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Значение на маркировките
Върху оптичните челни осветители на Long Island Technology Group може да има етикети с тези 
предупредителни маркировки. Спазвайте тези указания.

Предупредителен знак „Внимание!“ служи за обозначаване на всички 
предупреждения, мерки за безопасност и указания за употреба, които се съдържат  
в дадено ръководство.
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Предупреждения и техника на безопасност
Потребителите на изделието трябва да преминат подробно обучение за извършване на съответните 
медицински процедури. Освен това те трябва да се запознаят и да разберат настоящото ръководство  
на потребителя за този челен осветител и цялото оборудване, използвано с него.

 ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГА НЕ изваждайте фиброоптичния кабел от челния осветител, докато 
свети. Ярката светлина, излъчвана от върха на кабела, може да причини повреди  
или наранявания.

 ! Преди да пристъпите към употреба на изделието, внимателно се запознайте с ръководството  
за неговата експлоатация.

 ! НЕ използвайте изделието, ако опаковката му е нарушена.

 ! НЕ насочвайте светлината към очите. Това може да ги увреди.

 ! Избягвайте продължителен контакт с челния осветител, докато работи, тъй като е възможно  
да е силно нагрят.

 ! Да се използва само изолиран фиброоптичен кабел.

 ! Стандартното работно разстояние е минимум 40 cm (16 инча). При работа на по-близко 
разстояние се изисква особена предпазливост.

 ! НЕ използвайте изделието за директно осветяване на окото.

 ! НЕ използвайте няколко изделия едновременно за осветяване на една и съща площ. 
Високоинтензивното осветление може да увреди тъканите.

 ! Изделието AtoNTM трябва да се използва само с изделия и аксесоари на компаниите  
BFWTM/Long Island Technology Group.

 ! Изделието AtoNTM е изпитано с продуктите ChromalumeTMи HatterasTM на BFWTM и с фиброоптични 
кабели на BFWTM. Потребителят носи пълна отговорност за безопасността при използване на 
изделието с други продукти.

 ! Само по лекарско предписание: съгласно федералното законодателство на Съединените 
американски щати това изделие може да се продава или поръчва само от  
медицински специалисти.

 ! НЕ използвайте изделието за цели, различни от предназначението му.

 ! НЕ отваряйте изделието. В изделието няма вътрешни компоненти, които подлежат на  
техническо обслужване.
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Предупреждения и техника на безопасност

 ! Дисталният и проксималният край на фиброоптичния кабел могат да се нагреят по време на 
употреба. Оставете кабела да изстине, преди да го изключите.

 ! Изделието AtoNTM на BFWTM трябва да се използва само от квалифициран персонал.

 ! Използвайте само с фиброоптични кабели на BFWTM.

 ! За оптимална работа използвайте светодиоден светлинен източник HatterasTM.

 ! НЕ потопявайте изделието или неговите компоненти в течност.

 ! НЕ подлагайте изделието AtoNTM на силни удари, включително, но не само, изпускане на 
изделието на пода.

 ! НЕ поставяйте фиброоптичния кабел BFW TM в порт, различен от ACMI/BFWTM.  Използването  
в други портове може да доведе до повреда на фиброоптичния кабел или светлинния източник.

 ! НЕ извършвайте конструктивни изменения в оборудването.

Предназначение
 Фиброоптичният челен осветител AtoNTM на BFWTM служи за осигуряване на допълнително, 
постоянно и контролирано осветление при използване със светлинен източник. Изделието е 
предназначено за употреба в операционни зали. Максималната производителност се постига при 
използването му в комплект със светодиоден светлинен източник HatterasTM на BFWTM. Допълнителното 
удобство на системата AtoNTM се състои в това, че осветителят се разполага между очите на медицинския 
специалист и светлинният лъч винаги е насочен в точната посока на гледане на лекаря.
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Общи сведения

Описание на системата
 Фиброоптичният челен осветител AtoNTM на BFWTM представлява система от лещи с антиотража-
телно покритие, снабдена с ирисова диафрагма за регулиране на диаметъра на светлинното петно, със 
здрав пластмасов корпус с прецизен алуминиев държач на системата от лещи. Подвижната долна част 
на осветителя може да се завърта наляво и надясно, което улеснява насочването на светлинния лъч.

Както е показано по-долу, изделието е монтирано към лента за глава и може да се носи на главата от 
медицинския специалист. Системата за монтиране на лента се регулира, за да бъде удобна за носене  
и позволява регулиране на мястото на осветителя между очите на потребителя, за да не се създава 
сянка. Изделието AtoNTM разполага и с механизъм за регулиране на ирисовата диафрагма, благодарение 
на което диаметърът на светлинното петно може да се променя само с едно завъртане на регулатора за 
ирисова диафрагма.

