
SPALTLAMPA  
BRUKSANVISNING
Komplement för digital enhet 
H-serien



K E E L E R  S P A LT L A M P A

Informationen i denna bruksanvisning får inte reproduceras vare sig i sin helhet eller delvis 
utan tillverkarens föregående skriftliga godkännande. Som en del av vår policy för fortlöpande 
produktutveckling förbehåller vi oss som tillverkare rätten till ändringar av specifikationer och annan 
information i detta dokument utan föregående meddelande.  

Copyright © Keeler Limited 2014. Utgiven i Storbritannien 2014.

w w w. k e e l e r. c o . u k



K E E L E R  S P A LT L A M P Aw w w. k e e l e r. c o . u k 1

INNEHÅLL

Klicka i innehållsförteckningen för att gå direkt till önskat avsnitt eller 
navigera med hjälp av knapparna ‘Nästa’ och ‘Tillbaka’ till höger.  Om du 
klickar på ‘Hem’ kommer du tillbaka till denna sida. .  

Inledning   2
Symboler som används i denna bruksanvisning  3 
och på spaltlampans förpackning

Indikationer för användning   4 
Avsedd användning/syfte med instrumentet
Kort beskrivning av instrumentet 

Säkerhet  5
Instruktioner för rengöring och desinfektion   7
Transport, förvaring och omgivande förhållanden

Installation och konfiguration av digital enhet  8
Reglage  11
Elektromagnetisk emission 12
Tekniska specifikationer 14
Kontaktuppgifter, förpackning och avfallshantering 15



K E E L E R  S P A LT L A M P A2

1 INLEDNING

Tack för att du har valt denna produkt från Keeler.

Denna bruksanvisning omfattar endast installation av hårdvaran för 
spaltlampan på den digitala kameraenheten (DCA), som för att kunna visa 
fotograferade bilder måste användas tillsammans med ett CE-märkt eller 
FDA-godkänt bildbehandlingsprogram som är installerat på en medicinskt 
godkänd dator. För detaljerad information om användning av Keeler 
spaltlampa, se bruksanvisningen för spaltlampan EP59-70040

Läs denna bruksanvisning noga innan du använder din Keeler 
spaltlampa, eftersom det säkerställer patientsäkerheten och ser till att 
du erhåller bästa prestanda från denna optiska precisionsenhet.

Denna bruksanvisning bör läsas tillsammans med bruksanvisningen för 
Keeler spaltlampa (EP59-70040). Kontakta din distributör om du inte 
har ett exemplar av den bruksanvisningen. 

w w w. k e e l e r. c o . u k
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2 SYMBOLER SOM ANVÄNDS I DENNA BRUKSANVISNING OCH PÅ ENHETENS FÖRPACKNING:

Tillverkarens namn och adress

Symbol för obligatorisk åtgärd      

Följ bruksanvisningen

Optisk strålningsrisk 

Varning: Farlig spänning 

Snubbelrisk

Het yta

Allmän varning

Typ B, använd del

Icke-joniserande strålning  

Skydda mot fukt 

Referensnummer

Serienummer 

Tillverkningsdatum

CE-märkningen på denna produkt visar att den har testats och uppfyller de 
krav som ställs i direktivet 93/42/EEG om medicinska anordningar

Denna sida upp

Materialet kan återvinnas Ömtåligt

Ömtåligt

Denna symbol på produkten eller dess förpackning och bruksanvisning 
anger att den har lanserats på marknaden efter augusti 2005 och att 
produkten inte får hanteras som hushållsavfall

Bruksanvisning 

Exponering +

Exponering –

PC-anslutning

KameraanslutningREF

SN
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3 INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING 5  KORT BESKRIVNING AV INSTRUMENTET 

4 AVSEDD ANVÄNDNING/SYFTE MED INSTRUMENTET

Denna Keeler spaltlampa är ett nätdrivet spaltlampsbiomikroskop 
avsett för användning vid undersökning av det främre ögonsegmentet, 
från hornhinnans epitel till linsens bakre kapsel. Det används för att 
underlätta diagnos av sjukdomar eller skador som drabbar det främre 
ögonsegmentets strukturella egenskaper.

Instrumentet är endast avsett att användas av lämpligt utbildad och 
behörig hälsovårdspersonal. 

