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Forord
Takk for at du valgte et Haag-Streit-produkt. Ved nøye etterfølgelse av
bestemmelsene i denne brukermanualen garanterer vi at produktet fungerer feilfritt
og pålitelig.

ADVARSEL!
Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk. Den inneholder viktig
informasjon om sikkerhet for bruker og pasient.

MERKNAD!
Kun for USA: Føderale lover begrenser salg og bruk av dette apparatet
til eller etter ordre fra lege eller autorisert helsepersonell.

ADVARSEL!
Apparatet er utstyrt med LED-lamper med høy intensitet. Overdreven
bestråling av pasienter som behandles med bestemte legemidler, kan
medføre fototoksiske bivirkninger som følge av fotosensitivitet.
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1 Sikkerhet
FARE!
Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til materielle skader
eller utgjøre en fare for pasienter eller brukere.

ADVARSEL!
Disse advarslene må overholdes for å garantere trygg bruk av produktet
og for å unngå fare for brukere og pasienter.

MERKNAD!
Viktig informasjon, les nøye.

1.1 Kommentarer til denne bruksanvisningen
MERKNAD!
I denne bruksanvisningen brukes punktum som desimalskilletegn.

1.2 Omgivelsesbetingelser
Temperatur −40 °C ... +70 °C

Lufttrykk 500 hPa ... 1060 hPa

Transport

Relativ fuktighet 10 % ... 95 %

Temperatur −10 °C ... +55 °C

Lufttrykk 700 hPa ... 1060 hPa

Oppbevaring

Relativ fuktighet 10 % ... 95 %

Temperatur +10 °C ... +35 °C

Lufttrykk 800 hPa ... 1060 hPa

Bruk

Relativ fuktighet 30 % ... 90 %

1.3 Forsendelse og utpakking
• Før apparatet pakkes ut, må du kontrollere om emballasjen viser tegn på skader

eller uriktig håndtering. Kontakt transportfirmaet som leverte varen, hvis du
oppdager tegn på slike skader.

• Pakk ut apparatet sammen med en representant for transportfirmaet.
Protokollfør eventuelle skadde deler. Både du og representanten for
transportfirmaet må skrive under på denne protokollen.

• La apparatet være noen timer i emballasjen før du pakker det ut (fare for
kondensering).

• Etter at du har pakket ut apparatet, sjekker du om det er skadet.
• Defekte apparater sendes tilbake i forskriftsmessig emballasje.
• Ta vare på emballasjen slik at du kan bruke den igjen ved retur eller flytting.
• Spaltelampen og hodestøtten må være montert på en elektrisk isolert og

brannsikker bordplate.
• Skinnedekselet (a) hindrer at spaltelampen velter.
• Kontroller at forbindelsesdelene på utstyret (skrueforbindelser, hurtiglås) sitter

som de skal.

1.4 Installeringsadvarsler
ADVARSEL!
• Det er ikke tillatt å utføre endringer på apparatet med mindre

produsenten har gitt samtykke til dette. Installering og reparasjoner
skal bare utføres av opplærte fagpersoner.

• Ved tilkobling av apparater fra andre produsenter må standarden EN
60601-1 tas hensyn til.

• Bruk kun originale reservedeler fra Haag-Streit.
• Unngå å bruke denne enheten ved siden av eller stablet sammen

med annet utstyr. Det kan føre til at enheten ikke fungerer som den
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skal. Hvis slik bruk er nødvendig, må denne enheten og annet utstyr
observeres for å kontrollere at de fungerer normalt.

• Jordingssikkerhet kan kun oppnås dersom enheten plugges til en
stikkontakt med sykehuskvalitet. (Gjelder ikke EU-land).

• Monter apparatet slik at det er enkelt å komme til strømpluggen og
koble apparatet fra strømnettet.

1.5 Bruk, omgivelser
FARE!
Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige områder hvor det arbeides med
flyktige løsemidler (alkohol, bensin osv.) og brennbare narkosemidler.

ADVARSEL!
• Apparatet må slås av etter hver bruk. Hvis dette ikke gjøres, vil

risikoen for overoppheting øke ved bruk av støvtrekk.
• Denne enheten må ikke brukes i nærheten av høyfrekvent kirurgisk

utstyr og det radiofrekvensskjermede rommet i et medisinsk elektrisk
system for magnetisk resonansavbildning, der intensiteten på
elektromagnetiske forstyrrelser er høy.

• Bærbart radiofrekvent kommunikasjonsutstyr (inkludert periferiutstyr
som antennekabler og eksterne antenner) skal ikke brukes nærmere
enn 30 cm (12 tommer) fra enheten, inkludert kabler spesifisert av
Haag-Streit. Ellers kan det føre til at enhetens ytelse svekkes.

MERKNAD!
• Apparatet skal kun brukes av kvalifisert personale. Firmaet som

bruker utstyret, har ansvaret for denne opplæringen.
• Denne enheten må bare brukes i samsvar med anvisningene i

kapittelet «Tiltenkt formål / tiltenkt bruk».

1.6 Lystoksisitet
ADVARSEL!
• Lyset fra apparatet kan være skadelig. Risikoen for øyeskader øker

med varigheten av bestrålingen. Hvis bestrålingen med dette
apparatet ved maks intensitet varer mer enn 131 sekunder,
overskrides den anbefalte fareverdien.

