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Voorwoord

Hartelijk dank dat u voor een Haag-Streit-apparaat heeft gekozen. Bij zorgvuldige
naleving van de instructies in deze gebruiksaanwijzing garanderen wij u een betrouwbaar en probleemloos gebruik van ons product.

Beoogd gebruiksdoel

De BM 900 is een spleetlamp met stereomicroscoop die bedoeld is voor het onderzoeken van het voorste oogsegment, van het hoornvlies tot het achterste lenskapsel. De lamp is bedoeld voor diagnose van ziekten of verwondingen, die de structurele eigenschappen van het voorste oogsegment betreffen.
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1.2 Verzending en uitpakken
• Voordat het apparaat wordt uitgepakt, moet gecontroleerd worden of de verpak-

Symbolen

Gebruikte symbolen zijn conform de normen EN 980 en ISO 15223-1.
Overige in deze gebruikshandleiding gehanteerde symbolen:
VERBODEN!
Bij veronachtzaming van deze instructies dient u rekening te houden
met materiaalbeschadiging en gevaar voor zowel gebruikers als patiënt.
WAARSCHUWING!
Om een veilige bediening van het instrument te kunnen garanderen en
om gevaar voor gebruiker en patiënt te voorkomen, dienen deze aanwijzingen strikt opgevolgd te worden.
AANWIJZING!		
Belangrijke aanwijzingen. A.u.b. zorgvuldig lezen.

1.1

SVENSKA

•
•
•
•
•

king sporen van een verkeerde behandeling of beschadigingen vertoont. Wanneer dit het geval is, dient u contact op te nemen met de transportonderneming
die u de goederen heeft geleverd. Pak het apparaat in het bijzijn van een vertegenwoordiger van de vervoerder uit. Maak een proces-verbaal op over de eventueel beschadigde onderdelen. Dit dient door uzelf en de vertegenwoordiger van
de transportfirma ondertekend te worden.
Laat het instrument voorafgaand aan het uitpakken enkele uren in de verpakking
zitten om condensvorming te voorkomen.
Na het uitpakken dient men het apparaat op beschadigingen te controleren. Defecte apparaten moeten in een deugdelijke verpakking teruggestuurd worden.
Spleetlamp en hoofdsteun dienen op een elektrisch geïsoleerd en vuurvast tafelblad te zijn gemonteerd.
Door het raildeksel (a) wordt omvallen van de spleetlamp voorkomen.
Controleer: zitten de verbindingen (schroefverbindingen, snelsluiting) van de accessoires goed vast?

Omgevingsfactoren

Transport: Temperatuur
		
Luchtdruk
		
Rel. luchtv.

−40°C tot +70°C
500 hPa tot 1060 hPa
10%
tot 95%

Opslag:
		
		

Temperatuur
Luchtdruk
Rel. luchtv.

−10°C tot +55°C
700 hPa tot 1060 hPa
10%
tot 95%

Gebruik:
		
		

Temperatuur
Luchtdruk
Rel. luchtv.

+10°C tot +35°C
800 hPa tot 1060 hPa
30%
tot 75%

4
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(a)

1.3

Waarschuwingen met betrekking tot de installatie
WAARSCHUWING!
Uitsluitend een voor het type goedgekeurde 3-polige stroomkabel gebruiken. Voor de VS en Canada, volgens UL-lijst, type SJE, SJT
of SJO, 3-polig, niet kleiner dan 18 AWG.Stekker, kabel en randaarde
van de contactdoos dienen foutloos te werken.
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Bediening, omgeving

VERBODEN!
Nooit met de oculairs in de zon kijken. Het instrument nooit in een explosiegevaarlijke omgeving gebruiken, geen vluchtige oplossingsmiddelen (alcohol, benzine enz.) en brandbare narcosemiddelen in de nabijheid gebruiken.

1.5

Lichttoxiciteit
WAARSCHUWING!
Omdat een langdurige intensieve belichting de retina kan beschadigen,
dient het gebruik van het instrument voor oogonderzoek niet onnodig
lang te duren. Deze spleetlamp is uitgerust met beschermingsfilters,
waardoor het lichtspectrum wordt beperkt tot 400 − 750 nm, zie 4.2. Het
fotochemisch risico voor het netvlies kan worden uitgedrukt als product
van de stralingsdichtheid en de bestralingsduur. Wanneer de stralingsintensiteit met de helft wordt verminderd, verdubbelt de tijd voordat de
grenswaarde van de bestralingsduur wordt bereikt. Tot nu is er geen
acuut optisch stralingsgevaar bij spleetlampen aangetoond. Desondanks raden wij u aan de intensiteit van het licht dat op de retina van de
patiënt valt voor de betreffende diagnose zoveel mogelijk te minimaliseren. Kinderen, patiënten met afakie en personen met zieke ogen lopen
het meest gevaar. Een verhoogd risico kan ook bestaan wanneer de
retina binnen 24 uur aan hetzelfde of aan een ander instrument met een
zichtbare lichtbron wordt blootgesteld. Dat geldt speciaal, wanneer de
retina van tevoren met flitslicht is gefotografeerd.
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WAARSCHUWING!
Het licht van dit instrument is mogelijk schadelijk. Het risico van oogbeschadiging neemt toe met de bestralingsduur. De bestralingsduur met
dit instrument bij een maximale intensiteit hangt samen met de gekozen
belichtingswijze. De maximale waarden (halogeen/wolfraam) staan respectievelijk vermeld in hoofdstuk 4.2 en 4.4.

