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1. Įvadas
1.1. Vartotojo instrukcijos
Būtina! Perskaitykite šias instrukcijas prieš sistemos montavimą , kad išvengtumėte neteisingo
sistemos naudojimo ir galimo sugadinimo
1.1.1. Simboliai

Žiūrėkite skyrių: Įspėjimo ir informaciniai ženklai
Svarbi informacija naudotojams ir techninės priežiūros specialistams

CE sertifikatas (Conformite Europeenne). Šiuo ženklu pažymėtas medicininis prietaisas
atitinka Europos direktyvos reikalavimus
Reikalingi atitinkami veiksmai
1.1.2. Tikslinė auditorija
Šis dokumentas skirtas odontologams ir odontologijos klinikos personalui.

1.2. Įžanga
DenLase diodinio lazerio sistemoje, pagamintoje China Daheng Group, Inc., taikoma naujausia puslaidininkių lazerio
technologija minkštųjų audinių operacijoms ir profilaktinei priežiūrai.
Svarbiausia DenLase dalis yra diodinis lazeris, sudarytas iš aliuminio, galio ir arsenido lustų, kartu žymimų AlGaAs. Jie
aktyvuojami diodu leidžiant elektros srovę. Sukuriama elipsės formos monochromatinė šviesa, kurią galima sukoncentruoti į
labai mažą tašką ir perduoti optine skaidula. Diodo sukuriamos šviesos bangos ilgis yra apie 810nm arba 980nm. Ši šviesa yra
nematoma nejonizuojanti šiluminė radiacija, nesukelianti pokyčių ląstelių DNR. DenLase prietaisas aušinamas oru.
Didesniam saugumui pasiekti, diodinio lazerio sistema turi keletą būdų, kaip naudotojas gali sustabdyti energijos sklidimą.
Saugumo sistemoje yra avarinio išjungimo rankenėlė, maitinimo jungiklis ir nuotolinis durų užraktas. Visi šie įtaisai gali būti
panaudoti lazerio išjungimui.
Specialūs lazerio naudojimo mokymai yra rekomenduojami prieš pradedant taikyti šį prietaisą pacientų gydymui.

1.3. Naudojimo indikacijos
DenLase lazerio sistema skirta naudoti odontologijoje. Draudžiama naudoti šį prietaisą ne pagal paskirtį.
DenLase gali naudoti tik specialistas ar specialiai apmokytas medicinos personalas. Ar galima lazerį panaudoti konkrečiam
pacientui gydyti, sprendžia jį gydantis gydytojas.
DenLase lazeris gali būti naudojamas tokioms indikacijoms:
abscesas
aftinė opa
angioma
biostimuliacija
dantų balinimas
vainiko prailginimas
kiuretažas
cista

fibroma
frenektomija
gingivektomija
kraujavimo stabdymas
herpes
implanto atidengimas
ortodontija
periimplantitas

periodontitas
pulpotomija
dantenų kontūro formavimas
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1.4. Naudojimo kontraindikacijos
Dėl DenLase panaudojimo tikslingumo sprendžiama taip pat, kaip ir gydant pacientus kitais būdais. Visada prieš gydymą turi
būti įvertinta rizika pacientui ir gydytojas privalo žinoti paciento medicininę anamnezę. Bendros medicininės kontraindikacijos
lazerio panaudojimui yra: jautrumas vietiniams anestetikams, sunkios širdies-kraujagyslių ir plaučių ligos, kraujo krešumo
sutrikimai, miego apnėja, imuninės sistemos nepakankamumas. Tikslinga susisiekti su pacientą gydančiu gydytoju, jei kyla
abejonių dėl bendros jo sveikatos būklės. Nėra duomenų, kad lazerio negalima naudoti nėščioms moterims ar turintiems širdies
stimuliatorių.
Negalima naudoti lazerio sergantiems fotodermatozėmis ar alergiškiems šviesos terapijai. Sergantiems piktybiniais navikais ar
ikivėžiniais susirgimais, būtina nustatyti tinkamą tai situacijai gydymą.

Pastaba: gamintojas neatsako už tiesioginį ar šalutinį terapinį ar chirurginį lazerio sistemos poveikį
pacientui. Už teisingą lazerio panaudojimą yra atsakingas jį naudojantis gydytojas.

2. Saugumas
2.1. Teisingas naudojimas
DenLase lazeris priskiriamas 4 klasės lazerio sistemoms. Prieš kiekvieną panaudojimą, specialistas privalo įsitikinti, kad sistema
veikia teisingai ir yra tinkamai paruošta naudojimui. Lazerio sistema privalo būti naudojama pagal galiojančias nacionalines
rekomendacijas ir analogiškų prietaisų naudojimo normas.
Naudotojas privalo:
- naudoti tik tinkamai veikiantį prietaisą ir jo priedus;
- saugoti save ir aplinkinius nuo galimo lazerio keliamo pavojaus;
- vykdyti nacionalinius darbų saugos reikalavimus.
Kasmetinė prietaiso patikra rekomenduojama, siekiant užtikrinti teisingą ir saugų DenLase naudojimą. Patikrą gali atlikti
atitinkamą kvalifikaciją turintis specialistas arba China Daheng Group įgaliotas atstovas.
Prietaiso savininkas ir (arba) naudotojas privalo elgtis pagal medicinos prietaisų naudojimą reglamentuojančius įstatymus.

Pastaba: jei prietaisas ilgesnį laiką nenaudojamas, jį būtina išvalyti ir paruošti naudojimui pagal
nurodytas instrukcijas.
Pastaba: galima naudoti tik gamintojo tiekiamus priedus.
Elektromagnetinio suderinamumo informacija

Pastaba: remiantis medicinos prietaisų elektromagnetinio suderinamumo reglamentu EN 60601-1-2:



elektriniai medicinos prietaisai privalo būti naudojami, laikantis specialių elektromagnetinio
suderinamumo priemonių, o juos surinkti būtina pagal gamintojo instrukcijas;
nešiojami aukšto dažnio ryšio prietaisai (pvz., mobilūs telefonai) gali trikdyti medicinos
prietaisų veikimą.

