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1

Platnost

1.1

Obecně

Translux Wave je registrovanou ochrannou známkou společnosti Heraeus Kulzer GmbH.
Tyto pokyny k obsluze platí pro:
Obj. č.

Vlastnosti typu

Datum

66055012

Translux Wave – vytvrzovací jednotka s LED diodami

2014-MM / 99001090/00

1.2

ES – Prohlášení o shodě

Společnost Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, 63450 Hanau tímto prohlašuje, že design, konstrukce a verze zařízení
popsaného níže a uvedeného na trh splňují příslušné požadavky směrnice EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.
Toto prohlášení přestává platit provedením úpravy na jednotce bez našeho předchozího schválení.
1.3

Prohlášení výrobce

Tímto potvrzujeme, že jednotka zařízení Translux Wave je v souladu se směrnicí 93/42 EHS a normami IEC 60601-1 a IEC 60601-12.
Hanau, 2014-MM – Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, 63450 Hanau (Německo).
2

Pokyny pro bezpečné používání jednotky

Přečtěte si tuto příručku a pečlivě postupujte podle pokynů v ní. Slova VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ a POZNÁMKA nesou zvláštní
význam a je nutné si je pečlivě projít (viz následující odstavec). Tuto příručku mějte vždy snadno v dosahu.
2.1

Vysvětlení symbolů a doprovodných slov

Symboly

Doprovodný komentář

Vysvětlení

VAROVÁNÍ

Značí, že pokud není postupováno podle pokynů, může dojít k
úmrtí nebo vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ

Značí, že pokud není postupováno podle pokynů, může dojít k
menšímu zranění nebo poškození zařízení.

POZNÁMKA

Značí radu, která se nevztahuje ke škodě.

VAROVÁNÍ PŘED EXPLOZÍ

VAROVÁNÍ před explozí – projděte si informace a varování v
kapitolách a částech označených následujícími obrazovými
symboly.

ODPOJIT OD ELEKTRICKÉ

VAROVÁNÍ před úrazem elektrickým proudem.

SÍTĚ

Před prováděním postupů čištění a dezinfekce odpojte dobíjecí
podstavec od zdroje elektrického napájení!

MET

Označení MET – v souladu s předpisy UL / CSA.
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WEEE / ElektroG

Likvidace starého zařízení v souladu s WEEE (směrnice EU) nebo
Zákonem o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(německý zákon ElektroG).
Příložná část:
Příložná část typu B – v souladu s technickými normami IEC
60601-1.
Dvojitá izolace:
Zařízení třídy II.
Zdroj napájení:
Střídavý proud.
Stejnosměrný proud.
Polarita zástrčky spínaného zdroje napájení – kladný střed.
Používejte pouze v uzavřených prostorech.
Zařízení vyrobeno v souladu se směrnicí 93/42/EHS včetně
technických norem IEC 60601-1 a IEC 60601-1-2.
Symbol VAROVÁNÍ „záření LED“.
Projděte si informace a rizika v odstavci 4.2.5.
Prostudujte si pokyny k použití.

UPOZORNĚNÍ, prostudujte si průvodní dokumentaci.

Spouštěcí spínač:
„Spustit / zastavit“.
Registrační osvědčení Ministerstva zdravotnictví Ruské federace.

Udržujte mimo dosah deště.

Omezení skladovací teploty (–20°C (–4°F) to 40°C (104°F)).

Omezení skladovací vlhkosti (45 % – 85 % relativní vlhkosti).
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Omezení skladovacího atmosférického tlaku (500 – 1060 hPa).

2.2

Poškození přepravou – vybalení a kontrola

Jednotka je citlivá na náraz, neboť obsahuje elektrické součásti. Proto je jí nutné během přepravy i při skladování věnovat zvláštní
pozornost. Zařízení odesílané společností Heraeus Kulzer bylo před odesláním důkladně zkontrolováno.
Jednotka je při dodávce náležitě chráněna a zabalena.
Po přijetí jednotku zkontrolujte, zda není poškozená. Pokud je poškozená, oznamte to přepravní společnosti během 24 hodin od
dodávky. Za žádných okolností poškozenou jednotku nezapojujte a nepracujte s ní ani s příslušenstvím.
2.3

Povinnosti vlastníka

Kromě souladu s uvedenými zákonnými předpisy musí vlastník zajistit, že budou tyto zákonné předpisy na pracovišti pročteny a
naplňovány, tj. je povinen vyškolit personál a dodržovat průmyslovou bezpečnostní legislativu a všechny další platné předpisy nebo
zákony.
Vlastník je povinen při práci na jednotce a s ní poskytnout písemné pokyny ve srozumitelné formě a v jazyce příslušných
zaměstnanců na základě pokynů k obsluze a charakteru práce, která se má vykonat.
2.4

Přístrojový deník

Doporučujeme vést si „přístrojový deník“ a zaznamenávat do něj všechny zkoušky a větší práce (např. servisování, výměny).
3

Určené použití

Zařízení Translux Wave je LED diodová stomatologická vytvrzovací lampa určená k použití v ústní dutině k polymeraci světlem
vytvrzovaných dentálních materiálů, jako jsou adheziva a výplňové materiály, které jsou aktivovány vlnovou délkou v rozsahu 440 –
480 nm.
POZNÁMKA

Přestože je většina vytvrzovacích dentálních materiálů aktivována vlnovou délkou v tomto rozsahu, v případě nejistoty
ověřte specifikace výrobce nebo výrobce kontaktujte.
VAROVÁNÍ – Kvalifikovaní odborníci.

Jednotku smí obsluhovat pouze patřičně vyškolený odborný personál a stomatolog (viz odstavec 2.3 Povinností vlastníka).
Pokud je jednotka používána správně, nezpůsobuje žádné známé vedlejší účinky.
3.1

Popis zařízení

Zařízení Translux Wave využívá zdroj světla sestávající z velmi účinné jednobarevné LED diody o vlnové délce v rozmezí
440 a 480 nm.
Veškeré světlo vyzařované zařízením Translux Wave se používá k aktivaci kafrochinonového fotoiniciátoru. Tím se dosahuje
vynikajících výsledků polymerace i při nízké emisi tepla.
Zařízení Translux Wave je dodáváno s 360° otočným světlovodem o průměru 8 mm.
Zařízení Translux Wave se skládá z dobíjecí jednotky a násadce napájeného vyměnitelnou nabíjecí lithium-iontovou baterií.
Násadec je vybaven funkcí „Režim spánku“, která minimalizuje spotřebu energie jednotky.
Násadec se přepne do „Režimu spánku“, pokud není používán po dobu asi 5 minut.
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Zařízení Translux Wave pracuje ve dvou různých cyklech vyzařování:
• Vyzařování s konstantním výkonem: cyklus trvá 10 sekund.
•

Vyzařování s pomalu narůstajícím výkonem: „Pozvolný rozběh“ (cyklus trvá 20 sekund).
„Pozvolný rozběh“ představuje nárůst intenzity světla z 50 % až na 100 % během 2 sekund.

POZNÁMKA – Zachovávejte doby vystavení materiálů udávané výrobcem.

U materiálů se zvláštní dobou vystavení (např. 30 / 40 sekund u tmavých kompozitů) vystavení podle potřeby několikrát
opakujte.
3.2

Bezpečnostní požadavky

Účinnost bezpečnostních pokynů s ohledem na ochranu pracovníků, manipulaci s jednotkou a se zpracovávaným produktem je do
značné míry závislá na chování personálu, který se zařízením pracuje.
VAROVÁNÍ

Před prvním spuštěním si pečlivě přečtěte tyto Pokyny k obsluze a projděte si informace, abyste se vyhnuli omylům a
následné škodě, zejména újmě na zdraví.
Kromě pokynů v této příručce k obsluze dodržujte při sestavování a obsluze jednotky národní zákony, předpisy a směrnice
platné ve vaší zemi.
3.2.1

Obecné bezpečnostní pokyny pro obsluhu zařízení
VAROVÁNÍ – URČENÉ POUŽITÍ

Používejte jednotku pouze k účelů, pro který je určena (viz odstavec 3 Určeného použití). Jakékoli jiné použití je důrazně
kontraindikováno. Jakékoli nedodržení tohoto předpisu může vést k vážnému poranění pacientů nebo techniků jednotky i k
poškození nebo selhání jednotky. Společnost Heraeus Kulzer není odpovědná za následné škody vzniklé nedodržováním
výše uvedeného ustanovení!
VAROVÁNÍ

Za ozkoušení, zda je zařízení Translux Wave pro určený účel použitelné a vhodné, je zodpovědný uživatel.
Nikdy nemiřte světlem do očí! Oči je nutné vždy chránit před přímým nebo nepřímým vystavením světlu ochrannými brýlemi,
které odfiltrují modré světlo. Při vytvrzování umístěte špičku světlovodu přímo na materiál, který je nutné vytvrdit, a vyhněte
se vedlejšímu vystavení měkkých tkání. Oči, dásně, měkká tkáň a další části těla se nesmějí vystavit modrému světlu (v
případě nutnosti tyto části zakryjte ochrannými pomůckami). K ochraně měkkých tkání, tj. gingivy během ošetření použijte
kofferdam. Vystavení je nutné omezit na oblast ústní dutiny, kde se provádí klinické ošetření.
VAROVÁNÍ – KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte zařízení Translux Wave u pacientů vybavených kardiostimulátorem nebo jinými implantovanými
elektronickými zařízeními. To platí i pro technika.
Jednotku nesmějí používat děti, zrakově nebo sluchově postižení a také ji nesmějí používat osoby náchylné k epileptickým
záchvatům, ani nesmí být používána u nich. Výše vyjmenované osoby nemusejí rozpoznat rizika použití a obsluhy. Z
bezpečnostních důvodů je použití a obsluha zařízení zakázána u techniků a pacientů s potenciálním rizikem epileptických
záchvatů.
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VAROVÁNÍ
Není dovolena žádná úprava tohoto zařízení.
Vlastník / uživatel musí zajistit, že:
–

jednotka nebude použita u pacientů s pozitivní anamnézou z testování na světlo, například se světelnou kopřivkou
anebo porfyrií, ani u pacientů léčených fotosenzibilizujícími léky,

–

jednotka nebude použita u pacientů po operaci šedého zákalu, kteří jsou obzvláště citliví na světlo, pokud nepoužijí
vhodné ochranné prostředky, jako jsou oční chrániče / brýle filtrující modré světlo,

–

u pacientů, jejichž anamnéza obsahuje onemocnění sítnice, musí být ošetření zařízením Translux Wave schváleno
oftalmologem,

–

ve všech případech potenciálního rizika se poradí s lékařem specialistou.