Denna Keeler spaltlampa kan antingen monteras på en avsedd 
bordsskiva från Keeler eller på en bordsskiva från en annan leverantör 
(refraktionsenhet) av lämpligt utbildade tekniker.

Keeler Digital spaltlampa består av flera olika underenheter; belysningstorn, 
observationssystem, XYZ-bas, huvudstöd, digital kameraenhet, samt en bordsskiva 
med nätaggregat och tillbehörslåda (ej tillämpligt på refraktionsenhet)

Ljusstyrkan kontrolleras med en variabel reostat på XYZ-basen.   
Ett antal valbara filter ger användaren möjlighet att påverka 
undersökningsbelysningens egenskaper.

Den digitala modulen är monterad mellan förstoringstrumman och 
undersökningsoptiken och används för att ta en bild av patientens patologi.
 

Keeler spaltlampa är designad och konstruerad i enlighet med EU-
direktiv 93/42/EEG samt kvalitetsstandard enligt ISO 9000 och ISO 13485. 

CE-symbolen bekräftar att Keeler spaltlampa uppfyller 
bestämmelserna enligt EU-direktiv 93/42/EEG.

Klassificering:  CE-förordning 93/42 EEG: Klass I
 FDA: Klass II
 IEC/EN-standard 60601-1: H-serien - säkerhetsklass II
 Tillämpningsdel: Typ B
 Driftsätt: Kontinuerlig drift
 
Produktionsprocesser, testning, start, underhåll och reparationer måste utföras 
i strikt efterlevnad av gällande lagar och internationella referensstandarder.  

Spaltlampan är ett instrument med en ljuskälla som kan fokuseras så 
att den lyser in i ögat med en tunn ljusspalt.  Det används tillsammans 
med ett biomikroskop. Lampan möjliggör undersökning av det främre 
segmentet, eller de främre strukturerna och linsens bakre kapsel i det 
mänskliga ögat, vilket inkluderar ögonlocket, senhinnan, bindhinnan, 
regnbågshinnan, linsen och hornhinnan.  Undersökning med den 
binokulära spaltlampan ger en stereoskopiskt förstorad, detaljerad bild 
av ögats strukturer, vilket möjliggör anatomiska diagnoser för en rad 
ögontillstånd. Digitalkameran kan fotografera denna patologi.

w w w. k e e l e r. c o . u k

Enlig federal lag i USA får detta instrument endast säljas till läkare 
eller legitimerade användare eller på uppdrag av dessa.
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5  KORT BESKRIVNING AV INSTRUMENTET 6  SÄKERHET

FOTOTOXICITET
Eftersom längre tids exponering för hög ljusstyrka 
kan skada näthinnan, får instrumentet inte användas 
längre än nödvändigt och den inställda ljusstyrkan 
får inte överstiga vad som behövs för att ge en klar 

bild av de undersökta strukturerna. Instrumentet bör användas med filter 
som eliminerar UV-strålning (<400 nm) och om möjligt även med filter som 
filtrerar bort kortvågigt blått ljus (<420 nm).

Den fotokemiskt farliga dos som näthinnan utsätts för är en produkt av 
radiansen och exponeringstiden. Om radiansvärdet halveras behöver 
exponeringstiden dubbleras för att ge samma maximala exponeringsgräns.

Även om inga akuta optiska strålningsrisker har konstaterats för spaltlampor, 
rekommenderas ändå att ljusstyrkan som riktas in i patientens öga 
begränsas till den miniminivå som krävs för diagnostiken. Barn, personer 
utan lins och personer med ögonsjukdomar löper extra stor risk. Risken kan 
dessutom öka om personen som undersöks redan har exponerats för samma 
instrument eller genomgått ögonundersökning med annat instrument 
baserat på synligt ljus det senaste dygnet. Detta gäller särskilt om ögat har 
utsatts för näthinnefotografering.

Det är ett välkänt faktum att långvarig exponering av ögat för höga ljusstyrkor 
under längre tid kan medföra risk för fotiska/okulära skador.

Många oftalmologiska instrument belyser ögat med hög ljusstyrka. 
Ljusstyrkan hos Keeler spaltlampa kan regleras steglöst från max till 
noll. Dessutom har belysningssystemet ett inbyggt infrarött filter som 
reducerar IR-nivåerna.

