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1. WSKAZANIA DO UŻYCIA 
Niniejsze urządzenia są przeznaczone do użytku wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych i 
upoważnionych pracowników ochrony zdrowia.

PRZESTROGA: Zgodnie z prawem federalnym USA to urządzenie może być 
sprzedawane wyłącznie lekarzom lub na ich zamówienie.

Przeznaczenie/cel aparatu
Oftalmoskop Jazz jest wskazany do stosowania w badaniu tylnego segmentu oka, nazywanego 
dnem, w celu łatwiejszej obserwacji przesiewowej oraz postawienia rozpoznania patologii 
siatkówki, w tym między innymi takich chorób jak zaćmy, tarcza zastoinowa, jaskrowe zagłębienie 
tarczy nerwu wzrokowego, retinopatia cukrzycowa, retinopatia nadciśnieniowa i odwarstwienie 
siatkówki. W przypadku ustawienia dużej mocy i powiększenia aparat może być używany do 
badania przedniego segmentu oka, obejmującego powieki, rogówkę, twardówkę, spojówki, 
tęczówkę, komorę przednią, soczewkę i przednie ciało szkliste.

Otoskop Jazz jest wskazany do stosowania w badaniu stanu zewnętrznego kanału słuchowego, 
błony bębenkowej i ucha środkowego. Otoskopia może ułatwić wykrycie chorób ucha, w tym 
między innymi przyczyn bólu uchu, infekcji ucha, utraty lub ubytku słuchu, dzwonienia w uszach, 
zapalenia i ciał obcych w uchu.

2. BEZPIECZEŃSTWO
2.1 FOTOTOKSYCZNOŚĆ

PRZESTROGA: Światło emitowane z aparatu jest potencjalnie szkodliwe. Im 
dłuższy czas ekspozycji, tym większe ryzyko uszkodzenia wzroku. Ekspozycja 
na światło emitowane przez aparat w czasie pracy z maksymalną 
intensywnością przekroczy limit bezpieczeństwa po 21 minutach.

Podczas gdy dla aparatów diagnostycznych nie określono zagrożeń 
związanych z silnym promieniowaniem optycznym, zaleca się 
utrzymywanie natężenia światła docierającego do siatkówki pacjenta na 
minimalnym poziomie akceptowanym w przypadku danego rozpoznania. 
Najbardziej narażone są dzieci, osoby z afakią i chorobami wzroku. 
Ponadto zwiększone ryzyko może też wystąpić w przypadku, gdy 
siatkówka jest narażona w ciągu 24 godzin na działanie takiego samego 
lub podobnego urządzenia ze źródłem światła widzialnego. Dotyczy 
to w szczególności przypadków, gdy siatkówka była przed badaniem 
fotografowana z użyciem lampy błyskowej. 

Firma Keeler Ltd na życzenie udostępnia użytkownikowi wykres 
przedstawiający względne spektrum emitowane przez lampę.
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2.2 OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Należy zwrócić uwagę, że prawidłowe i bezpieczne działanie naszych aparatów jest gwarantowane 
tylko wówczas, gdy zarówno aparaty, jak i akcesoria, dostarczane są wyłącznie przez firmę Keeler 
Ltd. Korzystanie z innych akcesoriów może skutkować zwiększeniem emisji elektromagnetycznych lub 
ograniczeniem odporności elektromagnetycznej urządzenia i może prowadzić do wadliwego działania.

Aby zapewnić bezpieczną pracę aparatów, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.

OSTRZEŻENIA

• Nigdy nie wolno korzystać z aparatu, jeżeli ma on widoczne oznaki uszkodzenia; ponadto 
należy okresowo sprawdzać urządzenie pod kątem uszkodzeń lub oznak nieprawidłowego 
użytkowania.

• Przed użyciem produkt firmy Keeler należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń powstałych 
podczas transportu/przechowywania.

