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Johdanto
Kiitos Haag-Streit-laitteen hankinnasta. Kun noudatat huolellisesti tätä käyttöohjetta,
voimme taata tuotteemme toimivan luotettavasti ja ongelmitta.

VAROITUS!
Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Se sisältää
tärkeää tietoa käyttäjän ja potilaan turvallisuudesta.

HUOMAUTUS!
For USA only: Federal law restricts this device to sale by or on the order
of a physician or licensed practitioner.

VAROITUS!
Laite on varustettu voimakkain LED-valoin. Tiettyjä lääkkeitä saavien
potilaiden liiallinen valosäteilyannos saattaa kohonneen valoherkkyyden
vuoksi aiheuttaa fototoksisia haittavaikutuksia.
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1 Turvallisuus
VAARA!
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa aineellisia
vahinkoja tai vaaran potilaille tai käyttäjille.

VAROITUS!
Näitä varoituksia on ehdottomasti noudatettava, jotta laite olisi
turvallinen sekä käyttäjälle että potilaille.

HUOMAUTUS!
Tärkeää tietoa, lue huolella.

1.1 Huomautuksia näistä käyttöohjeista
HUOMAUTUS!
Näissä käyttöohjeissa desimaalierottimena käytetään pistettä.

1.2 Ympäristöolosuhteet
Lämpötila −40 °C ... +70 °C

Ilmanpaine 500 hPa ... 1060 hPa

Kuljetus

Suhteellinen kosteus 10 % ... 95 %

Lämpötila −10 °C ... +55 °C

Ilmanpaine 700 hPa ... 1060 hPa

Säilytys

Suhteellinen kosteus 10 % ... 95 %

Lämpötila +10 °C ... +35 °C

Ilmanpaine 800 hPa ... 1060 hPa

Käyttö

Suhteellinen kosteus 30 % ... 90 %

1.3 Toimitus ja pakkauksen avaaminen
• Tarkista ennen pakkauksen avaamista, näkyykö siinä merkkejä huolimattomasta

käsittelystä tai vaurioista. Jos pakkauksessa on vaurioita, tee ilmoitus laitteen
toimittaneelle kuljetusyritykselle.

• Ota laite pakkauksesta yhdessä kuljetusyrityksen edustajan kanssa. Laadi
raportti mahdollisista vaurioituneista osista. Raportissa on oltava sekä sinun että
kuljetusyrityksen edustajan allekirjoitus.

• Jätä laite muutamaksi tunniksi pakkaukseen ennen purkamista (kondensaatio).
• Tarkista laite vahinkojen varalta purkamisen jälkeen.
• Lähetä vialliset laitteet asianmukaisesti pakattuna.
• Säilytä pakkausmateriaalit siltä varalta, että niitä voidaan käyttää laitteen

palauttamiseen tai muuttokuljetukseen.
• Rakolamppu ja pääpidike on asennettava sähköeristetylle ja palonkestävälle

pöydälle.
• Kiskosuojukset (a) estävät rakolamppua kaatumasta.
• Tarkista varusteita yhdistävien osien (esim. ruuvien ja pikaliitinten) tiivis kiinnitys.

1.4 Asennukseen liittyvät varoitukset
VAROITUS!
• Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa.

Laitteen saavat asentaa, ottaa käyttöön ja sitä muuttaa vain
koulutettu ammattihenkilöstö.

• Vieras laite on liitettävä standardin EN 60601-1 mukaisesti.
• Vain alkuperäisiä Haag-Streitin varaosia saa käyttää.
• Tämän laitteen käyttöä muiden laitteiden vieressä tai päällekkäin

muiden laitteiden kanssa on vältettävä, sillä se voi johtaa
virheelliseen toimintaan. Jos tällainen käyttö on välttämätöntä, tätä
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ja muita laitteita on tarkkailtava normaalin toiminnan
varmistamiseksi.

• Laite on maadoitettu turvallisesti vain, jos se on kytketty
sairaalalaatui seen pistorasiaan. (Ei koske EU-maita).

• Laite on sijoitettava niin, että pistoke on aina helposti saatavilla ja
laite on helposti erotettavissa verkkovirrasta.

1.5 Käyttö ja ympäristö
VAARA!
Älä milloinkaan käytä laitetta räjähdysalttiilla alueilla, joilla käytetään
höyrystyviä liuotinaineita (esim. alkoholi, bensiini) tai syttyviä
nukutusaineita.

VAROITUS!
• Sammuta laite aina käytön jälkeen. Muuten pölysuojusta

käytettäessä syntyy ylikuumentumisvaara.
• Laitetta ei saa käyttää lähellä korkeataajuuksisia kirurgisia laitteita

eikä radiotaajuussuojatussa magneettikuvaushuoneessa, koska
sähkömagneettiset häiriöt ovat voimakkaita.

• Kannettavia radiotaajuustietoliikennelaitteita (mukaan lukien
oheislaitteet, kuten antennikaapelit ja ulkoiset antennit) ei saa
käyttää alle 30 cm:n etäisyydellä mistään laitteen osasta, Haag-
Streitin määrittämät kaapelit mukaan lukien. Muussa tapauksessa
tämän laitteen suorituskyky voi heikentyä.

HUOMAUTUS!
• Vain pätevä henkilökunta saa käyttää tuotetta. Koulutus on laitteen

käyttäjän vastuulla.
• Tätä laitetta saa käyttää vain luvussa "Käyttötarkoitus" annettujen

ohjeiden mukaisesti.

1.6 Valotoksisuus
VAROITUS!
• Tämän laitteen valo voi olla vahingollista. Silmävaurion riski kasvaa

säteilyn pitkittyessä. Tällä laitteella annettu 152 sekuntia pidempi
säteily maksimiteholla johtaa altistusraja-arvojen ylitykseen.

• Koska pidempiaikainen voimakas valo voi vahingoittaa
verkkokalvoa, laitteen pitkäaikaista käyttöä silmätutkimuksen aikana
on vältettävä. Rakolampussa on suojasuodattimet, jotka rajoittavat
valon spektrin 400–750 nm:iin. Tarkempia tietoja säteilystä saa
pyydettäessä.

