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Forord
Tak fordi, at du valgte et Haag-Streit-instrument. Hvis du omhyggeligt følger
forskrifterne i denne brugervejledning, kan vi garantere for, at vores produkt fungerer
pålideligt og problemløst.

ADVARSEL!
Læs brugervejledningen omhyggeligt igennem før ibrugtagning af
produktet. Den indeholder vigtige oplysninger om brugerens og
patientens sikkerhed.

BEM®RK!
Kun for USA: Ifølge amerikansk lovgivning må denne enhed kun sælges
af eller efter ordinering af en læge eller en autoriseret behandler.

ADVARSEL!
Instrumentet er udstyret med lysdioder af høj intensitet. Overdreven
bestråling af patienter i behandling med bestemt medicin kan, på grund
af forhøjet fotosensitivitet, medføre fototoksiske bivirkninger.
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1 Sikkerhed
FARE!
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre beskadigelse
af materiale og fare for brugere og patienter.

ADVARSEL!
Disse advarsler skal ubetinget overholdes for at garantere sikker drift af
produktet og for at undgå fare for brugere og patienter.

BEM®RK!
Vigtig information: Læs omhyggeligt.

1.1 Kommentarer til denne brugervejledning
BEM®RK!
I denne brugervejledning anvendes komma som decimalseparator.

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

Lufttryk 500 hPa ... 1060 hPa

Transport

Relativ fugtighed 10 % ... 95 %

Temperatur −10 °C ... +55 °C

Lufttryk 700 hPa ... 1060 hPa

Opbevaring

Relativ fugtighed 10 % ... 95 %

Temperatur +10 °C ... +35 °C

Lufttryk 800 hPa ... 1060 hPa

Brug

Relativ fugtighed 30 % ... 90 %

1.3 Forsendelse og udpakning
• Kontroller før udpakning af instrumentet, at emballagen ikke viser tegn på

uhensigtsmæssig håndtering eller beskadigelse. Ved tegn på beskadigelser
underrettes transportfirmaet, der leverede varen.

• Pak enheden ud sammen med en repræsentant for transportfirmaet. Udfærdig
en rapport om eventuelle beskadigede dele. Denne rapport skal underskrives
både af dig og af repræsentanten for transportfirmaet.

• Lad enheden blive i emballagen et par timer før udpakning (kondensering).
• Efter udpakning kontrolleres instrumentet for beskadigelser.
• Defekte instrumenter skal returneres i en egnet emballage.
• Opbevar den originale emballage, så den kan anvendes ved eventuel

tilbagesendelse eller flytning.
• Spaltelampe og hovedstøtte skal monteres på en elektrisk isoleret og

brandsikker bordplade.
• Skinnedækslerne (a) forhindrer, at spaltelampen tipper.
• Kontrollér, at tilbehørets tilslutningsdele er i den korrekte position

(skrueforbindelser, lynkoblinger).

1.4 Installationsadvarsler
ADVARSEL!
• Der må ikke udføres ændringer på instrumentet uden producentens

tilladelse. Installation og reparationer må kun udføres af uddannet,
kvalificeret personale.

• Hvis der tilsluttes et eksternt apparat, skal dette opfylde standarden
EN 60601-1.

• Brug kun originale Haag-Streit-reservedele.
• Brug af denne enhed ved siden af eller stablet sammen med andet

udstyr bør undgås, da det kan resultere i ukorrekt funktion. Hvis en
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sådan anvendelse er nødvendig, skal denne enhed og det andet
udstyr observeres for at kontrollere, at de fungerer normalt.

• Pålidelig jordforbindelse kan kun opnås, hvis udstyret tilsluttes en
stikkontakt i hospitalskvalitet. (Gælder ikke EU-lande)

• Instrumentet skal anbringes således, at der altid er nem adgang til
netstikket, så instrumentet nemt kan frakobles elnettet.

1.5 Anvendelse, omgivelser
FARE!
Instrumentet må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder, hvor der
arbejdes med flygtige opløsningsmidler (alkohol, benzin osv.) og
brændbare narkosemidler.

ADVARSEL!
• Instrumentet skal frakobles efter brug. Ellers er der risiko for

overopvarmning ved brug af støvhætten.
• Enheden må ikke anvendes i nærheden af udstyr til

højfrekvenskirurgi og radiofrekvensskærmede rum i et
elektromedicinsk system til magnetisk resonansbilleddannelse, hvor
intensiteten af de elektromagnetiske forstyrrelser er høj.

• Bærbart udstyr til radiofrekvenskommunikation (herunder perifert
udstyr såsom antennekabler og eksterne antenner) må ikke
anvendes tættere end 30 cm på nogen del af enheden, herunder
kabler specificeret af Haag-Streit. Ellers kan det medføre forringelse
af enhedens ydeevne.

BEM®RK!
• Må kun betjenes af kvalificeret personale. Uddannelsen af

personalet er brugerens ansvar.
• Denne enhed må kun anvendes i overensstemmelse med

instruktionerne i afsnittet "Tilsigtet formål/tilsigtet anvendelse".

1.6 Lystoksicitet
ADVARSEL!
• Lyset fra dette instrument kan være skadeligt. Risikoen for

øjenskade forøges med strålingsvarigheden. En eksponeringstid
med denne anordning ved maksimal intensitet på mere end 131
sekunder overstiger den vejledende værdi for en risiko.

