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RÁMEČEK NA LUPY KEELER
Přečtěte si návod k použití

Obecný varovný symbol

Datum výroby

Conformité Européene

Název a adresa výrobce

Teplotní meze

Země výroby

Autorizovaný zástupce v
Evropském společenství

Recyklace odpadního
elektrického a elektronického
zařízení (OEEZ)

Katalogové číslo

Tímto směrem vzhůru

Kód šarže

Uchovejte v suchu

Omezení atmosférického tlaku

Křehké

Omezení vlhkosti

Nepoužívat, je-li balení
poškozeno

Překlad

Rámeček na lupy Keeler je navržen a vyroben v souladu se směrnicí 93/42/EHS, nařízením (EU) 2017/745 a ISO
13485 Systémy řízení kvality zdravotnických prostředků.
Klasifikace:

CE: Třída I
FDA: Třída II

Informace obsažené v této příručce nesmí být reprodukovány vcelku ani zčásti bez předchozího písemného souhlasu
výrobce. V rámci plánu průběžného vývoje výrobků si jako výrobce vyhrazujeme právo měnit specifikace a jiné
informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.
Tento návod je také dostupný na webových stránkách společnosti Keeler UK a Keeler USA.
Copyright © Keeler Limited 2021. Publikováno v UK v roce 2021.

1. INDIKACE PRO POUŽITÍ
Zamýšlené použití / účel přístroje
Lupy a rámečky Keeler jsou určeny k použití v různých typech klinického prostředí, zejména
v zubních ordinacích, na očních klinikách, operačních sálech, v nemocnicích, veterinárních
ordinacích, soukromých ordinacích a na chirurgii; mohou je používat zaškolení studenti i
zkušení odborníci.
1.1 VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
Vezměte prosím v úvahu, že řádné a bezpečné fungování našich přístrojů je zaručeno pouze,
pokud přístroje i příslušenství pocházejí výhradně od společnosti Keeler Ltd.
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RÁMEČEK NA LUPY KEELER
Dodržováním následujících preventivních opatření zajistíte bezpečné používání rámečku na lupy.
VAROVÁNÍ

•
•
•
•
•
•

Vezměte prosím v úvahu, že řádné a bezpečné fungování našich přístrojů je zaručeno
pouze, pokud přístroje i příslušenství pocházejí výhradně od společnosti Keeler Ltd.
Před použitím zkontrolujte, zda váš výrobek značky Keeler nevykazuje známky poškození
při přepravě nebo uskladnění.
Výrobek nepoužívejte, pokud je viditelně poškozen, a pravidelně kontrolujte, zda
nevykazuje známky poškození nebo nesprávného zacházení.
Podle federálního zákona USA smí být toto zařízení prodáváno pouze lékařem nebo na
objednávku lékaře.
Tento prostředek smějí používat pouze patřičně vyškolení a oprávnění zdravotníci.
Tento výrobek nesmí být ponořen do tekutin.
UPOZORNĚNÍ

•
•
•
•
•
•
•
•

Používejte pouze originální a schválené součásti a příslušenství značky Keeler; jinak může
dojít k narušení bezpečnosti a provozuschopnosti prostředku.
Výrobek byl navržen tak, aby bezpečně fungoval při teplotě prostředí mezi +10 °C a +35 °C.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Aby nevznikala kondenzace, nechte přístroj před použitím vytemperovat na teplotu
místnosti.
Pouze pro použití v místnosti (chraňte před vlhkem).
Uvnitř nejsou žádné součásti, jejichž servis může provádět uživatel. Ohledně dalších
informací kontaktujte autorizovaného zástupce servisu.
Nedodržování doporučené údržby podle pokynů v tomto návodu k použití může zkrátit
provozní životnost výrobku.
Po dosažení konce životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními pokyny ohledně
životního prostředí (OEEZ).