AANWIJZING!
Bediening dient uitsluitend door gekwalificeerd en geschoold personeel
te geschieden, hun training valt onder de verantwoordelijkheid van de
exploitant. Alleen HAAG-STREIT-accessoires gebruiken. Vochtigheid
vermijden.
WAARSCHUWING!
Het instrument na elk gebruik uitschakelen. Bij gebruik van de stofhoes:
Gevaar door oververhitting.

ITALIANO

1.6 Reiniging en desinfectie
• Behuizing van de spleetlamp uitsluitend met een licht vochtige doek reinigen.
• Geen vloeistoffen, geen alcohol, geen bijtende middelen.
• Uitsluitend de buitenste oppervlakken van de optische onderdelen reinigen.
• Voor de hoofdsteun kinpapier gebruiken en de voorhoofdband met een in alcohol
gedoopt watje reinigen.

1.7 Garantie en productaansprakelijkheid
• Het product moet overeenkomstig het hoofdstuk “Veiligheid” worden behandeld.
•
•

Ondeskundig gebruik kan tot beschadiging van het product leiden. Daardoor vervallen alle garantieaanspraken.
Wanneer een door ondeskundige behandeling beschadigd product in gebruik
blijft, kan dit tot lichamelijk letsel leiden. De fabrikant is in dat geval niet aansprakelijk.
Reparaties en wijzigingen aan het product mogen uitsluitend door HAAGSTREIT-servicetechnici of geautoriseerde personen worden uitgevoerd.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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(b)

(e)
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(f)
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1.
2.
3.
4.

(c)

(h)

ESPAÑOL

2

Pictogrammen en typeplaatje

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door!
Waarschuwing voor warme oppervlakken!
Trek de stekker uit het stopcontact!
Producent
Serienummer
Productiedatum
Toepassingsgedeelte type B
HS-referentienummer
(a)

(d)

FRANÇAIS

(g)

SVENSKA

Overzicht

Lampenkabel
Hoofdsteun
Hoofdbandje
Hoogtemerkteken op de hoofdsteun
(oog van de patiënt)
5. Verstelbare fixeerlamp
6. Kinsteun
7. Hoogteverstelling van de kinsteun
8. Lampdeksel wolfraam en halogeen
(LED LI 900 zie aparte handleiding)
9. Hendel voor grijsfilter en roodvrij filter
10. Schaal voor de hoekpositie van de
spleetafbeelding (stappen van 5°)
11. Belichtingsspiegel
12. Ademschild
13. Beschermkap
14. Hoekaanduiding tussen belichting
en stereomicroscoop
15. Kartelknop om de belichting op de
microscooparm te blokkeren
16. Kartelknop om de microscooparm
te blokkeren
17. Kartelknop om de spleetbreedte in
te stellen
18. Beschermd handelsmerk BM 900
19. Schaal voor spleetlengte/diafragma's

20. Kartelknop voor het instellen van
spleetlengte, blauwfilter, fixatiester,
handgreep om de spleet te draaien
21. Afdekschroef voor accessoirepen
22. Stereomicroscoop met oculairs
23. Oculairs
24. Hendel voor objectiefwisseling
25. Bevestigingsschroef voor de stereomicroscoop
26. Centreerschroef
27. Hefboom voor een hellingshoek van
0° − 20°
28. Schroef om horizontale bewegingen te
blokkeren
29. Raildeksel
30. Joystick
31. Glijplaat
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LI 900

23

Difusor
1007085

24
25
26
27
28
29
30
31
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Bediening

3.1 Oculairs instellen
AANWIJZING!		
De oculairs dienen voorafgaand aan het eerste onderzoek afzonderlijk
te worden ingesteld overeenkomstig de refractie van de onderzoeker.
Verwijder de beschermkap (b), steek de meegeleverde proefstaaf (a) in
en draai het zwarte projectievlak ervan onder een rechte hoek ten opzichte van de microscoopas. Draai de belichting en de microscoop terug
in de middenpositie (0°).

•
•

Elk oculair is door middel van het draaien van de kartelring met dioptrieschaal
afzonderlijk zo in te stellen dat de geprojecteerde spleet scherp wordt gezien. De
instelling geschiedt bij zwakke vergroting vanaf de zijde (+) naar de zijde (−).
Jongere onderzoekers wordt aangeraden bij beide oculairs een aanvullende correctie van elk −1 tot −2 dioptrieën op de instelling in acht te nemen om bij de binoculaire waarneming te compenseren voor de accommodatie die optreedt als
gevolg van de convergentie. Daarna is het noodzakelijk de pupilafstand op de
microscoop in te stellen.

a)

b)

3.2 Patiënten voorbereiden
• Om goede steun te bieden aan het voorhoofd en de kin dient de tafelhoogte zo
•
•
•

gekozen te worden dat de patiënt naar voren gebogen zit.
Met de bedoeling dat alleen het te onderzoeken deel van het oog wordt belicht,
moet de spleethoogte overeenkomstig ingesteld worden om storende irradiatie
te voorkomen.
Onderdelen die met de patiënt in aanraking komen, moeten voor elk gebruik met
een droge doek worden gereinigd.
Na elk onderzoek moet de lamp worden uitgeschakeld.

