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Wstęp
Dziękujemy za wybór urządzenia firmy Haag-Streit. Dokładne przestrzeganie zasad
określonych w niniejszej instrukcji użytkowania zapewni niezawodne i
bezproblemowe korzystanie z naszego produktu.

OSTRZEŻENIE!
Przed przyjęciem tego produktu do eksploatacji należy dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa użytkownika i pacjenta.

WSKAZÓWKA!
Wyłącznie dla USA: Prawo federalne (USA) zezwala na sprzedaż tego
urządzenia wyłącznie przez lekarza lub licencjonowanego lekarza lub na
jego zlecenie.

OSTRZEŻENIE!
To urządzenie jest wyposażone w diody LED o wysokiej intensywności
świecenia. Nadmierne promieniowanie wobec pacjenta przyjmującego
określone leki w ramach terapii może – z uwagi na zwiększoną
fotowrażliwość – spowodować fototoksyczne działania uboczne.
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1 Bezpieczeństwo
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie
materiału lub stworzyć zagrożenie dla pacjentów bądź użytkowników.

OSTRZEŻENIE!
Należy bezwzględnie przestrzegać tych ostrzeżeń, aby zagwarantować
bezpieczną obsługę produktu i zapobiec wszelkim zagrożeniom dla
użytkowników i pacjentów.

WSKAZÓWKA!
Ważne informacje: należy przeczytać uważnie.

1.1 Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji użytkowania
WSKAZÓWKA!
W tej instrukcji użytkowania kropka jest używana jako separator
dziesiętny.

1.2 Warunki otoczenia
Temperatura −40 °C ... +70 °C

Ciśnienie powietrza 500 hPa ... 1060 hPa

Transport

Wilgotność względna 10 % ... 95 %

Temperatura −10 °C ... +55 °C

Ciśnienie powietrza 700 hPa ... 1060 hPa

Przechowywanie

Wilgotność względna 10 % ... 95 %

Temperatura +10 °C ... +35 °C

Ciśnienie powietrza 800 hPa ... 1060 hPa

Eksploatacja

Wilgotność względna 30 % ... 90 %

1.3 Wysyłka i rozpakowanie
• Przed rozpakowaniem urządzenia sprawdzić, czy opakowanie nosi ślady

nieprawidłowego otwarcia lub uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia takich
śladów powiadomić spedytora realizującego dostawę towaru.

• Wyrób należy rozpakować w obecności przedstawiciela spedytora. Sporządzić
protokół dotyczący uszkodzonych części. Protokół wymaga podpisu zarówno
odbiorcy, jak i przedstawiciela spedytora.

• Przed rozpakowaniem pozostawić urządzenie na kilka godzin w opakowaniu
(kondensacja).

• Po rozpakowaniu urządzenie sprawdzić pod kątem uszkodzeń.
• Wadliwe urządzenie odesłać w odpowiednim opakowaniu.
• Materiał opakowaniowy zachować do późniejszego wykorzystania w przypadku

konieczności odesłania lub zmiany miejsca użytkowania sprzętu.
• Lampa szczelinowa i uchwyt na głowę muszą być zamontowane na

odizolowanym elektrycznie i ognioodpornym blacie stołowym.
• Pokrywy prowadnic (a) uniemożliwiają przewrócenie lampy szczelinowej.
• Sprawdzić, czy części połączeniowe akcesoriów znajdują się w prawidłowym

położeniu (złącza śrubowe, szybkozłącza).

1.4 Ostrzeżenia dotyczące instalacji
OSTRZEŻENIE!
• Tego urządzenia nie wolno modyfikować bez zgody producenta.

Instalację i naprawy może przeprowadzać wyłącznie odpowiednio
przeszkolony i wykwalifikowany personel.

• Inne urządzenia należy podłączać z uwzględnieniem normy EN
60601-1.

• Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy
Haag-Streit.
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• Należy unikać korzystania z tego urządzenia w pobliżu innych
urządzeń lub ustawionego na innym sprzęcie, ponieważ może to
spowodować jego nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie jest
konieczne, należy obserwować to urządzenie i inny sprzęt w celu
sprawdzenia, czy działają prawidłowo.

• Bezpieczeństwo uziemienia można zapewnić tylko wówczas, gdy
urząd zenie jest podłączone do gniazda o szpitalnych parametrach
jakoś ciowych. (Nie dotyczy krajów UE).

• Urządzenie umieścić w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp do
wtyczki oraz możliwość łatwego odłączenia od zasilania
elektrycznego.

1.5 Obsługa, otoczenie
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Urządzenia nie wolno użytkować w obszarach zagrożonych wybuchem,
w których znajdują się lotne rozpuszczalniki (alkohol, benzyna itp.) oraz
palne środki znieczulające.

OSTRZEŻENIE!
• Po każdym użyciu urządzenie należy wyłączyć. Jeżeli używany jest

pokrowiec, pozostawienie urządzenia włączonego grozi
przegrzaniem.

• Urządzenie nie może być obsługiwane w pobliżu sprzętu
chirurgicznego o wysokiej częstotliwości oraz w pomieszczeniu z
ekranowanym radiatorem medycznym systemu elektrycznego do
obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, gdzie natężenie
zakłóceń elektromagnetycznych jest wysokie.

• Przenośne urządzenia do komunikacji radiowej (w tym urządzenia
peryferyjne, takie jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) powinny
być używane w odległości nie mniejszej niż 30 cm (12 cali) od
jakiejkolwiek części urządzenia, włącznie z kablami określonymi
przez firmę Haag-Streit. W przeciwnym razie może dojść do
pogorszenia działania urządzenia.

WSKAZÓWKA!
• Urządzenie może obsługiwać wyłącznie wykwalifikowany personel.

Za wyszkolenie personelu odpowiada użytkownik.
• Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie ze wskazówkami

zawartymi w rozdziale „Przeznaczenie”.