VAROVÁNÍ – Teplota příložných částí

Max. teplota příložných částí (světlovodu a ochranného kuželu na světlo): 41°C (106°F).
Max. teplota části považované za příložnou (kovový kužel na přední části násadce), pokud dojde ke styku s
pacientem: 46°C (115°F).
Společnost Heraeus Kulzer prohlašuje, že pokud je zařízení používáno v souladu s pokyny obsaženými v této
příručce, nedojde k zahřátí tkání.
VAROVÁNÍ – Prevence infekce.

Světlovod a ochranný kužel na světlo musejí být před každým použitím vyčištěny, dezinfikovány a sterilizovány (párou).
Světlovod a ochranný kužel na světlo se dodávají v NESTERILNÍM stavu a je nutné je před prvním použitím sterilizovat. Viz
odstavec 8.4.1.2 Parametry sterilizace.
3.2.2

Bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ – RIZIKO EXPLOZE

Nezapojujte zařízení tam, kde hrozí riziko exploze.
Zařízení se nesmí používat v místě se zápalnou atmosférou (směsi anestetik, kyslík, oxid dusný atd.). Zařízení používejte v
dobře větraném prostředí.
VAROVÁNÍ

Před použitím zařízení zkontroluje síťový napájecí kabel a zástrčku zda nejsou poškozené. Pokud jsou poškozené,
nepřipojujte jednotku do elektrické sítě.
Používejte pouze originální náhradní díly nebo příslušenství od společnosti Heraeus Kulzer GmbH. Společnost Heraeus
Kulzer dodává světlovod vhodný k použití se zařízením Translux Wave. Jiné světlovody se nesmějí použít. Společnost
Heraeus Kulzer GmbH nepřijímá žádnou odpovědnost za škody vzniklé použitím neoriginálních náhradních dílů nebo
příslušenství značky Heraeus Kulzer.
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3.2.3

BATERIE – Bezpečnostní opatření

Společnost Heraeus Kulzer GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za potíže s baterií, k nimž dojde, pokud nejsou pečlivě
dodržována bezpečnostní opatření vyjmenovaná v odstavci níže.

VAROVÁNÍ

Nesprávné použití baterie může vést k zahřátí, roztržení nebo vznícení baterie a způsobit vážné zranění. Zajistěte dodržení
bezpečnostních pravidel vyjmenovaných v odstavci níže.
Používejte pouze originální baterie značky Heraeus Kulzer!

Použití baterií jiné značky než Heraeus Kulzer nebo nenabíjecích baterií a primárních baterií představuje potenciální riziko a
může vést k poškození zařízení.
Udržujte baterii mimo dosah dětí!
Nikdy neotvírejte, nepropichujte ani nedrťte baterii – obsahuje jedovaté látky.
Pokud baterie vykazuje známky koroze, vydává neobvyklý zápach nebo z ní unikají kapaliny, neprodleně baterii vyjměte z
násadce.
Nevystavujte baterii vodě ani slané vodě a ani nedovolte, aby baterie zvlhla. Neskladujte baterii při vysoké vlhkosti ani na
místě, kde by mohla být vystavena dešti.
V případě, že z baterie vytéká kapalina a dojde k zasažení oka, oko neprotírejte. Dobře vypláchněte vodou a neprodleně
vyhledejte lékařskou péči. Bez ošetření může kapalina baterie způsobit poškození oka.
VAROVÁNÍ – RIZIKO EXPLOZE

K nabíjení baterie násadce používejte pouze dobíjecí jednotku zařízení Translux Wave a napájecí zdroj, které jsou
dodávány s jednotkou. Nikdy se nepokoušejte baterii zařízení Translux Wave nabíjet žádnou jinou dobíjecí jednotkou.
Použití jakékoli jiné dobíjecí jednotky může vést k poškození baterie, riziku exploze a požáru!
Nikdy nepoužívejte dobíjecí jednotku zařízení Translux Wave k nabíjení jiných typů baterií ani jiných jednotek s nabíjecí
baterií! Používejte pouze originální baterie od společnosti Heraeus Kulzer.
Nepropichujte baterii žádnými ostrými předměty, netlučte do baterie kladivem / nářadím, nestoupejte na baterii ani ji
nevystavujte silným nárazům nebo otřesům.
Neumisťujte do ohně ani na baterii neaplikujte teplo. Nikdy nezkratujte koncové prvky baterie kovovými předměty, hrozí
riziko popálení, požáru a exploze. Baterii nikdy nepřenášejte ani neskladujte společně s řetízky, vlásenkami ani jinými
kovovými předměty.
VAROVÁNÍ – Baterii nerozebírejte ani neupravujte!

Do baterie jsou zabudovány bezpečnostní mechanismy, které mohou při poškození vyvolat teplo, roztržení, explozi nebo
vznícení.
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VAROVÁNÍ – Nevkládejte baterii do ohně nebo jeho blízkosti ani na jiná místa s vysokou teplotou.

Neumisťujte baterii na přímé sluneční světlo. Tím může dojít k vytváření tepla, roztržení nebo vznícení baterie. Používání
baterie tímto způsobem může vést také ke ztrátě výkonu a zkrácené životnosti.

VAROVÁNÍ – V případě požáru NEHASTE HOŘÍCÍ BATERII VODOU!

Je nutné použít hasicí přístroj třídy C (v souladu s Nařízením Evropské unie EN 3).
VAROVÁNÍ – Likvidace poškozené nebo vyčerpané baterie.

Poškozenou nebo vyčerpanou baterii likvidujte po provedení nezbytných kroků, které zabrání externímu zkratu, následující
metodou:
Po zaizolování svorek baterie izolační páskou likvidujte podle zákona nebo v souladu s místním zastupitelstvem.
3.2.4
•

BATERIE – Informace

Doba nabití prázdné nebo nové baterie: přibl. 3 hodiny.
POZNÁMKA – NOVÁ baterie: první nabíjení

U prvního nabíjení trvá tento proces asi 3 hodiny. Nabíjení nových nebo dlouho skladovaných baterií může trvat delší
dobu. Baterie dosáhne plné kapacity po několika cyklech plného nabití / vybití.
POZNÁMKA

Vložte násadec do dobíjecí jednotky po každém ošetření, nebo pokud není používán.
•

Provozní podmínky:
Provozní teplota: 10°C (50°F) až 35°C (95°F).
Relativní vlhkost: 45 % až 85 % relativní vlhkosti.
Atmosférický tlak: 800 hPa až 1060 hPa.

UPOZORNĚNÍ

Rozsah teploty a relativní vlhkosti, při kterém lze nabíjet baterii, je 10°C (50°F) až 35°C (95°F) a 45 % až 85 % relativní
vlhkosti. Nabíjení baterie při teplotách mimo tento rozsah může způsobit zahřátí nebo poškození baterie. Nabíjení baterie
mimo tento rozsah teploty může také uškodit výkonu baterie nebo snížit její životnost.
•

Podmínky přepravy a skladování baterie:
Doporučovaný rozsah teploty a relativní vlhkosti:
–20°C (–4°F) až 40°C (104°F) a 45 % až 85 % relativní vlhkosti.
Baterii vždy skladujte nabitou a ne déle než 5 měsíců.
Tlak okolního vzduchu: 500 hPa až 1060 hPa.
POZNÁMKA

Před dlouhodobou neaktivitou a nejméně jednou za 5 měsíců baterii vždy plně nabijte.
V případě dlouhodobé neaktivity vyjměte baterii z násadce.
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•

Charakteristika typické životnosti baterie:
Baterie zařízení Translux Wave má typickou životnost 300 – 400 nabíjecích cyklů v závislosti na použití a podmínkách prostředí,
v nichž je používána.
POZNÁMKA

Baterie je chemický produkt využívající chemickou reakci, takže výkon se bude snižovat nejen používáním, ale také
postupem času i pokud je baterie nepoužívaná.
3.2.5

ODPOVĚDNOST

Práce na elektronickém zařízení smí provádět pouze společnost Heraeus Kulzer, servisní partneři společnosti Heraeus Kulzer, nebo
kvalifikovaný odborný personál a pokud je zařízení v bezpečném stavu (není pod napětím).
Používejte pouze autorizované originální náhradní díly a příslušenství.
Vyhněte se jiným dílům, neboť skrývají neznámá rizika.
Provozuschopnost a bezpečnost jednotky je zaručena pouze tehdy, pokud jsou nezbytné zkoušky, údržba a opravné práce
prováděny společností Heraeus Kulzer, servisními partnery společnosti Heraeus Kulzer, nebo vyškoleným odborným personálem.
Za možné škody způsobené selháním jednotky z důvodu neodborné opravy, která nebyla provedena servisními partnery společnosti
Heraeus Kulzer nebo námi vyškoleným personálem, nebo v případech, kdy nebyly při výměně dílů použity originální náhradní díly /
díly příslušenství, společnost Heraeus Kulzer GmbH nenese odpovědnost.
4

Popis jednotky

4.1

Obsah dodávky

1 Dobíjecí jednotka
2 Násadec
3 Světlovod, Ø = 8 mm
4 Ochranný kužel na světlo
5 Nabíjecí lithium-iontový akumulátor
6 Univerzální zdroj napájení (100 V – 240 V (
6a = Evropa

typ 1

)) včetně adaptérů pro mezinárodní zásuvky elektrické sítě:
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6b = Spojené království
6c = USA / Japonsko

typ 2
typ 3

4.2

Popis ovládání a obslužných prvků

4.2.1

Násadec

1

Tlačítko „Spustit / zastavit“

2

LED diody režimů vytvrzování (ZELENÉ)

3

LED dioda stavu baterie (dvoubarevná: ZELENÁ / ŽLUTÁ)

4

Kontakty dobíjecí jednotky

5

Zajišťovací klíč

4.2.2

Zajišťovací klíč

Zajišťovací klíč (5) umístěný vzadu na spodní části pouzdra násadce umožňuje správné vložení násadce do držáku dobíjecí
jednotky.
Při vkládání násadce do dobíjecí jednotky je nutné zarovnat zajišťovací klíč s vodicí drážkou umístěnou uvnitř dobíjecí jednotky.
Pípnutí potvrzuje, že jsou kontakty ve správné nabíjecí poloze!
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4.2.3

Dobíjecí jednotka

Prvky v pohledu shora

1

Kryt dobíjecí jednotky

7

Držák násadce se zajišťovacím klíčem a vyměnitelnými kontakty dobíjecí jednotky

8

Čidlo intenzity světla

9

– ZELENÁ LED dioda
Funkce: Indikuje napájení dobíjecí jednotky.