• Eftersom en forlænget intensiv belysning kan beskadige retina, bør
brugen af instrumentet til øjenundersøgelse ikke forlænges unødigt.
Denne spaltelampes belysning udsender en stråling i området
mellem 400 og 750 nm. Detaljerede oplysninger om strålingen kan
fås på anmodning.

• Den retinale dosis for en risikabel fotokemisk reaktion afhænger af
radians og strålingsvarighed. Når radiansen halveres, fordobles
tiden, indtil grænseværdien for bestrålingstid er nået. Hidtil er der
ikke påvist nogen akut optisk strålingsrisiko ved spaltelamper. Vi
anbefaler dog, at intensiteten af det lys, der rammer patientens
retina, begrænses til det mindst mulige for den pågældende
diagnose. Børn og personer med afaki eller andre øjenlidelser er
mest udsatte. Der kan også være en forhøjet risiko, hvis retina inden
for 24 timer udsættes for samme eller et andet instrument med en
synlig lyskilde. Dette gælder især, hvis retina forinden er blevet
fotograferet med blitzlys.

1.7 Desinfektion
BEM®RK!
Enheden kan blive desinficeret, men det er ikke nødvendigt. For
yderligere oplysninger henvises til afsnittet "Vedligeholdelse".
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1.8 Garanti og produktansvar
• Haag-Streits produkter må kun anvendes til de formål og på den måde, der er

beskrevet i de dokumenter, der følger med produktet.
• Produktet skal behandles som beskrevet i kapitlet "Sikkerhed".

Uhensigtsmæssig behandling kan beskadige produktet. Herved bortfalder alle
garantikrav.

• Fortsat brug af et produkt, der er blevet beskadiget ved ukorrekt betjening, kan
medføre personskade. I et sådant tilfælde bortfalder producentens ansvar.

• Haag-Streit giver ingen eksplicit eller implicit tilsikring eller garanti, herunder
blandt andet implicit garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

• Haag-Streit fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for hændelige skader eller
følgeskader som følge af brugen af produktet.

• Dette produkt er omfattet af en begrænset garanti, der ydes af din sælger.
• Kun for USA: Dette produkt er omfattet af en begrænset garanti, som kan ses på

www.haag-streit-usa.com.

1.9 Indberetningspligt
BEM®RK!
Enhver alvorlig ulykke, der opstår i forbindelse med enheden, skal
indberettes til Haag-Streit og den kompetente myndighed i den
medlemsstat, hvor du bor.

1.10 Symbolforklaring

Brugervejledningen skal
overholdes

Læs brugervejledningen
omhyggeligt igennem

Generel advarsel, læs den
medfølgende dokumentation

EU-
overensstemmelseserklæring

Produktionsdato Producent

Haag-Streit referencenummer Serienummer

Producentens varemærke
Haag-Streit AG

Vejledning vedr. bortskaffelse
Se kapitlet ’Bortskaffelse’

Anført europæisk etableret
repræsentant Medicinsk udstyr

Testsymbol for TÜV Rheinland
med godkendelse af INMETRO
Brasilien

Kontrolmærke fra MET med
godkendelse i USA og Canada

2 Tilsigtet formŒl/tilsigtet anvendelse
Et spaltelampe biomikroskop er beregnet til brug ved øjenundersøgelse. Den
anvendes til diagnosticering og dokumentation af sygdomme eller beskadigelser,
der påvirker øjets.

2.1 Beskrivelse af instrumentet
Spaltelampen består af følgende enheder:
• Stereobiomikroskop
• Spaltebelysning
• Instrumentfod
• Hovedstøtte og hagestøtte
Belysningssystemet og et biomikroskop er monteret på en instrumentfod, der
betjenes med en joystick. Joysticken muliggør både vandret og lodret forskydning af
spaltelampen på tværs af undersøgelsesbordet. Begge elementer,
belysningssystemet og biomikroskopet, kan uafhængigt af hinanden drejes gradvist
hen over drejetappen.
Bordet er udstyret med en robust hovedstøtte. Både bordet og hagestøtten kan
justeres i højden for at give patienten en komfortabel, men fast
undersøgelsesposition uden for enhedens bevægelsesområde. Da enheden
fungerer non-invasivt, kommer den kun i kontakt med patienten ved hagestøtten og
panderemmen.
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2.1.1 Tilsigtede brugere
Brugere er uddannet medicinsk personale såsom øjenlæger, optometrister, optikere,
sygeplejersker og forskere, eller andre kvalificerede specialister i henhold til lokal
lovgivning.

2.2 Medicinsk formŒl
Denne enhed har følgende medicinske formål:
• Diagnosticering og overvågning af sygdomme i øjets forreste del
• Diagnosticering og overvågning af skader i øjets forreste del
• Undersøgelse af anatomien og den fysiologiske eller patologiske tilstand af øjets

forreste del

2.2.1 Indikationer
Spaltelampen er indiceret til følgende medicinske tilstande:
• Lokale og systemiske sygdomme, der påvirker øjet
• Læsioner og fejl i forreste del af øjet
• Akutte infektioner og betændelsestilstande
• Tilstedeværelse af intraokulære fremmedlegemer
• Andre traumer i øjet

2.2.2 Legemsdel
Spaltelampen er beregnet til undersøgelse af det menneskelige øje, især øjets
forreste del (dvs. øjenlåg, vipper, bindehinde, hornhinde, forreste øjenkammer, iris
og linse).

