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Ծանոթացեք օգտագործման 
հրահանգներին

Ընդհանուր նախազգուշական 
նշան

 
Արտադրության ամսաթիվ Եվրոպական 

համապատասխանություն

 
Արտադրողի անուն և հասցե Ջերմաստիճանի սահման

 
Արտադրող երկիր Եվրոպական համայնքի 

լիազոր ներկայացուցիչ

Էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքավորումների 
թափոնների (ԷԷՍԹ) 
վերամշակում

Կատալոգի համար

 
Այս կերպ վեր Խմբաքանակի կոդ

Պահել չոր Մթնոլորտային ճնշման 
սահմանափակում

Փխրուն Խոնավության 
սահմանափակում

Մի օգտագործեք, եթե 
փաթեթը վնասված է Թարգմանություն

Keeler արտադրության խոշորացույցով շրջանակը նախագծվել և ստեղծվել է 93/42/ԵՏՀ հրահանգի, 2017/745 
կանոնակարգի (ԵՄ) և ISO 13485 Բժշկական սարքերի որակի կառավարման համակարգերի համաձայն:

Դասակարգում. ԵԽ.  Դաս I

 ՍԴՎ. Դաս II

Սույն ձեռնարկում պարունակվող տեղեկատվությունը չպետք է ամբողջությամբ կամ մասամբ վերարտադրվի` 
առանց արտադրողի նախնական գրավոր հաստատման: Որպես արտադրանքի շարունակական զարգացման մեր 
քաղաքականության մաս, միայն մեզ՝ արտադրողին է իրավունք վերապահվում փոփոխություններ կատարել տեխնիկական 
պայմանների և այս փաստաթղթում պարունակվող այլ տեղեկատվության մեջ` առանց նախնական ծանուցման:

Սույն ՕՀ-ն հասանելի է նաև Keeler UK և Keeler USA կայքերում:

Հեղինակային իրավունք՝ © Keeler ՍՊԸ 2021թ։. Հրապարակված է Մեծ Բրիտանիայում՝ 2021 թ.-ին։

1. ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ 

Սարքի	նպատակային	օգտագործում	/	նպատակ
Keeler արտադրության խոշորացույցներն ու շրջանակները նախատեսված են 
տարբեր կլինիկական պայմաններում օգտագործելու համար, ներառյալ՝ բայց 
չսահմանափակվելով՝ ատամնաբուժական պրակտիկայում, ակնաբուժական կլինիկաներում, 
վիրահատարաններում, հիվանդանոցներում, անասնաբուժական պրակտիկայում, մասնավոր 
խորհրդատվական կենտրոններում և վիրաբուժական միջավայրերում և օգտագործվում են 
վերապատրաստված ուսանողների և փորձառու մասնագետների կողմից:

1.1 ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ
Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ մեր սարքերի պատշաճ և անվտանգ աշխատանքը 
երաշխավորվում է միայն այն դեպքում, երբ սարքերն ու դրանց լրացուցիչ մասերը/
աքսեսուարները ձեռք են բերվում բացառապես Keeler ՍՊԸ-ից։ 
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Խոշորացույցով շրջանակի անվտանգ գործարկումն ապահովելու համար ծանոթացեք 
հետևյալ նախազգուշացումների հետ։

ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ

• Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ մեր սարքերի պատշաճ և անվտանգ աշխատանքը 
երաշխավորվում է միայն այն դեպքում, երբ սարքերն ու դրանց լրացուցիչ մասերը/
աքսեսուարները ձեռք են բերվում բացառապես Keeler ՍՊԸ-ից։

• Նախքան օգտագործումը ստուգեք ձեր Keeler արտադրանքը՝ տեղափոխման/
պահեստավորման հետ կապված վնասների նշանների հայտնաբերման համար։

• Երբեք մի օգտագործեք սարքը, եթե կան տեսանելի վնասվածքներ և պարբերաբար 
ստուգեք այն՝ վնասվածքների կամ սխալ օգտագործման նշանների հայտնաբերման 
համար։

• ԱՄՆ Դաշնային օրենքը սահմանափակում է այս սարքի վաճառքը բժշկի կամ մասնագետի 
կողմից կամ պատվերով:

• Այս սարքը նախատեսված է օգտագործել միայն պատշաճ կերպով վերապատրաստված և 
լիազորված առողջապահության ոլորտի մասնագետների կողմից:

• Այս արտադրանքը չպետք է ընկղմվի հեղուկի մեջ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

• Օգտագործեք միայն Keeler-ի կողմից հաստատված բնօրինակ պահեստամասեր և 
պարագաներ, որպեսզի սարքի անվտանգությունն ու աշխատանքը չվտանգվեն:

• Այս արտադրանքի անվտանգ գործարկումն ապահովվում է +10°C-ից +35°C շրջակա 
միջավայրի ջերմաստիճանի պայմաններում:

• Հեռու պահեք երեխաների հասանելիությունից:
• Կոնդենսացիայի առաջացումը կանխելու համար սարքն օգտագործելուց առաջ բերեք 

սենյակային ջերմաստիճանի:
• Միայն փակ տարածքներում օգտագործման համար (պաշտպանել խոնավությունից):
• Սարքի ներսում չկան օգտագործողի կողմից սպասարկվող մասեր: Լրացուցիչ 

տեղեկությունների համար կապ հաստատեք սպասարկման լիազոր ներկայացուցչի հետ:
• Սույն ՕՀ-ում ներկայացված հրահանգների համաձայն կանոնավոր սպասարկումը 

չկատարելու դեպքում կարող է նվազեցնել արտադրանքի շահագործման ժամկետը:
• Արտադրանքի շահագործման ժամկետը լրանալուց հետո թափոնացրեք այն համաձայն 

տեղական բնապահպանական ցուցումների (ԷԷՍԹ):

1.2 ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հիվանդների բնակեցման համար որևէ սահմանափակում չկա, որոնց հետ այս սարքը կարող է 
օգտագործվել՝ բացի ստորև նշված հակացուցումներից:
Keeler արտադրության խոշորացույցն ու շրջանակը սահմանափակում են օգտագործողի 
տեսադաշտը և տեսանելիության խորությունը՝ ստիպելով նրան ընդունել անհարմար 
կեցվածք՝ հստակ տեսնելու համար: 
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2. ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ 
Այս սարքի մաքրումը պետք է իրականացվի միայն ձեռքով՝ առանց հեղուկի մեջ ընկղման, 
ինչպես նկարագրված է: Սարքը չի թույլատրվում ստերիլիզացնել կամ սուզել մաքրող 
հեղուկների/նյութերի մեջ:

1. Արտաքին մակերեսը պետք է սրբել մաքուր ներծծող, մազմզուկներից զերծ կտորով, 
որը նախօրոք խոնավացվել է դեիոնիզացված ջրի/լվացող միջոցների լուծույթով (ըստ 
ծավալի՝ 2% լվացող միջոց) կամ ջրի/իզոպրոպիլային սպիրտի լուծույթով (70% ԻՊԱ՝ 
ըստ ծավալի): Խուսափեք օպտիկական մակերևույթներից:

2. Համոզվեք, որ ավելցուկային լուծույթը չթափանցի սարքի մեջ: Զգուշացեք, որպեսզի 
կտորը չգերհագենա լուծույթով:

3. Մակերևույթները պետք է զգուշորեն չորացվեն ձեռքով՝ օգտագործելով մաքուր 
մազմզուկներից զերծ կտոր:

4. Ապահով կերպով թափեք օգտագործված մաքրող նյութերը:

3. ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՅՑՈՎ ՇՐՋԱՆԱԿԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ և ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
1. Տեղադրեք խոշորացույցը շրջանակի վրա շտիֆտային ամրացման համակարգի 

միջոցով, ինչպես ցույց է տրված:

2. Պաշտպանիչ վահանակը տեղադրվում է հրելով վահանակը իր դիրքի մեջ, ինչպես ցույց 
է տրված:

Պաշտպանիչ	վահանակը	ճիշտ	դիրքով
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3. Դեղատոմսով դուրս գրվող ոսպնյակի շրջանակը տեղադրվում է անհրաժեշտության 
դեպքում, ինչպես ցույց է տրված:

4. Քթի շերտաձողը կարգաբերելու 
համար պտտեք ֆիքսող մղլակը այն 
դիրքի, որը ցույց է տրված, որպեսզի 
արձակեք քթի շերտաձողը: 
Այնուհետև քթի շերտաձողը կարող եք 
սահեցնել ձեր ուզած դիրքին:

5. Ֆիքսեք քթի շերտաձողը այդ դիրքով՝ 
պտտելով ֆիքսող մղլակը, ինչպես 
ցույց է տրված:

6. Շրջանակն օգտագործողի գլխին ապահով տեղադրելու համար սահեցրեք նշված 
փոխարկիչը հարմար դիրքի

Պաշտպանիչ	վահանակը	ճիշտ	դիրքով
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4. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Բնապահպանական	պայմաններ.

ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ

35°C

10°C

90%

30%

1060 հՊա

800 հՊա

Ցնցում (առանց փաթեթավորման) 10 գ, տևողությունը՝ 6 ր

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ	ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

55°C 

-10°C 

95%

10%

1060 հՊա

700 հՊա

ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ	ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

70°C

-40°C

95%

10%

1060 հՊա

500 հՊա

Թրթռում, սինուսոիդային 10 Հց-ից 500 Հց. 0.5գ

Ցնցում 30 գ, տևողությունը՝ 6 ր

Հարված 10 գ, տևողությունը՝ 6 ր

5. ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ և ԱՔՍԵՍՈՒԱՐՆԵՐ

Տարր Մասի	համար

Վիրաբուժական խոշորացույցների 
գլխակապ 

2199-P-7259

Գլխի կաշեգոտի 2199-P-7523 

Բարձր տեխնոլոգիական 
ոսպնյակների կտոր կաշվե 
պայուսակում 

2199-P-7136 

6. ԵՐԱՇԽԻՔ
Օգտագործողի կողմից սպասարկվող մասեր չկան. բոլոր կանխարգելիչ տեխնիկական 
սպասարկման աշխատանքներն ու սպասարկումը պետք է իրականացվեն միայն Keeler-ի 
լիազոր ներկայացուցիչների կողմից:
Keeler-ի ձեր արտադրանքն ունի 3 տարի երաշխիքային ժամկետ և այն անվճար կփոխարինվի 
կամ կվերանորոգվի հետևյալ պայմաններով.
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• Սխալ արտադրության հետ կապված ցանկացած թերության պատճառով:
• Եթե այս սարքն ու աքսեսուարներն օգտագործվել են սույն հրահանգներին 

համապատասխան:
• Ցանկացած հայցի հետ տրամադրվում է գնումը հաստատող փաստաթուղթ:

7. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՈՒՏԻԼԻԶԱՑՄԱՆ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հին	էլեկտրական	և	էլեկտրոնային	սարքավորումների	ուտիլիզացում	
Ապրանքի կամ դրա փաթեթավորման վրա նշված այս խորհրդանիշը և 
հրահանգները ցույց են տալիս, որ այս ապրանքը չպետք է դիտարկվի 
որպես կենցաղային թափոն:
 Խրախուսվում է, որպեսզի այս սարքավորումներն իրենց ծառայելու 
ժամկետի ավարտին վերամշակվեն և վերաօգտագործվեն՝ հետապնդելով 
շրջակա միջավայրի վրա ԷԷՍԹ-ի (էլեկտրական էլեկտրոնային 
սարքավորումների թափոններ)ազդեցության և աղբավայրեր մտնող ԷԷՍԹ 
ծավալի նվազեցման նպատակը։

Եթե	ձեզ	ավելի	շատ	տեղեկատվություն	է	անհրաժեշտ	հավաքածուի	վերաօգտագործման	
և	վերամշակման	վերաբերյալ,	ապա	կապվեք	B2B	համապատասխանության	հետ՝	01691	
676124	(+44	1691	676124)	հեռախոսահամարով:	(Միայն	Մեծ	Բրիտանիայում):

Սարքի	հետ	կապված	ցանկացած	լուրջ	միջադեպ	պետք	է	հաղորդվի	արտադրողին	և	ձեր	
անդամ	պետության	իրավասու	մարմնին:
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Կոնտակտային	տվյալներ
Արտադրող
Keeler Լիմիթիդ
Քլեվեր Հիլ Ռոուդ
Ուինդզոր
Բերքշիր
SL4 4AA Մեծ Բրիտանիա
Անվճար	հեռախոսահամար՝ 0800 521251
Հեռ.՝ +44 (0) 1753 857177
Ֆաքս՝ +44 (0) 1753 827145

EP59-19025 Տարբերակ C Թողարկման ամսաթիվ՝ 12/05/2021

ԱՄՆ	վաճառքի	գրասենյակ
Keeler ԱՄՆ
Ֆենիքսվիլ Փայկ, 3222
Շենք թիվ 50
Մալվերն, ՊԱ 19355 ԱՄՆ
Անվճար	հեռախոսահամար՝	1 800 523 5620
Հեռ.՝ 1 610 353 4350
Ֆաքս՝ 1 610 353 7814

Հնդկաստանի	գրասենյակ
Keeler Հնդկաստան
Հալմա Ինդիա Պվտ. Ltd./ՍՊԸ
Հողամաս՝ A0147, ճանապարհ՝ 24
Վեյջլ արտադրական կոմպլեքս
Թեյն Ուեսթ - 400604, Մահարաշտրա
ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ
Հեռ.՝ +91 22 4124 8001

Չինաստանի	գրասենյակ
Հալմա Չայնա Գրուպ
名称：沃迈（上海）机电有限公司
地址：上海市闵行区金都路1165弄 
123号23幢一号厂房三层B座
电话：021-6151 9025

Վիզիոմետրիկս, Ս. Լ., Վինյալս, 131
08221 Տերրասսա, Իսպանիա


