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پښتو

 KEELER LOUPEفريم
د استعمال الرښوونې وګورئ

عمومي اخطاري نښه

د تولید نېټه

Conformité Européene

د تولیدوونکي نوم او ادرس

د تودوخې حد

د تولید هېواد

په اروپايي ټولنه کې جواز لرونکی
نماینده

د ناکاره برېښنايي او الیکټرانیکي
تجهیزاتو ( )WEEEبیا کارول

د ګېټالګ شمېره

له دې ځای پاس خوا ته

د بنډل کوډ

وچ يې وساتئ

د اتموسفير فشار حد

نازك

د نمجنتیا حد

که پېکج ته زیان رسېدلی وي نو
مه يې کاروئ

ژباړه

کیلر لوپ ( )Keeler Loupeفریم د  ،93/42/EECقاعده (اروپايي ټولنه)  745/2017او د روغتیايي آالتو د کیفیت د مدیریت
سستمونو  ISO 13485تر مخې طرح او جوړ شوی دی.
درجه بندي:

 :CEکالس I
 :FDAکالس II

په دې السي كتاب کې ورکړل شوی معلومات باید د تولیدوونکي مخکې لیکل شوي منظورۍ پرته په بشپړ یا برخه کي بیا چاپ نه
کړای شي .د محصول دوامداره پرمختګ لپاره زموږ د تګالرې د یوي برخې په توګه موږ تولیدوونکی حق لرو چې پرته له مخکې
خبرتیا څخه په دې سند کې شامل مشخصاتو او نورو معلوماتو ته بدلون ورکړو.
دا  IFUد  Keeler UKاو د  Keeler USAپه ویب پاڼو کي هم شتون لري.
د چاپ حقوق  © Keeler Limited 2021په  2021کې په برطانیه کې چاپ شوی.

 1د استعمال لپاره نښېټاکل شوی استعمال  /د آلې مقصد
کیلر لوپس ( )Keeler Loupesاو فریمز ( )Framesپه مختلفو کلینیکي ترتیباتو کې د کارولو لپاره دي په
شمول خو تر دي کاروونکو ته محدود ندي د غاښونو درملتونونو کې ،د سترګو د درملنې په کلینیکونو ،د
جراحۍ په تیاترونو ،روغتونونو کې ،د ځناورو د درملنې مرکزونو ،شخصي مشورو په خونو او د جراحۍ
په چاپېریالونو کې او د روزل شویو محصلینو او تجربه لرونکو مسلکیانو لخوا کارول کیږي.
1 -1خبرداري او احتیاطونه
مهرباني وکړئ په یاد وساتئ چې زموږ د آالتو مناسب او خوندي فعالیت یوازې تضمین دی که چیرې دواړه
آالت او د دوی پرزي په ځانګړي ډول د  Keeler Ltdلخوا جوړ شوی وي.
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الندې احتیاط مشاهده کړئ ترڅو د لوپس خوندي چلښت ډاډمن شي.
خبرداري

•مهرباني وکړئ په یاد وساتئ چې زموږ د آالتو مناسب او خوندي فعالیت یوازې تضمین دی که چیرې
دواړه آالت او د دوی پرزي په ځانګړي ډول د  Keeler Ltdلخوا جوړ شوی وي.
•د کارولو څخه وړاندې وګورئ چې ستاسو د  Keelerمحصول ته په انتقال  /زېرمه کې د رسېدلي زیان
کومې نښې خو نشته.
•که محصول ته په ښکاره ډول کوم زیان رسېدلی وي نو مه يې کاروئ او وخت په وخت يې د زیان یا
ناوړه ډول د کارول کېدا نښې نښانو لپاره معاینه کوئ.
•د متحده ایاالتو د فدرالي قانون له مخې یواځې ډاکټران یا روغتیايي کارمندان اجازه لري چې دا آله
خرڅه کړي یا په فرمان خرڅه شي.
•دا آله یواځې په مناسب ډول روزل شویو او جواز لرونکو روغتیايي مسلکیان لخوا د کارول کېدا لپاره
جوړه شوې ده.
•دا محصول باید په مايعاتو کي ډوب نه کړای شي.
احتیاط

