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Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του έμμεσου οφθαλμοσκοπίου Keeler 
Vantage Plus. 

Δώσαμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη 
και την κατασκευή αυτού του προϊόντος, έτσι ώστε να σας 
εξασφαλίσουμε πολλά χρόνια εξυπηρέτησης χωρίς προβλήματα. 
Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά τις 
περιγραφές και τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας προτού 
εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το νέο έμμεσο οφθαλμοσκόπιο.
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Περιεχόμενα
1. Σύμβολα

2. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

3. Ρύθμιση και χρήση του Vantage Plus

4. Εξαρτήματα

5. Αντικατάσταση LED/λυχνίας

6. Τροφοδοτικά

 Ασύρματο

 α. Λεπτό ιόντων λιθίου

 β. Στάνταρ λιθίου

 Ενσύρματο

 SmartPack και WallPack

7. Εγγύηση και σέρβις

8. Οδηγίες καθαρισμού

9. Τεχνικές πληροφορίες

10. Πληροφορίες επικοινωνίας

Κάντε κλικ στα περιεχόμενα για να μεταβείτε κατευθείαν στην επιλεγμένη ενότητα ή περιηγηθείτε 
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 'Επόμενο' και 'Προηγούμενο' που βρίσκονται στα δεξιά. Κάντε κλικ 
στην επιλογή 'Αρχική σελίδα' για να επιστρέψετε σε αυτήν τη σελίδα.
Στα πλαίσια της πολιτικής μας για τη συνεχή ανάπτυξη των προϊόντων μας, διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών 
χαρακτηριστικών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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Σύμβολα

	 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης για προειδοποιήσεις,     
 επισημάνσεις και πρόσθετες πληροφορίες.

 Η σήμανση CE επισημαίνει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί    
 και βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές    
 που περιέχονται στην Οδηγία περί Ιατρικών Συσκευών 93/42/ΕΟΚ

 Διπλή μόνωση.
 
 
 Προστασία τύπου B από ηλεκτροπληξία.

	

	



ΕπόμενοΑρχική σελίδα Προηγούμενο

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

													Προειδοποίηση	

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχουν βλάβες, και   
 εκτελείτε περιοδικά έναν έλεγχο για την ύπαρξη ενδείξεων  
 ζημιών   
• Μη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα αέρια.
• Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να βυθίζεται σε υγρά.
• Μην συνδέετε το τροφοδοτικό σε κατεστραμμένη πρίζα   
 ηλεκτρικού.
• Περάστε το καλώδιο με ασφάλεια έτσι ώστε να μην υπάρχει  
 κίνδυνος να σκοντάψει ο χρήστης ή να προκληθεί ζημιά.
• Η συσκευή δεν περιλαμβάνει στο εσωτερικό της τμήματα   
 που επιδέχονται συντήρηση από το χρήστη. Για    
 περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την    
 εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις.
• Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Νομοθεσία των Η.Π.Α., η   
 πώληση της συσκευής αυτής επιτρέπεται μόνο σε ιατρούς ή  
 με εντολή τους.
• Μην αφαιρείτε τη λυχνία ενώ η θερμοκρασία της είναι υψηλή.
• Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε τη μπαταρία.  
 Δεν περιλαμβάνει μέσα της τμήματα που επιδέχονται   
 συντήρηση.
• Μην απορρίπτετε τη μπαταρία σε φωτιά, μην την τρυπάτε και  
 μην τη βραχυκυκλώνετε.

• Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει παραμορφωθεί,   
 παρουσιάζει διαρροές, διάβρωση ή έχει εμφανείς ζημιές.   
 Προσέχετε ιδιαίτερα όταν χειρίζεστε μια κατεστραμμένη   
 μπαταρία ή μια μπαταρία με διαρροή. Εάν έρθετε σε επαφή  
 με υγρό ηλεκτρολύτη, πλύνετε την εκτεθειμένη περιοχή με  
 σαπούνι και νερό. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια σας,   
 ζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.

