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Symbolbeskrivelse
Disse vigtige symboler kan fremkomme på din optiske pandelampe fra Long Island Technology Group.  
Bemærk venligst deres betydning.

Bemærk: Læs denne brugerhåndbog for information om alle advarsler, forholdsregler  
og brugsanvisninger.
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Advarsler og forholdsregler
Brugerne af dette produkt skal trænes grundigt i relevante medicinske indgreb. De bør også læse og forstå 
denne brugerhåndbog for pandelampen, og alt det udstyr, der bruges sammen med den.

 ! ADVARSEL! Det fiberoptiske kabel må ALDRIG kobles fra pandelampen, mens den lyser. Det kraftige 
lys, der udsendes fra spidsen af kablet, kan forårsage skader eller trauma

 ! Læs og forstå brugerhåndbogen for udstyret, før du anvender enheden.

 !MÅ IKKE bruges, hvis emballagen er beskadiget.

 !MÅ IKKE lyses direkte i øjne. Dette kan medføre øjenskade

 ! Undgå langvarig kontakt med pandelampen under brug, da den kan være meget varm

 ! Det fiberoptiske kabel skal være ikke-konduktivt

 ! Standard arbejdsafstand er min. 40 cm. Udvis forsigtighed, hvis du arbejder ved mindre afstand

 ! DU MÅ IKKE bruge udstyret til at oplyse øjet direkte

 ! DU MÅ IKKE anvende flere enheder samtidigt til at oplyse det samme område. Oplysninger med høj 
intensitet kan forårsage vævsskade

 ! Anvend kun AtoNTM med BFWTM/Long Island Technology Group produkter og tilbehør.

 ! AtoNTM er blevet testet med ChromalumeTM- og HatterasTM BFWTM-produkter og BFWTM fiberoptiske kabler. 
Brugeren er ansvarlig for sikkerheden, hvis det anvendes sammen med andre produkter

 ! Receptpligt: Den føderale lovgivning i USA begrænser salg af dette udstyr til eller efter ordination fra 
sundhedspersoner

 ! DU MÅ IKKE anvende dette udstyr til noget andet end den tilsigtede anvendelse.

 ! DU MÅ IKKE åbne udstyret. Der er ingen komponenter, der kan serviceres, i udstyret
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Advarsler og forholdsregler

 ! De distale og proksimale ender af det fiberoptiske kabel bliver varmt under brug. Lad kablet afkøle,  
før du kobler det fra

 ! Kun kvalificeret personale må betjene BFWTM AtoNTM

 !Må kun bruges med BFWTM fiberoptiske kabler

 ! For optimal ydeevne anvendes HatterasTM LED-lyskilde

 ! DU MÅ IKKE nedsænke udstyret eller nogen af dets komponenter i væske

 ! DU MÅ IKKE udsætte AtoNTM for kraftige stød, hvilket inkluderer, men er ikke begrænset til, at tabe udstyret 
på gulvet

 ! DU MÅ IKKE indsætte BFWTM fiberoptisk kabel i andre porte end en ACMI/BFWTM-port. Hvis du anvender 
andre porte, kan det medføre skader på det fiberoptiske kabel eller lyskilden.

 ! Dette udstyr MÅ IKKE modificeres

Tilsigtet anvendelse
BFWTM AtoNTM fiberoptisk pandelampe er udstyr, som er beregnet til at give en ekstra, konstant og kontrolleret 
oplysning, når det anvendes sammen med en lyskilde. Dette udstyr er beregnet til at blive anvendt på operationstuer. 
Der opnås maksimal ydeevne, når det anvendes sammen med BFWTM HatterasTM LED-lyskilde. Fordelen ved AtoNTM-
systemet er, at lyset placeres midt imellem lægens øjne, hvilket gør, at lyskilden altid er lige præcis i lægens synsretning.
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Oversigt

Systembeskrivelse
BFWTM AtoNTM fiberoptisk pandelampe er fremstillet af en holdbar plastikindkapsling, hvori en præcisions-
linsesystemholder af aluminium med linser af glas, med antirefleksbehandling, og et Spot, hvor iris kan justeres. 
Udstyret er artikuleret, dvs. den nedre del af lyset kan drejes til venstre og højre, for at gøre det nemmere at sigte.