• Ikke bruk apparatet unødvendig lenge ved øyeundersøkelser.
Intensiv belysning over lengre tid kan skade netthinnen. Lyset fra
denne spaltelampen avgir en stråling mellom 400 og 750 nm.
Detaljert informasjon om strålingen kan gis på forespørsel.

• Hvor stor den fotokjemiske belastningen kan være før netthinnen
skades, avhenger av radiansen og varigheten av bestrålingen. Når
radiansen halveres, dobles tiden det tar før grenseverdien for
strålingstid nås. Det har så langt ikke blitt påvist noen akutt optisk
strålingsrisiko i forbindelse med bruk av spaltelamper. Vi anbefaler
likevel at styrken på lyset som faller på pasientens netthinne,
begrenses til et minimum for den respektive diagnosen. De mest
utsatte pasientgruppene er barn samt personer med afaki eller
øyesykdommer. Økt risiko kan også foreligge hvis netthinnen har
vært eksponert for samme eller lignende enheter med synlig lyskilde
i løpet av 24 timer. Dette gjelder særlig hvis netthinnen på forhånd
har blitt fotografert med blits.

1.7 Desinfeksjon
MERKNAD!
Apparatet kan, men trenger ikke desinfiseres. Se kapittelet
«Vedlikehold» for mer informasjon.

1.8 Garanti og produktansvar
• Haag-Streits produkter skal kun brukes i samsvar med anvisningene og for de

godkjente formålene som beskrives i dokumentasjonen som følger med de
respektive produktene.

• Produktet skal håndteres slik det beskrives under «Sikkerhet». Feilaktig
håndtering kan skade produktet. Dette fører til at garantien blir ugyldig.
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• Bruk av et produkt som er skadet på grunn av feilaktig håndtering, kan forårsake
personskade. Produsenten har i slike tilfeller ikke noe ansvar.

• Haag-Streit gir ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier, herunder
underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

• Haag-Streit fraskriver seg alt ansvar for tilfeldige skader eller konsekvensskader
knyttet til bruk av produktet.

• Produktet dekkes av en begrenset garanti som innvilges av selger.
• Kun for USA: Dette produktet dekkes av en begrenset garanti som er tilgjengelig

påwww.haag-streit-usa.com.

1.9 Rapporteringsplikt
MERKNAD!
Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med enheten,
må rapporteres til Haag-Streit og kompetent myndighet i brukslandet.

1.10 Symbolbeskrivelse

Følg manualen Les nøye gjennom
bruksanvisningen

Generell advarsel, les
medfølgende dokumentasjon Europeisk CE-merking

Produksjonsdato Produsent

Haag-Streit-referansenummer Serienummer

Produsent varemerke Haag-
Streit AG

Se kapittelet «Bortskaffelse»
for mer informasjon om
hvordan du bortskaffer
apparatet

Registrert europeisk autorisert
representant Medisinsk utstyr

Testsymbol for TÜV Rheinland,
med godkjenning for INMETRO
Brasil

MET-sertifiseringsmerke med
godkjenning i USA og Canada

2 Tiltenkt formŒl/bruk
En spaltelampe er et biomikroskop som er ment for bruk ved øyeundersøkelser. De
brukes for å diagnostisere og dokumentere sykdommer eller skader som påvirker
øyets strukturelle.

2.1 Beskrivelse av apparatet
Enhetene i spaltelampen består av:
• Stereomikroskop
• Spaltebelysning
• Instrumentets fundament
• Hode- og hakestøtte
Belysningssystemet og et biomikroskop er montert på instrumentfundamentet, som
betjenes med en styrespak. Med den enkle styrespaken kan spaltelampen beveges
horisontalt og vertikalt på undersøkelsesbordet. Begge elementene,
belysningssystemet og biomikroskopet, kan dreies progressivt på dreiepunktet
uavhengig av hverandre.
En solid hodestøtte er festet til bordet. Både bordet og hakestøtten kan justeres i
høyden for å gi en komfortabel, men likevel stabil undersøkelsesposisjon for
pasienten, utenfor enhetens bevegelsesområde. Siden denne enheten fungerer
ikke-invasivt, kommer den bare i kontakt med pasienten ved hakestøtten og
pannebåndet.

2.1.1 Tiltenkte brukere
Brukerne er kvalifisert helsepersonell som oftalmologer, optometrister, optikere,
sykepleiere og forskere eller andre kvalifiserte spesialister som er tillatt i henhold til
lokal lovgivning.

2.2 Medisinsk formŒl
Denne enheten har følgende medisinske formål:
• Diagnostisering og overvåking av sykdommer i øyets fremre segment
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• Diagnostisering og overvåking av skader i øyets fremre segment
• Undersøkelse av anatomien og den fysiologiske eller patologiske tilstanden til

øyets fremre segment

2.2.1 Indikasjoner
Bruk av spaltelampen er indisert for følgende medisinske tilstander:
• Lokale og systemiske sykdommer som påvirker øyet
• Lesjoner og defekter i fremre segment
• Akutte infeksjoner og betennelser
• Forekomst av intraokulære fremmedlegemer
• Annen skade i øyet

2.2.2 Kroppsdel
Spaltelampen er beregnet for undersøkelse av det menneskelige øyet, spesielt det
fremre øyesegmentet (dvs. øyelokk, vipper, bindehinne (konjunktiva), hornhinne,
forkammer, iris og linse).

