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Symbolien kuvaukset
Long Island Technology Groupin optisessa otsavalossa saatetaan käyttää seuraavia tärkeitä symboleja. 
Pyydämme huomioimaan niiden merkitykset.

Huomio: Lue tämän käyttöoppaan sisältämät varoitukset, varotoimet ja käyttöohjeet 
kokonaisuudessaan.
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Varoitukset ja varotoimet
Tämän tuotteen käyttäjillä on oltava perusteellinen asianmukaisten lääkinnällisten toimenpiteiden koulutus. 
Heidän on myös luettava ja ymmärrettävä tämän otsavalon ja kaikkien sen kanssa käytettävien laitteiden 
käyttöoppaat.

 ! VAROITUS! ÄLÄ KOSKAAN irrota kuituoptista kaapelia otsavalosta, kun siinä palaa valo. Kaapelin päästä 
säteilevä voimakas valo voi aiheuttaa vaurion tai vamman

 ! Lue ja ymmärrä laitteen käyttöopas ennen laitteen käyttämistä

 ! EI SAA käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut

 ! Valoa EI SAA kohdistaa silmiin. Se voi aiheuttaa silmävaurioita

 ! Vältä pitkäkestoista, käytönaikaista kosketusta otsavalon kanssa, sillä se voi olla kuuma

 ! Kuituoptisen kaapelin pitää olla ei-johtava

 ! Standardi työskentelyetäisyys on vähintään 40 cm (16 tuumaa). Ole varovainen, kun käytät 
pienemmällä etäisyydellä

 ! ÄLÄ valaise laitteella suoraan silmään

 ! ÄLÄ käytä useita yksikköjä samanaikaisesti saman alueen valaisemiseen. Erittäin voimakas valo voi 
vahingoittaa kudosta

 ! Käytä AtoNTM-laitetta vain BFWTM/Long Island Technology Groupin tuotteiden tai lisävarusteiden kanssa

 ! AtoNTM-laite on testattu ChromalumeTM- ja HatterasTM BFWTM-tuotteiden kanssa sekä kuituoptisten 
BFWTM-kaapeleiden kanssa. Käyttäjä on vastuussa turvallisuudesta, jos laitetta käytetään muiden 
tuotteiden kanssa

 ! Vain lääkärin määräyksestä: Yhdysvaltain liittovaltion laki sallii tämän laitteen myynnin vain 
terveydenhuollon ammattilaisen toimesta tai määräyksestä

 ! ÄLÄ käytä tätä laitetta muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen

 ! ÄLÄ avaa laitetta. Laitteen sisällä ei ole huollettavia osia
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Varoitukset ja varotoimet

 ! Kuitukaapelin distaaliset ja proksimaaliset päät voivat kuumentua käytön aikana. Anna kaapelin jäähtyä 
ennen sen irrottamista

 ! Vain valtuutetut henkilöt saavat käyttää BFWTM AtoNTM-laitetta

 ! Käytä vain kuituoptisia BFWTM-kaapeleita

 ! Optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi käytä HatterasTM LED-valolähdettä

 ! ÄLÄ upota laitetta tai mitään sen osaa nesteeseen

 ! ÄLÄ altista AtoNTM-laitetta voimakkaalle iskulle, sisältäen mutta ei rajoittuen laitteen pudottamiseen 
lattialle

 ! ÄLÄ työnnä kuituoptista BFWTM-kaapelia mihinkään muuhun porttiin kuin ACMI/BFWTM-porttiin. Käyttö 
muissa porteissa voi vahingoittaa kuituoptista kaapelia tai valolähdettä

 ! ÄLÄ muunna tätä laitetta

Käyttötarkoitus
 BFWTM AtoNTM kuituoptinen otsavalo on laite, joka on tarkoitettu tuottamaan lisävaloa, jatkuvaa ja 
ohjattua valoa, kun sitä käytetään valolähteen kanssa. Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi leikkaussalissa. 
Maksimisuorituskyky saavutetaan, kun laitetta käytetään BFWTM HatterasTM LED-valolähteen kanssa.  
AtoNTM-järjestelmän etuna on, että valo asetetaan lääketieteen ammattilaisen silmien väliin. Näin valo 
kohdistuu aina täsmälleen samaan suuntaan kuin lääkärin katse.
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Yleiskatsaus

