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Předmluva
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro přístroj Haag-Streit. Při důsledném
dodržování předpisů uvedených v tomto návodu k použití vám můžeme zaručit
spolehlivé a bezproblémové používání našeho výrobku.

VAROVÁNÍ!
Před uvedením tohoto výrobku do provozu si pečlivě pročtěte návod
k použití. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti pro uživatele
a pacienta.

UPOZORNĚNÍ!
Pouze pro USA: Federální zákony (USA) omezují tento prostředek na
prodej lékařem či na pokyn lékaře.

VAROVÁNÍ!
Tento přístroj je vybaven diodami LED s vysokou intenzitou. Nadměrné
ozáření pacientů léčených určitými léky by mohlo vzhledem ke zvýšené
fotosenzitivitě vést k fototoxickým nežádoucím účinkům.
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1 Bezpečnost
NEBEZPEČÍ!
Při nedodržení těchto pokynů je třeba počítat s materiálními škodami
a s ohrožením uživatele a pacienta.

VAROVÁNÍ!
Varování je bezpodmínečně nutno respektovat za účelem zajištění
bezpečné obsluhy výrobku a zamezení vzniku ohrožení uživatele
a pacienta.

UPOZORNĚNÍ!
Důležitá upozornění; pečlivě si je pročtěte.

1.1 Poznámky v tomto návodu k použití
UPOZORNĚNÍ!
V tomto návodu k použití se k oddělení desetinných míst používá čárka.

1.2 Podmínky prostředí
Teplota −40 °C ... +70 °C

Tlak vzduchu 500 hPa ... 1060 hPa

Přeprava

Relativní vlhkost vzduchu 10 % ... 95 %

Teplota −10 °C ... +55 °C

Tlak vzduchu 700 hPa ... 1060 hPa

Skladování

Relativní vlhkost vzduchu 10 % ... 95 %

Teplota +10 °C ... +35 °C

Tlak vzduchu 800 hPa ... 1060 hPa

Používání

Relativní vlhkost vzduchu 30 % ... 90 %

1.3 Zaslání a rozbalení
• Před rozbalením přístroje je třeba zkontrolovat, zda obal nejeví známky

nesprávné manipulace či poškození. Pokud k tomu dojde, oznamte to přepravci,
který Vám zboží dodal.

• Rozbalte prostředek za přítomnosti zástupce přepravní společnosti. Sepište
protokol o případných poškozených dílech. Tento protokol musíte podepsat vy a
zástupce přepravní společnosti.

• Před rozbalením ponechejte prostředek několik hodin v obalu (kondenzace).
• Po rozbalení je třeba přístroj zkontrolovat, zda není poškozený.
• Vadné přístroje je třeba řádně zabalit a poslat zpět.
• Obalový materiál pečlivě uschovejte, protože jej lze opět použít při zasílání zpět

či při stěhování.
• Štěrbinovou lampu a držák hlavy je nutno namontovat na elektricky izolovanou a

nehořlavou desku stolu.
• Kryt lišty (a) brání překlopení štěrbinové lampy.
• Zkontrolujte, zda jsou spojovací díly příslušenství (šroubovací spoje a

rychlospojky) ve správné poloze.

1.4 Varování vztahující se k instalaci
VAROVÁNÍ!
• Na tomto přístroji nesmí být prováděny změny bez svolení výrobce.

Instalaci a údržbu smí provádět výhradně vyškolený odborný
personál.

• Připojení přístroje jiného výrobce je třeba provádět se zohledněním
normy EN 60601-1.

• Mohou se používat výhradně originální náhradní díly Haag-Streit.
• Použití tohoto prostředku v blízkosti nebo stohované konfiguraci

s jinými zařízeními není vhodné, protože může vést k nesprávnému
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provozu. Pokud je takové použití nezbytné, tento prostředek i další
vybavení je nutné sledovat a ověřit, zda fungují normálně.

• Bezpečnost uzemnění lze dosáhnout pouze tehdy, když je přístroj
připojen do zásuvky v kvalitě pro nemocnice. (Neplatí pro země EU).

• Zařízení musí být nainstalováno tak, aby byla zástrčka vždy snadno
přístupná a aby bylo možné zařízení snadno odpojit od elektrické
sítě.

1.5 Obsluha, prostředí
NEBEZPEČÍ!
Přístroj nepoužívejte v oblastech ohrožených explozí, kde se pracuje s
těkavými rozpouštědly (alkohol, benzin, atd.) a hořlavými narkotizačními
prostředky.

VAROVÁNÍ!
• Po každém použití je třeba přístroj vypnout. Při použití ochranného

krytu proti prachu vzniká riziko přehřátí.
• Tento prostředek se nesmí provozovat v blízkosti

vysokofrekvenčních chirurgických zařízení a stíněné místnosti
zdravotnického elektrického systému pro zobrazování magnetickou
rezonancí, kde je intenzita elektromagnetického rušení vysoká.

• Přenosná vysokofrekvenční komunikační zařízení (včetně
periferních zařízení, jako jsou kabely antén a externí antény) není
vhodné používat blíže než 30 cm (12 palců) od jakékoli části
prostředku, včetně kabelů specifikovaných společností Haag-Streit.
V opačném případě může dojít k poklesu výkonu tohoto prostředku.

UPOZORNĚNÍ!
• Obsluhu může provádět výhradně kvalifikovaný personál. Za jeho

vzdělání a vyškolení odpovídá provozovatel.
• Tento prostředek se smí používat pouze v souladu s pokyny

v kapitole „Zamýšlený účel / zamýšlené použití“.

1.6 Toxicita světla
VAROVÁNÍ!
• Světlo z tohoto přístroje může být nebezpečné. Riziko poškození

oka se zvyšuje s dobou ozáření. Když je tento prostředek nastaven
na maximální intenzitu, je expozice delší než 131 sekund podle
směrnic považována za nebezpečnou.

