: Клас I
АХЛ: Клас II

Информацията в този наръчник не трябва да се възпроизвежда изцяло или частично без предварителното писмено разрешение на
производителя. Като част от своята политика за непрекъснато развитие на продукта производителят си запазва правото на промени в
спецификациите и другата информация, съдържаща се в настоящия документ, без предварително уведомление.
Настоящите инструкции за употреба са налични също на уебсайтовете на Keeler UK и Keeler USA.
Авторско право © Keeler Limited 2021. Публикувано в Обединеното кралство през 2021 г.

1. ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Предназначение/цел на инструмента
Лупите и рамките на Keeler са предназначени за употреба в различна клинична среда, включително, но не само,
от потребители в зъболекарски кабинети, офталмологични клиники, операционни зали, болници, ветеринарни
кабинети, частни лекарски кабинети и хирургична среда и трябва да се използват от обучени студенти и опитни
специалисти.
1.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Имайте предвид, че правилното и безопасно функциониране на инструментите е гарантирано само ако и
инструментите, и техните аксесоари са закупени от Keeler Ltd.
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Спазвайте следните предпазни мерки, за да се гарантира безопасната работа на лупата с рамка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

y Имайте предвид, че правилното и безопасно функциониране на инструментите е гарантирано само ако и
инструментите, и техните аксесоари са закупени от Keeler Ltd.
y Преди употреба проверете Вашия продукт на Keeler за признаци на повреда при транспортиране/съхранение.
y Не използвайте инструмента, ако е видимо повреден, и периодично го проверявайте за признаци на повреда
или неправилна употреба.
y Федералното законодателство на САЩ ограничава продажбата на това изделие от или по поръчка на лекар
или практикуващ лекар.
y Това изделие е предназначено за употреба само от подходящо обучени и упълномощени медицински
специалисти.
y Този продукт не трябва да се потапя в течности.
ВНИМАНИЕ

y Използвайте само оригинални, одобрени от Keeler части и аксесоари, тъй като в противен случай
безопасността и работата на уреда може да се компрометират.
y Продуктът е проектиран да функционира безопасно при температура на околната среда между +10°C и
+35°C.
y Да се пази от досега на деца.
y За да се предотврати образуването на конденз, оставете инструмента да достигне стайна температура преди
употреба.
y За употреба само на закрито (предпазвайте от влага).
y В инструмента няма части, които подлежат на сервизно обслужване от потребителя. Свържете се с
упълномощен сервизен представител за допълнителна информация.
y Неспазването на препоръчителната рутинна поддръжка съгласно инструкциите в настоящия документ може
да скъси експлоатационния живот на продукта.
y Изхвърлете продукта в края на експлоатационния му живот в съответствие с местните указания за защита на
околната среда (ИУЕЕО).

1.2 ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ
Няма ограничение за популацията пациенти. Това изделие може да се използва заедно с други, различни от
посочените в противопоказанията по-долу, изделия.
Лупата с рамка на Keeler ограничава зрителното поле и дълбочината на виждане на потребителя и го кара да
възприеме неудобна позиция на главата и врата, за да вижда ясно.
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2. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
За почистване на този инструмент трябва да се използва само ръчно почистване, без потапяне, както е описано. Не
го поставяйте в автоклав или потапяйте в почистващи течности.
1.

2.
3.
4.

Избършете външната повърхност с чиста, абсорбираща кърпа без власинки, намокрена с дейонизираща
вода/разтвор на препарат (2% препарат на обем) или вода/разтвор на изопропилов спирт (70% IPA на
обем). Избягвайте да докосвате оптичните повърхности.
Уверете се, че в инструмента не е попаднал разтвор. Внимавайте кърпата да не е прекалено напоена с
разтвор.
Повърхностите трябва внимателно да се подсушат ръчно с помощта на чиста кърпа без власинки.
Изхвърлете безопасно използваните почистващи материали.

3. НАСТРОЙКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛУПАТА С РАМКА
1.

Поставете лупата в рамката с помощта на системата за монтаж с щифт, както е показано.

2.

Предпазният калъф се поставя в позицията му, както е показано.

Правилна позиция на предпазния калъф

BG

4

KEELER LOUPE FRAME
3.

Рамката за предписани лещи се поставя при нужда, както е показано.

Правилна позиция на предпазния калъф

4.

За регулиране на носната преграда завъртете
фиксиращия зъбец, както е показано, за да
освободите носната преграда. След това може
да плъзнете носната преграда до желаната
позиция.

5.

6.

За сигурно прикрепване на рамката към главата на потребителя я нагласете с помощта на посочения щифт
в удобна позиция
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Фиксирайте носната преграда на място чрез
завъртане на фиксиращия зъбец, както е
показано.
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4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Условия на околната среда:
УПОТРЕБА
90%

35°C
10°C

30%

Удар (без опаковка)

1060 hPa

800 hPa

10 g, продължителност 6 ms

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
95%

55°C
-10°C

10%

1060 hPa

700 hPa

УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТИРАНЕ
95%

70°C
-40°C

10%

1060 hPa

500 hPa

Вибрация, синусоидална

от 10 Hz до 500 Hz: 0,5 g

Удар

30 g, продължителност 6 ms

Сблъсък

10 g, продължителност 6 ms

5. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ
Елемент

Номер на частта

Лента за глава за хирургични лупи

2199-P-7259

Каишка за глава

2199-P-7523

Кърпа за високотехнологични лещи в кутийка

2199-P-7136

6. ГАРАНЦИЯ
Няма подлежащи на обслужване от потребителя части – превантивната поддръжка и обслужване трябва да се
извършват само от упълномощени от Keeler представители.
Гаранцията на Вашия продукт на Keeler е 3 години и той ще бъде заменен или ремонтиран безплатно при следните
условия:
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y Всякаква повреда поради дефект на производството.
y Инструментът и аксесоарите са използвани в съответствие с настоящите инструкции.
y Доказателство, придружаващо всеки иск.

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА И ИЗХВЪРЛЯНЕ
Изхвърляне на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Този символ върху продукта или неговата опаковка и инструкциите обозначават, че той не
трябва да се третира като битов отпадък.
За намаляване на влиянието върху околната среда на ИУЕЕО (излязло от употреба
електрическо електронно оборудване) и свеждане до минимум на обема на ИУЕЕО в
сметищата препоръчваме това оборудване да се рециклира и използва повторно в края на
неговия експлоатационен живот.
Ако се нуждаете от повече информация за повторната употреба и рециклирането на събрани
отпадъци, моля, свържете се с B2B Compliance на тел. 01691 676124 (+44 1691 676124). (само за
Обединеното кралство).
За всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с уреда, трябва да се съобщава на
производителя и на компетентния орган на Вашата държава членка.
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Контакт
Производител
Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA UK
Безплатен номер 0800 521251
Тел. +44 (0) 1753 857177
Факс +44 (0) 1753 827145
Офис за продажби в САЩ
Keeler USA
3222 Phoenixville Pike
Building #50
Malvern, PA 19355 USA
Безплатен номер 1 800 523 5620
Тел. 1 610 353 4350
Факс 1 610 353 7814

Офис в Китай
Halma China Group
名称：沃迈（上海）机电有限公司
地址：上海市闵行区金都路1165弄
123号23幢一号厂房三层B座
电话：021-6151 9025

Офис в Индия
Keeler India
Halma India Pvt. Ltd.
Plot No. A0147, Road No. 24
Wagle Industrial Estate
Thane West – 400604, Maharashtra
INDIA
Тел. +91 22 4124 8001
Visiometrics, S. L., Vinyals, 131
08221 Terrassa, Spain
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