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Symbolbeskrivning
Följande viktiga symboler kan förekomma på din Long Island Technology Group optiska pannlampa. Lägg märke 
till deras betydelse.

Obs! Läs denna användarhandbok för att ta del av samtliga varningar, försiktighetsåtgärder 
samt bruksanvisningar.



3

Varningar och försiktighetsåtgärder
Användare av denna produkt bör ha en gedigen utbildning i de tillämpliga medicinska förfarandena. De bör 
även läsa och förstå denna användarhandbok för pannlampan och för all utrustning som används tillsammans 
med den.

 ! VARNING! Koppla ALDRIG bort den fiberoptiska kabeln från pannlampan när den är tänd. Starkt ljus 
som släpps ut från kabeländen kan orsaka material- eller personskador.

 ! Läs och förstå enhetens användarhandbok innan du använder enheten.

 ! Använd INTE om förpackningen är skadad.

 ! Rikta INTE lampan mot ögonen. Det kan leda till ögonskador.

 ! Undvik långvarig kontakt med pannlampan när den används eftersom den kan vara het.

 ! Den fiberoptiska kabeln måste vara icke-ledande.

 !Minsta standardmässiga arbetsavstånd är 16 tum (40 cm). Var försiktig när du arbetar på kortare avstånd.

 ! Använd INTE enheten för direkt belysning av ögat.

 ! Använd INTE flera enheter samtidigt för att belysa samma område. Högintensitetsbelysning kan  
skada vävnad.

 ! Använd AtoNTM endast tillsammans med BFWTM/Long Island Technology Group produkter och tillbehör.

 ! AtoNTM har testats med ChromalumeTM och HatterasTM BFWTM produkter och BFWTM fiberoptiska kablar. 
Användaren ansvarar för säkerheten när den används tillsammans med andra produkter.

 ! Endast RX: USA:s federala lagstiftning begränsar försäljning av denna enhet till av eller på uppdrag  
av vårdpersonal.

 ! Använd INTE den här enheten för något annat än det den är avsedd för.

 ! Öppna INTE enheten. Det finns inga reparerbara komponenter i enheten.
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Varningar och försiktighetsåtgärder

 ! Fiberkabelns distala och proximala ändar blir varma under användning. Låt kabeln svalna innan du 
kopplar bort den.

 ! Endast kvalificerad personal bör använda BFWTM AtoNTM.

 ! Använd endast tillsammans med BFWTM fiberoptiska kablar.

 ! Använd HatterasTM lysdiod-ljuskälla för optimal prestanda.

 ! Sänk INTE ner enheten eller någon av dess komponenter i vätska.

 ! Utsätt INTE AtoNTM  för kraftiga stötar, som inkluderar men inte är begränsade till att tappa enheten  
på golvet.

 ! Koppla INTE in BFWTM fiberoptisk kabel i någon annan port än en ACMI/BFWTM port. Användning  
i andra portar kan skada den fiberoptiska kabeln eller ljuskällan.

 ! Denna utrustning får INTE modifieras.

Avsedd användning
 BFWTM AtoNTM fiberoptiska pannlampa är en enhet avsedd att leverera kompletterande, konstant och 
kontrollerad belysning när den används tillsammans med en ljuskälla. Enheten är konstruerad för användning 
i operationssalar. Maximal prestanda uppnås när den används tillsammans med BFWTM HatterasTM lysdiod-
ljuskälla. Fördelen med AtoNTM-systemet är att lampan är positionerad mellan läkarens ögon så att ljusstrålen 
alltid är riktad exakt på det som läkaren tittar på.
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Översikt

Systembeskrivning
 BFWTM AtoNTM fiberoptisk pannlampa är tillverkad med ett hållbart plasthölje som innehåller en 
precisionslinssystemhållare i aluminium med antireflekterande linser i glas och en punktstorleksjusterande  
iris. Enheten är ledad så att den nedre delen av ljuset kan vridas åt antingen vänster eller höger för att 
underlätta sikten.