2.2.3 Pasientpopulasjon
Denne enheten er ment for bruk på mennesker med den fysiske evnen til å sitte
foran en spaltelampe med hodet hvilende mot hodestøtten i en stabil stilling, og
mental evne til å følge instruksjoner.

2.2.4 Kontraindikasjoner
Det foreligger ingen kjente kontraindikasjoner.

2.3 Funksjonsprinsipper
• Spaltelampen implementerer prinsippet med fokal belysning: Fokuspunktet til

mikroskopet og belysningen sammenfaller.
• Mikroskoparmen og belysningsarmen er montert på instrumentets fundament:

Begge kan dreies uavhengig rundt den samme vertikale aksen.
• Instrumentets fundament kan flyttes i alle tre aksene.
• Ved belysning av transparente medier med en smal, skarp spalte, kan en

«optisk seksjon» forstørres og vises gjennom mikroskopet.
• Pasientens hode er festet til en høyderegulerbar hodestøtteholder slik at

undersøkelsen kan utføres raskt og komfortabelt både for lege og pasient.

2.3.1 Bruksmilj¿
Spaltelampen er ment for bruk på helseinstitusjoner som sykehus, lege, optometrist/
optiker. For optimal bruk av spaltelampen bør omgivelsesbelysningen dempes for å
forbedre bildekontrasten. Hvis irisen skal transillumineres eller detaljene skal vises i
stor forstørrelse i en smal spalte, kan det være nødvendig å mørklegge hele
rommet.

2.4 Kliniske fordeler
Bruken av spaltelampen gir mulighet for systematisk undersøkelse av øyet under
forstørrelse, og muliggjør dermed diagnoser av patologiske tilstander som ellers
kunne ha vært uidentifisert og kunne ha ført til blindhet hvis de ikke ble behandlet.
De kliniske fordelene ved produktet oppveier restrisikoen for pasienten.

3 Innf¿ring
Spaltelampen består av belysning og et binokulært mikroskop. Instrumentets
fundament gjør det mulig å bevege hele apparatet foran øynene. Belysningen kan
stilles inn på mange forskjellige måter for å synliggjøre de nesten usynlige
områdene i øyet. Spaltelampen har svært mye tilbehør, slik at det i tillegg til å utføre
generelle undersøkelser også er mulig å undersøke spesielle diagnoser.

3.1 Oversikt
1. Lampekabel
2. Hodestøtte
3. Pannestøtte
4. Høydemarkering på hodestøtten

(pasientens øye)
5. Justerbar fikseringslampe
6. Hakestøtte
7. Høydejustering for hakestøtten
8. LED-belysning LI 900 (se separat

bruksanvisning)
9. Bakgrunnsbelysning (fast)

10. Filterspak

11. Skala for spaltebildets vinkel (5°-
trinn)

12. Bakgrunnsbelysning med
svingbrakett

13. Belysningsspeil
14. Spredeglass
15. Forstørrelsesveksler
16. Monteringsskrue for

stereomikroskop
17. Innstikkplass for tilbehør

(justeringspinne,
bakgrunnsbelysning osv.)

18. Sentreringsskrue
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19. Vinkelskala mellom belysning og
stereomikroskop

20. Riflet knapp for blokkering av
belysningen på mikroskoparmen

21. Riflet knapp for innstilling av
spaltebredde

22. Låseskrue for blokkering av
mikroskoparmen

23. Apparatets fundament
24. Skinnedeksel
25. Belysningsregulator «on table»
26. Belysningsregulator «in table»
27. Skala for spaltelengde/

blendeåpning
28. Riflet knapp for innstilling av

spaltelengde, blåfilter, festestjerne,
håndtak for dreiing av spalten

29. Dekkskrue for tilbehørsstift
30. Hurtiglås for tilbehør
31. Stereomikroskop
32. Okularer
33. Gjenge for feste av tonometer AT

900 mod. BP eller tonometer AT
900 D mod. BP

34. Monteringskrue for
pustebeskyttelse

35. Pustebeskyttelse
36. Stopper for hellingsvinkel 5 – 20°
37. Skrue for blokkering av horisontale

bevegelser
38. Rulleakse
39. Styrespak
40. Glideplate
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4 Montering/installering av apparatet
ADVARSEL!
• Det er ikke tillatt å utføre endringer på apparatet med mindre

produsenten har gitt samtykke til dette. Installering og reparasjoner
skal bare utføres av opplærte fagpersoner.

• Kontakt en Haag-Streit-representant for å få installert, reparert og
utført endringer av systemet. Du finner kontaktdataene på
www.haag-streit.com.

• Bruk kun originale reservedeler fra Haag-Streit.

4.1 Mikroskop og belysning
• Spaltelampen sendes i ferdigmontert stand. Fjern transportsikringen før du tar i

bruk apparatet.
• Fest pustebeskyttelsen (35) ved å skru fast fingerskruen (34) på innsiden av

bærearmen.