• Nie używać w obecności łatwopalnych gazów/cieczy ani w środowisku wzbogaconym w tlen.
• Zgodnie z prawem federalnym USA to urządzenie może być sprzedawane wyłącznie lekarzom 

lub na ich zamówienie.
• Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych 

i upoważnionych pracowników ochrony zdrowia.
• Jeżeli z produktu wydostaje się dziwny zapach lub jeżeli emituje ciepło lub dym, należy 

natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Ciągłe korzystanie z uszkodzonego produktu 
bądź części może powodować urazy.

• Produktu nie należy zanurzać w płynach.
• Wszelkie modyfikacje tego sprzętu są niedozwolone.

• Aparat może osiągnąć wysoką temperaturę, jeżeli jest używany przez dłuższy czas.

• Nie należy dotykać jednocześnie styków akumulatora i ciała pacjenta.

PRZESTROGA

• Należy używać wyłącznie oryginalnych, zatwierdzonych części i akcesoriów firmy Keeler; w 
przeciwnym razie może dojść do pogorszenia bezpieczeństwa urządzenia oraz jego działania.

• Baterie należy instalować zgodnie z instrukcją —  patrz część 4 na stronie 7.

• Produkt opracowano z myślą o bezpiecznym działaniu w temperaturze otoczenia wynoszącej 
od +10°C do +35°C.

• LED nagrzewają się w czasie użytkowania, toteż podczas wymiany LED należy 
zachować ostrożność.

• Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

• Aby zapobiec kondensacji, należy przed użyciem aparatu poczekać, aż osiągnie temperaturę 
pokojową.
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• Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach (chronić przed wilgocią).
• Wnętrze nie zawiera żadnych części wymagających wykonywania czynności serwisowych przez 

użytkownika. Więcej informacji można uzyskać od autoryzowanego przedstawiciela serwisu.
• Należy przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia / rutynowej konserwacji, aby zapobiec 

urazom użytkownika/pacjenta oraz uszkodzeniu sprzętu.
• Niewykonywanie zalecanych rutynowych czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją podaną 

w niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do skrócenia czasu eksploatacji produktu.
• Po zakończeniu okresu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi 

wytycznymi w zakresie ochrony środowiska (dyrektywa (WEEE).
• Produkt i wziernik uszny dostarczane są w stanie niesterylnym. Produktu nie należy używać na 

uszkodzonej tkance.
• Używać nowego lub odkażonego wziernika, aby ograniczyć ryzyko zakażenia krzyżowego.
• Utylizacja zużytego wziernika usznego musi odbyć się zgodnie z aktualnie obowiązującą 

praktyką medyczną lub przepisami lokalnymi dotyczącymi usuwania zakaźnych biologicznych 
odpadów medycznych.

• Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas lub będzie przewożone, należy wyjąć 
baterie z uchwytu.

• Zainstalować nowe baterie, jeżeli natężenie oświetlenia urządzenia jest słabsze, co 
niekorzystnie wpływa na badanie.

• Aby uzyskać maksymalne natężenie światła, zaleca się, aby w przypadku każdej wymiany 
instalować nowe baterie wysokiej jakości.

• Nigdy nie wolno zanurzać uchwytów w cieczach. Należy upewnić się, że płyn ani skropliny nie 
wnikają do wnętrza uchwytu.

• Nie należy używać akumulatora zdeformowanego, nieszczelnego, skorodowanego lub w 
widoczny sposób uszkodzonego. Z uszkodzonym lub nieszczelnym akumulatorem należy 
obchodzić się ostrożnie. Skórę po kontakcie z elektrolitem należy umyć wodą i mydłem. Jeżeli 
elektrolit dostanie się do oczu, należy natychmiast udać się do lekarza.

• Należy dopilnować, aby orientacja biegunów akumulatora była prawidłowa, w przeciwnym 
bowiem razie może dojść do urazu użytkownika lub pacjenta bądź do uszkodzenia aparatu.

