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Consultați instrucțiunile
de utilizare

Indicator general de avertizare

Data fabricației

Conformité Européene

Numele și adresa
producătorului

Limită de temperatură

Țara de fabricație

Reprezentat autorizat în
Comunitatea Europeană

Reciclarea deșeurilor de
echipamente electrice și
electronice (DEEE)

Număr de catalog

Sus

Cod lot

A se menține uscat

Interval de presiune
atmosferică

Fragil

Interval de umiditate

A nu se utiliza dacă
ambalajul este deteriorat

Traducere

Rama pentru lupe Keeler este proiectată și construită în conformitate cu Directiva 93/42/CEE, Regulamentul (UE)
2017/745 și standardul ISO 13485 Dispozitive medicale. Sisteme de management al calității.
Clasificare:

CE: Clasa I
FDA: Clasa II

Este interzisă reproducerea, integrală sau parțială, a informațiilor conținute în acest manual fără permisiunea scrisă prealabilă
a producătorului. Ca parte a politicii noastre de dezvoltare continuă a produsului, noi, producătorul, ne rezervăm dreptul de a
opera modificări ale specificațiilor și ale altor informații conținute în prezentul document fără notificare prealabilă.
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt disponibile și pe site-urile Keeler UK și Keeler USA.
Copyright © Keeler Limited 2021. Publicat în Regatul Unit, 2021.

1. INDICAȚII DE UTILIZARE
Utilizare preconizată/scopul instrumentului
Lupele și ramele Keeler sunt destinate utilizării în diferite medii clinice inclusiv, dar fără a se
limita la utilizatori din cabinete stomatologice, clinici oftalmologice, săli de operație, spitale,
cabinete veterinare, cabinete medicale și medii chirurgicale și la utilizarea de către studenți
care au beneficiat de cursuri de formare și de profesioniști cu experiență.
1.1 ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII
Rețineți că funcționarea adecvată și în siguranță a instrumentelor noastre este garantată doar
dacă atât instrumentele, cât și accesoriile provin exclusiv de la Keeler Ltd.
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Respectați următoarele precauții pentru a asigura operarea în siguranță a ramei pentru lupe.
ATENȚIONĂRI

•
•
•
•
•
•

Rețineți că funcționarea adecvată și în siguranță a instrumentelor noastre este garantată
doar dacă atât instrumentele, cât și accesoriile provin exclusiv de la Keeler Ltd.
Înainte de utilizare, verificați produsul Keeler pentru depistarea semnelor de deteriorare la
transport/depozitare.
Nu utilizați produsul dacă este vizibil deteriorat și verificați-l periodic pentru depistarea
semnelor de deteriorare sau de utilizare greșită.
Legislația federală a SUA restricționează vânzarea acestui dispozitiv doar de către sau la
recomandarea unui medic.
Acest dispozitiv este destinat a fi utilizat doar de profesioniști din domeniul sănătății
instruiți în mod corespunzător și autorizați.
Acest produs nu trebuie imersat în lichide.
ATENȚIE

•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizați doar componente și accesorii originale aprobate de Keeler, în caz contrar siguranța
și performanțele dispozitivului pot fi compromise.
Produsul a fost proiectat să funcționeze în siguranță când temperatura ambiantă este între
+10 °C și +35 °C.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Pentru a împiedica formarea condensului, lăsați instrumentul să ajungă la temperatura
camerei înainte de utilizare.
Exclusiv pentru utilizare în spații interioare (a se proteja împotriva umezelii).
În interior nu există componente care pot fi reparate de utilizator. Pentru informații
suplimentare, contactați reprezentantul de service autorizat.
Neefectuarea întreținerii curente recomandate conform instrucțiunilor din aceste
instrucțiuni de utilizare poate reduce durata de viață operațională a produsului.
La sfârșitul duratei de viață utilă a produsului eliminați-l în conformitate cu orientările
locale privind mediul (DEEE).

