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Предговор
Благодарим Ви, че избрахте апарат на HAAG-STREIT. При внимателно
следване на инструкциите в това ръководство за употреба можем да ви
гарантираме надеждна и безпроблемна работа с нашия продукт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди въвеждане в експлоатация на този продукт прочетете
внимателно ръководството за употреба. То съдържа важна
информация по отношение на безопасността за потребителя и
пациента.

УКАЗАНИЕ!
Само за САЩ: Федералните закони ограничават продажбата на този
уред до или по поръчка на лекар или лицензиран професионалист.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Този апарат е оборудван със светодиоди с голям интензитет.
Прекомерната експозиция на пациенти при лечение с определени
лекарства може да доведе до фототоксични нежелани реакции,
поради по-висока фоточувствителност.
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1 Безопасност
ОПАСНОСТ!
Неспазването на настоящото ръководство може да доведе до
материални щети и риск за пациентите или потребителите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупрежденията трябва да се спазват задължително, за да се
гарантира безопасното обслужване на продукта и да се избегне
риск за потребители и пациенти.

УКАЗАНИЕ!
Важна информация, моля, прочетете внимателно.

1.1 Коментари по това ръководство за употреба
УКАЗАНИЕ!
В това ръководство за употреба се използва десетична запетая.

1.2 Условия на околната среда
Температура −40 °C ... +70 °C

Атмосферно налягане 500 hPa ... 1060 hPa

Транспорт

Относителна влажност 10 % ... 95 %

Температура −10 °C ... +55 °C

Атмосферно налягане 700 hPa ... 1060 hPa

Съхранение

Относителна влажност 10 % ... 95 %

Температура +10 °C ... +35 °C

Атмосферно налягане 800 hPa ... 1060 hPa

Употреба

Относителна влажност 30 % ... 90 %

1.3 Доставка и разопаковане
• Преди разопаковането на устройството трябва да се провери дали по

опаковката има следи от неправилно манипулиране или повреди. Ако това
е така, уведомете транспортната фирма, която ви е доставила стоката.

• Разопаковайте уреда заедно с представител на транспортната фирма.
Изгответе протокол при наличие на повредени части. Този протокол трябва
да бъде подписан от Вас и от представителя на транспортната фирма.

• Преди разопаковането оставете устройството в продължение на няколко
часа в опаковката (кондензация).

• След разопаковането устройството трябва да се провери за наличие на
повреди.

• Дефектните апарати трябва да бъдат върнати в подходяща опаковка.
• Съхранявайте опаковъчния материал внимателно, за да може да се

използва отново при евентуално връщане или при преместване.
• Шпалт лампата и опората за глава трябва да бъдат монтирани на

електрически изолиран, огнеупорен плот на маса.
• Капаците на шините (а) предотвратяват наклоняване на шпалт лампата.
• Проверете дали частите за свързване на принадлежностите са в

правилната позиция (винтови връзки, закопчалки с бързо освобождаване).

1.4 Предупреждения при инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Не променяйте този апарат без разрешение от производителя.

Монтажът и ремонтите може да се извършват само от обучени
специалисти.

• Всяко устройство на трети страни трябва да бъде свързвано в
съответствие със стандарта EN 60601-1.
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• Могат да се използват само оригинални резервни части на
Haag-Streit.

• Трябва да се избягва употребата на този уред в съседство до
или върху друго оборудване, тъй като това може да доведе до
неправилно функциониране. Ако такава употреба е необходима,
този уред и другото оборудване трябва да се наблюдават, за да
се уверите, че функционират нормално.

• Надеждност на заземяването може да бъде постигната само
тогава, когато уредът е свързан към контакт, който покрива
изискванията за болнично заведение. (Не е валидно за
страните в ЕС).

• Устройството трябва да се постави така, че винаги да има
достъп до щепсела и устройството да може лесно да се
изключи от мрежата на захранването.

1.5 Работа с уреда, околна среда
ОПАСНОСТ!
Уредът да не се използва на места, застрашени от експлозия,
където се работи с летливи разтворители (алкохол, бензин и т.н.) и
запалими упойващи вещества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• След всяко използване уредът трябва да се изключва. Иначе

при използване на противопрахов калъф има опасност от
прегряване.

• С този уред не трябва да се работи в близост до
високочестотно хирургично оборудване и защитена срещу
радиочестотно излъчване зала с медицинска електрическа
система за изследвания с магнитен резонанс, където
интензитетът на електромагнитните смущения е висок.

• Портативно оборудване за радиочестотни комуникации
(включително периферни устройства като антенни кабели и
външни антени) трябва да се използва не по-близо от 30 cm (12
инча) до която и да било част на уреда, включително кабели,

посочени от Haag-Streit. В противен случай може да се стигне
до влошаване на работата на уреда.

УКАЗАНИЕ!
• С този уред трябва да работи само квалифициран персонал.

Собственикът е отговорен за тяхното обучение.
• Този уред може да се използва само съгласно инструкциите в

раздел „Предназначение“.

1.6 Светлинна токсичност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Светлината от този инструмент може да бъде вредна.

Продължителното осветяване увеличава риска от увреждане на
окото. Време на експозиция с този апарат при максимален
интензитет, което е по-дълго от 131 секунди, надвишава
указаната стойност за риск.

• Продължителното, интензивно осветяване може да увреди
ретината, употребата на уреда за прегледи на окото не трябва
да се удължава без необходимост. Излъчването при осветяване
с тази шпалт лампа е в обхвата между 400 и 750 nm. Подробна
информация за излъчването може да бъде предоставена при
поискване.