2.2.3 Patientpopulation
Enheden er beregnet til brug på patienter, der er fysisk i stand til at sidde foran en
spaltelampe med hovedet mod hovedstøtten i en stabil position og mentalt i stand til
at følge instruktionerne.

2.2.4 Kontraindikationer
Der er ingen kendte kontraindikationer.

2.3 Funktionsprincipper
• Spaltelampen gennemfører princippet om fokal belysning: Mikroskopets

fokuspunkt og belysningen falder sammen.
• Mikroskoparmen og belysningsarmen er monteret på en instrumentfod: Begge

kan drejes uafhængigt af hinanden omkring den samme lodrette akse.
• Instrumentfoden kan bevæges på alle tre akser.
• Når transparente medier belyses med en smal, skarp spalte, kan en "optisk

sektion" forstørres og ses gennem mikroskopet.
• Patientens hoved er fastgjort til en højdejusterbar hovedstøtteholder, så

undersøgelsen kan udføres hurtigt og bekvemt for både læge og patient.

2.3.1 Driftsmilj¿
Spaltelampen er beregnet til brug i professionelle sundhedsinstitutioner som f.eks.
hospitaler, læge-, optometrist- og optikerpraksisser. For at opnå optimal brug af
spaltelampen skal baggrundsbelysningen dæmpes for at forbedre billedkontrasten. I
tilfælde af gennemlysning af iris eller for at se detaljer ved kraftig forstørrelse af en
smal spalte kan det være nødvendigt at gøre rummet helt mørkt.

2.4 Kliniske fordele
Brug af spaltelampen muliggør systematisk undersøgelse af øjet under forstørrelse
og derved diagnoser af patologier, som ellers kunne være forblevet uidentificerede,
og som kan føre til blindhed uden behandling.
De kliniske fordele ved produktet opvejer eventuelle resterende risici for patienten.
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3 Indledning
Spaltelampen består af en belysning og et binokulært mikroskop. Ved hjælp af
instrumentets fod kan hele instrumentet bevæges foran øjnene. Belysningen giver
mange forskellige indstillingsmuligheder for at synliggøre næsten usynlige områder i
øjet. Der findes et omfattende udvalg af tilbehør til spaltelampen til udførelse af
specielle diagnoser, ud over de mest almindelige undersøgelser.

3.1 Oversigt
1. Lampekabel
2. Hovedstøtte
3. Pandestøtte
4. Højdemarkering på hovedstøtte

(patientens øje)
5. Justerbar fikseringslampe
6. Hagestøtte
7. Højdeindstilling af hagestøtten
8. LED-belysning LI 900, se separat

brugervejledning
9. Filterarm

10. Skala til vinkelposition for
spalteafbildning (5°-trin)

11. Belysningsspejl
12. Diffusionsfilter
13. Håndtag på forstørrelsesveksleren
14. Fastgørelsesskrue til

stereomikroskop
15. Beskyttelsesdæksel
16. Vinkelskala mellem belysning og

stereomikroskop
17. Rouletskrue til blokering af

belysningen på mikroskoparmen
18. Rouletskrue til blokering af

mikroskoparmen

19. Rouletskrue til indstilling af
spaltebredden

20. Skruer til vægtudligning
21. Skala til spaltelængde/blænder
22. Rouletskrue til indstilling af

spaltelængde, blåfilter,
fikseringsstjerne, håndtag til
drejning af spalten

23. Dækskrue til tilbehørsstift
24. Hurtiglukning tilbehør
25. Stereomikroskop med okularer
26. Okularer
27. Gevind til åndedrætsværn
28. Gevind til fastgørelse (højre side)

af tonometeret AT 900 Model BQ
eller AT 900 D Model BQ

29. Centreringsskrue
30. Klinke til hældningsvinkel 0 − 20°
31. Støttearm
32. Låseskrue til instrumentfod
33. Rulleskinne
34. Skinnedæksel
35. Joystick
36. Glideplade
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4 Montering / installation af udstyr
ADVARSEL!
• Der må ikke udføres ændringer på instrumentet uden producentens

tilladelse. Installation og reparationer må kun udføres af uddannet,
kvalificeret personale.

• Kontrolmærke fra MET med godkendelse i USA og Canada Kontakt
din Haag-Streit-repræsentant vedrørende installation, reparation og
ændring af systemet. Kontaktoplysninger finds på www.haag-
streit.com.

• Brug kun originale Haag-Streit-reservedele.

4.1 Mikroskop og belysning
• Spaltelampen pakkes og sendes færdigmonteret.

Transportsikkerhedsanordningerne skal fjernes før ibrugtagning.
• Fastgør åndedrætsværnet (valgfrit) ved at spænde den rouletterede skrue på

indersiden af bærearmen.

4.2 Str¿mforsyningsenhed
BEM®RK!
• De pågældende Haag-Streit-brugervejledninger skal overholdes. For

yderligere oplysninger bedes du kontakte den lokale repræsentant
for Haag-Streit.