Ljuset som emitteras från detta instrument kan vara farligt. Ju 
längre exponering, desto större risk för ögonskada. Exponering 
för ljus med maximal intensitet från detta instrument medför att 
säkerhetsriktlinjerna överskrids efter 11 minuter vid användande  
av en 90D tillsatslins och 45 minuter utan.

Keeler Ltd kan på begäran tillhandahålla ett diagram som visar 
instruments relativa spektrala uteffekt
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VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER         
Följ dessa föreskrifter för att säkerställa en säker användning av 
instrumentet

VARNINGAR
•  Använd aldrig instrumentet om det är synligt skadat. Inspektera det 

regelbundet med avseende på tecken på skador eller felaktig användning.

•  Kontrollera din Keeler-produkt med avseende på transport- eller 
lagerskador innan du använder den.

•  Använd inte instrumentet i närheten av brandfarliga gaser eller vätskor, 
eller i en syrgasrik miljö.

•  Enlig federal lag i USA får detta instrument endast säljas till läkare eller 
legitimerade användare eller på uppdrag av dessa.

•  Instrumentet är endast avsett att användas av lämpligt utbildad och 
behörig hälsovårdspersonal.

• Produkten får inte nedsänkas i vätskor.

•  Instrumentet får endast repareras och modifieras av specialutbildade 
tekniker på tillverkarens tekniska servicecenter eller av personal som är 
utbildad och certifierad av tillverkaren. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar 
för förluster och/eller skador till följd av obehöriga reparationer. Sådana 
åtgärder upphäver dessutom garantin.

•  Placera alla nätsladdar så att det inte finns risk för att någon snubblar 
eller skadar sig.

• Se till att dra ur nätsladden innan instrumentet eller basenheten rengörs.

•  Lampan kan bli mycket varm under användning – låt den alltid svalna 
innan du tar i den.

• Driftcykel 50% över 6 min, endast 12V lampa.

• Överskrid inte den maximalt rekommenderade exponeringstiden.

•  Om instrumentet utsätts för stötar eller slag (till exempel om det råkar 
falla i golvet) så att optiken eller belysningssystemet skadas, kan det vara 
nödvändigt att returnera instrumentet till tillverkaren för reparation.  

•  Var försiktig när du hanterar halogenlampor. Halogenlampor kan gå sönder 
om de repas eller skadas.

•  När du har tagit ur lampan ska du inte vidröra de elektriska 
lampkontakterna och patienten samtidigt.

•  Instrumentets ägare är ansvarig för att utbilda sin personal i korrekt 
användning av det.

•  Säkerställ att instrumentet eller instrumentbordet är placerat på ett jämnt 
och stabilt underlag.

•  Använd endast komponenter och tillbehör som är godkända av Keeler. 
Annars kan såväl säkerhet som prestanda försämras.

•  Stäng av efter varje användning Om du använder dammskydd: Tänk på 
risken för överhettning.

• Endast för inomhus bruk (skydda utrustningen från fukt).

•  All elektrisk utrustning kan störas av elektromagnetisk interferens. Om 
detta inträffar under användning ska du stänga av enheten och flytta den.

• Vidrör inte åtkomliga anslutningar och patienten samtidigt.

•  Keeler digital spaltlampa är inte avsedd att användas med trådlös teknik. 
Anslut inte en trådlös dongel i USB-porten.  Det är rekommenderat att 
inaktivera trådlös teknik i datorn för att förhindra obehörigas åtkomst till 
kameran. 

w w w. k e e l e r. c o . u k
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7  RENGÖRING OCH DESINFEKTION

       Se till att dra ur nätsladdar och USB-kablar innan 
instrumentet eller basenheten rengörs.

Utför endast manuell rengöring utan nedsänkning i någon vätska enligt 
beskrivningen nedan. Autoklavera inte enheten och sänk inte ned den i 
någon som helst rengöringsvätska. Koppla alltid bort strömförsörjningen 
innan enheten rengörs.

a  Torka av utsidan med en ren absorberande, dammfri trasa fuktad med 
vatten/diskmedel (2 %) eller vatten/isopropanol (70 %). Vidrör inte 
optiken.

b Var noga med att ingen vätska tränger in i instrumentet.
 Se till att trasan inte är indränkt i tvättlösning. 

c Torka ytorna noga för hand med en ren dammfri trasa.

d Hantera allt rengöringsavfall enligt lokala föreskrifter.