• Дозата за ретината, която представлява фотохимичен риск, е
произведението на излъчването и времето на експозиция. Ако
излъчването се намали наполовина, времето до достигане на
граничната стойност на времето за експозиция съответно се
удвоява. До този момент в шпалт лампите не е установена
остра, свързана с оптичното излъчване опасност. Въпреки това,
препоръчваме да поддържате до възможния минимум
излагането на интензивна светлина на ретината на пациента за
съответната диагноза. Деца, хора с афакия и хора, страдащи от
очни заболявания с в най-рисковата група. Може да възникне
повишен риск, също ако ретината бъде изложена на един и същ
или подобен уред с видим източник на светлина в рамките на 24
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часа. Това е приложимо, по специално, ако ретината е била
фотографирана със светкавица предварително.

1.7 Дезинфекция
УКАЗАНИЕ!
Уредът може да се дезинфекцира, но това не е необходимо. За
повече информация, моля, вижте глава „Поддръжка“.

1.8 Гаранция и отговорност на производителя за вреди от
произвежданите продукти
• Продуктите на Haag-Streit трябва да бъде използвани само за целите и по

начина, описани в документите, които се доставят с продукта.
• С продукта трябва да се борави съгласно указанията в глава

„Безопасност“. Неправилно боравене с продукта може да доведе до
повреждане на продукта. В такъв случай отпадат всички гаранционни
претенции.

• Ако повреден чрез неправилно боравене продукт продължи да бъде
използван,това може да доведе до нараняване на хора. В този случай
производителят не поема никаква отговорност.

• Haag-Streit не дава никакви гаранции, гласни или негласни, включително
негласни гаранции за продаваемост или пригодност за определено
използване.

• Haag-Streit изрично не поема отговорност за инцидентни или последващи
повреди в резултат на използването на продукта.

• Този продукт се покрива от ограничена гаранция, която ви се дава от
продавача.

• Само за САЩ: Този продукт се покрива от ограничена гаранция, която
можете да намерите на www.haag-streit-usa.com.

1.9 Задължение за докладване
УКАЗАНИЕ!
Всеки сериозен инцидент, който възникне във връзка с уреда,
трябва да бъде докладван на Haag-Streit и компетентния орган на
държавата-членка във Вашата страна.

1.10 Описание на символите

Следвайте ръководството за
употреба

Прочетете внимателно
ръководството за употреба

Общо предупреждение,
прочетете придружаващата
документация

Европейски сертификат за
съответствие

Дата на производство Производител

Референтен номер на Haag-
Streit Сериен номер

Търговска марка на
производителя Haag-Streit AG

За указания за изхвърляне,
вижте глава "Изхвърляне"

Посочен европейски
оторизиран представител Медицинско изделие

Тестов символ на TÜV
Rheinland с одобрение за
INMETRO Brasil

MET маркировка за
одобрение за САЩ и Канада
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2 Предназначение
Биомикроскопът с шпалт лампа е предназначен за употреба при преглед на
очите. Той се използва, за да помогне при диагнозата и документирането на
заболяванията или травмите, които засягат структурните свойства на окото.

2.1 Описание на уреда
Апаратите на шпалт лампата се състоят от:
• Стерео биомикроскоп
• Осветление на процепа
• Основа на инструмента
• Опора за глава и опора за брадичката
Системата за осветяване и биомикроскопът се монтират на основата на
инструмент, която се управлява чрез джойстик. Единичният джойстик
позволява хоризонтално и вертикално изместване на шпалт лампата по
масата за прегледи. И двата елемента, системата за осветяване и
биомикроскопът, могат да се въртят прогресивно около точката на въртене,
независимо един от друг.
На масата е монтирана стабилна опора за главата. Масата и опората за
брадичка се регулират по отношение на височина, за да осигурят удобна, но
стабилна позиция за пациента, извън обсега на движение на уреда. Тъй като с
този уред се работи неинвазивно, той влиза в контакт с пациента само при
опората за брадичка и лентата за чело.

2.1.1 Предназначени потребители
Потребителите са квалифицирани медицински професионалисти, като
офталмолози, оптометристи, оптици, медицински сестри и изследователи или
други квалифицирани специалисти, както е позволено от местното
законодателство.

2.2 Медицинско предназначение
Този уред има следното медицинско предназначение:
• Диагноза и наблюдение на заболявания на предния сегмент на окото
• Диагноза и наблюдение на наранявания на предния сегмент на окото

• Изследване на анатомията и физиологичното или патологичното
състояние на предния сегмент на окото

2.2.1 Показания
Употребата на шпалт лампата е показана за следните медицински състояния:
• Локални или систематични заболявания, засягащи окото
• Лезии и дефекти на предния сегмент
• Остри инфекции и възпаления
• Присъствие на вътреочни чужди тела
• Други травми на окото

2.2.2 Част на тялото
Шпалт лампата е предназначена за прегледи на човешкото око, по специално
предния сегмент на окото (т.е. клепачи, мигли, конюнктива, роговица, предна
камера, ирис и леща).

2.2.3 Популация на пациентите
Този уред е предназначен за употреба при човешки пациенти с физическа
способност да стоят седнали пред шпалт лампа с опряна глава върху опората
за глава в неподвижна позиция и с умствена способност да следват указания.

2.2.4 Противопоказания
Не са известни противопоказания.

2.3 Принципи на действие
• Шпалт лампата използва принципа на фокалното осветяване: Фокусната

точка на микроскопа и осветяването съвпадат.
• Рамото на микроскопа и рамото на осветяването се монтират върху

основата на инструмента: И двете могат да се въртят независимо едно от
друго на една и съща вертикална ос.