10

– Dvoubarevná LED dioda (ZELENÁ / ŽLUTÁ)
Funkce: Informace o intenzitě světla.
ZELENÁ: Indikuje, že intenzita světla změřená vestavěným měřičem světla, je vhodná k účinnému ošetření.
ŽLUTÁ: Indikuje, že intenzita světla je nedostatečná.

Dobíjecí jednotka v pohledu zespoda

11 Zásuvka zdroje napájení
12 Vyměnitelná vložka s nabíjecím kontaktem
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4.2.4

Zvukové signály násadce

Funkce / chybový stav

Obsluha tlačítkem násadce

Vydávané zvukové signály
Indikace na násadci

PROGRAM POLYMERACE:

•

10 sekund.

Krátkým stisknutím tlačítka

• 1 pípnutí při stisknutí tlačítka
„SPUSTIT / ZASTAVIT“.

„SPUSTIT / ZASTAVIT“

• 1 pípnutí na konci doby

spustíte vyzařování.

vystavení.
Svítí zelená LED dioda 10 s.

PROGRAM „POZVOLNÝ
ROZBĚH“: 20 sekund.

•

Podržením tlačítka „SPUSTIT /
ZASTAVIT“

• 1 pípnutí při stisknutí tlačítka
„SPUSTIT / ZASTAVIT“.

alespoň

• 1 pípnutí po 1 sekundě zvukově

jednu sekundu spustíte

indikuje aktivaci režimu „Pozvolný

vyzařování.

rozběh“.
• 1 pípnutí po 10 sekundách doby
vystavení.
• 1 pípnutí na konci doby
vystavení.
Svítí zelená LED dioda 20 s.

PŘERUŠENÍ CYKLU
VYZAŘOVÁNÍ

• Cyklus vyzařování lze kdykoli

• 1 pípnutí při stisknutí tlačítka

během používání programu

„SPUSTIT / ZASTAVIT“.

přerušit stisknutím tlačítka
„SPUSTIT / ZASTAVIT“

.

SLABÝ SIGNÁL BATERIE

• 2 pípnutí na konci cyklu

Úroveň zbytkového nabití

vyzařování.

baterie je dostatečná pro

• Ikona baterie zeleně bliká.

několik cyklů vyzařování.

Nabijte násadec vložením do
dobíjecího podstavce!

SIGNÁL PŘI PRÁZDNÉ
BATERII

• 2 pípnutí bez aktivace cyklu
vyzařování.

Nelze aktivovat další cyklus

• Ikona baterie zeleně bliká.

vyzařování.

Nabijte násadec vložením do
dobíjecího podstavce!

SIGNÁL VADNÉ BATERIE

Pouze při násadci vloženém do
dobíjecí jednotky.
• 1 pípnutí každou sekundu po dobu
30 sekund.
LED dioda stavu baterie svítí ŽLUTĚ.

Vadná LED diodová lampa

Nevydává žádný zvukový signál.
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Zelená LED dioda používaného
cyklu vyzařování bliká.
STAV PŘEHŘÁTÍ

• 3 pípnutí a elektronika umožní
ukončení používaného cyklu
vyzařování.

Vadné ZABUDOVANÉ čidlo
teplotního přetížení

• 4 pípnutí na začátku cyklu
vyzařování.

Vadný nabíjecí okruh

Dvě zelené LED diody (10 s / 20 s)

násadce

na násadci blikají.

Poznámka: Tento stav je
detekován pouze pokud je
násadec vložen do dobíjecí
jednotky.

4.2.5

Informace o LED diodách týkající se vydávaného záření

Toto zařízení využívá dvě vysoce svítivé LED diody třídy 2M (IEC 60825-1).
Vyzařování LED.
Nedívejte se upřeně do paprsku ani přímo s pomocí optických nástrojů.
•

LED produkt třídy 2M.

•

IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001.

•

Max. výkon: < 5,00 mW.

•

Dominantní vlnová délka: Min. 440 nm – Max. 465 nm.

VAROVÁNÍ
Odchylné paprsky

Nesledujte vyzařování světla z LED diod pomocí optických nástrojů jako monokly, lupy nebo mikroskopy ze
vzdálenosti menší než 100 mm, neboť to může představovat riziko poškození zraku.
Směrované svazky

Nesledujte vyzařování světla z LED diod pomocí optických nástrojů navržených pro sledování z dálky, jako
teleskopy nebo dalekohledy, neboť to může představovat riziko poškození zraku.
I v případě selhání ovládacího okruhu LED nepřesáhne vyzařování LED hodnotu dosahovanou při normálním stavu
používání lékařského zařízení.
Jak ukazuje obrázek výše, jsou na obalu zařízení štítky.
5

Zapojení a uvedení do počátečního provozu

Následující části tohoto odstavce obsahují informace a pokyny, které je nutné dodržovat k zajištění úspěšného a bezchybného
provozu zařízení.
Před spuštěním zařízení Translux Wave dodržujte pokyny v pořadí popsaném níže.
Lékařský systém je v souladu s bezpečnostními normami pouze pokud je zapojen podle pokynů popsaných níže zde.
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Zařízení je nutné zapojit na vhodné místo, které se hodí pro jeho používání. Umístěte dobíjecí jednotku na pevný, suchý, plochý a
vodorovný povrch.
DŮLEŽITÉ

Násadec je určen k použití uvnitř pacientského prostředí, zatímco dobíjecí jednotka a adaptér spínaného zdroje napájení
nejsou určeny k použití uvnitř pacientského prostředí.
POZNÁMKA

Pacientské prostředí se definuje jako oblast 1,5 m od pacienta (podle třetího vydání IEC 60601-1 a IEC 60601-1-1).
VAROVÁNÍ
Před zapojením vždy zkontrolujte jednotku a její součásti, zda nejsou poškozeny.
Pokud je zřejmé poškození, nepokračujte v zapojování zařízení.

Technik nesmí přijít zároveň do styku s prvky vně pacientského prostředí (dobíjecí jednotky a adaptér spínaného zdroje
napájení) a s pacientem.
Nepřipojujte do lékařského systému jiné externí součásti.
5.1

Bezpečnostní požadavky během zapojování
VAROVÁNÍ

Elektroinstalace v prostorech, kde je zařízení zapojováno a používáno, musí být v souladu s existující legislativou a
bezpečnostními specifikacemi vztahujícími se na napájecí systém.
Zapojte zařízení na místě, kde bude chráněno před údery a před náhodným politím vodou nebo jinými kapalinami.
Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu světlu, UV záření.
Nezapojujte zařízení na zdroje tepla nebo do jejich blízkosti. Při zapojování se ujistěte, že kolem zařízení je přiměřená
cirkulace vzduchu. Nezapojujte zařízení do blízkosti rozpouštědel ani hořlavých tekutin, neboť ty mohou způsobit poškození
plastových krytů zařízení.
Zástrčka spínaného zdroje napájení (přímý zásuvný konektor), model PSAC05R-050, je považována za hlavní izolaci
lékařského vybavení od zdrojové elektrické sítě. Pokud je zástrčka zapojena, adaptér zdroje napájení musí být snadno
přístupný. Ponechejte kolem něj dostatek volného prostoru. Lékařské vybavení nesmí být umístěno tak, aby ztěžovalo
obsluhu při odpojování zařízení (tedy zástrčky spínaného zdroje napájení).
Nikdy nezkratujte koncové prvky baterie kovovým předmětem, neboť hrozí riziko popálení, požáru a exploze.
Zařízení lze přepravovat, avšak je nutné s ním manipulovat opatrně. Přepravujte zařízení ve vodorovné poloze.
Nenechávejte zařízení vystavené otřesům ani vibracím. Rozměry a hmotnost naleznete v odstavci 12 (Technické
specifikace).
VAROVÁNÍ – RIZIKO EXPLOZE

Nezapojujte zařízení tam, kde hrozí riziko exploze. Zařízení se nesmí používat tam, kde je zápalná atmosféra (směsi
anestetik, kyslík, oxid dusný atd.). Zařízení zapojte do dobře větraného prostředí.
5.2

Připojení dobíjecí jednotky k napájecí zásuvce elektrické sítě
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Zařízení Translux Wave je dodáváno se samostatnou jednotkou pro univerzální příkon (6), která přijímá 100 až 240 V (

), 50 /

60 Hz.
VAROVÁNÍ

Před připojením dobíjecí jednotky (6) k elektrické síti pečlivě zkontroluje, zda napětí a frekvence elektrické sítě odpovídá
hodnotám uvedeným na výkonovém štítku zařízení. Výkonový štítek je připevněn naspodu dobíjecí jednotky.
Použijte pouze adaptér spínaného zdroje napájení, který byl dodán se zařízením. Použití jakéhokoli jiného adaptéru zdroje
napájení může vést k poškození baterie.
Nepřipojujte adaptér spínaného zdroje napájení do zásuvky elektrické sítě prostřednictvím přenosné rozbočovací síťové
zásuvky.
POZNÁMKA
Jednotka zdroje napájení zařízení Translux Wave (6) se dodává se třemi vyměnitelnými adaptéry:
Obr. (6 a)

= Evropa

typ 1

Obr. (6 b)

= Spojené království typ 2

Obr. (6 c)

= USA / Japonsko

typ 3

1

Vyberte správný adaptér z těchto, které jsou k dispozici: Evropa – typ 1, Spojené království – typ 2, USA / Japonsko – typ 3.

2

Každý adaptér má drážku, do které pasuje západka na jednotce zdroje napájení.

3

Umístěte adaptér drážkou směřující na jednotku zdroje napájení tak, aby byla vodítka adaptéru zarovnána s jim odpovídajícími
drážkami na jednotce zdroje napájení.

4

Zatlačením na adaptér a jednotku zdroje napájení zasuňte adaptér do jednotky zdroje napájení, dokud neuslyšíte cvaknutí a
adaptér se nezaklapne na místě.
POZNÁMKA

Zatlačení na adaptér během zapojování zajišťuje, že všechna vodítka jsou zachycena přidržovači v jednotce zdroje
napájení. Pokud adaptér působí volně, vyjměte jej a zasuňte znovu.
5

Chcete-li adaptér vyjmout z jednotky zdroje napájení, stiskněte tlačítko přidržovače západky (označené slovem „STISKNOUT“,
vysuňte adaptér z jednotky zdroje napájení a vyjměte adaptér.

