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Esittely

Kiitos, että valitsit Keeler Vantage Plus epäsuoran oftalmoskoopin. 

Olemme huolehtineet Keelerillä suunnittelussa, kehitystyössä ja valmistuksessa, 
että saat monta huoletonta käyttövuotta. 

Kuitenkin on tärkeää, että luet tämän epäsuoran oftalmoskoopin käyttö- ja 
asennusohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa.
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navigaatiota. Klikkaamaalla "Home' pääset takaisin tälle sivulle

Osana jatkuvaa tyuotekehiyspolitiikkaamme pidätämme oikeuden  muuttaa määritelmiä milloin tahansa ilman erillistä ilmotiusta.
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Symbolit

Lue käyttöohjeet varoituksista, ohjeista ja lisäohjeista

Tämän tuotteen CE merkintä tarkoittaa, että tuote on 
testattu ja se noudattaa lääkinnällisen laitteen 
vaatimuksia 93/42/EEC Medical Device Directive.

Tuplaeristetty

Tyypin B suojaus sähköiskua vastaan
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Varoitukset ja varotoimenpiteet

Varoitus 

• Älä käytä tuotetta jos se on vahingoittunut ja tarkista ajoittain, ettei 

tuotteessa ole vahingoittumisen merkkejä.

• Älä käytä palavien kaasujen läheisyydessä.

• Tämä tuote ei saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa.

• Älä kiinnitä verkkovirta-adapteria vahingoittuneeseen pistorasiaan.

• Kierrä johto turvallisesti ettei siihen kompastu eikä vahoingoita 

käyttäjää.

• Laite ei sisällä käyttäjän huollettavia osia . Ota yhteys 

huoltoedustajaamme lisäohjeita varten.

• US Federal - laki kieltää laitteen myymisen.

• Älä poista lamppua, kun se on kuuma.

• Älä pura paristoa. Se ei sisällä mitään huollettavia osia.

• Älä heitä paristoa tuleen, lävistä sitä tai heitä sitä tavallisiin roskiin. 

• Älä käytä paristoa jos se on epämuodostunut, vuotaa, ruostunut tai se

on näkyvästi vahingoittunut. Käsittele vahingoittunutta tai vuotavaa

paristoa huolella. Jos joudut kosketuksiin elektrolyytin kanssa, pese

kosketuksiin joutunut alue saippualla ja vedellä. Mikäli ainetta on

joutunut silmiin, hae lääkinnällistä apua välittömästi.

Neuvot

• Tämä tuote on suunniteltu toimimaan turvallisesti +10ºC - 35ºC 

lämpötilassa.

• Käytä ainoastaan Keeler virtalähdettä.

• Hävitä paristo paikallisen jätteistä annetun säädöksen mukaisesti

• Ei lasten ulottuville.

• Välttääksesi kondensaation anna laitteen asettua huoneenlämmössä ennen 

käyttöä.

• Vaihtaessasi litiumparistoja, sammuta ensin laite ja aseta sitten uusi 

tilalle 
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Käyttöönotto ja Vantage Plus laitteen käyttö

B

E

Tuotteen kuvaus
A Pääpannan koon säätönuppi

B Pääpannan korkeuden säätönuppi

C Metallinen ulompi kulmapanta

D Kulmapannan kiristysnuppi

E Oftalmoskoopin kulmanuppi

F Litium paristo

G Saranajärjestelmä  

H Aukon valintanuppi
I Suodattimetn säätönuppiF
J Peilin kulman säätö

K Yksilöllinen silmäosa

L Etuikkuna

M HiMag™ Linssi

N Opetuspeili

O Binokulaarinen kappale

P Lamppu ja LED suoja 

Q Kumiset kannet

R Silmäosan optiikka

S Pupillivälin säätö

T Pääpannan säätö
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Vantage Plus käyttö

Pääpannan säätäminen
Pääpannan säätäminen mukavaksi

Säädä leveyttä (A, kuva.1) ja korkeutta (B, kuva 2) 

siten, että laite on tulevasti paikoillaan pään ympärillä 

ja sen päällä.

Oftalmoskoopin kulman kohdistaminen 

Silmäosien ja kaksiokulaarisen kappaleen (O) 

kohdistamiseksi pystysuorassa säädä metallisen 

ulkokulman palkkia (D) tarvittaessa pääpannan 

sivuilla sijaitsevilla kulmapannan kiristysnupeilla 

( kuva 3).