													Προφύλαξη

• Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για ασφαλή λειτουργία σε   
 θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ +10ºC και +35ºC.
• Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό Keeler.
• Απορρίπτετε τη μπαταρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των   
 τοπικών κανονισμών για την ανακύκλωση των μπαταριών.
• Διατηρείτε σε μέρος απρόσιτο από μικρά παιδιά.
• Για να αποτρέψετε το σχηματισμό συμπυκνωμένης υγρασίας,  
 μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν πρώτα δεν έχει πάρει τη  
 θερμοκρασία δωματίου.
• Όταν αντικαθιστάτε τη μπαταρία λιθίου, απενεργοποιήστε τη  
 λειτουργία έμμεσης μέτρησης και
 τοποθετήστε μια νέα μπαταρία.
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Ρύθμιση και χρήση του Vantage Plus

Περιγραφή προϊόντος
A Κουμπί ρύθμισης μεγέθους μετωπίδας
B Κουμπί ρύθμισης ύψους μετωπίδας
C Μεταλλικό προμετωπίδιο
D Κουμπί τάνυσης προμετωπιδίου
E Κουμπί γωνίας οφθαλμοσκοπίου
F Μπαταρία λιθίου
G Σύστημα άρθρωσης
H Μοχλός ανοίγματος 
I Μοχλός φίλτρου
J Στοιχείο ελέγχου γωνίας κατόπτρου
K Μεμονωμένο προσοφθάλμιο
L Εμπρόσθιο παράθυρο
M Φακός HiMag™
N Κάτοπτρο διδασκαλίας
O Μπλοκ κυαλιών
P Καπάκι λυχνίας ή LED
Q Ελαστικά καλύμματα οφθαλμών
R Οπτικά στοιχεία προσοφθάλμιου
S Στοιχείο ελέγχου διακορικής απόστασης
T Ρυθμιστής έντασης φωτός μετωπίδας
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Χρήση του Vantage Plus

Ρύθμιση μετωπίδας
Άνετη προσαρμογή
Ρυθμίστε το μέγεθος (A) – εικ.1 και το ύψος 
(B) – εικ.2 έτσι ώστε το όργανο να στηρίζεται 
με άνεση γύρω από το επάνω μέρος του 
κεφαλιού.

Ευθυγράμμιση γωνίας οφθαλμοσκοπίου
Για την κάθετη ευθυγράμμιση των 
προσοφθαλμίων και των κυαλιών (O), 
ρυθμίστε το ύψος του μεταλλικού 
προμετωπιδίου (C), χρησιμοποιώντας, αν 
χρειάζεται, τα κουμπιά τάνυσης 
προμετωπιδίου (D) που βρίσκονται στα 
πλάγια του σετ κεφαλής (εικ.3).

Τοποθετήστε τα κυάλια όσο το δυνατόν πιο 
κοντά στα μάτια ή τα γυαλιά για τη 
μεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου. 
Χαλαρώστε ελαφρά το κουμπί γωνίας 
οφθαλμοσκοπίου (E) για να καταστεί εφικτή 
η ρύθμιση και σφίξτε όταν η θέση είναι όπως 
στην (εικ.4).

εικ. 1

εικ. 3

εικ. 2

εικ. 4
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Χρήση του Vantage Plus

Στοιχείο ελέγχου διακορικής απόστασης (S)
Δεδομένου ότι τα μάτια είναι ξεχωριστά, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή για να διασφαλιστεί ότι τα οπτικά στοιχεία 
(προσοφθάλμια) είναι σωστά τοποθετημένα μπροστά από το 
κάθε μάτι.

Για την άσκηση αυτή, τοποθετείτε πάντοτε την Επιλογή 
Ανοίγματος στη μεγάλη φωτεινή κηλίδα.

Βάλτε ένα αντικείμενο, ίσως τον αντίχειρά σας, περίπου 40 εκ. 
από το πρόσωπο και κεντράρετέ το οριζόντια στη φωτεινή 
κηλίδα. Στη συνέχεια, κλείστε ένα μάτι. Χρησιμοποιώντας τον 
αντίχειρα και το δείκτη του άλλου χεριού, σύρετε το στοιχείο 
ελέγχου διακορικής απόστασης (S) του ανοικτού ματιού (που 
βρίσκεται ακριβώς κάτω από κάθε προσοφθάλμιο) έτσι ώστε το 
αντικείμενό σας να μετακινηθεί στο κέντρο του πεδίου, 
διατηρώντας το αντικείμενο στο κέντρο της φωτεινής 
κηλίδας. Επαναλάβετε για το άλλο μάτι.