6

Nepoužívané adaptéry uschovejte pro budoucí použití.
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7

Připojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky na spodní straně dobíjecí jednotky.

VAROVÁNÍ

Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, jednotku zdroje napájení a adaptér, abyste se ujistili, že jsou v dobrém stavu.
Pokud je patrné poškození, nepoužívejte poškozenou součást, dokud ji nenahradíte.
Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství značky Heraeus Kulzer.
8

Zapojte jednotku zdroje napájení s adaptérem do napájecí zásuvky elektrické sítě.

9

ZELENÁ LED dioda na dobíjecí jednotce se rozsvítí (ikona

5.3

).

Vložení baterie do násadce

Zařízení Translux Wave se dodává s výkonnou lithium-iontovou nabíjecí baterií.
Baterie je dodávána odděleně v balení zařízení a před uvedením do počátečního provozu je ji nutné vložit do násadce.
VAROVÁNÍ

Pečlivě dodržujte všechna bezpečnostní opatření popsaná v odstavci 3.2.3 (BATERIE – Bezpečnostní opatření).
UPOZORNĚNÍ

NIKDY nevkládejte násadec do dobíjecí jednotky, aniž by v násadci byla vložena baterie.

Vložte baterii do násadce níže popsaným postupem:

1

Vyjměte baterii z obalu.
VAROVÁNÍ

Nikdy nezkratujte svorky baterie kovovým předmětem, neboť hrozí riziko popálení, požáru a exploze.
2

Pomocí plochého nástroje (například mince) odšroubujte proti směru hodinových ručiček kryt baterie na násadci (obr. 1 a 2).

3

Pouzdro baterie je označeno šipkou (obr. 3).
POZNÁMKA

Tato šipka označuje orientaci, ve které je nutné baterii vložit do násadce.
4

Pomalu zasunujte baterii šipkou orientovanou ve směru pouzdra do násadce, dokud se nezarazí (obr. 4).
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POZNÁMKA

Pokud baterii vložíte nesprávným způsobem (tj. v opačném směru, než ukazuje šipka), násadec nebude fungovat. V
případě vložení baterie nesprávným způsobem nedojde k poškození elektroniky násadce.
VAROVÁNÍ

Používejte pouze originální baterie značky Heraeus Kulzer. Použití baterií jiných výrobců nebo nenabíjecích baterií /
primárních baterií představuje potenciální riziko a může způsobit nezvratné poškození jednotky.
5

Pomocí plochého nástroje (například mince) zašroubujte kryt baterie na násadci.
POZNÁMKA

Jednotka nebude správně fungovat, pokud není kryt na násadci našroubován úplně.
5.4

•

Vložení optického vlákna do násadce

Lehce pootočte světlovod (1) a zasouvejte jej do násadce (2), dokud nedosáhnete konečného umístění.
Konečné umístění je dosaženo, jakmile uslyšíte „cvaknutí“.

•

Připevněte ochranný kužel na světlo (3) na horní konec světlovodu.
Polohování světlovodu

•

Otočte světlovod do požadované polohy k polymeraci.

•

Abyste plně využili intenzity vyzařovaného světla, umístěte světlovod co možná nejblíže kompozitu.

Vyhněte se přímému styku s kompozitním materiálem!
UPOZORNĚNÍ – Abyste získali plnou intenzitu světla, udržujte světlovod vždy čistý.
Intenzita světla je značně snížena za následujících podmínek:
–

světlovod není v dokonalém stavu (škrábance nebo odštěpky),

–

světlovod není správně vložen do násadce,

–

světlovod je poskvrněn kompozitem.

VAROVÁNÍ

Poškozený světlovod snižuje intenzitu světla a je nutné jej neprodleně vyměnit za nový. Ostré hrany mohou způsobit vážné
zranění. Používejte pouze originální světlovody značky Heraeus Kulzer.
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VAROVÁNÍ – Prevence infekce:

Aby bylo ošetření pro pacienty a techniky co možná nejbezpečnější, je nutné světlovod a ochranný kužel na světlo čistit,
dezinfikovat a sterilizovat před každým použitím. Dodržujte krok po kroku pokyny uvedené v odstavci 8 (Čištění, dezinfekce
a sterilizace).
5.5

Nabíjení baterie
UPOZORNĚNÍ – NOVÁ baterie: první nabíjení

Baterie zařízení Translux Wave byla v továrně částečně nabita.
Proto je nutné před prvním použitím zařízení Translux Wave baterii plně nabít.
POZNÁMKA – NOVÁ baterie: první nabíjení

U prvního nabíjení trvá tento proces asi 3 hodiny. Nabíjení nových nebo dlouho skladovaných baterií může trvat déle.
Baterie dosáhne plné kapacity po několika cyklech plného nabití / vybití.
VAROVÁNÍ – RIZIKO EXPLOZE

Baterii nabíjejte pouze dobíjecí jednotkou dodávanou s zařízením Translux Wave. Nikdy se nepokoušejte baterii nabíjet
dobíjecí jednotkou jiných baterií nebo zdrojem napájení, neboť hrozí riziko exploze a požáru.
Vložte násadec s baterií do dobíjecí jednotky zařízení Translux Wave.
Pípnutí potvrzuje, že jsou kontakty ve správné nabíjecí poloze!

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA – Zajišťovací klíč
Zajišťovací klíč (5) umístěný vzadu na spodní části pouzdra násadce umožňuje správné vložení násadce do dobíjecí
jednotky. Při vkládání násadce do dobíjecí jednotky je nutné zarovnat zajišťovací klíč s drážkou umístěnou uvnitř dobíjecí
jednotky.
Proces nabíjení baterie.
•

Zelená LED dioda stavu baterie na násadci začne blikat.

•

Jakmile je fáze nabíjení dokončena a baterie plně nabita, zelená LED dioda stavu se rozsvítí nepřerušovaně.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA – Vadná baterie
V případě, že elektronika násadce detekuje během fáze nabíjení selhání baterie, proces nabíjení se přeruší a LED dioda
stavu baterie začne blikat ŽLUTOU barvou.
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V tomto stavu se každou sekundu po dobu 30 sekund ozve pípnutí.
Vyměňte vadnou baterii za novou!
VAROVÁNÍ
Používejte pouze baterie značky Heraeus Kulzer!
POZNÁMKA

Při vložení násadce do dobíjecí jednotky jsou jeho funkce neaktivní. Je zamezena spustitelnost tlačítka „Spustit / zastavit“
.

Násadec je možné vyjmout z dobíjecí jednotky během procesu nabíjení, nicméně baterie nemusí být plně nabita a délka
provozu může být zkrácená.

6

Obsluha
VAROVÁNÍ – Před začátkem ošetření zkontrolujte stav zařízení.
Před každým ošetřením se vždy ujistěte, že zařízení řádně pracuje a že příslušenství (světlovod a ochranný kužel na světlo)
je účinné. Pokud si během ošetření všimnete čehokoli neobvyklého, nepokračujte v ošetření a kontaktujte společnost
Heraeus Kulzer nebo místního autorizovaného agenta zákaznického servisu (viz odstavec 14 Servis). Pokud je patrné
poškození, nepoužívejte zařízení a jeho příslušenství. Před každým použitím zařízení Translux Wave se ujistěte, že
vyzařované světlo je dostatečné, aby zaručilo polymeraci. Ověřte intenzitu světla měřičem světla vestavěným do dobíjecí
jednotky (viz odstavec 6.2 Měření intenzity světla).
VAROVÁNÍ – Prevence infekce
První použití

Příslušenství, světlovod a ochranný kužel na světlo jsou dodávány v NESTERILNÍM stavu a je nutné je před prvním
použitím sterilizovat.
Každé použití

Po použití je nutné příslušenství, světlovod a ochranný kužel na světlo před dalším použitím znovu zpracovat postupem
popsaným v odstavci 8 (Čištění, dezinfekce a sterilizace).
6.1

Aktivace a deaktivace cyklu vyzařování

Zařízení Translux Wave pracuje ve dvou různých cyklech vyzařování:
–

Vyzařování s konstantním výkonem: cyklus trvá 10 sekund.

–

Vyzařování s pomalu narůstajícím výkonem: „Pozvolný rozběh“ (cyklus trvá 20 sekund).
„Pozvolný rozběh“ představuje nárůst intenzity světla z 50 % až na 100 % během 2 sekund.

•

Pokud je násadec v „Režimu spánku“ (žádná LED dioda režimu vytvrzování na násadci NESVÍTÍ), krátkým stisknutím tlačítka
„Spustit / zastavit“

násadec spustíte. (Po restartování se LED dioda 10 s sama od sebe rozsvítí).

Polymerace 10sekundovým vyzařováním

HGK

BA

IFU.docx

Page 22 of 40

25.02.2014
C:\Users\a25664\Desktop\HERAEUS\products\Translux Wave\IFU.docx

Krátce stiskněte tlačítko „Spustit / zastavit“

. Zapne se vyzařování světla.

LED dioda 10 s se rozsvítí a ukazuje tak, že je spuštěn tento program.
Po dokončení cyklu vytvrzování jednotka automaticky světlo vypne.
Zvukový signál:
Přístroj vydává následující zvukové signály (pípnutí):
1 pípnutí při stisknutí tlačítka „Spustit / zastavit“.
1 pípnutí na konci doby vystavení.
Polymerace 20sekundovým vyzařováním s „Pozvolným rozběhem“
Stiskněte a podržte tlačítko „Spustit / zastavit alespoň jednu sekundu

. Zapne se vyzařování světla.

LED dioda 20 s se rozsvítí a ukazuje tak, že je spuštěn tento program.
Po dokončení cyklu vytvrzování jednotka automaticky světlo vypne a jednotka se vrátí do 10sekundového režimu (rozsvítí se
LED dioda 10 s).
Zvukový signál:
Přístroj vydává následující zvukové signály (pípnutí):
1 pípnutí při stisknutí tlačítka „Spustit / zastavit“.
1 pípnutí po 1 sekundě zvukově indikuje aktivaci režimu „Pozvolný rozběh“.
1 pípnutí po 10 sekundách doby vystavení.
1 pípnutí na konci doby vystavení.
POZNÁMKA
Cyklus vyzařování lze kdykoli před dokončením doby vystavení přerušit opětovným stisknutím tlačítka „Spustit / zastavit“.
Zvukový signál:
Po přerušení cyklu tlačítkem „Zastavit / spustit“ se ozve zvukový signál (pípnutí).
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6.2

Měření intenzity světla

Dobíjecí jednotka zařízení Translux Wave je vybavena vestavěným měřičem intenzity světla (8).
UPOZORNĚNÍ

Před každým ošetřením vždy ověřte intenzitu světla pomocí měřiče intenzity světla vestavěného do dobíjecí jednotky
zařízení Translux Wave.
•

Aniž byste na něj tlačili, vložte světlovod naplocho přímo do zkušebního prostoru (8).
Aktivujte jednotku stisknutím tlačítka „Spustit / zastavit“

(nezáleží, která doba vystavení je vybrána).