• Основата на инструмента може да се движи по всичките три оси.
• Когато се осветяват прозрачни материали с тесен, остър процеп,

„оптически разрез“ може да бъде увеличен и разгледан през микроскопа.
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• Главата на пациента е фиксирана към регулируем за височина държач за
опора за главата, така че прегледът да може да бъде извършен възможно
най-бързо и удобно както за лекаря, така и за пациента.

2.3.1 Работна среда
Шпалт лампата е предназначена да бъде използвана в професионални
здравни заведения, като болници, лекарски кабинети, кабинети на
оптометристи и практики на оптици. За оптимална работа на шпалт лампата
околното осветление трябва да бъде намалено, за да се подобри контрастът
на изображението. В случай на трансилюминация на ириса или за преглед на
детайли при голямо увеличение с тесен процеп може да е необходимо стаята
да се затъмни изцяло.

2.4 Клинични ползи
Употребата на шпалт лампата позволява систематичен преглед на окото под
увеличение, което дава възможност за диагнози на патологии, които иначе
биха останали неустановени и биха могли да доведат до слепота, ако не бъдат
лекувани.
Клиничните ползи на продукта надделяват над оставащите остатъчни рискове
за пациента.

3 Въведение
Шпалт лампата се състои от осветление и бинокулярен микроскоп. Основата
на инструмента може да бъде използвана за придвижване на целия апарат
пред очите. Осветлението предлага голям брой възможности за настройка, за
да направи видими почти невидимите области в окото. За шпалт лампата има
много принадлежности, за да може наред с общите изследвания да се
създадат възможности за специална диагностика.

3.1 Преглед
1. Кабел на лампата
2. Опора за глава
3. Лента за челото

4. Маркировка на височината на
опората за глава (окото на
пациента)

5. Регулируема фиксираща лампа
6. Подпора за брадичка

7. Настройка на височината на
опората за брадичката

8. LED осветление LI 900 виж
отделно ръководство за
употреба

9. Лост за филтри
10. Скала за положение на ъгъла на

изображението на процепа (5°-
стъпки)

11. Осветително огледало
12. Дифузионен екран
13. Превключвател на увеличението
14. Закрепващ винт за

стереомикроскопа
15. Предпазен капак
16. Скала на ъгъла между модула

на осветлението и микроскопа
17. Бутон с накатка за блокиране на

рамото на осветлението
18. Бутон с накатка за блокиране на

рамото на микроскопа
19. Бутон с накатка за регулиране

на ширината на процепа
20. Винтове за компенсиране на

теглото
21. Скала за дължина на процепа /

блендите

22. Настройващи винтове за
регулиране на дължината на
процепа, синия филтър и
фиксиращата звезда, дръжка за
завъртане на процепа

23. Винт на капака (винт от
принадлежностите)

24. Бързосвързващи
приспособления

25. Стереомикроскоп с окуляри
26. Окуляри
27. Резба за респираторния

защитен щит
28. Резба за фиксиране (от дясната

страна) на тонометър AT 900
модел BQ или AT 900 D модел
BQ

29. Центриращ винт
30. Ръчка за ъгъла на наклон 0 −

20°
31. Носещо рамо
32. Затягащ винт за основата на

инструмента
33. Ос на ролката
34. Капаци на шините
35. Лост за управление
36. Плъзгаща се плоча
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4 Монтаж на уреда / инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Не променяйте този апарат без разрешение от производителя.

Монтажът и ремонтите може да се извършват само от обучени
специалисти.

• Свържете с представителя на Haag-Streit за монтаж, ремонти и
промени по системата. Данните за контакт са налични на
www.haag-streit.com.

• Могат да се използват само оригинални резервни части на
Haag-Streit.

4.1 Микроскоп и осветление
• Шпалт лампата е опакована и доставена в готово монтирано състояние.

Преди въвеждане в употреба трябва да се отстрани транспортното
обезопасяване.

• Закрепете на място респираторния защитен щит (опция), като затегнете
закрепващия винт на вътрешната страна на носещото рамо.

4.2 Захранващ блок
УКАЗАНИЕ!
• Спазвайте съответното ръководство за употреба на Haag-Streit.

За повече информация се обърнете към Вашия представител
на Haag-Streit.

• Този апарат трябва да се използва само със захранващите
блокове PS-LED и PS-LED HSM 901 на Haag-Streit и
освобождаващия модул RM02/RM03.

4.3 Основа на инструмента със способност за
компенсиране на теглото
Теглото на допълнителни принадлежности, монтирани върху микроскопа,
може да бъде компенсирано чрез използване контрабалансиращи пружини.
Това позволява лесно регулиране на височината на шпалт лампата.

4.4 Настройване на способността за компенсиране на
теглото
Завъртете контролния лост (35) до най-долната му позиция и след това го
разхлабете леко със завъртане на четвърт оборот. Завъртете микроскопа и
осветлението настрани. Приложете 1 − 3 пружини в зависимост от аксесоара.
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4.5 Включване на способността за компенсиране на
теглото
Завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка, докато винтовете (20)
се освободят напълно.

4.6 Изключване на способността за компенсиране на
теглото
Завъртете в посока на часовниковата стрелка, докато срещнете
съпротивление. Проверете дали рамото на микроскопа пружинира обратно
надолу, ако го натиснете нагоре с ръката си. Това ще се случи само тогава,
когато товарът вече е на максимално ниво. По принцип трябва да бъдат
деактивирани толкова контрабалансиращи пружини, колкото е необходимо,
докато това възникне това пружиниращо действие. Способността за
компенсиране на теглото е настроена правилно след като осветлението и
микроскопът с монтираните принадлежности тежат малко повече от
контрабалансиращите пружини.