Sugadinimas dėl netinkamų priedų naudojimo. Naudojant ne DenLase gamintojo tiekiamus priedus,
gali padidėti elektromagnetinio spinduliavimo perdavimas ir sumažėti prietaiso atsparumas.
 Naudokite tik gamintojo tiekiamus priedus!
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Pastaba: China Daheng Group negarantuoja, kad kitų gamintojų priedai atitinka reglamentą
EN 60601-1-2
Atliekų tvarkymas

Pastaba: atliekos, susidarančios naudojant DenLase, turi būti tvarkomos saugiai aplinkai ir žmonėms,
vadovaujantis vietiniais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
Elektroninių prietaisų utilizavimas

Pastaba: Šis prietaisas privalo būti utilizuojamas pagal Europos Sąjungos direktyvą 2002/96/EC. Prieš
išardymą prietaisas privalo būti sterilizuotas, kaip nurodyta šioje direktyvoje. Papildomą informaciją
galima gauti el.paštu: denlase@cdhcorp.com.cn
2.2. Saugaus naudojimo rekomendacijos
2.2.1. Bendra informacija
Gali kilti pavojus, jei prietaisą naudoja neapmokytas personalas: paciento arba personalo sužeidimai;
prietaiso sugadinimas.
 Prietaisą gali naudoti tik specialiai apmokytas specialistas.
 Prieš pradedant darbą būtina atidžiai perskaityti naudotojo instrukciją.
Pastaba: gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, atsiradusios prietaisą naudojant
neapmokytiems naudotojams.
Elektros srovės pavojus: elektros šokas.
 Neatidarinėkite jokių apsauginių dangtelių.
 Nedėkite ant prietaiso jokių skysčių.
 Jei ant (į) prietaiso(ą) pateko skysčio, nedelsiant jį išjunkite avarine rankenėle, ištraukite
maitinimo laidą ir praneškite gamintojui ar jo atstovui.
Pastaba: Visi optiniai priedai, ypač perduodantys lazerio energiją, turi būti naudojami labai atsargiai
ir saugomi nuo dulkių ir purvo.
2.2.2. Lazerio sistemos saugumas
DenLase lazerio sistema yra saugi ir patikima, jei ją teisingai naudoja tinkamai apmokytas personalas.

DenLase sistema priskiriama 4 lazerių klasei. Reikia imtis atsargumo priemonių, išvengiant
nepageidaujamo tiesioginio ir atsispindėjusio lazerio spindulio poveikio, kuris gali sukelti sunkius akių
ir odos pažeidimus.
Diodinio lazerio spindulys yra nematomas, tačiau gali sukelti pavojingus akies tinklainės pažeidimus.
 Nežiūrėkite nei tiesiai į lazerio spindulį, nei į aktyviai veikiantį optinės skaidulos smaigalį.
Atsispindėjęs spindulys taip pat gali pažeisti tinklainę.
 Venkite nukreipti lazerio spindulį į atspindinčius paviršius.
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Nelaikykite jokios kūno dalies po lazerio spinduliu. Visas personalas ir pacientas patalpoje privalo
būti su apsauginiais akiniais. Kontaktiniai lęšiai nėra tinkama apsauga. Akių apsauga turi būti
atitinkama lazerio bangos ilgiui (810-1100nm). Visi apsauginiai akiniai yra pažymėti, kokiam lazerio
bangos ilgiui yra skirti. Tinkamos akių apsaugos priemonės turi būti skirtos optiniam tankumui >5.
 Patalpoje, kur naudojamas lazeris, pakabinkite iškabą: „Dėmesio! Naudojamas lazeris“
Į patalpą įleiskite tik tą personalą, kuris žino lazerio saugumo taisykles. Lazerio sistema turi nuotolinį
durų užraktą, kuris esant reikalui gali būti panaudojamas.
Nedirbkite lazeriu, jei nuimtas bet kuris apsauginis dangtelis arba nepatikimai pritvirtinta optinė
skaidula.
Nemėginkite išjungti sistemos apsaugos arba kitaip patekti į prietaiso vidų. Prietaisas generuoja
aukštą įtampą.
Nemėginkite patys pataisyti sistemos. Tai gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas.
Gaisro pavojus, dirbant lazeriu

Daiktų paviršiai sugeria lazerio energiją. Dėl to gali pakilti paviršiaus temperatūra ir daiktas užsidegti.
 Nenaudokite lazerio aplinkoje, kur yra sprogimo pavojus.
 Nenaudokite lengvai degių medžiagų anestezijai bei instrumentų valymui ir dezinfekavimui.
 Jei naudojamos degios medžiagos, įsitikinkite, kad jos išgaruoja iki pradedant naudoti lazerį.
 Nenaudokite lengvai degių dujų, kaip azoto suboksidas (N2O) ar deguonis.
 Būkite ypač atsargūs, jei naudojate deguonį, nes jis sustiprina ugnies degimą ir plitimą.
 Patalpoje laikykite minimalų kiekį degių medžiagų.
 Jei būtina naudoti degias medžiagas, sudrėkinkite jas.
 Drabužių dalis laikykite toliau nuo prietaiso.
 Patalpoje turėkite gesintuvą ir vandens.
 Įsidėmėkite, kad tokios medžiagos, kaip medvilnė, gali užsidegti naudojant lazerį, jei jos
prisotintos deguonies.
 Turėkite omeny, kad ir endogeninės dujos gali užsidegti.
Ženklai, naudojami lazerio zonoje

Naudojant lazerį patalpa, kurioje gali būti viršijama leistina lazerio radiacijos norma, privalo būti
pažymėta ženklu „lazerio zona“.
Mažiausias lazerio pavojaus akims atstumas yra toks didelis, kad visa patalpa, kurioje naudojamas
lazeris yra „lazerio zona“.
Gamintojas prideda ženklą „lazerio zona“ prie kiekvienos lazerio sistemos. Rekomenduojama
pritvirtinti šį ženklą prie įėjimo į patalpą, kur naudojamas lazeris.
Tiesioginės ir netiesioginės lazerio radiacijos pavojus

Sunkūs akių ir odos pažeidimai.
 Net ir su apsauginiais akiniais niekada nežiūrėkite tiesiai į skaidulos smaigalį.
 Užtikrinkite, kad į patalpą, kur naudojamas lazeris, negalėtų patekti pašaliniai asmenys.
 Uždenkite langus ir kitas atviras vietas, kad lazerio spindulys atsitiktinai nepakliūtų į aplinką.
 Veikiantį lazerio spindulį nukreipite tik į operacinį plotą. Šiame plote negali būti atspindinčių
metalinių daiktų, pvz., laikrodžių, grandinėlių, instrumentų, laikiklių.
 Įsitikinkite, kad visas personalas moka išjungti lazerio sistemą, esant pavojui.
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2.3. Lazerios sistemos saugumo priemonės
Lazerio sistema DenLase turi sekančias saugumo specialistui ir pacientui priemones:

2.3.1. Dviejų sekundžių įsijungimo atidėjimas
Lazeris įjungiamas tik nuspaudus kojinį jungiklį, kai yra aktyvus ekrano mygtukas „READY“. Tik įjungus prietaisą, jis būna
laukimo rėžime „STANDBY“. Norint, kad veiktų kojinis jungiklis, turi būti paspaudžiamas paveikslėlis „READY“, kuris mirksi 2
sekundes, primindamas specialistui, kad sistema tuoj įsijungs. Praėjus dviems sekundėms, pradės veikti kojinis jungiklis, kurį
nuspaudus, pradeda spinduliuoti lazerio energija. Tuomet paveikslėlis „READY“ nustoja mirksėjęs.