Επίτευξη συγχωνευμένης εικόνας
Βεβαιωθείτε ότι προκύπτει μία και μοναδική συγχωνευμένη 
εικόνα, ως εξής:

Στοιχείο ελέγχου γωνίας κατόπτρου (J)
Η θέση του φωτός ρυθμίζεται κάθετα στα επάνω δύο τρίτα του 
οπτικού πεδίου με την περιστροφή της ατράκτου (J) που 
βρίσκεται και στις δύο πλευρές των κυαλιών.

Ρυθμιστής έντασης φωτός μετωπίδας (T)
Ανάψτε το φωτισμό περιστρέφοντας το ρυθμιστή έντασης 
φωτός μετωπίδας (T) προς τα αριστερά. 

Ξεχωριστές εικόνες Συγχωνευμένη
εικόνα

Επικαλυπτόμενες 
εικόνες  
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Χρήση του Vantage Plus

Ρύθμιση του ανοίγματος

Μοχλός ανοίγματος
Επιλογή (H)
Με την περιστροφή του κουμπιού
(H) μπορούν να επιλεγούν
διάφορα ανοίγματα.

Το Keeler Vantage Plus έχει 3 
ανοίγματα φωτός που 
προσφέρουν μέγιστη 
στερεοψία. Όταν επιλέγετε 
το άνοιγμα, τα κάτοπτρα 
φωτισμού και παρατήρησης 
προσαρμόζονται αυτόματα 
για να επιτευχθεί η μέγιστη 
στερεοψία.

Ρύθμιση γωνίας φωτισμού

Τα κάτοπτρα μετακινούνται προς τα 
εμπρός / προς τα πίσω καθώς 
επιλέγονται τα ανοίγματα

Επιλογή ανοίγματος 
Μεγάλο/Μεσαίο/Μικρό

Μεγάλο
Η μεγάλη, στρογγυλή και ομοιογενής φωτεινή κηλίδα είναι κατάλληλη για 
εξετάσεις ρουτίνας μέσα από εντελώς διεσταλμένες κόρες. Στη θέση αυτή, το 
κάτοπτρο παραμένει στην εμπρός θέση και τα οπτικά στοιχεία βρίσκονται σε 
απόκλιση.

Μεσαίο
Η μεσαία φωτεινή κηλίδα είναι σχεδιασμένη για τη μείωση των ανακλάσεων κατά 
την είσοδο σε μια μερικώς ή ανεπαρκώς διεσταλμένη κόρη (3 mm). Είναι επίσης 
ιδανική για το λεπτομερέστερο έλεγχο ιδιαίτερων περιοχών του βυθού του 
οφθαλμού. Το κάτοπτρο και τα οπτικά στοιχεία παραμένουν στη μεσαία θέση.

Μικρό
Αυτή η φωτεινή κηλίδα είναι ιδανική για μικρές, μη διεσταλμένες κόρες. Το 
κάτοπτρο μετακινείται προς τα πίσω και τα οπτικά στοιχεία συγκλίνουν αυτόματα.
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Χρήση του Vantage Plus

Μπλε κύκλος
Φίλτρο μπλε κοβαλτίου για αγγειοσκοπία φθοριεσκίνης.

Λευκός κύκλος
Λευκό φως – Επιλέξτε το λευκό χωρίς φίλτρο όταν εξετάζετε ένα 
συγκεκριμένο παθολογικό στοιχείο και είναι επιθυμητό ένα εντονότερο και 
πιο λευκό φως.

Πράσινος κύκλος 
Φίλτρο χωρίς κόκκινο – το φίλτρο αυτό μειώνει το κόκκινο φως, οπότε το 
αίμα εμφανίζεται μαύρο και σχηματίζεται πάνω σε ένα σκούρο φόντο.