4.7 Регулиране на движението на настройката на ширината
на процепа
Малкият винт в центъра на десния регулиращ бутон
(A) дава възможност да се регулира фрикцията на
въртящото движение на тези регулиращи бутони.
Чрез слабо въртене надясно (навиване) ходът става
по-твърд, а чрез въртене наляво (развиване) става
по-мек. Той трябва да се настрои толкова твърдо, че
процепът да не пада автоматично.

5 Въвеждане в експлоатация
Уредът може да бъде включен и изключен с помощта на бутона за
електрозахранването на захранващия блок. Когато апаратът е включен, свети
зелената лампа в двупосочния прекъсвач.

5.1 Включване на апарата
• Свържете захранващия блок към мрежата и натиснете двупосочния

прекъсвач. Когато апаратът е включен, свети зелената лампа в
двупосочния прекъсвач.

• Поставете въртящия бутон на регулатора на осветлението в позиция
между „1“ и „10“.

6 Работа с уреда
6.1 Регулиране на окулярите

УКАЗАНИЕ!
Преди първия преглед окулярите трябва да бъдат регулирани
поотделно, в съответствие с рефракцията на извършващия
прегледа. Поставете предоставената изпитателна щека за
фокусирането (37) на мястото на предпазния капак (38) и завъртете
черната му проекционна площ под прав ъгъл спрямо оста на
микроскопа. Завъртете обратно осветлението и микроскопа в
средно положение (0°).

37. Изпитателна щека
38. Предпазен капак
39. Регулируем

пръстен за окото

• Всеки окуляр трябва да се настрои чрез въртене на накатения пръстен с
диоптричната скала, така че проектираният процеп да се вижда
контрастно. Регулирането се извършва от (+) към (-) страната при слабо
увеличение.
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• Регулируемите гладки пръстени за окото (39) служат за настройка на
правилното работно разстояние на извършващия прегледа до окуляра.

• Когато извършващият прегледа е без очила: Издърпайте гладкия пръстен
за окото до упор.

• Когато извършващият прегледа е с очила: Вкарайте гладкия пръстен за
окото до упор.

6.2 Подготовка на пациента
• За да получите стабилна подложка за челото и брадата, височината на

плота трябва да се избере така, че пациентът да седи наведен напред.
• За да се осветява само изследваната част от окото, трябва да се настрои

съответно височината на процепа, за да се избегнат смущаващи
облъчвания.

• Работните части, които влизат в контакт с пациента (опората за глава),
трябва да се дезинфекцират преди всяка употреба (вижте в ръководството
за употреба „Опора за глава“).

• Шпалт лампата трябва да се изключва след всеки преглед в съответствие
с раздела „Изключване“.

6.3 Работа с уреда
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
След всяко използване уредът трябва да се изключва. Иначе при
използване на противопрахов калъф има опасност от прегряване.

• С въртящия винт (7) настройте опората на брадата (6) така, че очите на
пациента да се намират на височината на поставената встрани на опората
за глава черна маркировка (4).

• Настройте окулярите (26) в съответствие с рефракцията на извършващия
прегледа чрез въртене на накатените пръстени, нагласете също
разстоянието от очите.

• Включете осветлението чрез задействане на прекъсвача на захранващия
блок.

• Регулирайте височината на шпалт лампата чрез въртене на управляващия
лост (35), докато светлинният сноп и оста на микроскопа достигнат до
нивото на очите.

• Увеличението на стереомикроскопа се променя чрез превключвателя на
увеличението (13).

• С управляващия лост (35), който леко наклонен се придвижва към
извършващия прегледа, целият уред се премества, докато процепът се
появи приблизително фокусиран върху роговицата. Проверката на тази
груба настройка се извършва с невъоръжено око. Фина настройка се
постига чрез въртене на управляващия лост при наблюдаване през
стереомикроскопа (25).

• Широчината на процепа се настройва вляво или вдясно с въртящия бутон
(19), също така ъгълът между стереомикроскопа и осветлението.

• Изображението на шпалта може чрез въртене на осветителното
устройство за дръжката (22) да се установява вертикално, хоризонтално
или диагонално (растер при 45°, 90° и 135°; упори при 0° и 180°, скала в
стъпки от 5°).

• За да е възможен безпрепятствен бинокулярен преглед на очното дъно и
при страничен ъгъл между 3° и 10°, се използва късо огледало (11)
(опция), осветлението се завърта на 90° чрез настройващия винт (22) и с
помощта на дръжката (30) се накланя на 5° - стъпки, осветлението и
микроскопът се завъртат в средно положение (0°).

• За изследване на очното дъно се използват предни лещи и контактни
лещи.