1.6 Szkodliwość światła
OSTRZEŻENIE!
• Światło emitowane przez urządzenie może być szkodliwe. Ryzyko

uszkodzenia oka wzrasta wraz z czasem napromieniowania. Czas
ekspozycji na to urządzenie przy maksymalnej intensywności ponad
152 sekund przekracza wartość orientacyjną dla zagrożenia.

• Ze względu na to, że przedłużone intensywne naświetlanie może
uszkodzić siatkówkę, nie należy niepotrzebnie przedłużać badania
oka z użyciem tego urządzenia. Oświetlenie tej lampy szczelinowej
emituje promieniowanie w zakresie od 400 do 750 nm. Szczegółowe
informacje na temat promieniowania można uzyskać na żądanie.

• Wartość dawki fotochemicznie niebezpiecznej dla siatkówki zależy
od natężenia promieniowania i czasu napromieniowywania.
Zmniejszenie natężenia napromieniowania o połowę powoduje, że
długość czasu napromieniowywania aż do osiągnięcia wartości
granicznej wydłuża się dwukrotnie. W przypadku lamp
szczelinowych nie stwierdzono dotychczas ostrego zagrożenia
promieniowaniem optycznym. Mimo to zalecamy ograniczanie
natężenia światła padającego na siatkówkę pacjenta do minimum
niezbędnego dla celów diagnostycznych. Najbardziej zagrożonymi
grupami osób są dzieci, osoby cierpiące na bezsoczewkowość i na
schorzenia oczu. Podwyższony poziom ryzyka może występować
także wtedy, gdy siatkówka w ciągu 24 godzin zostanie poddana
badaniu takim samym lub podobnym urządzeniem z widocznym
źródłem światła. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy siatkówka
była wcześniej fotografowana z użyciem lampy błyskowej.
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1.7 Dezynfekcja
WSKAZÓWKA!
Urządzenie nie wymaga dezynfekcji, ale można je dezynfekować.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Konserwacja”.

1.8 Gwarancja i odpowiedzialność cywilna producenta
• Produkt należy użytkować wyłącznie do celów oraz w sposób opisany w

dokumentach dołączonych do produktu.
• Produkt należy użytkować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale

„Bezpieczeństwo”. Nieprawidłowa obsługa produktu może prowadzić do jego
uszkodzenia. Powoduje ona utratę wszelkich uprawnień gwarancyjnych.

• Dalsze użytkowanie uszkodzonego wskutek nieprawidłowej obsługi produktu
może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu. W takim przypadku producent nie
ponosi odpowiedzialności.

• Firma Haag-Streit nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w
tym dorozumianej gwarancji przydatności handlowej ani przydatności do
określonego celu.

• Firma Haag-Streit wyraźnie nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub
wtórne szkody wynikające z użytkowania produktu.

• Produkt objęty jest ograniczoną gwarancją udzielaną przez sprzedawcę.
• Opcjonalny moduł T-Cone należy przechowywać w oryginalnym pokrowcu

ochronnym i chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
• Wyłącznie dla USA: Produkt jest objęty ograniczoną gwarancją, z którą można

się zapoznać na stronie www.haag-streit-usa.com.

1.9 Obowiązek zgłaszania
WSKAZÓWKA!
Wszelkie poważne incydenty, które wystąpiły w związku z tym
urządzeniem, należy zgłaszać firmie Haag-Streit oraz właściwemu
organowi państwa członkowskiego w kraju stosowania.

1.10 Opis symboli

Przestrzegać instrukcji użycia Uważnie przeczytać instrukcję
obsługi

Ostrzeżenie ogólne: przeczytać
dołączoną dokumentację

Europejska deklaracja
zgodności

Data produkcji Producent

Numer referencyjny firmy
Haag-Streit Numer seryjny

Znak towarowy producenta
Haag-Streit AG

Wskazówka dotycząca
usuwania i utylizacji patrz
rozdział „Utylizacja"

Notowany europejski
autoryzowany przedstawiciel Wyroby medyczne

Symbol badania TÜV
Rheinland z aprobatą dla
INMETRO Brasil

Znak kontrolny MET
akceptowany w USA oraz
Kanadzie

2 Przeznaczenie
Biomikroskop z lampą szczelinową jest przeznaczony do badania wzroku. Stosuje
się ją do diagnostyki i dokumentowania chorób i obrażeń, które dotyczą cech
strukturalnych oka.

2.1 Opis urządzenia
Urządzenia lampy szczelinowej składają się z następujących elementów:
• Biomikroskop stereo
• Oświetlenie szczelinowe
• Podstawa instrumentów
• Podpórka na czoło oraz wgłębienie na podbródek
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System oświetlania i biomikroskop są zamontowane na podstawie przyrządów
obsługiwanej joystickiem. Pojedynczy joystick umożliwia poziome i pionowe
przesunięcie lampy szczelinowej w poprzek stołu do badań. Oba elementy, system
oświetlenia i biomikroskop, można obracać stopniowo w poprzek trzpienia,
niezależnie od siebie.
Solidna podpórka na głowę jest przymocowana do stołu. Zarówno stół, jak i
podpórka na podbródek mają regulowaną wysokość, aby zapewnić pacjentowi
wygodną, ale solidną pozycję badania poza zakresem ruchu urządzenia. Ponieważ
urządzenie działa nieinwazyjnie, wchodzi w kontakt z pacjentem tylko przy podpórce
na podbródek i opasce na czoło.

2.1.1 Docelowi użytkownicy
Użytkownicy to wykwalifikowani specjaliści medyczni, tacy jak okuliści, optometryści,
optycy, pielęgniarki, badacze lub inni wykwalifikowani specjaliści zgodnie z
lokalnymi przepisami.

