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Symbolforklaring
Disse viktige symbolene kan være til stede på den optiske hodelykten fra Long Island Technology Group.  
Merk deg hva de betyr.

Obs! Les denne brukerhåndboken med henblikk på alle advarsler, forsiktighetsregler og 
bruksanvisninger.
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Advarsler og forsiktighetsregler
Brukere av dette produktet skal være grundig opplært i de aktuelle medisinske prosedyrene. De må også lese 
og forstå denne brukerhåndboken for hodelykten og alt utstyret som brukes sammen med den.

 ! ADVARSEL! ALDRI frakoble den fiberoptiske kabelen fra hodelykten mens den lyser. Sterkt lys som avgis 
fra kabeltuppen kan forårsake skade eller personskade

 ! Les og forstå utstyrets brukerhåndbok før utstyret brukes

 ! Skal IKKE brukes hvis emballasjen er skadet.

 ! IKKE skinn lyset inn i øynene. Det kan medføre øyeskade

 ! Unngå langvarig kontakt med hodelykten under bruk, da den kan bli varm

 ! Den fiberoptiske kabelen må være ikke-ledende

 ! Standard arbeidsavstand er 40 cm (16 tommer) minimum. Utøv forsiktighet ved betjening på  
nærmere hold

 ! IKKE bruk utstyret til direkte belysning av øyet

 ! IKKE bruk flere enheter samtidig til å belyse det samme området. Høyintensitetsbelysning kan  
skade vev

 ! AtoNTM skal kun brukes med produkter eller tilbehør fra BFWTM / Long Island Technology Group

 ! AtoNTM har blitt testet med ChromalumeTM og HatterasTM BFWTM produkter og BFWTM fiberoptiske kabler. 
Brukeren er ansvarlig for sikkerheten ved bruk med andre produkter

 ! Kun på resept: Ifølge amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges av eller på forordning  
fra helsepersonell

 ! IKKE bruk dette utstyret til annet enn den tiltenkte bruken

 ! IKKE åpne utstyret. Det er ingen innvendige deler som man kan utføre service på
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Advarsler og forsiktighetsregler

 ! Den distale og den proksimale enden på fiberkabelen blir varm under bruk. La dem avkjøles før  
kabelen frakobles

 ! Kun kvalifisert personell skal betjene BFWTM AtoNTM

 ! Skal kun brukes med BFWTM fiberoptiske kabler

 ! For optimal ytelse brukes HatterasTM LED-lyskilde

 ! IKKE senk utstyret eller noen av komponentene ned i væske

 ! IKKE utsett AtoNTM for sterkt støt, inkludert, men ikke begrenset til, at utstyret faller i gulvet

 ! IKKE sett inn BFWTM fiberoptisk kabel i noen annen port enn en ACMI/BFWTM-port. Bruk i andre porter 
kan forårsake skade på den fiberoptiske kabelen eller lyskilden.

 ! IKKE modifiser dette utstyret

Tiltenkt bruk
 BFWTM AtoNTM fiberoptisk hodelykt er utstyr som er beregnet på å forsyne konstant og kontrollert 
tilleggsbelysning når brukt med en lyskilde. Dette utstyret er laget for bruk på operasjonssalen. Best ytelse 
oppnås når det brukes med BFWTM HatterasTM LED-lyskilden. Fordelen med AtoNTM systemet er at lyset er 
plassert mellom helsepersonellets øyne, slik at lysretningen alltid er nøyaktig mot det man ser på.
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Oversikt

Beskrivelse av systemet
 BFWTM AtoNTM fiberoptisk hodelykt er laget av et slitesterkt plastkabinett som huser en svært presis 
linsesystemholder i aluminium med antirefleksbelagte glasslinser og en blender for justering av størrelsen  
på punktbelysningen. Utstyret er leddet, slik at den nedre delen av lykten kan snus til venstre og høyre for  
enklere sikting.