2.3.2. Matomi ir girdimi lazerio signalai
Nuspaudus kojinį jungiklį visada girdimas garsinis signalas ir ekrane atsiranda lazerio paveikslėlis.

2.3.3. Slaptažodžio apsauga
Norint įjungti pagrindinį meniu, reikia įvesti šešių skaitmenų slaptažodį.

2.3.4. Avarinis išjungimas
Avarinis išjungimas (raudona apvali rankenėlė) skirtas tuoj pat išjungti lazerio sistemą ir turėtų būti naudojamas vos tik iškilus
bet kokiam pavojui. Pavojui praėjus, rankenėlę reikia atpalaiduoti, pasukant pagal laikrodžio rodyklę.

2.3.5. Nuotolinis durų užraktas
Sistema turi nuotolinį durų užraktą, kuris gali būti tvirtinamas prie įėjimo durų. Atidarius duris, sistema išsijungs. Tokiu būdu
apsaugomas netikėtai į patalpą įėjęs asmuo. Užraktas yra prietaiso dešiniame šone.

2.4. Klinikinės atsargumo priemonės
Lazeriu galima pažeisti greta esančius audinius, kraujagysles ir sukelti kraujavimą. Specialistas visada
turi stengtis kuo mažiau švitinti pacientą. Optimaliai lazerį galima sureguliuoti pradedant procedūrą
mažesniu galingumu, palaipsniui jį didinant iki reikiamo poveikio. Didesnis galingumas padidina
pjovimo greitį, tačiau sumažina tikslumą ir padidina terminio aplinkinių audinių pažeidimo riziką.
DenLase lazerį gali naudoti tik specialistas, mokantis dirbti su lazeriu ir žinantis atsargumo priemones. Labai rekomenduojama
atidžiai susipažinti su šiame dokumente pateikta informacija. Lazeris gali uždegti nemetalinius daiktus. Visi lengvai
užsiliepsnojantys daiktai privalo būti patraukti iš operacinės zonos. Lazeris gali uždegti dezinfekcinius alkoholio ir (ar) acetono
tirpalus.

 Nenaudokite lazerio, jei operacinė zona sudrėkinta dezinfekciniu tirpalu – tirpalo garai gali susikaupti po užklotu
ir užsiliepsnoti.
Venkite netyčia lazeriu padegti aplinkinius daiktus. Jei lazerio nenaudojate ilgesnį laiką, išjunkite
maitinimo jungiklį.
Nelaikykite kojinio jungiklio ten, kur jį gali kas nors netyčia paspausti. Kai lazerio nenaudojate,
patraukite kojinį jungiklį iš gydytojo darbo vietos.
Nuvalykite alkoholio tirpalu susikaupusias ant skaidulos smaigalio audinių liekanas, nes dėl jų labiau
įkaista ir apanglėja smaigalys. Prieš pratęsdami procedūrą, leiskite alkoholiui išgaruoti. Jei reikia, per
naują nuskelkite skaidulos smaigalį.
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3. Prietaiso aprašymas
3.1. Sistemos aprašymas
DenLase yra kompaktiška, nešiojama ir patogi naudoti lazerio sistema, suteikianti įvairiapusiškas galimybes atlikti chirurgines ir
kosmetines burnos minkštųjų audinių operacijas. Kaip lazerio šaltinis DenLase sistemoje naudojamas puslaidininkis diodas,
skleidžiantis nematomą infraraudonąją radiaciją. Lazerio energija perduodama į operuojamą zoną per lanksčią optinę skaidulą
ir rankinį antgalį. Lazeris įjungiamas kojiniu jungikliu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lietimui jautrus ekranas
Jungiklis
Maitinimo laidas
Nuotolinis durų užraktas
Avarinio išjungimo rankenėlė
Skaidulos ritė

7. Antgalis
8. Antgalio laikiklis
9. Kojinis jungiklis
10. Antgalio tūtelė
11. Optinė skaidula

Lietimui jautriame ekrane rodomos prietaiso veikimo sąlygos ir pasirinkti parametrai. Operuojantis specialistas gali pasirinkti
ekrano meniu atitinkamai procedūrai reikalingus parametrus. Prietaisas turi papildomas saugumo priemones (žr. 2 skyrių).
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3.2. Prietaiso charakteristikos
Matmenys (plotis x aukštis x gylis):
Svoris:
Ekranas:
Aušinimas:

130 x 190 x 180 mm
apie 1,5kg
lietimui jautrus skystųjų kristalų
oru

Lazeris:
Bangos ilgis:
Skleidžiama galia:
Veikimo rėžimai:
Pulso ilgis:
Pulso intervalas:
Optinė skaidula:
Optinės skaidulos ilgis:
Optinės skaidulos lizdas:
Kontrolinis spindulys:
Maitinimo srovė:

diodinis, 4 klasė
980±10nm (DenLase-980/7), 810±10nm (DenLase-810/7)
0,1 – 7,0 W
nuolatinė banga (CW), pavienis impulsas, impulsų seka
50µs – 30s
50µs – 30s
vienos šerdies, šerdies diametras >200µm, šarvas 0.9 mm
3m su SMA905 jungtimi
SMA905
650nm diodinis lazeris, <1mW, 2 klasė
100-240V, 47-63 Hz, 1,25-0,50 A

Klasifikacija:
pagal MDD – IIB
elektros sauga – 1 klasė
pritaikymo apsaugos klasė – B
lazerio radiacijos apsauga – 4 klasė
kojinio jungiklio apsauga – IP X8
Darbinės aplinkos sąlygos:
Aplinkos temperatūra: +100C - +400C
Santykinė drėgmė: <80%
Oro slėgis: 700-1060 hPa (1atm. = 1013,25 hPa)

Transportavimo ir sandėliavimo sąlygos:
Transportavimo aplinkos temperatūra: -100C - +550C
Sandėliavimo aplinkos temperatūra: +100C - +400C
Santykinė drėgmė: <93%
Oro slėgis: 500-1060 hPa

3.3. Lazerio spindulio perdavimas
Lazerio spindulys perduodamas optine skaidula. DenLase lazeryje gali būti naudojama vienos šerdies 200µm ir didesnio
diametro optinė skaidula su SMA905 jungtimi. Norint išvengti sugadinimo, skaidulos jungties nereikia priveržti per smarkiai.