Järjestelmän kuvaus
 BFWTM AtoNTM -kuituoptinen otsavalo koostuu kestävästä muovikotelosta, jossa on tarkka alumiininen 
linssijärjestelmän pidike ja lasiset heijastamattomat pinnoitetut linssit sekä valopistettä säätävä iiris. Laite on 
nivelletty, minkä ansiosta valon alempaa osaa voidaan kääntää vasemmalle ja oikealle  
kohdistuksen helpottamiseksi.

Kuten alla kuvataan, laite liitetään otsapantaan, jonka avulla lääketieteen ammattilainen voi pitää otsavaloa 
päässään. Otsapannan asennusjärjestelmää voidaan säätää, jotta se tuntuu miellyttävältä. Valon paikkaa 
voidaan säätää niin, että se on käyttäjän silmien välissä, jolloin valoon ei tule varjoja. AtoNTM-laitteessa on myös 
iiriksen säätö, jonka avulla valopisteen läpimittaa voidaan säätää yksinkertaisesti kiertämällä iiriksen säädintä.

Otsapannasta on saatavilla kaksi mallia, alla kuvattu klassinen otsapanta, joka on valmistettu muovista ja jossa 
on nupit koon säätöä varten sekä Key West -otsapanta, joka on suunniteltu kevyemmäksi ja miellyttävämmäksi.

CB

D

A E
A. AtoNTM -kuituoptinen otsavalo
B. Otsapanta (lisävaruste)

  Klassinen otsapanta (kuvassa)
  Key West -otsapanta (ei kuvassa)

C. Kuituoptinen kaapeli
D. HatterasTM-LED-valolähde
E. Takin klipsit
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Kokoaminen ja toiminta
AtoNTM -kuituoptinen otsavalo

A B C D E (inset)
A. Otsavalon etulinssi
B. Iiriksen säätörengas
C. Kuituoptisen kaapelin syöttö
D. Asennusliitin
E. AtoNTM-pölysuojat

Kuituoptisen otsavalon käyttö:
1. Poista pölysuojat (E) kuituoptisesta otsavalosta.
2. Asenna kuituoptisen kaapelin distaalipää otsavalon optisen kaapelin syöttöön (B).
3. Kun asennat kaapelia otsavaloon, varmista, että työnnät sitä lujasti, kunnes kuulet ja tunnet  

selvästi naksahduksen.
4. VARMISTA, ETTÄ DISTAALIPÄÄ ON JÄÄHTYNYT ENNEN KUIN KOSKETAT SITÄ. Kun poistat kuidun 

distaalipäätä, saat kuidun naksahtamaan pois otsavalosta, kun taivutat varovasti kuidun suuntaan.
5. Otsavalon alempaa osaa voidaan kääntää hieman vasemmalle ja oikealle valon  

kohdistuksen helpottamiseksi.
6. Sininen rengas on iiriksen säädin (B). Se mahdollistaa otsavalon heijastaman valopisteen muuntelun.
7. Asennusliitintä (D) voidaan säätää pystysuuntaista kohdistusta ja sijainnin säätämistä varten.
8. Jos otsavaloa ei tulla käyttämään pitkään aikaan, aseta pölysuojat (E) paikalleen ennen varastointia 

estämään pölyn kertymistä.

VAROTOIMI: KAAPELIN PROKSIMAALIPÄÄ VOI 
OLLA ERITTÄIN KUUMA, KUN POISTAT SITÄ 

VALOLÄHTEESTÄ.