• Vzhledem k tomu, že dlouhodobější intenzivní osvětlení může vést
k poškození rohovky, je třeba použití přístroje k vyšetření oka
zbytečně neprodlužovat. Spuštěná štěrbinová lampa emituje záření
s vlnovou délkou 400–750 nm. Podrobné informace o záření jsou
k dispozici na požádání.

• Retinální dávka pro fotochemické ohrožení se vypočítá
vynásobením hustoty záření dobou ozáření. Když se intenzita záření
sníží na polovinu, zdvojnásobí se čas dosažení mezní hodnoty doby
ozáření. Doposud nebylo pro štěrbinové lampy prokázáno žádné
akutní optické ohrožení zářením. Doporučujeme omezit intenzitu
světla dopadajícího na sítnici pacienta na minimum umožňující
příslušnou diagnózu. Nejvíce jsou ohroženy děti, afakické osoby a
osoby s očními chorobami. Zvýšené riziko může nastat i tehdy, když
byla sítnice v průběhu 24 hodin vystavena působení stejného nebo
jiného přístroje s viditelným zdrojem světla. Platí to zejména tehdy,
pokud byla sítnice předtím fotografována s bleskem.

1.7 Dezinfekce
UPOZORNĚNÍ!
Prostředek je možné dezinfikovat, ale není to nutné. Další informace
naleznete v kapitole „Údržba“.
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1.8 Záruka a odpovědnost za výrobek
• Výrobky společnosti Haag-Streit smí být používány výhradně k účelům a

způsobem, popsaným v dokumentech dodávaných s přístrojem.
• S přístrojem je nutno zacházet, jak je uvedeno v části Bezpečnost. Neodborná

manipulace může vést k poškození výrobku. Ruší se tím veškeré nároky na
záruku.

• Bude-li výrobek poškozený nesprávnou manipulací i nadále používán, může
způsobit poškození zdraví. Výrobce v tomto případě neposkytne žádnou záruku.

• Společnost Haag-Streit neposkytuje žádné záruky, výslovné ani mlčky
předpokládané, včetně předpokládaných záruk na prodejnost či vhodnost pro
určitý účel.

• Společnost Haag-Streit se výslovně zříká odpovědnosti za jakoukoli náhodnou
nebo následnou škodu, vzniklou v důsledku používání výrobku.

• Na tento výrobek existuje omezená záruka, poskytovaná prodejcem.
• Pouze pro USA: Tento produkt je kryt omezenou zárukou, kterou naleznete na

stránkách www.haag-streit-usa.com.

1.9 Povinnosti k hlášení
UPOZORNĚNÍ!
Jakékoli závažné nehody spojené s prostředkem je nutné hlásit
společnosti Haag-Streit a příslušnému úřadu členského státu ve vaší
zemi.

1.10 Vysvětlivky symbolů

Postupujte podle návodu k
použití

Pečlivě si prostudujte návod k
použití

Obecné varování; přečtěte si
přiloženou dokumentaci Evropské prohlášení o shodě

Datum výroby Výrobce

Referenční číslo Haag-Streit Výrobní číslo

výrobce ochranná známka
Haag-Streit AG

Upozornění: Pro likvidaci viz
kapitolu "Likvidace"

Uvedený autorizovaný
zástupce pro Evropu Zdravotnický prostředek

Symbol zkušebny TÜV
Rheinland se schválením pro
institut INMETRO Brazílie

Uvedené označení MET se
schválením pro USA a Kanadu

2 Určený účel / zamýšlené použití
Biomikroskop se štěrbinovou lampou slouží vyšetřování očí. Používá se k
diagnostikování a dokumentaci chorob nebo zranění, postihujících strukturální
vlastnosti oka.

2.1 Popis prostředku
Štěrbinová lampa sestává z následujících částí:
• Stereoskopický biomikroskop
• Štěrbinové osvětlení
• Základna přístroje
• opěrka hlavy a opěrka brady,
Osvětlovací systém a biomikroskop jsou namontovány na základě přístroje
ovládané joystickem. Jeden joystick umožňuje horizontální a vertikální pohyb
štěrbinové lampy po vyšetřovacím stole. Oba prvky, osvětlovací systém
i biomikroskop je možné progresivně naklánět kolem osy nezávisle na sobě.
Pevná hlavová opěrka je připojena ke stolu. Stůl a opěrka brady umožňují nastavení
výšky k zajištění pohodlné, ale pořád pevné vyšetřovací polohy pacienta mimo
rozsahu pohybu prostředku. Jelikož prostředek funguje neinvazivně, přichází do
kontaktu s pacientem v místě opěrky brady a čelního pásu.

2.1.1 Zamýšlení uživatelé
Uživatelé jsou kvalifikovaní zdravotníci, jako jsou oftalmologové, optometři, optici,
zdravotní sestry a výzkumníci, nebo jiní kvalifikovaní specialisté v souladu
s místními zákony.



7

DANSKNORSK ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI БЪЛГАРСКИMAGYAR ČESKYSUOMI DANSK NORSKΕΛΛΗΝΙΚΗHRVATSKIPOLSKIБЪЛГАРСКИ MAGYARČESKY SUOMI

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

2.2 Zdravotnický účel
Zdravotnický účel tohoto prostředku:
• Diagnostika a sledování onemocnění předního očního segmentu
• Diagnostika a sledování poranění předního očního segmentu
• Vyšetření anatomie a fyziologického nebo patologického stavu předního očního

segmentu

2.2.1 Indikace
Štěrbinová lampa je určena k použití u následujících onemocnění:
• Lokální a systémová onemocnění postihující oko
• Léze a defekty předního segmentu
• Akutní infekce a záněty
• Přítomnost nitroočních cizích těles
• Jiná oční traumata

2.2.2 Část těla
Štěrbinová lampa je určena k vyšetření lidského oka, konkrétně předního segmentu
oka (tzn. víčka, řasy, spojivka, rohovka, přední komora, duhovka a čočka).