Měření intenzity světla je okamžitě indikováno dvoubarevnou LED diodou (symbol

) umístěnou v pravé dolní části zkušební

oblasti.

ZELENÁ LED: Intenzita světla je pro ošetření dostatečná.
ŽLUTÁ LED: Intenzita světla je nedostatečná a pacient nesmí být ošetřen.
UPOZORNĚNÍ
Pokud je intenzita světla nedostatečná, proveďte následující kontroly a opatření:
–

světlovod nebyl vložen do násadce (viz odstavec 5.4 Vložení optického vlákna do násadce),

–

zkontrolujte, zda světlovod není kontaminovaný nebo vadný,

–

odstraňte ze světlovodu jakoukoli kontaminaci (viz odstavec 8 Čištění, dezinfekce a sterilizace) nebo vyměňte
poškozený světlovod za nový.

Používejte pouze originální světlovody značky Heraeus Kulzer.

VAROVÁNÍ
Pokud výše popsaná opatření nepovedou k zlepšení, toto zařízení nepoužívejte k ošetření. Vypněte jednotku (odpojte
dobíjecí jednotku od zdroje elektrického napájení) a ujistěte se, že není možné, aby ji nepovolaná osoba opětovně
aktivovala. Kontaktujte servisního partnera společnosti Heraeus Kulzer nebo technicky vyškolený personál autorizovaný
společností Heraeus Kulzer (viz odstavec 14 Servis).
6.3

Režim spánku

Násadec je vybaven funkcí „Režim spánku“, která minimalizuje spotřebu energie jednotky.
Vně dobíjecí jednotky se všechny vnitřní funkce násadce automaticky vypnou („Režim spánku“), pokud není používán přibližně 5
minut.
V „Režimu spánku“ jsou LED diody režimů vytvrzování na násadci vypnuté.
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Chcete-li „Režim spánku“ ukončit, stiskněte tlačítko „Spustit / zastavit“
6.4

. Násadec je připraven k provozu.

Další informace k obsluze jednotky
POZNÁMKA

Pokud je násadec vložen do dobíjecí jednotky před ukončením cyklu vytvrzování, vyzařování světla se automaticky vypne.
Při vložení násadce do dobíjecí jednotky jsou jeho funkce neaktivní. Je zamezena spustitelnost tlačítka „Spustit / zastavit“
.
Zařízení Translux Wave je vybaveno mikroprocesory, které neustále sledují optimální parametry nabíjení baterie. Po
každém ošetření byste tedy měli násadec vložit do dobíjecí jednotky bez ohledu na úroveň nabití baterie.
7

Alarmové stavy

7.1

Vadná baterie

V případě vadné baterie bude LED dioda stavu baterie na násadci neustále ŽLUTĚ blikat (obr. a).
Každou sekundu po dobu 30 sekund se ozve zvuk „pípnutí“.
DŮLEŽITÉ

Tento stav chyby je detekován pouze pokud je násadec vložen do dobíjecí jednotky.
7.2

Vadná LED

Pokud mikroprocesor detekuje stav selhání LED diody, začne blikat zelená LED „10s“ dioda režimu
vytvrzování, který se používá (obr. b).

7.3

Ochrana proti přehřátí

Pokud dojde k vícenásobným cyklům vytvrzování v rychlém sledu za sebou (běžně po 18 cyklech za sebou, každý z nich trvá 20
sekund), může se aktivovat vestavěné čidlo teplotního přetížení.
Jakmile se aktivuje ochrana proti přehřátí, ozve se na konci cyklu vytvrzování zvukový signál (3 pípnutí).
Aktivace ochrany proti přehřátí dočasně na několik minut zastaví používání jednotky.
Nechejte násadec zchladnout po dobu nejméně 4 – 5 minut, poté spusťte nové vyzařování stisknutím tlačítka
„Spustit / zastavit“

.

POZNÁMKA

Násadec bude opět provozuschopný po dosažení provozní teploty. Není třeba ruční resetování.
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7.4

Vadné ZABUDOVANÉ čidlo teplotního přetížení

V případě vadného čidla teplotního přetížení se na začátku cyklu vytvrzování ozvou 4 pípnutí.
POZNÁMKA

Pokud k selhání senzoru teplotního přetížení dojde během cyklu vyzařování, software umožní dokončit vyzařování.
Při stisknutí tlačítka „Spustit / zastavit“

není dovolen další cyklus vyzařování a ozvou se 4 pípnutí.

Je zamezen jakýkoli další provoz v vadným čidlem teplotního přetížení.
7.5

Slabý signál baterie

Pokud po častém používání klesne nabití baterie na minimální úroveň, mikroprocesor zařízení Translux Wave umožní několik
dalších cyklů v jakémkoli režimu vytvrzování bez opětovného nabití baterie.
Tento stav je signalizován na konci každého cyklu 2 pípnutími.
Ikona baterie zeleně bliká. Nabijte baterii!
Po několika cyklech už zbývající nabití baterie neumožní žádný další cyklus vyzařování. Tento stav je signalizován 2 pípnutími.
Ikona baterie zeleně bliká. Nabijte baterii!
8

Čištění, dezinfekce a sterilizace
ODPOJIT OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ

Před prováděním postupů čištění a dezinfekce odpojte dobíjecí podstavec od zdroje elektrického napájení!

VAROVÁNÍ
Prevence infekce

Světlovod a ochranný kužel na světlo se dodávají v NESTERILNÍM stavu a musejí být před prvním i před každým dalším
použitím vyčištěny, dezinfikovány a sterilizovány (párou).
Nesterilizujte násadec a dobíjecí jednotku!
Nesterilizujte baterii!
8.1

Demontáž
Sejměte ochranný kužel na světlo ze světlovodu.
Vyjměte světlovod: pootočte mírně světlovodem a vyjměte jej z násadce.

8.2

SVĚTLOVOD – Čištění a dezinfekce
UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte k čištění světlovodu ostré ani špičaté nástroje, neboť mohou poškrábat povrch světlovodu, a tak oslabit
přenos světla.
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Nepoužívejte čisticí / dezinfekční činidla, která obsahují organické, minerální a oxidující kyseliny, peroxid vodíku, chlor, jód,
brom a rozpouštědla.
1) Neprodleně po použití je nutné z koncového povrchu světlovodu odstranit veškeré případné zbytky (např. kompozitní materiál).
Jakýkoli polymerovaný kompozit je třeba odstranit pomocí ethanolu. Při odstraňování zbytků materiálu může pomoci plastová
špátle nebo měkký nylonový kartáček.
2) Dezinfikujte světlovod čistým měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna navlhčeným slabým dezinfekčním roztokem, který má v
souladu se specifikacemi výrobce mírné pH (pH 7). Nechejte dezinfekční roztok oschnout.
8.2.1

SVĚTLOVOD – Kontrola před sterilizací

Před postoupením k procesu sterilizace pečlivě prohlédněte světlovod, zda nemá poškozený povrch, není odbarvený a
kontaminovaný.
VAROVÁNÍ

Nepoužívejte poškozený světlovod. Pokud je patrné poškození, vyměňte světlovod za nový.
Pokud je světlovod stále kontaminovaný, zopakujte postup čištění a dezinfekce.
8.3

OCHRANNÝ KUŽEL NA SVĚTLO – Čištění a dezinfekce
UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte čisticí / dezinfekční činidla, která obsahují organické, minerální a oxidující kyseliny, peroxid vodíku, chlor, jód,
brom a rozpouštědla.
Vyčistěte a dezinfikujte ochranný kužel na světlo měkkým hadříkem namočeným ve slabém dezinfekčním roztoku, který má v
souladu se specifikacemi výrobce mírné pH (pH 7). Nechejte dezinfekční roztok oschnout.
8.3.1

OCHRANNÝ KUŽEL NA SVĚTLO – Kontrola před sterilizací

Před postoupením k procesu sterilizace pečlivě prohlédněte ochranný kužel na světlo, zda nemá poškozený povrch, odbarvené žilky
a není kontaminovaný.
VAROVÁNÍ

Nepoužívejte poškozený ochranný kužel na světlo. Pokud je patrné poškození, vyměňte ochranný kužel na světlo za nový.
Poškozený ochranný kužel na světlo nedokáže poskytovat dostatečnou ochranu před světlem jednotky.
Pokud je ochranný kužel na světlo stále kontaminovaný, zopakujte postup čištění a dezinfekce.
8.4

SVĚTLOVOD a OCHRANNÝ KUŽEL NA SVĚTLO – Balení před sterilizací

Světlovod a ochranný kužel na světlo lze sterilizovat v jednorázovém zdravotnickém vaku pro sterilizaci párou vhodné velikosti.
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UPOZORNĚNÍ

Světlovod a ochranný kužel na světlo je nutné zabalit zvlášť do samostatných vaků.
Pokud sterilizujete více nástrojů v jednom autoklávu, ujistěte se, že není překročeno maximální zatížení autoklávu.
VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že vnitřní vak je dostatečně velký, aby pojal jednotlivé nástroje bez napínání uzávěrů nebo roztržení obalu.
8.4.1

SVĚTLOVOD a OCHRANNÝ KUŽEL NA SVĚTLO – Sterilizace

8.4.1.1 Metoda sterilizace
•

Proveďte sterilizaci pomocí předvakuového parního autoklávování.
UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepoužívejte žádnou jinou metodu sterilizace z důvodu potenciální nekompatibility s materiály, z nichž je vyroben
světlovod.
NEPOUŽÍVEJTE následující metody sterilizace: sterilizace ethylenoxidem, sterilizace horkým vzduchem, autoklávování typu
flash, sterilizace systémy STERRAD, STERIS nebo srovnatelnými sterilizačními systémy.
NESTERILIZUJTE světlovod a ochranný kužel na světlo pomocí: peroxidu vodíku, systému s kyselinou peroctovou,
sterilizace formaldehydem a glutaraldehydem.
8.4.1.2 Parametry sterilizace
•

Minimální parametry sterilizace, které poskytují úroveň zajištění sterility – (SAL) 10–6.