Naujos optinės skaidulos prijungimas:
 Niekada nelieskite skaidulos galo rankomis ir nedėkite jo ant purvino paviršiaus.
Užteršus jungtį, ją reikia nuvalyti švelniu audiniu, sumirkytu alkoholyje. Leiskite alkoholiui nudžiūti
(iki 1min.) ir prisukite jungtį pagrindinio įrenginio lizde.
Optinė skaidulos šerdis pagaminta iš lydyto kvarco. Ji turi apsauginį šarvą, tačiau vis tiek skaidulą
galima pažeisti (kartais tik vidinę šerdį):
 Niekada nesuspauskite optinės skaidulos ir nesulenkite jos mažesniu, nei 5cm spinduliu.
Atjungdami ar prijungdami skaidulą prietaiso lizde imkite tik už metalinės jungties, bet ne už
lanksčiosios skaidulos dalies.
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3.4. Priedų sąrašas
Priedas
Pagrindinis įrenginys
Srovės keitiklis
Srovės laidas
Kojinis jungiklis
Nuotolinis durų užraktas
Skaidulos antgalis
Skaidulos antgalio tūtelės
Optinė skaidula
Optinės skaidulos laikiklis
Gydytojo apsauginiai akiniai
Paciento apsauginiai akiniai
Skaidulos skeltukas
Skaidulos šarvo nuėmiklis
Transportavimo lagaminas
Naudotojo instrukcija
Lazerio įspėjimo ženklas

Numeris
010135192
0203120104
020310010102
0203120106
031023011
0203120128
0203120101
0203120155
020312020002
0306012
0306013
0203120102
0203120103
0203120127
DenLase-SY

4. Instaliavimas
4.1. Montavimo rekomendacijos
 Atidžiai perskaitykite žemiau pateiktas instrukcijas. Neteisinga instaliacija gali sugadinti prietaisą!
Pastaba dėl aklimatizavimo: po prietaiso surinkimo ir kiekvieną kartą, kai prietaisą perkėlus į kitą
vietą, aplinkos temperatūra skiriasi daugiau kaip 50C, prieš naudojimą jis turi būti paliekamas
transportavimo lagamine:
 bent dviems valandoms, jei temperatūrų skirtumas iki 10 0C;
 bent keturioms valandoms, jei temperatūrų skirtumas iki 15 0C;
 bent aštuonioms valandoms, jei temperatūrų skirtumas iki 200C.
Pastaba: kad prietaiso aušinimas oru būtų efektyvus, mažiausias atstumas iki aplinkinių daiktų turi
būti ne mažesnis kaip 30cm.
4.2. Išpakavimas
Tik gavęs DenLase sistemą, naudotojas privalo:

 Dalyvaujant siuntą pristačiusiam asmeniui, apžiūrėti išorinį įpakavimą ir jei jis pažeistas, atitinkamai pažymėti
siuntimo dokumentuose.
 Išsaugokite siuntimo pakuotę visą garantinio aptarnavimo laikotarpį.
 Išpakuokite transportavimo lagaminą ir patikrinkite sistemos komplektaciją pagal priedų sąrašą (3.4. skyrius). Jei
trūksta bet kokių priedų, nedelsiant informuokite China Daheng Group arba įgaliotą atstovą.
4.3. Sistemos surinkimas
 Pasidėkite DenLase pagrindinį įrenginį ant tinkamo paviršiaus (stalo, lentynos) bent 30cm nuo aplinkui esančių
daiktų. Sujunkite visas sistemos dalis žemiau nurodyta tvarka:
A. Įkiškite įtampos keitiklio laidą į atitinkamą lizdą įrenginio kairėje pusėje.
B. Prijunkite maitinimo laidą prie įtampos keitiklio ir elektros srovės lizdo.
C. Prijunkite nuotolinį durų užraktą.
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Nuotolinio durų užrakto lizdas yra įrenginio dešinėje pusėje. Užraktas neturi srovės potencialo skirtumo ir skirtas ne didesnei
kaip 5V ir 10mA elektros srovei. Prijungus nuotolinį durų užraktą prie išorinio kontakto, pvz., durų, lazeris yra išjungiamas
atidarius duris, kad išvengti atsitiktinio įėjusio asmens sužeidimo.

Elektros šoko pavojus:
 siekiant išvengti elektros šoko pavojaus, prieš prijungiant nuotolinį durų užraktą, būtina išjungti
įrenginio įjungimo mygtuką ir ištraukti iš elektros lizdo maitinimo kabelį.
 Nuimkite trumpąją nuotolinio užrakto jungtį ir prijunkite prie išorinio durų kontakto.
Išorinis durų kontaktas turi būti be srovės potencialo skirtumo ir skirtas ne mažesnei kaip 12V ir
100mA elektros srovei.

1 pav. Srovės keitiklio ir nuotolinio durų
užrakto prijungimas

2 pav. Avarinis išjungimas/įjungimas

D. Įsitikinkite, kad avarinio išjungimo rankenėlė yra paleista (2 pav.)
E. Atsargiai išimkite optinę skaidulą ir patikrinkite, ar nėra matomų pažeidimų.
Optinė skaidula yra 3m ilgio. Nesulenkite jos mažesniu, nei 5cm spinduliu.

F. Prijunkite rankinį antgalį prie optinės skaidulos (žr. 5.4. skyrių).
G. Uždėkite skaidulos ritę

H. Kitą skaidulos galą su SMA jungtimi prijunkite prie atitinkamo pagrindinio įrenginio lizdo.
 Laikydami už metalinio jungties korpuso, nuimkite apsauginį SMA905 jungties dangtelį.
 Nusukite apsauginį SMA lizdo dangtelį ant pagrindinio įrenginio.
Pastaba: siekiant apsaugoti optinius elementus, pagrindinio įrenginio SMA lizdas turi būti visą laiką
uždarytas arba optinės skaidulos jungtimi, arba dangteliu.
Pastaba: naudokite tik optinę skaidulą su švariu galu.
Taip pat žiūrėkite 5.4. skyrių „Antgalio naudojimo nurodymai“.
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 SMA jungtį visiškai įkiškite į lizdą ir užsukite jungties veržlę. Nesupinkite optinės skaidulos!
Pastaba: kad apsaugoti optinę skaidulą nuo per greito susidėvėjimo, jungties kištukas turi būti
teisingai pritvirtintas lizde. Tai patikrinti galima pajudinus kištuką pirmyn ir atgal – jei kištukas
slankioja jungtyje, reiškia jis įstatytas ir (ar) pritvirtintas neteisingai.
I.

Įjunkite pagrindinį įrenginį ir patikrinkite lazerio spindulio kokybę, šviesdami kontroliniu spinduliu į baltą popierių.

Kontrolinis spindulys turi turėti lygius kraštus. Jei matomi „spinduliai“, vienas arba abu optinės skaidulos galai yra pažeisti arba
nešvarūs. Žiūrėkite 5.3. skyrių „Skaidulos nuskėlimas“.

J.

Prijunkite kojinį jungiklį.

3 pav. Kojinio jungiklio ir skaidulos prijungimas

4pav. Kojinio jungiklio paleidimas ir uždarymas

K. Įjunkite maitinimo jungiklį į „On“ padėtį. Skystųjų kristalų ekranas turi įsijungti.
L. Norint išjungti pagrindinį įrenginį, reikia išjungti maitinimo jungiklį į padėtį „Off“ arba paspausti pavojaus išjungimo
rankenėlę. Jei lazeris ilgesnį laiką veikė, išjunkite maitinimą, kai nustoja veikti ventiliatorius.
Kiti neatidėliotino išjungimo būdai:
a) paspauskite avarinio išjungimo rankenėlę;
b) išjunkite srovės keitiklio jungtuką;
c) ištraukite maitinimo arba srovės keitiklio laidą.