(pölysuojat)
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Kokoaminen ja toiminta
Kuituoptinen kaapeli

A B C D
E F G H

 

 

Kuituoptisen kaapelin käyttöä koskevia huomautuksia:
1. Poista pölysuoja (C) kuituoptisen kaapelin päästä.
2. Varmista, että takin klipsit (D) ovat paikallaan ja kunnolla kiinni.
3. Kun poistat kuituoptisen kaapelin valolähteestä, tartu vedonpoistimeen (A) välttääksesi  

kaapelin vaurioitumisen.
HUOMIO: KAAPELIN PROKSIMAALI- JA DISTAALIPÄÄT VOIVAT OLLA ERITTÄIN KUUMIA.
4. Jos kuituoptista kaapelia ei tulla käyttämään pitkään aikaan, aseta pölysuoja (C) paikalleen ennen 

varastointia estämään pölyn kertymistä.

A. Vedonpoistin
B. Proksimaalipää
C. Pölysuoja
D. Takin klipsit
E. Vedonpoistin 

 
 
 

F. Otsapannan vedonpoistin
G. Vedonpoistin
H. Distaalipää

 
 
 
 

Kuituoptisen kaapelin tyypit:
BFWTM 9860 7’ (2,1 m)  
kuituoptinen kaapeli
BFWTM 9865: 10’ (3 m)  
kuituoptinen kaapeli
BFWTM 9866: 10’ (3 m) vahvistettu 
Cobra Coil -kuituoptinen kaapeli
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Kokoaminen ja toiminta
Klassinen otsapanta

A

B

C D E

 
 

Käyttöohjeet:
1. Työnnä kuituoptisen kaapelin distaalipää (A) BFWTM AtoNTM -kuituoptisen otsavalon yläosaan.
2. Työnnä kaapelin päätä sisään niin pitkälle, kunnes se naksahtaa paikalleen.
3. Ohjaa kaapeli klassisen otsapannan vasemmalta puolelta.
4. Kiinnitä kaapelin vedonpoistin (C) otsapannan sivulla olevaan kiinnityspidikkeeseen (B).
5. Kiinnitä kaapeli otsapannan takana olevaan kiinnityspidikkeeseen (B).
6. Säädä otsapantaa, kunnes se tuntuu miellyttävältä.
7. Jos et käytä otsapantaa, aseta pölysuojat paikalleen optiikan suojaamiseksi.
8. Käytä otsapantaa lähimpänä olevaa takin klipsiä (D) mukavuuden vuoksi.
9. Käytä kaapelin proksimaalista päätä lähimpänä olevaa takin klipsiä (D), kun kaapeli on irrotettu 

valolähteestä, jotta kaapelin laahautuminen ja vaurioituminen voidaan estää.

A. Distaalipää
B. Kiinnityspidikkeet
C. Vedonpoistin
D. Takin klipsit
E. Proksimaalipää

AtoNTM-kokoonpanot (klassiset otsapannat):
BFW 1248: vain optiikka
BFW 1265: AtoNTM klassinen ilman kuituoptista 
kaapelia
BFW 1200: AtoNTM klassinen ja BFW 9866 F/O
BFW 1255: AtoNTM klassinen ja BFW 9865 F/O
BFW 1260: AtoNTM klassinen ja BFW 9860 F/O
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Kokoaminen ja toiminta
Key West -otsapanta

A B

 

Käyttöohjeet:
1. Työnnä kuituoptisen kaapelin distaalipää BFWTM AtoNTM -kuituoptisen otsavalon yläosaan.
2. Työnnä kaapelin päätä sisään niin pitkälle, kunnes se naksahtaa paikalleen.
3. Ohjaa kaapeli Key West -otsapannan vasemmalta puolelta.
4. Kiinnitä kaapeli otsapannan edessä olevan kiinnityspidikkeen (A) alle.
5. Kiinnitä kaapelin vedonpoistin (B) otsapannan takana olevaan klipsiin.
6. Säädä otsapantaa pannan takana olevien hihnojen avulla, jotta se tuntuu miellyttävältä.
7. Kiristä otsapanta vetämällä hihnoista.
8. Jos et käytä otsapantaa, aseta pölysuojat otsavaloon ja kuituoptiseen kaapeliin optiikan suojaamiseksi.
9. Käytä otsapantaa lähimpänä olevaa takin klipsiä mukavuuden vuoksi.
10. Käytä kaapelin proksimaalista päätä lähimpänä olevaa takin klipsiä, kun kaapeli on irrotettu 

valolähteestä, jotta kaapelin laahautuminen ja vaurioituminen voidaan estää.