Στοιχείο διάχυσης
Αυτή η μοναδική εξαιρετικά ευρεία ακτίνα διάχυτου φωτός επιτρέπει μια 
πιο ξεκούραστη τεχνική κατά τη διάρκεια απαιτητικών εξετάσεων του 
βυθού του οφθαλμού. Οι αρχάριοι ενδέχεται να βρουν το άνοιγμα αυτό 
ιδιαίτερα εξυπηρετικό, δεδομένου ότι η ευθυγράμμιση ανάμεσα στο σετ 
κεφαλής, το συμπυκνωτή φακό και την κόρη για την επίτευξη μιας πλήρους 
εικόνας του φακού δεν είναι τόσο κρίσιμη όσο στην περίπτωση που 
χρησιμοποιείται η συμβατική ακτίνα.

Επιλογή μοχλού φίλτρου
Με την περιστροφή
του κουμπιού (I)
μπορούν να επιλεγούν
διάφορα φίλτρα.
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Εξαρτήματα

Προσαρμογή του φακού HiMag™ (Μ) 
και του κατόπτρου διδασκαλίας (Ν)
Για να προσαρμόσετε το φακό HiMag™, απλώς πιέστε τον στο 
μπροστινό μέρος του παραθύρου όπως φαίνεται στο διάγραμμα.   
Για να τον αφαιρέσετε,
απλώς αντιστρέψτε τη
διαδικασία.

Ελαστικά καλύμματα οφθαλμών
Τα ελαστικά καλύμματα οφθαλμών παρέχονται για την 
προστασία των γυαλιών και είναι κατασκευασμένα από ελαστικό 
υλικό για την αποφυγή των τριβών. Για να τα χρησιμοποιήσετε, 
απλώς περάστε τα πάνω από τα καλύμματα οφθαλμών.

Επίπεδοι φακοί
To Keeler Vantage Plus 
διαθέτει ως στάνταρ φακούς 
διοπτρίας +2. Εάν 
προτιμώνται οι επίπεδοι 
φακοί, υπάρχουν διαθέσιμοι 
και μπορούν να 
προσαρμοστούν όπως 
φαίνεται στην εικ.5.

Σκληρικά πίεστρα
Τα σκληρικά πίεστρα διατίθενται για την παρατήρηση της 
οδοντωτής περιφέρειας του αμφιληστροειδούς.

M

N

Εικ. 5



Θέση λειτουργίας 
λυχνίας - διακόπτης 
στη θέση πίσω

Θέση λειτουργίας 
λυχνίας - διακόπτης 
στη θέση πίσω

Αντικατάσταση LED/λυχνίας

Αλλαγή της ρύθμισης του 
ροοστάτη της μετωπίδας από 
τη λειτουργία λυχνίας στη 
λειτουργία LED
Το Vantage Plus LED είναι ήδη 
ρυθμισμένο για λειτουργία LED. Αν 
θέλετε να το αλλάξετε σε λειτουργία 
λυχνίας, μετακινήστε τον διακόπτη 
προς τα πίσω, όπως φαίνεται στο σχήμα. 
Για να επανέλθετε σε λειτουργία LED, 
μετακινήστε τον διακόπτη προς τα 
εμπρός, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Αντικατάσταση LED/λυχνίας

LED Λυχνία

Θέση λειτουργίας 
LED - διακόπτης 
στη θέση εμπρός

           Προφύλαξη: Το LED/η λυχνία   
 ενδέχεται να έχει πολύ υψηλή 
θερμοκρασία μετά από παρατεταμένη χρήση. 
Αφήστε το LED/τη λυχνία να κρυώσει και 
αποσυνδέστε το όργανο από την παροχή 
ρεύματος. Αφαιρέστε το LED/τη λυχνία από 
το πίσω μέρος του οργάνου και εισαγάγετε 
το νέο LED/τη νέα λυχνία. Bεβαιωθείτε ότι 
το κλειδί του LED/της λυχνίας είναι 
ευθυγραμμισμένο με το άνοιγμα και 
πιεσμένο καλά προς τα μέσα.

ΕπόμενοΑρχική σελίδα Προηγούμενο
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Ασύρματα τροφοδοτικά - Λεπτό ιόντων λιθίου

Τοποθέτηση/Αντικατάσταση 
της μπαταρίας
1. Ελευθερώστε τη μπαταρία πατώντας  
 το κουμπί αποδέσμευσης, όπως  
 απεικονίζεται, και ανασηκώστε τη  
 μπαταρία από τη βάση της.