4.4. DenLase sistemos supakavimas ir transportavimas
Pastaba:
Nesupakuokite ir netransportuokite lazerios sistemos, neišjungę pagrindinio įrenginio jungiklio.
Jei reikia DenLase sistemą transportuoti, išskyrus pernešimą toje pačioje patalpoje ar įstaigoje, viską supakuokite tokia seka:
A. Atsargiai atsukite skaidulos antgalio veržlę ir ištraukite skaidulą iš antgalio. Atjunkite kojinį jungiklį ir maitinimo laidą.
B. Pagrindinį įrenginį įdėkite į jam skirtą vietą transportavimo lagamine.
C. Supakuokite kojinį jungiklį, maitinimo laidą ir kitus priedus į jų dėžutes ir atitinkamas vietas transportavimo lagamine.

Pastaba:
neleiskite optinei skaidulai susipinti ir nesulenkite jos mažesniu, nei 5cm spinduliu.

Atstovas Lietuvoje UAB Baltic Medservice, Laisvės pr. 125, Vilnius, tel. (+370) 698 88923 / el.paštas: denlase@balticmedservice.lt

12

5. Skaidula ir antgalis
5.1. Optinės skaidulos struktūra
Optinę skaidulą sudaro 3 dalys:




Šarvas
Apvalkalas
Šerdis

5 pav. Skaidulos struktūra ir šarvo nuėmimas

Šarvas yra pagamintas iš sintetinės skaidrios arba baltos medžiagos ir yra skirtas apsaugoti skaidulą iš išorės. Nėra specialių
spalvų skirtingų diametrų skaiduloms žymėti.
Apvalkalas dengia kvarcinę šerdį, neleisdamas pasklisti į šonus lazerio energijai. Jei nuimant šarvą netyčia įpjaunamas
apvalkalas, galima pastebėti kontrolinio spindulio šviesos sklidimą toje vietoje. Jis nepavojingas, jei visi, esantys toje patalpoje
dėvi apsauginius akinius. Apvalkalas dega, kaupiantis audinių baltymų liekanoms, ir palaipsniui blogina smaigalio kokybę. Kai
apvalkalas pajuoduoja 3-4mm, jis gali nulūžti. Tokiu atveju, reikia išjungti lazerį. Audinių baltymų liekanas reikia nuolat nuvalyti.

Pastaba: smaigalį valykite vandeniu sudrėkinta medžiaga.
Valydami įkaitusį smaigalį nenaudokite lengvai degių skysčių, pvz., alkoholio.
Kvarcine skaidulos šerdimi sklinda lazerio energija. Šerdis yra labai plonas ištisinis šviesos vamzdelis, kuris nors ir yra labai
lankstus, bet gali būti lengvai nulaužtas sulenkus skaidulą mažesniu nei 5cm diametro lanku ar 90 laipsnių ir mažesniu kampu.

5.2. Skaidulos šarvo nuėmimas
Optinės skaidulos šarvas yra lengvai nuimamas pirštais. Veikiant lazeriui ant optinės skaidulos smaigalio kaupiasi audinių
likučiai ir smaigalys genda. Kai skaidulos galas pajuoduoja 3-4 mm, reikia nuimti šarvą ir per naują nuskelti skaidulos smaigalį.
Šarvo nuėmimo procedūra:
A. Laikydami optinę skaidulą viena ranka, kitos rankos nykščio nagu suimkite skaidulos šarvą toje vietoje, kur norite jį
nuimti.
B. Suspauskite skaidulos šarvą tarp pirštų nagų ir traukdami skaidulą nuimkite 10-20 mm šarvo.
C. Iš viso nuimkite 5-6 cm skaidulos šarvo.

5.3. Skaidulos nuskėlimas
Skaidulos smaigaliui gendant, jis gali nulūžti ir įkristi į vagą ar gilią periodontinę kišenę. Kad to išvengti, būtina periodiškai
nuskelti pajuodusį smaigalį. Nuimama 10-15mm šarvo ir skaidula nuskeliama maždaug 3-5mm nuo ankstesnio nuskėlimo
vietos, kad neliktų pajuodusios smaigalio dalies.
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A. Rodomuoju
pirštu
prispauskite
skaidulą.
B. Pieštukinio
kirstuko
ašmenimis
įrėžkite skaidulą reikiamoje vietoje.
C. Laikydami skaidulą abiejų rankų
nykščiais ir rodomaisiais pirštais,
nulaužkite ją ties kirstuko padaryta
žyme.

8 pav. Skaidulos nuskėlimas

Pastaba: skaidulą nulaužkite vienu atsargiu, bet tvirtu judesiu
D. Patikrinkite, ar teisingai nuskėlėte smaigalį. Laikydami smaigalį statmenai apie 10mm virš balto popieriaus įjunkite
lazerį READY rėžimu. Jei nuskėlimas teisingas, turite matyti tikslų raudonos šviesos skritulį. Jei nuo skritulio sklinda
matomi spinduliai, nuskėlimą turite pakartoti.

9 pav. Skaidulos nuskėlimo patikrinimas

5.4. Antgalio naudojimo nurodymai
Pastaba: reikia vengti skaidulos šarvo pažeidimo per smarkiai priveržiant antgalio varžtą. Užtenka
lengvai prisukti, kad skaidula gerai laikytųsi antgalyje.
5.4.1. Antgalio surinkimas
A. Užmaukite ant antgalio tūtelę.
B. Atpalaiduokite antgalio veržlę, tačiau
jos nenuimkite.
C. Įkiškite maždaug 15cm skaidulos per
antgalio veržlę į antgalį. Įsitikinkite, kad
nuimta apie 2cm skaidulos šarvo.
D. Atsargiai prakiškite skaidulos galą per
plastikinę smaigalio tūtelę.
E. Paslinkite skaidulą, kad ji apie 5mm
išlįstų iš plastikinės smaigalio tūtelės, ir
švelniai užveržkite antgalio veržlę.

5.4.2. Skaidulos ir antgalio tūtelės atjungimas
A. Atpalaiduokite antgalio veržlę, tačiau
jos nenuimkite.
B. Atsargiai ištraukite skaidulą iš antgalio.
C. Nuimkite antgalio tūtelę.
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5.5. Papildomų balinimo ir biostimuliacijos antgalių pakeitimas
A. Nuvalykite skaidulos jungties galą.
B. Įstatykite ir prisukite skaidulos jungtį pagrindinio įrenginio lizde.

Pastaba: skaidulos jungties galą ir pagrindinio įrenginio lizdą būtina nuvalyti prieš prijungiant jungtį.
Galima naudoti 50% eterio ir 50% etilo spirit mišinį.