4.2 Str¿mforsyningsenhet
MERKNAD!
• Følg de respektive bruksanvisningene fra Haag-Streit. Kontakt din

Haag-Streit-representant for mer informasjon.
• Dette apparatet skal kun brukes med strømenhetene PS-LED og

PS-LED HSM 901 og Release Module RM02 fra Haag-Streit.

4.3 Instrumentets fundament med vektkompensasjon
Ved hjelp av avlastningsfjær kan det kompenseres for vekten av tilbehør som er
montert på mikroskopet. Spaltelampens høydeinnstilling vil da fremdeles være
lettgående.

4.4 Innstilling av vektkompensasjon
Sett styrespaken (60) i nederste posisjon og drei den 1/4 omdreiing til den løsner litt.
Sving mikroskopet og belysningen til side. Aktiver 1−3 fjærer avhengig av hvilket
utstyr som brukes.

4.5 Aktivere vektkompensasjon
Drei mot urviseren til skruene (59) har løsnet helt.

4.6 Deaktivere vektkompensasjon
Drei med urviseren til du kjenner motstand. Trykk mikroskoparmen oppover med
den ene hånden og kontroller om den fjærer nedover igjen når du slipper. Det gjør
den bare hvis belastningen allerede er maksimal. Du må deaktivere så mange
avlastningsfjær at mikroskoparmen fjærer nedover igjen når du slipper den.
Vektkompensasjonen er riktig innstilt når belysning og mikroskop med permanent
montert tilbehør har en lett overvekt i forhold til avlastningsfjærene.

4.7 Regulere klaringen for spalteinnstilling
Den lille skruen midt på høyre innstillingsknapp (83)
gjør det mulig å regulere friksjonen i dreiebevegelsen
for disse innstillingsknappene. Hvis kameraet skal
fjernes, må tilkoblingen på objektivtubusen lukkes med
den tilhørende hetten. Velg en innstilling som er treg
nok til at spalten ikke klapper igjen av seg selv.

5 Oppstart
Apparatet kan slås på og av med nettstrømbryteren på strømforsyningen. Når den
er på, lyser den grønne lampen på vippebryteren.

5.1 SlŒ pŒ apparatet
• Koble strømadapteren til strømnettet, og trykk på vippebryteren. Når den er på,

lyser den grønne lampen på vippebryteren.
• Vri dreieknappen i belysningsregulatoren til en posisjon mellom 1 og 10.
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6 Bruk
6.1 Stille inn okularene

MERKNAD!
Okularene må stilles inn enkeltvis før første undersøkelse, i samsvar
med undersøkerens refraksjon. Sett inn den medfølgende
justeringspinnen (41) i stedet for beskyttelsesdekselet (42), og drei den
svarte projeksjonsflaten i rett vinkel til mikroskopaksen. Vri belysningen
og mikroskopet tilbake til midtstillingen (0°).

41. Teststav
42. Beskyttelsesdeksel
43. Forskyvbar øyemusling

41

42

43

• Hvert okular stilles inn separat ved å vri kantringen med dioptriskala slik at den
projiserte spalten vises klart. Justeringen fra (+) til (-) utføres ved svak
forstørrelse.

• Pupillavstanden skal deretter stilles inn på mikroskopet.
• De forskyvbare øyemuslingene (43) brukes til å stille inn riktig arbeidsavstand

mellom undersøker og okular.
• Undersøker uten briller: Trekk ut øyemuslingen til den stopper av seg selv.
• Undersøker med briller: Skyv inn øyemuslingen til den stopper av seg selv.

6.2 Klargj¿ring av pasienten
• For å sikre god støtte for panne og hake må bordhøyden justeres slik at

pasienten sitter foroverbøyd.
• Still inn spaltehøyden slik at lyset kun faller på den delen av øyet som skal

undersøkes, og blending unngås.

• Bruksdeler som kommer i kontakt med pasienten (hodestøtten), må desinfiseres
før hver gangs bruk (se bruksanvisningen, «Hodestøtte»).

• Spaltelampen må slås av etter hver undersøkelse i samsvar med kapittelet
«Utkobling».

6.3 Bruke apparatet
ADVARSEL!
Apparatet må slås av etter hver bruk. Dersom dette ikke gjøres, er det
fare for overoppheting ved bruk av støvtrekk.

• Juster hakestøtten (6) med dreieskruen (7), slik at pasientens øyne er på høyde
med det svarte merket (4) på siden av hodestøtten.

• Still inn øyeavstanden, og juster okularet (32) ut fra undersøkerens refraksjon
ved å vri de riflede ringene.

• Juster høyden på spaltelampen ved å dreie styrespaken (35) inntil lysbunten er
på nivå med øynene.

• Juster høyden på spaltelampen ved å dreie styrespaken (39) inntil lysbunten og
mikroskopaksen er på nivå med øynene.

• Endre forstørrelsen i stereomikroskopet ved hjelp av dreiehåndtaket på
forstørrelsesveksleren (15).

• Styrespaken (40) vinkles lett mot undersøkeren og brukes til å forskyve hele
apparatet til spalten vises tilnærmet skarpt på hornhinnen. Denne
grovinnstillingen kontrolleres med det blotte øye. Fininnstilling utføres ved å
vippe styrespaken, samtidig som du ser gjennom stereomikroskopet (31).