2.2 Cel medyczny
To urządzenie ma następujące przeznaczenie medyczne:
• Diagnozowanie i monitorowanie chorób przedniego segmentu oka
• Diagnozowanie i monitorowanie urazów przedniego segmentu oka
• Badanie budowy anatomicznej i fizjologicznej lub zmian patologicznych

przedniego segmentu oka

2.2.1 Wskazania
Użycie lampy szczelinowej jest wskazane w następujących przypadkach
medycznych:
• Choroby miejscowe i ogólnoustrojowe wpływające na oko
• Zmiany i wady w segmencie przednim
• Ostre infekcje i zapalenia
• Obecność ciał obcych w gałce ocznej
• Inne urazy oczu

2.2.2 Części ciała
Lampa szczelinowa jest przeznaczona do badania ludzkiego oka, zwłaszcza
przedniego segmentu oka (tj. powiek, rzęs, spojówek, rogówki, przedniej komory,
tęczówki i soczewki).

2.2.3 Populacja pacjentów
Urządzenie jest przeznaczone do stosowania u pacjentów, którzy mogą fizycznie
usiąść przed lampą szczelinową, z głową opartą o podpórkę bez ruchu i którzy mają
zdolność umysłową do wykonywania instrukcji.

2.2.4 Przeciwwskazania
Nie ma znanych przeciwwskazań.

2.3 Zasady działania
• Lampa szczelinowa wykorzystuje zasadę oświetlenia ogniskowego: Ogniskowa

mikroskopu i oświetlenie pokrywają się.
• Ramię mikroskopu i ramię oświetleniowe są zamontowane na podstawie

instrumentu: obie części można obracać niezależnie od siebie wokół tej samej
osi pionowej.

• Podstawa instrumentu może być przesuwana we wszystkich trzech osiach.
• Podświetlając przezroczysty nośnik za pomocą ostrego światła z wąskiej

szczeliny, „przekrój optyczny” można powiększyć i obejrzeć przez mikroskop.
• Głowa pacjenta jest unieruchomiona za pomocą uchwytu podpórki o

regulowanej wysokości, aby badanie można było przeprowadzić szybko i
wygodnie zarówno dla lekarza, jak i pacjenta.

2.3.1 Otoczenie robocze
Lampa szczelinowa jest przeznaczona do użytku w profesjonalnych zakładach
opieki zdrowotnej, takich jak szpitale oraz gabinety lekarskie, optometryczne i
optyczne. W celu zapewnienia optymalnego działania lampy szczelinowej
oświetlenie otoczenia powinno być przygaszone, aby poprawić kontrast obrazu. W
przypadku transluminacji tęczówki lub w celu obejrzenia szczegółów przy dużym
powiększeniu w wąskiej szczelinie może być konieczne całkowite zaciemnienie
pomieszczenia.
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2.4 Korzyści kliniczne
Użycie lampy szczelinowej umożliwia systematyczne badanie oka w powiększeniu,
co pozwala diagnozować zmiany patologiczne, które w innym przypadku mogłyby
pozostać niezidentyfikowane i w konsekwencji doprowadzić do ślepoty z powodu
braku leczenia.
Korzyści kliniczne stosowania produktu przeważają nad wszelkimi pozostałymi
zagrożeniami szczątkowymi dla pacjenta.

3 Wstęp
Lampa szczelinowa składa się ze źródła światła i mikroskopu binokularowego. Przy
użyciu podstawy instrumentów całe urządzenie można przemieszczać przed oczami
pacjenta. Oświetlenie zapewnia liczne możliwości regulacji w celu uwidaczniania
praktycznie niewidocznych obszarów oka. Dla lampy szczelinowej dostępnych jest
bardzo wiele akcesoriów, które oprócz typowych badań zapewniają też nietypowe
możliwości diagnostyczne.

3.1 Przegląd
1. Kabel lampy
2. Podpórka na czoło
3. Opaska na czoło
4. Znacznik wysokości na uchwycie

na głowę (oko pacjenta)
5. Regulowana lampka fiksacji
6. Wgłębienie na podbródek
7. Regulator wysokości wgłębienia

na podbródek
8. Płytka rozpraszająca
9. Głowica oświetleniowa LED LI 900

(patrz oddzielna instrukcja)
10. Dźwignia wymiany filtra
11. Skala kątowa pozycji

odwzorowania (jednostki 5°)
12. Zwierciadło oświetleniowe
13. Osłona ust (opcja)

14. Pokrywa ochronna
15. Skala kątowa między źródłem

światła i stereomikroskopem
16. Pokrętło radełkowe do blokowania

źródła światła na ramieniu
mikroskopu

17. Pokrętło radełkowe do blokowania
ramienia mikroskopu

18. Pokrętło radełkowe do ustawiania
szerokości szczeliny

19. Skala długości szczeliny /
przesłony

20. Pokrętło radełkowe do ustawiania
długości szczeliny, filtra
niebieskiego, gwiazdki fiksacji,
uchwytu do obracania szczeliny

21. Śruba osłonowa akcesoriów (czop)

22. Stereomikroskop z okularami
23. Okulary
24. Dźwignia zmiany obiektywu
25. Śruba mocująca stereomikroskop
26. Śruba centrująca

27. Zapadka do regulacji kąta
nachylenia 0 − 20°

28. Śruba blokująca ruchy poziome
29. Pokrywa prowadnicy
30. Drążek prowadzący
31. Płyta ślizgowa
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4 Montaż i instalacja urządzenia
OSTRZEŻENIE!
• Tego urządzenia nie wolno modyfikować bez zgody producenta.

Instalację i naprawy może przeprowadzać wyłącznie odpowiednio
przeszkolony i wykwalifikowany personel.

• W celu przeprowadzenia instalacji, naprawy lub modyfikacji systemu
należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Haag-
Streit. Dane kontaktowe są podane na stronie www.haag-streit.com.

• Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy
Haag-Streit.

4.1 Mikroskop i oświetlenie
• Lampa szczelinowa jest pakowana i dostarczana w stanie gotowym do użycia.

Przed rozpoczęciem użytkowania lampy należy zdjąć zabezpieczenie
transportowe.