2.2.3 Populace pacientů
Tento prostředek je určen k použití u lidských pacientů fyzicky schopných sedět
před štěrbinovou lampou s hlavou opřenou o hlavovou opěrku ve stabilní poloze
a mentálně schopných dodržovat pokyny.

2.2.4 Kontraindikace
Žádné kontraindikace nejsou známy.

2.3 Principy provozu
• Štěrbinová lampa je založena na principu fokálního osvětlení: Ohniska

mikroskopu a osvětlení jsou totožná.
• Rameno mikroskopu a osvětlovací rameno jsou nainstalována na základně

přístroje: Obě lze naklánět nezávisle kolem stejné vertikální osy.
• Základnou přístroje lze pohybovat ve všech třech osách.
• Při osvětlování průhledných médií úzkým ostrým pruhem světla je možné

„optický průřez“ zvětšit a prohlížet v mikroskopu.

• Hlava pacienta je fixována k držáku hlavové opěrky s nastavitelnou výškou,
takže vyšetření je možné provést co nejrychleji a nejpohodlněji pro lékaře
i pacienta.

2.3.1 Provozní prostředí
Štěrbinová lampa je určena k použití na profesionálních zdravotnických
pracovištích, jako je nemocnice, praxe lékaře, optometra a optika. K optimálnímu
použití štěrbinové lampy je nutné ztlumit okolní osvětlení a zlepšit tak obrazový
kontrast. V případě prosvětlení duhovky nebo prohlížení detailů ve velkém zvětšení
v úzké štěrbině může být nutné místnost zcela ztmavit.

2.4 Klinické přínosy
Použití štěrbinové lampy umožňuje systémové vyšetření oka ve zvětšení
a diagnostiku patologií, které by jinak zůstaly neidentifikované nebo by mohly vést
ke slepotě v případě, že by nebyly léčeny.
Klinické přínosy výrobku převažují reziduální rizika pro pacienta.
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3 Úvod
Štěrbinová lampa se skládá z osvětlení a z binokulárního mikroskopu. Se základnou
přístroje lze s celým přístrojem pohybovat před okem. Osvětlení nabízí širokou škálu
možností nastavení pro zviditelnění téměř neviditelných oblastí v oku. Pro
štěrbinovou lampu existuje velké množství příslušenství, aby na ní vedle
všeobecných vyšetření bylo možné provádět i speciální diagnostiku.

3.1 Přehled
1. Kabel lampy
2. Držák hlavy
3. Čelní pásek
4. Výšková značka na držáku hlavy

(oko pacienta)
5. Nastavitelná fixační lampička
6. Opora brady
7. Výškové nastavení opory brady
8. LED osvětlení LI 900 (viz zvláštní

návod k použití)
9. Páčka k volbě filtru

10. Stupnice pro úhlovou polohu
štěrbinového obrazu (5° stupnice)

11. Osvětlovací zrcátko
12. Rozptylový kotouč
13. Regulátor zvětšení
14. Upevňovací šroub pro

stereoskopický mikroskop
15. Ochranný kryt
16. Úhlová stupnice mezi osvětlením a

stereoskopickým mikroskopem
17. Vroubkovaný knoflík k zablokování

osvětlení na ramenu mikroskopu
18. Vroubkovaný knoflík k zablokování

ramena mikroskopu

19. Vroubkovaný knoflík k nastavení
šíře štěrbiny

20. Šrouby k vyrovnání hmotnosti
21. Stupnice pro délku štěrbiny / clony
22. Vroubkovaný knoflík k nastavení

délky štěrbiny, modrý filtr, fixační
hvězdice, rukojeť k otáčení
štěrbiny

23. Šroub krytu pro čep příslušenství
24. Rychlouzávěr pro příslušenství
25. Stereoskopický mikroskop s

okuláry
26. Okuláry
27. Závit pro ochranný štít proti dechu
28. Závit (na pravé straně) k upevnění

tonometru AT 900 model BQ nebo
AT 900 D model BQ

29. Středicí šroub
30. Západka pro úhel sklonu 0−20°
31. Nosné rameno
32. Pojistný šroub základny prostředku
33. Náprava koleček
34. Kryt lišty
35. Ovládací páka
36. Kluzná deska
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4 Montáž přístroje / instalace
VAROVÁNÍ!
• Na tomto přístroji nesmí být prováděny změny bez svolení výrobce.

Instalaci a údržbu smí provádět výhradně vyškolený odborný
personál.

• Za účelem instalace, údržby a změny systému kontaktujte zástupce
společnosti Haag-Streit. Kontaktní údaje naleznete na adrese
www.haag-streit.

• Mohou se používat výhradně originální náhradní díly Haag-Streit.

4.1 Mikroskop a osvětlení
• Štěrbinová lampa je balena a expedována ve stavu připraveném k okamžitému

použití. Před vyšetřením je třeba odstranit přepravní pojistku.
• Připevněte volitelný ochranný štít proti dechu připevněním fixačního šroubu na

vnitřní stranu nosného ramena.

4.2 Napájecí zdroj
UPOZORNĚNÍ!
• Je třeba respektovat příslušné návody k použití Haag-Streit. Další

informace vám poskytne zástupce společnosti Haag-Streit.
• Toto zařízení se smí používat pouze s napájecími zdroji PS-LED a

PS-LED HSM 901 společnosti Haag-Streit a s uvolňovacím
modulem RM02/ RM03.

4.3 Základna přístroje s vyrovnáním hmotnosti
Hmotnost přídavných dílů příslušenství, přimontovaných na mikroskop, lze vyrovnat
odlehčovacími pružinami. Výškové nastavení štěrbinové lampy pak má i nadále
lehký chod.