Som vist nedenfor er utstyret festet til et pannebånd som gjør det mulig for helsepersonellet å bruke hodelykten 
på hodet. Pannebåndets monteringssystem justeres for god passform og gjør det mulig å posisjonere lykten 
mellom brukerens øyne, slik at belysningen blir skyggefri. AtoNTM har også en blender som gjør det mulig å justere 
diameteren på punktbelysningen ved å rotere blenderkontrollen.

To pannebåndstiler er tilgjengelig: det klassiske pannebåndet som vist nedenfor, laget av plast med knotter for 
justering av passform, og Key West-pannebåndet som er laget for å være lettere og mer komfortabelt.

CB

D

A E
A. AtoNTM fiberoptisk hodelykt
B. Pannebånd (tilbehør)

  Klassisk pannebånd (vises ovenfor)
  Key West-pannebånd (vises ikke)

C. Fiberoptisk kabel
D. HatterasTM LED-lyskilde
E. Frakkeklips
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Montering og drift
AtoNTM fiberoptisk hodelykt

A B C D E (inset)
A. Fremre linse på hodelykt
B. Blenderjusteringsring
C. Inngang for fiberoptisk kabel
D. Monteringsforbindelse
E. AtoNTM støvhetter

Betjening av fiberoptisk hodelykt:
1. Fjern støvhettene (E) fra den fiberoptiske hodelykten.
2. Installer den distale enden av den fiberoptiske kabelen i hodelyktens inngang for optisk kabel (B).
3. Når kabelen installeres i hodelykten, må den settes bestemt inn til et tydelig knepp kjennes og høres.
4. SIKRE AT DEN DISTALE ENDEN ER AVKJØLT FØR BERØRING. Når den distale enden av fiberen skal fjernes, 

bøyer du forsiktig i fiberens retning for å kneppe fiberen ut av hodelykten.
5. Den nedre delen av hodelykten kan dreies litt til venstre og høyre for å sikte lyset.
6. Den blå ringen er blenderjusteringen (B). Dette gjør det mulig å variere størrelsen på punktbelysningen 

som hodelykten avgir.
7. Monteringsforbindelsen (D) kan justeres for vertikal sikting og posisjonering.
8. Hvis hodelykten ikke skal brukes i lengre tid, skal støvhettene (E) settes tilbake på plass før oppbevaring, 

for å unngå ansamling av støv.

FORSIKTIG: DEN PROKSIMALE ENDEN AV 
KABELEN KAN VÆRE EKSTREMT VARM NÅR  

DEN FJERNES FRA LYSKILDEN.
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Montering og drift
Fiberoptisk kabel

A B C D
E F G H

Merknader om bruk av fiberoptisk kabel:
1. Fjern støvhetten (C) fra enden på den fiberoptiske kabelen.
2. Kontroller at frakkeklipsen (D) er på plass og forsvarlig festet.
3. Når du skal fjerne den fiberoptiske kabelen fra lyskilden, tar du tak i strekkavlastningen (A) for å unngå  

å skade kabelen.
FORSIKTIG: DEN PROKSIMALE OG DEN DISTALE ENDEN PÅ KABELEN KAN BLI EKSTREMT VARM.
4. Hvis den fiberoptiske kabelen ikke skal brukes i lengre tid, skal støvhetten (C) settes tilbake på plass før 

oppbevaring, for å unngå ansamling av støv.

A. Strekkavlastning
B. Proksimal ende
C. Støvhette
D. Frakkeklips
E. Strekkavlastning

F. Strekkavlastning for pannebånd
G. Strekkavlastning
H. Distal ende

Typer fiberoptiske kabler:
BFWTM 9860 7’ fiberoptisk kabel
BFWTM 9865: 10’ fiberoptisk kabel
BFWTM 9866: 10’ fiberoptisk kabel 
med forsterket Cobra-spole
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Montering og drift
Klassisk pannebånd