Typ cyklu
Předvakuový

Minimální teplota
132°C + 3°C
(270°F + 5°F)

Minimální doba vystavení (vak)
4 minuty

UPOZORNĚNÍ

Nepřesahujte 135°C (275°F).
8.5

NÁSADEC – Čištění a dezinfekce
VAROVÁNÍ

Násadec není chráněn před proniknutím kapalin.
Nenanášejte kapaliny přímo na povrch a na nabíjecí kontakty násadce.
Čisticí a dezinfekční činidla nesmějí vniknout do násadce!
NIKDY neponořujte násadec do kapalin.
NIKDY nečistěte násadec pod tekoucí vodou.

Minimální doba
sušení
20 minut
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Nesterilizujte násadec. Hrozí riziko vážné škody, úrazu elektrickým proudem a požáru!
Očistěte a otřete pouzdro násadce čistým měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna navlhčeným v slabém povrchovém
dezinfekčním činidle, které má v souladu se specifikacemi výrobce neutrální pH (pH 7).
Nechejte dezinfekční roztok oschnout nebo zbytkovou dezinfekci na násadci osušte měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna.
UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte k čištění a dezinfekci platového povrchu násadce rozpouštědla, jako jsou aceton, izopropylalkohol a peroxid
vodíku, chlor, jód, brom, fenol či jiné agresivní roztoky. Tyto látky mohou být škodlivé a způsobit odbarvení anebo poškození
plastových materiálů násadce.
Nepoužívejte abrazivní čistidla!
DŮLEŽITÉ: Čištění nabíjecích kontaktů násadce

Po provedení čištění / dezinfekce plastového pouzdra násadce vždy očistěte nabíjecí kontakty, které jsou umístěny ve
spodní části násadce. Nabíjecí kontakty násadce je vždy nutné zbavit možných nečistot, kompozitu a zbytků čistidel /
dezinfekce.
DŮLEŽITÉ

Nabíjecí kontakty násadce je nutné čistit pravidelně (nejméně jednou týdně) a vždy po provedení čištění a dezinfekce
plastového pouzdra násadce. Znečištěné nabíjecí kontakty nebo kontakty vystavené kapalinám, jako jsou čistidla a
dezinfekce, mohou negativně ovlivnit proces nabíjení a zabránit baterii v nabití.
Očistěte nabíjecí kontakty násadce měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna nebo vatovým tamponem navlhčeným lihem.
UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte k čištění kontaktů násadce ostré ani špičaté nástroje, neboť mohou poškrábat a poškodit jejich povrch, a tak
zhoršit vodivost nabíjecích kontaktů.
Před opětovným použitím násadce se ujistěte, že jsou povrch násadce a nabíjecí kontakty dokonale suché.
V případě potřeby osušte kontakty ofouknutím stlačeným vzduchem.
8.6

DOBÍJECÍ JEDNOTKA – Čištění pouzdra
ODPOJIT OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ

Před čištěním / dezinfekcí odpojte zdroj napájení od zásuvky napájení a dobíjecí jednotky.
VAROVÁNÍ

Pouzdro dobíjecí jednotky není chráněno před proniknutím kapalin.
Nenanášejte kapaliny přímo na povrch pouzdra dobíjecí jednotky.

HGK

BA

IFU.docx

Page 29 of 40

25.02.2014
C:\Users\a25664\Desktop\HERAEUS\products\Translux Wave\IFU.docx

UPOZORNĚNÍ

NESTERILIZUJTE dobíjecí jednotku. Nebude nadále fungovat a může vést k riziku vážné škody, úrazu elektrickým
proudem a požáru!
Nepoužívejte k čištění platového povrchu dobíjecí jednotky rozpouštědla, jako jsou aceton, izopropylalkohol a peroxid
vodíku, chlor, jód, brom, fenol či jiné agresivní roztoky. Tyto látky mohou být škodlivé a způsobit odbarvení anebo poškození
plastových materiálů dobíjecí jednotky.
Nepoužívejte abrazivní čistidla!
Očistěte a otřete pouzdro dobíjecí jednotky čistým měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna navlhčeným slabým povrchovým
čistidlem, které má v souladu se specifikacemi výrobce neutrální pH (pH 7).
Osušte pouzdro dobíjecí jednotky čistým neabrazivním hadříkem.
UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že je dobíjecí jednotka po očištění suchá. Vlhkost uvnitř jednotky může způsobit poškození.
DŮLEŽITÉ

Po dokončení postupu čištění se ujistěte, že jsou nabíjecí kontakty uvnitř dobíjecí jednotky dokonale suché. V případě
potřeby osušte kontakty ofouknutím stlačeným vzduchem.
8.6.1

DOBÍJECÍ JEDNOTKA – Čištění nabíjecích kontaktů
DŮLEŽITÉ

Po provedení čištění plastového pouzdra vždy očistěte nabíjecí kontakty dobíjecí
jednotky. Nabíjecí kontakty dobíjecí jednotky je vždy nutné zbavit možných
nečistot, kompozitu a zbytků čistidel.
Nabíjecí kontakty dobíjecí jednotky je nutné čistit pravidelně (nejméně jednou
týdně) a každopádně vždy po provedení čištění plastového pouzdra. Znečištěné
kontakty nebo kontakty vystavené kapalinám, jako jsou čistidla a dezinfekce,
mohou negativně ovlivnit proces nabíjení a zabránit baterii v nabití.
Očistěte nabíjecí kontakty dobíjecí jednotky měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna
nebo vatovým tamponem navlhčeným lihem.
UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte k čištění kontaktů dobíjecí jednotky špičaté ani ostré předměty!
Nenanášejte na kontakty kapaliny ani je jimi nezaplavujte!
Během čištění neohýbejte kontakty dobíjecí jednotky ani neupravujte jejich tvar!
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Ujistěte se, že nabíjecí kontakty zůstanou po čištění suché a mimo styk s kovovými a mastnými částmi.
V případě potřeby osušte kontakty ofouknutím stlačeným vzduchem.
8.6.2

DOBÍJECÍ JEDNOTKA – Vyměnitelní nabíjecí kontakty

Poškozené nebo velmi znečištěné (tak, že je nelze vyčistit dodržením metod popsaných v odstavci výše) kontakty dobíjecí jednotky
mohou bránit vodivosti a následně nabíjení baterie.
V tom případě je možné poškozené kontakty vyměnit za nové.
Více informací o výměně kontaktů dobíjecí jednotky a dodávce náhradních dílů vám na vyžádání poskytne vaše místní pobočka
společnosti Heraeus Kulzer.
Pracovní pokyny:
Požadovaný nástroj: křížový šroubovák střední velikosti.
1. Vyjměte násadec z dobíjecího podstavce.
2. Odpojte dobíjecí jednotku od elektrické sítě.
3. Odpojte propojovací kabel od dobíjecí jednotky.
4. Obraťte dobíjecí jednotku dnem vzhůru.
5. Odmontujte 2 šrouby z můstku napájecích kontaktů (viz zadní
záložka obálky, bod 12).
6. Vytáhněte můstek napájecích kontaktů.
7. Vložte nový můstek kontaktů a vše upevněte / zapojte
obráceným postupem.
UPOZORNĚNÍ

Neohýbejte ani nekontaminujte nový můstek kontaktů!
Dbejte na dokonalé vložení a upevnění! Šrouby
nedotahujte nadměrně!
9

Skladování

Během dlouhodobého nepoužívání uskladněte násadec s baterií. Před dlouhou dobou neaktivity nebo po ní baterii plně nabijte nebo
ji uchovávejte v dobíjecí jednotce v provozu. Přestože vestavěný bezpečnostní okruh baterie brání jejímu úplnému vybití, důrazně
doporučujeme po neaktivitě baterii plně nabít nejméně jednou za 5 měsíců.

10

Likvidace
POZNÁMKA – DŮLEŽITÉ
Zařízení nesmíte vyhodit do směsného komunálního odpadu.
Likvidaci náhradních dílů nebo jednotky provede na vyžádání pobočka společnosti Heraeus Kulzer přímo ve vaší zemi.
Neopravitelné baterie a světlovody likvidujte v souladu s odpovídajícími zákonnými požadavky vaší země.
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VAROVÁNÍ – Likvidace poškozené nebo vyčerpané baterie

Poškozenou nebo vyčerpanou baterii likvidujte po provedení nezbytných kroků, které zabrání externímu zkratu, následující
metodou:
Po zaizolování svorek baterie páskou likvidujte v souladu s místním zastupitelstvem.
Podmínky a preventivní opatření pro likvidaci zařízení podléhají platným právním předpisům podobně jako u jakéhokoli jiného
elektronického zařízení, které je již nepoužitelné.

Likvidace starého zařízení v souladu s WEEE (směrnice EU) nebo
Zákonem o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (německý zákon ElektroG).
11

Odstraňování problémů
VAROVÁNÍ

Pokud níže uvedené kroky problém nevyřeší, kontaktuje společnost Heraeus Kulzer nebo místního autorizovaného agenta
zákaznického servisu:
NEPOUŽÍVEJTE zařízení Translux Wave a NEPOKOUŠEJTE SE opravit jednotku, neboť to může vést k vážnému
poranění.
Pokud zařízení zdánlivě nepracuje správně, znovu si pročtěte tuto uživatelskou příručku a zkontrolujte následující tabulku:
PROBLÉM

MOŽNÁ PŘÍČINA

NÁPRAVA

Dobíjecí jednotka není napájená.

Zdroj napájení není připojen k síťové

Ujistěte se, že je zdroj napájení pevně

ZELENÁ LED dioda

zásuvce anebo k napájecí zásuvce

připojen k síťové zásuvce a k napájecí

dobíjecí jednotky.

zásuvce dobíjecí jednotky.

Síťová zásuvka nemá napětí.

Použijte jinou síťovou zásuvku.

Vyměnitelný adaptér není správně

Pečlivě si pročtěte odstavec 5.2 této

vložen do pouzdra zdroje napájení.

uživatelské příručky.

Napájecí kabel zdroje napájení je

Vyměňte zdroj napájení za nový. (Zdroj

poškozený.

napájení a jeho kabel od sebe nelze

na dobíjecí

jednotce nesvítí.

oddělit.)
Zdroj napájení je vadný.

