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Előszó
Köszönjük, hogy a Haag-Streit készülékét választotta. A jelen használati utasításban
foglaltak gondos betartása esetén garantáljuk, hogy a készülék megbízhatóan és
problémamentesen fog működni.

FIGYELEM!
A termék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati
utasítást. Ez fontos információkat tartalmaz a felhasználó és a páciens
biztonságával kapcsolatosan.

FONTOS!
Csak az Amerikai Egyesült Államokban: A szövetségi törvények
értelmében az eszköz csak orvos vagy egészségügyi szakember által
vagy orvosi rendelvényre árusítható.

FIGYELEM!
Ez a készülék nagy intenzitású LED-ekkel van felszerelve. Magas
fotoszenzitivitás miatt a páciensek túlzott besugárzása bizonyos
orvosságokkal való kezelés során fototoxikus mellékhatásokat válthat ki.
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1 Biztonság
VESZÉLY!
Az utasítások be nem tartása jelentős anyagi károkat okozhat, illetve
veszélyeztetheti a pácienseket és a felhasználókat.

FIGYELEM!
A figyelmeztetéseket a készülék biztonságos üzemeltetése és a
felhasználót vagy a pácienst veszélyeztető helyzetek elkerülése
érdekében feltétlenül követni kell.

FONTOS!
Fontos információ, kérjük, gondosan olvassa el.

1.1 Megjegyzések a használati utasítással kapcsolatban
FONTOS!
A jelen használati utasításban tizedesjegy-elválasztóként pontot
használunk.

1.2 Környezeti feltételek
Hőmérséklet −40 °C ... +70 °C

Légnyomás 500 hPa ... 1060 hPa

Szállítás közben

Relatív páratartalom 10 % ... 95 %

Hőmérséklet −10 °C ... +55 °C

Légnyomás 700 hPa ... 1060 hPa

Tárolás közben

Relatív páratartalom 10 % ... 95 %

Hőmérséklet +10 °C ... +35 °C

Légnyomás 800 hPa ... 1060 hPa

Használat közben

Relatív páratartalom 30 % ... 90 %

1.3 Szállítás és kicsomagolás
• A berendezés kicsomagolása előtt ellenőrizze, hogy a csomagoláson láthatók-e

szabálytalan kezelésre utaló jelek vagy külsérelmi nyomok. Rendellenességek
esetén kérjük, értesítse a szállítást végző céget.

• A szállító cég képviselője jelenlétében csomagolja ki a készüléket. Vegye
jegyzőkönyvbe az esetlegesen megsérült alkatrészeket. A jegyzőkönyvet Önnek
és a szállító képviselőjének is alá kell írnia.

• Kicsomagolás előtt hagyja a készüléket még néhány óráig a csomagolásban
(páralecsapódás).

• Kicsomagolás után ellenőrizze a készüléket, hogy nincsenek-e rajta sérülésre
utaló jelek.

• A hibás készülékeket szakszerűen becsomagolva kell visszaküldeni.
• Gondosan őrizze meg a csomagolást, hogy költözéskor, vagy ha a készüléket

esetleg vissza kell küldeni, ismét fel lehessen használni.
• A réslámpát és a fejtartót egy elektromosan szigetelt és tűzálló asztallapra kell

felszerelni.
• A sínborító lemezek (a) megakadályozzák, hogy a réslámpa elbillenjen.
• Ellenőrizze, hogy a tartozékok összekötő elemei megfelelően helyezkednek-e el

(csavarozások, gyorszárak).

1.4 Felszereléssel kapcsolatos figyelmeztetések
FIGYELEM!
• A gyártó beleegyezése nélkül a készüléken módosításokat

végrehajtani tilos. Csak oktatásban részt vett szakszemélyzet
szerelheti fel vagy javíthatja a készüléket.

• Idegen készülék csatlakoztatásakor be kell tartani az EN 60601-1
szabvány előírásait.

• Kizárólag eredeti Haag-Streit tartozékok használata megengedett.
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• A készüléket ne használja egyéb készülék szomszédságában vagy
arra ráhelyezve, mert ez rendellenes működéshez vezethet. Ha
mégis erre van szükség, akkor megfigyeléssel győződjön meg róla,
hogy a jelen és a másik készülék egyaránt helyesen működik.

• A biztonságos földelés csak úgy érhető el, ha a készülék egy
kórházi minőségű csatlakozóaljzathoz csatlakozik. (Nem érvényes
az EU országaira).

• A készüléket úgy kell felállítani, hogy a csatlakozódugó mindig
könnyen elérhető legyen, és a készülék könnyen leválasztható
legyen a hálózatról.

1.5 Kezelés, környezet
VESZÉLY!
Tilos az eszközt olyan robbanásveszélyes környezetben használni, ahol
illékony oldószerekkel (alkohol, benzin stb.) és gyúlékony
altatószerekkel dolgoznak.

FIGYELEM!
• A készüléket minden használat után ki kell kapcsolni. Ellenkező

esetben, porvédő takaró használata mellett, fennáll a túlhevülés
veszélye.

• Tilos a készüléket nagyfrekvenciás sebészeti berendezések és a
mágneses rezonanciás képalkotás orvosi elektromos rendszerének
rádiófrekvenciával árnyékolt helyisége közelében üzemeltetni, ahol
az elektromágneses zavarok intenzitása magas.

• A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseket
(ideértve az olyan perifériákat is, mint az antennakábelek vagy a
külső antennák) a készülék minden részétől (ideértve a Haag-Streit
által meghatározott kábeleket is) legalább 30 cm-es (12 hüvelyk)
távolságban kell használni. Ellenkező esetben csökkenhet az
eszköz teljesítménye.

FONTOS!
• Kizárólag képzett személyzet kezelheti. Az oktatásról az

üzemeltetőnek kell gondoskodni.
• Ezt az eszközt csak a „Rendeltetésszerű használat" fejezetben

leírtaknak megfelelően szabad használni.