Предлагат се два модела лента — класически модел от пластмаса, като показания по-долу, снабден  
с копчета за регулиране на размера, и модел Key West, който е по-лек и по-удобен.

CB

D

A E
A. Фиброоптичен челен осветител AtoNTM 

B. Лента за глава (аксесоар)
  Класическа лента (вж. по-горе)
  Лента Key West (не е показана)

C. Фиброоптичен кабел
D. Светодиоден светлинен източник HatterasTM

E. Клипсове за закачване към медицинско облекло
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Монтаж и експлоатация
Фиброоптичен челен осветител AtoNTM

A B C D E (inset)
A. Предна леща на челния осветител
B. Регулиращ пръстен за  

ирисова диафрагма
C. Вход за фиброоптичен кабел
D. Свързващ елемент
E. Прахозащитни капачки AtoNTM

Работа с фиброоптичния челен осветител 
1. Свалете прахозащитните капачки (E) от фиброоптичния челен осветител.
2. Поставете дисталния край на фиброоптичния кабел във входа за кабела (B) на осветителя.
3. При поставяне на кабела в осветителя го въведете докрай, докато чуете и усетите отчетливо изщракване.
4. НЕ ДОКОСВАЙТЕ ДИСТАЛНИЯ КРАЙ, ПРЕДИ ДА Е ИЗСТИНАЛ. За да извадите дисталния край, 

внимателно огънете кабела в посоката на кабела, докато чуете изщракване, което означава, че 
фиброоптичният кабел е изваден от осветителя.

5. Долната част на осветителя може да бъде обърната леко наляво и надясно за по-лесно насочване 
на светлинния лъч.

6. Синият пръстен служи за регулиране на ирисовата диафрагма (B), като по този начин се променя 
размерът на светлинното петно, проектирано от осветителя.

7. Свързващият елемент (D) може да се регулира за вертикално насочване и регулиране на положението.
8. За да предпазите осветителя от прах, в случай че няма да се използва за продължителен период  

от време, сменете прахозащитните капачки (E) преди съхранение.

ВНИМАНИЕ: ПРОКСИМАЛНИЯТ КРАЙ НА 
КАБЕЛА МОЖЕ ДА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОРЕЩ 

СЛЕД ИЗВАЖДАНЕ ОТ СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК.
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Монтаж и експлоатация
Фиброоптичен кабел

A B C D
E F G H

 
 
 

Забележки относно използването на фиброоптичния кабел:
1. Свалете прахозащитната капачка (C), намираща се в края на фиброптичния кабел.
2. Уверете се, че клипсовете (D) са на място и са добре закрепени.
3. Извадете фиброоптичния кабел от светлинния източник, като придържате фиксатора (A), за да не 

повредите кабела.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОКСИМАЛНИЯТ И ДИСТАЛНИЯТ КРАЙ НА КАБЕЛА МОГАТ ДА БЪДАТ 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОРЕЩИ.
4. За да предпазите фиброоптичния кабел от прах, в случай че няма да се използва за продължителен 

период от време, сменете прахозащитната капачка (E) преди съхранение.

A. Фиксатор за кабел
B. Проксимален край
C. Прахозащитна капачка
D. Клипсове за закачване към 

медицинско облекло
E. Фиксатор за кабел 

 

F. Фиксатор за лента
G. Фиксатор за кабел
H. Дистален край
 
 
 

Типове фиброоптични кабели:
Фиброоптичен кабел 9860 7’  
на BFWTM

Фиброоптичен кабел 9865 10’  
на BFWTM

Армиран фиброоптичен кабел със 
спираловидна намотка 9866: 10’  
на BFWTM
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Монтаж и експлоатация
Класическа лента

A

B

C D E

 

 
Указания за употреба:

1. Поставете дисталния край (A) на фиброоптичния кабел в горната част на челния осветител AtoNTM  
на BFWTM.

2. Натиснете края на кабела доколкото е възможно, докато се чуе изщракване.
3. Насочете кабела от лявата страна на лентата (при класическия модел).
4. Закрепете кабелния фиксатор (C) на кабела със скобата (B), която се намира отстрани на лентата.
5. Закрепете кабела със скобата (B) в задната част на лентата.
6. Регулирайте лентата, така че да е удобна.
7. Ако няма да използвате лентата, поставете калъфите против прах, за да предпазите оптиката. 
8. За по-удобно носене на лентата използвайте най-близкия клипс (D).
9. За да предотвратите повреда и измъкване на кабела, когато е изключен от светлинния източник, 

закрепете кабела с клипса (D), който се намира най-близо до проксималния край на кабела.