4.2 Zasilacz
WSKAZÓWKA!
• Należy przestrzegać odpowiednich instrukcji użytkowania

dostarczonych przez firmę Haag-Streit. Dalsze informacje można
uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Haag-Streit.

• Urządzenie to może być używane wyłącznie z zasilaczami PS-LED i
PS-LED HSM 901 Haag-Streit oraz modułem aktywującym RM02.

4.3 Regulacja swobody ruchu regulatora szczeliny
Mała śruba pośrodku prawego przycisku regulacyjnego
(18) umożliwia regulację oporu ruchu elementów
regulacyjnych. Niewielki obrót w prawo (wkręcenie)
powoduje utrudnienie ruchu, a niewielki obrót w lewo
(wykręcenie) — ułatwienie ruchu. Opór należy ustawić
tak, by szczelina nie zamykała się samoczynnie.

5 Uruchomienie
Urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą wyłącznika sieciowego na
zasilaczu. Gdy urządzenie jest włączone, w przełączniku świeci zielona lampka.

5.1 Włączanie urządzenia
• Podłączyć zasilacz do sieci i nacisnąć przełącznik. Gdy urządzenie jest

włączone, w przełączniku świeci zielona lampka.
• Ustawić pokrętło regulacji oświetlenia w pozycji między „1” i „10”.

6 Obsługa
6.1 Regulacja okularów

WSKAZÓWKA!
Okulary należy ustawić pojedynczo przed pierwszym badaniem zgodnie
z refrakcją osoby badającej. Włożyć dostarczony drążek regulacyjny
(32) do gniazda zamiast pokrywy ochronnej (14) i ustawić czarną
powierzchnię projekcji pod kątem prostym do osi mikroskopu. Obrócić
mikroskop i oświetlenie w położenie środkowe (0°).

14. Pokrywa ochronna
32. Drążek kontrolny
33. Radełkowana śruba okularu refrakcji

ze skalą dioptrii

• Każdy okular ustawić oddzielnie przez obracanie radełkowanej śruby ze skalą
dioptrii (33) tak, aby rzutowana szczelina była ostro widoczna. Ustawianie
odbywa się od strony (+) do strony (−) przy niewielkim powiększeniu.

• Następnie należy ustawić odległość źrenic na mikroskopie.

6.2 Przygotowywanie pacjenta
• Aby zapewnić stabilne podparcie czoła i podbródka, należy ustawić wysokość

stołu tak, by pacjent siedział w pozycji pochylonej do przodu.
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• Aby zapewnić oświetlenie tylko badanego odcinka oka, należy odpowiednio
ustawić wysokość szczeliny w sposób wykluczający powstawanie
rozpraszających smug światła.

• Przed każdym użyciem części, które mają kontakt z pacjentem (podpórka na
głowę), należy zdezynfekować (patrz instrukcja użytkowania „Podpórka na
głowę”).

• Lampę szczelinową należy wyłączyć po każdym badaniu zgodnie z informacjami
przedstawionymi w rozdziale „Wyłączanie z eksploatacji”.

6.3 Obsługa urządzenia
OSTRZEŻENIE!
Po każdym użyciu urządzenie należy wyłączyć. Jeżeli używany jest
pokrowiec, pozostawienie włączonego urządzenia grozi przegrzaniem.

• Obrotową śrubą (7) ustawić wgłębienie na podbródek (6) w taki sposób, by oczy
pacjenta znalazły się na wysokości czarnego znacznika (4) znajdującego się z
boku na podpórce na czoło.

• Wyregulować okulary (23) zgodnie z refrakcją badającego przez obracanie
pierścieni radełkowych, ustawić odległość oka.

• Włączyć oświetlenie przyciskiem w zasilaczu urządzenia.
• Obracając drążek prowadzący (30), ustawić wysokość lampy szczelinowej tak,

aby wiązka światła i oś mikroskopu znalazły się na wysokości oczu.
• Nachylonym lekko w stronę badającego, sztywnym drążkiem prowadzącym (30)

przesuwać całe urządzenie, aż szczelina zostanie dość ostro odwzorowana na
rogówce. Gołym okiem skontrolować wstępne ustawienie. Dokładne ustawienie
uzyskuje się przez przechylanie drążka prowadzącego, którym z łatwością
można sterować u góry, i obserwację szczeliny przez stereomikroskop (22).

• Szerokość szczeliny ustawia się z lewej lub prawej strony pokrętłem (17),
podobnie jak kąt między stereomikroskopem i oświetleniem.

• Obraz szczeliny można ustawiać przez obracanie źródła światła przy użyciu
pokrętła (20) w pozycji pionowej, poziomej lub pod dowolnym kątem (siatka:
45°, 90° i 135°; punkty krańcowe 0° i 180°, skala w jednostkach 5°).

• Aby zapewnić niezakłócone binokularne badanie dna oka w sekcji optycznej
także przy kątach bocznych od 3 do 10°, stosuje się krótkie zwierciadło (12),
obraca oświetlenie pokrętłem (20) o 90° i pochyla przy użyciu zapadki (27) w
jednostkach 5° oraz obraca oświetlenie i mikroskop w położenie środkowe (0°).

• Powiększenie stereomikroskopu można zmienić w lampie szczelinowej BM 900,
zmieniając soczewki za pomocą dźwigni (24) lub wymieniając okular.