1.6 Fénykárosodás
FIGYELEM!
• A készülék által kibocsátott fény ártalmas lehet. A besugárzási

idővel nő a szem sérülésének kockázata. Amennyiben ezzel a
készülékkel maximális intenzitás mellett a besugárzási idő
meghaladja a 131 másodpercet, akkor ez a veszélyeztetettségi
küszöbérték túllépését eredményezi.

• Mivel egy hosszabb ideig tartó intenzív megvilágítás esetén a retina
megsérülhet, a készüléket nem szabad a kelleténél hosszabb ideig
szemvizsgálatra használni. A réslámpa megvilágítási sugárzása 400
és 750 nm között van. A sugárzással kapcsolatos részletes
információkat kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

• A retinára fotokémiailag veszélyesnek minősülő fénydózist a
sugárzásintenzitás és a besugárzási idő szorzata adja. Amennyiben
a sugárzásintenzitás a felére csökken, megduplázódik az idő, ami
alatt a besugárzási idő határértékét elérjük. Az eddigi tapasztalatok
alapján a réslámpa használatakor nem áll fenn akut optikai
sugárzásveszély. Ennek ellenére javasoljuk, hogy a páciens
retinájára eső fény intenzitását igyekezzenek az adott diagnosztika
számára a lehető legrövidebb időre csökkenteni. Veszélynek
leginkább a gyerekek, az afákiás betegek és szembetegségben
szenvedők vannak kitéve. Megnő a kockázat, ha a retinát 24 óra
leforgása alatt ugyanannak, vagy egy másik készülék látható
fényforrásának teszik ki. Ez különösen érvényes abban az esetben,
ha a retinát azelőtt vakuval fényképezték.
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1.7 Fertőtlenítés
FONTOS!
A készüléket nem szükséges fertőtleníteni. További információkat a
„Karbantartás" fejezetben talál.

1.8 Garancia és termékfelelősség
• A Haag-Streit termékei kizárólag a termékhez mellékelt dokumentumokban leírt

célokra és módon használhatók.
• A terméket a „Biztonság” részben foglaltaknak megfelelően kell kezelni.

Szakszerűtlen kezelés következtében a termék károsodhat. Ilyen esetben
minden jótállási igény semmis.

• A szakszerűtlen használat következtében károsodott termék használatának
folytatása személyi sérülésekhez vezethet. Ilyen esetben a gyártó semmilyen
felelősséget nem vállal.

• A Haag-Streit sem explicit, sem implicit jelleggel nem vállal garanciát az
értékesíthetőségre vagy egy bizonyos célra történő alkalmazhatóságra.

• A Haag-Streit semmiképpen nem vállal felelősséget a termék használatából
eredő véletlenszerű vagy következményes károkért.

• A termékre az értékesítő által biztosított, korlátozott jótállás vonatkozik.
• Csak az Amerikai Egyesült Államokban: A termékre korlátozott jótállás

vonatkozik, amely a www.haag-streit-usa.com webhelyen érhető el.

1.9 Jelentési kötelezettség
FONTOS!
A készülékkel kapcsolatos minden komoly incidenst jelenteni kell a
Haag-Streitnek és az Ön országában működő tagállami illetékes
hatóságnak.

1.10 Szimbólumok magyarázata

Kövesse a használati útmutatót Figyelmesen olvassa el a
használati útmutatót!

Általános figyelmeztetés,
olvassa el a mellékelt
dokumentációt

Európai megfelelőségi igazolás

Gyártás éve Gyártó

Haag-Streit hivatkozási szám Sorozatszám

A gyártó védjegy Haag-Streit
AG

Hulladékkezelésre vonatkozó
utalás. Lásd a
"Hulladékkezelés" fejezetet

Meghatalmazott európai
képviselő Orvosi eszköz

A TÜV Rheinland teszt
szimbóluma, jóváhagyással az
INMETRO Brasil számára

Kanada és az USA által
elfogadott MET minőségjelzés

2 Rendeltetés/tervezett felhasználás
A réslámpa biomikroszkóp a szem vizsgálatára szolgál. A szem strukturális
tulajdonságait befolyásoló betegségek vagy sérülések dokumentálásra használják.

2.1 Az eszköz leírása
A réslámpa a következő eszközökből áll:
• Sztereo-biomikroszkóp
• Rés-világítás
• A készülék talapzata
• Fejtartó és álltámasz
A világítórendszer és a biomikroszkóp a joystickkel kezelt műszeralapra vannak
szerelve. Az egyetlen joystick lehetővé teszi a réslámpa vízszintes és függőleges
mozgatását a vizsgálati asztalon. Mindkét elem, a megvilágító rendszer és a
biomikroszkóp, egymástól függetlenül fokozatosan elforgatható a forgócsapon
keresztül.
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A stabil fejtámasz az asztalhoz van rögzítve. Mind az asztal, mind az álltámasz
magassága állítható, hogy a páciens számára kényelmes, de mégis stabil vizsgálati
pozíciót biztosítson, ami kívül esik az eszköz mozgási tartományán. Mivel a
készülék nem invazív módon működik, csak az álltámaszon és a homlokpánton
keresztül érintkezik a pácienssel.

2.1.1 Célfelhasználók
A felhasználók a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően minősített egészségügyi
szakemberek, például szemészek, optometristák, optikusok, nővérek, kutatók és
egyéb szakképzett specialisták.

2.2 Egészségügyi rendeltetés
Az eszköz a következő egészségügyi rendeltetéssel rendelkezik:
• A szem elülső szegmensében előforduló betegségek diagnosztizálása és

monitorozása
• A szem elülső szegmensében előforduló sérülések diagnosztizálása és

monitorozása
• A szem elülső szegmensének anatómiai és élettani vagy patológiás állapotának

vizsgálata

2.2.1 Javallatok
A réslámpa használata az alábbi egészségi állapotok esetén javallott:
• A szemet befolyásoló helyi és szisztémás betegségek
• Az elülső szegmens sérülései és hibái
• Akut fertőzések és gyulladások
• Intraokuláris idegen testek jelenléte
• A szem egyéb traumái

2.2.2 A test részei
A réslámpa az emberi szem vizsgálatára szolgál, különösen a szem elülső
szegmensének (szemhéjak, szempillák, kötőhártyák, szaruhártya, elülső kamra,
írisz és lencse) vizsgálatára.