• Spaltebredden samt vinkelen mellom stereomikroskopet og belysningen justeres
mot venstre eller høyre med dreieknappen (21).

• Spaltebildet kan justeres vertikalt, horisontalt eller skrått (raster på 45°, 90° og
135°; stoppunkt på 0° og 180°, skala i 5°-trinn) ved å dreie
belysningsinnretningen på håndtaket (28).

• For å sikre enkel binokular øyebunnsundersøkelse også ved sidevinkler på
mellom 3 og 10° benyttes et kort speil (13). Belysningen vris 90° med
låseskruen (21) og vinkles i trinn på 5° ved hjelp av stopperen (36). Belysningen
og mikroskopet dreies til midtposisjonen (0°).

• Baksiden av øyet undersøkes ved hjelp av forsats- eller kontaktglass.
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Diffus belysning:
• For å oppnå en diffus belysning settes det inn et spredeglass (14). Dette gjør det

mulig å følge med på oversikten og kan brukes til oversiktsopptak via en
bildemodul.

Indirekte belysning:
• Ved observering i regredient lys (indirekte belysning) løsnes sentreringsskruen

(18), slik at spaltebildet kan beveges ut av midtre synsfelt. Spaltebildet sentreres
igjen når skruen strammes.

Vinkling av spalten:
• Belysningen kan vinkles i 5°-trinn ved hjelp av stopperen (36). Ved horisontal

spalteretning vil lyset komme inn skrått fra undersiden. Vinklingen av spalten
muliggjør refleksfri undersøkelse med kontaktglass (øyebunn og gonioskopi) og
luper.
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6.4 Innstilling av filter og blendeŒpning
a. Åpen
b. Gråfilter (10 %)
c. Rødfritt filter
d. Reserveåpning for valgfritt filter diameter 15 mm (0/-0.2), tykkelse 2.5 mm
e. Festestjerne (brukes hovedsakelig til fikseringsundersøkelser av skjeløyde

barn med amblyopi)
f. Blenderåpninger med diameter på 8, 5, 3, 2, 1 og 0.2 mm

g. Visning av spaltelengdejusteringen fra 1 til 14 mm
h. Blåfilter

6.5 Festestjerne
• Når du vrir blenderen helt mot venstre, aktiveres festestjernen og

symbolet «S» vises i vinduet. Ved visse øyebunnsundersøkelser
blir denne stjernen projisert mot baksiden av øyet, og er samtidig
synlig for pasienten, som bes om å fokusere på det midtre hullet i
stjernen. Undersøkeren ser dermed hvor pasienten har skarpest
syn.

• Festestjernen brukes gjerne ved laserbehandlinger nær macula.
Projeksjon av festestjernen gjør det dessuten mulig å påvise
mikrostrabisme. Festestjernen brukes i hovedsak med rødfritt
filter.

6.6 Mikroskop og okular
44. Frontobjektiv f 103 mm
45. Dreieknapp med visning av innstilt

forstørrelse
46. 3-trinns forstørrelsesveksler (Galilei-system)
47. Hurtiglås for riflet ring
48. Binokulært rør f 130 mm med konvergent

innsyn. Pupillavstanden kan justeres fra 52
til 78 mm

49. Okular 12.5× / synsfelt ø 16 mm
50. Indeks (hvitt punkt)
51. Kantring med dioptriskala for innstilling av

undersøkerens refraksjon (± 6 D)
52. Justerbar øyemusling (for brillebrukere)

44 45 46 47 48 49 50 5251

7 Utkobling
LED-belysningen kan slås av med belysningsregulatorene. Strømforsyningen forblir
da på, og bryteren lyser grønt. For å slå systemet helt av, må vippebryteren settes til
posisjon 0 = AV. Det foreligger da en dobbeltpolet frakobling fra strømnettet.

MERKNAD!
Koble strømenheten fra strømnettet hvis den ikke skal brukes på lengre
tid.
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8 Tekniske data
8.1 Spaltebelysning

MERKNAD!
Detaljerte opplysninger om strålingen kan oppgis etter ønske.

Spektralområde for spaltebelysningen: 400 til 750 nm

Spektralområde for omgivelsesbelysning 400 til 750 nm

Bredde på spaltebilde 0 – 14 mm kontinuerlig

Lengde på spaltebilde 1 – 14 mm kontinuerlig

Lysfeltdiameter ø 8 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0.2 mm

Testmerke med festestjerne

Dreiing av spaltebilde ± 90°

Dreining av spaltebelysning i forhold til
mikroskopaksen

Horisontalt ± 90°, vertikalt 0 –
20°

Filter Blått, rødfritt (grønt), grått
(10 %)

MERKNAD!
Se bruksanvisningen for LED-belysning LI 900 hvis du trenger mer
informasjon.