A. Дистален край
B. Фиксиращи ленти
C. Фиксатор за кабел
D. Клипсове за закачване към  

медицинско облекло
E. Проксимален край

 
 
 

Варианти за комплектоване на челния осветител AtoNTM  
(с класическа лента):
BFW 1248: само оптика
BFW 1265: AtoNTM с класическа лента, без фиброоп-
тичен кабел
BFW 1200: AtoNTM с класическа лента с фиброоптична  
система BFW 9866
BFW 1255: AtoNTM с класическа лента с фиброоптичната  
система BFW 9865
BFW 1260: AtoNTM с класическа лента с фиброоптичната  
система BFW 9860
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Монтаж и експлоатация
Лента Key West

A B

 
 

Указания за употреба:
1. Поставете дисталния край на фиброоптичния кабел в горната част на челния осветител AtoNTM на BFWTM.
2. Натиснете края на кабела доколкото е възможно, докато се чуе изщракване.
3. Насочете кабела от лявата страна на лентата (за лента Key West).
4. Закрепете кабела с фиксиращата лента (A), която се намира в предната част на лентата.
5. Закрепете кабела със скобата (B) в клипса в задната част на лентата.
6. Регулирайте лентата с лентичките в задната ѝ част, така че да бъде удобна.
7. Дръпнете лентичките, за да затегнете лентата.
8. Ако няма да използвате лентата, поставете калъфите против прах върху челния осветител  

и фиброоптичния кабел, за да предпазите оптиката.
9. За по-удобно носене на лентата използвайте най-близкия клипс.
10. За да предотвратите повреда и измъкване на кабела, когато е изключен от светлинния източник, 

закрепете кабела с клипса, който се намира най-близо до проксималния край на кабела.

A. Фиксираща лента
B. Фиксатор за кабел

 
 
 
 

Варианти за комплектоване на челния осветител 
AtoNTM (с лента Key West):
BFW 1267: AtoNTM с лента Key West, без 
фиброоптичен кабел
BFW 1252: AtoNTM с лента Key West и фиброоптична 
система BFW 9866
BFW 1257: AtoNTM с лента Key West и фиброоптична 
система BFW 9865
BFW 1262: AtoNTM с лента Key West и фиброоптична 
система BFW 9860
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Монтаж и експлоатация
Сглобяване

A

B

C

D

E
F

H

G

A. Лента (на снимката е показан класическият модел)
B. Челен осветител
C. Винт с полуобла глава
D. Болт
E. Стопорен винт
F. Шайба, 4 бр.
G. Плоска отвертка
H. Шестограмен ключ

 ! НЕ използвайте осигурител за резби върху свързващите елементи. Неспазването на това 
изискване може да доведе до непоправими повреди на свързващите елементи, което от  
своя страна да доведе до опасни ситуации.
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Монтаж и експлоатация
Разглобяване на челния осветител

1. Свалете съединението с помощта на шестограмния гаечен ключ и кръстатата отвертка.

2. Свалете съединението с помощта на плоската отвертка и кръстатата отвертка.
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Монтаж и експлоатация
Монтаж на челния осветител

1. Поставете шайбата върху болта, така че вдлъбнатата страна да сочи нагоре.

2. Поставете болта заедно с шайбата в отвора на лентата.
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Монтаж и експлоатация
3. Поставете още две шайби върху болта. Вдлъбнатата страна на долната шайба трябва да сочи 

надолу, а вдлъбнатата страна на горната шайба трябва да сочи нагоре.

4. Поставете носещия механизъм на челния осветител и още една шайба така, че вдълбаната ѝ страна 
да сочи надолу.
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Монтаж и експлоатация
5. Закрепете болта с винт и затегнете съединението с помощта на плоска и кръстата отвертка. 

6. Поставете стопорния винт във винта с полуобла глава и фиксирайте съединението с помощта  
на шестограмен ключ и кръстата отвертка.
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Почистване и техническа поддръжка
Челен осветител

1. Почиствайте компонентите на AtoNTM с напоена със спирт салфетка.
2. Оптичните лещи се почистват само със специални кърпички или салфетки за лещи.
3. Почиствайте насъбралия се прах с флакон със сгъстен въздух.

 ! НЕ изливайте почистващ препарат непосредствено върху повърхността на изделието AtoNTM.

 ! НЕ стерилизирайте и не почиствайте чрез интензивно нагряване или навлажняване на изделието, 
тъй като това може да го повреди

 ! СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА потопяване на оптичната система в течности.

ЗАБЕЛЕЖКА. Повреждането на която и да е част от системата поради използване на неподходящ 
почистващ препарат или начин на почистване води до анулиране на гаранцията.
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Варианти за комплектоване на изделието
Фиброоптичният челен осветител AtoNTM се предлага с 2 модела ленти и 3 типа фиброоптични кабели.