2.2.3 Páciensek köre
A készülék olyan emberi páciensek számára készült, akiknél fizikai lehetőség van
arra, hogy a réslámpa előtt üljenek úgy, hogy a fejüket stabilan a fejtámasznak
támasztják, és mentálisan képesek követni az utasításokat.

2.2.4 Ellenjavallatok
Nincsenek ismert ellenjavallatok.

2.3 Működési elv
• A réslámpa a fókuszvilágítás elvén alapul: A mikroszkóp fókuszpontja és a

megvilágítás egybeesik.
• A mikroszkópkar és a megvilágítási kar a műszeralapon helyezkedik el: A kettő

egymástól függetlenül elforgatható ugyanazon függőleges tengely körül.
• A műszeralapja mindhárom tengely mentén mozgatható.
• Átlátszó közeg keskeny, éles réssel történő megvilágítása esetén egy „optikai

szekció” felnagyítható és megtekinthető a mikroszkópon keresztül.
• A páciens fejét egy állítható magasságú fejtámaszra kell rögzíteni, így a

vizsgálat az orvos és a páciens számára is gyorsan és kényelmesen
elvégezhető.

2.3.1 Üzemeltetési környezet
A réslámpát professzionális egészségügyi intézményekben, például kórházakban,
orvosi rendelőkben, optometrikus és optikus rendelőjében való használatra
tervezték. A réslámpa optimális használata érdekében csökkenteni kell a környezeti
megvilágítást, hogy jobb legyen a kép kontrasztja. Az írisz átlépése esetén, vagy a
részletek szűk réssel történő erőteljes nagyításához szükség lehet a helyiség teljes
elsötétítésére.

2.4 Klinikai előny
A réslámpa használata lehetővé teszi a nagyított szem szisztematikus vizsgálatát,
így lehetővé teszi az olyan patológiás viszonyok diagnosztizálását, amelyek
egyébként azonosítatlanok maradtak, és vaksághoz vezethetnek, ha kezeletlenül
hagyják őket.
A termék klinikai előnyei túlmutatnak a betegre vonatkozó fennmaradó
kockázatokon.
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3 Bevezetés
A réslámpa egy megvilágító egységből és egy binokuláris mikroszkópból áll. A
talapzat lehetővé teszi, hogy a készülék teljes egészében elmozduljon a szem előtt.
A megvilágítás számos beállítási lehetőséggel bír, ami által láthatóvá válnak a szem
majdhogynem teljesen láthatatlan területei is. A réslámpához nagyszámban
kaphatóak kiegészítők, amelyekkel az általános vizsgálatokon túl specifikus
diagnosztizálás is lehetséges.

3.1 Áttekintés
1. Lámpakábel
2. Fejtartó
3. Homlokszalag
4. Magasságjelölés a fejtartón

(páciens szeme)
5. Állítható rögzítőlámpa
6. Álltámasz
7. Álltámasz magasságállítója
8. LI 900 LED megvilágítás, lásd a

külön útmutatót
9. Szűrőkar

10. A rés szögének skálabeosztása
(5°-os lépések)

11. Megvilágító-tükör
12. Szórótárcsa
13. Nagyításváltó kezelőgomb
14. Sztereomikroszkóp rögzítőcsavarja
15. Védőfedél
16. Szögskála a megvilágítás és a

sztereomikroszkóp között
17. Recézett gomb a megvilágítás

blokkolására a mikroszkópkaron
18. Rögzítő csavar a mikroszkópkar

blokkolásához
19. Recézett gomb a rés-szélesség

beállítására

20. Csavarok a súlykiegyenlítés
számára

21. Réshossz / blende skálája
22. Recézett gomb a réshossz, kék

szűrő, fixációs kereszt, a rés-
elforgató fogantyú beállításához

23. Fedőcsavar a tartozékok
tartócsapjához

24. Gyorszár tartozékok számára
25. Sztereomikroszkóp okulárokkal
26. Okulárok
27. A légzésvédő menete
28. Csavarmenet az AT 900 BQ-

modell vagy AT 900 D BQ-modell
tonométerek (jobb oldali)
rögzítéséhez

29. Központosító csavar
30. Kallantyú a hajlásszög 0 − 20°-os

beállításához
31. Tartókar
32. A műszeralap rögzítőcsavarja
33. Görgőtengely
34. Sínborító lemez
35. Irányítókar
36. Csúszólap
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4 A készülék felszerelése/telepítése
FIGYELEM!
• A gyártó beleegyezése nélkül a készüléken módosításokat

végrehajtani tilos. Csak oktatásban részt vett szakszemélyzet
szerelheti fel vagy javíthatja a készüléket.

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

• Kizárólag eredeti Haag-Streit tartozékok használata megengedett.

4.1 Mikroszkóp és megvilágítás
• A réslámpát összeszerelt állapotban csomagoljuk és szállítjuk. Üzembe

helyezés előtt távolítsa el a szállításbiztonsági eszközöket.
• Rögzítse a légzésvédőt a tartókar belső felén található recés csavarral.

4.2 Hálózati tápegység
FONTOS!
• Be kell tartani a vonatkozó készülékhez tartozó Haag-Streit

használati útmutatóban foglaltakat. További információkért, kérjük,
forduljon a Haag-Streit képviselőjéhez.

• A készülék kizárólag PS-LED és PS-LED HSM 901 Haag-Streit
tápegységekkel és RM02/RM03 kioldómodullal üzemeltethető.

4.3 A készülék talapzata a súlykiegyenlítéssel
A mikroszkópra szerelt további alkatrészek súlyát ki lehet egyenlíteni a
tehermentesítő rugók segítségével. Ezáltal a réslámpa magasságállítója könnyen
mozgatható marad.

4.4 A súlykiegyenlítés beállítása
Csavarja az irányítókart (35) a legalsó pozícióba és 1/4 tekeréssel enyhén lazítsa
meg. Fordítsa oldalra a mikroszkópot és a megvilágítást. A tartozékoktól függően
hozzon működésbe 1 − 3 rugót.