Дифузно осветление:
Чрез предварително свързване на дифузонния екран (12) се постига
дифузионно осветление. Това позволява наблюдение на общия преглед и
може да се използва за улавяне на общия преглед с модул за изображения.
Индиректно осветление:
При наблюдение в приглушена светлина (индиректно осветление) се
освобождава центриращият винт (29), за да се придвижи разделната картина
от средата на зрителното поле. Затягането на винта центрова отново
разделната картина.
Наклоняване на процепа:
С ръчката (30) осветлението може да бъде наклонявано на стъпки от 5°.
Вследствие на това при хоризонтално ориентиране на процепа се постига
падане на светлината под наклон отдолу. Наклоняването на процепа
позволява безрефлексно изследване с контактни лещи (очно дъно и
гониоскопия) и увеличаващи лещи.
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6.4 Настройване на филтри и бленди
a. Отворен
b. Сив филтър(10%)
c. Зелен филтър
d. Резервен отвор за филтър по избор ø 15 mm (0 / –0.2), дебелина 2.5 mm
e. Фиксираща звезда (използва се предимно за изследване на фиксирането

на кривогледи деца с амблиопия)
f. Кръгли бленди от ø 8, 5, 3, 2, 1 и 0.2 mm
g. Показание на настройката на дължината на шпалта от 1 до 14 mm
h. Син филтър

6.5 Фиксираща звезда
• Чрез въртене на диска на шайбата до левия упор се включва

фиксиращата звезда и символът „S“ се появява на екрана.
При определени изследвания на очното дъно тази звезда се
проектира на очното дъно и се вижда от пациента, когото
трябва да помолите да фиксира погледа си в централния
отвор на звездата. Така извършващият прегледа вижда къде
се намира мястото на най-силното зрение на пациента.

• Типичното използване на фиксиращата звезда е при лазерно
лечение в близост до макулата. Също така с прожектиране
на фиксиращата звезда е възможно да се докаже
микрострабизъм. Фиксиращата звезда трябва да се използва
предимно с поставен отпред зелен филтър.



13

DANSKNORSK ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI БЪЛГАРСКИMAGYAR ČESKYSUOMI DANSK NORSKΕΛΛΗΝΙΚΗHRVATSKIPOLSKIБЪЛГАРСКИ MAGYARČESKY SUOMI

© HAAG‑STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland ‑ HS‑Doc. no. 1500.7220589‑04210 – 2021 – 08

6.6 Микроскоп и окуляр
40. Предни лещи
41. Въртяща се дръжка с индикация за

настроеното увеличение
42. Превключвател на увеличението

5-степенен (система Galilei)
43. Байонетна връзка с накатен пръстен
44. Бинокулярен тубус с конвергентен

поглед, регулируемо разстояние между
зениците 52 − 78 mm

45. Окуляр 12.5 × / зрително поле ø 16 mm
46. Индекс (бяла точка)
47. Пръстен с накатка с диоптрична скала за

регулиране на рефракцията на
извършващия прегледа (±8 D)

48. Регулируем пръстен за окото (за хора,
носещи очила)

7 Изключване
Светодиодното осветление може да се изключи с регулаторите за осветление.
Захранващият блок на апарата остава включен по време на този процес и
прекъсвачът свети зелено. За да изключите напълно системата, двупосочният
прекъсвач трябва да се постави на позиция 0 = „ИЗКЛ.“. Тогава има
двуполюсно изключване от мрежата.

УКАЗАНИЕ!
Когато не се използва по-продължително време, изключвайте
захранващия блок от мрежата.

8 Технически данни
8.1 Осветление на процепа

УКАЗАНИЕ!
Подробна информация за излъчването може да бъде предоставена
при поискване.

Спектрален обхват на осветлението на
процепа

400 – 750 nm

Спектрален обхват на осветлението на
околната среда

400 – 750 nm

Ширина на изображението на шпалта 0 – 14 mm плавно

Дължина на изображението на шпалта 1 – 14 mm плавно

Кръг на светлинните полета ø 8 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0.2 mm

Тестова маркировка С фиксираща звезда

Въртимост на изображението на шпалта ± 90°

Въртене на осветлението на процепа към
оста на микроскопа

Хоризонтално ±90°,
вертикално 0 – 20°

Филтри Син, зелен, сив (10%)

УКАЗАНИЕ!
Допълнителна информация е налична в ръководството за употреба
на Светодиодно осветление LI 900.

8.2 Стереомикроскоп
Стереоъгъл 13°

Превключвател на увеличението 6.3 × / 10 × / 16 × / 25 × / 40 ×

Увеличение на окулярите 12.5 ×
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Обхват на регулиране на диоптрите на
окулярите

+8 до -8 диоптъра

Разстояние на зениците 52 – 78 mm

Общо увеличение 6.3 × / 10 × / 16 × / 25 × / 40 ×

ø на полето на обекта в mm 32.0 / 20.0 / 12.7 / 8.0 / 5.1

8.3 Основа на инструмента
Работа с уреда Обслужване с една ръка на лоста за

управление в 3 измерения

Регулиране на основата на
инструмента

100 mm (дължина), 100 mm (страна), 30 mm
(височина)

8.4 Размери
Тегло 12.7 kg (без захранващ блок, опора за глава и опции)

Размери Д × Ш × В 305 × 332 × 700 mm

Опаковка Д × Ш × В 420 × 510 × 780 mm

9 Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Не променяйте този апарат без разрешение от производителя.

Монтажът и ремонтите може да се извършват само от обучени
специалисти.

• Свържете с представителя на Haag-Streit за монтаж, ремонти и
промени по системата. Данните за контакт са налични на
www.haag-streit.com.

• Могат да се използват само оригинални резервни части на
Haag-Streit.

Светодиодното осветление може да се използва през цялата
продължителност на неговия живот, без да е необходимо техническо
обслужване и поддръжка.

9.1 Проверка на апаратите
За правилна проверка на шпалт лампата процедирайте както следва:
• Пъхнете изпитателната щека в завъртащата се опора, при което изравнете

повърхността под прав ъгъл спрямо микроскопа.
• Настройте дължината на процепа на 8 или 14 mm.
• Настройте силата на осветлението на 50%.
• Настройте увеличението на микроскопа на макс.
• Настройте окулярите така, че изпитателната щека да бъде изобразена на

фокус. След това завъртете окуляра от (+) към (-) страната.
• Структурата на изпитателната щека трябва да бъде изобразена на фокус

при всички увеличения.
• Затворете ръбовете на процепа на около 0.5 mm. Ръбовете трябва да

бъдат изобразени на фокус.
• Отворете ръбовете на процепа напълно и завъртете изпитателна щека на

45°, областта на фокус трябва да бъде в центъра на изпитателната щека.

