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.Keeler شكًرا الختيارك منتج من منتجات

هتدف إرشادات االستخدام هذه فقط إىل تركيب األجهزة عىل املصباح الِشق ملجموعة الاكمريا 
الرمقية)DCA(، لعرض الصور اليت مت التقاطها واليت جيب استخدامها مع برناجم تصوير يتوافق 
مع EC أو FDA واملثبت عىل جهاز مكبيوتر معمتد طبًيا. للتعرف عىل اإلرشادات التفصيلية حول 
.EP59-70040 مق مبراجعة دليل املصباح الِشق Keeler Desktop استخدام املصباح الِشق
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 1 مقدمة 

الشيّق   Keeler استخدام مصباح  قبل  بعناية  الدليل  هذا  قراءة  يرىج 
املريض ويضمن حصولك عىل  لك سالمة  ذلك سيؤمن  بك، ألن  اخلاص 

أفضل أداء ممكن من هذا اجلهاز الدقيق للفحص البرصي.

جيب قراءة هذا الدليل مع إرشادات استخدام املصباح الِشيق )70040-
من  نخسة  لديك  يكن  مل  إذا  بك  اخلاص  باملوزع  باالتصال  مق   .)EP59

إرشادات االستخدام هذه.
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الرموز املستخدمة يف إرشادات االستخدام وعبوة املصباح الشيّق  2

امس وعنوان الرشكة املصنعة

عالمة اإلجراء اإللزايم

اتبع إرشادات االستخدام

خطر اإلشعاع البرصي

حتذير: مستوى جهد خطري

التعرث خطر 

سطح ساخن

عالمة حتذير عامة

B اجلزء املستخدم من النوع

اإلشعاع غري املؤين

حُيفظ جاًفا

الرمق املرجيع

التسلسيل الرمق 

التصنيع تارخي 

خضع  قد  اجلهاز  أن  إىل  هذه  األوروبــيــة  اجلــودة  مطابقة  عالمة  تشري 
لالختبار وُأثبت أنه متوافق مع األحاكم املذكورة يف توجيه األجهزة الطبية 

93/42/EEC رمق

يف هذا االجتاه ألعىل

مواد قابلة إلعادة التدوير

للكرس قابل 

يشري هذا الرمز املوجود عىل املنتج أو عىل العبوة وإرشادات االستخدام 
إىل أنه قد مت طرح اجلهاز بعد هشر أغسطس 2005، وأنه ال جيوز معاملة 

هذا املنتج عىل أنه من املخلّفات املزنلية

التشغيل إرشادات 

التعرض للضوء +

التعرض للضوء -

توصيل جهاز مكبيوتر

توصيل اكمريا

REF

SN
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وصف خمترص للجهاز   5

ميكن تركيب هذا املصباح الشّق الذي توفره رشكة Keeler عىل سطح منضدة خمصصة 
)وحدة انكسار الضوء" توفرها رشكة Keeler، أو عىل سطح منضدة توفرها أي جهة أخرى 

مبعرفة فنيني مدربني بدرجة مناسبة.

يتكون مصباح Keeler الشًق الرمقي من مجموعات فرعية متعددة؛
برج اإلضاءة ونظام الرصد وقاعدة إزاحة XYZ ومجموعة مسند الذقن ومجموعة الاكمريا 
الرمقية وسطح منضدة مزود مبصدر لإلمداد بالطاقة ودرج ملحقات )غري متاح عىل وحدة 

حامل انكسار الضوء( 

ميكن التحمك يف كثافة الضوء بواسطة مقاوم متغرّي يوجد يف قاعدة اإلزاحة XYZ. يوجد عدد 
من الفالتر املنتقاة اليت تحمس لملستخدم بالتحمك يف مسات الضوء املستخدم أثناء الفحص.

يمت تركيب الوحدة الرمقية بني أسطوانة التكبري واألجزاء البرصية للعرض وتستخدم اللتقاط 
صورة ترشحيية لملرىض

لقد مت تصممي وتصنيع مصباح Keeler الشيّق بالتوافق مع توجيه املطابقة 
األوروبية رمق EEC/93/42 وسلسلة ISO 9000 و ISO 13485 من معايري اجلودة.

 
الشيّق   Keeler مصباح  بأن  تقر  األوروبية(  )املجموعة   ”CE“ العالمة 

93/42/EEC يتوافق مع توجيه املجموعة األوروبية رمق

I 93/42 الفئة/EEC: قانون املجموعة األوروبية رمق التصنيف: 
II إدارة األغذية واألدوية: الفئة   

II السالمة  فئة   -  H الفئة   :1-60601 رمق   IEC/EN معيار     
  B اجلزء املستخدم: من النوع   

التشغيل: تشغيل مسمتر   وضع    

ُترى معليات اإلنتاج واالختبار وبدء التشغيل والصيانة واإلصالحات 
مع االلزتام الشديد بالقوانني واملعايري املرجعية الدولية املعمول هبا. 