• Nie należy zestawiać ze sobą różnych typów baterii.
• Z aparatów, które nie będą używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie z suchymi ogniwami.
• Nie należy demontować ani modyfikować akumulatora. Wnętrze urządzenia nie zawiera 

żadnych części wymagających wykonywania czynności serwisowych przez użytkownika.
• Nie należy wrzucać akumulatora do ognia, nie nakłuwać ani powodować krótkich spięć.
• Akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi.
• Styki akumulatora należy owinąć taśmą, aby uniknąć spięć w czasie utylizacji.

• Po wyjęciu akumulatora nie należy jednocześnie dotykać styków akumulatora oraz 
ciała pacjenta.

• Nie należy przekraczać maksymalnego czasu ekspozycji.
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• Po wymontowaniu diody LED nie należy jednocześnie dotykać styków diody LED oraz 
ciała pacjenta.

2.3 PRZECIWWSKAZANIA
Nie istnieją ograniczenia związane z populacją pacjentów, u których to urządzenie może być 
używane, poza tymi, które wymieniono poniżej.

Ze względu na silne oświetlenie oftalmoskop może powodować dyskomfort u pacjentów fotofobicznych. 

Mydriatyki stosowane w oftalmoskopii mogą wywoływać przemijające objawy polegające na 
zaburzonym widzeniu i fotofobii. Reakcje niepożądane na mydriatyki w kroplach są rzadkie. 

Otoskopia wiąże się z nielicznymi zagrożeniami. Niektórzy pacjenci mogą zgłaszać lekki dyskomfort 
w czasie procedury, zwłaszcza podczas wprowadzania wziernika do obrzękniętego, zapalnego 
kanału usznego. Jeżeli plastikowa końcówka otoskopu nie zostanie prawidłowo wymieniona lub 
wyczyszczona, może dojść do przeniesienia infekcji z jednego ucha do drugiego.

3. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI

Przed czyszczeniem aparatu należy upewnić się, że jest wyłączony.

Aparat można czyścić jedynie ręcznie, bez zanurzania, w sposób opisany w niniejszej instrukcji 
obsługi. Aparat nie nadaje się do autoklawowania ani zanurzania w płynach czyszczących. 
Każdorazowo przed czyszczeniem należy odłączyć moduł zasilacza od źródła.

1. Przetrzeć zewnętrzną powierzchnię czystą, chłonną, niestrzępiącą się ściereczką zwilżoną 
roztworem wody dejonizowanej / detergentu (2% detergentu obj.) lub roztworem 
wody / alkoholu izopropylowego (70% IPA obj.). Należy pomijać powierzchnie optyczne.

2. Należy dopilnować, aby nadmiar roztworu nie przedostał się do wnętrza aparatu. Zachować 
ostrożność i upewnić się, że ściereczka nie jest nasiąknięta roztworem.

3. Powierzchnie muszą zostać dokładnie osuszone ręcznie za pomocą czystej, niestrzępiącej się 
ściereczki.

4. Zużyte materiały do czyszczenia należy bezpiecznie usunąć.

3.1 STERYLIZACJA
Stan plastikowych wzierników wielokrotnego użytku ulegnie pogorszeniu po narażeniu ich na światło 
ultrafioletowe, gorące powietrze lub promieniowanie gamma. Te metody sterylizacji należy wykluczyć.

1. Wziernik wielokrotnego użytku nie powinien być używany, jeżeli jest w widoczny sposób 
zanieczyszczony woszczyną, płynem wysiękowym z ucha lub krwią. Zutylizować w 
bezpieczny sposób.

Czyszczenie i sterylizację wziernika wielokrotnego użytku można wykonać w następujący sposób:

2. Wszystkie powierzchnie modułów czyścić ręcznie przy użyciu odpowiedniej szczoteczki i 
roztworu wody dejonizowanej / detergentu (2% detergentu obj.). Dopilnować, aby wersje 
wziernika z zawiasem były czyszczone zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej. Upewnić 
się, że możliwy jest dostęp do wszystkich szczelin. Maksymalna temperatura ogrzewanego 
roztworu nie może przekraczać 35°C.
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3. Dokładnie sprawdzić, czy zostały usunięte wszystkie widoczne zanieczyszczenia.