8
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3.3 Instrument bedienen
• Met de draaischroef (7) moet de kinsteun (6) zodanig worden ingesteld dat de
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

ogen van de patiënt zich bevinden op de hoogte van het zwarte merkteken (4)
aan de zijkant van de hoofdsteun.
De oculairs (23) moeten overeenkomstig de refractie van de onderzoeker worden
ingesteld door aan de gekartelde ringen te draaien. Stel zo ook de oogafstand in.
Schakel de belichting in door aan de schakelaar op de voedingsadapter te draaien.
Helderheidsregeling van de spleetbelichting / meertrapsstroomschakelaar op voedingsadapter / 10% grijsfilter (hfdst. 3.4). LI 900 zie aparte gebruiksaanwijzing
Draai aan de joystick (30) om de spleetlamp in hoogte te verstellen tot de lichtbundel zich op ooghoogte bevindt.
Houd de joystick (30) enigszins in de richting van de onderzoeker om het hele instrument te verschuiven totdat de spleet bij benadering scherp op het hoornvlies
wordt afgebeeld. De controle van deze grove instelling wordt met het blote oog uitgevoerd. De fijnafstelling bereikt men door kantelen van de enigszins gerichte joystick op het bovenste uiteinde onder waarneming via de stereomicroscoop (22).
De spleetbreedte wordt links of rechts met de draaiknop (17) ingesteld, evenals
de hoek tussen de stereomicroscoop en de belichting.
Het spleetbeeld kan door draaien van de belichtingsinstelling op de kartelknop
(20) verticaal, horizontaal of desgewenst schuin worden gezet (raster bij 45°, 90°
en 135°, aanslagen bij 0° en 180°, schaal in stappen van 5°).
Opdat bij een zijwaartse hoek van 3° − 10° ook een ongestoord binoculair fundusonderzoek in optische doorsnede mogelijk is, wordt een korte spiegel (11) ingezet, de belichting via de kartelknop (20) met 90° gedraaid en door middel van
de hefboom (27) in stappen van 5° gekanteld, de belichting en de microscoop in
de middenpositie (0°) gedraaid.
De vergroting van de stereomicroscoop kan bij de spleetlamp BM 900 worden
veranderd met behulp van de objectiefwisseling met de hendel (24) of met behulp
van de vervanging van de oculairs.
Voor waarneming in regrediënt licht wordt de centreerschroef (26) losgedraaid om
het spleetbeeld uit het midden van het gezichtsveld te krijgen. Na het vastzetten
van de schroef centreert het spleetbeeld zich weer.
Voor een overzichtswaarneming wordt de diffusor voorgeschakeld.
Voor onderzoek van de oogfundus worden voorzet- of contactlenzen gebruikt.
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Filters en diafragma's instellen

Open
Grijsfilter (10%)
Roodvrij filter
Reserveopening voor filter naar keuze
Fixatiester (voornamelijk voor gebruik bij een fixatieonderzoek bij loensende
kinderen met amblyopie)
f) Ronde diafragma's met doorsneden van 8, 5, 3, 2, 1 en 0,2 mm
g) Aanduiding van de spleetlengte in mm
h) Blauwfilter
AANWIJZING!
UV- en warmtebeschermingsfilter zijn vast ingebouwd overeenkomstig
norm ISP 10939

4

Technische gegevens

4.1

Spleetbelichting

(a)

(e)

(b)

(f)

(c)

(d)

(g)

(h)

(Meer informatie in de gebruiksaanwijzing LED-belichting LI 900)

Breedte spleetbeeld		
Lengte spleetbeeld		
Doorsnede cirkel lichtveld 		
Testmerkteken met fixatiester
Draaibaarheid spleetbeeld		
Zwenking van de spleet-		
belichting om de microscoopas		
Filter					
						
						
Lichtbron					
						
Belichtingssterkte			
						
						
						

10
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0 − 8 mm continu
1 − 8 mm continu
8 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0,2 mm
±90°
Horizontaal ±90°, verticaal 0 − 20°
Blauw, roodvrij (groen), grijs (10%)
UV- en warmtebeschermingsfilter zijn
vast ingebouwd.
Gloeilamp met wolfraam/halogeen
6 V − 7,5 V / max. 38 W
0 V 0 lux bij positie 0
5 V ~150.000 lux bij positie 1/2
6 V ~300.000 lux bij positie 1
7,5 V ~600.000 lux bij positie 2

LED-belichting LI 900, zie aparte handleiding
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4.2

Spleetbelichting met wolfraamlampen

4.6

Maximale onderzoekstijden conform ISO 15004-2 en ISO 10939
WAARSCHUWING!
Het licht van dit instrument is mogelijk schadelijk. Het risico van oogbeschadiging neemt toe met de bestralingsduur. Een bestralingsduur met
dit instrument langer dan 3,2 minuten bij een maximale intensiteit met
de spleetbelichting of langer dan 2,5 minuten met spleet- en omgevingsbelichting leidt tot overschrijding van de preventieve richtwaarde.