• Do badania dna oka należy używać soczewek okularowych lub kontaktowych.
Oświetlenie rozproszone:
Podłączenie dyfuzora (8) na wcześniejszym elemencie powoduje rozproszenie
światła. Umożliwia to monitorowanie podglądu i może być używane do
przechwytywania podglądu za pomocą modułu obrazującego.
Oświetlenie pośrednie
W celu umożliwienia obserwacji przy oświetleniu pośrednim należy poluzować śrubę
centrującą (26), aby odsunąć odwzorowanie szczeliny od centrum pola widzenia.
Dokręcenie śruby ponownie centruje obraz szczeliny.
Przechylanie szczeliny:
Przy użyciu zapadki (27) oświetlenie można przechylać w jednostkach po 5°. W ten
sposób przy poziomym położeniu szczeliny uzyskuje się ukośne padanie światła od
dołu. Przechylanie szczeliny umożliwia bezodblaskowe badanie oka przy użyciu
soczewek kontaktowych (dno okna i gonioskopia) i lup.
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6.4 Ustawianie filtrów i przesłon
a. otwarta
b. filtr szary (10%)
c. filtr czerwony swobodny
d. Otwór rezerwowy dla wybranego filtra ø15 mm (0 / –0.2), grubość 2.5 mm
e. Gwiazdka fiksacji (służy przede wszystkim do badania fiksacji u dzieci

zezujących z amblyopią)
f. Przesłony okrągłe o ø 8, 5, 3, 2, 1 i 0.2 mm
g. Wskazanie ustawienia długości szczeliny od 1 do 8 mm
h. Filtr niebieski

6.5 gwiazdka fiksacji
• Obrócenie przesłony do oporu w lewo powoduje włączenie

gwiazdki fiksacji, we wzierniku pojawia się symbol "S". Gwiazdka
ta rzucana jest przy niektórych badaniach dna oka na dno oka i
jest widoczna dla pacjenta, który proszony jest o ustalenie wzroku
na środkowym otworze gwiazdki. W ten sposób badający widzi, w
którym miejscu znajduje się punkt najostrzejszego widzenia
pacjenta.

• Typowym zastosowaniem gwiazdki fiksacji są zabiegi laserowe w
okolicy plamki żółtej. Dzięki gwiazdce fiksacji można też
diagnozować mikrozez. Gwiazdka fiksacji używana jest
przeważnie razem z filtrem bezczerwiennym.
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6.6 Mikroskop i okular
Powiększenie mikroskopu można zmieniać przez wymianę ułożyskowanych w
rewolwerze obiektywów albo wymianę okularów. Przy wymianie obiektywu
wystarczy ustawić dźwignię (40) z pozycji 1× w pozycję 1.6×. Nie jest przy tym
konieczne ani przerywanie badania, ani ponowne ustawianie mikroskopu. Wymiana
zmienia całkowitą wartość powiększenia z 10× na 16× (okulary 10×), względnie z
25× na 40× (okulary 25×).

34. Dźwignia zmiany powiększenia
35. Obudowa pryzmatu
36. Króciec okularu
37. Skala dioptryczna dla okularów 16× do

ustawiania refrakcji badającego (± 8 D)
38. Skala dioptryczna dla okularów 10× do

ustawiania refrakcji badającego (± 8 D)
39. Indeks (biały punkt)
40. Okular 10× albo 25×

7 Wyłączanie
Oświetlenie diodowe można wyłączać regulatorami oświetlenia. Zasilacz pozostaje
włączony, lampka w przełączniku świeci kolorem zielonym. Aby całkowicie wyłączyć
system, należy ustawić przełącznik w położeniu 0 = WYŁ. W tym stanie urządzenie
jest całkowicie odłączone od sieci.

WSKAZÓWKA!
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je
odłączyć od sieci elektroenergetycznej.

8 Dane techniczne
8.1 Oświetlenie szczelinowe

WSKAZÓWKA!
Szczegółowe dane dotyczące oświetlenia są dostępne na żądanie.

Zakres spektralny oświetlenia szczeliny 400 do 750 nm

Zakres spektralny oświetlenia tła 400 do 750 nm

Szerokość odwzorowania szczeliny 0 – 8 mm, ciągła

Długość odwzorowania szczeliny 1 – 8 mm, ciągła

Pola oświetlenia, koło ø 8 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0.2 mm

Znacznik kontrolny z gwiazdką fiksacji

Zakres obrotu odwzorowania szczeliny 0 – 90°

Nachylenie oświetlenia szczelinowego względem
osi mikroskopu w poziomie

poziomo ± 90°, pionowo 0 –
20°

Filtr Niebieski, bezczerwienny
(zielony), szary (10%)

WSKAZÓWKA!
Dalsze informacje znajdują się w instrukcji użytkowania oświetlenia LED
LI 900.

8.2 Stereomikroskop
Kąt stereofoniczny: 13°

Regulator powiększenia: 1× i 1.6×

Powiększenie 10× za pomocą okularu 10× i 16× (standard)

Powiększenie 25× za pomocą okularu 25× i 40×
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Ustawienie dioptrii w okularach +8 do -8 dioptrii

Rozstaw źrenic 54 – 94 mm

Obiektyw 1× / 1.6× / 1× / 1.6×

Okular 10× / 10× / 25× / 25×

Powiększenie całkowite 10× / 16× / 25× / 40×

Pole obiektu ø 18 mm / 11.3 mm / 8 mm / 5 mm

8.3 Podstawa instrumentów
Obsługa: jednoręczna obsługa drążka prowadzącego w 3

wymiarach

Zakres ustawień podstawy
instrumentów:

100 mm (długość), 100 mm (szerokość), 30
mm (wysokość)

8.4 Wymiary
Ciężar: 11.4 kg (bez zasilacza, uchwytu na głowę i opcji)

Wymiary dł. × szer. × wys.: 290 × 332 × 700 mm

Opakowanie dł. × szer. × wys.: 420 × 510 × 780 mm

9 Konserwacja
OSTRZEŻENIE!
• Tego urządzenia nie wolno modyfikować bez zgody producenta.

Instalację i naprawy może przeprowadzać wyłącznie odpowiednio
przeszkolony i wykwalifikowany personel.

• W celu przeprowadzenia instalacji, naprawy lub modyfikacji systemu
należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Haag-
Streit. Dane kontaktowe są podane na stronie www.haag-streit.com.

• Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy
Haag-Streit.