4.5 A súlykiegyenlítés bekapcsolása
Tekerje balra, ameddig a csavarok (20) teljesen meglazulnak.

4.6 A súlykiegyenlítés kikapcsolása
Csavarja be jobbra amennyire csak lehet. Ellenőrizze, hogy az egyik kézzel lefele
nyomott mikroszkópkar elengedéskor lefele visszarugózik. Ez abban az esetben fog
megtörténni, ha a terhelés már maximális. Rendszerint annyi tehermentesítő rugót
kell kikapcsolni, ameddig a mikroszkópkar lefele visszarugózik. A súlykiegyenlítés
akkor van jól beállítva, ha a megvilágítás és a mikroszkóp a tartósan rászerelt
alkatrészekkel a tehermentesítő rugókkal szemben kicsivel nagyobb súlyellenállást
mutat.

4.7 A résbeállítás szorításának szabályzása
A jobb oldali beállítógomb (A) közepén található kis
csavarral az állítógomb szorítását lehet szabályozni. A
csavart enyhén jobbra fordítva (becsavarva) a
beállítógomb forgását nehezebbre, a csavart balra
fordítva (kiengedve) könnyebbre állíthatjuk. A forgást
legalább olyan nehézre kell állítani, hogy a rés magától
ne záruljon be.

5 Üzembe helyezés
Az eszköz a hálózati tápegységen található kapcsolóval kapcsolható ki és be. A
billenőkapcsoló zöld fénye jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva.

5.1 A készülék bekapcsolása
• Csatlakoztassa a hálózati tápegységet az elektromos hálózatra, majd kapcsolja

be a lámpát a billenőkapcsolóval. A billenőkapcsoló zöld fénye jelzi, hogy a
készülék be van kapcsolva.

• Állítsa be a világítás-szabályzó forgatógombját ’1’ és ’10’ közötti értékre.
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6 Kezelés
6.1 Állítsa be a szemlencséket

FONTOS!
Az első vizsgálatot megelőzően az okulárokat a vizsgáló refrakciójához
igazítva egyenként be kell állítani. Helyezze be a készülékhez mellékelt
állítókart (37) a védőfedél (38) helyére úgy, hogy a fekete vetítőfelülete
a mikroszkóp tengelyével derékszöget zárjon be. Állítsa vissza a
megvilágítást és a mikroszkópot középső helyzetbe (0°).

37. Próbapálca
38. Védőfedél
39. Állítható szemkagyló

• Az okulárokon a dioptriás beállítógyűrűt úgy kell beállítani, hogy a kivetített rés
élesen látható legyen. A beállítás a (+) irányból a (-) irányba történik kis
nagyításnál.

• Az állítható szemkagylóval (39) a helyes távolságot lehet beállítani a vizsgáló és
a szemlencse között.

• Szemüveget nem viselő vizsgáló esetében: Húzza ki teljesen a szemkagylót.
• Szemüveget viselő vizsgáló esetében: Tolja be ütközésig a szemkagylót.

6.2 A páciens előkészítése
• Ahhoz, hogy a homlok és az áll biztosan támaszkodjon, az asztal magasságát

úgy kell beállítani, hogy a páciens előredőlve, ülő helyzetben helyezkedjen el.
• A rés magasságát úgy kell beállítani, hogy a szemnek csak a vizsgált részét

világítsuk meg, és hogy elkerüljük a zavaró fénysugarakat.
• A beteggel érintkező használt részeket (fejtámla) minden használat előtt

fertőtleníteni kell (lásd a "Fejtámla" használati útmutatót).

• A réslámpát minden vizsgálat után ki kell kapcsolni az "Üzemen kívül helyezés"
fejezetben leírtak szerint.

6.3 Az eszköz működtetése
FIGYELEM!
A készüléket minden használat után ki kell kapcsolni. Ellenkező
esetben, porvédő takaró használata mellett, fennáll a túlhevülés
veszélye.

• Állítsa be az állítócsavarral (7) az álltámaszt (6) úgy, hogy a páciens szeme a
fejtartón elhelyezett fekete jelöléssel (4) egy magasságba kerüljön.

• Állítsa be a recézett gyűrűk tekerésével a szemlencséket (26) a vizsgáló
refrakciójának, valamint a szemtávolságnak megfelelően.

• Kapcsolja be a megvilágítást a hálózati tápegységen található kapcsolóval.
• A kezelőkar (35) elforgatásával állítsa be a réslámpa magasságát úgy, hogy a

fénysáv és a mikroszkóp tengelye szemmagasságban legyen.
• A sztereomikroszkóp nagyítását a nagyításváltó kezelőgombbal (13) lehet

állítani.
• A merev beállítókart (35) kissé a vizsgáló felé döntve lehetőség van a teljes

készülék eltolására úgy, hogy a rés közvetlenül a szaruhártyára fókuszálódjon.
Ezt a hozzávetőleges beállítást szabad szemmel ellenőrizzük. A finomállítást az
irányítókar megdöntésével végezzük, miközben a sztereomikroszkópon (25) át
vizsgáljuk a képet.

• A rés-szélességet balra és jobbra, illetve a sztereomikroszkóp és a megvilágítás
által bezárt szöget a forgógombbal (19) állítjuk be.

• A réskép a fogantyúnál (22) a megvilágító-berendezés elforgatásával
függőlegesen, vízszintesen vagy tetszés szerint ferdén beállítható (beosztás
45°, 90° és 135°; illeszték 0° és 180°, skála 5°-os lépésekben).

• Ahhoz, hogy lehetségessé váljon a szemfenék akadálytalan binokuláris
vizsgálata 3° és 10° közötti laterális szögek esetén is, közbeiktatásra kerül egy
opcionális rövid tükör (11), a megvilágítás a beállítócsavarnál (22) 90°-kal kerül
elfordításra, és 5°-os lépésekben a kallantyú (30) segítségével meg lesz döntve,
a megvilágítás és a mikroszkóp pedig középső állásba (0°) fordul.