10 pav. Balinimo antgalis

11 pav. Balinimo antgalio prijungimas

6. Dezinfekcija ir sterilizacija
DenLase diodinio lazerio sistema pristatoma nesterili. Prieš naudojimą ją reikia dezinfekuoti. Rekomenduojamos tokios lazerio
dalių ir priedų dezinfekcijos procedūros:
Plastikinės smaigalio tūtelės yra nesterilios ir po panaudojimo turi būti utilizuotos, laikantis infekuotų atliekų šalinimo taisyklių.
Nerekomenduojama naudoti pakartotinai ar sterilizuoti.
Plastikinės smaigalio tūtelės ir skaidula prieš nuimant šarvą turi būti dezinfekuojamos žemiau nurodytame tirpale.
Antgalis optinei skaidulai gali būti autoklavuojamas ir turi būti dezinfekuotas po kiekvieno panaudojimo.
Šarvo nuėmikliu turi būti nuimamas tik dezinfekuotas optinės skaidulos šarvas. Jei įvyko kontaminacija, nuėmiklį reikia
apipurkšti dezinfekavimo skysčiu, nuplauti vandeniu ir išdžiovinti. Nuėmiklio negalima autoklavuoti.
Dezinfekavimo tirpalas: naudojamas praskiestas o-phenylphenolio ir p-3-amylphenolio tirpalas, pagal jo gamintojo nurodymus
(BirexTM; Cidex®Steam)
Antgalio sterilizacija. Prieš sterilizaciją antgalį reikia išardyti ir išvalyti:
Rekomenduojamos autoklavavimo sąlygos: temperatūra 1320C; slėgis 27 PSI, laikas 15 minučių.

Atstovas Lietuvoje UAB Baltic Medservice, Laisvės pr. 125, Vilnius, tel. (+370) 698 88923 / el.paštas: denlase@balticmedservice.lt

15

7. Naudojimo eiga
7.1. Ekrano meniu

Nr. Pavadinimas

Aprašymas

1

Kontrolinis spindulys

2

5

Veikiančio lazerio
paveikslėlis
Paruoštos sistemos
paveikslėlis „READY“
Laukimo paveikslėlis
„STANDBY“
Galios indikatorius

Dega veikiant kontroliniam spinduliui ir rodo
jo intensyvumą
Dega veikiant lazeriui

5
6
7
8
9
10
11
12

Galios nustatymas
Galios indikatorius
Dažnio ir pulso nustatymai
Laiko nustatymas
Skaidulos nustatymai
Grįžimo mygtukas
Nustatymų išsaugojimas
Pradinis mygtukas

3
4

Šviečia, kai lazeris paruoštas ir pradės veikti
nuspaudus kojinį jungiklį
Lazeris neveiks net ir paspaudus kojinį
jungiklį
Spaudžiant rodykles kairėn/dešinėn,
keičiama spinduliuojamos energijos galia
Reguliuojami galios nustatymai
Rodo skleidžiamos lazerio energijos galią
Rodoma ir keičiama lazerio impulso trukmė
Nustatomas lazerio veikimo laikas
Rodo pasirinktą skaidulos ir antgalio tipą
Grįžtama į buvusį pasirinkimą
Išsaugo atmintyje esamus nustatymus
Grįžtama į pradžią

7.2. Sistemos paruošimas
Pastaba: siekiant išvengti atsitiktinio gaisro pavojaus, išjunkite pagrindinio įrenginio maitinimo
jungtuką, jei lazerio nenaudojate ilgesnį laiką.
Pastaba: išjunkite pagrindinio įrenginio maitinimo jungtuką, kai atliekate dezinfekciją.

Pastaba: DenLase lazeriui nereikia laiko sistemos sušildymui.

A. Pakabinkite lazerio įspėjamuosius ženklus atitinkamose vietose.
B. Padėkite DenLase pagrindinį įrenginį ant lygaus, švaraus, sauso paviršiaus gerai vėdinamoje patalpoje.

Pastaba: neuždenkite pagrindinio įrenginio oro ventiliacijos angų.
C.
D.
E.
F.
G.

Įsitikinkite, kad maitinimo jungtukas yra išjungtas.
Patikrinkite, ar gerai prijungtas maitinimo laidas, kojinis jungiklis ir optinė skaidula.
Atpalaiduokite avarinio išjungimo rankenėlę (2 pav.).
Įjunkite maitinimo jungtuką ir palaukite, kol įsijungs pagrindinio įrenginio ekranas.
Įveskite 6 simbolių slaptažodį. Gamintojo nustatytas slaptažodis yra 123456. Įvedus slaptažodį, atsidaro meniu langas.
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7.3. Nustatymai
Gydymo procedūros pasirinkimas
Paspauskite
norimos
procedūros mygtuką pradžios
ekrane, tuomet pateksite į
indikacijų langą. Pasirinkite
reikiamą indikaciją ir pasirodys
šios
indikacijos
nustatymų
langas. Naudokite pozicijas
USER1-USER5,
norėdami
išsaugoti
atmintyje
savo
nustatymus.
Nustatymai
reguliuojami
laukimo (STANDBY) rėžimu.
Lazerio
energija
bus
spinduliuojama
tik
esant
pasiruošimo (READY) rėžimui ir
nuspaudus kojinį jungiklį. Kai paliečiamas READY paveikslėlis, pradeda veikti lazerio oro aušinimas ir nuspaudus kojinį jungiklį
po 2 sekundžių pradedama spinduliuoti lazerio energija.
Kontrolinio spindulio paveikslėlis
Kontrolinis lazerio spindulys yra
raudonos spalvos 650nm ilgio bangos ir
ne daugiau, kaip 1mW galios.
Kontrolinio spindulio intensyvumas
reguliuojamas liečiant atitinkamą ekrano paveikslėlį. Vienas paspaudimas padidina kontrolinio spindulio intensyvumą ketvirčiu
paveikslėlio apskritimo. Esant maksimaliam intensyvumui dar kartą paspaudus paveikslėlį, kontrolinis spindulys išjungiamas.
Lazerio galios nustatymas
Lazerio galia gali būti didinama arba mažinama, paspaudus
atitinkamą rodyklę dešinėn arba kairėn, esančią šalia galią
rodančio skaičiaus. Galią galima reguliuoti kas 0,1W nuo
mažiausios 0,1W iki didžiausios 7,0W. Indikatorius po skaičiumi
rodo santykinį galios dydį, lyginant su galimu maksimaliu.
Vidutinė galia. Prietaisas apskaičiuoja skleidžiamą vidutinę
spindulio galią pagal nustytą galią ir impulso dažnį arba pulso ir
pauzės intervalų trukmę.
Energija. Paspaudus
mygtuką, pasirodo langas, kuriame galima reguliuoti energijos
nustatymus. Norėdami ištrinti visus nustatymus, spauskite DEL mygtuką, norėdami grįžti,
spauskite OK mygtuką.
Paspaudus šį mygtuką, rodoma
išspinduliuota energija. Kai išspinduliuota enerija „Applied“ pasiekia
nustatytą „Preset“,, lazeris automatiškai išsijungia.
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Dažnio nustatymai. Dažnis gali būti nustatytas nuo „CW“ (pastovi
banga) iki 100 KHz.
Paspaudus šį mygtuką atsidaro langas, kuriame galima
reguliuoti dažnio nustaytumus. Galite iš karto nustatyti pastovią
bangą, paspaudę “CW” mygtuką. Paspaudus
mygtuką,
atsidaro pulsinio rėžimo reguliavimo langas. “Pulse On” rodo
impulso trukmę, kuri šalia esančių rodyklių pagalba gali būti
reguliuojama nuo 50µs iki 30s. Impulso pauzės trukmė „Pulse
Off“, reguliuojama taip pat.
Pulsinio arba nuolatinės bangos (CW) rėžimo
pasirinkimas
Kai lazerio impulso bei pauzės trukmė neviršija 30
sekundžių, lazeris veikia pulsiniu rėžimu. Kai impulso
trukmė padidinama daugiau kaip 30 sekundžių,
sistema persijungia į nuolatinės bangos (CW) rėžimą
ir ekrane rodomos raidės „CW“. Kai pauzės trukmė
padidinama daugiau kaip 30 sekundžių, pulsinis
rėžimas pasikeičia į pavienio impulso rėžimą ir
raidės „CW“ rodomos prie pauzės ženklo.
Laikmatis
Dešinės ir kairės rodyklių pagalba galima nustatyti, kiek laiko veiks lazeris.
Pradinis nustatymas yra 0 sekunčių. Paspaudus kojinį jungiklį READY rėžime,
laikas pradedamas skaičiuoti iki 0 ir tada lazeris automatiškai išsijungia.
Pastaba: esant kai kuriems nustatymams, pvz.,
parinkta kitais nustatymais.