Aseta kaksiokulaarinen kappale (O) mahdollisimman 

lähelle silmiä tai silmälaseja. Näin saadaan aikaan 

mahdollisimman laaja näkökenttä. Löysää kevyesti 

saranamekanismin säätöä (E), jolloin säätö ja kiristys 

voidaan suorittaa pääpannan ollessa oikeassa 

asennossa (kuva 4).

fig.1

fig.3

fig.2

fig.4
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Vantage Plus käyttö

Pupillivälin säädön asetukset (S) 

Koska silmät sijaitsevat erillään toisistaan, on kiinnitettävä erityistä 

huomiota siihen, että optiikat ( silmäosat) asetetaan tarkasti silmien 

eteen .

Aseta aukon valintanuppi (H)aina kohtaan laaja valotusalue.

Aseta esine tai peukalo noin 40 cm etäisyydelle kasvoista ja keskitä se 
vaakasuorassa valotusalueelle. Tämän jälkeen sulje toinen silmä. Säädä 
pupilliväliä toisen käden peukalolla ja etusormella avoimen silmän 
puoleisesta pupillivälin säätimestä ( S) ( kunkin silmäosan alla) siten, 
että esine tai peukalo siirtyy kentän keskelle ja pysyy koko ajan 
valotusalueen keskellä. Toista sama toisen silmän kohdalla.

Himmeän kuvan aikaansaaminen
Yksittäinen himmeä kuva saadaan aikaan seuraavalla tavalla:

Peilikulman säätö(J)
Valo asetetaan pystysuorassa peittämään kaksi kolmasosaa 

näkökentän yläosasta kiertämällä kaksiokulaarisen kappaleen 

molemmilla puolilla sijaitsevia akseleita (J).

Päähimmentimen säätö (T)

Sytytä valo kääntämällä pääpannan säädintä (T)

vastapäivään.

Erilliset kuvat  Himmeä kuva  Päällekkäiset kuvat 
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Vantage Plus käyttö

Suuri

Suuri, pyöreä ja yhtenäinen valotusaukko soveltuu rutiinitutkimuksiin 

kokonaan laajennettujen pupillien kautta. Tässä asennossa peilit ovat edessä 

ja optiikka on divergoitunutta ( hajoava).  

Keskikokoinen 

Keskikokoinen valotusaukko on suunniteltu heijastusten vähentämiseen 

tutkittaessa osittain tai heikosti laajennettua pupillia ( 3 mm). Se on 

ihanteellinen myös silmänpohjan lähempään tarkasteluun. Peili ja optiikka 

ovat keskiasennossa.

Pieni

Tämä valotusaukko on ihanteellinen pienille, laaajentamottomille 

pupilleille. Peili liikkuu taaksepäin ja optiikka konvergoituu 

automaattisesti. 

Aukon asetukset

Aukon koon valinta 

(H)
Voit valita eri aukot kiertämällä 
nuppia(H) 

Keeler Vantage Plus-laitteessa 

on 3 valotusaukkoa jotka 

tarjoavat parhaimman 

stereonäön. Valitetessasi 

valotusaukkoa, valo ja 

katselupeilit säätyvät 

automaattisesti parhaimapaan 

stereonäkemiseen.
Valokulman säätö

Peilit liikkuvat eteenpäin / 
taaksepäin valitessa 
aukkoa

Aukon valinta Suuri/
Keskikokoinen/Pieni
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Vantage Plus käyttö

Suodattimen säätö(I) 
Erilaiset suodattimet ovat 

valittavissa kiertämällä nuppia (I), 

Sininen rengas

Koboltinsininen suodatin fluoreseeniangioskopiaan.

Valkoinen rengas

Kirkas valo ilman suodatinta valitaan kirkkaampaa ja vaaleampaa valoa 

vaativiin, erityisiin patologioihin kohdistuviin tutkimuksiin.

Vihreä rengas 

Punaisuudenpoistosuodatin – tämä suodatin vähentää punaista valoa. Veri 

näkyy siis mustana, siluettina tummaa taustaa vasten.

Hajautin 

Tämä ainutlaatuinen, erityisen laaja hajavalosäde mahdollistaa 

rennnomman tekniikan haasteellisimmissa silmänpohjan tutkimuksissa. 