4. Zużyte materiały do czyszczenia należy bezpiecznie usunąć.

5. Sterylizacja przy użyciu zweryfikowanego sterylizatora parowego powinna odbywać się w 
oparciu o normę BS 3970 lub jej odpowiednik. Warunki cyklu roboczego: temperatura sterylizacji 
134–138°C oraz ciśnienie robocze 2,25 bara przy minimum 3-minutowym czasie trzymania.

6. Po procesach czyszczenia i (lub) sterylizacji sprawdzić urządzenie, upewniając się, czy 
zostały usunięte wszystkie widoczne zanieczyszczenia i czy urządzenie działa i jest zgodne z 
przeznaczeniem. W przypadku uszkodzenia nie używać. Zutylizować w bezpieczny sposób.

7. Okres przydatności urządzenia do użytku określają stopień zużycia i uszkodzenia powstałe w 
czasie użytkowania. 

Wzierniki jednorazowe — używać tylko raz i w bezpieczny sposób utylizować.

4. UCHWYTY BATERII I URUCHOMIENIE
4.1 CEL
Uchwyty baterii firmy Keeler są mocowane do oftalmoskopu Jazz i otoskopu Jazz firmy Keeler.

4.2 URUCHOMIENIE I WKŁADANIE ORAZ WYJMOWANIE BATERII
Odłączyć głowicę aparatu Jazz od uchwytu, odkręcając w lewo. Włożyć dwie dostępne w handlu 
baterie alkaliczne AA 1,5 V (ref. normy IEC LR6) do komory w uchwycie, pamiętając aby oba 
bieguny dodatnie skierować w stronę górnej części uchwytu.

4.3 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE
Uchwyt jest wyposażony w przełącznik wł./wył. 
Przełącznik w pozycji górnej oznacza, że moduł 
jest włączony, natomiast przełącznik w pozycji 
dolnej oznacza, że moduł jest wyłączony.

4.4 ZMIANA KOLOROWYCH 
PIERŚCIENI

Odłączyć głowicę aparatu Jazz od uchwytu, 
odkręcając w lewo.

Zdjąć istniejący pierścień i założyć nowy w 
wybranym przez siebie kolorze. Ponownie 
zamocować głowicę aparatu, przykręcając ją 
w prawo.

WŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

Odkręcać   
w lewo

Przykręcać 
w prawo
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5. OTOSKOP I AKCESORIA

5.1 WPROWADZANIE I 
WYJMOWANIE  
WZIERNIKA USZNEGO

Wybrany wziernik umieścić na chromowanym 
metalowym stożku otoskopu. Obracać 
wziernik w prawo aż do wyczucia oporu. 
Rozmiar wziernika jest zaznaczony na 
powierzchni zewnętrznej.

5.2 WPROWADZANIE 
INSTRUMENTÓW 
ZEWNĘTRZNYCH DO UCHA

Chcąc wprowadzić do ucha instrumenty 
zewnętrzne (np. kleszczyki), obrócić soczewkę 
powiększającą (powiększenie około 2,5x) na 
głowicy otoskopu w lewo. Nałożyć soczewkę 
pokrywową w odwrotnym kierunku.

5.3 WYMIANA LED — OTOSKOP
Zdjąć głowicę aparatu z uchwytu na baterie. LED znajduje się 
w dolnej części głowicy aparatu. Zdjąć LED z głowicy aparatu, 
używając kciuka i palca wskazującego lub odpowiedniego 
narzędzia. Mocno wepchnąć nową LED.

Przestroga:
• LED może być gorąca.
•  Wzierniki to części wchodzące w kontakt  

z ciałem pacjenta

6. OFTALMOSKOP I AKCESORIA
6.1  POKRĘTŁO SOCZEWKI I SOCZEWKI KOREKCYJNE
Soczewki korekcyjne można dostosować przy 
użyciu pokrętła soczewki.