8.2 Stereomikroskop
Stereovinkel: 13°

Forstørrelsesveksler: 10× / 16× / 25×

Okularforstørrelse: 12.5×

Innstillingområde for okularene: +6 til -6 dioptrier

Pupilleavstand: 53 – 78 mm

Samlet forstørrelse: 10× / 16× / 25×

Objektfelt ø i mm: 20.0 / 12.7 / 8.0

8.3 Instrumentets fundament
Betjening: Énhåndsbetjening av styrespaken i tre

dimensjoner

Justering av instrumentets
fundament:

100 mm (lengde)
100 mm (side)
30 mm (høyde)

8.4 MŒl
Vekt: 12.3 kg (uten strømforsyningsenhet, hodestøtte og

ekstrautstyr)

Mål L × B × H: 305 × 332 × 700 mm

Emballasje L × B ×
H:

420 × 510 × 780 mm

9 Vedlikehold
ADVARSEL!
• Det er ikke tillatt å utføre endringer på apparatet med mindre

produsenten har gitt samtykke til dette. Installering og reparasjoner
skal bare utføres av opplærte fagpersoner.

• Kontakt en Haag-Streit-representant for å få installert, reparert og
utført endringer av systemet. Du finner kontaktdataene på
www.haag-streit.com.

• Bruk kun originale reservedeler fra Haag-Streit.

LED-belysningen er vedlikeholdsfri.
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9.1 Kontroll av apparatet
Gjør følgende for å kontrollere spaltelampen på riktig måte:
• Sett teststangen inn i svingkransen, samtidig som du stiller overflaten i rett

vinkel i forhold til mikroskopet.
• Still inn spaltelengden til 8 eller 14 mm
• Still inn belysningsstyrken til 50 %
• Still inn forstørrelsen i mikroskopet til maks.
• Still inn okularene slik at teststangen er i skarp fokus. Drei okularet fra pluss- til

minussiden (+ til -)
• Strukturen på teststaven vises i skarp fokus ved alle forstørrelser.
• Lukk spaltekantene til ca. 0.5 mm. Kantene skal vises i skarp fokus.
• Åpne spaltekantene helt og drei teststaven 45°; det skarpe området skal ligge

midt på teststaven.

9.2 Ettersyn
For å sikre mange år i drift må apparatet rengjøres ukentlig som beskrevet. Beskytt
apparatet med et støvtrekk når det ikke er i bruk. Vi anbefaler at apparatet
kontrolleres årlig av en autorisert servicetekniker.

9.3 Rengj¿ring og desinfisering
Haag-Streit-spaltelamper og tilhørende utstyr kan ved behov tørkes av grundig med
desinfiserende engangsvåtservietter med 70 % etanol. Desinfeksjonsmidler med
eller uten aldehyd, som er skånsomme mot overflaten (f.eks.Kohrsolin FF) kan også
brukes.

ADVARSEL!
• De angitte anvisningene for klargjøring gjelder ikke for

tonometerprismer.
• Tonometerprismene må forberedes slik det beskrives i den separate

veiledningen.
• Sterke eller aggressive desinfeksjonsmidler eller rengjøringsmidler,

som f.eks. hydrogenperoksid, vil skade overflaten og belegget på
enheten.

• Ikke bruk spray.
• Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene fra produsenten.

• Ikke bruk dryppvåte kluter.
• Hvis kluten er for våt, vrir du den opp før bruk.
• Pass på at det ikke kommer væske i apparatet.
• Overhold virketiden.
• Optiske flater må rengjøres med en svært myk klut etter

desinfisering.

MERKNAD!
IP-kode: IPXO (Apparatet er ikke beskyttet mot væskeinntrengning.)

9.4 Skifte ut belysningsspeil
Speilet er lettest tilgjengelig når mikroskopet svinges unna belysningen, og
belysningen skråstilles to hakk.

ADVARSEL!
Bruk kun speil med LOT-nummer.

9.5 St¿vtrekk
Det anbefales å beskytte spaltelampen med støvtrekk når den
ikke er i bruk.

10 Vedlegg
ADVARSEL!
• Det er ikke tillatt å utføre endringer på apparatet med mindre

produsenten har gitt samtykke til dette. Installering og reparasjoner
skal bare utføres av opplærte fagpersoner.

• Kontakt en Haag-Streit-representant for å få installert, reparert og
utført endringer av systemet. Du finner kontaktdataene på
www.haag-streit.com.
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• Bruk kun originale reservedeler fra Haag-Streit.

10.1 Utstyr/funksjonsdeler/avtakbare deler/forbruksmateriell
Komponenter REF
Kontrastforsterkende filter (gult) BP 900 1007839

Okular 10 × med trådkors for vurdering av lengde og vinkel (BM900). Til
bruk i kombinasjon med 7220737

1400265

Okular 12.5x for vurdering av lengde 1400302

Okular 12.5x med trådkors 3000470

Okular 12.5 x med dioptriring 1400303

Okular 12.5x med McIntyre strekplate 1400304

Imaging Module IM 600 BP 7220539

Pustebeskyttelse (spaltelampe BQ/BM/BP) 1007129

Beskyttelsesskjerm, stor (for BP 900) 7221002

Innsettingsspeil, kort 1001591

Fin børste for rengjøring av optiske deler 1001398

Kontaktglass Følg bruksanvisningen for «Kontaktglass,
Goldmann/diagnostikk/laser»

Applanasjonstonometer Se bruksanvisningen for «Applanasjonstonometer
AT 900/AT 870» og «Applanasjonstonometer AT
900 D»

Hodestøtte Følg bruksanvisningen for «Hodestøtte»

10.2 Forskrifter
• Denne enheten er utviklet og konstruert i overensstemmelse med EN 60601-1,

EN ISO 10939 og EN ISO 15004-2.
• Hvis forskjellige medisinsk og/eller ikke-medisinsk elektrisk utstyr kombineres,

må det tas hensyn til standarden EN 60601-1.