A. Kiinnityspidike
B. Vedonpoistin

AtoNTM-kokoonpanot (Key West -otsapannat):
BFW 1267: AtoNTM Key West ilman kuituoptista 
kaapelia
BFW 1252: AtoNTM Key West ja BFW 9866 F/O
BFW 1257: AtoNTM Key West ja BFW 9865 F/O
BFW 1262: AtoNTM Key West ja BFW 9860 F/O
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Kokoaminen ja toiminta
Kokoaminen

A

B

C

D

E
F

H

G

A. Otsapanta (kuvassa klassinen)
B. Otsavalo
C. Holkki
D. Pultti
E. Asetusruuvi
F. 4 tiivisterengasta
G. Tasapäämeisseli
H. Kuusiokoloavain

 ! ÄLÄ käytä kokoamisessa kierrelukitetta. Voi aiheuttaa liitäntään peruuttamatonta vahinkoa, joka voi 
johtaa vaarallisiin tilanteisiin
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Kokoaminen ja toiminta
Otsavalon poistaminen

1. Vapauta kiinnitys käyttämällä kuusiokoloavainta ja Phillips-ruuvimeisseliä.

2. Avaa kiinnitys käyttämällä tasapäämeisseliä ja Phillips-ruuvimeisseliä.
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Kokoaminen ja toiminta
Otsavalon asentaminen

1. Aseta tiivisterengas pulttiin kovera puoli ylöspäin.

2. Aseta pultti ja tiivisterengas otsapannan kiinnityskohtaan.
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Kokoaminen ja toiminta
3. Aseta pulttiin vielä kaksi tiivisterengasta. Laita alemman tiivisterenkaan kovera puoli alaspäin ja ylemmän 

tiivisterenkaan kovera puoli ylöspäin.

4. Aseta otsavalon tanko ja sitten toinen tiivisterengas kovera puoli alaspäin.
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Kokoaminen ja toiminta
5. Ruuvaa ruuvi pulttiin ja kiristä kiinnitysholkki käyttämällä tasapäämeisseliä ja Phillips-ruuvimeisseliä. 

6. Aseta asetusruuvi holkkiin ja lukitse kiinnitysholkki kuusiokoloavaimella ja Phillips-ruuvimeisselillä.
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Puhdistaminen ja kunnossapito
Otsavalo

1. Puhdista AtoNTM-järjestelmän osat alkoholipyyhkeellä.
2. Käytä optisen linssin pinnan puhdistamiseen vain linssiliinaa tai linssipaperia.
3. Poista mahdollisesti kerääntynyt pöly paineilmalla.

 ! ÄLÄ kaada puhdistusliuosta suoraan AtoNTM-laitteen pinnalle.

 ! ÄLÄ käytä mitään sterilointimenetelmää tai puhdistusmenetelmää, jossa käytetään liiallista lämpöä tai 
kosteutta, sillä se vaurioittaa laitetta.

 ! Optiikkaa EI SAA KOSKAAN upottaa mihinkään nesteeseen.

HUOMAUTUS. Minkä tahansa järjestelmän osan vaurioittaminen virheellisillä puhdistusaineilla tai 
puhdistusmenetelmillä mitätöi kaikki takuut.
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Tuotteen kokoonpanot
AtoNTM -kuituoptinen otsavalo on saatavilla kahdella eri otsapantatyylillä ja kolmella erilaisella  
kuituoptisella kaapelilla:

Otsapannat:
1. Klassinen otsapantatyyppi on perinteinen kova ja muovinen, kuvattu tämän oppaan sivulla 8.
2. Key West -tyypin otsapanta on kevyt ja joustava, kuvattu tämän oppaan sivulla 9.