• Verkkokalvon saama fotokemiallinen altistus koostuu kirkkaudesta ja
valotusajasta. Kirkkauden vähetessä puoleen valotusajan raja-arvon
saavuttamiseen tarvittava aika kaksinkertaistuu. Rakolamppujen
säteilyn ei ole osoitettu aiheuttavan akuuttia optista säteilyriskiä.
Suosittelemme kuitenkin, että potilaan verkkokalvolle osuvan valon
voimakkuutta vähennetään kunkin diagnoosin vaatimaan
mahdolliseen minimitasoon. Alttiimpia ovat lapset, kaihileikatut ja
silmäsairaat potilaat. Riski voi kohota myös silloin, kun verkkokalvo
altistuu 24 tunnin kuluessa samasta tai toisesta laitteesta lähtevälle
näkyvälle valolle. Tämä pätee erityisesti tilanteisiin, joissa
verkkokalvosta on otettu valokuva salamavalon kanssa.

1.7 Desinfiointi
HUOMAUTUS!
Laitetta ei tarvitse, mutta sen voi desinfioida. Tarkempia tietoja löytyy
luvusta "Huolto".

1.8 Takuu ja tuotevastuu
• Haag-Streitin tuotteita saa käyttää vain tuotteen mukana toimitettujen

asiakirjojen mukaisesti.
• Käsittele tuotetta luvun "Turvallisuus" mukaisesti. Huolimaton käsittely voi

vaurioittaa tuotetta ja aiheuttaa myös takuun raukeamisen.
• Väärästä käsittelystä vaurioituneen tuotteen käyttö voi aiheuttaa

henkilövahinkoja, joista valmistaja ei ole vastuussa.
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• Haag-Streit ei anna takuita, joko suoria tai epäsuoria eikä myöskään epäsuoria
takuita kaupattavuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

• Haag-Streit ei ole vastuussa tuotteen käytöstä johtuvista tapaturmista tai
seuraamuksista.

• Tuotteella on myyjän antama rajoitettu takuu.
• Lisävarusteena saatavaa T-kärkeä on säilytettävä sen alkuperäisessä

pölysuojuksessa ja suojattava suoralta auringonvalolta.
• For USA only: This product is covered by a limited warranty, which may be

reviewed at www.haag-streit-usa.com.

1.9 Ilmoitusvelvollisuus
HUOMAUTUS!
Laitteeseen liittyvistä vakavista haittatapahtumista on ilmoitettava Haag-
Streitille ja maasi jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

1.10 Symbolien selitys

Noudata käyttöohjetta Lue käyttöohje huolella läpi

Yleisvaroitus, lue mukana
toimitettu dokumentaatio

Eurooppalainen vaatimusten
mukaisuusvakuutus

Valmistuspäivä Valmistaja

Haag-Streitin viitenumero Sarjanumero

Valmistajan tuotemerkki Haag-
Streit AG

Vihje: Hävittäminen, ks. luku
"Hävittäminen"

Listattu eurooppalainen
valtuutettu edustaja Lääkinnällinen laite

TÜV Rheinland -testimerkintä,
INMETRO Brasil -hyväksyntä

MET-merkintä, hyväksytty
Yhdysvalloissa ja Kanadassa

2 Käyttötarkoitus
Rakolamppubiomikroskooppi on tarkoitettu käytettäväksi silmätutkimuksessa. Sillä
diagnosoidaan ja dokumentoidaan silmän rakenteellisiin ominaisuuksiin vaikuttavia
sairauksia tai vammoja.

2.1 Laitteen kuvaus
Rakolampun osia ovat:
• Stereomikroskooppi
• Rakovalo
• Instrumentin alusta
• Otsatuki ja leukatuki
Valaistusjärjestelmä ja biomikroskooppi on kiinnitetty kojeen jalustaan, jota
käytetään ohjaussauvalla. Ohjaussauva mahdollistaa rakolampun siirtämisen vaaka-
ja pystysuunnassa tutkimuspöydän poikki. Molempia elementtejä −
valaistusjärjestelmää ja biomikroskooppia − voidaan kääntää asteittain navassa
toisistaan riippumatta.
Tukeva päätuki on kiinnitetty pöytään. Sekä pöydän että leukatuen korkeus on
säädettävissä, mikä mahdollistaa potilaan miellyttävän ja tukevan tutkimusasennon
laitteen liikealueen ulkopuolella. Ei-invasiivinen laite on kosketuksessa potilaaseen
vain leukatuessa ja otsanauhassa.

2.1.1 Laitteen käyttäjät
Käyttäjät ovat päteviä lääketieteen ammattilaisia, kuten silmälääkäri, optometristi,
optikko, sairaanhoitaja ja tutkija tai muu pätevä asiantuntija paikallisen
lainsäädännön sallimalla tavalla.

2.2 Lääketieteellinen tarkoitus
Tällä laitteella on seuraava lääketieteellinen tarkoitus:
• Silmän etuosan sairauksien diagnosointi ja seuranta
• Silmän etuosan vaurioiden diagnosointi ja seuranta
• Silmän etuosan anatomian ja fysiologisen tai patologisen tilan tutkiminen

2.2.1 Käyttöaiheet
Rakolampun käyttö on indisoitu seuraaviin sairauksiin:
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• Silmään vaikuttavat paikalliset ja systeemiset sairaudet
• Etusegmentin leesiot ja viat
• Akuutit infektiot ja tulehdukset
• Silmän vierasesineiden havaitseminen
• Muu silmän vamma

2.2.2 Kehon osa
Rakolamppu on tarkoitettu ihmissilmän, erityisesti silmän etuosan (esim.
silmäluomet, ripset, sidekalvo, sarveiskalvo, etukammio, värikalvo ja linssi),
tutkimiseen.