دوايع االستعامل  3

االستخدام/الغرض احملدد للجهاز  4

مصباح Keeler الشّق هذا عبارة عن جمهر جمهز للدراسات البيولوجية باستخدام 
لالستخدام  وقد جرى تصمميه  املرتدد،  التيار  بطاقة  إمداده  يمت  الشّق  املصباح 
للقرنية حىت  الظهاري  النسيج  من  يبدأ  الذي  للعني،  األمايم  القطاع  يف حفص 
الغالف )الكبسولة( اخلليف للعني. وُيستخدم لملساعدة يف تخشيص األمراض أو 

اإلصابات اليت تؤثر عىل اخلصائص البنيوية للقطاع األمايم للعني.

هذا اجلهاز مممص لالستخدام بواسطة متخصيص الرعاية الصحية املدربني عىل 
حنو مالمئ واملرصح هلم باستخدامه.

 

توجهيه حبيث يسلط  يتكون من مصدر لإلضاءة ميكن  الشّق هو جهاز  املصباح 
شعاع رقيق من الضوء "عرب شق" إىل داخل العني. وعادة ما ٌيستخدم بالزتامن 
أو  األمايم  القطاع  حفص  معلية  من  املصباح  هذا  يهّسل  بيولويج.  جمهر  مع 
اجلفن  من  لك  يضم  ما  وهو  اإلنسان،  لعني  اخلليف  والقطاع  األمايم  الرتكيب 
الفحص  إن  والقرنية.  الطبيعية  البلورية  والعدسة  والقزحية  وامللتحمة  والُصلبة 
باستخدام املصباح الشّق مبنظار مزدوج العينني يوفر رؤية جتسميية مكربة لبنية 
من  للعديد  الترشحيي  التخشيص  إجراء  من  ميّكن  الذي  األمر  بالتفصيل،  العني 
احلاالت املرضية اليت تصيب العني. تتيح الاكمريا الرمقية التقاط صور ترشحيية.

حيظر القانون الفيدرايل بيع هذا اجلهاز إال للطبيب أو املامرس الطيب 
أو بناًء عىل أمر منه.
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السالمة   6

التحسس أو التممس الضويئ
يدّمر  أن  ميكنه  طويلة  لفرتة  مكثف  لضوء  التعرض  اكن  ملّا 
اجلهاز  هذا  استخدام  يطول  أن  ينبيغ  فال  العني،  شبكّية 
للفحص البرصي دون داٍع، مكا ال ينبيغ أن جياوز إعداد 
السطوع احلد املطلوب لتوفري رؤية واحضة للبنية املسهتدفة. 
من املفرتض أن ٌيستخدم هذا اجلهاز مع فالتر متنع نفاذ األشعة فوق البنفجسية 
)>400 نانو مرت(، وإن أمكن كذلك الفالتر اليت تستبعد الضوء األزرق ذي الطول 

املويج القصري )>420 نانو مرت(.

إن اجلرعة اليت تتعرض هلا الشبكية واليت ميكن أن متثل خطًرا كمييائًيا ضوئًيا 
علهيا تكون نتاًجا لمكية الطاقة اإلشعاعية وزمن التعرض هلا. فإذا تناقصت قمية 
الطاقة اإلشعاعية إىل النصف، فرمبا حتتاج إىل ِضعف الزمن املطلوب حىت تصل 

إىل احلد األقىص للتعرض.

فميا  احلاد  البرصي  لإلشعاع  نتيجة  خماطر  أية  ٌتجسل  مل  أنه  من  الرمغ  وعىل 
إىل  املّوجه  الضوء  كثافة  تنحرص  بأن  ُينصح  الشّق،  املصباح  باستخدام  يتعلق 
داخل عني املريض عىل املستوى األدىن املطلوب للتخشيص. إن األطفال واملصابني 
وقد  للخطر.  األكرث عرضه  بالعينني مه  أمراض  من  يعانون  وَمن  العدسة  بانعدام 
يزداد اخلطر كذلك إذا اكن الخشص اخلاضع للفحص قد تعّرض لنفس اجلهاز أو 
أي جهاز برصي آخر يستخدم مصدر ضويئ مريئ خالل الـ 24 ساعة املاضية. 

وتنطبق هذه احلالة بشلك خاص يف حالة تعرض الشبكية للتصوير الضويئ.

لفرتات  املكثف  الضوء  العني ملصادر  تعّرض  أن  للشك  يدع جماال  ثُبت مبا ال  لقد 
طويلة حيمل خطر إصابة الشبكية بسبب الضوء/اإلرضار حباسة البرص.

تعمتد العديد من أجهزة الفحص البرصي عىل الضوء املكثف إلضاءة العني. لكن 
كثافة الضوء املستخدمة يف مصباح Keeler الشّق قابلة للضبط دامًئا من احلد 
األقىص إىل صفر. إضافة إىل ذلك، يوجد فلرت لألشعة حتت امحلراء متضمن يف 

نظام اإلضاءة لتقليل مستويات األشعة حتت امحلراء.

املنبعث من هذا اجلهاز خطًرا حممتال. فلكام طالت مدة  يشلك الضوء 
التعّرض للضوء، زاد خطر حدوث رضر بالعينني. عند تشغيل هذا اجلهاز 
منه  املنبعث  للضوء  التعّرض  فإن  الضوء،  لكثافة  األقىص  احلد  عىل 
سيتجاوز احلد اآلمن بعد مرور 11 دقيقة، وذلك عند استخدام عدسات 
90D امللحقة وبعد مرور 45 دقيقة يف حالة عدم استخدام هذه العدسات.