4.3

Spectrum wolfraambelichting

100%
80%
60%
40%
20%

X = golflengte (nm)
Y = Rel. intensiteit

X

0%
300

4.4

IR

UV

Y

400

500

600

700

800

900

1000

1100

Spleetbelichting met halogeenlampen

Maximale onderzoekstijden conform ISO 15004-2 en ISO 10939
WAARSCHUWING!
Het licht van dit instrument is mogelijk schadelijk. Het risico van oogbeschadiging neemt toe met de bestralingsduur. Een bestralingsduur met
dit instrument langer dan 5,5 minuten bij een maximale intensiteit met
de spleetbelichting of langer dan 3,5 minuten met spleet- en omgevingsbelichting leidt tot overschrijding van de preventieve richtwaarde.

4.5

ESPAÑOL

NEDERLANDS

40%

Y

IR

UV

20%

X

X = golflengte (nm)
Y = Rel. intensiteit

0%
300
400
500
600
700
800
1000
1100
900
© HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.7200492-04120 – 12. Edition / 2012 – 03

IFU_BM900-7200492-04120_dut.indd 11

DEUTSCH

10x en 16x
25x en 40x
+8 tot −8 dioptrieën
54 − 94 mm

Bediening:					
						
Verstelling instrumentenbasis: 		
						
						

Instrumentenbasis

Bediening van de joystick met één hand
in 3 dimensies
80 mm (lengte)
100 mm (breedte)
30 mm (hoogte)

4.8

Nettogewicht		

11,4 kg (zonder voedingsadapter,
hoofdsteun en opties)

5

Wettelijke bepalingen

					

•
•
•
•

•
•

ENGLISH

13°
1x en 1,6x

4.7

100%
60%

FRANÇAIS

Stereomicroscoop			

Hoek stereomicroscoop:		
Vergrotingswisselaar:		
Vergroting:
met oculair 10x (standaard)
met oculair 25x 		
Dioptrie-instelling van oculairs 		
Pupilafstand 				

Spectrum halogeenbelichting

80%

ITALIANO

De spleetlamp BM 900 werd conform de normen EN 60 601-1 en EN ISO 15004-2
ontwikkeld en geconstrueerd. Fabricage, controle, installatie, onderhoud en reparatie geschieden met inachtneming van de internationale voorschriften.
Bij combinatie van verschillende medische en/of niet-medische elektrische apparaten dient de norm EN 60601-1-1 in acht te worden genomen.
Het CE-merk waarborgt de overeenstemming van de spleetlamp BM 900 met de
richtlijn 93/42/EEG.
De spleetlamp BM 900 voldoet aan de vereisten voor de elektromagnetische storingsbestendigheid conform EN 60601-1-2. Het apparaat werd zodanig ontwikkeld dat de emissie van elektromagnetische storingen op een niveau blijft dat
de wettelijke richtlijnen niet overschrijdt of andere apparaten in de nabijheid niet
verstoort.
Het apparaat beschikt eventueel over de storingsbestendigheid die door de norm
vereist wordt.
De wettelijke voorschriften voor de ongevallenpreventie dienen in acht genomen
te worden.
11
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ENGLISH

DEUTSCH

6

Classificatie

7

Milieu

Norm EN 60 601-1
Toepassingsgedeelte
Gebruikswijze: 		
EG-richtlijn 93/42/EEG
FDA 				

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

Spleetlamp BM 900 conform beschermingsklasse I.
type B
Continu gebruik
Klasse I
Klasse II

Elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden van het
gewone huisvuil afgevoerd worden! Dit apparaat werd na 13-082005 in de handel gebracht.
Afvoer aan het einde van de levensduur via een lokaal inzamelpunt
of via uw HAAG-STREIT-verkooppunt.
Voer de oude batterijen op de juiste wijze af.
Op die manier is gewaarborgd dat er geen schadelijke stoffen in het
milieu terechtkomen en dat waardevolle grondstoffen hergebruikt
worden.

Aanvullende informatie
A
A.1

Aanwijzingen met betrekking
tot instrument en bediening
Gloeilamp (niet voor LI 900)

De gloeilamp met wolfraam/halogeen wordt in de fabriek gecentreerd om een optimale belichting te garanderen. De aanduiding 'H-S' op de centreervoet betekent dat
dit het originele onderdeel van HAAG-STREIT is.
Het door de voorgecentreerde gloeilamp uitgestraalde licht wordt via de condensor,
het spleetdiafragma, het objectief en de schuin staande spiegel naar het oog van de
patiënt geleid.

