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Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації Загальний знак застереження

 
Дата виготовлення

Символ відповідності директиві WEEE 
(Директива ЄС щодо відпрацьованого 
електричного й електронного 
обладнання)

 
Назва та адреса виробника Прийнятна температура

 
Країна-виробник Уповноважений представник у 

Європейському співтоваристві

Утилізація відходів виробництва 
електричного та електронного 
обладнання

Номер за каталогом

 
Цією стороною догори Код партії

Зберігати в сухому місці Обмеження атмосферного тиску

Крихке Обмеження вологості

Не використовуйте, якщо упаковка 
пошкоджена Переклад

Корпус лупи компанії Keeler розроблений і виготовлений відповідно до Директиви 93/42/ЄЕС, Регламенту (ЄС) 2017/745 та ISO 13485 Системи управління 
якістю медичних виробів.

Класифікація: CE:  Клас I

 Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США: Клас II

Інформація, що міститься у даній інструкції, не підлягає повному або частковому відтворенню без попереднього письмового погодження виробника. В 
рамках нашої політики постійного вдосконалення продукції, ми, як виробник, залишаємо за собою право вносити зміни до технічних характеристик та в 
іншої інформації, що міститься в даному документі, без попереднього повідомлення.

Ця інструкція з експлуатації також доступна на веб-сайтах компанії Keeler у Великобританії та США.

Авторські права © Keeler Limited 2021. Опубліковано у Великобританії 2021 р.

1. ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ 

Призначення / мета використання пристрою
Лупи та корпуси Keeler призначені для використання в різних клінічних умовах, зокрема для стоматологічних цілей, в 
офтальмологічних клініках, операційних, лікарнях, для ветеринарних цілей, в приватних консультаційних кабінетах та в 
хірургічному середовищі, студентами, що пройшли відповідне навчання, та досвідченими професіоналами.

1.1 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Зверніть увагу на те, що належне та безпечне функціонування пристроїв гарантується лише за умови використання 
оригінальних пристроїв та їх аксесуарів компанії Keeler Ltd. 



 3 UK

КОРПУС ЛУПИ КОМПАНІЇ KEELER

Для забезпечення безпечної роботи корпуса лупи дотримуйтесь наступних рекомендацій.

Застереження

• Зверніть увагу на те, що належне та безпечне функціонування пристроїв гарантується лише за умови використання 
оригінальних пристроїв та їх аксесуарів компанії Keeler Ltd.

• Перед використанням перевірте ваш виріб компанії Keeler і переконайтеся у відсутності ознак пошкоджень під час 
транспортування / зберігання.

• Не використовуйте даний пристрій за наявності видимих пошкоджень та періодично оглядайте його на предмет 
відсутності ознак пошкоджень або неправильного використання.

• Федеральний закон США обмежує продаж даного пристрою медичними працівниками або за їхнім розпорядженням.

• Цей пристрій призначений для використання тільки спеціально навченими та уповноваженими медичними 
працівниками.

• Не дозволяється занурювати даний пристрій в рідину.

УВАГА

• Використовуйте тільки оригінальні, схвалені компанією Keeler, запасні частини та приладдя, в іншому разі це може 
призвести до порушення безпеки та експлуатаційних параметрів пристрою.

• Виріб розроблено для безпечної роботи при температурі навколишнього середовища від + 10 ° C до + 35 ° C.

• Зберігати в недоступному для дітей місці.

• Щоб запобігти утворенню конденсату, прилад повинен набути кімнатної температури перед використанням.

• Використовуйте тільки в приміщенні (захищайте від впливу вологи).

• Всередині немає деталей, які підлягають технічному обслуговуванню користувачем. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до уповноваженого представника сервісної служби.

• Невиконання рекомендованого планового технічного обслуговування відповідно до вказівок у цій інструкції з 
експлуатації може зменшити термін експлуатації виробу.

• Після закінчення терміну експлуатації утилізуйте відповідно до місцевих вимог з охорони навколишнього середовища 
(WEEE).

1.2 ПРОТИПОКАЗАННЯ
Обмежень щодо використання пристрою для популяції пацієнтів не існує, цей пристрій можна використовувати для 
обстеження будь-яких пацієнтів, окрім тих, які зазначені у протипоказаннях нижче.

Лупа та корпус компанії Keeler обмежують поле та глибину зору користувача, змушуючи їх приймати незручні пози голови 
та шиї, щоб чітко бачити. 
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2. ІНСТРУКЦІЇ З ЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ 
Для даного пристрою слід використовувати тільки ручну чистку, без занурення у рідину. Не виконуйте обробку пристрою в 
автоклаві і не занурюйте його в очищаючі розчини.