Såsom visas nedan är enheten ansluten till en huvudrem som gör det möjligt för läkaren att bära pannlampan 
på huvudet. Huvudremmens monteringssystem kan justeras för att sitta bekvämt och gör att ljuset kan justeras 
för positionering mellan användarnas ögon så att belysningen blir skuggfri. AtoNTM har även en iris-justering 
som gör det möjligt att justera punktljusdiametern genom att enkelt vrida på iris-kontrollen.

Det finns två olika av huvudremmar, Classic huvudremmen som visas nedan, tillverkat i plast med knoppar för 
storleksjustering och Key West huvudremmen utformad för att vara lättare och bekvämare.

CB

D

A E
A. AtoNTM fiberoptisk pannlampa
B. Huvudrem (tillbehör)

  Classic huvudrem (visas ovan)
  Key West huvudrem (visas ej)

C. Fiberoptisk kabel
D. HatterasTM Ljusdiod-ljuskälla
E. Klädnadsklämmor
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Montering och användning
AtoNTM fiberoptisk pannlampa

A B C D E (inset)
A. Pannlampans främre lins
B. Iris-justeringsring
C. Fiberoptisk kabelingång
D. Monteringslänk
E. AtoNTM dammskydd

Användning av fiberoptisk pannlampa:
1. Ta bort dammskydden (E) från den fiberoptiska pannlampan.
2. Installera den distala änden av den fiberoptisk kabel i pannlampans optiska kabelingång (B).
3. När du installerar kabeln i pannlampan, se till att föra in den ordentligt tills det att ett tydligt klick hörs  

och känns.
4. SE TILL ATT DEN DISTALA ÄNDEN HAR SVALNAT INNAN DU TAR I DEN. Om du tar bort den distala änden 

av fibern genom att försiktigt böja i fiberns riktning hjälper det till att lossa fibern från pannlampan.
5. Den nedre delen av pannlampan kan vridas en liten bit åt vänster eller höger för att underlätta riktningen 

av ljuset.
6. Den blå ringen är Iris-justeraren (B). Den möjliggör variation av storleken på ljuspunkten som projiceras  

av pannlampan.
7. Monteringskopplingen (D) är justerbar för vertikal inriktning och positionsjustering.
8. Om den fiberoptiska kabeln inte ska användas under en längre tid bör du sätta tillbaka dammskyddet (C) 

innan du förvarar den, för att förhindra dammbildning.

AKTA: KABELNS PROXIMALA ÄNDE KAN  
VARA EXTREMT VARM NÄR DU TAR BORT  

DEN FRÅN LJUSKÄLLAN.
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Montering och användning
Fiberoptisk kabel

A B C D
E F G H

Att tänka på vid användning av fiberoptisk kabel:
1. Ta bort dammskyddet (C) från den fiberoptiska kabelns ände.
2. Se till att klädnadsklämmorna (D) sitter på plats och är ordentligt fästa.
3. När du tar bort den fiberoptiska kabeln från ljuskällan, ta tag i förskruvningen (A) för att undvika skador  

på kabeln.
AKTA: KABELNS PROXIMALA OCH DISTALA ÄNDAR KAN VARA EXTREMT VARMA.
4. Om den fiberoptiska kabeln inte ska användas under en längre tid ska du sätta tillbaka dammskyddet (C) 

innan du förvarar den för att förhindra dammbildning.

A. Förskruvning
B. Proximal ände
C. Dammskydd
D. Klädnadsklämmor
E. Förskruvning

F. Förskruvning för huvudrem
G. Förskruvning
H. Distal ände

Fiberoptiska kabeltyper:
BFWTM 9860 7’ fiberoptisk kabel
BFWTM 9865: 10’ fiberoptisk kabel
BFWTM 9866: 10’ Cobra Coil 
förstärkt fiberoptisk kabel
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Montering och användning
Classic huvudrem

A

B

C D E

Användarinstruktioner:
1. För in den fiberoptiska kabelns distala ände i den övre delen av BFWTM AtoNTMfiberoptiska pannlampa.
2. Skjut in kabeländen så långt det går tills den klickar på plats.
3. Dra kabeln runt den vänstra sidan av Classic huvudremmen.
4. Håll förskruvningen (C) för kabeln på plats under fästbandet (A) på framsidan av huvudremmen.
5. Håll kabeln på plats med fästbandet (B) på baksidan av huvudremmen.
6. Justera huvudremmen så att den sitter bekvämt.
7. Om du inte använder huvudremmen, fäst dammskyddet för att skydda optiken.
8. Använd klädnadsklämman (D) närmast huvudremmen för komfort.
9. Använd klädnadsklämman (D) närmast kabelns proximala ände när du kopplar bort den från ljuskällan  

för att undvika att dra i och skada kabeln.