Dostępne są następujące soczewki korekcyjne: od 
0 do +20 dioptrii i od 0 do -20 dioptrii. Odczyty 
będą wyświetlane na podświetlonym panelu. 
Wartości dodatnie wyświetlane są na czarno, a 
ujemne — na czerwono.

6.2  OTWORY I FILTRY
Za pomocą pokrętła wyboru otworu i filtra można 
wybrać następujące otwory i (lub) filtry:

Pokrętło 
soczewki

Pokrętło 
wyboru 
otworu  
i filtra
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Kółko małe 
Przeznaczony do badania regionu plamki dna oka, gdzie większa wiązka 
prowadziłaby do nadmiernej reakcji źrenic lub dyskomfortu pacjenta.

Otwór półokrągły 
Służy do redukcji refleksów małych źrenic.

Kółko duże 
Do standardowego badania dna oka.

Gwiazdka celownicza 
Do określania fiksacji środkowej i mimośrodowej.

Filtr bezczerwienny 
Służy zwiększaniu kontrastu w celu oceny zmian w drobnych naczyniach, tj. 
krwotoków siatkówkowych.

Filtr kobaltowy  
Używany z barwnikiem fluorescencyjnym do wykrywania i badania blizn i 
zadraśnięć rogówki.

6.3 WYMIANA LED — OFTALMOSKOP
Zdjąć głowicę aparatu z uchwytu na baterie. LED znajduje się w dolnej części głowicy aparatu. 
Zdjąć LED z głowicy aparatu, używając kciuka i palca wskazującego. Włożyć nową LED tak, aby styk 
LED wpasował się do wgłębienia/szczeliny w podstawie aparatu.

Przestroga: LED może być gorąca.
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7. KONSERWACJA
Aparaty Jazz oraz ich akcesoria nie wymagają specjalnej konserwacji. Jeżeli aparat z jakiegoś powodu 
musi zostać poddany sprawdzeniu, należy zwrócić go do dostawcy lub autoryzowanego lokalnego 
sprzedawcy. Adresy są udostępniane na życzenie, a także podane na stronie www.keeler.co.uk.

8. GWARANCJA
Brak części, które mogą być serwisowane przez użytkownika — czynności z zakresu konserwacji 
zapobiegawczej i serwisowania mogą wykonywać wyłącznie autoryzowani przedstawiciele firmy Keeler.

Produkt firmy Keeler jest objęty 3-letnią gwarancją i podlega bezpłatnej wymianie lub naprawie 
pod następującymi warunkami:

• usterka wynika z wady produkcyjnej,

• aparat i akcesoria były używane zgodnie z niniejszą instrukcją,

• do reklamacji dołączono dowód zakupu.

Uwaga:

• LED są objęte gwarancją przez 1 rok od daty zakupu.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie udziela gwarancji, 
jeśli aparat zostanie w jakikolwiek sposób zmodyfikowany lub jeśli 
rutynowa konserwacja zostanie pominięta lub wykonana w sposób 
niezgodny z instrukcjami producenta.

Aparat nie zawiera części wymagających wykonywania czynności 
serwisowych przez użytkownika. Wszelkie czynności serwisowe lub 
naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez firmę Keeler Ltd. lub 
odpowiednio przeszkolonych i autoryzowanych dystrybutorów. Instrukcje 
serwisowe będą dostępne dla autoryzowanych centrów serwisowych i 
personelu serwisowego przeszkolonego przez firmę Keeler.

9. DANE TECHNICZNE I ELEKTRYCZNE
Otoskop Jazz i oftalmoskop Jazz firmy Keeler, a także związane z nimi systemy zasilania są 
elektrycznymi urządzeniami medycznymi. Aparaty te wymagają spełnienia wytycznych dotyczących 
zgodności elektromagnetycznej (EMC). W niniejszej części opisano przydatność aparatów pod 
względem zgodności elektromagnetycznej. Podczas instalacji lub użytkowania tych aparatów należy 
dokładnie zapoznać się z opisanymi tu zasadami i ich przestrzegać.