A

B

C D E

Bruksanvisning:
1. Sett den distale enden (A) av den fiberoptiske kabelen inn i den øvre delen av BFWTM AtoNTM  

fiberoptisk hodelykt.
2. Skyv kabelenden inn så langt den går til den knepper på plass.
3. Før kabelen rundt venstre side av det klassiske pannebåndet.
4. Fest strekkavlastningen (C) på kabelen med holdestroppen (B) som er på siden av pannebåndet.
5. Fest kabelen med holdestroppen (B) som er på baksiden av pannebåndet.
6. Juster pannebåndet for en komfortabel passform.
7. Hvis pannebånd ikke brukes, skal du sette på støvdekslene for å beskytte optikken.
8. Bruk frakkeklipsen (D) nærmest pannebåndet for komfort.
9. Bruk frakkeklipsen (D) nærmest den proksimale enden av kabelen når frakoblet lyskilden, for å unngå  

å slepe og skade kabelen.

A. Distal ende
B. Holdestropper
C. Strekkavlastning
D. Frakkeklips
E. Proksimal ende

AtoNTM konfigurasjoner (klassiske pannebånd):
BFW 1248: kun optikk
BFW 1265: AtoNTM klassisk uten fiberkabel
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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Montering og drift
Key West-pannebånd

A B

Bruksanvisning:
1. Sett den distale enden av den fiberoptiske kabelen inn i den øvre delen av BFWTM AtoNTM  

fiberoptisk hodelykt.
2. Skyv kabelenden inn så langt den går til den knepper på plass.
3. Før kabelen rundt venstre side av Key West-pannebåndet.
4. Fest kabelen under holdestroppen (A) som er på fremsiden av pannebåndet.
5. Fest kabelstrekkavlastningen (B) i klipsen som er på baksiden av pannebåndet.
6. Juster pannebåndet ved hjelp av stroppene på baksiden av båndet til en komfortabel passform.
7. Strekk i stroppene for å stramme pannebåndet.
8. Hvis pannebåndet ikke brukes, skal du sette støvdekslene på hodelykten og den fiberoptiske kabelen for  

å beskytte optikken.
9. Bruk frakkeklipsen nærmest pannebåndet for komfort.
10. Bruk frakkeklipsen nærmest den proksimale enden av kabelen når frakoblet lyskilden, for å unngå å 

slepe og skade kabelen.

A. Holdestropp
B. Strekkavlastning

AtoNTM konfigurasjoner (Key West-pannebånd):
BFW 1267: AtoNTM Key West uten fiberkabel
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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Montering og drift
Montering av forbindelser

A

B

C

D

E
F

H

G

A. Pannebånd (klassisk versjon vises)
B. Hodelykt
C. Tønneskrue
D. Bolt
E. Stilleskrue
F. 4 x skiver
G. Flat skrutrekker
H. Unbrakonøkkel

 ! IKKE bruk gjengelåsende lim på forbindelsen. Det kan forårsake uopprettelig skade på forbindelsen og 
føre til farlige situasjoner
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Montering og drift
Fjerne hodelykten

1. Bruk unbrakonøkkelen og stjerneskrutrekkeren til å låse opp bindestolpen.

2. Bruk den flate skrutrekkeren og stjerneskrutrekkeren til å skru løs bindestolpen.
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Montering og drift
Montere hodelykten

1. Plasser en skive på bolten med den konkave siden opp.

2. Plasser bolten med skiven i pannebåndfestet.
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Montering og drift
3. Plasser to skiver til på bolten. Nedre skive med konkav side ned, og øvre skive med konkav side opp.

4. Plasser hodelyktstangen og deretter nok en skive med konkav side ned.
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Montering og drift
5. Skru skruen inn i bolten og stram bindestolpen med den flate skrutrekkeren og stjerneskrutrekkeren. 

6. Plasser stilleskruen i tønneskruen og lås bindestolpen med unbrakonøkkelen og stjerneskrutrekkeren.
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Rengjøring og vedlikehold
Hodelykt

1. Rengjør AtoNTM komponentene med en spritserviett.
2. Bruk kun en linseklut eller linsepapir på overflaten til den optiske linsen.
3. Bruk en boks med trykkluft til å rense ut eventuelle ansamlinger av støv.

 ! IKKE hell rengjøringsløsning direkte på overflaten til AtoNTM

 ! IKKE bruk noen steriliseringsprosess eller rengjøringsprosess med sterk varme eller mye luftfuktighet, 
da det kan skade utstyret.