2.2.3 Potilaan asento
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi sellaisten potilaiden hoidossa, jotka pystyvät
istumaan rakolampun edessä, joiden pää lepää päätukea vasten vakaassa
asennossa ja jotka pystyvät ymmärtämään ja noudattamaan ohjeita.

2.2.4 Vasta-aiheet
Ei tunnettuja vasta-aiheita.

2.3 Toimintaperiaatteet
• Rakolampussa käytetään fokaalisen valon periaatetta: Mikroskoopin

tarkennuspiste ja valaistus yhtyvät toisiinsa.
• Mikroskoopin varsi ja valaisuvarsi on kiinnitetty instrumentin jalustaan: Molempia

voidaan kääntää erikseen samalle pystyakselille.
• Instrumentin jalustaa voidaan siirtää kaikilla kolmella akselilla.
• Valaistaessa läpinäkyvää materiaalia kapealla ja terävällä rakovalolla, optista

osaa voidaan suurentaa ja tarkastella mikroskoopilla.
• Potilaan pää tuetaan korkeussäädettävään päätuen pidikkeeseen, jotta tutkimus

voidaan suorittaa nopeasti ja mukavasti sekä lääkärin että potilaan kannalta.

2.3.1 Käyttöympäristö
Rakolamppu on tarkoitettu käytettäväksi terveydenhoitolaitoksissa, kuten
sairaaloissa ja lääkärin, optometristin ja optikon vastaanotolla. Rakolampun
optimaalisen toiminnan varmistamiseksi ympäristön valaistusta on vaimennettava
kuvan kontrastin parantamiseksi. Iiriksen transluminaatiota tai yksityiskohtien suurta
suurennosta varten kapealla raolla, huone on ehkä pimennettävä kokonaan.

2.4 Kliininen hyöty
Rakolampun käyttö mahdollistaa suurennettavan silmän järjestelmällisen tutkimisen
ja sellaisten patologisten diagnoosien tekemisen, jotka ovat saattaneet jäädä
tunnistamatta ja jotka hoitamattomina olisivat voineet johtaa sokeutumiseen.
Tuotteen kliiniset edut ylittävät mahdolliset potilaalle aiheutuvat jäännösriskit.

3 Johdanto
Rakolamppu koostuu valonlähteestä ja binokulaarisesta mikroskoopista. Koko laite
liikkuu silmien edessä laitteen pohjan varassa. Valonlähteessä on monipuoliset
säätömahdollisuudet, joiden avulla silmän lähes näkymättömät alueet saadaan
näkyviin. Rakolamppuun on saatavana myös erilaisia lisävarusteita yleistutkimusten
lisäksi.

3.1 Laitteen osat
1. Lampun johto
2. Pääpidike
3. Otsatuki
4. Otsatuen korkeusmerkki (potilaan

silmä)
5. Säädettävä fiksaatiolamppu
6. Leukatuki
7. Leukatuen korkeussäätö
8. Hajotuslevy
9. LED LI 900 -valaisinpää (katso

erilliset ohjeet)
10. Vipu suodattimen vaihtoon
11. Rakokuvan kulman mitta-asteikko

(5° välein)
12. Valaisupeili
13. Hengityssuojain (lisävaruste)
14. Suojakansi
15. Valoyksikkö / mikroskoopin kulma-

asteikko

16. Mikroskooppivarren valon
lukitusruuvi

17. Mikroskooppivarren lukitusruuvi
18. Rakoleveyden säädin
19. Raon pituus / kalvoasteikko
20. Raon pituus, raon pyöritys, sininen

suodatin ja fiksaatiotähtiohjaus
21. Lisävarusteiden kiinnityskohdan

suojaruuvi
22. Stereomikroskooppi ja okulaarit
23. Okulaarit
24. Objektiivin vaihtovipu
25. Stereomikroskoopin kiinnitysruuvi
26. Keskitysruuvi
27. Kallistuskulman säädin 0−20°
28. Ohjaussauvan alustan lukitusruuvi
29. Kiskosuojukset
30. Säätövipu
31. Liukulevy
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4 Laitteen koonti / asennus
VAROITUS!
• Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa.

Laitteen saavat asentaa, ottaa käyttöön ja sitä muuttaa vain
koulutettu ammattihenkilöstö.

• Ota yhteys Haag-Streitin edustajaan asennusta, käyttöönottoa ja
järjestelmän muutoksia varten. Yhteystiedot löytyvät sivustollta
www.haag-streit.com.

• Vain alkuperäisiä Haag-Streitin varaosia saa käyttää.

4.1 Mikroskooppi ja valo
• Rakolamppu pakataan ja toimitetaan valmiiksi asennettuna. Kuljetussuojat on

poistettava ennen käyttöönottoa.

4.2 Verkkolaite
HUOMAUTUS!
• Huomioi vastaavat Haag-Streit-käyttöohjeet. Lisätietoa saat

ottamalla yhteyttä Haag-Streit-edustajaan.
• Tätä laitetta saa käyttää vain PS-LED- ja PS-LED HSM 901 Haag-

Streit-virtalähteiden ja RM02-vapautusmoduulin kanssa.

4.3 Rakoasetuksen kitkan säätö
Oikean säätönupin (18) keskellä olevan pienen ruuvin
avulla voidaan säätää näiden säätönuppien
kiertoliikkeen kitkaa. Ruuvia hivenen oikealle
kääntämällä (sisäänpäin) kitka on voimakkaampaa,
vasemmalle kääntämällä (ulospäin) vähäisempää.
Kitkaa on oltava sen verran, ettei rako liiku itsestään.
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5 Käyttöönotto
Laite voidaan kytkeä päälle ja pois päältä virtalähteen päävirtakytkimestä. Kun
laitteessa on virta, keinukytkimessä palaa vihreä valo.

5.1 Virran kytkeminen laitteeseen
• Yhdistä verkkolaite verkkovirtaan ja paina keinukytkintä. Kun laitteessa on virta,

keinukytkimessä palaa vihreä valo.
• Säädä valonmäärää kiertopainikkeesta alueella ’1’–’10’.