9.2 Поддържане в изправност
За да се гарантира дългогодишна работа, апаратът трябва ежеседмично да се
почиства, както е описано, а при неизползване да се покрие с покривало за
защита от прах. Ние препоръчваме апаратът да се проверява веднъж годишно
от оторизиран сервизен техник.

9.3 Почистване и дезинфекция
Шпалт лампите на Haag-Streit и техните аксесоари могат при необходимост да
бъдат внимателно забърсвани с готови за употреба еднократни
дезинфекционни кърпи със 70% етанол. Също така е позволено и
използването на щадящи почистваната повърхност дезинфекционни
препарати (съдържащи или несъдържащи алдехиди), като например Kohrsolin
FF.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Предоставените указания за подготовка не са приложими за

измервателни тела за тонометър.
• Измервателните тела за тонометъра трябва да се подготвят

съгласно различно ръководство.
• Прекалено силни или агресивни дезинфекционни препарати или

почистващи течности, например водороден пероксид, ще
повредят повърхността и покритието на уреда.

• Не използвайте спрейове.
• Спазвайте инструкциите за безопасност на производителя.
• Не използвайте мокри кърпи.
• Изстисквайте при необходимост фабрично напоените кърпи.
• Внимавайте да не проникне течност в апарата.
• Спазвайте посоченото време за експозиция.
• Почиствайте оптичните повърхности след дезинфекция с много

мека кърпа.

УКАЗАНИЕ!
IP код: IPX0 (уредът не е защитен от проникване на вода)

9.4 Смяна на осветителното огледало
Достъпът до огледалото е най-лесен, ако микроскопът се обърне настрани от
осветлението, а осветлението се наклони с две точки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само огледала с партиден номер.

9.5 Прахозащитен капак
Препоръчваме да предпазвате шпалт лампата с
прахозащитен капак, когато не се използва.

10 Приложение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Не променяйте този апарат без разрешение от производителя.

Монтажът и ремонтите може да се извършват само от обучени
специалисти.

• Свържете с представителя на Haag-Streit за монтаж, ремонти и
промени по системата. Данните за контакт са налични на
www.haag-streit.com.

• Могат да се използват само оригинални резервни части на
Haag-Streit.

10.1 Принадлежности / функционални части / подвижни
части / консумативи
Компоненти РЕФ
Адаптер за наклонени окуляри 20° 1400305

Разделител на лъчи 50/50 1400308

Разделител на лъчи 70/30 1001600

Филтър за подсилване на контраста (жълт) 1400306

Окуляр 10 × с разграфен диск за изчисляване на дължина и ъгли
(BM900). За използване в комбинация с 7220737

1400265

Окуляр 12.5 × за изчисляване на дължина 1400302

Окуляр 12.5 × с визирен кръст 3000470

Окуляр 12.5 × с разграфенa сравнителнa решетка по Макинтайър 1400304

Модул за изображения IM 600 (за BQ 900) 7220538

Модул за изображения IM 900 7220550

Модул за изображения IM 910 7221008

Втори дълъг тубус за наблюдение без окуляр (с окуляр вижте
7220146)

1400034
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Втори къс тубус за наблюдение без окуляр (с окуляр вижте
7220147)

1400301

Стерео вариатор (вкл. малки части вижте 7200109) 3300307

Видео адаптер с тубус за обектива f75 (C-mount 1/2") 1400319

Видео адаптер с тубус за обектива f75 (C-mount 1/3") 1007780

Респираторен защитен щит (шпалт лампа BQ/BM/BP) 1007129

Голям защитен щит (за BQ 900) 7221001

Късо огледало 1001591

Фина четка за почистване на оптиката 1001398

Диагностични контактни
лещи

Моля, вижте ръководството за употреба
„Контактни лещи, Голдман/диагностика/лазер“

Апланационен тонометър Моля, вижте ръководството за употреба
„Адаптация на тонометър AT 900 / AT 870“ и
„Апланационен тонометър AT 900 D“

Опора за глава Моля, вижте ръководството за употреба „Опора
за главата“

10.2 Законови разпоредби
• Този уред е разработен и конструиран при съблюдаване на стандартите

EN 60601-1, EN ISO 10939 и EN ISO 15004-2.
• При комбинирането на различни медицински и/или немедицински

електрически апарати да се съблюдава стандарт EN 60601-1.
• Чрез маркировката „СЕ“ се удостоверява съответствието на уреда с

Регламент 2017/745 за медицинските изделия.
• Уредът изпълнява изискванията на електромагнитната съвместимост на

EN 60601-1-2. Уредът е разработен да поддържа излъчванията на
електромагнитните смущения на ниво, което не надвишава законните
директиви и не смущава други уреди в околността.

• Освен това апаратът притежава устойчивост срещу смущения, която се
изисква от стандарта.

• Можете да поискате копие от декларацията за съответствие на този апарат
от HAAG-STREIT по всяко време.

• Да се съблюдават законовите инструкции за безопасност.

10.3 Класифициране
Стандарт EN 60601-1 Защита клас I

Режим на работа Непрекъснат режим на работа

CE маркировка по Регламент
2017/745 за медицинските
изделия

Клас I

FDA Клас II

10.4 Третиране като отпадък
Клас I Този уред е пуснат в продажба след 13 август 2005 г. За
правилно изхвърляне, моля, обърнете се към Вашия
представител на Haag-Streit. Така ще се гарантира, че в околната
среда няма да проникнат опасни вещества и че ценни суровинни
материали ще бъдат рециклирани.