•یوازې د  Keelerاصلي تصویب شوي پرزي او اړوند شیان ورسره وکاروئ کنه نو د آلې خوندیتوب او
فعالیت په بد ډول اغېزمنېدلی شي.
•دا آله په داسې چاپېلایر کې په خوندي توګه کار کولو لپاره طرحه شوې ده چې د تودوخې کچه يې له
 +10 °Cتر  +35 °Cپه منځ کي وي.
•د ماشومانو د رسیدني څخه يې لرې وساتئ.
•د ټينګښت د جوړېدو څخه د مخنیوي لپاره ،د کارونې څخه وړاندې آله پرېږدئ چې د خونې د تودوخې
کچې ته راشي.
•یوازې د چت الندې کارولو لپاره (له نمجنتیا څخه يې وساتئ).
•آله کې دننه داسې هیڅ پرزي نشته چې کاروونکې يې په خپله ساتنه یا صفايي ترسره کړي .د نورو
معلوماتو لپاره مجاز خدمت وړاندې کوونکي سره تماس ونیسئ.
•په دي  IFUکې ورکړل شوي د عادي خیال ساتنې د الرښوونو تعقیب کې پاتې راتلنې په پایله کې ښايي
د دې تولید عملیاتي موده راکمه شي.
•د محصول د کارونې مودې په پای کې محصول د محلي چاپیلایر الرښوونو ( )WEEEسره وغورځوئ.

1 -2منع کوونکی موارد
هیڅ کوم ممانعت نشته چې دا آله د ناروغانو کوم نفوس سره کارول کېدې شي ،پرته له هغو ممانعتونو چې
الندې په لنډ ډول ورکړل شوي دي.
کیلر لوپ او فریم د کاروونکي د نظر ډګر او ژوروالی رامحدودوي ،او په ښکاره توګه لیدلو لپاره يې
مجبوروي چې سر او ورمېږ په غېرعادي ډولونو ونیسي تر څو ښه وویني.
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 2د مېکروبونو څخه د پاکونې الرښوونېد دې الې د پاکونې لپاره باید یوازي نه ډوبوونکی د پاکوالي مواد څنګه چې تشریح شوي وکارول شي .په
پخار يې مه پاکوئ او نه يې د پاکونې په مایعاتو کې ډوبوئ۔
-

1بهرنۍ سطح د یو داسي ټوکر سره پاک کړئ چې پاک ،جذبوونکی ،او ذرات نه غورځوونکی وي او د یونونو
څخه پاکو شويو اوبو ( / )de-ionisedد پاکونې ډیټرجنټ محلول (په حجم  %2ډټرجنټ) سره یا اوبو  /د
آیسوپروپایل الکولي محلول (په ججم د  )70% IPAسره لوند کړل شوی وي .عدسه ییزې سطحو څخه ډډه وکړئ.
2ډاډ ترالسه کړئ چې اضافي محلول آلې ته دننه الړ نه شي .احتیاط څخه کار واخلئ ترڅو ډاډ ترالسه
کړئ چې ټوکر محلول څخه لوند نه دی.
3سطحې باید په الس د یوې پاکې ذرات نه پرېښوونکي ټوکر سره په احتیاط سره پاکې کړای شي.
4کارول شوي د پاکونې مواد په خوندي ډول وغورځوئ.

 3د لوپ فريم برابرول او ترينه استفاده کول1 -لکه څنګه چې ښودل شوي د پن ماونټنګ سیسټم له الرې فریم ته د لوپ واحد سم کړئ۔

2 -ساتونکی پوښ خپل ځای هغه شان وروستل کیږي لکه څرنګه چې ښیل شوي دي.

ساتونکی پوښ په سم موقعیت کې
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3 -د نسخه شوې عدسې فرېم په ښودل شوي ډول لګول کیږي.

ساتونکی پوښ په سم موقعیت کې

 5په پوزه کېناستونکې برخه خپل موقعیت تهوروستلو لپاره جندره کېدونکې کامره هم
هغه شان تاو کړئ چې څرنګه ښودل
شوې ده.