Oświetlenie diodowe może pracować bezkonserwacyjnie przez cały okres
użytkowania.

9.1 Kontrola urządzeń
Aby prawidłowo sprawdzić lampę szczelinową, należy wykonać następujące
czynności:
• Włożyć drążek kontrolny do łożyska w ruchu promieniowym, dopasowując

jednocześnie powierzchnię do mikroskopu pod kątem prostym.
• Ustawić długość szczeliny na 8 mm.
• Ustawić natężenie oświetlenia na 50%.
• Powiększenie mikroskopu ustawić na wartość maksymalną.
• Okulary ustawić w taki sposób, aby drążek kontrolny był ostro odwzorowany.

Jednocześnie obracać okularem od strony (+) do (-).
• W przypadku wszystkich powiększeń struktura drążka kontrolnego musi być

ostro odwzorowywana.
• Rozstaw szczeliny zamknąć na ok. 0.5 mm. Jednocześnie krawędzie muszą być

ostro odwzorowywane.
• Całkowicie otworzyć rozstaw szczeliny i obrócić drążek kontrolny o 45°, ostry

zakres musi znajdować się w środku drążka kontrolnego.

9.2 Serwisowanie
W celu zapewnienia długotrwałej i bezawaryjnej pracy urządzenie należy raz na
tydzień czyścić w opisany niżej sposób; nieużywane urządzenie należy przykrywać
pokrowcem ochronnym. Zalecamy sprawdzanie urządzenia raz do roku przez
autoryzowanego technika serwisowego.

9.3 Czyszczenie i dezynfekcja
Lampy szczelinowe firmy Haag-Streit i ich akcesoria można w razie potrzeby
starannie wytrzeć jednorazowymi, gotowymi do użytku chusteczkami
dezynfekującymi nasączonymi etanolem 70%. Dozwolone są również delikatne dla
powierzchni środki dezynfekujące (zawierające lub niezawierające aldehydów), np.
Kohrsolin FF.
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OSTRZEŻENIE!
• Wyszczególnione zadania przygotowawcze nie dotyczą głowicy

pomiarowej tonometru.
• Pryzmaty pomiarowe do tonometru należy przygotować zgodnie z

inną instrukcją obsługi.
• Zbyt silne lub agresywne środki dezynfekcyjne lub płyny czyszczące,

np. nadtlenek wodoru, uszkodzą wykończenie i powłokę urządzenia.
• Nie stosować środków w sprayu.
• Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa producentów.
• Nie stosować mokrych (ociekających) chusteczek.
• Gotowe, nasączone chusteczki należy w razie potrzeby wyżąć.
• Należy dopilnować, aby żadne płyny nie dostały się do wnętrza

urządzenia.
• Przestrzegać czasu oddziaływania.
• Po dezynfekcji wyczyścić powierzchnie optyczne bardzo miękką

szmatką.

WSKAZÓWKA!
Stopień ochrony IP: IPX0 (urządzenie nie jest zabezpieczone przed
wnikaniem cieczy)

9.4 Wymiana zwierciadła oświetleniowego
Najłatwiejszy dostęp do zwierciadła można uzyskać po odchyleniu mikroskopu od
oświetlenia i przechyleniu oświetlenia o dwa punkty blokady.

OSTRZEŻENIE!
Używać tylko zwierciadeł oznaczonych numerem LOT.

9.5 Pokrowiec
Zaleca się przykrywać pokrowcem nieużywaną lampę
szczelinową.

10 Dodatek
OSTRZEŻENIE!
• Tego urządzenia nie wolno modyfikować bez zgody producenta.

Instalację i naprawy może przeprowadzać wyłącznie odpowiednio
przeszkolony i wykwalifikowany personel.

• W celu przeprowadzenia instalacji, naprawy lub modyfikacji systemu
należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Haag-
Streit. Dane kontaktowe są podane na stronie www.haag-streit.com.

• Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy
Haag-Streit.

10.1 Akcesoria / części funkcjonalne / części demontowalne /
materiały eksploatacyjne
Komponenty NR REF.
Okular 10 × z celownikiem do szacowania długości i kąta 1400265

Okular 25 × 1400337

Okular 25 × z siatką porównawczą McIntyre 1400340

Podstawa mocująca ze śrubą AT 900 typ R do lampy szczelinowej BM
900

1022449

Zwierciadło wtykowe krótkie 1001591

Osłona ust (lampa szczelinowa BQ/BM/BP) 1007129

Mała szczotka do czyszczenia elementów optycznych 1001398

Soczewki kontaktowe Patrz instrukcja użytkowania „Soczewki kontaktowe,
Goldmann/Diagnostyka/Laser”

Tonometr aplanacyjny Patrz instrukcja użytkowania „Tonometr aplanacyjny
AT 900 / AT 870” i „Tonometr aplanacyjny AT 900
D”
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Podpórka na czoło Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania
„Podpórka na czoło”

10.2 Przepisy prawa
• Urządzenie to zostało zaprojektowane i skonstruowane z uwzględnieniem norm

EN 60601-1, EN ISO 10939 i EN ISO 15004-2.
• W przypadku łączenia różnych medycznych i/lub niemedycznych urządzeń

elektronicznych należy przestrzegać przepisów normy EN 60601-1.
• Zgodność wyrobu z rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów

medycznych została potwierdzona oznaczeniem CE.
• Urządzenie spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z

normą EN 60601-1-2. Urządzenie zostało skonstruowane w sposób
ograniczający emitowane przez nie zakłócenia elektromagnetyczne na tyle, by
nie dochodziło do przekraczania określonych prawem wartości i zakłóceń innych
urządzeń.

• Urządzenie posiada też wymaganą przez normę odporność na zakłócenia.
• Kopię deklaracji zgodności dla tego urządzenia można w każdej chwili otrzymać

od firmy Haag-Streit.
• Należy przestrzegać ustawowych przepisów bezpieczeństwa pracy.