10.5 Съответствие със стандарти
EN 60601-1

EN 60601-1-2

EN ISO 10939

EN ISO 15004-2
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10.6 Информация и декларация на производителя относно
електромагнитната съвместимост (EMC)
10.6.1 Общи
Този уред отговаря на изискванията за електромагнитна съвместимост
съгласно IEC 60601-1-2:2014 (4-то издание). Този уред е изработен така, че
генерирането и излъчването на електромагнитни смущения да бъде
ограничено до степен, която не засяга други устройства при тяхната употреба
съгласно разпоредбите и така, че самият уред да има съответен имунитет за
електромагнитни смущения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Електрическите медицински устройства и системи подлежат на

специални мерки по отношение на електромагнитната
съвместимост и трябва да бъдат инсталирани съгласно
съдържащите се в този придружаващ документ указания за
електромагнитна съвместимост.

• Използването на принадлежности, преобразуватели и кабели,
различни от тези, които са посочени или предоставени от Haag-
Streit, може да доведе до повишени електромагнитни емисии
или понижен електромагнитен имунитет на този уред и да
доведе до неправилно функциониране.

• Устройства на трети страни могат да се свързват само в
съответствие със стандарта EN 60601-1.

10.6.2 Излъчвани смущения
Този продукт е предназначен за използване в електромагнитната среда, описана по-долу. Клиентът или потребителят на този продукт трябва да осигури
използването му в такава среда.

Изпитване на емисиите Съответствие Електромагнитна среда – насоки
Радиочестотни емисии
CISPR 11

Група 1 Този продукт използва радиочестотна енергия само за вътрешното си функциониране. По тази
причина неговите радиочестотни емисии са много ниски и няма вероятност да предизвикат
смущения в намиращото се наблизо електронно оборудване.

Радиочестотни емисии
CISPR 11

Клас B

Хармонични емисии
IEC 61000-3-2

Неприложимо

Колебания на напрежението/фликер
IEC 61000-3-3

Неприложимо

Този продукт е подходящ за използване във всички обекти, включително битови инсталации,
както и такива, директно свързани към обществената електрозахранваща мрежа за ниско
напрежение, която захранва сгради, използвани за битови нужди.
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10.6.3 Изследвана е електромагнитната устойчивост на средата (част 1)
Този продукт е предназначен за използване в електромагнитната среда, описана по-долу. Клиентът или потребителят на този продукт трябва да осигури
използването му в такава среда.

Тест за устойчивост Ниво на теста по IEC 60601 Ниво на съответствие Електромагнитна среда – насоки
Електростатичен разряд
(ESD)
IEC 61000-4-2

Контакт ± 8 kV
Въздух ± 2, ± 4, ± 8, ± 15 kV

Контакт ± 8 kV
Въздух ± 2, ± 4, ± 8, ± 15 kV

Подовете трябва да са от дърво, бетон или керамични плочки.
Ако подовете са покрити със синтетичен материал,
относителната влажност трябва да бъде поне 30%.

Електрически бърз
преходен процес/пакет
импулси
IEC 61000-4-4

± 2 kV, 100 kHz за захранващи
линии *
± 1 kV, 100 kHz за входни/
изходни линии *

± 2 kV, 100 kHz за захранващи
линии *
± 0.5, ± 1 kV, 100 kHz за
входни/изходни линии *

Качеството на мрежовото захранване трябва да бъде като на
типична търговска или болнична среда.
* Не се отнася за постоянен ток и вход/изход при кабел < 3 м.

Пикове
IEC 61000-4-5

± 0.5, ± 1 kV линия(-и) към
линия(-и) *
± 0.5, ± 1, ± 2 kV линия(-и) към
земя *

± 1 kV линия(-и) към линия(-и)
*
± 0.5, ± 1, ± 2 kV линия(-и) към
земя *

Качеството на мрежовото захранване трябва да бъде като на
типична търговска или болнична среда.
* Не се отнася за постоянен ток и вход/изход при кабел < 3 м.

Спадове, кратки
прекъсвания и промени в
напрежението на входните
захранващи линии
IEC 61000-4-11

0% UT: 0.5 цикъла при 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°, 270° и
315°

0% UT: 1 цикъл при 0°

0% UT: 250/300 цикъла при 0°

70% UT: 25/30 цикъла при 0°

0% UT: 0.5 цикъла при 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°, 270° и
315°

0% UT: 1 цикъл при 0°

0% UT: 250/300 цикъла при 0°

70% UT: 25/30 цикъла при 0°

Качеството на мрежовото захранване трябва да бъде като на
типична търговска или болнична среда.
Ако потребителят на този продукт има нужда от непрекъснато
функциониране по време на спиране на електрозахранването,
препоръчително е този продукт да се захранва от непрекъсваемо
електрозахранване или акумулатор.
UT е променливотоковото мрежово напрежение (100–240 V)
преди прилагането на изпитваното ниво.