الناجت  يوحض  بياين  برمس  املستخدم  بزتويد   Keeler Ltd رشكة  تقوم 
الطييف النسيب هلذا اجلهاز، إذا ُطلب مهنا ذلك.
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حتذيرات وتنبهيات          
احرص عىل مراعاة االحتياطات التالية ليك تضمن التشغيل اآلمن هلذا اجلهاز.  

حتذيرات
•    ال تستخدم هذا اجلهاز مطلًقا إذا ظهر هيلع عالمات التلف املرئية، ومق بفحصه 

عىل حنو دوري حبًثا عن عالمات التلف أو سوء االستخدام.

•    احفص منتج Keeler الذي تستخدمه حبًثا عن عالمات التلف الناجت عن النقل / 
التخزين، وذلك قبل االستخدام.

•    ال تستخدمه يف وجود سوائل / غازات قابلة لالشتعال، أو يف بيئة غنية باألكجسني.

•   حيظر القانون الفيدرايل األمرييك بيع هذا اجلهاز إال للطبيب أو املامرس الطيب 
أو بناًء عىل أمر منه.

املدربني  الصحية  الرعاية  متخصيص  بواسطة  لالستخدام  مممص  اجلهاز  •    هذا 
عىل حنو مالمئ واملرصح هلم باستخدامه.

•   ال ينبيغ مغر هذا املنتج يف أي سائل.

الفنيني  مبعرفة  إال  اجلهاز  هذا  عىل  والتعديالت  اإلصالحات  إجــراء  جيب  •    ال 
املتخصصني من مركز اخلدمة التقين التابع للرشكة املصنعة، أو مبعرفة موظفني 
أي ولك  املصنعة  الرشكة  تنكر  املصنعة.  الرشكة  بواسطة  مدربني ومرصح هلم 
املرصح هلا؛  اإلصالحات غري  عن  الناشئ  الرضر  و/أو  عن اخلسارة  مسؤولية 

ومن ناحية أخرى، فإن مثل هذه اإلجراءات جيوز أن تبطل الضامن.

•    مق بمترير أسالك الطاقة عىل حنو آمن للحد من خطر التعرث أو حدوث تلفيات 
لملستخدم.

•    قبل البدء يف أي من خطوات تنظيف اجلهاز أو وحدة القاعدة، تأكد من فصل 
الطاقة. سلك 

•    قد ترتفع درجة حرارة الملبات أثناء االستخدام - لذا دعها تربد قبل استخدامها.

•   دورة التشغيل %50 خالل 6 دقائق يف وحدة الملبة 12 فولت فقط.

6

•   ال تتجاوز احلد األقىص لزمن التعرض املوىص به.

ووقع رضر  قصد(  دون  سقط  إذا  )مثال.  صدمات  ألي  اجلهاز  تعرض  حالة  •    يف 
إىل  اجلهاز  إعادة  الرضوري  من  يكون  فقد  اإلضاءة،  نظام  أو  البرصي  بالنظام 

الرشكة املصنعة إلصالحه.  

•   ينبيغ تويخ احلذر عند التعامل مع ملبات اهلالوجني. إذ ميكن لملبات اهلالوجني أن 
تتحطم إذا ما ُخدشت أو ُتلفت.

•    بعد إزالة الملبة، ال تملس الوصالت الكهربية لملبة املصباح الشّق واملريض يف نفس الوقت.

•    يعترب مالك اجلهاز هو املسؤول عن تدريب طامق العمل لديه عىل االستخدام الصحيح.

•   تأكد من وضع اجلهاز أو منضدة اجلهاز عىل سطح مستٍو وثابت.

وعدم   ،releeK رشكة  تعمتدها  اليت  األصلية  وامللحقات  األجزاء  إال  تستخدم  •    ال 
االلزتام بذلك قد خيل بأداء اجلهاز وسالمة تشغيله.

•    مق بإيقاف تشغيل اجلهاز بعد لك استخدام. يف حالة استخدام الغطاء الوايق من 
الغبار: ينشأ خطر زيادة خسونة اجلهاز.

•   لالستخدام داخل املباين فقط )مق حباميته من الرطوبة(.

ذلك  إذا حدث هذا  الكهرومغناطييس.  بالتداخل  الكهربية  تتأثر األجهزة  أن  •    ميكن 
أثناء استخدام هذا اجلهاز، فقم بإيقاف تشغيل اجلهاز مث غرّي ماكنه.

•   ال تملس املوصالت اليت يهسل الوصول إلهيا واملريض يف نفس الوقت.

الالسلكية. التقنية  مع  الستخدامه  الرمقي  الشًق   Keeler مصباح  تصممي  يمت   •     مل 
التقنية  بتعطيل  يوىص   .USB مبنفذ  السليك  إلكرتوين  مفتاح  بتوصيل  تقم  ال 

الالسلكية عىل المكبيوتر ملنع الوصول غري املرصح إىل الاكمريا.