Kuituoptiset kaapelit:
1. 7’ (2,1 m) pituinen BFW-tyypin kuituoptinen kaapeli. Ei panssaroitu
2. 10’ (3 m) pituinen BFW-tyypin kuituoptinen kaapeli. Ei panssaroitu
3. 10’ (3 m) Cobra Bfw-tyypin kuituoptinen kaapeli. Panssaroitu

Kokoonpanotaulukko:

Otsavalo Otsapanta Kuituoptinen 
kaapeli

BFW-osanro

AtoN Ei mitään Ei mitään 1248

Klassinen Ei mitään 1265

7’ 1260

10’ 1255

10’ Cobra 1200

Key West Ei mitään 1267

7’ 1252

10’ 1257

10’ Cobra 1262
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Tekniset tiedot
Luokitus
Luokitus ja tyyppi Luokan I lääkinnällinen lisävaruste, yleinen 

lääkinnällinen laite koskien tulipaloa ja  
mekaanisia vaaroja

Mekaaniset tiedot
PxLxK 4,69 x 5,94 x 3,23 cm (1,85” x 2,34” x 1,27”)  
Paino 43 g

Ympäristö
Käyttö 15,5 °C (60 °F) – 26,7 °C (80 °F)
Varastointi 0 °C (23 °F) – 40 °C (104 °F)
Suhteellinen kosteus 45–75 %
Paine/korkeus merenpinnasta 860–1060 hPa/2000 m

Suorituskyky
Valon valopiste 10,15–1,27 cm (4” – 0,5”) halkaisija
Pisteen säätö Iiris, mekaaninen säätö
Hyväksytty kuituoptinen kaapeli BFWTM 9860, 9865, 9866
Hyväksytty valolähde BFWTM HatterasTM, ChromalumeTM
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Vianmääritys ja huolto
Oire Mahdollinen ongelma Ratkaisu

Ei valotehoa
Valolähde on pois päältä Kytke valolähde päälle

Kuituoptinen kaapeli on rikki Vaihda kuituoptinen kaapeli

AtoNTM on rikki Palauta valonlähde valmistajalle 
korjattavaksi

Valopisteen kokoa ei voi 
muuttaa

Iiris on rikki Palauta valonlähde valmistajalle 
korjattavaksi

Alhainen valoteho
Vaurioitunut kuituoptinen kaapeli Vaihda kuituoptinen kaapeli

Valolähteen teho on alhainen Vaihda valolähde

AtoNTM on rikki Palauta valonlähde valmistajalle 
korjattavaksi

Takuu ja huolto

Takuu valmistajan virheitä vastaan soveltuu seuraaviin AtoNTM-järjestelmän osiin normaalikäytössä yhden (1) 
vuoden ajan ostopäivästä lukien Long Island Technology Groupilta ostettuna (sisältää osat ja työn).
• LED-optiikka
• Otsapanta
• Asennusliitin

Takuu ei kata tuotteita, jotka ovat vaurioituneet seuraavista syistä:
• Vahinko, väärinkäyttö, virheellinen käyttö tai laitteen muuntaminen
• Huolto valtuuttamattomien henkilöiden toimesta
• Käyttö valtuuttamattomien lisävarusteiden kanssa
• Liittäminen virheelliseen valolähteeseen

Kaikissa tapauksissa Long Island Technology Group pidättää oikeuden selvittää kunkin virheellisen toiminnan 
syyn ja yksinomaisen harkintansa mukaan päättää ovatko vauriot ja/tai korjaukset tämän takuun alaisia.

Yhteydenotot:
Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
USA
www.litgp.com
support@litgp.com
Puh: +(631) 270-4463
Faksi: +(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

Versio 2.2    30.9.2019

Sisältö on helposti särkyvää. Käsittele varovasti.

 

Seuraavien standardien mukainen:
IEC 60601-1, 3. painos; IEC 60601-1-2, 3. painos
AAMI ES60601-1, 1. painos; CSA C22.2 nro 60601-1:08, 2. painos

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

Skannaa tästä nähdäksesi 
kaikki Long island Technology 

GroupTM -oppaat
Tai vieraile osoitteessa:  

http://www.litgp.com/manuals