, laikmačio negalima nustayti rankiniu būdu, nes procedūros trukmė bus

Skaidulos ir antgalio nustatymai
Nustačius reikiamą indikaciją, sistema
parodys, kokią optinę skaidulą ir antgalį
turėtumėte naudoti.

Nustatymų išsaugojimas.
Norėdami nustatyti kitokius procedūros parametrus, spauskite
.
Pasirodys USER langas. Pasirinkite norimą USER langelį ir sureguliuokite
reikiamus nustatymus. Paspauskite mygtuką „SAVE“ ir nustatymai bus
išsaugoti. Galite pakeisti USER langelio pavadinimą.
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Veikiančio lazerio paveikslėlis
Paspaudus kojinį jungiklį, užsižiebia trikampis geltonas veikiančio lazerio paveikslėlis, kuriame
pavaizduotas lazerio spindulys, ir pradeda pypsėti garsinis signalas. Paveikslėlis ir garsinis signalas
rodo, kad lazerio energija spinduliuojama. Atleidus kojinį jungiklį, paveikslėlis ir garsinis signalas
išsijungia, o lazerio energijos spinduliavimas nutraukiamas.
Baigus procedūrą, išjunkite pagrindinio įrenginio maitinimą ir nuimkite įspėjamuosius ženklus.
Kiti nustatymai
Paspaudus nustatymų jungtuką,

atsidaro naujas langas.

Kalbos pasirinkimas: “Language“.
Belaidis valdymas: „Wireless control“ (tik sistemoms su belaidžiu kojiniu jungikliu).
Slaptažodis: „Password“. Galite įrašyti savo sugalvotą slaptažodį.
Pradiniai nustatymai: „Default“. Galite atkurti gamyklinius programinės įrangos nustatymus.
Prietaiso informacija: „About“. Informacija apie DenLase ir prietaiso programinę įrangą.

Įspėjimas: DenLase lazerio sistemą galima sugadinti, jei lazerio spindulys nuo paviršiaus atsispindi
tiesiai atgal į optinę skaidulą. Nešvieskite lazeriu statmenai į šviesą atspindintį paviršių!
Įspėjimas: siekiant išvengti atsitiktinio lazerio spinduliavimo, niekada neįjunkite pagrindinio įrenginio
be prijungtos optinės skaidulos.
Dirbant su DenLase lazerio sistema, visada turi būti įvertinta klinikinė situacija. Rizika pacientui privalo būti įvertinta prieš
pradedant bet kokią procedūrą. Atlikdamas procedūrą specialistas turi stengtis pacientą apšvitinti kuo mažiau. Reikia pradėti
intervenciją mažiausia galia ir palaipsniui didinti sistemos parametrus, kol pasiekiamas reikiamas rezultatas. Didesnė lazerio
galia mažina pjovimo tikslumą bei didina gretutinių audinių terminį pažeidimą.

8. Etiketės, ženklai, įspėjimai
8.1. Ženklinimas
Modelis
SN

DenLase 980/7
serijos numeris
pagaminimo data
CE ženklinimas, pagal ES medicinos
prietaisų direktyvą 93/42
Utilizavimo nurodymai
Gamintojas
Autorizuotas atstovas Europos
Sąjungoje
Klasifikacija: B tipas
Būtina perskaityti pridedamus
dokumentus

12 pav. Ženklinimas su gamyklos serijos numeriu
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8.2. Įspėjimo ir informaciniai ženklai
Nr.

Ženklas

8.3. Pavojus, naudojamas lazeris
Aprašymas

1

Lazerio sistema su avariniu išjungikliu

2

Lazerio įspėjimo ženklas

3

Pastaba: perskaitykite pridedamus
dokumentus prieš naudodami prietaisą

4

Lazerio spinduliavimas per optinės
skaidulos aplikatorių

5

Nuotolinis užraktas

6

Kojinis jungiklis

7

Lazerio įspėjamasis ženklas
EN-60825-1

Kiekviena patalpa, kurioje naudojamas lazeris, privalo
būti pažymėta įspėjamuoju ženklu: „Pavojus,
naudojamas lazeris“. Šis ženklas įspėja personalą neiti į
patalpą be apsauginių akinių ir drabužių, veikiant
lazeriui.

9. Gedimų šalinimas
9.1. Gedimai su klaidos pranešimu
DenLase lazeris turi gedimų įspėjimo sistemą. Jei sistema praneša įspėjimą, lazerio spinduliavimas iš karto nutraukiamas.

 Pašalinkite gedimą, kaip aprašyta gedimų šalinimo lentelėje.
Jei gedimo pašalinti neįmanoma, kreipkitės į gamintoją arba jo įgaliotą atstovą.
Lazerio naudotojas turi reguliariai tikrinti optinės skaidulos jungties ir nuotolinio durų jungiklio
daviklių veikimą: įspėjimas „FIBRE ERROR“ turi atsirasti atjungus optinę skaidulą, o ištraukus
nuotolinio durų užrakto kištuką, lazeris turi išsijungti.