• A szemfenék vizsgálatához elülső lencséket és kontaktlencséket használnak.
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Szórt megvilágítás:
A szórótárcsa (12) behelyezésével szórt megvilágítás érhető el. Ez lehetővé teszi az
áttekintés megfigyelését és lehetővé teszi az áttekintés képalkotó modullal történő
lefényképezését.
Közvetett megvilágítás:
A tükrözött fényben (közvetett megvilágítás) a vizsgálatot úgy végezzük, hogy a
központosító csavart (29) kioldjuk, ami által a réskép a látótér középpontjából
elmozdul. A csavar meghúzásával a réskép ismét centrírozva lesz.
A réskép megdöntése:
A kallantyú (30) segítségével a megvilágítás 5°-os lépésekben megdönthető. A rés
vízszintes irányítottsága mellett ezáltal a fény alulról ferdén hatol be. A réskép
megdöntése tükrözésmentes (szemfenék és gonioszkópiás) vizsgálatot tesz
lehetővé kontaktlencsékkel és nagyítólencsékkel.
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6.4 A szűrők és blendék beállítása
a. Nyitva
b. Szürkeszűrő (10%)
c. Vörösmentes szűrő
d. Tartaléknyílás a kiválasztott szűrő részére ø15 mm (0 / –0.2), vastagsága 2.5

mm
e. Fixációs kereszt (mindenek előtt a tompalátásban szenvedő kancsal gyerekek

fixációs vizsgálatára szolgál)
f. 8, 5, 3, 2, 1 és 0.2 mm-es átmérőjű körblendék

g. 1 és 14 mm közötti réshossz-beállítás kijelzése
h. Kék szűrő

6.5 Fixációs kereszt
• Ha a blendeállítót ütközésig balra forgatja, láthatóvá válik a

fixációs kereszt, és a figyelőablakban megjelenik az „S“
szimbólum. A kereszt a szemfenék egyes vizsgálatánál a
szemfenékre lesz vetítve, és ezzel egyidőben a páciens számára
is láthatóvá válik, akinek a figyelmét felhívjuk, hogy a kereszt
középpontjában látható lyukra összpontosítson. Ezzel a vizsgáló
számára láthatóvá válik az a pont, ahol a páciens a legélesebben
lát.

• A fixációs keresztet jellemzően a makula környékén végrehajtott
lézeres kezelés során használják. A fixációs kereszt
projekciójával ugyancsak lehetőség nyílik a kancsalság
kimutatására. A fixációs keresztet rendszerint vörösmentes
szűrővel együtt használják.

6.6 Mikroszkóp és szemlencse
40. Elülső objektív
41. Tekerőfogantyú a beállított nagyítás

kijelzésével
42. 5 fokozatú nagyításváltó kezelőgomb

(Galilei-rendszer)
43. Bajonettzár beállítógyűrűje
44. Binokuláris tubus konvergens

betekintéssel, 52 – 78 mm-es állítható
pupillatávolsággal

45. Okulár 12.5 × / látómező ø 16 mm
46. Mutató (fehér pont)
47. Dioptriaskálás beállítógyűrű a vizsgáló

refrakciójának beállítására (± 8 D)
48. Állítható szemkagyló (szemüveges

pácienseknek)

7 Üzemen kívül helyezés
A LED megvilágítás kikapcsolható a világítás-szabályzókkal. A hálózati tápegység
bekapcsolva marad és a kapcsoló zölden világít. A rendszer teljes kikapcsolásához
a billenőkapcsolót 0 = ’KI’ pozícióba kell állítani. Ekkor egyik pólus sem csatlakozik
a hálózathoz.

FONTOS!
Kapcsolja le a hálózatról, amennyiben hosszabb ideig nem használja a
készüléket.
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8 Műszaki adatok
8.1 Rés-világítás

FONTOS!
Szczegółowe dane dotyczące oświetlenia są dostępne na żądanie.

Rés-világítás spektrális tartománya 400 – 750 nm

Periférikus vagy háttérvilágítás spektrális 400 – 750 nm

Réskép szélessége 0 – 14 mm folytonos

Réskép hosszúsága 1 – 14 mm folytonos

Fénymező kör ø 8 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0.2 mm

Tesztjel fixációs kereszttel

Réskép elforgathatósága ± 90°

A rés-világítás elmozduása a mikroszkóp
tengelyéhez képest

Vízszintesen ±90°,
függőlegesen 0 – 20°

Szűrők Kék, vörösmentes (zöld), szürke
(10%).

FONTOS!
További információk az LI 900 LED megvilágítás használati
utasításában olvashatók.

8.2 Sztereomikroszkóp
Objektívek által bezárt szög 13°

Nagyításváltó kezelőgomb 6.3 × / 10 × / 16 × / 25 × / 40 ×

Okulár nagyítás 12.5 ×

A szemlencsék dioptria-beállítása +8 és −8 dioptria között

Pupillatávolság 52 – 78 mm

Teljes nagyítás 6.3 × / 10 × / 16 × / 25 × / 40 ×

A megfigyelt terület átmérője mm-ben 32.0 / 20.0 / 12.7 / 8.0 / 5.1

8.3 A készülék talapzata
Kezelés Az irányítókar 3 dimenziós irányítása egy kézzel

A műszeralap
beállítása

100 mm (hosszában), 100 mm (oldalra), 30 mm
(magasságban)

8.4 Méretek
Tömeg 12.7 kg (hálózati tápegység, fejtartó és opcionális

tartozékok nélkül)

Méret H × Szé × M 305 × 332 × 700 mm

Csomagolás H × Szé
× M

420 × 510 × 780 mm

9 Karbantartás
FIGYELEM!
• A gyártó beleegyezése nélkül a készüléken módosításokat

végrehajtani tilos. Csak oktatásban részt vett szakszemélyzet
szerelheti fel vagy javíthatja a készüléket.

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

• Kizárólag eredeti Haag-Streit tartozékok használata megengedett.