التداخل مصادر  جبــوار  الرمقي  الشًق   Keeler مصباح  استخدام  ميكن   •    ال 
املقطيع  والتصوير  املغناطييس  بالرنني  "التصوير  املعروفة  الكهرومغناطييس 
اإللكرتونية  واملراقبة  املعدنية  والاكشفات  الالسلكية  الرتددات  وحتديد  بالمكبيوتر 
 Keeler لألدوات وأنمظة األمان الكهرومغناطيسية األخرى". ال تقوم بوضع مصباح

الشًق الرمقي يف بيئة التصوير بالرنني املغناطييس.
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إرشادات التنظيف والتطهري   7

     قبل البدء يف أي من خطوات تنظيف اجلهاز أو وحدة 
USB القاعدة، تأكد من فصل أسالك الطاقة واكبالت

هلذا  موصوف  هو  مكا  باملاء،  الغمر  بدون  اليدوي  التنظيف  استخدام  ينبيغ 
اجلهاز. ال تعقمه يف جهاز للتعقمي بالبخار أو تغمره يف سائل تنظيف. احرص 

عىل فصله دامًئا عن مصدر اإلمداد بالطاقة قبل القيام بالتنظيف.

امسح السطح اخلاريج باستخدام قطعة مقاش نظيفة ماّصة غري مبللة  أ  
بالاكمل مرطّبة مبحلول مكون من ماء / منظف )%2 منّظف من حيث احلجم( أو 
من  األيزوبروبيل  من حكول   70%( األيزوبروبيل  / حكول  ماء  من  مكون  حملول 

حيث احلجم(. جتّنب مسح األسطح البرصية.

تأكد من عدم دخول احمللول الفائض إىل اجلهاز. ب 
توخ احلذر لتضمن أن تكون قطعة القامش غري مشّبعة باحمللول.  

غري  نظيفة  مقاش  قطعة  باستخدام  حبذر  يدوًيا  األسطح  جتفيف  ج  جيب 
بالاكمل. مبللة 

ختلّص من مواد التنظيف املستعملة بشلك آمن. د 

ظروف النقل والتخزين والتشغيل   8

مصباح  استخدام  عند  احمليطة  بالبيئة  املتعلقة  التالية  باحلدود  بااللزتام  ُينصح 
Keeler الشّق، ويف حالة النقل والتخزين ُينصح باالحتفاظ باملصباح الشّق يف 

العبوة األصلية الواردة من الرشكة املصنعة.

بيئة التشغيل
10+ درجة موئية إىل 35+ درجة موئية

رطوبة نسبية بني %30 إىل 75%

ظروف النقل والتخزين
النقل: 40+ درجة موئية إىل 70+ درجة موئية

التخزين: 10- درجة موئية إىل 55+ درجة موئية

مع  يتكيف  ألن  الشيّق  املصباح  ترك  ينبيغ  االستخدام،  قبل 
األمر  لعدة ساعات. يعترب هذا  الغرفة احمليطة  درجة حرارة 
ذي أمهية خاصة عند ختزين الوحدة أو نقلها يف بيئة باردة؛ 
العنارص  عىل  شديد  تاكثف  تكون  إىل  هذا  يــؤدي  قد  حيث 

البرصية.
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تركيب الوحدة الرمقية  9

من  اخلليف  اجلانب  عىل  الرمقية  الاكمريا  مجموعة  برتكيب  2  مق 
مجموعة أجزاء التكبري وإحاكم مقبض التثبيت لتثبيهتا يف موضعها.

 DCA 3  أعد تركيب مجموعة العدسة العينية عىل اجلانب اخلليف من
وتثبيهتا من خالل إحاكم مقبض التثبيت.

مجموعة  رشاء  جيب  الشّق   Keeler مصباح  من  اجلاهزة  "الرمقية  لإلصدارات 
اكمريا رمقية )DCA( بشلك منفصل، مق باالتصال برشكة Keeler أو املوزع احمليل 

اخلاص بك للتعرف عىل التفاصيل.

IFU( EP59-( مق بإعداد املصباح الشّق مكا هو موحض يف إرشادات االستخدام
هذه  من  نخسة  عىل  احلصول  من  تمتكن  مل  إذا  باملوزع  باالتصال  مق   ،70040

اإلرشادات.

1  تركيب مجموعة الاكمريا الرمقية )DCA( - مق حبذر بإزالة مجموعة العدسة 
التثبيت  مقبض  فك مسامري  التكبري من خالل  أجزاء  العينية من مجموعة 
يف نفس الوقت أثناء اإلمساك بالعدسات العينية. مجموعة العدسة العينية 

من النوع الرتاكيب ويمت تركيهبا عىل مجموعة أجزاء التكبري.

جيب تويخ احلذر لتفادي وصول أية أوساخ أو أتربة إىل أي 
من املكونات البرصية.

التثبيت مقبض 
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6  مق بتوصيل اكبل USB القصري )P-7028-3020( باملقبس املوجود يف 
 USB وصل  لوحة  عىل  املناسب  واملقبس   DCA من  السفيل  جلانب 
تأكد من توفر مساحة حرة  املوجودة عىل قاعدة املصباح الشًق. 
كبرية عند طرف لوحة وصل USB إلتاحة تدوير ذراع املصباح الشًق.

 

7  مق بتوجيه الاكبل يف التجويف املوجود يف ذراع املصباح الشًق 
وإعادة تركيب لوح الغطاء.

مفك  وباستخدام  الوحدة  أي من جانيب  املتأرحج إىل  الذراع  بتدوير  4  مق 
فيليبس املناسب إزالة لوح غطاء قناة الاكبل.