Tämä valotusaukko on erityisen hyödyllinen aloittelijoille , koska 

pääpannan , kondensoivan linssin ja pupillin välinen oikea kohdistus ei ole 

niin tärkeää koko linssin kuvan aikaansaamiseksi kuin tavallista sädettä 

käytettäessä. 
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Lisävarusteet

HiMag™ Linssin (M) ja opetuspeilin sovitus (N) 
Asentaaksesi HiMag™ linssiä, työnnä se yksinkertaisesti ikkunan 
eteen kuvan osoittamlla tavalla . Poisottaessasi tee päinvastoin.

Kumiset silmäosien kannet
Kumiset silmäosien kannet on tarkoitettu silmälasien suojaamiseksi. Kannet 

on valmistettu kumista hankausten välttämiseksi. Kannet kiinnitetään 

silmäosien päälle.

Plano -linssit
Keeler Vantage Plus laitteen kanssa 

toimitetaan +2 dioptrian 

vakiolinssit. Plano-linssejä on 

saatavana tarvittaessa ja ne 

kiinnitetään paikoillaan kuvan 

esittämällä tavalla (kuva 5).

Skleraaniset painimet 
Skleraalisia painimia tarvitaan ora 

serratan tarkasteluun.

M

N

kuva 5
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Lampun vaihto

Huomautus: Lamppu voi olla 
erittäin kuuma pitkään jatkuneen 
käytön jälkeen.  

Anna lampun jäähtyä ja kytke laite irti 

pistorasiasta. Irrota lamppu laitteen 

takaosasta ja laita uusi lamppu paikoilleen 

varmistaen, että lamppu on suorassa 

aukkoon nähden ja kunnolla kiinnitetty. 
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Langaton virtalähde - Slimline Litium ion

Akun asennus /
vaihto
1. Irrota akku painamalla vapautusnuppia

kuvan osoittamlla tavalla ja nosta akku
pois alustasta.

2. Vaihtaessasi uutta akkua, aseta se alustalle ja 
varmistu, että on kunnolla kohdallaan

1

2

1

2
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1

Paina vapautusnuppia

Langaton virtalähde - Standard Lithium

Akun asennus/ 
vaihto
1. Irrota akku painamalla vapautusnuppia

kuvan osoittamlla tavalla ja nosta akku
pois alustasta.

2. Vaihtaessasi uutta akkua, aseta se
alustalle ja varmistu, että se on
kunnolla kohdallaan.

2



Irrota levy

Vaihda 
sopivaan 
virtalähde- 
adaperiinVirtalähde

Yhdistä lataajaan /   
telakkaan

Lataustelakka

LataustelakkaPaina vapautusnuppia ja vedä ylös

Virtalähteen 
pää

Vara-akku

Vara-akku

Langaton virtalähde 

Lataus
1. Vaihda levy sopivaan verkkoadapteriin ja yhdistä lataajassa olevaan pistokkeeseen.

Vaihda levy sopivaan verkkovirta-
adapteriin ja yhdistä pistoke lataajan 
virtalähteeseen. Litium-lataaja on päällä 
kun se on  kiinnitetty verkkovirtaan. 

2. Aseta vara-akku tai pääpanta
litiumlataajaan kuten kuvassa.

1

2

2
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Pääpannan akunpidike

Vilkkuva Led – Akku vaatii latausta.

Latausasema
Ei merkkivaloa – Akku on latautunut.

Vilkkuva merkkivalo – Top up lataus.

Pysyvä merkkivalo – Nopea lataus.

Akkua voi käyttää milloin tahansa latausvaiheen 

aikana. Lataus alkaa uudelleen kun akku 

asetetaan takaisin lataajaan.

Suuntanuolet lataajassa merkitsevät kumpaa 

akkua milloinkin ladataan.

Slimline 
Litium ion

Standard 
Lithium

NextHome Back
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Langaton virtalähde 

Latausaika - Slimline Litium ion
Indirektiin kiinnitetyn akun täydellinen lataus kestää noin 11/2 
tuntia.

Akku kestää noin tunnin täydellä teholla.

Vara-akun lataus kestää noin 11/2 tuntia. 