2. Για να τοποθετήσετε τη νέα   
 μπαταρία, τοποθετήστε τη στη βάση  
 μέχρι να στερεωθεί καλά.

1

2

1

2
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1

Πατήστε το κουμπί 
απελευθέρωσης

Ασύρματα τροφοδοτικά - Στάνταρ λιθίου

Τοποθέτηση/Αντικατάσταση
της μπαταρίας
1. Ελευθερώστε τη μπαταρία πατώντας  
 το κουμπί αποδέσμευσης, όπως  
 απεικονίζεται, και ανασηκώστε τη  
 μπαταρία από τη βάση της.

2. Για να τοποθετήσετε τη νέα   
 μπαταρία, τοποθετήστε τη στη βάση  
 μέχρι να στερεωθεί καλά.

2



Αφαιρέστε την 
προστατευτική πλάκα

Αντικαταστήστε τη 
με τον κατάλληλο 
προσαρμογέα 
τροφοδοσίας

Τροφοδοτικό

Σύνδεση στη βάση 
φόρτισης/
σύνδεσης

Βάση φόρτισης/
σύνδεσης

Βάση φόρτισης/
σύνδεσης

Πατήστε το 
κουμπί 
αποδέσμευσης 
και ωθήστε προς 
τα πάνω

Είσοδος 
τροφοδοτικού

Εφεδρική
μπαταρία

Εφεδρική 
μπαταρία

Ασύρματα τροφοδοτικά

Φόρτιση
1. Αντικαταστήστε την προστατευτική πλάκα με  
 τον κατάλληλο προσαρμογέα τροφοδοσίας και  
 συνδέστε το βύσμα του καλωδίου στην υποδοχή  
 ηλεκτρικής τροφοδοσίας του φορτιστή.

 Ενεργοποιήστε το φορτιστή λιθίου συνδέοντάς  
 τον σε μια πρίζα ηλεκτρικού.

2. Τοποθετήστε την εφεδρική σας
 μπαταρία ή το σετ κεφαλής
 στο φορτιστή, όπως
 απεικονίζεται.

1

2

2
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Φόρτιση εφεδρικής μπαταρίας

Φόρτιση μπαταρίας στη μετωπίδα

Φόρτιση εφεδρικής μπαταρίας μόνο

Φόρτιση μπαταρίας στη μετωπίδα

Ασύρματα τροφοδοτικά

Υποδοχή μπαταρίας μετωπίδας
LED που αναβοσβήνει – Η μπαταρία 
χρειάζεται φόρτιση.

Βάση φόρτισης
Καμία ένδειξη – Η μπαταρία είναι πλήρως 
φορτισμένη.

Ένδειξη που αναβοσβήνει – Φόρτιση 
συμπλήρωσης.

Σταθερά αναμμένη ένδειξη – Ταχεία 
φόρτιση.

Η μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του 
κύκλου φόρτισης και η φόρτισή της θα 
συνεχιστεί αυτόματα όταν τοποθετηθεί 
ξανά στο φορτιστή.

Το βέλος κατεύθυνσης στο φορτιστή 
επισημαίνει ποια μπαταρία φορτίζεται.

Λεπτό ιόντων 
λιθίου

Στάνταρ 
λιθίου
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Ασύρματα τροφοδοτικά

Κύκλος φόρτισης - Λεπτό ιόντων λιθίου
Η μπαταρία που είναι συνδεδεμένη στο έμμεσο 
οφθαλμοσκόπιο θα χρειαστεί περίπου 1½ ώρα για να 
φορτιστεί πλήρως.

Η μπαταρία θα διαρκέσει περίπου 1 ώρα με τη συσκευή σε 
πλήρη ισχύ.

Η εφεδρική μπαταρία θα χρειαστεί περίπου 1½ ώρα για να 
φορτιστεί. 

Κύκλος φόρτισης - Στάνταρ λιθίου
Η μπαταρία που είναι συνδεδεμένη στο έμμεσο 
οφθαλμοσκόπιο θα χρειαστεί περίπου 2 ώρες για να 
φορτιστεί πλήρως.