5  مق بإزالة غطاء لوحة وصل USB عىل قاعدة املصباح الشًق من خالل فك 
ممسار فيليبس الصغري ورفعه عن الغطاء.

بالاكمريا
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اخللفية،  باإلضاءة  اخلاص  البرصية  األلياف  اكبل  برتكيب  10  مق 
الطويل  والطرف  املصباح  ملبيت  العلوي  باجلانب  القصري  الطرف 

بالذراع املتأرحج من األلياف البرصية املوجود جبوار املرآة.

11  يف حالة تثبيت برناجم تصوير يتوافق مع CE أو FDA، مق بتوصيل 
اكبل USB جبهاز المكبيوتر.

الطويل الطرف 

القصري الطرف 

وصل  لوحة  أو  مكبيوتر  جبهاز  للتوصيل  الطويل   USB اكبل  بتوصيل  8  مق 
وأعد تركيب لوح غطاء لوحة وصل USB، يعمل هذا عىل تأمني الاكبالت.

9  مق بتثبيت فلرت االنتشار اإلضايف والفلرت األزرق يف موضعه باستخدام 
العلوية يف برج املصباح الشًق، أعىل من مستوى  مشبك عىل األمعدة 

املرآة. مق مبحاذاة الفتحة مع قسم العمود املسطح.

بالمكبيوتر
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أدوات التحمك   10

زر االلتقاط
اضغط مرة واحدة من أجل "تثبيت اإلطار’

استخدم أزرار مراجعة الصور لتحديد أفضل إطار
اضغط مرة أخرى اللتقاط اإلطار احملدد

اختصارات لوحة املفاتيح
: + Ctrl + Alt

F6 العني اليرسى
F7 العني الميىن

F8 تثبيت اإلطار " تشغيل
F9 زمن تعرض أطول

F9 مراجعة تثبيت إطار الصور إىل األمام
F10 زمن تعرض أقل

F10 مراجعة تثبيت إطار الصور إىل اخللف

امللحقات/األجزاء البديلة الرمقية   
3020-P-7028 من الاكمريا إىل لوحة الوصل USB اكبل

3020-P-7029 من لوحة الوصل إىل المكبيوتر USB اكبل
3020-P-5039 جهاز إضاءة خاريج
3020-P-7034 فلرت انتشار إضايف

3020-P-7035 فلرت أزرق إضايف

ضبط إضاءة اخللفية 

أزرار التعرض واملراجعة 
يتيح الضغط عىل هذه األزرار ضبط تعرض الاكمريا

زيادة زمن التعرض (مليل ثانية(
مراجعة تثبيت إطار الصور إىل األمام

تقليل زمن التعرض (مليل ثانية(
مراجعة تثبيت إطار الصور إىل اخللف
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الكهرومغناطيسية االنبعاثات   – املُصنعة  وبيان الرشكة  توجهيات 
الكهرومغناطيسية  البيئة  يف  الستخدامه  الشّق   Keeler مصباح  ُصم  لقد 
املوحضة أدناه. وهيلع، فينبيغ عىل العميل أو املستخدم أن يتحقق من استخدامه 

يف بيئة كهذه.
التوجهيات  - الكهرومغناطيسية  البيئة  التوافق االنبعاثات اختبار 

مصباح Keeler الشّق ال يستخدم طاقة الرتددات الالسلكية إال 
الالسلكية  الرتددات  فانبعاثاته من  لذلك،  الداخلية.  بوظيفته  للقيام 
يف  تداخل  أي  تسبب  أن  احملمتل  من  وليس  للغاية  منخفضة 

القريبة منه. األجهزة اإللكرتونية 

املجموعة  1 انبعاثات الرتددات الالسلكية
CISPR 11

يعترب مصباح Keeler الشًق مناسًبا لالستخدام يف بيئة منشآت 
 Keeler مصباح  تصممي  يمت  مل  االحرتافية.  الصحية  الرعاية 

التوافقية. الشًق لالستخدام يف البيائت 

الفئة ب انبعاثات الرتددات الالسلكية
CISPR 11

الفئة أ التوافقية   االنبعاثات 
IEC 61000-3-2

متوافق اجلهد/ تقلبات 
االنبعاثات تذبذب 

IEC 61000-3-3

توجهيات وبيان الرشكة املُصنعة – املناعة من التداخل الكهرومغناطييس
لقد ُصم مصباح Keeler الشّق الستخدامه يف البيئة الكهرومغناطيسية املوحضة 
أدناه. وهيلع، فينبيغ عىل العميل أو املستخدم أن يتحقق من استخدامه يف بيئة كهذه.

 – الكهرومغناطيسية  البيئة 
التوجهيات التوافق مستوى   IEC مستوى اختبار

60601
املناعة اختبار 

مصباح Keeler الشقّي ال يستخدم طاقة 

الرتددات الالسلكية إال للقيام بوظيفته الداخلية. 

لذلك، فانبعاثاته من الرتددات الالسلكية منخفضة 

للغاية وليس من املحتمل أن تسبب أي تداخل يف 

األجهزة اإللكرتونية القريبة منه.