Vyměňte zdroj napájení za nový.

Dobíjecí jednotka je vadná.

Kontaktujte společnost Heraeus Kulzer
nebo místního autorizovaného agenta
zákaznického servisu.

Nabíjecí kontakty dobíjecí jednotky

Odstraňte příčinu zkratu.

jsou zkratované.

Pokud zkratový stav přetrvává, vyměňte
kontakty dobíjecí jednotky za nové.
Projděte si odstavec 8.6.2.

Násadec NENÍ vložen do dobíjecí
jednotky.

V násadci není baterie.

Vložte do násadce baterii (viz odstavec
5.3).
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Násadec je v „Režimu spánku“.
Po stisknutí tlačítka „Spustit / zastavit“

Stisknutím tlačítka „Spustit / zastavit“
probudíte násadec z „Režimu spánku“.
Projděte si odstavec 6.3.

se nespustí vyzařování světla
a na displeji násadce se nezobrazí

Baterie je prázdná.

Vložte násadec do dobíjecí jednotky a

žádné informace.

Baterie není dostatečně nabitá, aby

opětovně nabijte baterii (viz odstavec 5.5).

násadec zapnula.
Selhání elektroniky.

Kontaktujte společnost Heraeus Kulzer
nebo místního autorizovaného agenta
zákaznického servisu.

Baterie je vadná.

Abyste ověřili, zda je baterie vadná, vložte
násadec do dobíjecí jednotky.
Spustí se „předkvalifikační sekvence“, ve
které mikroprocesor zařízení Translux
Wave zkontroluje stav baterie. Tato
předkvalifikační sekvence může trvat max.
30 minut.
Pokud se během této kontrolní sekvence
ozve každou sekundu po dobu 30 sekund
pípnutí a ikona baterie na násadci bliká
ŽLUTĚ, je baterie detekována jako vadná.
Vyměňte vadnou baterii za novou (viz
odstavec 5.3).

Na konci cyklu vyzařování se ozvou 2

Nízká hladina nabití baterie.

pípnutí.

2 pípnutí signalizují, že úroveň zbytkového
nabití baterie je dostatečná pouze pro
několik následujících cyklů vyzařování.
Vložte násadec do dobíjecí jednotky a
opětovně nabijte baterii (viz odstavec 5.5).

Po stisknutí tlačítka „Spustit / zastavit“ LED diodová lampa může být vadná.
se nespustí vyzařování světla

Ověřte funkčnost LED diodové lampy
prostřednictvím následujícího postupu:
Vložte násadec do dobíjecí jednotky a

nebo je vyzařování světla během

stiskněte tlačítko „Spustit / zastavit“ 5krát

cyklu vystavení přerušeno pípnutím.

po sobě. Vyjměte násadec z dobíjecí

LED dioda vytvrzování „10s“ na

jednotky.

násadci začne ZELENĚ blikat.

Když přestane LED dioda vytvrzování
„10s“ na násadci ZELENĚ blikat, násadec
byl resetován.
Pokud začne při spuštění dalšího cyklu
vystavení LED dioda vytvrzování „10s“ na

bliká

násadci znovu blikat a nespustí se
vyzařování světla, LED diodová lampa je
vadná. V tom případě kontaktujte
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společnost Heraeus Kulzer nebo místního
autorizovaného agenta zákaznického
servisu.
Po několika po sobě následujících

Ochrana proti přehřátí.

Nechejte násadec zchladnout po dobu

cyklech vyzařování se po stisknutí

Násadec se během používání přehřál

nejméně 4 – 5 minut, poté spusťte nové

a aktivovalo se čidlo teplotního

vyzařování stisknutím tlačítka „Spustit /

tlačítka „Spustit / zastavit“

přetížení.
nespustí vyzařování světla a ozvou se Aktivace ochrany proti přehřátí
3 pípnutí.
dočasně (na několik minut) znemožní
používání jednotky.

zastavit“.
Poznámka: Násadec bude opět
provozuschopný po dosažení provozní
teploty.

Není třeba ruční resetování.
Během cyklu vyzařování se ozvou 3

Ochrana proti přehřátí.

Nechejte násadec zchladnout po dobu

pípnutí.

Násadec se během používání přehřál

nejméně 4 – 5 minut, poté spusťte nové

a aktivovalo se čidlo teplotního

vyzařování stisknutím tlačítka „Spustit /

přetížení.

zastavit“.

Aktivace ochrany proti přehřátí
dočasně (na několik minut) znemožní
používání jednotky.
Selhání během fáze nabíjení.
Každou sekundu po dobu 30 sekund

Během fáze předkvalifikace baterie

Vyměňte vadnou baterii za novou (viz

(stav baterie: úplně prázdná, viz

odstavec 5.3).

odstavec 4.2.4 a 5.5).

se ozve pípnutí a ikona stavu LED na
násadci bliká ŽLUTĚ.

Elektronika detekovala vadný stav
nebo stav selhání baterie a přerušila
proces nabíjení.

Bliká

Násadec je vložen do dobíjecí

Vada: přerušení nabíjecích kontaktů.

jednotky, ale fáze nabíjení nezačala.

Zelená LED dioda stavu baterie na Nesprávný styk mezi dobíjecím
podstavcem a násadcem.
násadci nesvítí.

Viz odstavec 8.5 a 8.6.2.
Zkontrolujte, zda je násadec vložen do
nabíjecí jednotky ve správné orientaci.
Zajišťovací klíč.
Projděte si odstavec 4.2.1, body 4 a 5.

Nabíjecí kontakty anebo kontakty

Očistěte kontakty násadce a dobíjecí

násadce jsou znečištěné.

jednotky.
Projděte si odstavec 8.5 a 8.6.1.

Intenzita světla změřená měřičem

Světlovod není správně vložen do

Zkontrolujte, zda je světlovod úplně vložen
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vestavěným do dobíjecí jednotky je
nedostatečná.
LED dioda

na dobíjecí jednotce

svítí ŽLUTĚ.

násadce.

do kovového kuželu násadce.

Výstup světlovodu je kontaminován

Očistěte výstup světlovodu.

cizorodým materiálem nebo zbytky

Projděte si odstavec 8.2.

kompozitu, které mohou rušit výstup
světla.
Světlovod je poškozený nebo starý.

12

Vyměňte světlovod za nový.

Technické specifikace

Klasifikace v souladu s Nařízením 93/42/EHS:

třída I (jedna)

Bezpečnostní normy:

Produkt byl testován a shledán vyhovujícím IEC 60601-1 (druhé vydání) a IEC
60601-1-1.
Produkt byl testován a shledán vyhovujícím IEC 60601-1 (třetí vydání) a IEC
60601-1-2 (třetí vydání – pro elektromagnetickou kompatibilitu – EMC).
Násadec je určen k použití uvnitř pacientského prostředí, zatímco dobíjecí
jednotka a adaptér zdroje napájení nejsou určeny k použití uvnitř pacientského
prostředí.
Poznámka: Pacientské prostředí se definuje jako oblast 1,5 m od pacienta
(podle třetího vydání IEC 60601-1 a IEC 60601-1-1).

Klasifikace v souladu s IEC 60601-1:

třída II, typ B, Příložná část: Světlovod s ochranným kuželem.
IP 20 (dobíjecí jednotka).
IP 20 (zařízení Translux Wave)

Dobíjecí jednotka:

Dobíjecí jednotka zařízení Translux Wave

Zdroj napájení dobíjecí jednotky:

Zástrčka spínaného zdroje napájení (přímý zásuvný konektor) vyroben:
Phihong Technology CO LTD – Model: PSACO5R-050.
Příkon: 100 – 240 V
Výkon: 5 V

– 300 mA – 50 / 60 Hz –.
– max. 1 A –

.

Zařízení třídy II
Zdroj napájení násadce:

Nabíjecí lithium-iontová baterie
Výrobce: Panasonic.
Model: NCR-18500.
Jmenovité napětí: 3,6 V.
Jmenovitá kapacita (typická): 2000 mAh

Násadec:

Model: Translux Wave.
Provoz: Přerušovaná služba: 120" ZAPNUTO – 40“ VYPNUTO – max. spuštění
2krát
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Lampa:

LED dioda s vysokou svítivostí.
LED produkt třídy 2M (IEC 60825-1).
Rozsah vlnové délky: 440 – 480 nm.
Dominantní vlnová délka: Min. 440 nm – Max. 465 nm

Světlovod:

Bezolovnatý prut s více jádry, průměr 8 mm.
Sterilizovatelný v předvakuovém parním autoklávu:
4 minuty (nejméně) při minimální teplotě 132°C + 3°C (270°F + 5°F).
Max. 500 cyklů

Nastavitelné cykly vyzařování:
– Normální vyzařování

10sekundová doba vystavení.
Zvukové signály:
1 pípnutí na začátku vyzařování.
1 pípnutí na konci vyzařování

– Vyzařování s „Pozvolným rozběhem“

20sekundová doba vystavení. („Pozvolný rozběh“ představuje nárůst intenzity
světla z 50 % až na 100 % během 2 sekund.)
Zvukové signály:
1 pípnutí na začátku vyzařování.
1 pípnutí po 1 sekundě indikuje aktivaci režimu „Pozvolný rozběh“.
1 pípnutí po 10 sekundách vyzařování.
1 pípnutí na konci vyzařování

Doba nabití prázdné baterie:

přibl. 3 hodiny

Podmínky prostředí jednotky:
Provoz

Přeprava a skladování

10°C – 35°C

–20°C – 40°C

(50°F – 95°F)

(–4°F – 104°F)

Relativní vlhkost

45 % – 85 %

45 % – 85 %

Atmosférický tlak

800 – 1060 hPa

500 – 1060 hPa

Teplota

Hmotnost a rozměry:

Dobíjecí jednotka: hmotnost 450 g.
Rozměry: D 140 x Š 58 x V 62 mm
Násadec: hmotnost 150 g (vč. světlovodu).
Rozměry: D 275 mm, max. Ø 24 mm

12.1

Elektromagnetická kompatibilita EN 60601-1-2
VAROVÁNÍ

Zařízení vyžaduje zvláštní opatření pro EMC a musí být zapojeno a spuštěno v souladu s informacemi o EMC
uvedenými v tomto odstavci.
Přenosné a mobilní radiokomunikační přístroje mohou ovlivnit správnou funkci zařízení.
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Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise
Zařízení Translux Wave je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. Zákazník nebo uživatel
zařízení Translux Wave by měl zajistit, že je v takovém prostředí používáno.
Zkouška emisí

Shoda

Elektromagnetické prostředí – pokyny

VF emise CISPR 11

Skupina 1

Zařízení Translux Wave využívá VF energii pouze pro svou
vnitřní funkci. Takže její VF emise jsou velmi nízké a je
nepravděpodobné, že by způsobovaly jakoukoli interferenci
v elektronických zařízeních poblíž.