NEDERLANDS

A.2

SVENSKA

Microscoop en oculairs

De vergroting van de microscoop kan worden veranderd door het wisselen van
het objectief in een revolver of het wisselen van het oculair. Bij een objectiefwisseling moet alleen de hendel (32) van 1x naar 1,6x worden overgezet. Het onderzoek
hoeft daarbij niet te worden onderbroken. De microscoop hoeft ook niet opnieuw te
worden ingesteld. Door deze wisseling verandert de totale vergroting van 10x in 16x
(10x oculairs), respectievelijk van 25x in 40x (25x oculairs).
De mogelijkheid om elk oculair afzonderlijk scherp te stellen is niet alleen bestemd
voor de compensatie van refractiefouten van de waarnemer, maar ook voor de best
mogelijke scherpstelling bij het vaak enigszins asymmetrische verloop van de beide
stralengangen van de microscoop bij fundusonderzoek.
32. Hendel voor vergrotingswisseling
33. Prismabehuizing
34. Aansluitstuk voor oculair
35. Dioptrieschaal voor 16x oculairs voor instelling
van de refractie van de onderzoeker (±8 D)
36. Dioptrieschaal voor 10x oculairs voor instelling
van de refractie van de onderzoeker (±8 D)
37. Index (witte punt)
38. Oculair 10x of 25x
Objectief

1x

1.6x

1x

1.6x

Oculair

10x

10x

25x

25x

Totale vergroting

10x

16x

25x

40x

ø objectveld

18 mm

11.3 mm 8 mm

5 mm

'H-S'

12
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34 35 36 37
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38

B

ITALIANO

FRANÇAIS

DEUTSCH
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Montage van het apparaat

B.1 Microscoop en belichting
• Zet de stereomicroscoop op de zadelsteun van de microscooparm, schuif naar
•
•

A.3 Verstelbare fixeerlamp
• Wanneer de voedingsadapter wordt ingeschakeld, gaat de fixeerlamp branden
•
•
•

en wordt het fixeerteken (44) zichtbaar.
De fixeerlamp kan via de draagarm (40) in elke richting worden bewogen. Dit
biedt de onderzoeker de mogelijkheid om tijdens de waarneming door de microscoop het te onderzoeken oog zonder onderbreking in de gewenste blikrichting
te brengen. Dit is een groot voordeel bij fundusonderzoek.
Voorwaarde hierbij is dat het oog van de patiënt precies ter hoogte van de zwarte markering (43) op de hoofdsteun gepositioneerd is.
Een gezichtsstoornis van +10 tot −15 D (41) bij patiënten kan worden gecorrigeerd (42). Daardoor wordt een zekere fixatie van de ogen gegarandeerd, omdat
accommodatie en convergentie vrijwel zijn uitgeschakeld.

•

achteren tot aan de aanslag en bevestig met de schuin van onderen komende
schroef (46) (grote schroevendraaier gebruiken).
Bevestig het ademschild (47) door de kartelschroef (45) aan de binnenkant van
de draagarm te bevestigen.
Voor het plaatsen van de belichtingsinstelling op de zuil van de instrumentenbasis wordt de drukschroef (49) in de naaf van de draagarm zo ver teruggeschroefd dat de punt niet uit de opening steekt. Pak de belichtingsarm (48) vast
en plaats deze (zie afbeelding).
Draai de drukschroef (49) met de kleine schroevendraaier vast in de naaf en
plaats de geleideplaat.

Kleine schroevendraaier
Grote schroevendraaier

HAAG-STREIT-nummer 1001436
HAAG-STREIT-nummer 1001435

45
46
47

39
40
41
42

48
49

43
44
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Voedingsadapter
AANWIJZING!
Neem de bijbehorende gebruiksaanwijzingen van HAAG-STREIT in
acht! (Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw HAAGSTREIT-dealer)

50
53

B.3 Spleetbelichting en diffusor
• Klik de diffusor in de daarvoor bestemde openingen (50).

C

Onderhoud

C.1 Belichtingsspiegels vervangen
• De spiegel (51) is het beste toegankelijk wanneer de microscoop van de belichting wordt weggedraaid en deze met twee rusten wordt gekanteld.

C.2 De optiek reinigen
• Gebruik een stofborstel (52) om de vrijliggende glasoppervlakken stofvrij te maken.
•
•

51
54
55

Optiekborstel HAAG-STREIT-nummer 1001398
Niet voor LI 900: Het bovenste oppervlak van de condensor moet ook af en toe
worden afgestoft. Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact!
Het momenteel in de gepolijste trechter zichtbare condensoroppervlak kan met
een optiekborstel worden gereinigd. Sterk vervuilde buitenste glas- en spiegeloppervlakken mogen na het afstoffen alleen met een volledig schone stofdoek
zorgvuldig worden schoongewreven.

56

57

C.3 De beweeglijkheid van de spleetinstelling regelen
• Door middel van de kleine schroef in het midden van de rechter instelknop (53)

is het mogelijk de frictie van de draaibeweging van deze stelknoppen te regelen.
Door enigszins naar rechts te draaien (vastdraaien) is er meer frictie, door naar
links te draaien (losdraaien) is er minder frictie. De frictie moet zodanig worden
ingesteld dat de spleet niet uit zichzelf dichtvalt.

58

C.4 De glijplaat en tandrails reinigen
• Wanneer de glijplaat (57) vuil is en daardoor de grove verschuiving van de

spleetlamp wordt beïnvloed, is het genoeg om de plaat stevig te reinigen met
een licht geoliede lap. Na het verwijderen van het raildeksel (56) moet het opgehoopte stof met een borstel van de tandrails (55) worden verwijderd.

14
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C.5 De dwarsas reinigen (54)
• Alleen met een schone, pluisvrije doek reinigen.
61

C.6 Stofhoes
• Wanneer de spleetlamp niet wordt gebruikt, wordt aangeraden de lamp met een
stofhoes (52) te beschermen.
Stofhoes, klein (voor spleetlamp) HAAG-STREIT-nummer 1001395
Stofhoes, groot (voor meerdere instrumenten) HAAG-STREIT-nummer 1001434

D

59

62

Gloeilamp met wolfraam/halogeen
AANWIJZING!
Tijdens de gezamenlijke levensduur van de combinatie van de spleetlamp BM 900 en de belichtingsset LI 900 hoeft de lamp niet te worden
vervangen.