6 Käyttö
6.1 Okulaarien säätö

HUOMAUTUS!
Okulaarit on ennen ensimmäistä tutkimusta säädettävä erikseen
tutkimuksen tekijän taittokyvyn mukaisesti. Aseta toimitukseen kuuluva
tarkennussauva (32) suojakannen (14) tilalle ja käännä sen musta
projektiopinta oikealle mikroskoopin akseliin nähden. Käännä valaistus
ja mikroskooppi takaisin keskiasentoon (0°).

14. Suojakansi
32. Säätövipu
33. Uritettu okulaarinen refraktiorengas

ja diopteriasteikko

• Kumpikin okulaari voidaan säätää diopteriasteikolla (33) varustetusta
säätörenkaasta niin, että projisoitu rako näkyy tarkkana. Säätö tapahtuu
plussasta (+) miinukselle (−) alhaisella suurennoksella.

• Tämän jälkeen pupillin etäisyys tulee asettaa mikroskoopilla.

6.2 Potilaan valmistelu
• Jotta otsa ja leuka pysyisivät hyvin paikallaan, pöydän korkeus on säädettävä

niin, että potilas istuu etunojassa.

• Jotta vain tutkittava silmän osa valaistaisiin, raon korkeus on säädettävä niin,
ettei häiritsevää ylivalaistusta synny.

• Potilasta koskettavat osat (päätuki) on desinfioitava ennen jokaista käyttökertaa
(katso käyttöohje "Pääntuki").

• Rakolamppu on sammutettava jokaisen tarkastuksen jälkeen "Käytöstäpoisto"-
luvun mukaisesti.

6.3 Laitteen käyttö
VAROITUS!
Sammuta laite aina käytön jälkeen. Muussa tapauksessa on olemassa
ylikuumenemisen vaara, jos käytössä on suojaava pölysuojus.

• Säädä säätöruuvilla (7) leukatuki (6) niin, että potilaan silmät ovat kohdakkain
pääpidikkeessä olevan mustan merkin (4) kanssa.

• Aseta okulaarit (23) uritettuja renkaita kääntämällä tutkimuksen tekijän
taittokyvyn mukaisesti ja säädä silmien etäisyys.

• Sytytä valo kääntämällä verkko-osan kytkintä.
• Säädä rakolampun korkeutta säätövivulla (30), kunnes valonsäde ja

mikroskoopin akseli ovat silmien korkeudella.
• Hieman tutkijaan päin osoittavalla säätövivulla (30) voidaan siirtää koko laitetta,

kunnes rako näkyy tarkkana sarveiskalvolla. Karkeasäätö tehdään paljaalla
silmällä; Hienosäätö tapahtuu helposti yläosasta hallittavaa säätövipua
kääntämällä ja stereomikroskoopilla (22) tarkkailemalla.

• Raon leveyttä säädellään vasemmalle tai oikealle säätönupilla (17), samoin kuin
stereomikroskoopin ja valon välistä kulmaa.

• Rakokuvaa voidaan säätää valonsäteen suuntaimen säätimellä (20)
vertikaalisesti, horisontaalisesti tai vinosti. (Rasteriväli 45°, 90 ja 135°;
rajoitinväli 0° ja 180°, asteikkoväli 5°).

• Jotta silmänpohjaa voitaisiin tutkia esteettä myös 3 ja 10 asteen sivukulmissa,
käytetään lyhyempää peiliä (12), joka kääntää valon säätimellä (20) 90° ja
kulmansäätimen (27) avulla 5 asteen välein sekä kääntää valon ja mikroskoopin
keskiasentoon (0°).

• Stereomikroskoopin suurennusta voidaan muuttaa rakovalossa BM 900
vaihtamalla objektiivit vivulla (24) tai vaihtamalla okulaarit.

• Etulinssejä ja kontaktilaseja käytetään silmän silmänpohjan tutkimiseen.
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Hajavalo:
Diffuusorin (8) liittäminen eteen luo hajavaloa. Tämä mahdollistaa yleiskuvan
seurannan, ja sitä voidaan käyttää yleiskuvan tallentamiseen kuvausmoduulilla.
Epäsuora valo:
Epäsuorassa valossa tutkimista varten keskitysruuvi (26) löysätään, jolloin rakokuva
siirtyy pois kasvojen keskikentästä. Ruuvin kiinnittäminen keskittää rakokuvan
uudelleen.
Raon kallistus:
Säätimellä (27) valoa voidaan kallistaa 5 asteen välein. Näin valo osuu
horisontaaliseen rakoon vinosti alhaalta päin. Rakoa kallistamalla saadaan
heijastamaton kuva kontaktilaseilla (silmänpohja ja gonioskopia) ja luupilla.
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6.4 Suodatinten ja himmentimen säädöt
a. Auki
b. Harmaasuodatin (10 %)
c. Punavapaa suodatin
d. Vara-aukko halkaisijaltaan 15 mm:n suodattimelle (0 / -0.2), paksuus 2.5 mm
e. Fiksaatiotähti (etenkin amblyopisten lasten fiksaatiotutkimukseen)
f. Himmentimen aukot ø 8, 5, 3, 2, 1 ja 0.2 mm

g. Rakoleveyden osoitin: 1–8 mm
h. Sinisuodatin

6.5 Fiksaatiotähti
• Kalvolevyn kääntäminen ääriasentoon vasemmalle kytkee

fiksaatiotähden päälle, ja "S"-symboli ilmestyy ikkunaan. Tähti
projisoidaan tietyissä tutkimuksissa silmänpohjaan ja se näkyy
samanaikaisesti potilaalle, jota kehotetaan kiinnittämään katse
tähden keskellä näkyvään aukkoon. Näin tutkija näkee, mihin
potilas on tarkentanut katseensa eniten.

• Fiksaatiotähteä käytetään tyypillisesti makulan alueen
laserhoidoissa. Mikrostrabismi voidaan myös tunnistaa
heijastamalla fiksaatiotähti. Fiksaatiotähteä käytetään yleisimmin
esiasetetun punavapaan suodattimen kanssa.