A LED megvilágítás teljes élettartama alatt karbantartás nélkül üzemeltethető.
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9.1 Készülékellenőrzés
A réslámpa megfelelő ellenőrzéséhez járjon el az alábbiak szerint:
• Helyezze be a próbapálcát a radiális mozgócsapágyba úgy, hogy a felület és a

mikroszkóp derékszöget zárjon be egymással.
• Állítsa a réshosszat 8 vagy 14 mm-re.
• Állítsa a megvilágítás erősségét 50%-ra.
• Állítsa be maximumra a mikroszkópon a nagyítóhatást.
• Állítsa be úgy az okulárokat, hogy a próbapálca élesen fókuszáljon. Eközben

forgassa az okulárt a (+) oldalról a (-) oldalra
• A struktúrának minden nagyításnál élesnek kell lennie a próbapálcán.
• Szűkítse a résnyílást kb. 0.5 mm-re. A szegélyeknek éles fókuszban kell

megjelenniük.
• Nyissa ki teljesen a résnyílást és fordítsa el a próbapálcát 45°-kal, az éles

tartománynak a próbapálca közepére kell esnie.

9.2 Karbantartás
Élettartamának növelése érdekében a készüléket hetente meg kell tisztítani a
leírásoknak megfelelően, és amennyiben hosszabb ideig nem használják, be kell
takarni a porvédő takaróval. Javasoljuk, hogy a készüléket évente vesse alá
ellenőrzésnek egy arra jogosult szervizszakember által.

9.3 Tisztítás és fertőtlenítés
A Haag-Streit réslámpák és tartozékaik, ha szükséges, körültekintően letörölhetők
70%-os etanollal használatra készen benedvesített egyszer használatos kendővel.
A felületet kímélő (aldehid tartalmú vagy aldehidmentes) fertőtlenítőszerek, mint pl.
a Kohrsolin FF használata szintén megengedett.

FIGYELEM!
• A bemutatott felújítási módok nem vonatkoznak a tonométer

mérőprizmákra.
• A tonométer mérőprizmákat külön használati utasítás szerint kell

előkészíteni.
• A túl erős vagy agresszív fertőtlenítőszerek vagy tisztítófolyadékok,

pl. hidrogén-peroxid, károsítják a készülék felületkezelését és
bevonatát.

• Ne használjon spray-ket.
• Tartsa be a gyártó biztonsági előírásait.
• Ne használjon nedvességgel átitatott kendőket.
• Ha szükséges, az előre nedvesített kendőket használat előtt

csavarja ki.
• Vigyázzon, hogy ne jusson nedvesség a készülékbe.
• Vegye figyelembe a behatási időt.
• A fertőtlenítést követően tisztítsa meg az optikai felületeket egy

nagyon puha kendővel.

FONTOS!
IP-kód: IPX0 (a készülék nem védett a behatoló vízzel szemben)

9.4 A megvilágítás tükrének cseréje
A tükör úgy a legkönnyebben elérhető, ha a mikroszkópot elfordítja a
megvilágítástól, és a megvilágítást két beosztással elhajlítja.

FIGYELEM!
Csak LOT számmal rendelkező tükröt használjon.

9.5 Porvédő takaró
Ajánlatos egy porvédő takaróval letakarni, ha nem használja a
készüléket.
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10 Függelék
FIGYELEM!
• A gyártó beleegyezése nélkül a készüléken módosításokat

végrehajtani tilos. Csak oktatásban részt vett szakszemélyzet
szerelheti fel vagy javíthatja a készüléket.

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

• Kizárólag eredeti Haag-Streit tartozékok használata megengedett.

10.1 Tartozékok / funkcionális alkatrészek / levehető
alkatrészek / fogyóeszközök
Komponensek REF
Adapter 20°-os döntött okulárokhoz 1400305

Sugárosztó 50/50 1400308

Sugárosztó 70/30 1001600

Kontrasztjavító szűrő (sárga) 1400306

Okulár, 10 ×, fonalkereszttel a hosszúság és a szög becsléséhez
(BM900). A 7220737 sz. termékkel kombinálva való használathoz

1400265

Okulár 12.5 × a hossz becsléséhez 1400302

Okulár, 12.5 ×, fonalkereszttel 3000470

Okulár, 12.5 ×, McIntyre összehasonlító ráccsal 1400304

IM 600 képalkotó modul (BQ 900-hoz) 7220538

IM 900 képalkotó modul 7220550

IM 910 képalkotó modul 7221008

Második megfigyelőcső, hosszú, okulár nélkül (okulárral lásd: 7220146) 1400034

Második megfigyelőcső, rövid, okulár nélkül (okulárral lásd: 7220147) 1400301

Sztereovariátor (a kis alkatrészeket is beleértve, lásd: 7200109) 3300307

Videó adapter f75 objektívcsővel (C-mount 1/2") 1400319

Videó adapter f75 objektívcsővel (C-mount 1/3") 1007780

Légzésvédő (BQ/BM/BP réslámpa) 1007129

Nagy védőpajzs (BQ 900-hoz) 7221001

Behelyezhető tükör, rövid 1001591

Finom kefe az optika tisztításához 1001398

Kontaktlencsék Tartsa be a "Goldmann/Diagnosztika/Lézer
kontaktlencsék" használati utasítását

Applanációs tonométer Tartsa be az "AT 900/AT 870 applanációs
tonométer" és az "AT 900 D applanációs tonométer"
használati utasítását.

Fejtartó Tartsa be a fejtámasz használati útmutatóját.

10.2 Törvényi szabályozások
• Ezt az eszközt az EN 60601-1, EN ISO 10939 és az EN ISO 15004-2

szabványoknak megfelelően fejlesztették és gyártották.
• Különböző orvosi és/vagy nem orvosi elektromos készülékek kombinálásakor be

kell tartani az EN 60601-1 szabvány előírásait.
• A CE-jelölés igazolja az eszköz megfelelőségét az orvostechnikai eszközökről

szóló 2017/745 rendelet előírásainak.
• A készülék megfelel az EN 60601-1-2 elektromágneses kompatibilitásra

vonatkozó szabvány követelményeinek. A készüléket úgy tervezték, hogy képes
legyen az elektromágneses kibocsátások tekintetében betartani a törvényi
előírásokat, és nem zavarja a környezetében található készülékek működését.