Η μπαταρία θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες με τη συσκευή σε 
πλήρη ισχύ.

Η εφεδρική μπαταρία θα χρειαστεί περίπου 4 ώρες για να 
φορτιστεί.
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Ασύρματα τροφοδοτικά

Στήριξη σε τοίχο
Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο πατρόν για να 
σημαδέψετε τη θέση του φορτιστή και να 
ανοίξετε τις τρύπες με τρυπάνι.



ΕπόμενοΑρχική σελίδα Προηγούμενο

Ασύρματα τροφοδοτικά

Στήριξη σε τοίχο

1

2

3 4Προφύλαξη

Ελέγξτε

Τουλάχ. 5 mm
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SmartPack και WallPack

Κατάλογος
εξαρτημάτων
A Εξαγωνικό κλειδί
B Βίδες
C Βίδες
D Ούπα
E Κάλυμμα βάσης
F Εξάρτημα στήριξης στον τοίχο
G Αυτοκόλλητα τεμάχια
H Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
 Αρ. εξαρτ/τος EP39 22079
I Σώμα
J Τροφοδοτικό
K Βύσμα αυστραλιανού τύπου
L Βύσμα βρετανικού τύπου
M Βύσμα ευρωπαϊκού τύπου
N Βύσμα τύπου Η.Π.Α.

B

B

A C
D

E
F

G

H

I

I

J

K L

M N
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SmartPack και WallPack

Ρύθμιση βύσματος
Αντικαταστήστε την προστατευτική πλάκα με τον κατάλληλο 
προσαρμογέα τροφοδοσίας, αν απαιτείται, ή χρησιμοποιήστε 
βύσμα IEC 60320 TYPE 7 (δεν παρέχεται μαζί με τη συσκευή).

Μετατροπή ισχύος
Μετατρέψτε σε WallPack ή SmartPack με βάση τις οδηγίες της 
απεικόνισης που ακολουθεί.

Βύσμα IEC 60320 ΤΥΠΟΥ 7
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Στερέωση του εξαρτήματος 
στήριξης στον τοίχο
Χρησιμοποιήστε τα ούπα και τις βίδες 
για να τοποθετήσετε τη μονάδα wall 
pack και προσαρμόστε τα αυτοκόλλητα 
στα πλάγια του περιβλήματος.

Σύνδεση
Εισαγάγετε τα βύσματα
στις υποδοχές όπως
φαίνεται στην εικόνα.
Πριν από τη σύνδεση,
βεβαιωθείτε ότι ο
ρυθμιστής έντασης
φωτός και η πρίζα
ηλεκτρικού είναι
απενεργοποιημένα.

30	mm

Ø	6	x	50	mm

SmartPack και WallPack

Χρόνος φόρτισης
Φορτίστε τη μπαταρία για 12-14
ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
Σημείωση: Κατά τη φόρτιση,
η μονάδα ζεσταίνεται.
Αυτό είναι φυσιολογικό.

Η επαναφόρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί 
ενώ το έμμεσο οφθαλμοσκόπιο βρίσκεται σε 
χρήση. Η κανονική διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
είναι 1,5 ως 5 ώρες, ανάλογα με τη ρύθμιση, με 
χρόνο φόρτισης δύο ωρών ή σε συνεχή φόρτιση 
συντήρησης.
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Ενδείξεις LED

SmartPack και WallPack

Αργός παλμός

Γρήγορος παλμός

LED αναμμένη

LED σβηστή

Φόρτιση

Σε χρήση

Φόρτιση 
συντήρησης

Χαμηλή στάθμη 
μπαταρίας

Παροχή ρεύματος από τη μπαταρία
Εισαγάγετε ή αφαιρέστε το βύσμα του έμμεσου οφθαλμοσκοπίου ή 
ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το έμμεσο οφθαλμοσκόπιο.

Παροχή ρεύματος από το δίκτυο
•  Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το έμμεσο οφθαλμοσκόπιο
•  Εισαγάγετε ή αφαιρέστε το βύσμα
•  Ανάψτε/σβήστε το διακόπτη της βάσης
•  Η πράσινη λυχνία LED ανάβει όταν το έμμεσο οφθαλμοσκόπιο
 είναι αναμμένο
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Εγγύηση και σέρβις Καθαρισμός

Δεν περιλαμβάνει τμήματα που επιδέχονται συντήρηση από το 
χρήστη – όλες οι εργασίες προληπτικής συντήρησης και σέρβις 
πρέπει να εκτελούνται μόνο από τους εξουσιοδοτημένους 
αντιπροσώπους της Keeler.