6.6 Mikroskooppi ja okulaari
Mikroskoopin suurennusta voidaan muuttaa vaihtamalla pyörivään torniin kiinnitetty
objektiivi tai vaihtamalla okulaarit. Linssiä vaihdettaessa vain vipu (40) on
säädettävä välille 1x-1.6x. Tällöin tutkimusta ei tarvitse keskeyttää, eikä

mikroskooppia tarvitse säätää uudelleen. Tämä muutos muuttaa
kokonaissuurennuksen arvosta 10x-arvoon 16x (okulaarissa 10x) ja arvosta 25x
arvoon 40x (okulaarissa 25x).

34. Suurennuksen vaihtovipu
35. Prismakotelo
36. Okulaarin kiinnitys
37. Diopteriasteikko okulaareille 16x

tutkimuksen tekijän taittokyvyn säätöön
(± 8 D)

38. Diopteriasteikko okulaareille 10x
tutkimuksen tekijän taittokyvyn säätöön
(± 8 D)

39. Indeksi (valkoinen piste)
40. Okulaari 10x tai 25x

7 Sammuttaminen
LED-valo voidaan sammuttaa valonsäätimillä. Tällöin verkkokytkimessä on edelleen
virtaa, ja siinä palaa vihreä valo. Virta voidaan katkaista täysin kääntämällä
keinukytkin asentoon 0 = POIS. Tällöin virta on katkaistu molemmilta puolilta.

HUOMAUTUS!
Irrota laitteen verkkokytkin pistorasiasta, jos laite on pitkään käyttämättä.



12

DANSKNORSK ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI БЪЛГАРСКИMAGYAR ČESKYSUOMI

© HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No. 1500.7200492-04180 – 18. Edition / 2021 – 08

8 Tekniset tiedot
8.1 Rakovalo

HUOMAUTUS!
Voimme tarvittaessa antaa tarkempia tietoja säteilystä.

Aallonpituusalue rako valaistus 400–750 nm

Aallonpituusalue taustavalaistus 400–750 nm

Rakokuvan leveys 0–8 mm jatkuva

Rakokuvan pituus 1–8 mm jatkuva

Valokentät, halkaisija ø 8 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0.2 mm

Testimerkki Fiksaatiotähti

Rakokuvan käännettävyys 0 – 90°

Rakovalon kallistus mikroskoopin akseliin
vaakasuunnassa

Horisontaalinen ± 90°, vertikaalinen
0–20°

Suodattimet Sininen, punainen poisto (vihreä),
harmaa (10 %)

HUOMAUTUS!
Lisätietoja on LI 900 -LED-valon käyttöohjeessa.

8.2 Stereomikroskooppi
Stereokulma: 13°

Suurennoksen säätönuppi: 1x ja 1.6x

Suurennos 10x okulaarilla 10x ja 16x (vakio)

Suurennos 25x okulaarilla 25x ja 40x

Okulaarien diopterisäätö +8...−8 diopteria

Pupillien etäisyys 54 – 94 mm

Linssi 1× / 1.6× / 1× / 1.6×

Okulaari 10× / 10× / 25× / 25×

Yhteissuurennus 10× / 16× / 25× / 40×

Objektikentän halkaisija 18 mm / 11.3 mm / 8 mm / 5 mm

8.3 Instrumentin alusta
Käyttö: Säätövivun ohjaus yhdellä kädellä kolmessa eri

suunnassa.

Instrumentin alustan
säätö:

100 mm (pituus), 100 mm (sivu), 30 mm (korkeus)

8.4 Mitat
Paino: 11.4 kg 12.7 kg (ilman verkkolaitetta, pääpidikettä ja

lisävarusteita)

Mitat P × L × K: 290 × 332 × 700 mm

Pakkaus P × L ×
K:

420 × 510 × 780 mm

9 Huolto
VAROITUS!
• Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa.

Laitteen saavat asentaa, ottaa käyttöön ja sitä muuttaa vain
koulutettu ammattihenkilöstö.

• Ota yhteys Haag-Streitin edustajaan asennusta, käyttöönottoa ja
järjestelmän muutoksia varten. Yhteystiedot löytyvät sivustollta
www.haag-streit.com.

• Vain alkuperäisiä Haag-Streitin varaosia saa käyttää.
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LED-valo on huoltovapaa koko elinikänsä ajan.

9.1 Laitteen tarkastus
Tarkasta rakolamppu seuraavasti:
• Työnnä testitanko säteittäisliikkeen laakeriin kohdistaen samalla pinta

mikroskooppiin oikeassa kulmassa.
• Aseta raon pituudeksi 8 mm.
• Aseta valaistuksen voimakkuudeksi 50 %.
• Aseta mikroskoopin suurennos maksimiin.
• Aseta okulaarit siten, että testitanko on tarkennettuna. Käännä samalla okulaaria

puolelta (+) toiselle (-).
• Kaikissa suurennoksissa testitangon rakenteen on näyttävä terävänä.
• Sulje rakojen reunat noin 0.5 mm:iin. Reunojen pitää näkyä terävänä.
• Avaa lovetut reunat kokonaan ja käännä testitankoa 45°; terävän alueen on

oltava testitangon keskellä.

9.2 Huolto
Pitkän käyttöiän takaamiseksi laite on puhdistettava viikoittain ohjeiden mukaisesti.
Kun laite ei ole käytössä, peitä se pölysuojalla. Anna valtuutetun huoltoteknikon
tarkistaa laite kerran vuodessa.

9.3 Puhdistus ja desinfiointi
Haag-Streit-rakolamput ja niiden lisävarusteet voidaan tarvittaessa puhdistaa
käyttövalmiilla kertakäyttöisillä desinfiointipyyhkeillä (70-prosenttinen etanoli)
huolellisesti pyyhkien. Pintaa suojaavat desinfiointiaineet (voivat sisältää
aldehydejä), kuten esim. Kohrsolin FF, ovat myös sallittuja.