D.1 De gloeilamp vervangen (niet voor LI 900)
• Wanneer de beide drukknoppen (59) worden ingedrukt, kan het deksel van de
lampbehuizing worden verwijderd zodat de gloeilamp komt bloot te liggen.

WAARSCHUWING!
Alvorens de gloeilamp te vervangen: Schakel de stroom uit en trek de
stekker uit het stopcontact!
WAARSCHUWING!
De bovenzijde van de lampbehuizing kan warm worden!
Laat de lamp eerst afkoelen of pak deze alleen vast met beschermende
handschoenen.
Gebruik alleen originele HS-gloeilampen (60)!
Bij het plaatsen van een nieuwe gloeilamp moet erop worden gelet dat
de inkeping van de centreerflens is uitgelijnd met de centreerneus.
Schuif de lampbehuizing na plaatsing omlaag tot de beide drukknoppen
ineensluiten.

© HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.7200492-04120 – 12. Edition / 2012 – 03
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D.2

De elektrische contacten van de gloeilamp en
lampbehuizing controleren

Wanneer een probleem in de contacten van de gloeilamp vermoed wordt (flakkerend of uitvallend licht):
• Het contactoppervlak in het deksel (63) moet schoon en onbeschadigd zijn.
• Het contactoppervlak op de gloeilamp (61) en de contactveren in de lampbehuizing (63) en (64) reinigen (bijvoorbeeld met schuurpapier, schroevendraaier,
enz.), daarna opnieuw invetten en zo nodig enigszins naar de gloeilamp toe buigen.
• De beide terughoudveren (62) enigszins naar buiten buigen

15
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Het gebruik van contactvet op de elektrische
contacten van de gloeilamp en lampbehuizing

Vet de contactpunten (61) en (65) telkens als de lamp vervangen wordt rijkelijk in.
De contacten van de gloeilamp en het lampdeksel mogen geen brandsporen vertonen.
• Ter controle moet u het lampdeksel plaatsen en weer verwijderen. De contactpunten (63) en (64) moeten van voldoende contactvet voorzien zijn. Eventueel
nogmaals invetten.
• Het product behoeft niet aan labelingvereisten te voldoen. (geperfluoreerde polyesterolie PTFE)

65

61

WAARSCHUWING!
Vermijd contact met de huid en ogen!

63
64

16
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Accessoires
AANWIJZING!
Bestelnummers worden cursief weergegeven Een sterretje (*) duidt
erop dat u zich voor verdere informatie dient te richten tot de HAAGSTREIT-dealer.
Oculair
6.3x
10x
16x
25x

1400338
1400333
1400243
1400337

Aanvullende oculair EB 10 x (voor
spektakel gebruikers)
1400339

Oculair met McIntyre streepplaat 25x
1400340

Applanatie-tonometer
AT 900 D modell T
(met glijplaat)
7200061

Applanatie-tonometer
AT 900 D modell T
(met glijplaat)
7200032

Applanatie-tonometer
AT 900 modell R
7200033

Applanatie-tonometer
AT 900 modell R
7220062

Lång spegel
1001590
Kort spegel
1001591

Justerstav
1001051

Fixatie basis
1400323
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Hoofdsteun met fixatielicht*

Negatieve voorzetlens (Hruby)
1400223

Digitale foto-adapter DA 01
1007000

Glijplaat
1001219

Voorzetlenswagen met geleider
(met glijplaat)
1001219

Tungsten gloeilamp
6V, 4.5A - SL met centreervoet
3000353

18
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Diffusor
1007085

Halogeen gloeilamp
BM/BQ 900, 7.5V 38W
1300068

Papieren servetten voor de
kinsteun
1001309

Steekpen voor de kinsteun
1200713

Inbussleutel 5 mm
1001602

Voedingen*
(Niet voor LI 900)
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LED-belichting LI 900, zie aparte handleiding

Omgevingsbelichting met draaibare
spiegel* (Niet voor LI 900)

Omgevingsbelichting licht leiden
houder* (Niet voor LI 900)
Voeding voor LED verlichting
HSM 901
1020882

Voeding voor LED verlichting
1020881

Kalla ljuskälla*
(Niet voor LI 900)

Lampdeksel omgevingsbelichting voorbereid
1020884
© HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.7200492-04120 – 12. Edition / 2012 – 03
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Belichtingsregelaar voor
spleetbelichting ‘inbouw'
1021022
Instrumententafel HSM 801**

Belichtingsregelaar voor
spleetbelichting ‘onbouw'
1020883

Deksel voor de tafeluitsparing
021085
Instrumententafel HSM 901**

USB belichtingskabel
2000 mm 1020940
5000 mm 1020956

20
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Instrumententafel HSM 901**
'Workstation'

Instrumententafel HSM 901**
'Imaging'

**Voeding (Niet voor LI 900)
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EMC-supplement

F.3

Algemeen

WAARSCHUWING!
Medische elektrische apparaten en systemen zijn onderworpen aan
bijzondere maatregelen met betrekking tot EMC en moeten worden
geïnstalleerd in overeenstemming met de in deze begeleidende documentatie opgenomen EMC-aanwijzingen. Draagbare en mobiele HFcommunicatievoorzieningen kunnen medische elektrische apparatuur
beïnvloeden.