• Instrumentet må kun betjenes med PS-LED og PS-LED HSM 901
Haag-Streit strømforsyninger og RM02/RM03 frigivelsesmodul.

4.3 Instrumentfod med v¾gtudligning
Vægten på ekstra tilbehør, der er monteret på mikroskopet, kan udlignes ved hjælp
af støttefjedre, så højdeindstilling af spaltelampen forløber let. Det gør det nemt at
justere spaltelampens højde.

4.4 Indstilling af v¾gtudligningen
Drej joysticket (35) til den nederste position og løsn let med 1/4 drejning. Sving
mikroskopet og belysningen ud til siden. Alt efter tilbehør aktiveres 1-3 fjedre.

4.5 Tilslutning af v¾gtudligningen
Drej mod uret, indtil skruerne (20) er fuldstændig løsnet.

4.6 Frakobling af v¾gtudligningen
Drej med uret, indtil der er modstand. Tryk mikroskoparmen opad og slip for at
kontrollere, om den springer tilbage nedad. Dette sker kun, hvis belastningen er
maksimal. Som regel skal der deaktiveres så mange støttefjedre som nødvendigt,
for at armen springer tilbage ned i udgangsposition. Vægtudligningen er korrekt
indstillet, når belysningen og mikroskopet med permanent monteret ekstratilbehør
overskrider fjedrenes kompenserende vægt en anelse.

4.7 Justering af spalteindstillingens bev¾geligehed
Den lille skrue på midten af indstillingsknappen (A) til
højre gør det muligt at justere friktionen af
indstillingsknappens drejebevægelse. Ved at dreje let til
højre (iskruning) bliver bevægeligheden hårdere, ved at
dreje mod venstre (udskruning) bliver den blødere. Den
skal mindst indstilles så hårdt, at spalten ikke falder til af
sig selv.

5 Ibrugtagning
Enheden kan tændes og slukkes ved hjælp af strømforsyningens hovedafbryder. I
tilsluttet tilstand lyser den grønne lampe på vippekontakten.

5.1 Tilslutning af instrumentet
• Slut strømforsyningsenheden til elnettet og betjen vippekontakten. I tilsluttet

tilstand lyser den grønne lampe på vippekontakten.
• Brug drejeknappen til at indstille spaltebelysningen på en position mellem ’1’ og

’10’.
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6 Betjening
6.1 Indstilling af okularer

BEM®RK!
Før den første undersøgelse skal okularerne indstilles enkeltvis ifølge
undersøgerens refraktion. Anbring den medfølgende justeringsarm (37) i
stedet for beskyttelsesdækslet (38), og drej den sorte projektionsflade
retvinklet mod mikroskopaksen. Drej belysningen og mikroskopet tilbage
til midterstillingen (0°).

37. Prøvestav
38. Beskyttelsesdæksel
39. Forskydelig

okklusionslinse

• Hvert enkelt okular skal indstilles ved at dreje rouletringen med dioptriskala
således, at den projicerede spalte fremstår skarpt. Indstillingen sker fra (+)-siden
til (–)-siden ved svag forstørrelse.

• Den forskydelige okklusionslinse (39) bruges til at indstille undersøgerens rigtige
arbejdsafstand til okularet.

• Undersøger uden briller: Træk okklusionslinsen ud til anslaget.
• Undersøger med briller: Skub okklusionslinsen ind til anslaget.

6.2 Forberedelse af patienten
• For at opnå en god støtte for pande og hage skal bordhøjden vælges således, at

patienten sidder let foroverbøjet.
• For at undgå forstyrrende overstrålinger skal spaltehøjden indstilles således, at

det kun den del af øjet, der skal undersøges, belyses.
• Anvendte dele, der kommer i kontakt med patienten (hovedstøtten), skal

desinficeres før hver brug (se brugsanvisningen til hovedstøtten).
• Spaltelampen skal slukkes efter hver undersøgelse i overensstemmelse med

kapitlet "Nedlukning".

6.3 Betjening af enheden
ADVARSEL!
Instrumentet skal frakobles efter brug. Ellers er der risiko for
overopvarmning ved brug af støvhætten.

• Med drejeknappen (7) indstilles hagestøtten (6) således, at patientens øjne er i
højde med den sorte markering (4) på siden af hovedstøtten.

• Juster okularerne (26) ifølge undersøgerens refraktion ved af dreje på
rouletteringene, og indstil øjenafstanden.

• Tænd for belysningen vha. afbryderen på strømforsyningsenheden.
• Indstil spaltelampens højde ved hjælp af betjeningshåndtaget (35), indtil

lysstrålen og mikroskopets akse er i øjenhøjde.
• Forstørrelsen på stereomikroskopet ændres vha. drejeknappen på

forstørrelsesveksleren (13).
• Hele instrumentet forskydes ved at føre joysticket (35) mod undersøgeren med

en let hældning, indtil spalten fremstår skarpt på hornhinden. Kontroller denne
grove indstilling med det blotte øje. Finindstilling udføres ved at vippe joysticket
under iagttagelse gennem stereomikroskopet (25).

• Spaltebredden indstilles til venstre eller højre vha. drejeknappen (19) og
ligeledes vinklen mellem stereomikroskopet og belysningen.