8  TRANSPORT, LAGRING OCH ANVÄNDNING

Följande omgivningsförhållanden rekommenderas för Keeler spaltlampa. 
Vid transport och lagring rekommenderas att spaltlampan förvaras i det 
ursprungliga emballaget från tillverkaren.

ARBETSMILJÖ
+10°C till +35°C
30% till 75% relativ luftfuktighet

TRANSPORT OCH LAGRING
Transport: -40°C till +70°C
Förvaring: -10°C till +55°C

Innan spaltlampan används första gången ska den ges 
möjlighet att uppnå rumstemperatur under flera timmar. 
Detta är särskilt viktigt om den har förvarats eller 
transporterats i kalla temperaturer. Annars kan allvarliga 
kondensationsproblem uppstå i optiken.

•  Keelers digitala spaltlampa får inte användas i närheten av kända 
källor till elektromagnetisk interferens (magnetisk resonanstomografi, 
datortomografi, radiofrekvensidentifiering, metalldetektorer, elektroniska 
varularm och andra elektromagnetiska säkerhetssystem).  För inte in 
Keeler digital spaltlampa i magnetresonansmiljöer.
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9  INSTALLATION AV DIGITAL ENHET

För Keeler spaltlampa av typen ‘Digital Ready’ måste en digital 
kameraenhet (DCA) köpas till separat. Kontakta Keeler eller din lokala 
distributör för mer information. 

Installera spaltlampan enligt anvisningarna i bruksanvisningen (IFU) 
EP59-70040. Kontakta din distributör om du inte har tillgång till ett 
exemplar av denna. 

1  Installera den digitala kameraenheten (DCA) - avlägsna försiktigt 
okularenheten från förstoringsblocket genom att lösgöra låsratten 
samtidigt som du stadigt håller i okularen.  Okularenheten är 
konstruerad med laxstjärt för att passa in i förstoringsblocket.

2  Montera den digitala kameraenheten på baksidan av 
förstoringsblocket och dra åt låsratten för att hålla den på plats.

3  Placera okularenheten på baksidan av digitalkameran och 
fastgör den genom att dra åt låsratten. 

Försiktighet måste vidtas för att undvika att det kommer 
smuts eller damm på de optiska komponenterna.

låsratt
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4  Vrid svängarmen till endera sidan av enheten och avlägsna 
kabelkanalens täckplåt med hjälp av en stjärnskruvmejsel. 

5  Avlägsna locket till USB-hubben på spaltlampans bas genom att lossa 
de små stjärnskruvarna och lyfta av locket. 

6  Anslut den kortare USB-kabeln (3020-P-7028) till uttaget på 
undersidan av digitalkameraenheten och till rätt uttag på USB-hubben 
under spaltlampans bas.  Se till att det finns gott om lös kabellängd vid 
USB-hubben för att möjliggöra rotation av slitlampans arm.  

7  Dra kabeln i spåret i spaltlampans arm och återplacera 
täckplåten. 

till kamera
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8  8 Anslut den längre USB-kabeln för anslutning till PC:n till hubben 
och återplacera USB-hubbens täckplåt, det håller kablarna på plats. 

 

9  Kläm fast diffusorn och blåfiltret på plats på de upprätta stagen på 
spaltlampans torn, över spegeln.  Passa in öppningen över stagets platta del. 

10  Anslut den fiberoptiska kabeln till bakgrundsbelysningen. Den 
korta änden ska anslutas till ovansidan av lampkåpan och den 
längre till den fiberoptiska svängarmen bredvid spegeln.  

11  Om CE-märkt eller FDA-godkänd bildbehandlingsprogramvara 
har installerats, anslut USB-kabeln till datorn.

till PC

lång ände

kort ände
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JUSTERING AV BAKGRUNDSBELYSNING  

EXPONERINGS- OCH BILDVISNINGSKNAPPAR 
Vid tryck på dessa knappar justeras kamerans exponering

Öka exponeringstiden (millisekunder)
Visa stillbilder framåt

Minska exponeringstiden (millisekunder) 
Visa stillbilder bakåt

10  REGLAGE

AVTRYCKARE    
Tryck en gång för att skapa en stillbild
Använd bildvisningsknapparna för att välja den 
bästa bilden. Tryck igen för att skapa en bild av 
den valda bildrutan.  