Przenośne lub mobilne urządzenia komunikacyjne o częstotliwości radiowej mogą mieć 
niekorzystny wpływ na te urządzenia, powodując ich nieprawidłowe działanie.
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9.1  EMISJE ELEKTROMAGNETYCZNE

Wytyczne i deklaracja producenta — emisje elektromagnetyczne 
Otoskop Jazz / oftalmoskop Jazz firmy Keeler jest przeznaczony do stosowania w środowisku 
elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik powinien zapewnić używanie 
aparatów w takim środowisku.

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

Emisje sygnału radiowego 
wg CISPR 11

Grupa 1 Otoskop Jazz / oftalmoskop Jazz wykorzystuje energię fal 
radiowych tylko do swoich funkcji wewnętrznych. W związku 
z tym poziom emisji o częstotliwości radiowej jest bardzo 
niski i nie powinien powodować zakłóceń w pracy urządzeń 
elektronicznych znajdujących się w pobliżu.

Klasa B

Emisje harmonicznych  
IEC 61000-3-2

Nie dotyczy Otoskop Jazz / oftalmoskop Jazz firmy Keeler nadaje się 
do użytku w każdych warunkach, w tym domowych i 
bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci energetycznej 
niskiego napięcia, zasilającej budynki mieszkalne.Wahania napięcia / emisje 

migotania wg normy IEC 
61000-3-3

Nie dotyczy

9.2 ODPORNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna
Otoskop Jazz / oftalmoskop Jazz jest przeznaczony do stosowania w środowisku 
elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik powinien zapewnić używanie 
otoskopu Jazz / oftalmoskopu Jazz w takim środowisku.

Test odporności Poziom testowy  
IEC 60601

Poziom zgodności Środowisko 
elektromagnetyczne 
— wskazówki

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD).

IEC 61000-4-2

± 8 kV styk

± 15 kV powietrze

± 8 kV styk

± 15 kV powietrze

Podłogi powinny być drewniane, 
betonowe lub pokryte płytkami 
ceramicznymi. W przypadku podłóg 
pokrytych materiałem syntetycznym 
wilgotność względna powinna wynosić 
co najmniej 30%.

Szybkie stany 
przejściowe / impulsy 
elektryczne. 

IEC 61000-4-4

± 2 kV dla linii 
zasilających

± 1 kV dla linii 
wejściowej(-ych)/
wyjściowej(-ych)

Nie dotyczy Jakość napięcia zasilającego powinna 
odpowiadać typowym warunkom 
szpitalnym. 

Przepięcia.

IEC 61000-4-5

± 1 kV linia(-e)–linia(-e)

± 2 kV linia(-e)–ziemia

Nie dotyczy Jakość napięcia zasilającego powinna 
odpowiadać typowym warunkom 
szpitalnym.
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Test odporności Poziom testowy  
IEC 60601

Poziom zgodności Środowisko 
elektromagnetyczne 
— wskazówki

Spadki napięcia, 
krótkie przerwy i 
wahania napięcia na 
liniach wejściowych 
zasilających.

IEC 61000-4-11

UT = 0% 0,5 cyklu

(0, 45, 90, 135, 180,

225, 270, 315°)

UT = 0%; 1 cykl

UT = 70%;

25/30 cykli (przy 0°)

UT = 0%;

250/300 cykli

Nie dotyczy Jakość napięcia zasilającego powinna 
odpowiadać typowym warunkom 
szpitalnym. 

Pole magnetyczne o 
częstotliwości zasilania 
50/60 Hz. 

IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Pola magnetyczne o częstotliwości 
zasilania powinny być na poziomie 
charakterystycznym dla typowej 
lokalizacji w typowych warunkach 
szpitalnych.

Uwaga: UT oznacza napięcie zasilania prądem przemiennym przed zastosowaniem poziomu testowego.