• Spaltebilledet kan indstilles lodret, vandret eller skråt ved at dreje på
belysningsanordningen på håndtaget (22) (indgreb ved 45°, 90° og 135°; anslag
ved 0° og 180°, skala i 5°-trin).

• For at muliggøre en uhindret binokulær fundusundersøgelse, også ved
sidevinkler på mellem 3° og 10°, kan et kort spejl anvendes (11), belysningen
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drejes 90° vha. låseskruen (22) og vippes i 5° trin vha. låsen (30), belysningen
og mikroskopet drejes til midterstillingen (0°).

• Frontglas og kontaktglas bruges til at undersøge øjets fundus.
Diffus belysning:
Ved at indsætte diffusionsfilteret (12) opnås en diffus belysning. Dette muliggør
oversigtsiagttagelse og kan anvendes til at give et oversigtsbillede med et
billeddannelsesmodul.
Indirekte belysning:
Til iagttagelse i regredient belysning (indirekte belysning) løsnes centreringskruen
(29) for at bevæge spaltebilledet væk fra synsfeltets midte. Spænding af skruen
centrerer atter spaltebilledet.
Tipning af spalten:
Ved hjælp af klinken (30) kan belysningen tippes i 5°-trin. Herved frembringes et
skråt lys nedefra ved vandret spalteorientering. Tipning af spalten muliggør en
refleksfri undersøgelse med kontaktglas (fundus og gonioskopi) og
forstørrelsesglas.
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6.4 Indstilling af filtre og bl¾nder
a. Åben
b. Gråfilter (10 %)
c. Rødfrit filter
d. Reserveåbning til valgfrit filter ø 15 mm (0 / –0.2), tykkelse 2.5 mm
e. Fikseringsstjerne (anvendes frem for alt til fiksationsundersøgelse af skelen

hos børn med amblyopi)
f. Blænder på ø 8, 5, 3, 2, 1 og 0.2 mm

g. Visning af spaltelængden fra 1 til 14 mm
h. Blåfilter

6.5 Fikseringsstjerne
• Ved at dreje blændeskiven så langt som muligt mod venstre

tilsluttes fikseringsstjernen, og symbolet "S" vises i ruden. Denne
fikseringsstjerne projiceres på øjets baggrund ved visse
undersøgelser af fundus, og er samtidig synlig for patienten, som
opfordres til at fiksere på hullet i midten af stjernen. På den måde
kan undersøgeren se punktet for patientens skarpeste syn.

• Fikseringsstjernen anvendes typisk ved laserbehandlinger i
området omkring macula. Ligeledes kan man ved projektion af
fikseringsstjernen påvise permanent skelen (mikrostrabismus).
Fikseringsstjernen anvendes oftest sammen med et rødfrit filter.

6.6 Mikroskop og okular
40. Frontobjektiv
41. Drejehåndtag med visning af den

indstillede forstørrelse
42. Forstørrelsesveksler 5-trins (Galilei-

system)
43. Roulettering bajonetlås
44. Binokularrør med konvergent indblik,

pupilafstand indstillelig 52–78 mm
45. Okular 12.5 × / synsfelt ø 16 mm
46. Indeks (hvidt punkt)
47. Rouletring med dioptriskala til indstilling af

undersøgerens refraktion (± 8 D)
48. Forskydelig okklusionslinse (til

brillebærere)

7 Nedlukning
LED-belysningen kan frakobles vha. belysningsreguleringen.
Strømforsyningsenheden forbliver herved tilsluttet, og afbryderen lyser grønt. For at
frakoble systemet fuldstændigt skal vippekontakten sættes til stillingen 0 = ’OFF’.
Således opnås en dobbeltpolet frakobling fra elnettet.

BEM®RK!
Hvis instrumentet ikke anvendes i længere tid, skal
strømforsyningsenheden frakobles elnettet.
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8 Tekniske data
8.1 Spaltebelysning

BEM®RK!
Detaljerede oplysninger om strålingen kan angives ved behov.

Spektralområde for spaltebelysning 400 – 750 nm

Spektralområde for baggrundbelysning 400 – 750 nm

Spaltebilledbredde 0 – 14 mm kontinuerligt

Spaltebilledlængde 1 – 14 mm kontinuerligt

Lysfelter omkreds ø 8 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0.2 mm

Testmarkering Med fikseringsstjerne

Spaltebilleddrejelighed ± 90°

Drejning af spaltebelysningen til mikroskopaksen Vandret ± 90°, lodret 0 – 20°

Filter Blåt, rødfrit (grønt), gråt (10 %)

BEM®RK!
Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til LED-belysning LI
900.

8.2 Stereomikroskop
Stereovinkel 13°

Håndtag på forstørrelsesveksleren 6.3 × / 10 × / 16 × / 25 × / 40 ×

Okulær forstørrelse 12.5 ×

Dioptriindstilling af okularerne +8 til –8 dioptrier

Pupilafstand 52 – 78 mm

Samlet forstørrelse 6.3 × / 10 × / 16 × / 25 × / 40 ×

Objektfelt ø i mm 32.0 / 20.0 / 12.7 / 8.0 / 5.1

8.3 Instrumentfod
Betjening Betjening af joysticket med én hånd i 3

dimensioner

Indstilling af
instrumentfoden:

100 mm (længde), 100 mm (side), 30 mm (højde)

8.4 MŒl
Vægt 12.7 kg (uden strømforsyningsenhed, hovedstøtte og ekstra

tilbehør)

Mål L × B × H: 305 × 332 × 700 mm

Emballage L × B ×
H

420 × 510 × 780 mm

9 Vedligeholdelse
ADVARSEL!
• Der må ikke udføres ændringer på instrumentet uden producentens

tilladelse. Installation og reparationer må kun udføres af uddannet,
kvalificeret personale.