• A készülék úgyszintén megfelel a zavarvédettségre vonatkozó
követelményeknek.

• Kérésre a Haag-Streit bármikor át tudja adni a berendezés megfelelőségi
nyilatkozatát.

• Be kell tartani a hivatalos balesetmegelőzési előírásokat.
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10.3 Besorolás
EN 60601-1 szabvány I. védelmi osztály

Üzemmód Folyamatos üzemmód

CE Orvostechnikai eszközökről
szóló 2017/745/EK rendelet

I. osztály

FDA II. osztály

10.4 Hulladékkezelés
Az elektromos és elektronikai berendezéseket a háztartási szeméttől
elkülönítve kell ártalmatlanítani! Ez a készülék 2005.08.13. után került
kereskedelmi forgalomba. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében
forduljon a Haag-Streit kereskedelmi képviselőjéhez. Ezzel biztosítva
lesz, hogy nem kerülnek káros anyagok a környezetbe, és hogy az
értékes alapanyagok újrafelhasználásra kerülnek.

10.5 Figyelembe vett szabványok
EN 60601-1

EN 60601-1-2

EN ISO 10939

EN ISO 15004-2

10.6 Elektromágneses kompatibilitással (EMK) kapcsolatos
tudnivalók és gyártói nyilatkozat
10.6.1 Általános szempontok
A készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó IEC
60601-1-2:2014 (4. kiadás) szabvány előírásainak. Az eszközt úgy tervezték, hogy
csak olyan szintű elektromágneses interferenciát hozzon létre és bocsásson ki,
amely nem befolyásolja más berendezések rendeltetésszerű működését. A
készülék saját maga is rendelkezik zavarvédettséggel a külső elektromágneses
zavarforrásokkal szemben.

FIGYELEM!
• Az elektromos orvosi készülékek speciális óvintézkedések hatálya

alá tartoznak az elektromágneses összeférhetőség (EMC)
tekintetében, és ezeket a mellékelt kísérőlapban foglalt EMC
előírásoknak megfelelően kell telepíteni.

• A Haag-Streit által meghatározottól vagy rendelkezésre bocsátottól
eltérő tartozékok, átalakítók és kábelek használata fokozott
elektromágneses kibocsátáshoz vagy a készülék csökkent
elektromágneses zavartűréséhez vezethet, és helytelen működést
eredményezhet.

• Harmadik fél eszközei csak az IEC 60601-1 szabványnak
megfelelően csatlakoztathatók.
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10.6.2 Zavarkibocsátás
Ez a termék az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben használható. A megfelelő használati környezetet a termék vásárlójának vagy felhasználójának
kell biztosítania.

Kibocsátási vizsgálat Megfelelőség Elektromágneses környezet – útmutató
Rádiófrekvenciás kibocsátás
CISPR 11

1. csoport A termék csak belső funkcióihoz használ rádiófrekvenciás energiát. Ezért a rádiófrekvenciás
kibocsátása nagyon alacsony, és valószínűtlen, hogy az bármilyen interferenciát okozna a közelében
lévő elektromos berendezésekben.

Rádiófrekvenciás kibocsátás
CISPR 11

B osztály

Harmonikus kibocsátások
IEC 61000-3-2

Nem alkalmazható

Feszültségingadozások/villogás (flicker)
IEC 61000-3-3

Nem alkalmazható

Ez a termék minden létesítményben használható, beleértve a lakóépületeket, valamint a
lakóépületeket ellátó kisfeszültségű elosztóhálózatra közvetlenül csatlakozó létesítményeket is.
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10.6.3 Ellenőrzött elektromágneses zavartűrési környezet (1. rész)
Ez a termék az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben használható. A megfelelő használati környezetet a termék vásárlójának vagy felhasználójának
kell biztosítania.

Zavartűrési vizsgálat IEC 60601 vizsgálati szint Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – útmutató
Elektrosztatikus kisülés (ESD)
IEC 61000-4-2

± 8 kV érintéses kisülés
± 2, ± 4, ± 8, ± 15 kV levegőben

± 8 kV érintéses kisülés
± 2, ± 4, ± 8, ± 15 kV levegőben

A padlónak fából, betonból vagy kerámia padlólapból
kell lennie. Ha a padlóburkolat műanyag, a relatív
páratartalomnak legalább 30%-nak kell lennie.

Gyors elektromos tranziens/
burst zavarok
IEC 61000-4-4

± 2 kV, 100kHz tápkábelekhez *
± 1 kV, 100 kHz a bemeneti/kimeneti
vezetékekhez *

± 2 kV, 100kHz tápkábelekhez *
± 0.5, ± 1 kV, 100 kHz a bemeneti/
kimeneti vezetékekhez *

A hálózati tápellátás minősége a kereskedelmi vagy
kórházi környezetre jellemző szintnek feleljen meg.
* Nem vonatkozik az egyenáramú és az bemeneti/
kimeneti kábelre, ha annak hossza < 3 m.

Lökőfeszültség
IEC 61000-4-5

± 0.5, ± 1 kV vezeték(ek) a
vezeték(ek)hez *
± 0.5, ± 1, ± 2 kV vezeték(ek) a
földeléshez *

± 1 kV vezeték(ek) a vezeték(ek)hez *
± 0.5, ± 1, ± 2 kV vezeték(ek) a
földeléshez *

A hálózati tápellátás minősége a kereskedelmi vagy
kórházi környezetre jellemző szintnek feleljen meg.
* Nem vonatkozik az egyenáramú és az bemeneti/
kimeneti kábelre, ha annak hossza < 3 m.