Το προϊόν Keeler έχει εγγύηση 3 ετών (με εξαίρεση το Vantage 
Plus “LED”), που έχει εγγύηση 5 ετών, και θα αντικατασταθεί ή 
θα επισκευαστεί χωρίς χρέωση με τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
• Το πρόβλημα να οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα
• Το τροφοδοτικό να έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις   
 παρούσες οδηγίες
• Οποιαδήποτε αξίωση να συνοδεύεται από την απόδειξη   
 αγοράς.

Οι μπαταρίες έχουν εγγύηση 1 έτους από την ημερομηνία 
αγοράς.

Το όργανο θα πρέπει να υποβάλλεται μόνο σε καθαρισμό με το 
χέρι χωρίς βύθιση σε υγρά. Μην αποστειρώνετε σε 
αυτόκαυστο και μη βυθίζετε σε υγρά καθαρισμού. Πριν από 
τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντοτε το τροφοδοτικό από την 
πηγή παροχής ρεύματος.

Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα καθαρό 
απορροφητικό πανί χωρίς χνούδια που να έχει υγρανθεί με 
διάλυμα νερού/απορρυπαντικού (2% κατ' όγκο) ή με διάλυμα 
νερού/ισοπροπυλικής αλκοόλης (70% κατ' όγκο).

Βεβαιωθείτε ότι η υπερβάλλουσα ποσότητα διαλύματος δεν 
εισχωρεί στο όργανο. Προσέξτε να μην κορεσθεί το πανί με 
διάλυμα.

Οι επιφάνειες πρέπει να στεγνώνονται προσεκτικά με το χέρι 
με τη βοήθεια ενός καθαρού πανιού που δεν αφήνει χνούδι.

Απορρίψτε με ασφάλεια τα χρησιμοποιημένα υλικά 
καθαρισμού.
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Τεχνικές πληροφορίες

Έχει διαπιστωθεί σαφώς ότι η έκθεση του ματιού σε έντονο 
φως για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα ενέχει κίνδυνο 
φωτικής βλάβης του αμφιβληστροειδούς. Πολλά 
οφθαλμολογικά όργανα φωτίζουν το μάτι με έντονο φως. Η 
απόφαση σχετικά με την ένταση του φωτός που θα 
χρησιμοποιηθεί σε κάθε διαδικασία θα πρέπει να λαμβάνεται 
για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση, ο κλινικός 
χειριστής θα πρέπει να σταθμίζει τα οφέλη και τους κινδύνους 
που σχετίζονται με την ένταση του φωτός. Η χρήση φωτός με 
ανεπαρκή ένταση ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπαρκή 
οπτικοποίηση και σε αρνητικά αποτελέσματα σοβαρότερα από 
τη φωτική βλάβη του αμφιβληστροειδούς. Πέραν αυτού, παρά 
τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου βλάβης του αμφιβληστροειδούς, το ενδεχόμενο 
βλάβης εξακολουθεί να υφίσταται. Η φωτική βλάβη του 
αμφιβληστροειδούς είναι μια πιθανή επιπλοκή που προκύπτει 
από την ανάγκη χρήσης έντονου φωτός για την καθαρή 
οπτικοποίηση της δομής του οφθαλμού κατά τη διάρκεια 
λεπτών διαδικασιών οφθαλμικής χειρουργικής.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν διαπιστωθεί ορατές βλάβες 
του αμφιβληστροειδούς από οφθαλμολογικά όργανα, 
συνιστάται η ένταση του φωτός να είναι η ελάχιστη 
απαιτούμενη για την εκτέλεση της διαγνωστικής λειτουργίας. 
Τα μικρά παιδιά και τα άτομα με παθήσεις των ματιών 
ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Ο κίνδυνος 
μπορεί να αυξηθεί και στην περίπτωση που το άτομο που 
εξετάζεται έχει υποστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 
ωρών έκθεση με το ίδιο ή άλλο οφθαλμολογικό όργανο που 
χρησιμοποιεί ορατή πηγή φωτός μεγάλης έντασης. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα εάν έχει γίνει φωτογράφηση του αμφιβληστροειδούς.
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Φασματική ακτινοβόληση του έμμεσου οφθαλμοσκοπίου Vantage Plus σε 
επίπεδο χρήστη.