KORTKOMMANDON FÖR  
TANGENTBORDET   
Ctrl + Alt + : 
F6 Vänster öga
F7 Höger öga
F8 Stillbild / Avtryckare 
F9 Längre exponeringstid
F9 Visa stillbilder framåt 
F10 Kortare exponeringstid
F10 Visa stillbilder bakåt

DIGITALA TILLBEHÖR/RESERVDELAR   
USB-kabel, kamera till hubb 3020-P-7028 
USB-kabel, hubb till PC 3020-P-7029
Extern belysningsanordning 3020-P-5039
Hjälpdiffusor   3020-P-7034
Blått hjälpfilter   3020-P-7035
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Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk emission
Keeler spaltlampa är avsedd att användas i en elektromagnetisk 
omgivning enligt nedanstående. Kunden eller användaren ska säkerställa 
att den används i en sådan omgivning.

Emissionstest Efterlevnad Elektromagnetisk omgivning – vägledning

RF-emission
CISPR 11

Grupp  1 Keeler spaltlampa använder bara RF-energi för 
sin interna funktion. Därför är RF-emissionerna 
mycket låga och sannolikt inte orsak till eventuell 
interferens i elektronisk utrustning intill.

RF-emission
CISPR 11

Klass B Keeler spaltlampa är lämplig för användning 
i professionella hälso- och sjukvårdslokaler. 
Keeler spaltlampa är inte avsedd för användning 
i hemmiljö. Harmonisk emission 

IEC 61000-3-2
Klass A

Spänningsvariationer  
/flimmeremissioner
IEC 61000-3-3

Uppfylld

Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet
Keeler spaltlampa är avsedd att användas i en elektromagnetisk omgivning 
enligt nedanstående. Kunden eller användaren ska säkerställa att den 
används i en sådan omgivning.

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Efterlevnadsnivå Elektromagnetisk miljö – 
vägledning

Elektrostatisk 
urladdning (ESD).
IEC 6100-4-2

± 6 kV kontakt
± 8 kV luft

± 6 kV kontakt
± 8 kV luft

Keeler spaltlampa använder 
bara RF-energi för sin 
interna funktion. Därför är 
RF-emissionerna mycket 
låga och sannolikt inte orsak 
till eventuell interferens i 
elektronisk utrustning intill.

Elektriska snabba 
transienter/utbrott.
IEC 61000-4-4

± 2 kV för 
spänningsförsörjning
± 1 kV för 
spänningsförsörjning

± 2 kV för 
spänningsförsörjning
± 1 kV för 
spänningsförsörjning

Nätspänningens kvalitet ska  
motsvara den i en typisk 
hälso- eller sjukvårdslokal.

Strömspikar.
IEC 61000-4-5

± 1 kV fas till fas
± 2 kV fas för in-/
utfaser

± 1 kV fas till fas
± 2 kV fas för in-/
utfaser

Nätspänningens kvalitet ska 
motsvara den i  en typisk 
hälso- eller sjukvårdslokal.

Spänningsfall, korta 
avbrott och variationer i  
spänningsförsörjningen.
IEC 61000-4-11

<5% UT

(> 95% fall i UT)
40% UT
(60% fall i UT) under 5 
cykler
70% UT 
(30% fall i UT) under 
25 cykler
<5% UT
(95% fall i UT) under 
5 s

<5% UT

(> 95% fall i UT)
40% UT

(60% fall i UT) under 
5 cykler
70% UT 
(30% fall i UT) under 
25 cykler
<5% UT

(95% fall i UT) under 
5 s

Nätspänningens kvalitet
ska motsvara den i en typisk 
hälso- eller sjukvårdslokal. 
Om användaren av Keeler
spaltlampa behöver 
kunna fortsätta driften 
under strömavbrott 
rekommenderas att 
instrumentet strömförsörjs 
via ett avbrottsfritt 
kraftaggregat (UPS).

Magnetfält vid 
nätfrekvens (50/60 Hz). 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Magnetfält vid nätfrekvens 
bör ligga på en nivå 
karakteristisk för en typisk 
placering i en typisk hälso- 
eller sjukvårdslokal

Obs: UT är nätspänningen innan applicering av testnivån. 