F.2

Systeemcomponenten

Het systeem met de spleetlamp BM 900 bestaat uit de volgende apparaten:
• Spleetlamp BM 900
• Instrumenttafel HSM 901/E1 met hoofdsteun
• Koudlichtbron CLS01
• Voedingsadapter PS-A of PS-AV

SVENSKA

Aansluitkabels

Het gebruik van de volgende aansluitkabels is voorzien:
• Stroomkabel CH: HS-artikel nr. 1001319, maximale lengte = 2,50 m
• Stroomkabel VS: HS-artikel nr. 1001316, maximale lengte = 3,10 m
WAARSCHUWING!
Het gebruik van andere kabels of accessoires dan aangegeven kan leiden tot een verhoogde emissie of een verminderde immuniteit van de
spleetlamp BM 900.

F.4

Wezenlijke functionaliteit

F.5

Tabel 1: Emissie van stoorsignalen

Het systeem met de spleetlamp BM 900 is bestemd voor onderzoek en diagnose op
het menselijk oog. Voor het onderzoek wordt een lichtspleet, die in lengte en breedte instelbaar is, op het oog geprojecteerd. Aanvullend kan voor spleetbelichting omgevingsbelichting (koudlichtbron of LED) worden gebruikt.

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische emissie
Het BM 900 spleetlampsystem is bestemd voor gebruik in een omgeving zoals hieronder aangegeven. De klant of de gebruiker van het BM 900 spleetlampsystem dient
ervoor te zorgen, dat het systeem in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissiemetingen

Overeenstemming

Elektromagnetische omgeving - Richtlijnen

HF-emissie volgens CISPR 11

Groep 1

De BM 900 spleetlampsystem gebruikt HF-energie uitsluitend voor zijn interne werking.
Daarom is de HF-emissie uiterst klein en is het onwaarschijnlijk dat elektronische
apparaten die zich in de nabijheid bevinden gestoord raken.

HF-emissie volgens CISPR 11

Klasse B

Harmonische emissie
volgens IEC 61000-3-2

Klasse A

Het BM 900 spleetlampsystem is geschikt voor gebruik in instellingen die niet voor
woondoeleinden en dergelijke geschikt zijn en die rechtstreeks op een openbaar
elektriciteitsnet zijn aangesloten waarop ook gebouwen voor woondoeleinden zijn
aangesloten.

Emissie van spanningswisselingen,
spanningsschommelingen en
flikkering volgens IEC 61000-3-3

Motsvarande

22
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Tabel 2: Immuniteit

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit
Het BM 900 spleetlampsystem is bestemd voor gebruik in een omgeving zoals hieronder aangegeven. De klant of de gebruiker van het BM 900 spleetlampsystem dient
ervoor te zorgen, dat het systeem in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Immuniteitstest

Overeenstemmingsniveau

Elektromagnetische omgeving / Richtlijnen

Elektrostatische ontlading (ESD)
volgens IEC 61000-4-2

±6 kV contactontlading
±8 kV luchtontlading

±6 kV contactontlading
±8 kV luchtontladin

Vloeren dienen van hout of beton te zijn of voorzien
van plavuizen. Als de vloer is voorzien van synthetisch materiaal moet de relatieve luchtvochtigheid
ten minste 30% zijn.

Snelle transiënten/bursts
volgens IEC 61000-4-4

±2 kV voor netsnoeren

±2 kV voor netsnoeren

De kwaliteit van de voedingsspanning moet overeenkomen met die van een typische bedrijfs- of
ziekenhuisomgeving.

Overspanningen (surges)
volgens IEC 61000-4-5

±1 kV differential mode spanningen
±2 kV common mode spanningen

±1 kV differential mode spanningen
±2 kV common mode spanningen

De kwaliteit van de voedingsspanning moet overeenkomen met die van een typische bedrijfs- of
ziekenhuisomgeving.

Spanningsdalingen, kortstondige
onderbrekingen en spanningsfluctuaties volgens IEC 61000-4-11

< 5% UT(> 95% daling van de UT)
gedurende ½ cyclus
< 40% UT(> 60% daling van de UT)
gedurende 5 cycli
< 70% UT(> 30% daling van de UT)
gedurende 25 cycli
< 5% UT(> 95% daling van de UT)
gedurende 5 s

< 5% UT(> 95% daling van de UT)
gedurende ½ cyclus
< 40% UT(> 60% daling van de UT)
gedurende 5 cycli
< 70% UT(> 30% daling van de UT)
gedurende 25 cycli
< 5% UT(> 95% daling van de UT)
gedurende 5 s

De kwaliteit van de voedingsspanning moet
overeenkomen met die van een typische bedrijfsof ziekenhuisomgeving. Als de gebruiker van het
BM 900 spleetlampsystem ook bij optreden van
onderbrekingen van de energietoevoer een
aanhoudende werking vereist, moet het BM 900
spleetlampsystem met een onderbrekingsvrije
stroomvoorziening of batterij worden gevoed.