4.4 Nastavení vyrovnání hmotnosti
Páčku řízení (35) otočte do nejspodnější polohy a mírně povolte otočením o 1/4
otáčky. Mikroskop a osvětlení odsuňte na stranu. Podle příslušenství zapněte 1−3
pružiny.

4.5 Zapnutí vyrovnání hmotnosti
Otáčejte proti směru hodinových ručiček, až do úplného uvolnění šroubů (20).

4.6 Vypnutí vyrovnání hmotnosti
Otáčejte ve směru hodinových až do pocítění odporu. Zkontrolujte, zda rameno
mikroskopu zatlačené jednou rukou nahoru po uvolnění pruží zpět směrem dolů.
Dojde k tomu pouze tehdy, je-li zatížení již maximální. Zpravidla je nutno opět
vypnout tolik odlehčovacích pružin, aby došlo k pružení směrem zpět dolů.
Vyrovnání hmotnosti je nastaveno správně, pokud osvětlení a mikroskop s trvale
namontovanými díly příslušenství vykazuje mírnou nadváhu oproti odlehčovacím
pružinám.

4.7 Regulace pohybu nastavení štěrbiny
Malý šroub ve středu pravého nastavovacího knoflíku (A)
umožňuje regulovat tření otáčivého pohybu těchto
stavěcích knoflíků. Po malém pootočení doprava
(zašroubování) je chod těžší, pootočením doleva
(vyšroubováním) je lehčí. Nastavení je třeba provést
přinejmenším tak tvrdé, aby se štěrbina samovolně
nezhroutila.

5 Uvedení do provozu
Prostředek je možné zapnout a vypnout pomocí vypínače na napájecím zdroji. V
zapnutém stavu svítí zelená LED v kolébkovém spínači.

5.1 Zapnutí přístroje
• Připojte napájecí zdroj k elektrické síti a stiskněte kolébkový spínač. V zapnutém

stavu svítí zelená LED v kolébkovém spínači.
• Nastavte otočný knoflík regulátoru osvětlení do polohy mezi 1 a 10.
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6 Ovládání
6.1 Nastavení okulárů

UPOZORNĚNÍ!
Okuláry je nutno před prvním vyšetřením jednotlivě nastavit podle
refrakce vyšetřujícího. Zasuňte dodanou justační tyčinku (37) namísto
ochranného krytu (38) a její černou projekční plochu otočte do pravého
úhlu vzhledem k ose mikroskopu. Osvětlení a mikroskop otočte zpět do
středové polohy (0°).

37. Justační tyčinka
38. Ochranný kryt
39. Posuvná oční mušle

• Každý okulár je třeba rýhovaným kroužkem s dioptrickou stupnicí jednotlivě
nastavit tak, aby byla promítaná štěrbina viděna ostře. Nastavení se provádí
od (+) k (–) při malém zvětšení.

• Posuvná oční mušle (39) slouží k nastavení správné pracovní vzdálenosti
vyšetřujícího k okuláru.

• Vyšetřující bez brýlí: Oční mušli vysuňte na doraz.
• Vyšetřující s brýlemi: Oční mušli nasuňte na doraz.

6.2 Příprava pacienta
• Pro získání pevné opory pro čelo a bradu je nutno výšku stolu zvolit tak, aby

pacient seděl nakloněný dopředu.
• Aby byla osvětlena pouze vyšetřovaná část oka, je nutné vhodně nastavit výšku

štěrbiny, aby se zamezilo vzniku rušivých pásů světla.
• Použité díly, které přicházejí do kontaktu s pacientem (hlavová opěrka), musí

být před každým použitím dezinfikovány (viz návod k použití „Opěrka hlavy“).
• Po každém vyšetření štěrbinovou lampu vypněte v souladu s pokyny v kapitole

„Odstavení z provozu“.

6.3 Provoz prostředku
VAROVÁNÍ!
Po každém použití je třeba přístroj vypnout. Při použití ochranného krytu
proti prachu vzniká riziko přehřátí.

• Nastavte otočným šroubem (7) oporu brady (6) tak, aby byly oči pacienta ve
výšce černé značky (4), umístěné na boku na držáku hlavy.

• Nastavte okuláry (26) podle refrakce vyšetřujícího otáčením rýhovaných kroužků
a rovněž nastavte vzdálenost oka.

• Nastavte výšku štěrbinové lampy otáčením páčky řízení (35) tak, aby byl svazek
paprsků ve výši oka.

• Nastavte výšku štěrbinové lampy otáčením páčky řízení (35) tak, aby byl svazek
paprsků a osa mikroskopu ve výši oka.

• Zvětšení stereoskopického mikroskopu se nastavuje otočnou rukojetí regulátoru
zvětšení (13).

• Pevně vedenou páčkou řízení (35), mírně skloněnou proti vyšetřujícímu, se
posouvá celým přístrojem, až se štěrbina zobrazí na rohovce zhruba ostře.
Kontrola tohoto hrubého nastavení se provádí pouhým okem. Jemné nastavení
se provádí naklápěním řídící páky při pozorování stereoskopickým mikroskopem
(25).

• Šířka štěrbiny se nastaví vlevo nebo vpravo otočným knoflíkem (19) a rovněž
tak úhel mezi stereoskopickým mikroskopem a osvětlením.

• Štěrbinový obraz lze nastavovat otáčením osvětlovacího zařízení na rukojeti
(22) vertikálně, horizontálně nebo libovolně šikmo (rastr u 45°, 90° a 135°,
dorazy u 0°a 180°, stupnice v krocích po 5°).
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• Aby bylo možné binokulární vyšetření očního pozadí provádět bez omezení i při
bočních úhlech mezi 3° a 10°, použijte volitelné krátké zrcátko (11), osvětlení
pomocí rýhovaného šroubu (22) otočte o 90° a pomocí západky (30) jej
naklápějte v krocích po 5° a osvětlení a mikroskop otočte do středové polohy
(0°).