 ! ALDRI senk optikken ned i noen slags væske.

MERK. Skade på noen del av systemet gjennom bruk av feil rengjøringsmiddel eller rengjøringsprosess vil 
ugyldiggjøre alle garantier.
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Produktkonfigurasjoner
AtoNTM fiberoptisk hodelykt er tilgjengelig med 2 typer pannebånd og 3 typer fiberoptisk kabel:

Pannebånd:
1. Klassisk pannebånd er den tradisjonelle typen av hardplast som vises på side 8 i denne håndboken.
2. Key West-pannebåndet er den lette og fleksible typen som vises på side 9 i denne håndboken.

Fiberoptiske kabler:
1. 7’ lang BFW-type fiberoptisk kabel. Ikke forsterket
2. 10’ lang BFW-type fiberoptisk kabel. Ikke forsterket
3. 10’ Cobra BFW-type fiberoptisk kabel. Forsterket

Konfigurasjonstabell:

Hodelykt Pannebånd Fiberoptisk kabel BFW-delenr.
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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Spesifikasjoner
Klassifisering
Klassifisering og type Klasse I: Medisinsk tilbehør, generelt medisinsk utstyr 

med hensyn til brann og mekaniske farer

Mekanisk
L x B x H 1,85” x 2,34” x 1,27”
Vekt 43 g

Miljøbetingelser
Drift 15–26,7 °C (60–80 °F)
Oppbevaring 0–40 °C (23–104 °F)
Relativ fuktighet 45–75 %
Trykk/hoh. 860–1060 hPa/2000 m

Ytelse
Størrelse på belysningspunkt 4” til 0,5” diameter
Kontroll av punktbelysning Blender, mekanisk kontroll
Godkjent fiberoptisk kabel BFWTM 9860, 9865, 9866
Godkjent lyskilde BFWTM HatterasTM, ChromalumeTM
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Feilsøking og service
Symptom Mulig problem Løsning

Ingen lysavgivelse
Lyskilden er av Slå på lyskilden

Fiberoptisk kabel er ødelagt Skift ut fiberoptisk kabel

AtoNTM er ødelagt Returner hodelykten til 
produsenten for reparasjon

Kan ikke endre størrelse 
på punktbelysningen

Blenderen er ødelagt Returner hodelykten til 
produsenten for reparasjon

Lav lysavgivelse
Skadet fiberoptisk kabel Skift ut fiberoptisk kabel

Lyskildens avgitte effekt er lav Skift ut lyskilden

AtoNTM er ødelagt Returner hodelykten til 
produsenten for reparasjon

Garanti og service

Garantien mot produsentmangler gjelder for de følgende komponentene av AtoNTM under normal bruk i ett (1) 
år fra datoen for salg fra Long Island Technology Group (inkluderer materiale og utførelse).
• LED-optikk
• Pannebånd
• Monteringsforbindelse

Garantien dekker ikke produkter skadet av følgende:
• Uhell, misbruk, mislighold eller endringer
• Service utført av uautoriserte personer
• Bruk med uautorisert tilbehør
• Koble til feil lyskilde

I alle tilfeller forbeholder Long Island Technology Group retten til å fastslå årsaken til enhver funksjonsfeil og vil 
etter eget skjønn fastslå skadeserstatningen og/eller reparasjonene som er dekket under denne garantien.

Rett alle henvendelser til:
Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
USA
www.litgp.com
support@litgp.com
Tlf.: (631)-270-4463
Faks: (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

Revisjon 2.2    9/30/2019

Tilkoblingene er skjøre. Håndteres med forsiktighet.

Samsvarer med:
IEC 60601-1 utgave 3, IEC 60601-1-2 utgave 3
AAMI ES60601-1 utgave 1, CSA C22.2 nr. 60601-1:08 utgave 2

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

Skann her for å se alle 
bruksanvisninger fra Long 
Island Technology GroupTM

  Eller gå til: http://www.litgp.com/manuals

Driftet av