Latausaika - Standard Litium
Indirektiin kiinnitetyn akun täydellinen lataus kestää noin 2 

tuntia.

Akku kestää noin 2 tuntia täydellä teholla.

Vara-akun lataus kestää noin 4 tuntia. 
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Langaton virtalähde 

Seinäkiinnitys

Käytä ohessa olevaa asennusmallia 

kohdistaaksesi reiät oikeaan paikkaan. 
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Langaton virtalähde 

Seinäkiinnitys

1

2

3 4Huomautus
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SmartPack ja seinäpakkaus

Tarvikelista
A Kuusikulma-avain 

B Ruuvit

C Ruuvit

D Seinäholkit

E Perusta

F Seinäkiinnitys

G Kiinnitysteippi

H Ladattava akku nro 

EP39 22079

 I  Runko 
J Virtaalähde
K Pistoke /Australia 
L Pistoke /UK 
M Pistoke /Euro 
N Pistoke /USA 

B

B

A C
D

E
F

G

H

I

I

J

K L

M N
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SmartPack ja seinäpakkaus

Pistokkeen asennus
Vaihda alustaan tarvittaessa sopiva pistoke tai käytä IEC 60320 

TYPE 7 yhdistäjää ( ei sisälly pakkaukseen)

Virran muuntaminen
Muunna joko seinäpakkaukseen tai SmartPackiin oheisen 

kuvan mukaisesti.

IEC 60320 TYPE 7 connector
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Yhdistäminen 
Aseta johdot 

pistokkeeseen kuvan 

osoittamlla tavalla. 

Ennen yhdistämistä 

varmistu että 

molempien 

himmentimien 

säätönupit ovat pois 

päältä.

30 mm

Ø 6 x 50 mm

SmartPack ja seinäpakkaus

Seinäpidikkeen asennus
Käytä seinäpistoketta ja ruuveja asentaaksesi 

seinätelineen, kiinnitä kiinnitysteipit kotelon sivuihin 

Latausaika

Lataa akkua 12-14 tuntia ennen 

ensimmäistä käyttöä. Huomio: Yksikkö 

kuumenee latauksen aikana, se on täysin 

normaalia. 

Laitetta voi ladata käytön aikana. 

Normaali akun kesto on 1.5 -5 tuntia 

riippuen latausasetuksista (2 tunnin 

kertalataus tai jatkuva hidas lataus).  
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SmartPack ja 
seinäpakkaus

Nopea 
sykäys s

LED päällä

LED pois päältä

Lataa

Käytössä

Hidas vähittäinen lataus

Akku vähissä

Virtalähteen akku
Aseta tai poista indirektin pistoke tai käännä 

indirekti päälle/ pois päältä

Virtalähde 
• Käännä indirekti päälle/ pois päältä

• Aseta tai poista virtalähde

• Käännä alustan virta päälle/ pois päältä

• Vihreä LED on merkki siitä, että indirekti on 
päällä 

Hidas sykäys

LED Näyttö
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Takuu ja huolto

Laitteessa ei ole itsehuollettavia osia – kaikki ennaltaehkäisevät 

huoltotoimenpiteet saa tehdä vain Keelerin valtuuttama edustaja.

Keeler tuotteella on 3 vuoden takuu (paitsi Vantage Plus “LED” jolla on 5 

vuoden takuu) ja tuote vaihdetaan uuteen , korjataan takuuna 

seuraavissa tapauksissa:-

• Valmistusvirhe

• Virtalähdettä on käytetty ohjeen mukaan
• Ostotodistus liitetty  valituksen mukaan

Akuilla on 1 vuoden takuu ostohetkestä.

Puhdistus: Laitteet

Laitetta saa puhdistaa vain alla olevan ohjeen mukaan. Ei saa 
autoklaavata eikä altistaa nesteelle. Poista laite aina virtalähteestä 
ennen puhdistusta.

Pyyhi ulkoiset pinnat puhtaalla, imukykyisellä nukkaamattomalla 

pyyhkeellä, jota on kostutettu vesi/ puhdistusaineliuoksessa (2% 

tilavuudesta) tai vesi/isopropyylialkoholiliuoksessa (70% 

tilavuudesta).

Varmistu, ettei nestettä pääse laitteen sisään. Varmistu, ettei liina 

ole liian kostea.