1.2 KONTRAINDIKACE
Pro populaci pacientů, u nichž lze tento prostředek používat, neplatí jiná omezení než níže
uvedené kontraindikace.
Lupa a rámeček Keeler omezuje šířku a hloubku zorného pole uživatele; to uživatele nutí
zaujímat nepohodlné polohy hlavy a krku, aby dobře viděli.
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2. POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI
Tento přístroj lze čistit pouze popsaným způsobem ručně bez ponoření. Neautoklávujte ani
neponořujte do čisticích tekutin.
1. Otřete vnější povrch čistou, savou, vlas nepouštějící textilií navlhčenou 2% (obj.)
roztokem detergentu v deionizované vodě nebo 70% (obj.) roztokem isopropylalkoholu
ve vodě. Vyhněte se optickým povrchům.
2. Ujistěte se, že nadbytečný roztok nevnikne do přístroje. Buďte opatrní, aby textilie nebyla
roztokem úplně nasycena.
3. Povrchy je nutno otřít rukou dosucha čistou, vlas nepouštějící textilií.
4. Použité čisticí materiály bezpečně zlikvidujte.

3. NASTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ RÁMEČKU NA LUPY
1. Připevněte jednotku s lupami k rámečku kolíkovým systémem podle obrázku.

2. Ochranný štít se nasazuje zatlačením do polohy podle obrázku.

Ochranný štít ve správné poloze
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3. Je-li zapotřebí rámeček na dioptrické čočky, je nasazen podle obrázku.

Ochranný štít ve správné poloze

4. Potřebujete-li upravit nosní můstek,
uvolněte jej otočením aretační vačky
do polohy podle obrázku. Pak můžete
nosní můstek posunout do
požadované polohy.

5. Polohu nosního můstku zaaretujete
otočením aretační vačky do polohy
podle obrázku.

6. Chcete-li rámeček bezpečně upevnit na hlavě uživatele, posuňte knoflík označený na
obrázku do pohodlné polohy.
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4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Podmínky prostředí:
POUŽÍVÁNÍ
90 %

35 °C
10 °C

30 %

Náraz (bez balení)

1060 hPa

800 hPa

10 g, trvání 6 ms

SKLADOVACÍ PODMÍNKY
95 %

55°C
–10 °C

10 %

1060 hPa

700 hPa

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
95 %

70°C
–40 °C

10 %

1060 hPa

500 hPa

Vibrace, sinusoidní

10 Hz až 500 Hz: 0,5 g

Náraz

30 g, trvání 6 ms

Drcnutí

10 g, trvání 6 ms

5. NÁHRADNÍ SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Položka

Číslo součásti

Čelenka pro chirurgické lupy

2199-P-7259

Hlavový pásek

2199-P-7523

Hi-tech textilie na čočky v pouzdře

2199-P-7136

6. ZÁRUKA
Servis žádných součástí nemůže provádět uživatel – veškerou preventivní údržbu a servis musí
provádět pouze autorizovaní zástupci společnosti Keeler.
Na váš výrobek značky Keeler se vztahuje 3letá záruka a bude vyměněn nebo zdarma opraven
za následujících podmínek:
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•
•
•

Porucha byla způsobena chybou ve výrobě.
Přístroj a příslušenství byly používány v souladu s těmito pokyny.
Požadavek je doložen dokladem o koupi.

7. INFORMACE O BALENÍ A LIKVIDACI
Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení
Tento symbol na výrobku nebo jeho balení a pokynech znamená, že s
výrobkem nelze zacházet jako s domácím odpadem.
Aby se snížil dopad OEEZ (odpadních elektrických a elektronických zařízení)
na životní prostředí a minimalizoval objem OEEZ, které končí na skládkách,
doporučujeme po dosažení konce životnosti výrobku recyklaci a nové
zužitkování.
Chcete-li více informací o sběru, recyklaci a novém zužitkování, kontaktujte oddělení
B2B Compliance na čísle 01691 676124 (+44 1691 676124). (Pouze v UK)
Všechny závažné nehody, které se stanou v souvislosti s prostředkem, musí být
nahlášeny výrobci a příslušnému úřadu ve vaší členské zemi.
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Kontakt
Výrobce
Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA UK
Bezplatné tel. č. 0800 521251
Tel. +44 (0) 1753 857177
Fax +44 (0) 1753 827145
Prodej v USA
Keeler USA
3222 Phoenixville Pike
Building #50
Malvern, PA 19355 USA
Bezplatné tel. č. 1 800 523 5620
Tel. 1 610 353 4350
Fax 1 610 353 7814

Čína
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

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