• CE-merkingen bekrefter at utstyret er i samsvar med forordning 2017/745 om
medisinsk utstyr.

• Apparatet oppfyller kravene til elektromagnetisk kompatibilitet i EN 60601-1-2.
Apparatets konstruksjon hindrer at utstrålingen av elektromagnetiske
forstyrrelser overstiger de lovpålagte retningslinjene eller forstyrrer andre
enheter i nærheten.

• Apparatet oppfyller dessuten de lovpålagte kravene til immunitet.
• Du kan få en kopi av samsvarserklæringen for dette apparatet hvis du tar

kontakt med Haag-Streit.
• Følg forskriftene for forebygging av ulykker.

10.3 Klassifisering
Standard IEC 60601-1 Beskyttelsesklasse I

Driftsmodus Kontinuerlig drift

CE forordning om medisinsk utstyr
2017/745

Klasse I

FDA Klasse II

10.4 AvfallshŒndtering
Elektriske og elektroniske apparater skal ikke kastes sammen med
husholdningsavfall. Dette apparatet kom i handelen etter den
13.08.2005. Henvend deg direkte til din Haag-Streit-representant for
mer informasjon om korrekt avfallshåndtering. Korrekt håndtering
sikrer at verdifulle råstoffer gjenbrukes, og at det ikke kommer
skadelige stoffer ut i miljøet.

10.5 Standarder det er tatt hensyn til
EN 60601-1

EN 60601-1-2

EN ISO 10939

EN ISO 15004-2
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10.6 Informasjon og produsenterkl¾ring om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)
10.6.1 Generelt
Dette apparatet oppfyller kravene til elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til IEC
60601-1-2:2014 (4. utgave). Oppbygningen av apparatet begrenser dannelse og
utstråling av elektromagnetisk støy, slik at andre apparaters forskriftsmessige drift
ikke forstyrres. Utover dette har apparatet rimelig grad av immunitet mot
elektromagnetisk støy fra andre kilder

ADVARSEL!
• Medisinske elektriske apparater og systemer krever spesielle

forholdsregler mht. EMK og må installeres i tråd med EMK-
anvisningene i dette vedlegget.

• Bruk av utstyr, transducere eller kabler fra en tredjepartsleverandør
eller som avviker fra spesifikasjonene Haag-Streit, kan gjøre at
utstyret avgir høyere elektromagnetisk stråling eller får svekket
elektromagnetisk immunitet, og kan føre til funksjonsfeil.

• Tredjepartsenheter må bare kobles til i samsvar med standarden
IEC 60601-1.

10.6.2 Interferens
Dette produktet er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av dette produktet må forsikre seg om at det brukes i et
slikt miljø.

Utslippstest Samsvar Elektromagnetisk milj¿ Ð veiledning
RF-stråling
CISPR 11

Gruppe 1 Dette produktet bruker RF-energi kun til interne funksjoner. RF-strålingen er derfor svært lav, og det
er lite sannsynlig at den vil forårsake interferens ho elektronisk utstyr i nærheten.

RF-stråling
CISPR 11

Klasse B

Lydutslipp
IEC 61000-3-2

Ikke aktuelt

Spenningsvariasjoner/flimmer
IEC 61000-3-3

Ikke aktuelt

Dette produktet er egnet for bruk i alle installasjoner, inkludert private installasjoner og installasjoner
som er koblet direkte til det offentlige lavspenningsnettet som forsyner strøm til privatboliger.
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10.6.3 Testet for elektromagnetisk immunitet (del 1)
Dette produktet er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av dette produktet må forsikre seg om at det brukes i et
slikt miljø.

Immunitetstest IEC 60601-testnivŒ SamsvarsnivŒ Elektromagnetisk milj¿ Ð veiledning
Elektrostatisk utladning (ESD)
IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakt
± 2, ± 4, ± 8, ± 15 kV luft

± 8 kV kontakt
± 2, ± 4, ± 8, ± 15 kV luft

Gulvene skal være av tre, betong eller keramiske
fliser. Hvis gulvene er dekket med syntetisk
materiale, må den relative fuktigheten være minst
30 %.

Elektriske hurtige transienter /
burst
IEC 61000-4-4

± 2 kV, 100 kHz for
strømforsyningslinjer *
± 1 kV, 100 kHz for inn-/utgangslinjer *

± 2 kV, 100 kHz for
strømforsyningslinjer *
± 0.5, ± 1 kV, 100 kHz for inn-
/utgangslinjer *

Strømkvaliteten skal være som i et typisk
kommersielt miljø eller sykehusmiljø.
* Gjelder ikke for DC og I/O hvis kabellengden er < 3
m.

Spenningsstøt
IEC 61000-4-5

± 0.5, ± 1 kV linje(r) til linje(r) *
± 0.5, ± 1, ± 2 kV linje(r) til jord *

± 1 kV linje(r) til linje(r) *
± 0.5, ± 1, ± 2 kV linje(r) til jord *

Strømkvaliteten skal være som i et typisk
kommersielt miljø eller sykehusmiljø.
* Gjelder ikke for DC og I/O hvis kabellengden er < 3
m.