± 6 كيلو فولت تفريغ تالمس
± 8 كيلو فولت تفريغ هواء

± 6 كيلو فولت تفريغ تالمس
± 8 كيلو فولت تفريغ هواء

)ESD( التفريغ اإللكرتوستاتييك

IEC 6100-4-2 

ينبغي أن تكون جودة طاقة املصدر الرئييس كتلك 

التي تتميز بها منشآت الرعاية الصحية االحرتافية 

النموذجية

± 2 كيلو فولت لخطوط إمداد 
الطاقة

± 1 لخطوط إمداد الطاقة

± 2 كيلو فولت لخطوط إمداد 
الطاقة

± 1 لخطوط إمداد الطاقة

الجهد الكهريب الرسيع العابر/

املندفع.

IEC 61000-4-4

ينبغي أن تكون جودة طاقة املصدر الرئييس كتلك 

التي تتميز بها منشآت الرعاية الصحية االحرتافية 

النموذجية

± 1 كيلو فولت لخط )خطوط( 
إىل خط )خطوط(

خط )خطوط( ± 2 كيلو فولت 

اإلدخال/اإلخراج لخط )خطوط( 

± 1 كيلو فولت لخط )خطوط( 
إىل خط )خطوط(

خط )خطوط( ± 2 كيلو فولت 

اإلدخال/اإلخراج لخط )خطوط( 

 الزيادة املفاجئة يف الجهد الكهريب

IEC 61000-4-5 

ينبغي أن تكون جودة طاقة املصدر الرئييس 

كتلك التي تتميز بها بيئة منشآت الرعاية الصحية 

االحرتافية النموذجية. إذا احتاج مستخدم مصباح 

Keeler الشّقي إىل مواصلة التشغيل يف حاالت 
توقف املصدر الرئييس للطاقة، فيوىص بإمداد الجهاز 

بالطاقة من مصدر طاقة غري منقطع.

>5% UT

 %95>(  انحدار يف 
UT( مستوى 

40% UT

)%60 انحدار يف 
مستوى UT( عند 5 

دورات

70% UT

)%30 انحدار يف 
مستوى UT( عند 25 

دورة

>5% UT 
)> %95 انحدار يف 

مستوى UT( ملدة 5 ثوان

>5% UT

 %95>(  انحدار يف 
UT( مستوى 

40% UT

)%60 انحدار يف 
مستوى UT( عند 5 

دورات

70% UT

)%30 انحدار يف 
مستوى UT( عند 25 

دورة

>5% UT 
)> %95 انحدار يف 

مستوى UT( ملدة 5 ثوان

انحدارات الجهد الكهريب والتوقفات 

القصرية وتقلبات الجهد الكهريب عىل 

 خطوط إدخال اإلمداد بالطاقة

IEC 61000-4-11 

ينبغي أن تكون املجاالت املغناطيسية لرتدد الطاقة 

يف املستوى املميز للموقع النموذجي يف بيئة منشآت 

الرعاية الصحية االحرتافية النموذجية.

3  أمبري/مرت 3  أمبري/مرت  املجال املغناطييس لرتدد الطاقة

  )60/50 هرتز( 
IEC 61000-4-8 

مالحظة: UT يشري إىل اجلهد الكهريب ملصدر التيار املرتدد الرئييس قبل استخدام 
االختبار. مستوى 

االنبعاثات الكهرومغناطيسية   11
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الرتددات  ذات  احملمولة  االتصاالت  أجهزة  بني  هبا  املوىص  الفاصلة  املسافات 
Keeler الالسلكية واملصباح الشق من

لقد ُصم جهاز املصباح الشّق من Keeler حبيث ٌيستخدم يف بيئة 
للتحمك. ميكن  الالسلكية  للرتددات  التشويش املشع  كهرومغناطيسية خيضع فهيا 

أن يساعد العميل أو املستخدم لملصباح الشّق من Keeler يف احلد من التداخل 
الكهرومغناطييس من خالل احلفاظ عىل احلد األدىن من املسافة الفاصلة بني 

أجهزة االتصاالت احملمولة ذات الرتددات الالسلكية )أجهزة اإلرسال( واملصباح 
الشّق Keeler مكا هو موىص يف اجلدول أدناه، وذلك وفًقا للحد األقىص لطاقة 

اخلرج اخلاصة بأجهزة االتصاالت.
Rated maximum output 
power of transmitter )W(

Separation distance according to frequency of transmitter )m(

50 kHz to 80MHz 
d = 1.2√ p

80MHz to 800MHz
d = 1.2√ p

800MHz to 2.5GHz
d = 2.3√ p

0.01 0.12 0.12 0.23

0.01 0.37 0.37 0.74

1 1.2 1.2 2.3

10 3.7 3.7 7.4

100 12 12 23

الواردة  غري  اإلخراج  لطاقة  األقىص  احلد  عىل  املقدرة  اإلرسال  ألجهزة  بالنسبة 
باستخدام  )م(  باملرت   d هبا  املوىص  الفاصلة  املسافة  حتديد  ميكن  فإنه  أعــاله، 
لتصنيف  األقىص  احلد  هو   p حيث  اإلرســال،  جهاز  تردد  عىل  املطبقة  املعادلة 
اإلرسال. جلهاز  املصنعة  للرشكة  وفًقا  )واط(  بالواط  اإلرسال  جهاز  خرج   طاقة 

مالحظة:  عند 80 ميجا هرتز و800 ميجا هرتز، تنطبق املسافة الفاصلة اخلاصة بالرتدد األعىل. قد ال تنطبق هذه التوجهيات يف لك احلاالت. ألن انتشار الرتددات 
الكهرومغناطيسية تتأثر بامتصاص املباين واألجسام واألخشاص هلذه الرتددات واالنعاكس علهيا.