Som vist nedenfor er udstyret monteret på et pandebånd, så sundhedspersonen kan bære pandelampen på sit hoved. 
Monteringssystemet for pandebåndet kan justeres, så det får en behagelig pasform, og det er muligt at justere lyset,  
så det kan placeres mellem brugerens øjne, så der ikke opstår skygger fra oplysningen. AtoNTM har også irisjustering,  
så diameteren af spotlyset nemt kan justeres ved at dreje på iriskontrollen.

Pandebåndet fås i to udgaver, det klassiske pandebånd, som vist nedenfor, der består af plastik med knapper, 
hvor størrelsen kan justeres, og Key West-pandebåndet, der er designet, så det er lettere og mere behageligt.

CB

D

A E
A. AtoNTM fiberoptisk pandelampe
B. Pandebånd (tilbehør)

  Klassisk pandebånd (vist ovenfor)
  Key West-pandebånd (ikke vist)

C. Fiberoptisk kabel
D. HatterasTM LED-lyskilde
E. Tøjklips
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Samling og funktion
AtoNTM fiberoptisk pandelampe

A B C D E (inset)
A. Pandelampens forreste linse
B. Ring til irisjustering
C. Fiberoptisk kabel input
D. Samlingsled til montering
E. AtoNTM støvdæksler

Betjening af fiberoptisk pandelampe:
1. Fjern støvdækslerne (E) fra den fiberoptiske pandelampe.
2. Installer den distale ende af det fiberoptiske kabel i inputtet for pandelampens optiske kabel (B).
3. Når du installerer kablet i pandelampen, skal du sikre, at du sætter det grundigt i, indtil du kan høre  

og føle et klik.
4. SØRG FOR, AT DEN DISTALE ENDE ER AFKØLET, FØR DU RØRER VED DEN. Når du fjerner den distale ende 

af det fiberoptiske kabel, skal du forsigtigt bøje det i det fiberoptiske kabels retning, hvilket vil hjælpe med 
at klikke kablet ud af pandelampen.

5. Den nedre del af pandelampen kan drejes lidt til venstre og højre, for at gøre det nemmere at sigte med lyset.
6. Den blå ring er irisjusteringen (B). Den kan bruges til at justere størrelsen på pandelampens spot.
7. Monteringssamlingen (D) kan justeres for det lodrette sigte og justering af positionen.
8. Hvis pandelampen ikke skal bruges i lang tid, skal støvdækslerne (E) sættes på igen inden opbevaring,  

for at forhindre støvansamling.

FORSIGTIG: DEN PROKSIMALE ENDE AF KABLET 
KAN VÆRE EKSTREMT VARM, NÅR DEN FJERNES 

FRA LYSKILDEN.
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Samling og funktion
Fiberoptisk kabel

A B C D
E F G H

Kommentarer til anvendelsen af det fiberoptiske kabel:
1. Fjern støvdækslet (C) fra enden af det fiberoptiske kabel.
2. Sørg for, at tøjklipsene (D) er på plads og er fæstnet forsvarligt.
3. Når du fjerner det fiberoptiske kabel fra lyskilden, skal du holde i spændingsaflastningen (A) for at undgå 

at beskadige kablet.
FORSIGTIG: DE PROKSIMALE OG DISTALE ENDER AF KABLET KAN VÆRE EKSTREMT VARME.
4. Hvis det fiberoptiske kabel ikke skal bruges i lang tid, skal støvdækslet (C) sættes på igen inden opbevaring, 

for at forhindre støvansamling.

A. Spændingsaflastning
B. Proksimal ende
C. Støvdæksel
D. Tøjklips
E. Spændingsaflastning

F. Spændingsaflastning af pandebånd
G. Spændingsaflastning
H. Distal ende

Typer af fiberoptiske kabler:
BFWTM 9860 7” fiberoptisk kabel
BFWTM 9865: 10” fiberoptisk kabel
BFWTM 9866: 10” fiberoptisk kabel 
forstærket med en Cobra-spiral
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Samling og funktion
Klassisk pandebånd