Магнитно поле на
честотата на
електрозахранването (50/
60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m
50/60 Hz

30 A/m
50/60 Hz

Магнитните полета на честотата на електрозахранването трябва
да бъдат с нива, характерни за типично място в типична
търговска или болнична среда.
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10.6.4 Изследвана е електромагнитната устойчивост на средата (част 2)
Преносимото и мобилно радиочестотно комуникационно оборудване не трябва да се използва по-близо до която и да е част на този продукт, включително
кабелите, от препоръчителното отстояние, изчислено чрез уравнението, приложимо за честотата на предавателя.
Тези указания може да не са приложими във всички ситуации. Разпространението на електромагнитните вълни се влияе от поглъщането и отразяването от
конструкции, предмети и хора. Силата на полето от стационарни предаватели, като базови станции за радио (клетъчни/безжични) телефони и мобилни наземни
радиостанции, любителски радиостанции, радио излъчване на средни и ултракъси вълни и телевизионно излъчване, не може да бъде предвидена теоретично с
точност. За оценка на електромагнитната среда, дължаща се на стационарни радиочестотни предаватели, трябва да се извърши електромагнитно изследване на
мястото.

Тест за устойчивост Ниво на теста по IEC 60601 Ниво на съответствие Електромагнитна среда – насоки
Проведени радиочестоти
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz–80 MHz извън ISM
обхвата и радиолюбителския
обхват *

6 Vrms
150 kHz -80 MHz в ISM обхвата
и радиолюбителския обхват *

3 Vrms
150 kHz–80 MHz извън ISM
обхвата и радиолюбителския
обхват *

6 Vrms
150 kHz -80 MHz в ISM обхвата
и радиолюбителския обхват *

Излъчена радиочестота
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

Близко поле за безжично
радиочестотно
комуникационно оборудване
IEC 61000-4-3

27 V/m
380 – 390 MHz
50% PM 18 Hz
28 V/m
430 – 470 MHz
УКВ ± 5 kHz отклонение, 1 kHz
синус
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
УКВ ± 5 kHz отклонение, 1 kHz
синус
9 V/m
704 – 787 MHz
50% PM 217 Hz

Ако измерената напрегнатост на полето на мястото, на което
се използва този продукт, надхвърля приложимото ниво на
радиочестотно съответствие, този продукт трябва да се
наблюдава, за да се потвърди нормалното му функциониране.
Ако се наблюдава необичайно функциониране, може да се
наложи вземането на допълнителни мерки, като например
преориентиране или преместване на този продукт.

Минималното отстояние трябва да се изчисли по следната
формула:

E е нивото на теста за устойчивост в [V/m]
d е минималното отстояние в [m]
P е максималната мощност в [W]

Тествана максимална изходна мощност и отстояние на
радиочестотното безжично оборудване (на 30 см):

TETRA 400: макс. 1.8 W
GMRS 460, FRS 460: макс. 2 W
LTE Band 13 and 17: макс. 0.2 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

GSM 800/900: макс. 2 W
TETRA 800: макс. 2 W
iDEN 820: макс. 2 W
CDMA 850: макс. 2 W
LTE Band 5: макс. 2 W
GSM 1800/1900: макс. 2 W
CDMA 1900: макс. 2 W
DECT: макс. 2 W
LTE Band 1, 3, 4, 25: макс. 2 W
UMTS: макс. 2 W
Bluethooth: макс. 2 W
WLAN 802.11b/g/n: макс. 2 W
RFID 2450: макс. 2 W
LTE Band 7: макс. 2 W
WLAN 802.11 a/n: макс. 0.2 W

Възможно е да възникнат смущения в близост до
оборудването, обозначено със следния символ:

* ISM (промишлените, научни и медицински) обхвати между 150 kHz и 80 MHz са: 6.765 – 6.795 MHz, 13.553 – 13.567 MHz, 26.957 – 27.283 MHz, 40.66 – 40.7
MHz. Радиолюбителските обхвати между 0.15 MHz и 80 MHz са: 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.

Ако измерената напрегнатост на полето на мястото, на което се използва този продукт, надхвърля приложимото ниво на радиочестотно съответствие, посочено
по-горе, този продукт трябва да се наблюдава, за да се потвърди нормалното му функциониране. Ако се наблюдава необичайно функциониране, може да се
наложи вземането на допълнителни мерки, като например преориентиране или преместване на този продукт.
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10.6.5 Препоръчителни отстояния между преносимо и мобилно оборудване за радиочестотни комуникации и този
продукт
Този продукт е предназначен за използване в електромагнитната среда, в която излъчените радиочестотни смущения се контролират. Клиентът или
потребителят на този продукт може да помогне за предотвратяването на електромагнитни смущения, като поддържа минимално разстояние между преносимото
и мобилното оборудване за радиочестотни комуникации (предаватели) и този продукт, както се препоръчва по-долу, според максималната изходна мощност на
комуникационното оборудване.

Разстояние съгласно честотата на предавателя [m]

Номинална максимална изходна
мощност на предавател [W]

150 kHz–80 MHz извън ISM и
радиолюбителските обхвати *

d = 1.2 √P **

150 kHz–80 MHz в ISM и
радиолюбителските обхвати *

d = 2.0 √P

800 MHz – 2.7 GHz (за определяне на
радиочестотни безжични

предаватели вижте таблицата по-
горе)

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

За предаватели, чиято номинална максимална изходна мощност не е посочена по-горе, препоръчителното разстояние d в метри [m] може да бъде определено
с помощта на уравнението, приложимо към честотата на предавателя, където P е номиналната максимална изходна мощност на предавателя във ватове [W]
според производителя на предавателя.

* ISM (промишлените, научни и медицински) обхвати между 150 kHz и 80 MHz са: 6.765 – 6.795 MHz, 13.553 – 13.567 MHz, 26.957 – 27.283 MHz, 40.66 – 40.7
MHz. Радиолюбителските обхвати между 0.15 MHz и 80 MHz са: 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.
** Формули от Издание 3 на IEC 60601 -1 -2.
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