Φασματική ακτινοβόληση του έμμεσου οφθαλμοσκοπίου Vantage Plus 
LED σε επίπεδο χρήστη.

												Προφύλαξη
Το φως που εκπέμπεται από αυτό το όργανο είναι δυνητικά 
επικίνδυνο. Όσο περισσότερο χρόνο διαρκεί η έκθεση, τόσο 
μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στους 
οφθαλμούς. Η έκθεση στο φως αυτού του οργάνου όταν αυτό 
χρησιμοποιείται στη μέγιστη ένταση υπερβαίνει την 
κατευθυντήρια οδηγία ασφαλείας μετά από 27 λεπτά.
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Τεχνικές πληροφορίες

Θερμοκρασία λειτουργίας: +10ºC έως +35ºC
Θερμοκρασία μεταφοράς: -40ºC έως +70ºC, 10% έως 95% σχετική υγρασία
Στοιχεία παροχής ρεύματος: 100-240V – 50/60Hz
Ονομαστικά χαρακτηριστικά 
τροφοδοτικού: 12V: 2,5 A
Λειτουργία: Συνεχής
Ταξινόμηση: Εξοπλισμός κατηγορίας ΙΙ
  Προστασία τύπου B από ηλεκτροπληξία
Ελέγχθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα:
 UL 60601-1:2003 Ηλεκτρική ασφάλεια
 IEC 60601-1 Ηλεκτρική ασφάλεια
 IEC 60601-1-2 ΗΜΣ
 ISO 9022-2:1994 Οπτικά στοιχεία και οπτικός εξοπλισμός-
  Μέθοδοι περιβαλλοντικού ελέγχου - Ψύχος, θερμότητα και υγρασία.
 ISO 9022-3:1994 Οπτικά στοιχεία και οπτικός εξοπλισμός-
  Μηχανική καταπόνηση.
 EN ISO 15004:1997 Οφθαλμολογικά όργανα - Βασική απαίτηση
  (Λυχνία/ασύρματη λειτουργία 1).
 BS EN ISO 15004 - 2:2007 Οφθαλμολογικά όργανα - Βασική απαίτηση
  (LED/ασύρματη λειτουργία 2). Ομάδα 2.
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Πληροφορίες επικοινωνίας

Κατασκευασμένο στη Μεγάλη Βρετανία από 
την εταιρεία:
Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
England
Αρ. κλήσης χωρίς χρέωση: 0800 521 251
Τηλ.: +44 (0)1753 857177
Φαξ: +44 (0)1753 827145

Διανέμεται από:
Keeler Instruments Inc.
456 Parkway
Broomall
PA 19008,
USA
Αρ. κλήσης χωρίς χρέωση (ΗΠΑ):
1 800 523 5620
Τηλ.: +1 610 353 4350
Φαξ: +1 610 353 7814

Στα πλαίσια της πολιτικής μας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων, διατηρούμε το δικαίωμα 
μεταβολής ή/και τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εκκρεμεί η έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά 
συστήματα συλλογής).

Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του και τις οδηγίες 
υποδηλώνει ότι μπήκε στην αγορά μετά τον Αύγουστο του 2005 και ότι το 
προϊόν αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα.

Για να μειωθεί η επίδραση στο περιβάλλον των ΑΗΗΕ (Απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού) και να ελαχιστοποιηθεί ο όγκος των ΑΗΗΕ που μπαίνει σε 
χωματερές συνιστούμε, κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος, αυτός ο 
εξοπλισμός να ανακυκλώνεται και να επαναχρησιμοποιείται.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, τότε σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε 
με την B2B Compliance στο τηλέφωνο 01691 676124 (+44 1691 676124).

EP59-19017 Έκδοση C

Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 