• K vyšetření očního pozadí se používají předsazená a kontaktní skla.
Difuzní osvětlení:
Předřazením rozptylového kotouče (12) se vytvoří difuzní osvětlení. To umožňuje
pozorovat celé zorné pole a zachytit jej zobrazovacím modulem.
Nepřímé osvětlení:
K pozorování v regresním světle (nepřímé osvětlení) se povolí středící šroub (29),
aby bylo možné přemístit štěrbinový obraz ze středu zorného pole. Dotažením
šroubu se štěrbinový obraz opět vycentruje.
Naklopení štěrbiny:
Pákou (30) lze naklápět osvětlení v krocích po 5°. Tím se při horizontální orientaci
štěrbiny dosáhne šikmého dopadu světla odspodu. Naklopení štěrbiny umožňuje
vyšetření s kontaktními skly (oční pozadí a gonioskopie) a lupami bez odrazu.
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6.4 Nastavení filtrů a clon
a. Otevřené
b. Šedý filtr (10%)
c. Bezčervený filtr
d. Rezervní otvor pro vybraný filtr ø 15 mm (0/–0.2), tloušťka 2.5 mm
e. Fixační hvězdice (slouží především k fixačnímu vyšetření u šilhavých

tupozrakých dětí)
f. Kruhové clony o průměru 8, 5, 3, 2, 1 a 0.2 mm

g. Ukazatel nastavení délky štěrbiny od 1 do 14 mm
h. Modrý filtr

6.5 Fixační hvězdice
• Otočením kotouče clony k levému dorazu se zapne fixační

hvězdice a v průhledovém okénku se zobrazí symbol „S“. Tato
hvězdice se při určitých vyšetřeních očního pozadí promítá na
oční pozadí a zároveň ji vidí pacient, který je požádán, aby
upřeně hleděl do otvoru hvězdice. Přitom vyšetřující uvidí, kde se
u pacienta nalézá místo nejostřejšího vidění.

• Typické použití fixační hvězdice je při laserových zákrocích v
blízkosti žluté skvrny. Projekcí hvězdice lze rovněž prokázat
mikrostrabismus. Fixační hvězdice se používá většinou
s předřazeným bezčerveným filtrem.

6.6 Mikroskop a okulár
40. Přední objektiv
41. Otočná rukojeť s ukazatelem nastaveného

zvětšení
42. Regulátor zvětšení 5stupňový (systém

Galilei)
43. Rýhovaný kroužek bajonetového uzávěru
44. Binokulární tubus s konvergentním

náhledem, vzdálenost pupil nastavitelná v
rozsahu 52 – 78 mm

45. Okulár 12.5 × / ø zorného pole 16 mm
46. Ukazatel (bílý bod)
47. Vroubkovaný kroužek s dioptrickou stupnicí

k nastavení refrakce vyšetřujícího (± 8 D)
48. Posuvná oční mušle (pro osoby nosící nosí

brýle)

7 Odstavení z provozu
Osvětlení LED lze vypnout pomocí regulátorů osvětlení. Napájecí zdroj přístroje
přitom zůstane zapnutý a spínač svítí zeleně. Pro úplné vypnutí systému je nutno
kolébkový spínač přepnout do polohy 0 = ’VYP’. Pak je přístroj oběma póly odpojen
od sítě.

UPOZORNĚNÍ!
Při delší době nepoužívání odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě.
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8 Technické údaje
8.1 Štěrbinové osvětlení

UPOZORNĚNÍ!
Podrobné údaje o záření můžeme poskytnout na vyžádání.

Spektrální oblast štěrbinového osvětlení 400 – 750 nm

Spektrální rozsah Podsvícení 400 – 750 nm

Šířka štěrbinového obrazu 0–14 mm kontinuálně

Délka štěrbinového obrazu 1–14 mm kontinuálně

Kruh osvětleného pole ø 8 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0.2 mm

Testovací značka s fixační hvězdicí

Možnost otáčení štěrbinového obrazu ± 90°

Otáčení štěrbinového osvětlení vůči ose
mikroskopu

Horizontálně ±90°, vertikálně 0 –
20°

Filtr Modrý, bezčervený (zelený), šedý
(10%)

UPOZORNĚNÍ!
Další informace naleznete v návodu k použití LED osvětlení LI 900.

8.2 Stereoskopický mikroskop
Stereoskopický úhel 13°

Regulátor zvětšení 6.3 × / 10 × / 16 × / 25 × / 40 ×

Zvětšení okuláru 12.5 ×

Nastavení dioptrií okuláru +8 až –8 dioptrií

Vzdálenost pupil 52 – 78 mm

Celkové zvětšení 6.3 × / 10 × / 16 × / 25 × / 40 ×

Průměr pole objektu v mm 32.0 / 20.0 / 12.7 / 8.0 / 5.1

8.3 Základna přístroje
Ovládání Jednoruční ovládání řídicí páčky ve 3

rozměrech

Změna nastavení základny
přístroje

100 mm (délka), 100 mm (strana), 30 mm
(výška)

8.4 Rozměry
Hmotnost 12.7 kg (bez napájecího zdroje přístroje, držáku hlavy a

volitelného příslušenství)

Rozměry D × Š
× V

305 × 332 × 700 mm

Obal D × Š × V 420 × 510 × 780 mm

9 Údržba
VAROVÁNÍ!
• Na tomto přístroji nesmí být prováděny změny bez svolení výrobce.

Instalaci a údržbu smí provádět výhradně vyškolený odborný
personál.