A

B

C D E

Brugsanvisning:
1. Indsæt den distale ende (A) af det fiberoptiske kabel i den øvre del af BFWTM AtoNTM fiberoptisk pandelampe.
2. Skub kabelenden ind, indtil den ikke kan komme længere, og klikker på plads.
3. Før kablet rundt om den venstre side på det klassiske pandebånd.
4. Før spændingsaflastningen (C) på kablet ind i positionsstroppen (B), som befinder sig på siden af pandebåndet.
5. Før kablet ind i positionsstroppen (B) bagpå pandebåndet.
6. Juster pandebåndet for en behagelig pasform.
7. Hvis du ikke bruger pandebåndet, sætter du støvdækslerne på for at beskytte optikken.
8. Anvend tøjklipsen (D) tættest på pandebåndet for komfort.
9. Anvend tøjklipsen (D) tættest på den proksimale ende af kablet, når du frakobler lyskilden, for at undgå  

at trække i og beskadige kablet.

A. Distale ende
B. Positionsstropper
C. Spændingsaflastning
D. Tøjklips
E. Proksimale ende

AtoNTM-konfigurationer (klassiske pandebånd):
BFW 1248: kun optik
BFW 1265: AtoNTM Klassisk uden fiberoptisk kabel (F/O)
BFW 1200: AtoNTM Klassisk med BFW 9866 F/O
BFW 1255: AtoNTM Klassisk med BFW 9865 F/O
BFW 1260: AtoNTM Klassisk med BFW 9860 F/O
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Samling og funktion
Key West pandebånd

A B

Brugsanvisning:
1. Indsæt den distale ende af det fiberoptiske kabel i den øvre del af BFWTM AtoNTM fiberoptisk pandelampe.
2. Skub kabelenden ind, indtil den ikke kan komme længere, og klikker på plads.
3. Før kablet rundt om den venstre side på Key West-pandebåndet.
4. Før kablet under positionsstroppen (A), som befinder sig foran på pandebåndet.
5. Før kablets spændingsaflastning (B) ind i klipsen bagpå pandebåndet.
6. Juster pandebåndet ved at benytte stropperne bagpå båndet for en behagelig tilpasning.
7. Træk i stropperne for at stramme pandebåndet.
8. Hvis du ikke bruger pandebåndet, sætter du støvdækslerne på pandelampen og det fiberoptiske kabel  

for at beskytte optikken.
9. Anvend tøjklipsen tættest på pandebåndet for komfort.
10.  Anvend tøjklipsen tættest på den proksimale ende af kablet, når du frakobler lyskilden, for at undgå  

at trække i og beskadige kablet.

A. Positionsstrop
B. Spændingsaflastning

AtoNTM-konfigurationer (Key West-pandebånd):
BFW 1267: AtoNTM Key West uden fiberoptisk kabel (F/O)
BFW 1252: AtoNTM Key West med BFW 9866 F/O
BFW 1257: AtoNTM Key West med BFW 9865 F/O
BFW 1262: AtoNTM Key West med BFW 9860 F/O
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Samling og funktion
Montering af samling

A

B

C

D

E
F

H

G

A. Pandebånd (den klassiske version er vist)
B. Pandelampe
C. Nitte
D. Bolt
E. Sætskrue
F. 4 x spændeskiver
G. Skruetrækker med lige kærv
H. Unbraconøgle

 ! DU MÅ IKKE bruge gevindlim i samlingen. Kan forårsage skader på samlingen, som ikke kan udbedres, 
hvilket kan føre til farlige situationer
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Samling og funktion
Sådan fjernes pandelampen

1. Brug Unbrakonøglen og stjerneskruetrækkeren til at løsne bindingen.

2. Anvend den ligekærvede skruetrækker og stjerneskruetrækkeren til at skrue bindingen af.
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Samling og funktion
Sådan monteres pandelampen

1. Placer en spændeskive på bolten med den konkave side opad.

2. Placeer bolten med spændeskiven i pandebåndsbeslaget.
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Samling og funktion
3. Placer to spændeskiver mere på bolten. Den nederste spændeskive med den konkave side nedad, og den 

øverste spændeskive med den konkave side opad.

4. Sæt pandelampens stang og endnu en spændeskive på med den konkave side nedad.
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Samling og funktion
5. Skru skruen ind i bolten, og stram klemmen med den ligekærvede skruetrækker og stjerneskruetrækkeren. 