Test odporności Poziom 
testowy  
IEC 60601

Poziom 
zgodności

Środowisko elektromagnetyczne 
— wskazówki

Przenośny i mobilny sprzęt łączności radiowej nie 
powinien być używany w pobliżu jakiejkolwiek części 
otoskopu/oftalmoskopu Jazz, w tym jego przewodów, 
w odległościach mniejszych niż zalecana odległość 
ochronna, wyliczona według równania dla częstotli-
wości roboczej nadajników.

Przewodzone 
częstotliwości fal 
radiowych IEC 
61000-4-6

6 Vrms od 150 
kHz do 80 MHz

Nie dotyczy Zalecana odległość

d = 1,2 √ p

Wypromieniowane 
pola elektromagne-
tyczne o częstotli-
wości radiowej IEC 
61000-4-3

10 V/m od 
80 MHz do 
2,7 GHz

10 V/m d = 1,2 √ p od 80 MHz do 800 MHz  
d = 2,3 √ p od 800 MHz do 2,7 GHz

Gdzie p oznacza maksymalną moc znamionową 
nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi 
producenta nadajnika, a d jest zalecaną odległością 
ochronną w metrach (m).

Natężenia pól ze stałych nadajników fal radiowych, 
ustalone w wyniku pomiarów elektromagnetycznych 
w terenie, powinny być mniejsze od poziomu zgodności 
w każdym przedziale częstotliwości.²

Zakłócenie może wystąpić w pobliżu 
sprzętu oznaczonego tym symbolem.
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Uwaga 1: Przy wartości 80 MHz oraz 800 MHz zastosowanie ma zakres wyższych częstotliwości.
Uwaga 2: Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania w każdej sytuacji. Na propagację fal elektromagnetycznych 
wpływa pochłanianie i odbijanie się ich od budowli, obiektów i ludzi.
1 Natężenie pola z nadajników stałych, takich jak stacje telefonów o częstotliwości radiowej (komórkowych/
bezprzewodowych) oraz radioodbiorników przenośnych, amatorskich, radioodbiorników transmitujących fale krótkie 
czy średnie lub w przypadku transmisji telewizyjnych jest niemożliwe do określenia w sposób dokładny. W celu 
sprawdzenia środowiska elektromagnetycznego pod kątem nadajników stacjonarnych rozważyć przeprowadzenie 
badania danej lokalizacji. Jeśli zmierzone natężenie pola w lokalizacji, w której używany jest otoskop/oftalmoskop 
Jazz, przekracza odpowiedni poziom zgodności RF podany wyżej, należy obserwować otoskop/oftalmoskop Jazz, aby 
upewnić się o jego prawidłowym działaniu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia należy 
podjąć dodatkowe czynności, takie jak przestawienie w inne miejsce lub zmiana orientacji otoskopu/oftalmoskopu Jazz.
2 W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pól powinny być mniejsze niż 10 V/m.

9.3 ZALECANE BEZPIECZNE ODLEGŁOŚCI
Zalecane odległości pomiędzy przenośnym i mobilnym sprzętem 
telekomunikacyjnym emitującym fale o częstotliwości radiowej a aparatami 
diagnostycznymi firmy Keeler.
Otoskop/oftalmoskop Jazz jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym 
o kontrolowanych zakłóceniach, wynikających z emisji o częstotliwościach radiowych. 
Klient lub użytkownik otoskopu/oftalmoskopu Jazz może zapobiec powstawaniu zakłóceń 
elektromagnetycznych, zachowując wskazaną poniżej minimalną odległość między przenośnymi 
i mobilnymi urządzeniami radiowymi (nadajnikami) a otoskopem/oftalmoskopem Jazz; odległość 
należy dobierać z uwzględnieniem maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego.

Znamionowa maksymalna moc 
wyjściowa nadajnika (W)

Odległość wg częstotliwości nadajnika (m)

od 150 kHz do 
80MHz d = 1,2√ p

od 80 MHz do 800 
MHz d = 1,2√ p

od 800 MHz do 
2,7GHz d = 2,3√ p

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23,3

W przypadku nadajników o znamionowej maksymalnej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej, 
zalecaną odległość w metrach (m) można obliczyć za pomocą równania odpowiedniego do 
częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną znamionową mocą wyjściową nadajnika 
w watach (W), podaną przez producenta nadajnika.