VF emise CISPR 11

Třída B

Emise harmonického

Třída A

Zařízení Translux Wave je vhodné pro použití ve všech
provozovnách, včetně domácích provozoven a těch přímo
připojených k veřejné nízkonapěťové rozvodné síti, která

proudu IEC 61000-3-2
Emise kolísání napětí /

napájí budovy pro domácí použití.
Vyhovuje

blikání IEC 61000-3-3

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost
Zařízení Translux Wave je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. Zákazník nebo uživatel
zařízení Translux Wave by měl zajistit, že je v takovém prostředí používáno.
Zkouška odolnosti

Zkušební úroveň IEC

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

60601
Elektrostatický

± 6 kV kontaktem

Zařízení pokračuje v práci

Podlahy by měly být dřevěné, betonové

výboj (ESD) IEC

± 8 kV vzduchem

pravidelně a bezpečně.

nebo z keramické dlažby. Pokud jsou

61000-4-2

podlahy pokryty syntetickým
materiálem, relativní vlhkost by měla být
nejméně 30 %.

Rychlé elektrické

± 2 kV pro napájecí

Zařízení pokračuje v práci

Kvalita napájení elektrické sítě by měla

přechodové jevy /

vedení

pravidelně a bezpečně.

být typicky obchodního nebo

skupiny impulzů

± 1 kV pro přívodní /

IEC 61000-4-4

výstupní vedení

Přepětí IEC 61000-

± 1 kV diferenční režim

Zařízení pokračuje v práci

Kvalita napájení elektrické sítě by měla

4-5

± 2 kV běžný režim

pravidelně a bezpečně.

být typicky obchodního nebo

nemocničního prostředí.

nemocničního prostředí.
Krátkodobé poklesy < 5 % UT (> 95 % pokles v Zařízení se může lišit od

Kvalita napájení elektrické sítě by měla

napětí, krátká

UT) při 0,5 cyklu

požadované úrovně

být typicky obchodního nebo

přerušení a pomalé

40 % UT (60 % pokles v

odolnosti s trváním tak

nemocničního prostředí.

změny na vstupech

UT) při 5 cyklech

dlouho, dokud zařízení

stejnosměrného

70 % UT (30 % pokles v

zůstane v bezpečí, nebyla

napájení IEC

UT) při 25 cyklech

zjištěna žádná selhání a
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61000-4-11

< 5 % UT (> 95 % pokles v lze jej se zásahem
UT) na 5 s

obsluhy obnovit do stavu
před testem.

Magnetické pole

3A/m

frekvence napájení

Zařízení pokračuje v práci

Magnetická pole frekvence napájení by

pravidelně a bezpečně.

měla být v úrovních charakteristických

(50 / 60 Hz) IEC

pro typické umístění v typicky

61000-4-8

obchodním nebo nemocničním
prostředí.

POZNÁMKA: UT je střídavé napětí sítě před použitím zkušební úrovně.

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost
Zařízení Translux Wave je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. Zákazník nebo uživatel
zařízení Translux Wave by měl zajistit, že je v takovém prostředí používáno.
Zkouška odolnosti

Zkušební úroveň

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

IEC 60601
Vedená VF

3 Veff 150 kHz až

Zařízení pokračuje Přenosné a mobilní VF komunikační přístroje se nesmějí

energie

80 MHz

v práci pravidelně

používat blíže k jakékoli části zařízení včetně kabelů, než

a bezpečně.

je doporučená separační vzdálenost vypočtená z rovnice

IEC 61000-4-6
Vyzařovaná VF

3 V / m 80 MHz až

platné pro frekvenci vysílače.

2,5 GHz

Doporučená separační vzdálenost

energie

d = 1,2 √P

IEC 61000-4-3

d = 1,2 √P 80 MHz až 800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz až 2,5 GHz
kde (P) je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech
(W) podle výrobce vysílače a (d) je doporučená
separační vzdálenost v metrech (m). Síla polí z pevných
VF vysílačů by měla dle stanovení elektromagnetického
výzkumu lokality být menší než vyhovující hodnota v
každém frekvenčním rozsahu (b). V blízkosti přístrojů
označených následujícím symbolem může dojít k rušení:

Poznámky:
(1) Při 80 MHz a 800 MHz se použije vyšší rozsah frekvence.
(2) Tyto pokyny nemusejí platit pro všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno pohlcováním a
odrazem od staveb, předmětů a lidí.
a) Sílu polí z pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice pro rádio (mobilní / bezdrátové) telefony a pozemní
mobilní radiostanice, amatérské radiostanice, rozhlasové vysílání v pásmu AM a FM a televizní vysílání, nelze
teoreticky přesně předpovědět. Ke zhodnocení elektromagnetického prostředí by měl být kvůli pevným VF
vysílačům uvážen elektromagnetický výzkum lokality. Jestliže naměřená síla pole v místě, kde se používá zařízení
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Translux Wave, přesahuje výše uvedenou úroveň VF shody, je nutné zařízení Translux Wave sledovat, aby se
ověřil normální provoz. Pokud bude zpozorováno abnormální chování, mohou být nezbytná dodatečná opatření
jako změna orientace nebo přemístění zařízení Translux Wave.
b) Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz by síla polí měla být menší než 3 V / m.

Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními VF komunikačními přístroji a zařízením Translux
Wave
Zařízení Translux Wave je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou vyzařovaná VF rušení
sledována. Zákazník nebo uživatel zařízení Translux Wave může zabránit elektromagnetickému rušení dodržováním
minimální vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními VF komunikačními přístroji (vysílači) a zařízením Translux Wave
tak, jak je doporučeno níže, podle maximálního výkonu komunikačního přístroje.
Jmenovitý

Separační vzdálenost podle frekvence vysílače (m)

maximální výkon
vysílače (W)

150 kHz až 80 MHz

80 MHz až 800 MHz

800 MHz až 2,5 GHz

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P

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

U vysílačů s maximální hodnotou jmenovitého výkonu neuvedenou výše lze doporučenou separační vzdálenost (d) v
metrech (m) odhadnout pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde (P) je maximální výstupní výkon vysílače ve
wattech (W) podle výrobce vysílače.
Poznámky:
(1) Při 80 MHz a 800 MHz se použije separační vzdálenost pro vyšší rozsah frekvence.
(2) Tyto pokyny nemusejí platit pro všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno pohlcováním a
odrazem od staveb, předmětů a lidí.

12.2

Identifikační štítek dobíjecí jednotky

Popis symbolů na identifikačním štítku
1

Označení CE.

2

Upozornění, prostudujte si průvodní dokumentaci.

3

Prostudujte si pokyny k použití.

4

Dvojitá izolace (zařízení je v souladu s bezpečnostní třídou II).

5

Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení.
(Platí v Evropském společenství a dalších evropských zemích se systémy
odděleného sběru.)
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6

12.3

Označení MET.

Sériové číslo násadce

Sériové číslo násadce je vyraženo do spodní části
jeho pouzdra.
Vyražené sériové číslo.
13

Záruka

Každá jednotka značky Heraeus Kulzer podléhá před dodávkou striktním kontrolám a výstupní kontrole, aby byl zaručen dokonalý
provoz zařízení. Na všechny nové produkty značky Heraeus Kulzer zakoupené u prodejce nebo dovozce značky Heraeus Kulzer
poskytuje společnost Heraeus Kulzer na materiálové a výrobní závady záruku 2 (dvou) let ode dne nákupu. Během záruční doby se
společnost Heraeus Kulzer zavazuje k bezplatné opravě (nebo výměně, pokud si tak zvolí) součástí produktů považovaných
společností Heraeus Kulzer za závadné.
Není ujednáno žádné ustanovení o úplné výměně produktů značky Heraeus Kulzer.
Společnost Heraeus Kulzer není za žádných okolností odpovědná za jakoukoli přímou nebo nepřímou osobní újmu na zdraví nebo
materiální škodu v následujících případech:
• jednotka nebyla používána k určenému účelu,
• jednotka nebyla používána v souladu s pokyny a specifikacemi popsanými v této příručce,
• elektroinstalace v prostorech, kde je jednotka používána, není v souladu s existující legislativou a příslušnými specifikacemi,
• sestavení, rozšíření, nastavení, úprava a oprava nebyla provedena specializovaným personálem společnosti Heraeus Kulzer,
• podmínky skladování jednotky nebyly v souladu se specifikacemi uvedenými v odstavci 12 (Technické specifikace).
Ze záruky má výjimku poškození při přepravě, škoda způsobená nesprávným používáním nebo nedbalostí, škoda způsobená
připojením ke zdroji napájení jinému než určenému pro zařízení a poškození ovládacích světel, tlačítek a všeho příslušenství. Záruka
pozbude platnosti, pokud je jednotka upravena nebo opravena personálem nepatřícím k zákaznickému servisu. Při záruční reklamaci
zašle zákazník poškozenou jednotku na vlastní náklady prodejci nebo dovozci značky Heraeus Kulzer, u kterého jednotku zakoupil.
Jednotka včetně příslušenství musí být před odesláním dobře zabalena (pokud možno v originálním balení).
Při vracení jednotky k ní musí být přiložena karta obsahující následující informace:
a) jméno, adresa a telefonní číslo vlastníka,
b) jméno a adresa prodejce / dovozce,
c) fotokopie dodacího listu / stvrzenky o koupi jednotky uživatelem, která zobrazuje datum, označení a sériové číslo jednotky,
d) popis závady.
Záruka nekryje přepravu ani jakékoli poškození při přepravě.
V případě škody způsobené nehodou nebo nesprávným použitím, případně vzniklé po skončení záruční doby, budou opravy
vyfakturovány ve výši použitého materiálu a ceny práce.
14

Servis

14.1

Servisní agenti / kontakty v jednotlivých zemích

15

Historie dokumentu
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2012-08

Návrh verze pro prototypy.

2013-09

První vydání.

2014-MM

Redakční úpravy odstavec 2.1, 3.2.1, 7.2, 10, 11, 12 a 12.2.

Změny vyhrazeny.

Dne: 2014-MM