A. Distal ände
B. Fästremmar
C. Förskruvning
D. Klädnadsklämmor
E. Proximal ände

AtoNTM konfigurationer (Classic huvudremmar):
BFW 1248: endast optik
BFW 1265: AtoNTM Classic W/O fiberkabel
BFW 1200: AtoNTM Classic med BFW 9866 F/O
BFW 1255: AtoNTM Classic med BFW 9865 F/O
BFW 1260: AtoNTM Classic med BFW 9860 F/O
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Montering och användning
Key West huvudrem

A B

Användarinstruktioner:
1. För in den fiberoptiska kabelns distala ände i den övre delen av BFWTM AtoNTMfiberoptiska pannlampa.
2. Skjut in kabeländen så långt det går tills den klickar på plats.
3. Dra kabeln runt den vänstra sidan av Key West huvudremmen.
4. Håll kabeln på plats under fästbandet (A) på framsidan av huvudremmen.
5. Håll kabeln på plats med förskruvningen (B) på baksidan av huvudremmen.
6. Justera huvudremmen med hjälp av remmarna på baksidan av remmen för att den ska sitta bekvämt.
7. Dra i remmarna för att dra åt huvudremmen.
8. Om du inte använder huvudremmen, fäst dammskyddet på pannlampan och den fiberoptiska kabeln för 

att skydda optiken.
9. Använd klädnadsklämman närmast huvudremmen för komfort.

10. Använd klädnadsklämman närmast kabelns proximala ände när du kopplar bort den från ljuskällan  
för att undvika att dra i och skada kabeln.

A. Fästrem
B. Förskruvning

AtoNTM konfigurationer (Key West huvudremmar):
BFW 1267: AtoNTM Key West W/O 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 och användning
Länkenhet

A

B

C

D

E
F

H

G

A. Huvudrem (Classic visas)
B. Pannlampa
C. Rör
D. Bult
E. Fästskruv
F. 4 x brickor
G. Platt skruvmejsel
H. Insexnyckel

 ! Använd INTE gänglåsningslim på kopplingen. Kan orsaka irreparabla skador på kopplingen som kan leda 
till farliga situationer.
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Montering och användning
Att ta bort pannlampan

1. Använd en platt insexnyckel och en stjärnskruvmejsel för att lossa polklämman.

2. Använd en platt skruvmejseln och en stjärnskruvmejsel för att skruva loss polklämman.
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Montering och användning
Att montera pannlampan

1. Placera en bricka på bulten med den konkava sidan uppåt.

2. Placera bulten med brickan i fästet på huvudremmen.
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Montering och användning
3. Placera ytterligare två brickor på bulten. Den nedre brickan med den konkava sidan nedåt och den övre 

brickan med den konkava sidan uppåt.

4. Montera fästpinnen för pannlampan och sedan en ytterligare bricka med den konkava sidan nedåt.
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Montering och användning
5. För in skruven i bulten och dra åt polklämman med hjälp av den platta skruvmejseln och 

stjärnskruvmejseln.

6. För in ställskruven i röret och fäst polklämman med insexnyckeln och stjärnskruvmejseln.
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Rengöring och underhåll
Pannlampa

1. Rengör delarna i AtoNTM med en spritservett.
2. Använd endast linsduk eller linspapper på den optiska linsens yta.
3. Använd en behållare med tryckluft för att avlägsna damm.

 ! Häll INTE rengöringslösning direkt på ytan på AtoNTM.