Feszültségesés, rövid kimaradás
és feszültség-ingadozás az
áramellátásban
IEC 61000-4-11

0% UT: 0.5 ciklus 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° és 315°-nál

0% UT: 1 ciklus 0°-nál

0% UT: 250/300 ciklus 0°-nál

70% UT: 25/30 ciklus 0°-nál

0% UT: 0.5 ciklus 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° és 315°-nál

0% UT: 1 ciklus 0°-nál

0% UT: 250/300 ciklus 0°-nál

70% UT: 25/30 ciklus 0°-nál

A hálózati tápellátás minősége a kereskedelmi vagy
kórházi környezetre jellemző szintnek feleljen meg.
Ha a termék felhasználójának a hálózati feszültség
kimaradása esetén is szüksége van a folyamatos
működésre, ajánlott a készüléket szünetmentes
tápegységről vagy akkumulátorról üzemeltetni.

Az UT a váltakozó áramú hálózat feszültsége (100 –
240 V) a vizsgálati szint alkalmazása előtt.

Ipari frekvencia (50/60 Hz)
mágneses tere
IEC 61000-4-8

3 A/m
50/60 Hz

30 A/m
50/60 Hz

Az ipari frekvenciájú mágneses mező erőssége a
kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző
szintnek feleljen meg.
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10.6.4 Ellenőrzött elektromágneses zavartűrési környezet (2. rész)
Hordozható rádiófrekvenciás készülékeket nem szabad a termék bármelyik részéhez (beleértve a kábeleket is) az adó frekvenciájára alkalmazható egyenlettel számított,
javasolt izolációs távolságnál közelebb használni.
Ezek az irányelvek nem minden esetben alkalmazhatók. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak és emberek elnyelő és visszaverő
hatása. A helyhez kötött adók, például a rádiótelefon-bázisállomások (mobil/vezeték nélküli), valamint a szárazföldi mobil rádiók, az amatőr rádiók, az AM és FM rádió- és
TV-műsorszórás elektromágneses térerősségét nem lehet elméleti úton pontosan meghatározni. A rögzített rádiófrekvenciás jeladókból származó elektromágneses
környezet megállapításához megfontolandó az adott helyszín elektromágneses felmérése.

Zavartűrési vizsgálat IEC 60601 vizsgálati szint Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – útmutató
Vezetett rádiófrekvencia
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz az ipari,
tudományos, orvosi készülék-
sávokon (ISM-sávok) és a
rádióamatőr-sávon kívül *

6 Vrms
150 kHz – 80 MHz az ipari,
tudományos, orvosi készülék-
sávokon (ISM-sávok) és a
rádióamatőr-sávon belül *

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz az ipari,
tudományos, orvosi készülék-
sávokon (ISM-sávok) és a
rádióamatőr-sávon kívül *

6 Vrms
150 kHz – 80 MHz az ipari,
tudományos, orvosi készülék-
sávokon (ISM-sávok) és a
rádióamatőr-sávon belül *

Sugárzott rádiófrekvencia
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

Rádiófrekvenciás vezeték nélküli
kommunikációs berendezés
közelségi mezője
IEC 61000-4-3

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

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

Ha a térerősség mért értéke a termék használati helyén
meghaladja a vonatkozó rádiófrekvenciás megfelelési szintet,
akkor megfigyeléssel kell megbizonyosodni a termék megfelelő
működésről. Rendellenes működés észlelése esetén további
intézkedések lehetnek szükségesek, például a termék áttájolása
vagy áthelyezése.

A minimális távolságot a következő egyenlet alapján kell
kiszámítani:

Az E a zavartűrés vizsgálati szintje [V/m]-ben
d a minimális távolság [m]-ben
P a maximális teljesítmény [W]

RF vezeték nélküli készülék vizsgálata maximális kimeneti
teljesítmény és (30 cm) távolság esetén:

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
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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

iDEN 820: max 2 W
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

A következő jelzéssel ellátott készülékek környezetében
interferencia léphet fel:

* A 150 kHz és 80 MHz közötti ISM (ipari, tudományos és orvosi) sávok a következők: 6.765 – 6.795 MHz, 13.553 – 13.567 MHz, 26.957 – 27.283 MHz, 40.66 – 40.7
MHz. A rádióamatőr-sávok 0.15 MHz és 80 MHz között a következők: 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.

Ha a térerősség mért értéke a termék helyén meghaladja a vonatkozó rádiófrekvenciás megfelelési szintet (lásd fent), akkor megfigyeléssel kell megbizonyosodni a
termék megfelelő működéséről. Rendellenes működés észlelése esetén további intézkedések lehetnek szükségesek, például a termék áttájolása vagy áthelyezése.
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10.6.5 Javasolt távolságok a hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések, valamint a termék között
Ez a termék olyan környezetben használható, ahol a rádiófrekvenciás zavarsugárzás szabályozott. A termék vásárlója vagy használója úgy előzheti meg az
elektromágneses interferenciát, hogy betartja a termék, valamint a hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések (adók) közötti alábbi minimális távolságot, a
kommunikációs berendezések maximális kimeneti teljesítményének megfelelően.

Távolság az adó frekvenciájának függvényében [m]

Névleges maximális adóteljesítmény
[W]

150 kHz – 80 MHz az ipari,
tudományos, orvosi készülék-sávokon

(ISM-sávok) és a rádióamatőr-sávon
kívül *

d = 1.2 √P **

150 kHz – 80 MHz az ipari,
tudományos, orvosi készülék-sávokon

(ISM-sávok) és a rádióamatőr-sávon
belül *

d = 2.0 √P

800 MHz – 2.7 GHz (az
rádiófrekvenciás vezeték nélküli adók
meghatározásához lásd a táblázatot)

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

A fent fel nem sorolt névleges maximális kimenő teljesítményű adók esetében a javasolt (D) távolságot méterben (m) az adó frekvenciájára vonatkozó egyenlettel lehet
kiszámolni, ahol P az adó gyártója által megadott maximális kimenő teljesítmény Wattban (W).

* A 150 kHz és 80 MHz közötti ISM (ipari, tudományos és orvosi) sávok a következők: 6.765 – 6.795 MHz, 13.553 – 13.567 MHz, 26.957 – 27.283 MHz, 40.66 – 40.7
MHz. A rádióamatőr-sávok 0.15 MHz és 80 MHz között a következők: 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.
** Az IEC 60601-1-2 szabvány 3. kiadásából származó képletek.
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