توجهيات وبيان الرشكة املُصنعة – املناعة من التداخل الكهرومغناطييس
لقد ُصم مصباح Keeler الشّق الستخدامه يف البيئة الكهرومغناطيسية 

املوحضة أدناه. وهيلع، فينبيغ عىل العميل أو املستخدم أن يتحقق من 
استخدامه يف بيئة كهذه.

التوجهيات  – الكهرومغناطيسية  البيئة  مستوى 
التوافق

اختبار  مستوى 
IEC 60601

املناعة اختبار 

جيب أال ُتستخدم أجهزة االتصاالت ذات الرتددات الالسلكية 

 Keeler القابلة للحمل والنقل بالقرب من أي جزء من مصباح
الشّق، مبا يف ذلك الاكبالت، مبسافة تزيد عن تزيد عن 

املسافات الفاصلة املوىص هبا احملسوبة من املعادلة املطبقة 
عىل تردد جهاز اإلرسال.

املسافة الفاصلة املوىص هبا

d = 1.2 √ p 3 جذر متوسط مربع  3 فولت
الجهد

الرتددات الالسلكية 

 املوصلة 

IEC 61000-4-6

d = 1.2 √ p 80 ميجا هرتز إىل 800 ميجا هرتز
d = 2.3 √ p 800 ميجا هرتز إىل 2.5 جيجا هرتز

 3 فولت/مرت 3 فولت/مرت
 80 ميجا هرتز إىل

2.5 جيجا هرتز

الرتددات الالسلكية املشعة

IEC 61000-4-3

حيث p هو الحد األقىص لتصنيف طاقة خرج جهاز اإلرسال مقدر بالواط )واط( 

وفقّا للرشكة املّصنعة لجهاز اإلرسال و d هي املسافة الفاصلة املوىص بها 

 مقدرة باملرت )مرت(.

يجب أن تقل شدة املجال الناتج من أجهزة اإلرسال الثابتة ذات الرتددات 

التوافق  مستوى  عن  الكهرومغناطيسية1،  املواقع  ألحد  مسح  يبينه  كام  الالسلكية، 
 يف كل نطاق تردد.2

            قد يحدث التداخل يف محيط األجهزة املميزة بهذا الرمز.

مالحظة:  عند 80 ميجا هرتز و800 ميجا هرتز، ينطبق نطاق الرتدد األعىل. قد ال تنطبق هذه التوجهيات يف لك احلاالت. ألن انتشار الرتددات الكهرومغناطيسية 

تتأثر بامتصاص املباين واألجسام واألخشاص هلذه الرتددات واالنعاكس علهيا.
1  ال ميكن التنبؤ عىل حنو نظري ودقيق بشدة املجال اخلارج من أجهزة اإلرسال الثابتة؛ مثل اهلواتف )اخللوية / الالسلكية( اليت تعمتد عىل احملطات الرئيسية 

الناجتة عن وجود  الكهرومغناطيسية  البيئة  لتقيمي  التلفزيوين.  والبث   FMو  AM براديو  والبث اخلاص  اهلواة  راديو  وأجهزة  الراديو األرضية احملمولة  وأجهزة 
أجهزة إرسال ثابتة ذات ترددات السلكية، جيب أن ُيرايع إجراء مسح ألحد املواقع الكهرومغناطيسية. إذا جتاوزت شدة املجال املقاسة يف املوقع الذي ٌيستخدم 
وإذا  للتحقق من تشغيله بشلك سلمي.  الشّق   Keeler مراقبة مصباح  فينبيغ  أعاله،  واملوحض  املطبق  الالسلكية  الرتددات  الشق مستوى   releeK فيه مصباح 

لوحظ أن أداء جهاز املصباح الشّق Keeler اكن غري عادي، فرمبا يستلزم األمر اختاذ املزيد من اإلجراءات، كإعادة توجيه اجلهاز أو تغيري ماكنه. 
2 يف نطاق الرتدد الذي يرتاوح بني 150 كيلو هرتز إىل 80 ميجا هرتز، ينبيغ أن تقل شدة املجال عن 3 فولت/مرت.
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رمق اجلزء مكونات النظام      
3020-P-2004 
3020-P-5030 
3020-P-5020

املصباح 40HDi الشيّق، مجموعة قياسية اكملة مع سطح املنضدة
الشيّق   املصباح 

 )PSU( وحدة اإلمداد بالطاقة

3020-P-2001 
3020-P-5030 
3020-P-5020

املصباح الشيًق 40HDi، وحدة حامل انكسار الضوء
الشيّق   املصباح 

)PSU( وحدة اإلمداد بالطاقة

3020-P-2014 
3020-P-5030 
3020-P-5020

املصباح الشيًق 40HDi، وحدة حامل انكسار الضوء )األسواق األمريكية فقط(
الشيّق   املصباح 