Uwaga 1: Przy wartości 80 MHz oraz 800 MHz zastosowanie ma zakres wyższych częstotliwości.

Uwaga 2: Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania w każdej sytuacji. Na propagację fal elektromagnetycznych 
wpływa pochłanianie i odbijanie się ich od budowli, obiektów i ludzi.
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10. DANE TECHNICZNE

Wymiary Otoskop — 18 cm x 3 cm x 7,5 cm (wys. x gł. x szer.) (w tym uchwyt 
i wziernik)

Oftalmoskop —- 18 cm x 3 cm x 3 cm (wys. x gł. x szer.) (w tym 
uchwyt)

Masa Otoskop — 96 g (w tym uchwyt bez baterii)

Oftalmoskop — 87 g (w tym uchwyt bez baterii)

Otwory Kółko małe, Otwór półokrągły, Kółko duże, Gwiazdka celownicza, Filtr 
bezczerwienny, Filtr kobaltowy (patrz str. 9)

Dioptrie: od 0 do +20 i od 0 do -20 (patrz str. 9)

Zgodność Bezpieczeństwo elektryczne (medyczne) BS EN 60601-1 Zgodność 
elektromagnetyczna EN 60601-1-2

Przyrządy oftalmiczne — podstawowe wymagania i metody badań 
ISO 15004-1

Zagrożenie promieniowaniem optycznym ISO 15004-2

Warunki środowiskowe:

UŻYTKOWANIE

35°C

10°C

90%

30%

1060 hPa

800 hPa

Wstrząs (bez opakowania) 10 g, czas trwania 6 ms

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

55°C

-10°C

95%

10%

1060 hPa

700 hPa

WARUNKI TRANSPORTU

70°C

-40°C

95%

10%

1060 hPa

500 hPa

Wibracja, sinusoidalna od 10 Hz do 500 Hz: 0,5 g

Wstrząs 30 g, czas trwania 6 ms

Uderzenie 10 g, czas trwania 6 ms
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11. AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Pozycja Numer 
katalogowy

Wziernik — Jazz

Wziernik Jazz wielokrotnego użytku 2 mm (10 szt. w op.) 1514-P-7036

Wziernik Jazz wielokrotnego użytku 2,5 mm (10 szt. w op.) 1514-P-7044

Wziernik Jazz wielokrotnego użytku 3 mm (10 szt. w op.) 1514-P-7052

Wziernik Jazz wielokrotnego użytku 4 mm (10 szt. w op.) 1514-P-7060

Wziernik Jazz wielokrotnego użytku 5 mm (10 szt. w op.) 1514-P-7079

Wziernik Jazz 2 mm (100 szt. w op.) 1514-P-7087

Wziernik Jazz 2,5 mm (100 szt. w op.) 1514-P-7095

Wziernik Jazz 3 mm (100 szt. w op.) 1514-P-7108

Wziernik Jazz 4 mm (100 szt. w op.) 1514-P-7116

Wziernik Jazz 5 mm (100 szt. w op.) 1514-P-7124

12. INFORMACJE O OPAKOWANIU I USUWANIU

Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu i w instrukcji wskazuje, że 
produktu tego nie należy traktować jako odpadów komunalnych.

Aby zmniejszyć wpływ zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE) na środowisko i zminimalizować ilości takiego sprzętu trafiającego na 
wysypiska, zachęcamy do recyklingu i ponownego wykorzystania tego sprzętu 
po zakończeniu okresu jego użytkowania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zbiórki, ponownego użycia i 
recyklingu, należy skontaktować się z działem zgodności B2B pod numerem 
telefonu 01691 676124 (+44 1691 676124). (Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii).
Wszelkie poważne incydenty związane z aparatem należy zgłaszać producentowi i 
właściwemu organowi kraju członkowskiego.
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Biuro w Indiach
Keeler India
Halma India Pvt. Ltd.
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INDIE
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限公司
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