• Za účelem instalace, údržby a změny systému kontaktujte zástupce
společnosti Haag-Streit. Kontaktní údaje naleznete na adrese
www.haag-streit.

• Mohou se používat výhradně originální náhradní díly Haag-Streit.

Osvětlení LED lze po celou dobu jeho životnosti provozovat bezúdržbově.

9.1 Kontrola přístroje
Správnou kontrolu štěrbinové lampy provedete následujícím způsobem:
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• Vložte zkušební tyčinku do ložiska pro radiální pohyb a současně zarovnejte
povrch mikroskopu pod pravým úhlem.

• Nastavte délku štěrbiny na 8 nebo 14 mm.
• Intenzitu osvětlení nastavte na 50 %.
• Zvětšení v mikroskopu nastavte na maximum.
• Zaostřete okuláry na zkušební tyčinku. Přitom otáčejte okulárem ze strany (+) na

stranu (–).
• Při všech zvětšeních se musí struktura zkušební tyčinky zobrazovat ostře.
• Uzavřete břity štěrbiny přibližně na 0.5 mm. Hrany se přitom musí zobrazovat

ostře.
• Břity štěrbiny zcela otevřete a otočte zkušební tyčinku o 45°, ostrá oblast musí

být ve středu zkušební tyčinky.

9.2 Technická údržba
Pro zajištění dlouholeté doby provozu je třeba přístroj jedenkrát týdně čistit, jak je
popsáno, a když se nepoužívá, chránit ochranným krytem proti prachu.
Doporučujeme nechat přístroj jedenkrát za rok zkontrolovat autorizovaným
servisním technikem.

9.3 Čištění a desinfekce
Štěrbinové lampy Haag-Streit a jejich příslušenství lze v případě potřeby opatrně
otírat jednorázovými desinfekčními ubrousky k okamžitému použití napuštěnými
70% etanolem. Rovněž jsou povoleny dezinfekční prostředky s šetrným působením
na povrch (obsahující či neobsahující aldehydy), jako například Kohrsolin FF.

VAROVÁNÍ!
• Uvedené pokyny ke zpracování neplatí pro měřicí těleso tonometru.
• Měřicí tělesa tonometru je nutno připravit podle jiného návodu.
• Příliš silné nebo agresivní dezinfekční prostředky či čisticí tekutiny,

např. peroxid vodíku, poškodí konečnou úpravu a povrchovou vrstvu
na prostředku.

• Nepoužívejte spreje.
• Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.
• Nepoužívejte příliš nasáklé ubrousky.
• Vlhké ubrousky v případě potřeby před použitím vyždímejte.

• Dbejte na to, aby do přístroje nepronikla žádná kapalina.
• Dodržujte dobu působení stanovenou výrobcem.
• Optické plochy po dezinfekci dočistěte velmi měkkou textilií.

UPOZORNĚNÍ!
IP kód: IPX0 (prostředek není chráněn proti průniku kapalin)

9.4 Výměna osvětlovacího zrcátka
Zrcátko je nejlépe přístupné, když je mikroskop vysunut od osvětlení a to je
naklopeno o dvě západky.

VAROVÁNÍ!
Používejte pouze zrcátko s číslem šarže.

9.5 Kryt proti prachu
Při nepoužívání se doporučuje zakrýt štěrbinovou lampu krytem
proti prachu.

10 Příloha
VAROVÁNÍ!
• Na tomto přístroji nesmí být prováděny změny bez svolení výrobce.

Instalaci a údržbu smí provádět výhradně vyškolený odborný
personál.

• Za účelem instalace, údržby a změny systému kontaktujte zástupce
společnosti Haag-Streit. Kontaktní údaje naleznete na adrese
www.haag-streit.

• Mohou se používat výhradně originální náhradní díly Haag-Streit.
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10.1 Příslušenství / funkční díly / odnímatelné díly / spotřební
materiál
Součásti REF
Adaptér pro nakloněné okuláry 20° 1400305

Rozdělovač paprsku 50/50 1400308

Rozdělovač paprsku 70/30 1001600

Filtr k zesílení kontrastu (žlutý) 1400306

Okulár 10× s mřížkou k odhadu délky a úhlu (BM 900). K použití v
kombinaci s 7220737

1400265

Okulár 12.5× pro odhad délky 1400302

Okulár 12.5× s nitkovým křížem 3000470

Okulár 12.5× s porovnávací mřížkou McIntyre 1400304

Zobrazovací modul IM 600 (pro BQ 900) 7220538

Zobrazovací modul IM 900 7220550

Zobrazovací modul IM 910 7221008

Druhý sledovací tubus dlouhý bez okuláru (s okulárem viz 7220146) 1400034

Druhý sledovací tubus krátký bez okuláru (s okulárem viz 7220147) 1400301

Stereo variátor (vč. malých dílů viz 7200109) 3300307

Video adaptér s objektivem f75 (C-držák 1/2") 1400319

Video adaptér s objektivem f75 (C-držák 1/3") 1007780

Ochranný štít proti dechu (štěrbinová lampa BQ/BM/BP) 1007129

Ochranný štít velký (pro BQ 900) 7221001

Zásuvné zrcátko krátké 1001591

Jemný kartáč k čištění optiky 1001398

Kontaktní skla Viz návod k použití kontaktních skel „Contact lenses,
Goldmann/Diagnostics/Laser“.

Aplanační tonometr Viz návod k použití výrobků „Applanation tonometer
AT 900 / AT 870L“ a „Applanation tonometer AT 900
D“.

Držák hlavy Viz návod k použití opěrky hlavy.