1.2 CONTRAINDICAȚIE
Nu există restricții privind populațiile de pacienți; acest dispozitiv poate fi utilizat împreună cu
alte dispozitive cu excepția celor evidențiate în contraindicația menționată mai jos.
Lupele și cadrul Keeler limitează câmpul vizual și profunzimea acestuia, ceea ce vă forțează să
adoptați poziții incomode ale capului/gâtului pentru a vedea clar.
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2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA
Pentru acest instrument trebuie utilizată doar curățarea manuală, fără imersare, conform
descrierii. Nu autoclavați și nu imersați în lichide de curățare.
1. Ștergeți suprafața exterioară cu o lavetă absorbantă curată, care nu lasă scame, înmuiată într-o
soluție de apă deionizată/detergent (concentrație de detergent de 2% din volum) sau soluție de
apă/alcool izopropilic (IPA cu concentrație de 70% din volum). Evitați suprafețele optice.
2. Asigurați-vă că excesul de soluție nu pătrunde în instrument. Aveți grijă și asigurați-vă că
laveta nu este saturată cu soluție.
3. Suprafețele trebuie uscate cu atenție, manual, folosind o lavetă curată care nu lasă scame.
4. Eliminați în condiții de siguranță materialele de curățare utilizate.

3. MONTAREA ȘI UTILIZAREA RAMEI PENTRU LUPE
1. Montați lupa pe cadrul cu ajutorul sistemului de montare cu știfturi, așa cum se arată în
imagine.

2. Ecranul protector se montează prin apăsarea acestuia pe poziție așa cum se arată în imagine.

Ecran protector în poziție corectă
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3. Rama pentru lentile de vedere se montează dacă este necesar așa cum se arată în imagine.

Ecran protector în poziție corectă

4. Pentru a regla puntea nazală, rotiți
cama de blocare în poziția arătată în
imagine pentru a elibera puntea
nazală. Puntea nazală poate fi apoi
deplasată în poziția necesară.

5. Blocați puntea nazală pe poziție prin
rotirea camei de blocare în poziția
arătată.

6. Pentru a fixa bine rama pe capul utilizatorului, deplasați bila de fixare indicată într-o
poziție confortabilă
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4. SPECIFICAȚII TEHNICE
Condiții de mediu:
UTILIZARE
90%

35 °C
10 °C

30%

Șoc (fără ambalaj)

1060 hPa

800 hPa

10g, durata 6 ms

CONDIȚII DE PĂSTRARE
95%

55 °C
-10 °C

10%

1060 hPa

700 hPa

CONDIȚII DE TRANSPORT
95%

70 °C
-40 °C

10%

1060 hPa

500 hPa

Vibrație, sinusoidală

10 Hz-500 Hz: 0,5g

Șoc

30g, durata 6 ms

Lovire

10g, durata 6 ms

5. PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII
Articol

Număr piesă

Bandă de fixare pe cap pentru lupe chirurgicale

2199-P-7259

Curea de fixare pe cap

2199-P-7523

Lavetă pentru lentile de înaltă tehnologie cu toc

2199-P-7136

6. GARANȚIE
Nu există componente care pot fi reparate de utilizator – toate lucrările de întreținere
preventivă și de service trebuie realizate doar de reprezentanți autorizați de Keeler.
Produsul dumneavoastră Keeler este garantat pentru o perioadă de 3 ani și va fi înlocuit sau
reparat gratuit în următoarele condiții:
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•
•
•

Orice defecțiune cauzată de un defect de fabricație.
Instrumentul și accesoriile au fost utilizat în conformitate cu prezentele instrucțiuni.
Orice reclamație este însoțită de dovada achiziției.

7. INFORMAȚII PRIVIND AMBALAREA ȘI ELIMINAREA
Eliminarea echipamentelor electrice și electronice uzate
Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul său și instrucțiunile aferente
indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca deșeu menajer.
Pentru a reduce impactul DEEE (deșeurilor de echipamente electrice și
electronice) asupra mediului și pentru a minimiza volumul de DEEE care
ajung la gropile de gunoi, încurajăm reciclarea și reutilizarea acestui
echipament la sfârșitul duratei de viață a produsului.
Dacă aveți nevoie de informații suplimentare privind colectarea, reutilizarea și
reciclarea, vă rugăm să contactați B2B Compliance la numărul 01691 676124 (+44
1691 676124). (Doar în Regatul Unit).
Orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul trebuie adus la cunoștința
producătorului și a autorității competente din statul dumneavoastră membru.
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Contact
Producător
Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA Regatul Unit
Număr de telefon gratuit 0800 521251
Tel. +44 (0) 1753 857177
Fax +44 (0) 1753 827145
Sediu vânzări SUA
Keeler USA
3222 Phoenixville Pike
Building #50
Malvern, PA 19355 SUA
Număr de telefon gratuit
1 800 523 5620
Tel. 1 610 353 4350
Fax 1 610 353 7814

Sediu China
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

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

EP59-19025 Ediția C

Data publicării 12/05/2021

A world without vision loss