VAROITUS!
• Mainitut valmisteluohjeet eivät koske tonometrin mittalaitteita.
• Tonometrin mittausprismat on puhdistettava erillisen ohjeen

mukaisesti.
• Liian vahvat tai aggressiiviset desinfiointiaineet tai puhdistusnesteet,

kuten vetyperoksidi, vahingoittavat laitteen pintaa ja pinnoitetta.
• Älä käytä sumutteita.
• Noudata valmistajan antamia turvaohjeita.

• Älä käytä liian märkiä liinoja.
• Purista tarvittaessa esikostutettu liina kuivemmaksi.
• Varo nesteiden joutumista laitteen sisään.
• Noudata annettuja vaikutusaikoja.
• Puhdista optiset pinnat desinfioinnin jälkeen erityispehmeällä

optisella liinalla.

HUOMAUTUS!
IP-luokka: IPX0 (Laitetta ei ole suojattu nesteiltä)

9.4 Valopeilin vaihto
Pääset peiliin käsiksi parhaiten kääntämällä mikroskoopin pois valon edestä ja
taivuttamalla sitä kahden napsautuksen verran.

VAROITUS!
Käytä vain peiliä, jossa on eränumero (LOT).

9.5 Pölysuojus
Kun rakolamppua ei käytetä, se suositellaan suojattavaksi
pölysuojuksella.
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10 Liite
VAROITUS!
• Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa.

Laitteen saavat asentaa, ottaa käyttöön ja sitä muuttaa vain
koulutettu ammattihenkilöstö.

• Ota yhteys Haag-Streitin edustajaan asennusta, käyttöönottoa ja
järjestelmän muutoksia varten. Yhteystiedot löytyvät sivustollta
www.haag-streit.com.

• Vain alkuperäisiä Haag-Streitin varaosia saa käyttää.

10.1 Lisävarusteet / toiminnalliset osat / irrotettavat osat /
kulutustarvikkeet
Osat REF
10x okulaari, jossa ristikko pituuden ja kulman määrittämiseksi. 1400265

Okulaari 25x 1400337

25x okulaari McIntyre-vertailuruudukolla 1400340

Kiinnitysalusta ruuvilla AT 900, tyyppi R, rakolamppuun BM 900 1022449

Vaihtopeili, lyhyt 1001591

Hengityssuoja (rakolamppu BQ/BM/BP) 1007129

Hienojakoinen harja optiikan puhdistamiseen 1001398

Kontaktilasit Noudata Goldmann kontaktilasien / diagnostiikan /
laserin käyttöohjetta

Applanaatiotonometri Katso käyttöohjeet "Applanation tonometer AT 900 /
AT 870" ja "Applanation tonometer AT 900 D"

Pääpidike Noudata pääpidikkeen käyttöohjetta

10.2 Lakisääteisiä määräyksiä
• Laite on kehitetty ja valmistettu normien EN 60601-1, EN ISO 10939 ja EN ISO

15004-2 mukaisesti.
• Yhdisteltäessä erilaisia sähköisiä lääkintä- ja/tai muita laitteita on huomioitava

normi EN 60601-1.
• CE-hyväksyntä vahvistaa laitteen yhteensopivuuden lääkinnällisiä laitteita

koskevan asetuksen 2017/745 kanssa.
• Laite täyttää standardin EN 60601-1-2 sähkömagneettista yhteensopivuutta

koskevat vaatimukset. Tuote on kehitetty niin, että sen sähkömagneettiset
häiriöt ovat lakisääteisellä tasolla eivätkä häiritse muita ympäristössä olevia
laitteita.

• Laitteen häiriönsietokyky on myös normien mukainen.
• Laitteen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi tilata Haag-Streitilta.
• Lakisääteisiä tapaturman ehkäisymääräyksiä on noudatettava.

10.3 Luokitus
Normi EN 60601-1 Suojausluokka I

Toimintatapa Pitkäaikainen käyttö

Lääkinnällisiä laitteita koskeva CE-
asetus 2017/745

Luokka I

FDA Luokka II

10.4 Hävittäminen
Elektroniikka- ja sähköromu on hävitettävä erillään talousjätteestä.
Tämä laite on myyty 13.08.2005 jälkeen. Laitteen asianmukaisesta
hävityksestä antaa lisätietoja paikallinen Haag-Streit-edustajasi. Näin
taataan, ettei haitallisia aineita pääse ympäristöön ja että arvokkaat
raaka-aineet voidaan kierrättää.
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10.5 Standardienmukaisuus
EN 60601-1

EN 60601-1-2

EN ISO 10939

EN ISO 15004-2

10.6 Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat ohjeet ja
valmistajan selvitys (EMV)
10.6.1 Yleistä
Tämä laite täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset
standardin IEC 60601-1-2:2014 (4. painos) mukaisesti. Laite on rakennettu niin, ettei
sen sähkömagneettisten häiriösuureiden tuotanto ja säteily yleisesti häiritse
määräysten mukaisessa käytössä, ja laite itse osoittaa kestävänsä kohtuullisesti
sähkömagneettisia häiriösuureita.

VAROITUS!
• Lääketieteelliset sähkölaitteet ja järjestelmät edellyttävät

sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta erityisiä toimenpiteitä
ja ne on asennettava tässä käyttöohjeessa olevien
sähkömagneettisten yhteensopivuusohjeiden mukaisesti.

• Muiden kuin laitteen valmistajan mainitsemien tai toimittamien
lisävarusteiden, muuntajien ja johtojen käyttö saattaa johtaa laitteen
sähkömagneettisten päästöjen lisääntymiseen tai
sähkömagneettisen häiriönsiedon heikkenemiseen ja
toimintahäiriöihin.

• Kolmannen osapuolen laitteet saa kytkeä vain IEC 60601-1 -
standardin mukaisesti.

10.6.2 Päästöhäiriöt
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai tämän tuotteen käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään
sellaisessa ympäristössä.