• Kontrolmærke fra MET med godkendelse i USA og Canada Kontakt
din Haag-Streit-repræsentant vedrørende installation, reparation og
ændring af systemet. Kontaktoplysninger finds på www.haag-
streit.com.

• Brug kun originale Haag-Streit-reservedele.

LED-belysningen er vedligeholdelsesfri i hele dens levetid.

9.1 Kontrol af instrumentet
For at kontrollere spaltelampen korrekt skal du gøre følgende:
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• Indsæt prøvestaven i det radiale bevægelsesleje, samtidig med at overfladen
rettes ind efter mikroskopet i en ret vinkel.

• Indstil spaltelængden til 8 eller 14 mm.
• Indstil belysningsstyrken til 50%.
• Indstil forstørrelsen i mikroskopet til maks.
• Anbring okularerne således, at prøvestaven er i skarpt fokus. Drej samtidig

okularet fra (+)- til (-)-siden.
• Ved alle forstørrelser skal strukturen fremstå skarpt på prøvestaven.
• Luk spaltekanterne til ca. 0.5 mm. Kanterne skal fremstå skarpt.
• Åbn spaltekanterne fuldstændigt og drej prøvestaven 45°. Det skarpe område

skal være på midten af prøvestaven.

9.2 Vedligeholdelse
For at garantere instrumentet en lang levetid, skal det rengøres ugentligt som
beskrevet, og når det ikke bruges, skal det beskyttes med støvhætten. Vi anbefaler
at lade en autoriseret servicetekniker kontrollere instrumentet en gang om året.

9.3 Reng¿ring og desinfektion
Haag-Streit-spaltelamper og deres tilbehør kan efter behov tørres omhyggeligt af
med brugsklare engangsklude med desinfektionsmidlet 70 % ethanol. Det er også
tilladt at bruge overfladeskånsomme desinfektionsmidler (aldehydholdige eller
aldehydfri) som for eksempel Kohrsolin FF.

ADVARSEL!
• Anvisningerne til klargøring gælder ikke for tonometer-måleprismer.
• Tonometer-måleprismer skal klargøres i henhold til separate

anvisninger.
• For stærke eller aggressive desinfektionsmidler eller

rengøringsvæsker, såsom brintoverilte, vil beskadige enhedens
finish og belægning.

• Der må ikke anvendes spray.
• Overhold producentens sikkerhedsanvisninger.
• Der må ikke anvendes drivvåde klude.
• Vrid eventuelle gennemvædede klude ud før brug, når det er

nødvendigt.

• Sørg for, at der ikke trænger væske ind i instrumentet.
• Overhold virkningstiden.
• Rengør optiske overflader efter desinfektion med en meget blød

klud.

BEM®RK!
IP-kode: IPX0 (instrumentet er ikke sikret mod væskeindtrængning)

9.4 Udskiftning af belysningsspejlet
Adgang til spejlet opnås bedst, hvis mikroskopet drejes væk fra belysningen med en
hældning på to indgrebsstillinger.

ADVARSEL!
Anvend kun spejle med LOT-nummer.

9.5 St¿vh¾tte
Når instrumentet ikke benyttes, anbefales det at beskytte det
med en støvhætte.

10 Bilag
ADVARSEL!
• Der må ikke udføres ændringer på instrumentet uden producentens

tilladelse. Installation og reparationer må kun udføres af uddannet,
kvalificeret personale.

• Kontrolmærke fra MET med godkendelse i USA og Canada Kontakt
din Haag-Streit-repræsentant vedrørende installation, reparation og
ændring af systemet. Kontaktoplysninger finds på www.haag-
streit.com.

• Brug kun originale Haag-Streit-reservedele.
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10.1 Tilbeh¿r / funktionsdele / aftagelige dele / forbrugsvarer
Komponenter REF
Adapter til skrå okularer 20° 1400305

Stråledeler 50/50 1400308

Stråledeler 70/30 1001600

Kontrastforstærkende filter (gult) 1400306

Okular 10 x med trådkryds til vurdering af længde og vinkel (BM900).
Anvendes sammen med 7220737

1400265

Okular 12.5 × til beregning af længde 1400302

Okular 12.5 × med trådkors 3000470

Okular 12.5 × med stregkorsplade ifølge McIntyre 1400304

Billedmodul IM 600 (til BQ 900) 7220538

Billedmodul IM 900 7220550

Billedmodul IM 910 7221008

Andet observationsrør langt uden okular (med okular, se 7220146) 1400034

Andet observationsrør kort uden okular (med okular, se 7220147) 1400301

Stereoregulator (inkl. små dele, se 7200109) 3300307

Videoadapter med objektivrør f75 (C-montering 1/2") 1400319

Videoadapter med objektivrør f75 (C-montering 1/3") 1007780

Åndedrætsværn (spaltelampe BQ/BM/BP) 1007129

Beskyttelsesskærm, stor (til BQ 900) 7221001

Indstikspejl kort 1001591

Børste til finrengøring af optikken 1001398

Kontaktglas Se brugervejledningen "Kontaktglas, Goldmann/
diagnose/laser"