10.2 Zákonné předpisy
• Prostředek byl vyvinut a konstruován v souladu s normami EN 60601-1,

EN ISO 10939 a EN ISO 15004-2.
• Při kombinaci různých zdravotnických a/nebo nezdravotnických elektrických

přístrojů je třeba respektovat normu EN 60601-1.
• Označení CE potvrzuje shodu prostředku se směrnicí 2017/745

o zdravotnických prostředcích.
• Prostředek splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu normy

EN 60601-1-2. Přístroj je vyvinut tak, že vysílání elektromagnetických
poruchových veličin je omezeno natolik, že provoz dalších přístrojů
provozovaných v souladu s účelem použití není rušen.

• Přístroj rovněž vykazuje odolnost proti rušení elektromagnetickými poruchovými
veličinami dle požadavků normy.

• Kdykoliv si můžete od společnosti Haag-Streit vyžádat Evropské prohlášení o
shodě pro tento prostředek.

• Je nutno dodržovat zákonné bezpečnostní předpisy.

10.3 Klasifikace
Norma EN 60601-1 Třída ochrany I

Režim provozu Nepřerušovaný provoz

Směrnice 2017/745
o zdravotnických prostředcích CE

Třída I

FDA Třída II
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10.4 Likvidace
Elektrické a elektronické přístroje je nutno likvidovat odděleně od
domácího odpadu. Tento přístroj byl uveden na trh po 13.08.2005.
Pro zajištění správné likvidace se obraťte na svého zástupce
společnosti Haag-Streit. Tím je zajištěno, že se do životního prostředí
nedostanou žádné škodlivé látky a cenné suroviny naleznou další
uplatnění.

10.5 Zohledněné normy
EN 60601-1

EN 60601-1-2

EN ISO 10939

EN ISO 15004-2

10.6 Upozornění a prohlášení výrobce o elektromagnetické
kompatibilitě (EMC)
10.6.1 Všeobecně
Tento prostředek splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu dle normy
IEC 60601-1-2:2014 (4. vydání). Prostředek je konstruován tak, že generování
a vysílání elektromagnetických poruchových veličin je omezeno natolik, že provoz
dalších přístrojů provozovaných v souladu s účelem použití není rušen a samotný
prostředek vykazuje přiměřenou odolnost proti rušení elektromagnetickými
poruchovými veličinami.

VAROVÁNÍ!
• Zdravotnické elektrické přístroje a systémy podléhají v oblasti

elektromagnetické kompatibility zvláštním opatřením a musí být
instalovány podle údajů k elektromagnetické kompatibilitě,
uvedených v tomto průvodním dokumentu.

• Používání příslušenství, převodníků a kabelů jiných než těch, které
jsou dodávány společností Haag-Streit, může mít za následek

zvýšené elektromagnetické emise nebo sníženou
elektromagnetickou odolnost tohoto prostředku, což může vést
k jeho nesprávné funkci.

• Prostředky třetích stran je možné připojit pouze v souladu s normou
IEC 60601-1.
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10.6.2 Vyzařované rušení
Tento výrobek je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník či uživatel tohoto výrobku musí zajistit, že výrobek bude v takovém prostředí
používán.

Test emisí Shoda s předpisy Elektromagnetické prostředí - informace
RF emise
CISPR 11

Skupina 1 Tento výrobek využívá vysokofrekvenční energii pouze pro svou vnitřní funkci. Z tohoto důvodu jsou
RF emise velmi nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly rušení elektronických zařízení v
jeho blízkosti.

RF emise
CISPR 11

Třída B

Emise harmonických proudů
IEC 61000-3-2

Nepoužije se

Kolísání napětí a emise flikru
IEC 61000-3-3

Nepoužije se

Výrobek je vhodný k používání ve všech prostorách včetně domácího prostředí a míst přímo
připojených k veřejné napájecí energetické síti nízkého napětí, která zásobuje napětím obytné
budovy.
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10.6.3 Testované prostředí elektromagnetické odolnosti (část 1)
Tento výrobek je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník či uživatel tohoto výrobku musí zajistit, že výrobek bude v takovém prostředí
používán.

Test odolnosti Úroveň testu podle IEC 60601 Úroveň shody Elektromagnetické prostředí - informace
Elektrostatické výboje (ESD)
IEC 61000-4-2

Kontakt ± 8 kV
Výboj vzduchem ± 2, ± 4, ± 8, ± 15 kV

Kontakt ± 8 kV
Výboj vzduchem ± 2, ± 4, ± 8, ± 15 kV

Podlahy musí být dřevěné, betonové nebo z
keramických dlaždic. Jsou-li podlahy pokryté
syntetickým materiálem, relativní vlhkost musí být
alespoň 30 %.

Rychlé elektrické přechodové
jevy/skupiny impulzů
IEC 61000-4-4

± 2 kV, 100 kHz pro napájecí vedení *
± 1 kV, 100 kHz pro vstupní/výstupní
vedení *

± 2 kV, 100 kHz pro napájecí vedení *
± 0.5, ± 1 kV, 100 kHz pro vstupní/
výstupní vedení *

Kvalita síťového napájení musí odpovídat běžnému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
* Neplatí pro DC a I/O, je-li délka kabelu <3 m.

Rázový impuls
IEC 61000-4-5

± 0.5, ± 1 kV vodič-vodič *
± 0.5, ± 1, ± 2 kV vodič-země *

± 1 kV vodič-vodič *
± 0.5, ± 1, ± 2 kV vodič-země *

Kvalita síťového napájení musí odpovídat běžnému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
* Neplatí pro DC a I/O, je-li délka kabelu <3 m.

Poklesy napětí, krátká přerušení
a kolísání napětí v přívodním
napájecím vedení
IEC 61000-4-11

0 % UT: 0.5 cyklu při 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° a 315°

0 % UT: 1 cyklus při 0°

0 % UT: 250/300 cyklů při 0°

70 % UT: 25/30 cyklů při 0°

0 % UT: 0.5 cyklu při 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° a 315°

0 % UT: 1 cyklus při 0°

0 % UT: 250/300 cyklů při 0°

70 % UT: 25/30 cyklů při 0°

Kvalita síťového napájení musí odpovídat běžnému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
Požaduje-li uživatel, aby tento výrobek zůstal v
provozu i v případě výpadku napájení, doporučuje se
zajistit jeho napájení z nepřerušitelného zdroje
napájení nebo z baterie.