6. Placer sætskruen i nitten og lås klemmen med Unbrakonøglen og stjerneskruetrækkeren.
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Rengøring og vedligeholdelse
Pandelampe

1. Rengør AtoNTM-komponenterne med en spritserviet.
2. Brug kun en linseklud eller linsepapir på overfladen af den optiske linse.
3. Brug komprimeret luft til at fjerne alle støvansamlinger.

 ! DER MÅ IKKE hældes rengøringsvæske direkte på overfladen af AtoNTM.

 ! DER MÅ IKKE anvendes nogen steriliseringsteknik eller rengøringsprocedure, der anvender kraftig 
varme eller fugtighed, da det vil beskadige udstyret.

 ! Optikken MÅ ALDRIG nedsænkes i nogen form for væske.

BEMÆRK. Hvis nogen af delene af systemet beskadiges ved brug af forkerte rengøringsmidler eller en forkert 
rengøringsprocedure, annulleres alle garantier.



16

Produktkonfigurationer
AtoNTM fiberoptisk pandelampe fås med 2 forskellige pandebånd og 3 typer fiberoptisk kabel:

Pandebånd:
1. Det klassiske pandebånd er den traditionelle type af hård plastik, vist på side 8 i denne håndbog.
2. Key West-pandebåndet er en fleksibel letvægtstype, vist på side 9 i denne håndbog.

Fiberoptiske kabler:
1. 7” langt BFW-type fiberoptisk kabel. Ikke forstærket
2. 10” langt BFW-type fiberoptisk kabel. Ikke forstærket
3. 10” Cobra BFW-type fiberoptisk kabel. Forstærket

Konfigurationstabel:

Pandelampe Pandebånd Fiberoptisk kabel BFW varenr.
AtoN Ingen Ingen 1248

Klassisk Ingen 1265

7” 1260

10” 1255

10” Cobra 1200

Key West Ingen 1267

7” 1252

10” 1257

10” Cobra 1262
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Specifikationer
Klassifikation
Klassifikation & Type Klasse I: Medicinsk udstyr, generelt medicinsk udstyr 

hvad angår brand og mekaniske farer

Mekanisk
LxBxH 1,85” x 2,34” x 1,27”
Vægt 43 g

Miljø
Funktion 15 °C til 26,7 °C
Opbevaring 0 °C til 40 °C
Relativ luftfugtighed 45% - 75%
Tryk/elevation 860 - 1.060 hPa/2.000 m

Ydeevne
Størrelse af oplysningsspot 4” til 0,5” diameter
Spotkontrol Iris, mekanisk kontrol
Godkendt fiberoptisk kabel BFWTM 9860, 9865, 9866
Godkendt lyskilde BFWTM HatterasTM, ChromalumeTM
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Fejlfinding og service
Symptom Muligt problem Løsning

Intet lys-output
Der er slukket for lyskilden Tænd for lyskilden

Det fiberoptiske kabel er i stykker Udskift det fiberoptiske kabel

AtoNTM er i stykker Send pandelampen tilbage  
til producenten til reparation

Kan ikke ændre  
på spotstørrelsen

Iris er gået i stykker Send pandelampen tilbage  
til producenten til reparation

Lavt lys-output
Beskadiget fiberoptisk kabel Udskift det fiberoptiske kabel

Lyskildens output er lavt Udskift lyskilden

AtoNTM er i stykker Send pandelampen tilbage  
til producenten til reparation

Garanti og service

Garanti mod produktionsfejl gælder for de følgende komponenter af AtoNTM under normal brug i et (1)  
år fra salgsdatoen fra Long Island Technology Group (inkluderer dele og arbejdskraft).
• LED-optik
• Pandebånd
• Montering af samling

Garantien gælder ikke produkter, der beskadiges på følgende måde:
• Uheld, forkert brug, misbrug eller hvis der udføres ændringer
• Servicering af uautoriserede personer
• Brug med uautoriseret tilbehør
• Tilslutning til forkert lyskilde

Long Island Technology Group forbeholder sig i alle tilfælde ret til at bestemme årsagen til alle fejlfunktioner, 
og vil selv skønne, i hvilket omfang skaden og/eller reparationerne dækkes under denne garanti.

Send alle forespørgsler til:
Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
USA
www.litgp.com
support@litgp.com
Tlf.: +1 (631)-270-4463
Fax: +1 (631)-414-7078
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60 Carolyn Blvd, Farmingdale NY 11735
(631) 270-4463 litgp.com
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