Päästötesti Vaatimustenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö − ohjeet
Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11

Ryhmä 1 Tämä tuote käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siksi sen radiotaajuuspäästöt
ovat erittäin alhaisia eivätkä ne todennäköisesti aiheuta häiriöitä läheisiin sähkölaitteisiin.

Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11

Luokka B

Harmoniset päästöt
IEC 61000-3-2

Ei oleellinen.

Jännitevaihtelut/välkyntä
IEC 61000-3-3

Ei oleellinen.

Tämä tuote soveltuu käytettäväksi kaikissa tiloissa, myös kotitalouksissa ja laitoksissa, jotka on liitetty
suoraan kotitalouksille sähköä toimittavaan julkiseen pienjänniteverkkoon.
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10.6.3 Sähkömagneettinen häiriönsieto testattu (osa 1)
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai tämän tuotteen käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään
sellaisessa ympäristössä.

Häiriönsietotesti IEC 60601 -testitaso Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö − ohjeet
Sähköstaattinen purkaus (ESD)
IEC 61000-4-2

± 8 kV kosketus
± 2, ± 4, ± 8, ± 15 kV ilma

± 8 kV kosketus
± 2, ± 4, ± 8, ± 15 kV ilma

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista
laattaa. Jos lattia on päällystetty synteettisellä
materiaalilla, suhteellisen kosteuden on oltava
vähintään 30 %.

Nopea sähköinen transientti/
purske
IEC 61000-4-4

± 2 kV, 100 kHz virtajohdoille *
± 1 kV, 100 kHz tulo-/lähtöjohdoille *

± 2 kV, 100 kHz virtajohdoille *
± 0.5, ± 1 kV, 100 kHz tulo-
/lähtöjohdoille *

Verkkovirran on oltava laadultaan liikehuoneisto- tai
sairaalakäyttöön sopivaa.
* Ei koske tasavirtaa ja tulo-/lähtövirtaa, jos kaapeli <
3 m.

Syöksyaalto
IEC 61000-4-5

± 0.5, ± 1 kV johdosta johtoon *
± 0.5, ± 1, ± 2 kV johdosta maahan *

± 1 kV johdosta johtoon *
± 0.5, ± 1, ± 2 kV johdosta maahan *

Verkkovirran on oltava laadultaan liikehuoneisto- tai
sairaalakäyttöön sopivaa.
* Ei koske tasavirtaa ja tulo-/lähtövirtaa, jos kaapeli <
3 m.

Jännitekuopat, lyhyet katkokset
ja jännitevaihtelut
virransyöttölinjoissa
IEC 61000-4-11

0 % U T: 0.5 jaksoa 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° ja 315°

0 % U T: 1 sykli 0°:ssa

0 % U T: 250/300 jaksoa 0°:ssa

70 % U T: 25/30 jaksoa 0°:ssa

0 % U T: 0.5 jaksoa 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° ja 315°

0 % U T: 1 sykli 0°:ssa

0 % U T: 250/300 jaksoa 0°:ssa

70 % U T: 25/30 jaksoa 0°:ssa

Verkkovirran on oltava laadultaan liikehuoneisto- tai
sairaalakäyttöön sopivaa.
Jos laitteen on toimittava jatkuvassa käytössä myös
sähkökatkojen aikana, on suositeltavaa, että laite saa
virran keskeytymättömästä virtalähteestä tai akusta.

UT on vaihtovirtajännite (100 − 240 V) ennen
testitason soveltamista.

Verkkotaajuuden (50/60 Hz)
magneettikenttä
IEC 61000-4-8

3 A/m
50/60 Hz

30 A/m
50/60 Hz

Verkkotaajuuden magneettikenttien tulee vastata
tasoltaan tyypillistä kaupallista ympäristöä tai
sairaalaympäristöä.



17

DANSKNORSK ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI БЪЛГАРСКИMAGYAR ČESKYSUOMI DANSK NORSKΕΛΛΗΝΙΚΗHRVATSKIPOLSKIБЪЛГАРСКИ MAGYARČESKY SUOMI

© HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No. 1500.7200492-04180 – 18. Edition / 2021 – 08

10.6.4 Sähkömagneettinen häiriönsieto testattu (osa 2)
Siirrettäviä ja kannettavia radiotaajuisia laitteita ei saa käyttää lähettimen taajuuteen sovellettavalla yhtälöllä laskettua suositusetäisyyttä lähempänä tätä tuotetta tai sen osia,
kaapelit mukaan lukien.
Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettisen säteilyn etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten absorptio ja heijastuminen
niistä. Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelinten (matkapuhelinten/langattomien) tukiasemien ja matkaviestimien maa-asemien, amatööriradioiden, AM- ja FM-
radiolähetysten ja TV-lähetysten, kenttävoimakkuuksia ei voida teoreettisesti ennustaa tarkasti. Kiinteiden radiotaajuuslähettimien aiheuttaman sähkömagneettisen
ympäristön arvioimiseksi on harkittava paikan päällä tehtävää sähkömagneettista tutkimusta.

Häiriönsietotesti IEC 60601 -testitaso Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö − ohjeet
Johtuva radiotaajuus
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz ISM-kaistojen
ja radioamatöörikaistan
ulkopuolella *

6 Vrms
150 kHz – 80 MHz ISM-kaistoilla
ja radioamatöörikaistalla *

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz ISM-kaistojen
ja radioamatöörikaistan
ulkopuolella *

6 Vrms
150 kHz – 80 MHz ISM-kaistoilla
ja radioamatöörikaistalla *

Säteilevä radiotaajuus
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2.7 GHz
80% AM 1 kHz

3 V/m
80 MHz – 6 GHz
80% AM 1 kHz

Kentän läheisyys langattomasta
radiotaajuusviestintälaitteesta
IEC 61000-4-3

27 V/m
380 – 390 MHz
50% PM 18 Hz
28 V/m
430 – 470 MHz
FM ± 5 kHz poikkeama, 1 kHz
sini
9 V/m
704 – 787 MHz
50% PM 217 Hz
28 V/m
800 – 960 MHz
50% PM 18 Hz

27 V/m
380 – 390 MHz
50% PM 18 Hz
28 V/m
430 – 470 MHz
FM ± 5 kHz poikkeama, 1 kHz
sini
9 V/m
704 – 787 MHz
50% PM 217 Hz
28 V/m
800 – 960 MHz
50% PM 18 Hz

Jos tilan, jossa tuotetta käytetään, mitattu kenttävoimakkuus ylittää
soveltuvan radiotaajuuden vaatimustenmukaisuustason, tuotteen
normaali toiminta on varmistettava tarkkailemalla. Jos laite ei toimi
normaalisti, sitä on ehkä siirrettävä tai sen asentoa on muutettava.