UT je střídavé síťové napětí (100 – 240 V) před
použitím testovací úrovně.

Magnetické pole síťového
kmitočtu (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m
50/60 Hz

30 A/m
50/60 Hz

Magnetická pole síťového kmitočtu musí být na
úrovních charakteristických pro typické umístění v
běžném komerčním nebo nemocničním prostředí.
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10.6.4 Testované prostředí elektromagnetické odolnosti (část 2)
Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení nesmí být používána ve vzdálenosti od výrobku, včetně jeho kabelů, která je menší než doporučená separační
vzdálenost vypočtená podle rovnice použitelné pro frekvenci vysílače.
Tyto pokyny nemusí platit za všech okolností. Šíření elektromagnetického pole je ovlivněno pohlcováním a odrazem od konstrukcí, předmětů a osob. Intenzitu pole pevných
vysílačů, jako jsou pozemní stanice radiotelefonů (mobilních/bezdrátových) a mobilních radiostanic, amatérské radiostanice, rozhlasové vysílání na AM a FM frekvencích a
televizní vysílání, nelze teoreticky přesně předpovědět. K posouzení elektromagnetického prostředí způsobovaného pevnými vysokofrekvenčními vysílači je třeba vzít v
úvahu výsledky průzkumu místních elektromagnetických podmínek.

Test odolnosti Úroveň testu podle IEC 60601 Úroveň shody Elektromagnetické prostředí - informace
Vedená RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz mimo pásma
ISM a radioamatérské pásmo *

6 Vrms
150 kHz – 80 MHz v pásmech
ISM a radioamatérském pásmu *

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz mimo pásma
ISM a radioamatérské pásmo *

6 Vrms
150 kHz – 80 MHz v pásmech
ISM a radioamatérském pásmu *

Vyzařované 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

Blízkost pole VF bezdrátového
komunikačního zařízení
IEC 61000-4-3

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

Pokud naměřená intenzita pole v místě použití výrobku přesahuje
použitelnou úroveň radiofrekvenční shody, výrobek je třeba
sledovat a ověřit, zda funguje normálně. V případě zjištění
narušení funkce výrobku je třeba provést další opatření, například
výrobek pootočit nebo změnit jeho polohu.

Minimální separační vzdálenost se vypočte pomocí následující
rovnice:

E je úroveň zkoušky odolnosti [V/m]
d = minimální separační vzdálenost v [m]
P je maximální výkon v [W]

Testovaný maximální výstupní výkon a separační vzdálenost
radiových bezdrátových zařízení (při 30 cm):

TETRA 400: max. 1.8 W
GMRS 460, FRS 460: max. 2 W
LTE Band 13 and 17: max. 0.2 W
GSM 800/900: max. 2 W
TETRA 800: max. 2 W
iDEN 820: max. 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

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

K rušení může docházet v blízkosti zařízení označených
následujícím symbolem:

* Pásma ISM (industrial, scientific a medical - průmyslové, vědecké a lékařské) mezi 150 kHz a 80 MHz jsou: 6.765 – 6.795 MHz, 13.553 – 13.567 MHz, 26.957 – 27.283
MHz, 40.66 – 40.7 MHz. Amatérská rádiová pásma mezi 0.15 MHz a 80 MHz jsou: 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.

Pokud naměřená intenzita pole v místě použití tohoto výrobku přesahuje použitelnou úroveň výše popsané radiofrekvenční shody, výrobek je třeba sledovat a kontrolovat
jeho normální fungování. V případě zjištění narušení funkce výrobku je třeba provést další opatření, například výrobek pootočit nebo změnit jeho polohu.
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10.6.5 Doporučené bezpečné vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními a tímto
výrobkem
Tento výrobek je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, v němž jsou potlačeny rušivé vlivy vyzařované rádiové frekvence. Zákazník nebo uživatel tohoto výrobku
může přispět k zamezení vlivu elektromagnetických rušení udržováním minimální vzdálenosti mezi přenosným a mobilním vysokofrekvenčním komunikačním zařízením
(vysílači) a tímto výrobkem, jak je doporučeno níže, v závislosti na maximálním výstupním výkonu komunikačního zařízení.

Separační vzdálenost podle frekvence vysílače [m]

Jmenovitý maximální výstupní výkon
vysílače [W]

150 kHz – 80 MHz mimo ISM a
radioamatérská pásma *

d = 1.2 √P **

150 kHz – 80 MHz v ISM a
radioamatérských pásmech *

d = 2.0 √P

800 MHz – 2.7 GHz (informace o
definici VF bezdrátových vysílačů

naleznete ve výše uvedené tabulce)
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

Pro vysílače s maximální hodnotou jmenovitého výkonu neuvedenou výše může být doporučená separační vzdálenost d v metrech [m] stanovena pomocí rovnice, platné
pro frekvenci vysílače, kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattech [W] uváděný výrobcem vysílače.

* Pásma ISM (industrial, scientific a medical - průmyslové, vědecké a lékařské) mezi 150 kHz a 80 MHz jsou: 6.765 – 6.795 MHz, 13.553 – 13.567 MHz, 26.957 – 27.283
MHz, 40.66 – 40.7 MHz. Amatérská rádiová pásma mezi 0.15 MHz a 80 MHz jsou: 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.
** Vzorce jsou převzaty ze 3. vydání normy IEC 60601-1-2.
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Pokud máte jakékoli další dotazy, obraťte se na zástupce společnosti Haag-Streit na adrese:
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