11 ELEKTROMAGNETISK EMISSION
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Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet
Keeler spaltlampa är avsedd att användas i en elektromagnetisk 
omgivning enligt nedanstående. Kunden eller användaren ska säkerställa 
att den används i en sådan omgivning.

Immunitetstest IEC 60601
Testnivå

Efterlevnadsnivå Elektromagnetisk miljö – vägledning

Bärbar och mobil radiofrekvent 
kommunikationsutrustning bör 
inte användas närmare en Keeler 
spaltlampa, inklusive kablar, än de 
rekommenderade avstånd som kan 
beräknas med den ekvation som gäller 
för sändarens frekvens.

Rekommenderat avstånd

Överförd RF 
IEC 61000-4-6

3 Vrms 3 V d = 1,2 √ p

Utstrålad RF
IEC 61000-4-3

3 V/m 
80MHz to 
2,5GHz

3 V/m d = 1.2 √ p  80 MHz till 800 MHz 
d = 2,3 √ p 800 MHz till 2,5 GHz

Där p är den högsta sändareffekten i 
watt (W) enligt sändartillverkaren och 
d är det rekommenderade avståndet i 
meter (m).
Fältstyrkor från fasta RF-sändare, såsom 
de fastställs vid en elektromagnetisk 
analys¹, bör understiga efterlevnadsnivån 
i varje frekvensområde.²
            Interferens kan uppstå i närheten 

av utrustning märkt med denna 
symbol.

Obs:  För 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet. Dessa riktlinjer är inte tillämpliga för alla situationer. 
Elektromagnetisk strålning påverkas av absorption och reflektion från byggnadsdelar, föremål och människor.

1  Fältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för mobiltelefoni eller sladdlösa telefoner, amatörradio, AM-, FM- och 
TV-sändare kan inte förutsägas teoretiskt med någon större säkerhet. För analys av den elektromagnetiska omgivningen 
i fråga om fasta RF-sändare bör en elektromagnetisk analys av anläggningen övervägas. Överstiger den uppmätta 
fältstyrkan där Keeler spaltlampa är placerad gällande efterlevnadsnivå för radiofrekvent strålning måste Keeler 
spaltlampa kontrolleras med avseende på normal drift. Om ett onormalt beteende observeras kan det bli nödvändigt med 
ytterligare åtgärder, såsom att vrida eller flytta din Keeler spaltlampa. 

2 Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna understiga 3 V/m.

Rekommenderade avstånd mellan mobil radiofrekvent 
kommunikationsutrustning och Keeler spaltlampa
Keeler spaltlampa är avsedd för användning i en elektromagnetisk 
omgivning där radiofrekvent strålning hålls under kontroll. Kunden 
eller användaren av Keeler spaltlampa kan bidra till att förebygga 
elektromagnetisk interferens genom att upprätthålla ett minsta avstånd 
mellan mobil radiofrekvent kommunikationsutrustning (sändare) och 
Keeler spaltlampa enligt vad som rekommenderas nedan för maximal 
uteffekt hos kommunikationsutrustningen.

Sändarens högsta 
uteffekt (W)

Avstånd relaterat till sändarens frekvens (m)

50 kHz till 80 MHz 
d = 1,2√ p

80 MHz till 800 MHz
d = 1,2√ p

800 MHz till 2,5 GHz
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

För sändare med en maximal uteffekt som inte anges ovan kan det 
rekommenderade avståndet d i meter (m) fastställas med den tillämpliga 
ekvationen för sändarens frekvens, där p är sändarens maximala uteffekt i 
watt (W) enligt sändartillverkaren.
Obs:  Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för den högre frekvensen. Dessa riktlinjer är inte tillämpliga för alla situationer. 