Applanationstonometer Se brugervejledningen "Applanationstonometer AT
900 / AT 870" og "Applanationstonometer AT 900 D"

Hovedstøtte Se brugervejledningen "Hovedstøtte"

10.2 Lovm¾ssige forskrifter
• Denne enhed er udviklet og designet i overensstemmelse med standarderne EN

60601-1, EN ISO 10939 og EN ISO 15004-2.
• Standarden EN 60601-1-1 skal overholdes ved kombination af forskelligt

medicinsk og/eller ikke medicinsk elektrisk udstyr.
• Enhedens overensstemmelse med forordningen om medicinsk udstyr 2017/745

er bekræftet af CE-mærket.
• Enheden opfylder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet angivet i EN

60601-1-2. Instrumentet er udviklet til begrænse emissioner af elektromagnetisk
interferens til et niveau, så de lovmæssige direktiver ikke overskrides, og andet
udstyr i nærheden ikke forstyrres.

• Instrumentet udviser ligeledes den immunitet, som er påkrævet iht. standarden.
• En kopi af overensstemmelseserklæringen vedrørende det foreliggende

instrument kan til hver en tid bestilles hos Haag-Streit.
• Alle gældende sikkerhedsforskrifter skal overholdes.

10.3 Klassificering
Standard EN 60601-1 Beskyttelsesklasse I

Driftstype Kontinuerlig drift

Forordning (EF) 2017/745 om
medicinske anordninger

Klasse I

FDA Klasse II
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10.4 Bortskaffelse
Elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes adskilt fra almindeligt
husholdningsaffald! Dette instrument er blevet bragt i handelen efter
den 13.8.2005. For yderligere information bedes du venligst
henvende dig direkte til din Haag-Streit-repræsentant. Således sikres
det, at ingen skadelige stoffer kommer ud i miljøet, og værdifulde
råmaterialer kan genbruges.

10.5 Overholdte standarder
EN 60601-1

EN 60601-1-2

EN ISO 10939

EN ISO 15004-2

10.6 Vejledning og producentens erkl¾ring vedr.
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
10.6.1 Generelt
Denne enhed opfylder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til IEC
60601-1-2:2014 (4. udgave). Enheden er udformet således, at generering og
emission af elektromagnetisk interferens begrænses i det omfang, andre apparater
ikke forstyrres i deres drift i overensstemmelse med bestemmelserne og således, at
selve apparatet er passende immunt over for elektromagnetisk interferens.

ADVARSEL!
• Medicinsk elektrisk udstyr og systemer er underlagt særlige

forholdsregler i henhold til EMC-direktivet og skal installeres ifølge
EMC-anvisningerne i dette bilag.

• Brug af tilbehør, transducere og kabler, som afviger fra dem, der er
specificeret eller leveret af producenten Haag-Streit, kan resultere i
øget elektromagnetisk emission eller nedsat elektromagnetisk
immunitet af denne enhed og resultere i fejlbetjening.

• Enheder fra tredjepart må kun tilsluttes i overensstemmelse med
IEC 60601-1-standarden.
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10.6.2 Udsendt interferens
Dette produkt er beregnet til anvendelse i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af dette produkt skal sørge for, at det anvendes i et
sådant miljø.

Emissionstest Overensstemmelse Elektromagnetisk milj¿ - vejledning
RF-emissioner
CISPR 11

Gruppe 1 Dette produkt anvender udelukkende RF-energi til interne funktioner. Dets RF-emissioner er derfor
meget lave og forårsager sandsynligvis ikke interferens i elektronisk udstyr i nærheden.

RF-emissioner
CISPR 11

Klasse B

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2

Ikke relevant

Spændingsudsving/flickeremissioner
IEC 61000-3-3

Ikke relevant

Dette produkt er egnet til anvendelse i alle slags omgivelser, både private hjem og andre bygninger,
der er tilsluttet det offentlige lavspændingsnetværk, som forsyner bygninger, der anvendes til
bopælsformål.
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10.6.3 Testet for elektromagnetisk immunitet (del 1)
Dette produkt er beregnet til anvendelse i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af dette produkt skal sørge for, at det anvendes i et
sådant miljø.

Immunitetstest IEC 60601-testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk milj¿ Ð vejledning
Elektrostatisk afladning (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV kontakt
±2, ±4, ±8, ±15 kV luft

±8 kV kontakt
±2, ±4, ±8, ±15 kV luft

Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser.
Hvis gulvene er belagt med syntetisk materiale, skal
den relative luftfugtighed være mindst 30 %.

Elektrisk hurtig transient/burst
IEC 61000-4-4

±2 kV, 100 kHz for
strømforsyningsledninger *
±1 kV, 100 kHz for indgangs-
/udgangsledninger *

±2 kV, 100 kHz for
strømforsyningsledninger *
±0.5, ±1kV, 100 kHz for indgangs-
/udgangsledninger *

Kvaliteten af netstrømmen skal svare til kvaliteten i et
typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.
* Gælder ikke for DC og I/O, hvis kablet er < 3 m.