Ленти:
1. Класическата лента представлява обикновена твърда пластмасова лента, вж. снимката на страница 

8 в това ръководство.
2. Лентата Key West е олекотена и еластична, вж. страница 9 в това ръководство.

Фиброоптични кабели:
1. Фиброоптичен кабел BFW с дължина 2,1 m, не армиран.
2. Фиброоптичен кабел BFW с дължина 3,0 m, не армиран.
3. Фиброоптичен кабел със спираловидна намотка BFW с дължина 3,0 m, армиран

Таблица на вариантите на комплектоване:

Челен 
осветител

Лента Фиброоптичен 
кабел

Кат. № на BFW

AtoN Няма Няма 1248

Класически 
модел

Няма 1265

2,1 m 1260

3,0 m 1255

Спираловидна 
намотка, 3,0 m

1200

Key West Няма 1267

2,1 m 1252

3,0 m 1257

Спираловидна 
намотка, 3,0 m

1262
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Спецификации
Класификация
Класификация и тип Клас I: медицински аксесоари, медицинско 

оборудване с общо предназначение, отговарящо 
на изискванията за механична  
и пожарна безопасност.

Механични характеристики
Д x Ш x В 0,47 x 0,6 x 0,03 m
Тегло 43 g

Експлоатационни условия
Употреба 15 - 26,7 °C (60 - 80 °F)
Съхранение 0 до 40 °C (23 до 104 °F)
Относителна влажност 45 - 75 %
Налягане/Надморска височина 860 - 1060 hPa/2000 m

Технически характеристики
Диаметър на светлинното петно 10,1 до 1,2 cm
Регулиране на размера на петното Ирисова диафрагма, механично управление
Одобрени типове фиброоптичен кабел BFWTM 9860, 9865, 9866
Одобрен светлинен източник BFWTM HatterasTM, ChromalumeTM
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Отстраняване на неизправности и обслужване
Признак Вероятна причина Решение

Изделието не свети.

Светлинният източник  
е изключен. Включете светлинния източник.

Фиброоптичният кабел  
е повреден. Заменете фиброоптичния кабел.

Челният осветител AtoNTM  
е повреден.

Изпратете челния осветител на 
производителя за ремонт.

Размерът на 
светлинното петно не 
може да се регулира.

Ирисовата диафрагма  
е повредена.

Изпратете челния осветител на 
производителя за ремонт.

Слабо излъчване  
на светлина.

Повреда на  
фиброоптичния кабел. Сменете фиброоптичния кабел.

Слабо излъчване от светлинния 
източник. Сменете светлинния източник.

Челният осветител AtoNTM  
е повреден.

Изпратете челния осветител на 
производителя за ремонт.

Гаранционно обслужване
Гаранцията включва резервни части и труд, като покрива производствени дефекти на посочените  
по-долу компоненти на изделието AtoNTM при нормалната му употреба в продължение на 1 (една) 
година, считано от датата на негово закупуване от компанията Long Island Technology Group.
• Светодиодна оптична система
• Лента
• Свързващ елемент

Гаранцията не покрива изделията, повредени в резултат на:
• Авария, неправилна употреба, злоупотреба или внесени конструктивни изменения.
• Техническо обслужване, осъществявано от неупълномощено лице.
• Използване на аксесоари, които не са утвърдени от производителя.
• Свързване към неправилен светлинен източник.

При всички случаи компанията Long Island Technology Group си запазва правото да определя причините 
за всички неизправности в работата на изделието и по свое усмотрение да определя степента на 
повреда или ремонта, покриван от тази гаранция.

Адрес за запитвания:
Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
САЩ
www.litgp.com
support@litgp.com
Тел.: (631)-270-4463
Факс: (631)-414-7078

http://www.litgp.com
http://www.litgp.com
mailto:support%40litgp.com?subject=
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60 Carolyn Blvd, Farmingdale NY 11735
(631) 270-4463 litgp.com

Scan Here to See All Long 
Island Technology GroupTM 

Manuals
Or Visit: http://www.litgp.com/manuals

Редакция 2.2    30.09.2019 г.

Чупливо съдържание, бъдете внимателни при употреба.

Съответства на:
IEC 60601-1, издание 3, IEC 60601-1-2, издание 3
AAMI ES60601-1, издание 1, CSA C22.2 NO 60601-1:08, издание 2

Произведено от Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd, Farmingdale, NY 11735

Сканирайте тук, за да видите 
всички материали, издадени от 
Long island Technology GroupTM

или посетете: http://www.litgp.com/manuals

Технология на