Elektromagnetisk strålning påverkas av absorption och reflektion från byggnadsdelar, föremål och människor.
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DIGITAL SYSTEMKAMERA
Kamera Upplösning 1600 x 1200 

Pixlar Klass: 2 MPixel 

Sensorstorlek: 1/1.8” 

Sensorteknik: CCD

PC-specifikation Medicinskt godkänd PC

CPU: Intel Core 2 Duo 2.33GHz eller större

Minne: 1Gb RAM eller mer

USB-port: 2.0 eller senare version

Hårddiskhastighet 5200 rpm eller mer 

Operativsystem: Microsoft Windows XP Service pack 3 eller 
senare versioner, 

Windows 7/8 32-Bit eller 64 Bit

Programvarukrav CE-märkt eller FDA-godkänd bildbehandlingsprogramvara 
för kamera

VIKT, EMBALLERAD (UNGEFÄRLIG)
Spaltlampa med hakstöd 20,0 kg, 75 x 54 x 45 cm B x D x H

Bordsskiva med nätaggregat och 
tillbehörslåda 5,2 kg, 51 x 42 x 15 cm B x D x H

SKYDD MOT INTRÅNG IPxO

KLASS II ME UTRUSTNING  
Isoleringen mellan nätaggregat och funktionell jord erbjuder åtminstone två skyddsmekanismer.

SYSTEMKOMPONENTER Artikelnummer

Spaltlampa 40HDi, standardenhet komplett med bordsskiva 
Spaltlampa  
PSU 

3020-P-2004
3020-P-5030
3020-P-5020

Spaltlampa 40HDi, Refraktionsenhet med stativ 
Spaltlampa  
PSU

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

Spaltlampa 40HDi, Refraktionsenhet med stativ (endast USA) 
Spaltlampa  
PSU 

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

STRÖMFÖRSÖRJNING Artikelnummer

Nätaggregat
Switchat aggregat, (100–240V ingång) ±10 % med flera 
vägguttagsadaptrar som uppfyller EN 60601-1, EN 
61000-6-2 och EN -1-6-3

3020-P-5020/ 
3020-P-7033

Nätadapterns 
utspänning ± 12V likspänning: 2,5 A, måste uppfylla IEC/EN 60601

Uppfyller Elsäkerhet (medicinsk) BS EN 60601-1 

Elektromagnetisk kompatibilitet EN 60601-1-2 

Oftalmologiska instrument – Grundläggande krav och 
testmetoder ISO 15004-1
Oftalmologiska instrument - Optisk strålningsrisk ISO 
15004-2

MILJÖ
Temperatur Luftfuktighet Tryck

Användning +10°C till +35°C 30% till 90% 800 hPa till 1060 hPa

Förvaring -10°C till +55°C 10% till 95% 700 hPa till 1060 hPa

Transport -40°C till +70°C 10% till 95% 500 hPa till 1060 hPa

12 TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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TILLVERKARE  
Keeler Limited 
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA

Gratissamtal i  
Storbritannien 0800 521251
Tel  +44 (0) 1753 857177
Fax +44 (0) 1753 827145

FÖRSÄLJNINGSKONTOR I USA
Keeler USA
456 Parkway
Broomall
PA 19008
USA

Kostnadsfritt (USA) 1 800 523 5620
Tel  1 610 353 4350
Fax 1 610 353 7814

KONTOR I INDIEN
Keeler India  
Halmer India Pvt. Ltd.
B1-401, Boomerang, Chandivali
Andheri (East)  Mumbai – 400072
Indien  

Tel  +91 (22) 6708 0405
Fax +91 (99303) 11090

KONTOR I KINA
Keeler China,
1012B,  
KunTai International Mansion, 
12B ChaoWai St.
Chao Yang District, 
Beijing, 10020 
Kina

Tel  +86 (10) 51261868
Fax +86 (10) 58790155

AVFALLSHANTERING AV GAMMAL ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING 
(Gäller inom EU och andra europeiska länder med egna 
återvinningssystem).

Denna symbol på produkten eller dess förpackning och 
bruksanvisning anger att den har lanserats på marknaden 
efter augusti 2005 och att produkten inte skall hanteras som 
hushållsavfall.

För att minska miljöpåverkan från elektroniskt och elektriskt avfall samt 
för att minimera volymerna av sådant avfall på soptippar rekommenderar 
vi att denna utrustning vid slutet av sin livscykel lämnas till en 
återvinningscentral för återvinning och återanvändning.

Om du vill ha mer information om återvinning och återanvändning kan du 
kontakta miljöförvaltningen i din kommun.

EP59-70040   Utgåva  4

17  KONTAKTUPPGIFTER SAMT INFORMATION OM FÖRPACKNING OCH AVFALLSHANTERING