Spenningsfall, korte avbrudd og
spenningsvariasjoner i
strømforsyningslinjene
IEC 61000-4-11

0 % UT: 0.5 syklus ved 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° og 315°

0 % UT: 1 syklus ved 0°

0 % UT: 250/300 sykluser ved 0°

70 % UT: 25/30 sykluser ved 0°

0 % UT: 0.5 syklus ved 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° og 315°

0 % UT: 1 syklus ved 0°

0 % UT: 250/300 sykluser ved 0°

70 % UT: 25/30 sykluser ved 0°

Strømkvaliteten skal være som i et typisk
kommersielt miljø eller sykehusmiljø.
Hvis brukeren av dette produktet krever kontinuerlig
drift under strømbrudd, anbefales det at produktet får
strøm fra en avbruddsfri strømforsyning eller et
batteri.

UT er vekselstrømspenningen (100 – 240 V) før bruk
av testnivået.

Magnetfelt for strømfrekvens
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m
50/60 Hz

30 A/m
50/60 Hz

Magnetfelt fra strømfrekvens skal være på nivåer
som er vanlige for en typisk plassering i et vanlig
nærings- eller sykehusmiljø.
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10.6.4 Testet for elektromagnetisk immunitet (del 2)
Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere apparatet, herunder ledninger, enn den anbefalte avstanden beregnet ut fra gjeldende formel for
senderens frekvens.
Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker.
Feltstyrker fra faste sendere som f.eks. basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting samt TV-
kringkasting, kan ikke anslås med sikkerhet teoretisk. Vurder å utføre en elektromagnetisk feltundersøkelse for å evaluere det elektromagnetiske miljøet som forårsakes av
faste RF-sendere.

Immunitetstest IEC 60601-testnivŒ SamsvarsnivŒ Elektromagnetisk milj¿ Ð veiledning
Ledet RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz utenfor ISM-
og amatørradiobånd *

6 Vrms
150 kHz – 80 MHz i ISM- og
amatørradiobånd *

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz utenfor ISM-
og amatørradiobånd *

6 Vrms
150 kHz – 80 MHz i ISM- og
amatørradiobånd *

Utstrålt RF
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

Nærhetsfelt fra trådløst RF-
kommunikasjonsutstyr
IEC 61000-4-3

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

Hvis den målte feltstyrken på stedet der apparatet brukes,
overskrider de aktuelle samsvarsnivåene for RF-energi, må du
følge med på at apparatet fungerer normalt. Ved unormal ytelse
må det kanskje iverksettes ytterligere tiltak som f.eks. å snu eller
flytte dette produktet.

Minste separasjonsavstand beregnes ut fra følgende formel:

E er immunitetstestnivået i [V/m]
d er minste separasjon i [m]
P er maksimal effekt i [W]

TrŒdl¿st RF-utstyr, maksimal utgangseffekt og
separasjonsavstand testet (ved 30 cm):

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
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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

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

Det kan oppstå interferens nær utstyr som er merket med følgende
symbol:

* ISM-båndene (Industrial, Scientific and Medical) mellom 150 kHz og 80 MHz er: 6.765 – 6.795 MHz, 13.553 – 13.567 MHz, 26.957 – 27.283 MHz, 40.66 – 40.7 MHz.
Amatørradiobåndene mellom 0.15 MHz og 80 MHz er: 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.

Hvis den målte feltstyrken på stedet der apparatet brukes, overskrider de aktuelle samsvarsnivåene for RF-energi ovenfor, må du følge med på at apparatet fungerer
normalt. Ved unormal ytelse må det kanskje iverksettes ytterligere tiltak som f.eks. å snu eller flytte dette produktet.
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10.6.5 Anbefalt separasjonsavstand mellom b¾rbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og dette produktet
Dette produktet er ment å skulle brukes i elektromagnetiske miljøer der utstrålt RF-interferens er kontrollert. Kunden eller brukeren av produktet kan bidra til å hindre
elektromagnetisk interferens ved å opprettholde minimumsavstanden mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og dette produktet, som anbefalt
nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt.

Separasjonsavstand i henhold til senderens frekvens [m]

Senderens maksimale nominelle
utgangseffekt [W]

150 kHz Ð 80 MHz utenfor ISM- og
amat¿rradiobŒnd *

d = 1.2 √P **

150 kHz Ð 80 MHz i ISM- og
amat¿rradiobŒnd *

d = 2.0 √P

800 MHz Ð 2.7 GHz (se tabellen
ovenfor for Œ definere trŒdl¿se RF-

sendere)
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

For sendere med en nominell maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt avstand i meter [m] fastslås ved hjelp av formelen som gjelder for
senderfrekvensen, der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt [W] ifølge senderprodusenten.

* ISM-båndene (Industrial, Scientific and Medical) mellom 150 kHz og 80 MHz er: 6.765 – 6.795 MHz, 13.553 – 13.567 MHz, 26.957 – 27.283 MHz, 40.66 – 40.7 MHz.
Amatørradiobåndene mellom 0.15 MHz og 80 MHz er: 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.
** Formler fra 3. utgave av IEC 60601-1-2.
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Hvis du har flere spørsmål, kan du ta kontakt med din Haag-Streit-forhandler på:
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