Kuivaa pinnat käsin huolellisesti käyttäen nukkaamatonta pyyhettä. 

Hävitä kaikki puhditusvälineet turvallisesti 
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Tekninen tieto

On todistettu, että silmään joutunut pitkäaikainen valoaltistus lisää 

verkkokalvovaurion riskiä. Useat silmäinstrumentit valaisevat 

silmää voimakkaalla valolla. Valon määrä tulee arvioida 

tapauskohtaisesti. Tutkijan tulee joka kerran arvioida minkälaista 

valoa hän käyttää. Liian vähäinen valo saattaa vaikeuttaa 

tutkimusta ja siten voi aiheuttaa pahemman  vaurion kun valosta 

aiheutunut vaurio verkkokalvolle. Kaikesta varotoimista 

huolimatta, vaurio saattaa silti syntyä. Verkkokalvon valovaurio on 

mahdollinen komplikaatio kun halutaan nähdä tarkasti silmän 

rakennetta ja joudutaan käyttämään kirkasta valoa.

 

Kun minkäänlaista näkyvää verkkokalvoirtaumaa ei ole 

havaittavissa , on suositeltavaa, että valaistustaso on niin matalalla 

kuin mahdollista voidakseen silti tehdä tutkimus . Suurin riski on 

pienillä lapsilla ja ihmisillä, joilla on silmävaurio. Riski kasvaa mikäli 

ihminen on altistunut voimakkaalle tutkimusvalolle edellisen 24 

tunnin aikana. Tämä pätee erityisesti silloin kun silmät ovat 

altistuneetverkkokalvokuvaukseen. 
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Tekininen tieto
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Spectral irradiance of Vantage Plus indirect ophthalmoscope at user plane. Spectral irradiance of Vantage Plus LED indirect ophthalmoscope 
at user plane.
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Tekninen tieto

Photochemical source 1mm aperture
radiance (mW cm-2 sr-1)

Aphakic, LA	(305-700nm)	 1.32

Phakic, LB	(380-700nm)	 1.16

Calculated photochemical source radiances

+10ºC to +35 ºC

- 40ºC	to	+70ºC.10%	to	95%	RH

100-240V	–	50/60Hz

12V : 2.5amps

Continuous

Class II equipment

Type B protection against shock

Operation temperature: 
Transportation temperature: 
Input mains data: 
Power supply rating: 
Operation:  
Classification: 

Standards, tested to:
UL	60601-1:2003	 Electrical	safety

IEC	60601-1	 Electrical	safety

IEC	60601-1-2	 EMC

ISO	9022-2:1994	 Optics	and	optical	equipment-	

Environmental	test	methods	-	Cold,	heat	

and humidity.

ISO	9022-3:1994	 Optics	and	optical	equipment	-	

Mechanical stress.

EN	ISO	15004:1997	 Ophthalmic	Instruments	-	Fundamental	

requirement (Bulb/wireless 1).

EN	ISO	15004	-	2:2006	 Ophthalmic	Instruments	-	Fundamental	

requirement	(LED/wireless	2).	Group	1.
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Yhteystiedot

Valmistettu UK:ssa

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
England

Freephone: 0800 521 251
Tel: +44 (0)1753 857177
Fax: +44 (0)1753 827145

Jakelu:

Keeler Instruments Inc. 
456 Parkway
Broomall
PA 19008,
USA

Toll Free: 1 800 523 5620 
Tel: 610 353 4350
Fax: 610 353 7814

As part of our policy of continued product improvement we reserve the right to
alter and/ or amend specifications at any time without prior notice. Patent pending.

Elektroninen jäte 
Euroopan Uninion ja muiden Euroopan maiden voimassa oleva 
asiaankuuluva keräysjärjestelmä 

Tämä merkki tuotteessa tai sen pakkauksessa  ja ohjeissa merkitsee, että se 
on tuotu markkinoille elokuun 2005 jälkeen eikä tuotetta saa laitta 
talousjätteisiin.  

Vähentääkseen ympäristökuormitusta  ( WEEE Waste Electrical Electronic 
Equipment) suosittelemme, että tuote kierrätetään ja uudelleen käytetään. 

Mikäli haluat lisätietoa kierrätyksestä, ota yhteys  B2B Compliance on 01691 
676124 (+44 1691 676124).

EP59-19017	Issue	B