Vähimmäisetäisyys lasketaan seuraavalla kaavalla:

E on häiriönsietotestin taso [V/m]
d on vähimmäisetäisyys [m]
P on maksimiteho [W]

Langattoman radiotaajuuslaitteen suurin lähtöteho ja testattu
erotusetäisyys (30 cm:n etäisyydellä):

TETRA 400: maks. 1.8 W
GMRS 460, FRS 460: maks. 2 W
LTE Band 13 and 17: maks. 0.2 W
GSM 800/900: maks. 2 W
TETRA 800: maks. 2 W
iDEN 820: maks. 2 W
CDMA 850: maks. 2 W
LTE Band 5: maks. 2 W
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28 V/m
1700 – 1990 MHz
50% PM 217 Hz
28 V/m
2400 – 2570 MHz
50% PM 217 Hz
9 V/m
5100 – 5800 MHz
50% PM 217 Hz

28 V/m
1700 – 1990 MHz
50% PM 217 Hz
28 V/m
2400 – 2570 MHz
50% PM 217 Hz
9 V/m
5100 – 5800 MHz
50% PM 217 Hz

GSM 1800/1900: maks. 2 W
CDMA 1900: maks. 2 W
DECT: maks. 2 W
LTE Band 1, 3, 4, 25: maks. 2 W
UMTS: maks. 2 W
Bluethooth: maks. 2 W
WLAN 802.11b/g/n: maks. 2 W
RFID 2450: maks. 2 W
LTE Band 7: maks. 2 W
WLAN 802.11 a/n: maks. 0.2 W

Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden
läheisyydessä:

* ISM-kaistat (teollinen, tieteellinen ja lääkinnällinen) 150 kHz:n ja 80 MHz:n välisellä alueella ovat: 6.765 – 6.795 MHz, 13.553 – 13.567 MHz, 26.957 – 27.283 MHz, 40.66
– 40.7 MHz. Amatööriradiokaistat 0.15 MHz:n ja 80 MHz:n alueella ovat: 1.8 MHz – 2 MHz, 3.5 – 4.0 MHz, 5.3 – 5.4 MHz, 7 – 7.3 MHz, 10.1 – 10.15 MHz, 14 – 14.2 MHz,
18.07 – 18.17 MHz, 21.0 – 21.4 MHz, 24.89 – 24.99 MHz, 28.0 – 29.7 MHz, 50.0 – 54.0 MHz.

Jos tilan, jossa tuotetta käytetään, mitattu kenttävoimakkuus ylittää edellä mainitun sovellettavissa olevan radiotaajuuden vaatimustenmukaisuustason, tuotetta
tarkkailemalla on varmistettava, että se toimii normaalisti. Jos laite ei toimi normaalisti, sitä on ehkä siirrettävä tai sen asentoa on muutettava.
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10.6.5 Kannettavan ja siirrettävän radiotaajuutta käyttävän viestintälaitteen ja tämän tuotteen välinen suositeltu etäisyys
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa radiotaajuushäiriöitä valvotaan. Asiakas tai tämän tuotteen käyttäjä voi auttaa estämään
sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä minimietäisyyden kannettavien ja siirrettävien radiotaajuuslaitteiden (lähettimien) ja tämän tuotteen välillä alla olevan taulukon ja
viestintälaitteen maksimilähtötehon mukaisesti.

Etäisyys lähettimen taajuuden mukaan [m]

Lähettimen nimellinen
maksimilähtöteho [W]

150 kHz – 80 MHz ISM- ja
radioamatöörikaistojen ulkopuolella *

d = 1.2 √P **

150 kHz – 80 MHz ISM- ja
radioamatöörikaistoilla *

d = 2.0 √P

800 MHz – 2.7 GHz (määritä
langattomat radiotaajuuslähettimet

taulukossa aiemmin)
d = 2.0 √P

0.01 0.12 0.20 0.20

0.1 0.38 0.63 0.63

1 1.2 2.0 2.0

10 3.8 6.3 6.3

100 12 20 20

Jos lähettimen enimmäislähtövirtaa ei ole mainittu yllä, suositeltu etäisyys d metreinä [m] voidaan määrittää lähettimen taajuuteen sovellettavalla yhtälöllä, jossa P on
lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen enimmäislähtövirta watteina [W].

* ISM-kaistat (teollinen, tieteellinen ja lääkinnällinen) 150 kHz:n ja 80 MHz:n välisellä alueella ovat: 6.765 – 6.795 MHz, 13.553 – 13.567 MHz, 26.957 – 27.283 MHz, 40.66
– 40.7 MHz. Amatööriradiokaistat 0.15 MHz:n ja 80 MHz:n alueella ovat: 1.8 MHz – 2 MHz, 3.5 – 4.0 MHz, 5.3 – 5.4 MHz, 7 – 7.3 MHz, 10.1 – 10.15 MHz, 14 – 14.2 MHz,
18.07 – 18.17 MHz, 21.0 – 21.4 MHz, 24.89 – 24.99 MHz, 28.0 – 29.7 MHz, 50.0 – 54.0 MHz.
** Kaavat ovat peräisin IEC 60601-1-2 -standardin painoksesta 3.
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