Magnetisch veld bij de stroomfrequentie (50 / 60 Hz) conform
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Magnetische velden bij de netfrequentie moeten
overeenkomen met de karakteristieke waarden
zoals deze te vinden zijn in de commerciële of
ziekenhuisomgeving.

OPMERKING: UT = netwisselspanning voor toepassing van de testniveaus.
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Tabel 3: Immuniteit (niet life-support apparatuur)

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische immuniteit
Het BM 900 spleetlampsystem is bestemd voor gebruik in een omgeving zoals hieronder aangegeven. De klant of de gebruiker van het BM 900 spleetlampsystem dient
ervoor te zorgen, dat het systeem in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Elektromagnetische omgeving – richtlijnen
Draagbare en mobiele zendapparaten mogen niet op kleinere afstand van het BM 900 spleetlampsystem inclusief de kabels worden gebruikt dan de aanbevolen veilige afstand die aan de hand van de voor het zendbereik juiste vergelijking wordt berekend.
Immuniteitstest

IEC 60601-testniveau

Overeenstemmingsniveau

Aanbevolen afstand:

Geleide HF-storingswaarden
volgens IEC 61000-4-6

3 Veff
150 kHz – 80 MHz

3 Veff

D = 1.2

P

Uitgestraalde HF-storingswaarden
volgens IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2,5 GHz

3 V/m

D = 1.2
D = 2.3

P 80 MHz – 800 MHz
P 800 MHz – 2,5 GHz

Met P als nominaal vermogen van de zender in watt (W) volgens de informatie van de zenderfabrikant en D als aanbevolen veilige afstand in meters (m).
De veldsterkte van stationaire radiozenders moet bij alle frequenties volgens een onderzoek ter plaatse(a) geringer zijn dan het overeenstemmingniveau(b).
In de omgeving van apparaten met het volgende symbool zijn storingen mogelijk.
OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de hogere waarde.
OPMERKING 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. De verspreiding van elektromagnetische golven wordt beïnvloed door absorptie en
reflectie van gebouwen, voorwerpen en mensen.
a) De veldsterkte van stationaire zenders zoals bijvoorbeeld basisstations van radiografische telefoons en mobiele landradiozenders, amateurradiozenders, AM- en
FM-radiozenders en televisiezenders kunnen theoretisch niet precies vooraf worden bepaald. Om de elektromagnetische omgeving die wordt gevormd door stationaire
HF-zenders te bepalen, is het raadzaam ter plaatse onderzoek te doen. Als de bepaalde veldsterkte ter plaatse bij het BM 900 spleetlampsystem het hierboven
aangegeven overeenstemmingniveau overschrijdt, moet het BM 900 spleetlampsystem op iedere gebruikslocatie worden gecontroleerd op normale werking. Als er een
ongebruikelijke werking wordt waargenomen, kan het nodig zijn om aanvullende maatregelen te nemen, zoals plaatsing van het BM 900 spleetlampsystem in een
andere stand of op een andere locatie.
b) Boven het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte kleiner dan 3 V/m zijn.
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Tabel 4: Aanbevolen veilige afstanden (niet life-support apparatuur)

Aanbevolen veilige afstanden tussen draagbare en mobiele HF-telecommunicatieapparaten en het BM 900 spleetlampsystem.
Het BM 900 spleetlampsystem is bestemd voor het gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin de uitgestraalde HF-storingen zijn gecontroleerd. De klant of
gebruiker van het BM 900 spleetlampsystem kan helpen om elektromagnetische storingen te voorkomen door de minimumafstanden tussen draagbare en mobiele
HF-communicatie-inrichtingen (zenders) en het BM 900 spleetlampsystem, zoals hieronder aanbevolen overeenkomstig het maximale uitgangsvermogen van de
communicatie-inrichting, in acht te nemen.
Nominaal vermogen van de zender (W) Veiligheidsafstand volgens zendfrequentie (m)
150 kHz − 80 MHz
D = 1.2 P

80 MHz − 800 Mhz
D = 1.2 P

800 MHz − 25 GHz
D = 2.3 P

0.12
0.01
0.12
0.23
0.38
0.1
0.38
0.73
1.2
1
1.2
2.3
3.8
10
3.8
7.3
12
100
12
23
Voor zenders waarvan het nominale vermogen niet in de bovenstaande tabel is aangegeven, kan de afstand (m) D met de vergelijking worden bepaald die bij de betreffende kolom hoort. Hierbij is P het nominale vermogen van de zender in watt (W) overeenkomstig de gegevens van de zenderfabrikant.

OPMERKING 1: Voor de berekening van de aanbevolen veilige afstand van zenders in het frequentiebereik van 80 MHz tot 2,5 GHz is een extra factor van 10/3 gebruikt
om de waarschijnlijkheid van storingen door onbedoeld in het patiëntengebied gebrachte mobiele/draagbare communicatietoestellen te verkleinen.
OPMERKING 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. De verspreiding van elektromagnetische golven wordt door absorptie en reflectie van
gebouwen, voorwerpen en mensen beïnvloed.
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Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met uw HAAG-STREIT distributeur op:

http://www.haag-streit.com/contact/contact-your-distributor.html
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