10.3 Klasyfikacja
Norma EN 60601-1 Klasa ochrony I

Tryb pracy praca ciągła

Rozporządzenie UE w sprawie
wyrobów medycznych 2017/745

Klasa I

FDA Klasa II

10.4 Utylizacja
Urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielne
od odpadów domowych! Urządzenie udostępniono do sprzedaży po
13 sierpnia 2005 r. Dalsze informacje na temat prawidłowej utylizacji
można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Haag- Streit.

Gwarantuje to ochronę środowiska przed szkodliwymi substancjami i
utylizację cennych surowców wtórnych.

10.5 Przestrzegane normy
EN 60601-1

EN 60601-1-2

EN ISO 10939

EN ISO 15004-2

10.6 Wskazówka i deklaracja producenta dotycząca
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
10.6.1 Informacje ogólne
Urządzenie spełnia wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
zgodnie z normą IEC 60601-1-2: 2014 (wydanie 4). Urządzenie jest skonstruowane
w taki sposób, że generowanie i emisja zakłóceń elektromagnetycznych jest
ograniczona w takim zakresie, że działanie innych urządzeń nie jest zakłócane
zgodnie z przepisami oraz że samo urządzenie jest wystarczająco odporne na
zakłócenia elektromagnetyczne.

OSTRZEŻENIE!
• Elektryczne urządzenia i systemy medyczne podlegają szczególnym

wymogom z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej i należy
je instalować zgodnie z wytycznymi EMC załączonymi do niniejszej
instrukcji.

• Stosowanie akcesoriów, przetworników oraz kabli innych niż te
określone lub dostarczone przez Haag-Streit mogą skutkować
zwiększeniem emisji elektromagnetycznej lub zmniejszeniem
odporności elektromagnetycznej sprzętu oraz jego nieprawidłowym
działaniem.

• Urządzenia innych firm mogą być podłączane wyłącznie zgodnie z
normą IEC 60601-1.
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10.6.2 Emisje zakłóceń
Produkt jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik tego produktu powinien dopilnować, aby produkt
był stosowany w takim właśnie środowisku.

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne
Emisje RF
CISPR 11

Grupa 1 Ten produkt wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej (RF) wyłącznie na potrzeby swoich
funkcji wewnętrznych. W związku z tym poziom emisji w zakresie RF jest bardzo niski i jest mało
prawdopodobne, aby był on przyczyną zakłóceń odbieranych przez znajdującą się w pobliżu
aparaturę elektroniczną.

Emisje RF
CISPR 11

Klasa B

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2

Nie dotyczy

Wahania napięcia / migotania
IEC 61000-3-3

Nie dotyczy

Produkt może być stosowany we wszystkich budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych oraz w
budynkach podłączonych bezpośrednio do publicznej sieci energetycznej niskiego napięcia
zasilającej budynki mieszkalne.
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10.6.3 Testowane środowisko odporności elektromagnetycznej (część 1)
Produkt jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik tego produktu powinien dopilnować, aby produkt
był stosowany w takim właśnie środowisku.

Test odporności Poziom testu wg normy IEC 60601 Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne
Wyładowania elektrostatyczne
(ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV styk
±2, ±4, ±8, ±15 kV powietrze

±8 kV styk
±2, ±4, ±8, ±15 kV powietrze

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub
pokryte płytkami ceramicznymi. Jeżeli podłogi
pokryte są materiałem syntetycznym, wilgotność
względna powinna wynosić co najmniej 30%.

Serie szybkich elektrycznych
stanów przejściowych/burst
IEC 61000-4-4

±2 kV, 100 kHz dla linii zasilających *
±1 kV, 100 kHz dla linii wejścia/wyjścia
*

±2 kV, 100 kHz dla linii zasilających *
±0.5, ±1 kV, 100 kHz dla linii wejścia/
wyjścia *

Jakość zasilania sieciowego powinna spełniać
wymogi typowego środowiska komercyjnego lub
szpitalnego.
* Nie dotyczy DC i We/Wy, jeśli przewód < 3 m.

Udary
IEC 61000-4-5

±0.5, ±1 kV linia(-e) do linii *
±0.5, ±1, ±2 kV linia(-e) do uziemienia
*

±1 kV linia(-e) do linii *
±0.5, ±1, ±2 kV linia(-e) do uziemienia
*

Jakość zasilania sieciowego powinna spełniać
wymogi typowego środowiska komercyjnego lub
szpitalnego.
* Nie dotyczy DC i We/Wy, jeśli przewód < 3 m.

Spadki napięcia, krótkie przerwy
i wahania napięcia wejściowych
linii zasilania
IEC 61000-4-11

0% U T: 0.5 cyklu przy 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° i 315°

0% U T: 1 cykl przy 0°

0% U T: 250/300 cykli przy 0°

70% U T: 25/30 cykli przy 0°

0% U T: 0.5 cyklu przy 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° i 315°

0% U T: 1 cykl przy 0°

0% U T: 250/300 cykli przy 0°

70% U T: 25/30 cykli przy 0°

Jakość zasilania sieciowego powinna spełniać
wymogi typowego środowiska komercyjnego lub
szpitalnego.
Jeśli użytkownik produktu wymaga ciągłości pracy
również podczas przerw w zasilaniu, zaleca się
podłączenie produktu do zasilacza typu UPS lub do
akumulatora.

UT to napięcie zasilania prądem przemiennym (100 –
240 V) przed zastosowaniem poziomu testu.