 )PSU( وحدة اإلمداد بالطاقة

رمق اجلزء مصدر اإلمداد بالطاقة     
3020-P-5020/ 
3020-P-7033

مع متوافق  متعدد  قابس   -/+  10% فولت(   240  –  100 )إدخال  املفتاح   وضــع 

 EN60601-1, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3

وحدة اإلمداد بالطاقة

IEC/EN 60601 12 فولت تيار مستمر: 2.5 أمبري يجب أن يكون متوافقّا مع ــراج مــصــدر  ــ ــ ــدرة إخ ــ قـ
بالطاقة اإلمداد 

 BS EN 60601-1 )معيار السالمة الكهربائية )الطبية يتوافق مع

 EN 60601-1-2 معيار التوافق املغناطييس

ISO 15004-1 أجهزة فحص العني - معيار املتطلبات األساسية وطرق االختبار

ISO 15004-2 أجهزة فحص العني - معيار خطر اإلشعاع البرصي

الظروف البيئية
الضغط الرطوبة درجة احلرارة

800 إىل 1060 هكتو باسكال %30 إىل 90% 10+ درجة مئوية إىل 35+ درجة مئوية  االستخدام

700 إىل 1060 هكتو باسكال %10 إىل 95%  التخزين -10 درجة مئوية إىل  55+ درجة مئوية 

500 إىل 1060 هكتو باسكال %10 إىل 95%   النقل -40 درجة مئوية إىل  70+ درجة مئوية 

اكمريا النظام الرمقي
الاكمريا  الاكمريا 

1200 x 1600  الدقة
فئة البكسل: 2 ميجا بكسل

املستشعر:”1/1.8 جحم 
 CCD :تقنية املستشعر 

المكبيوتر مواصفات جهاز  جهاز مكبيوتر معمتد طبًيا

وحدة املعاجلة املركزية: lntel Core 2 Duo 2.33 جيجا هرتز أو أعىل

الذاكرة: ذاكرة وصول عشوايئ " جيجا بت أو أعىل

منفذ USB: 2.0 أو أعىل

قرص ثابت رسعة 5200 لفة يف الدقيقة أو أكرث

نظام التشغيل: Microsoft Windows XP Service pack 3 أو أعىل،

Windows 7/8 32 بت أو 64 بت

الرباجم  متطلبات  ADF أو EC برناجم تصوير بالاكمريا يتوافق مع

الوزن، بالعبوة )بالتقريب(
20.0 كجم، العرض x العمق x الطول = x 54 x 75 45 سم املصباح الشيّق مع مسند الذقن

5.2 كجم، العرض x العمق x الطول = x 42 x 51 15 سم سطح املنضدة مع وحدة اإلمداد بالطاقة 
)PSU( ودرج امللحقات

IPxO امحلاية من دخول األجسام الصلبة 

 II جهاز طيب من الفئة 
قدرة العزل بني األجزاء الرئيسية والطرف األريض الوظييف توفر وسيلتان من امحلاية عىل األقل.

املواصفات الفنية   12
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الرشكة املصنعة  
Keeler Limited 

Clewer Hill Road
Windsor

Berkshire
SL4 4AA

اهلاتف املجاين 521251 0800
+44 )0( 1753 857177 هاتف   
+44 )0( 1753 827145 فاكس 

الواليات  مبيعات  مكتب 
املتحدة األمريكية

Keeler USA
456 Parkway

Broomall
PA 19008

USA

اهلاتف املجاين  5620 523 800 1
هاتف  4350 353 610 1
فاكس  7814 353 610 1

مكتب اهلند
Keeler India  

Halmer India Pvt. Ltd.
B1-401, Boomerang, Chandivali

Andheri )East(  Mumbai – 400072
India 

+91 )22( 6708 0405 هاتف  
+91 )99303( 11090 فاكس 

مكتب الصني
Keeler China,

1012B,  
KunTai International Mansion, 

12B ChaoWai St.
Chao Yang District, 

Beijing, 10020 
China

+86 )10( 51261868 هاتف  
+86 )10( 58790155 فاكس 

معلومات االتصال والتعبئة والتخلص   17

التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكرتونية املستعملة  
)ُيطبق يف دول االحتاد األورويب والدول األوروبية األخرى بواسطة أنمظة مجتيع 

مستقلة(.

يشري هذا الرمز املوجود عىل املنتج أو عىل العبوة وإرشادات االستخدام 
إىل أنه قد مت طرح اجلهاز يف السوق بعد أغسطس 2005، وأنه ال جيوز 

معاملة هذا املنتج عىل أنه من املخلّفات املزنلية.

لتقليل التأثري البييئ ملخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية )WEEE( وخفض جحم 
وإعادة  تدوير  إعادة  يمت  بأن  نويص  املخلفات،  مدافن  تدخل  اليت   WEEE خملفات 

استخدام هذه اجلهاز بعد انهتاء مدة صالحيته.

ــخــدام  ــول إعـــــادة اســت ــات حــ ــوم ــل ــع امل املـــزيـــد مـــن  ــت تــريــد  ــن إذا ك
B2B  Compliance بـــ  ــصــال  االت فـــرُيىج  املـُـجــمــعــة،  املخلفات  ــر  ــدوي  وت

عىل الرمق 676124 01691 )676124 1691 44+(. )اململكة املتحدة فقط(.

اإلصدار 4    EP59-70040