Spændingsbølge
IEC 61000-4-5

±0.5, ±1 kV ledning(er) til ledning(er) *
±0.5, ±1, ±2 kV ledning(er) til jord *

±1 kV ledning(er) til ledning(er) *
±0.5, ±1, ±2 kV ledning(er) til jord *

Kvaliteten af netstrømmen skal svare til kvaliteten i et
typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.
* Gælder ikke for DC og I/O, hvis kablet er < 3 m.

Spændingsfald, korte
afbrydelser og
spændingsudsving i
strømforsyningsledninger
IEC 61000-4-11

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

0% UT: 1 cyklus ved 0°

0% UT: 250/300 cyklusser ved 0°

70% UT: 25/30 cyklusser ved 0°

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

0% UT: 1 cyklus ved 0°

0% UT: 250/300 cyklusser ved 0°

70% UT: 25/30 cyklusser ved 0°

Kvaliteten af netstrømmen skal svare til kvaliteten i et
typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.
Hvis brugeren af produktet kræver uafbrudt drift
under strømafbrydelser, anbefales det, at produktet
strømforsynes af en nødstrømsforsyning eller et
batteri.

UT er vekselstrømsnetspændingen (100 – 240 V) før
anvendelse af testniveauet.

Strømfrekvens (50/60 Hz)
magnetfelt
IEC 61000-4-8

3 A/m
50/60 Hz

30 A/m
50/60 Hz

Strømfrekvensmagnetfeltet skal være på samme
niveau som ved anvendelse i et typisk erhvervs- eller
hospitalsmiljø.
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10.6.4 Testet for elektromagnetisk immunitet (del 2)
Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen del af dette produkt, herunder kabler, end den anbefalede sikkerhedsafstand beregnet ud
fra den ligning, der gælder for senderens frekvens.
Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
Feltstyrker fra faste sendere, såsom basisstationer for radiotelefoner (mobiltelefoner/trådløse telefoner) og landmobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radioudsendelser og
tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø, forårsaget af faste RF-sendere, bør det overvejes at foretage en
elektromagnetisk måling på stedet.

Immunitetstest IEC 60601-testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk milj¿ - vejledning
Ledningsbåret RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz uden for ISM-
bånd og radioamatørbånd *

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

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz uden for ISM-
bånd og radioamatørbånd *

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

Udstrålet 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

Nærhedsfelter fra trådløst RF-
kommunikationsudstyr
IEC 61000-4-3

27 V/m
380 – 390 MHz
50% PM 18 Hz
28 V/m
430 – 470 MHz
FM ±5 kHz afvigelse, 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 afvigelse, 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 feltstyrke på det sted, hvor produktet anvendes,
overstiger det gældende RF-overensstemmelsesniveau, skal
produktet observeres for at bekræfte normal drift. Hvis der
konstateres unormal drift, kan det være nødvendigt at træffe
yderligere foranstaltninger som f.eks. at vende eller flytte
produktet.

Minimumsafstanden beregnes ved hjælp af følgende ligning:

E er immunitetstestniveauet i [V/m]
d er minimumsafstanden i [m]
P er den maksimale effekt i [W]

Maksimal udgangseffekt og separationsafstand for trŒdl¿st
RF-udstyr 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
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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: maks. 2 W
LTE Band 5: maks. 2 W
GSM 1800/1900: maks. 2 W
CDMA 1900: maks. 2 W
DECT: maks. 2 W
LTE Band 1, 3, 4, 25: maks. 2 W
UMTS: maks. 2 W
Bluethooth: maks. 2 W
WLAN 802.11b/g/n: maks. 2 W
RFID 2450: maks. 2 W
LTE Band 7: maks. 2 W
WLAN 802.11 a/n: maks. 0.2 W

Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr, der er mærket
med følgende symbol:

* ISM-båndene (industrielle, videnskabelige og medicinske) mellem 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 mellem 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 feltstyrke på det sted, hvor produktet anvendes, overstiger det gældende RF-overensstemmelsesniveau, som angivet ovenfor, skal produktet observeres
for at bekræfte normal drift. Hvis der konstateres unormal drift, kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger som f.eks. at vende eller flytte produktet.
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10.6.5 Anbefalede sikkerhedsafstande mellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr og dette produkt
Dette produkt er beregnet til anvendelse i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrollerede. Kunden eller brugeren af dette produkt kan bidrage til
at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og dette produkt som
anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens [m]

Senderens nominelle maksimale
udgangseffekt [W]

150 kHz Ð 80 MHz uden for ISM- og
radioamat¿rbŒnd *

d = 1.2 √P **

150 kHz Ð 80 MHz i ISM-og
radioamat¿rbŒnd *

d = 2.0 √P

800 MHz Ð 2.7 GHz (se tabellen
ovenfor vedr¿rende definition af

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 maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter [m] beregnes ved hjælp af den ligning, der
gælder for senderens frekvens, hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt [W] i henhold til senderproducenten.

* ISM-båndene (industrielle, videnskabelige og medicinske) mellem 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 mellem 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. udgave af IEC 60601-1-2.
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Ved yderligere spørgsmål bedes du venligst henvende dig til din Haag-Streit-forhandler på:
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