Pole magnetyczne o
częstotliwości zasilania (50/60
Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m
50/60 Hz

30 A/m
50/60 Hz

Pola magnetyczne o częstotliwości zasilania powinny
być na poziomie charakterystycznym dla typowej
lokalizacji w typowym środowisku komercyjnym lub
szpitalnym.
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10.6.4 Testowane środowisko odporności elektromagnetycznej (część 2)
Przenośny i komórkowy sprzęt komunikacyjny wykorzystujący częstotliwości radiowe nie powinien być stosowany w odległości względem jakiejkolwiek części niniejszego
produktu, w tym przewodów, mniejszej niż zalecana minimalna odległość obliczona za pomocą wzoru odpowiedniego dla danej częstotliwości nadajnika.
Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicie od obiektów,
przedmiotów i ludzi. Nie można teoretycznie określić z odpowiednią dokładnością natężenia pól generowanych przez nadajniki stałe, takie jak stacje bazowe dla telefonów
radiowych (komórkowych/bezprzewodowych), naziemne przenośne urządzenia radiowe, amatorskie nadajniki radiowe, nadajniki radiowe AM i FM oraz nadajniki
telewizyjne. W celu oceny środowiska elektromagnetycznego związanego ze stałymi nadajnikami o częstotliwości radiowej należy rozważyć przeprowadzenie badania
elektromagnetycznego terenu.

Test odporności Poziom testu wg normy IEC
60601

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Przewodzone częstotliwości
radiowe
IEC 61000-4-6

3 Vrms
od 150 kHz do 80 MHz poza
pasmami ISM i pasmem
amatorskim *

6 Vrms
od 150 kHz do 80 MHz w
pasmach ISM i pasmach
amatorskich *

3 Vrms
od 150 kHz do 80 MHz poza
pasmami ISM i pasmem
amatorskim *

6 Vrms
od 150 kHz do 80 MHz w
pasmach ISM i pasmach
amatorskich *

Emitowane częstotliwości
radiowe
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

Pole oddziaływania
bezprzewodowego sprzętu
komunikacyjnego
wykorzystującego częstotliwości
radiowe
IEC 61000-4-3

27 V/m
380 – 390 MHz
50% PM 18 Hz
28 V/m
430 – 470 MHz
FM ±5 kHz odchylenia, 1 kHz
dla fali sinusoidalnej
9 V/m
704 – 787 MHz
50% PM 217 Hz

27 V/m
380 – 390 MHz
50% PM 18 Hz
28 V/m
430 – 470 MHz
FM ±5 kHz odchylenia, 1 kHz
dla fali sinusoidalnej
9 V/m
704 – 787 MHz
50% PM 217 Hz

Jeżeli natężenie pola zmierzone w miejscu, w którym użytkowany
jest produkt, przekracza określony poziom zgodności w zakresie
częstotliwości radiowych, pracę produktu należy monitorować w
celu zweryfikowania, czy działa on poprawnie. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowego działania konieczne może być
zastosowanie dodatkowych środków, np. zmiana ustawienia
produktu lub przestawienie go w inne miejsce.

Zalecana minimalna odległość obliczana jest za pomocą
następującego wzoru:

E oznacza poziom testu odporności [V/m]
d oznacza minimalny odstęp w metrach [m]
P oznacza maksymalną moc w watach [W]

Testowana maksymalna moc wyjściowa i odległość między
urządzeniami bezprzewodowymi RF (w odległości 30 cm):

TETRA 400: maks. 1.8 W
GMRS 460, FRS 460: maks. 2 W
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28 V/m
800 – 960 MHz
50% PM 18 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

28 V/m
800 – 960 MHz
50% PM 18 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

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
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

Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu sprzętu oznaczonego
następującym symbolem:

* Pasma ISM (przemysł, nauka, medycyna) od 150 kHz do 80 MHz: 6.765 – 6.795 MHz, 13.553 – 13.567 MHz, 26.957 – 27.283 MHz, 40.66 – 40.7 MHz. Amatorskie
pasma radiowe w zakresie od 0.15 MHz do 80 MHz: 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.

Jeżeli natężenie pola zmierzone w miejscu, w którym użytkowany jest produkt, przekracza określony, wspomniany powyżej, poziom zgodności w zakresie częstotliwości
radiowych, pracę produktu należy monitorować w celu zweryfikowania, czy działa on poprawnie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania konieczne może
być zastosowanie dodatkowych środków, np. zmiana ustawienia produktu lub przestawienie go w inne miejsce.
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10.6.5 Zalecane odległości między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi wykorzystującymi częstotliwości
radiowe a produktem
Ten produkt jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym emitowane zakłócenia częstotliwości radiowych są kontrolowane. Klient lub
użytkownik tego produktu może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez zachowanie minimalnej odległości pomiędzy przenośnymi i mobilnymi
urządzeniami komunikacyjnymi wykorzystującymi częstotliwości radiowe (nadajnikami) a produktem, zgodnie z poniższymi zaleceniami, stosownie do maksymalnej mocy
wyjściowej urządzeń komunikacji.

Minimalna odległość zależna od częstotliwości nadajnika [m]

Maksymalna znamionowa moc
wyjściowa nadajnika [W]

od 150 kHz do 80 MHz poza pasmami
ISM i amatorskimi *

d = 1.2 √P **

od 150 kHz do 80 MHz w pasmach ISM
i amatorskich *

d = 2.0 √P

od 800 MHz do 2.7 GHz (dla
nadajników bezprzewodowych RF:

patrz poprzednia tabela)
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

Dla nadajników o znamionowej maksymalnej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej zalecaną minimalną odległość d w metrach [m] można obliczyć, wykorzystując
wzór odpowiedni dla częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną wyjściową mocą znamionową nadajnika w watach [W] zadeklarowaną przez producenta.

* Pasma ISM (przemysł, nauka, medycyna) od 150 kHz do 80 MHz: 6.765 – 6.795 MHz, 13.553 – 13.567 MHz, 26.957 – 27.283 MHz, 40.66 – 40.7 MHz. Amatorskie
pasma radiowe w zakresie od 0.15 MHz do 80 MHz: 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.
** Wzory pochodzą z wydania 3 normy IEC 60601-1-2.
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W przypadku dodatkowych pytań proszę się skontaktować przedstawicielem Haag-Streit pod adresem:

Based on Englisch Doc with WikiRevID: 108518