1. Протріть зовнішню поверхню пристрою чистою вологопоглинаючою ганчіркою, яка не залишає ворсу, змоченою 
водою / розчином миючого засобу (2% миючого засобу за об'ємом) або водою / ізопропіловим спиртом (70% 
спирту за об'ємом). Уникайте контакту з оптичними поверхнями.

2. Переконайтеся втому, що залишки миючого розчину не потрапили всередину пристрою. Не допускайте зайвого 
зволоження тканини миючим розчином.

3. Поверхні пристрою повинні бути ретельно висушені вручну з використанням тканини, яка не залишає ворсу.

4. Безпечно утилізуйте використані чистячі засоби.

3. НАЛАШТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОРПУСА ЛУПИ
1. Встановіть блок лупи на корпус за допомогою системи кріплення штифтами, як показано на малюнку.

2. Захисний екран встановлюється шляхом натискання екрана в положення, як показано на малюнку.

Захисний екран у правильному положенні
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3. Корпус оптичних стекол встановлюється, якщо потрібно, як показано на малюнку.

4. Щоб відрегулювати планку перенісся, поверніть 
фіксуючий кулачок у положення, як показано на 
малюнку, щоб вивільнити планку перенісся. Після 
цього планку перенісся можна перемістити до 
потрібного положення.

5. Зафіксуйте планку перенісся в потрібному 
положенні, повернувши фіксуючий кулачок у 
положення, як показано на малюнку.

6. Щоб надійно прикріпити корпус до голови користувача, посуньте регулятор у зручне положення

Захисний екран у правильному положенні
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4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вимоги до умов навколишнього середовища

ВИКОРИСТАННЯ

35°C

10°C

90%

30%

1060 ГПа

800 ГПа

Ударна дія (без упаковки) 10 г, тривалість 6 мс

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

55°C

-10°C

95%

10%

1060 ГПа

700 ГПа

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ

70°C

-40°C

95%

10%

1060 ГПа

500 ГПа

Вібрація, синусоїдальна Від 10 Гц до 500 Гц: 0,5 г

Ударна дія 30 г, тривалість 6 мс

Ударна тряска 10 г, тривалість 6 мс

5. ЗАПЧАСТИНИ ТА АКСЕСУАРИ

Назва деталі Номер позиції

Наголов'я для кріплення хірургічних луп 2199-P-7259

Головний ремінь 2199-P-7523 

Високотехнологічна тканина для лінз у футлярі 2199-P-7136 

6. ГАРАНТІЯ
Не має частин, що обслуговуються користувачем - все профілактичне обслуговування та сервіс повинні виконуватися лише 
уповноваженими представниками компанії Keeler.

Гарантія на ваш виріб компанії Keeler становить 3 роки, він буде замінений або відремонтований безкоштовно за 
наступними умовами:
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• Будь-яка несправність обумовлена неправильним виготовленням.

• Інструмент та аксесуари використовувались відповідно до цих інструкцій.

• Будь-яка претензія супроводжена документом, що підтверджує покупку.

7. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УПАКОВКИ ТА УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізація старого електричного та електронного обладнання
Цей символ на пристрої або його упаковці чи в інструкції вказують на те, що його не слід 
утилізувати разом з побутовими відходами.

Для зниження впливу утилізованого електричного і електронного обладнання (WEEE) на 
навколишнє середовище і зниження обсягу попадання утилізованого електричного і електронного 
обладнання (WEEE) на сміттєзвалища ми рекомендуємо переробляти і використовувати повторно 
дане обладнання після закінчення терміну його служби.

Якщо вам необхідна додаткова інформація щодо збору відходів для переробки та вторинного 
використання, зверніться в службу «B2B Комплаєнс» за телефоном 01691 676124 (+44 1691 676124). 
(тільки Великобританія).

Про всіх серйозних поломках пристрою необхідно повідомляти виробнику і уповноваженому органу 
вашої держави-члена.
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Контактна інформація
Виробник
Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA Великобританія
Безкоштовний телефон 0800 521251
Телефон +44 (0) 1753 857177
Факс +44 (0) 1753 827145

EP59-19025 Випуск C Дата випуску: 12.05.2021 р.

Офіс продажу у США
Keeler USA
3222 Phoenixville Pike
Building #50
Malvern, PA 19355 США
Безкоштовний телефон 1 800 523 5620
Телефон 1 610 353 4350
Факс 1 610 353 7814

Офіс в Індії
Keeler India
Halma India Pvt. Ltd.
Plot No. A0147, Road No. 24
Wagle Industrial Estate
Thane West – 400604, Maharashtra
ІНДІЯ
Телефон +91 22 4124 8001

Офіс у Китаї
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

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