 ! Använd INTE steriliserings- eller rengöringsmetoder med stark värme eller fukt, då det förstör 
produkten.

 ! Sänk ALDRIG ner optiken i någon typ av vätska.

OBS! Samtliga garantier upphör att gälla om någon del av systemet skadas på grund av användning av ett 
felaktigt rengöringsmedel eller -förfarande.
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Produktkonfigurationer
AtoNTM fiberoptiska pannlampa finns med 2 olika huvudremmar och 3 typer av fiberoptisk kabel:

Huvudremmar:
1. Classic huvudrem är den traditionella varianten i hårdplast som visas på sidan 8 i denna handbok.
2. Key West huvudrem är den lätta och flexibla varianten som visas på sidan 9 i denna handbok.

Fiberoptiska kablar:
1. 7' optisk fiberkabel av Long BFW-typ. Icke-förstärkt
2. 10' optisk fiberkabel av Long BFW-typ. Icke-förstärkt
3. 10' optisk fiberkabel av Cobra Bfw-typ. Förstärkt

Konfigurationstabell:

Pannlampa Huvudrem Fiberoptisk kabel BFW artikelnr.
AtoN Ingen Ingen 1248

Classic 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
Klassificering
Klassificering och typ Klass I: Medicinsk utrustning, allmän medicinsk 

utrustning endast med avseende på brand och 
mekaniska risker

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

Miljö
Användning 60 grader F (15 °C) till 80 grader F (26,7 °C
Förvaring 23 grader F (0 °C) till 104 grader F (40 °C)
Relativ luftfuktighet 45-75 %
Tryck/Altitud 860 - 1 060 hPa/2 000m

Prestanda
Belysningspunktstorlek 4” till 0,5” i diameter
Punktkontroll Iris, mekanisk styrning
Godkänd fiberoptisk kabel BFWTM 9860, 9865, 9866
Ljusdiod-ljuskälla BFWTM HatterasTM, ChromalumeTM
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Felsökning och service
Symtom Möjligt problem Lösning

Lampan lyser inte
Ljuskällan är avstängd Stäng av ljuskällan

Den fiberoptiska kabeln är trasig Byt ut den fiberoptiska kabeln

AtoNTM är trasig Returnera pannlampan till 
tillverkaren för reparation

Kan inte ändra 
punktstorleken

Iris är trasig Returnera lampan till  
tillverkaren för reparation

Lampan lyser  
med svag effekt

Skadad fiberoptisk kabel Byt ut den fiberoptiska kabeln
Ljuskällans uteffekt är låg Byt ut ljuskällan

AtoNTM är trasig Returnera pannlampan till 
tillverkaren för reparation

Garanti och service

Garanti mot defekter i utförandet gäller för följande delar av AtoNTM vid normal användning i ett (1) år från 
försäljningsdatum från Long Island Technology Group (innefattar delar och arbete).
• Lysdiodoptik
• Huvudrem
• Monteringslänk

Garantin täcker inte produkter som skadats på grund av följande:
• Olyckshändelse, felanvändning, vanvård eller ändringar
• Service utförd av icke-auktoriserade personer
• Användning tillsammans med icke godkända tillbehör
• Inkopplad till fel ljuskälla

I samtliga fall förbehåller sig Long Island Technology Group rätten att fastställa orsaken till samtliga 
felfunktioner och kommer att efter eget gottfinnande avgöra vilken ersättning och/eller reparation som täcks 
av denna garanti.

Sänd alla förfrågningar till:
Long Island Technology Group
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
USA
www.litgp.com
support@litgp.com
Tel: (631)-270-4463
Fax: (631)-414-7078
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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
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Innehållet är ömtåligt. Hanteras varsamt.

Överensstämmer med:
IEC 60601-1 utgåva 3, IEC 60601-1-2 utgåva 4, IEC 60601-2-18 utgåva 3
AAMI ES60601-1 utgåva 1, CSA C22.2 Nr. 60601-1:08 utgåva 2

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

Webbplatsen drivs av

Skanna här för att se alla 
manualer från Long Island 

Technology GroupTM 

Eller besök http://www.litgp.com/manuals