 4په پوزه کېناستونکی برخي ته تغیر ورکولولپاره ،جندره کوونکې کامره هم هغه شان
تاو کړئ چې څرنګه ښودل شوې تر څو په
پوزه کېناستونکې برخه خوشې شي .بیا
ممکنه وي چې په پوزه کېناستونکې برخه
خپل سم ځای ته ورکش کړای شي.

 6د کاروونکي سر ته په خوندي توګه د فرېم د ورلګولو لپاره ،الستی کش یو آرامه موقعیت خوا تهوښویوئ
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 4تخنیکي مشخصاتچاپېریالي شرایط:
وکارول
%90

35°C

1060 hPa
%30

10°C

ټکان (د پېکنګ پرته)

800 hPa

 10ګرامه ،موده  6میاشتې

د زېرمه کولو شرایط
%95

55°C

1060 hPa
%10

-10°C

700 hPa

د لېږد شرایط
%95

70°C
-40°C

1060 hPa
%10

500 hPa

رپېدنه ،سینوسی کوږوالی

 10 Hzڅخه تر  0.5 :500 Hzګرامه

ټکان

 30ګرامه ،موده  6میاشتې

ټکر

 10ګرامه ،موده  6میاشتې

 5پرزه جات و جانبی لوازمتوکی

د برخې شمېره

د جراحي لوپس لپاره د سر پټۍ

2199-P-7259

د سر تسمه

2199-P-7523

په بټوه کې د های ټېک لینز ټوکر

2199-P-7136

 6ضمانتهیڅ پرزه يې د ترمیم وړ نه ده – د ستونزو د مخنیوي او د ترمیم یعني سروس ټولې چارې باید د مجار
 Keelerنماینده لخوا ترسره شي.
ستاسو د کیلر محصول د  3کالونو ضمانت لري او د دغه شرایطو الندې به بې له کوم خرڅ بل درکړل شي،
یا مرمت کړای شي:
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•د ناقصې جوړونې له امله کومه خرابتیا
•چې آله او اضافي آالت دلته ورکړل شویو الرښوونو سره په سمون کې کارول شوي وي.
•د دعوې سره د پېرودنې ثبوت مل وي.

 7د پېکج او غورځولو معلوماتد برېښنايي او الیکټرانیکي تجهیزاتو غورځونه
په تولید یا د تولید په پېکج باندې دا نخښه ښيي چې دغه تولید سره د عامې کورنۍ
خځلې په شان چلند وه نه شي.
په چاپېلایر د ( WEEEناکاره شوي برېښنايي الیکټرانیکي تجهیزات) تاثیر راټیټولو او د
 WEEEد غورځولو لپاره په ځمکه کې کېندل شویو ځایونه کې غورځونو اندازه راټیټولو
په موخه موږ تاسې ته تشویق درکوو چې د دې آلې د عمر په پای کې باید دا ریسایکل
شي او بیا وکارول شي.
که تاسو ته د بیا کارونې او ریساکل کولو لپاره د راټولونې په اړه نور معلومات پکار دي نو مهرباني وکړئ په
 B2Bکمپالینس باندې  )+44 1691 676124( 01691676124ته ټیلیفون وکړئ( .یوازي برطانیه).
که د آلې په هکله کومه جدي پېښه رامنځته شي نو باید راپور يې تولیدوونکی او د ستاسو په غړی هېواد کې
مجازې ادارې ته ورکړل شي.
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تماس
تولیدوونکی
Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA UK
0800 521251 وړیا ټیلیفون
+44 (0) 1753 857177 ټیلیفون
+44 (0) 1753 827145 فېکس
چین کې دفتر
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

په متحده ایاالتو کې د خرڅالو دفتر
Keeler USA
Phoenixville Pike 3222
Building #50
Malvern, PA 19355 USA
1 800 523 5620 وړیا ټیلیفون
1 610 353 4350 ټیلیفون
1 610 353 7814 فېکس
هند کې دفتر
Keeler India
.Halma India Pvt. Ltd
Plot No. A0147, Road No. 24
Wagle Industrial Estate
Thane West – 400604, Maharashtra
INDIA
+91 22 4124 8001 ټیلیفون

Visiometrics, S. L., Vinyals, 131
08221 Terrassa, Spain

2021/05/12 د صادرونې نېټه
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