Gedimas

Pranešimas

Per žema temperatūra

nėra

Per aukšta temperatūra

OVER HEAT

Perkrova

Over load !

Skaidula neprijungta

FIBRE ERROR

Priežastis
Pagrindinio įrenginio
temperatūra per žema
Pagrindinio įrenginio
temperatūra per aukšta
Skaidulos SMA jungtis yra
nešvari arba blogas smaigalys
Skaidulos SMA jungtis
neprijungta arba nepriveržta

Gedimo šalinimas
Leiskite įrenginiui aklimatizuotis ir
pasiekti minimalią temperatūrą
Leiskite įrenginiui atvėsti STANDBY
rėžime
Nuvalykite SMA jungtį arba nuskelkite
skaidulos smaigalį
Prijunkite ir atsargiai priveržkite
skaidulos jungtį
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9.2. Gedimai be klaidos pranešimo
Gedimas

Priežastis

Gedimo šalinimas

 Įrenginys staiga išsijungia
be klaidos pranešimo
 Atsiranda klaidos
pranešimas, neaprašytas
šioje instrukcijoje
Įrenginys neįsijungia,
įjungus maitinimo jungiklį

Nežinoma klaida, susijusi su
saugumo sistema

 Ištraukite maitinimo laidą
 Kreipkitės į gamintoją arba jo įgaliotą atstovą

Nėra elektros srovės

Lietimui jautraus ekrano
paveikslėliai neveikia arba
veikia nepastoviai
Nustatymų reikšmės ekrane
nerodomos arba rodomos
neteisingais žodžiais
Neveikia kontrolinis lazerio
spindulys

Nesukalibruotas lietimui
jautrus ekranas

 Patikrinkite, ar maitinimo laidas gerai įkištas į elektros lizdą
 Patikrinkite, ar įjungtas pagrindinio įrenginio jungiklis
 Patikrinkite, ar atlaisvinta avarinio išjungimo rankenėlė
 Ištraukite maitinimo laidą
 Kreipkitės į gamintoją arba jo įgaliotą atstovą

Nežinoma klaida, susijusi su
saugumo sistema

 Ištraukite maitinimo laidą
 Kreipkitės į gamintoją arba jo įgaliotą atstovą

 Sugedo kontrolinio lazerio
spindulio emiteris
 Pažeista optinė skaidula
 Elektronikos gedimas
 Sugedo pagrindinis įrenginys
 Įrenginys yra laukimo
“STANDBY” rėžime
 Neteisingai prijungtas kojinis
jungiklis

 Pakeiskite skaidulą, išjunkite ir vėl įjunkite pagrindinį
įrenginį
 Jei gedimas nepasitaiso, kreipkitės į gamintoją arba jo
įgaliotą atstovą

Lazeris neveikia, paspaudus
kojinį jungiklį

 Paspauskite READY mygtuką
 Prijunkite kojinį jungiklį

10. Garantijos apribojimai
DenLase lazerio sistemai taikoma 12 mėnesių garantija nuo pristatymo dienos. Antgaliams, optinei skaidulai ir kitiems priedams
taikoma 60 dienų garantija nuo pristatymo dienos. Pagal garantijos taikymo sąlygas, bet kokie sistemos pakeitimai ar
patobulinimai gali būti atliekami tik gamintojo China Daheng Group Inc. arba jo įgalioto atstovo. Garantinis taisymas atliekamas
pas gamintoją arba jo įgaliotą atstovą, gamintojo China Daheng Group Inc. sprendimu.
Garantija netaikoma, jeigu lazerio sistemos ir(ar) jos priedų gedimai atsiranda dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba ne taip, kaip
nurodyta naudotojo instrukcijoje; bet kokio gamintojo nenumatyto sistemos ir(ar) jos priedų keitimo ar modifikavimo;
mechaninio sistemos ir(ar) jos priedų pažeidimo, pvz., numetus ant kieto paviršiaus, įskaitant optinės skaidulos nulaužimą,
sulenkus ją daugiau, negu leidžiama naudotojo instrukcijoje; vandens ar didelės drėgmės poveikio; didelio karščio ar ugnies
poveikio. Garantija netaikoma pažeidimams dėl fizinio poveikio, įskaitant įrenginio paviršiaus, ekrano ir kitų išorinių dalių
įbrėžimus, įskilimus ir kitus pažeidimus.
Ši garantija taikoma tik DenLase lazerio sistemą ir jos priedus naudojant pagal numatytas indikacijas. Nei gamintojas, nei jo
įgaliotas atstovas neatsako už tyčinius ar netyčinius sužalojimus, atsiradusius naudojant DenLase lazerio sistemą.

11. Elektromagnetinis suderinamumas
Nešiojamieji ir mobilūs elektromagnetines bangas skleidžiantys prietaisai gali sutrikdyti DenLase lazerio sistemą. Priedų,
daviklių ir kabelių, pagamintų ne China Daheng Group Inc., naudojimas gali padidinti lazerio spinduliuotę ir sumažinti sistemos
stabilumą. Gydant diodiniu lazeriu nereikėtų tuo pačiu metu naudoti kitų prietaisų, o jei tai neišvengiama, būtina įsitikinti, kad
lazerio sistema veikia patikimai.

China Daheng Group Inc. negali užtikrinti, kad kitų gamintojų priedai ir kabeliai atitiks EN 60601-1-2
standarto reikalavimus.
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Priedas

Serijos numeris

Kojinis jungiklis su kabeliu
Nekaistantis prijungimo kabelis

0203120106
020310010102

Ilgis
iki 2 m
iki 2m

Pastaba: diodinis DenLase lazeris skirtas naudoti tik kvalifikuotiems specialistams. Gyvenamosiose
zonose lazerio sistema gali sukelti elektromagnetinių (radijo) bangų trikdžius, todėl gali reikėti
atitinkamų pertvarkymų ar specialaus filtro sistemos pajungimui į bendrą maitinimo tinklą.
11.1.

Skleidžiami elekromagnetiniai trikdžiai

Diodinis lazeris turi būti naudojamas žemiau aprašytomis sąlygomis, o naudotojas turi tokias sąlygas sudaryti.

Emisijos testas

Suderinamumas

Radiodažnuminė emisija
CISPR 11

1 grupė, B klasė

11.2.

Elektromagnetinės aplinkos rekomendacijos
Sistema naudoja radiodažnuminę (RD) energiją tik savo vidiniam veikimui.
Išorinė RD emisija yra labai maža ir neturėtų trikdyti greta veikiančių prietaisų

Elektromagnetinis atsparumas

Emisijos testas
Elektrostatinis krūvis IEC
61000-4-2
Trumpalaikė elektrinė
iškrova IEC 61000-4-4
Įtampa IEC 61000-4-5
Įtampos kritimas,
svyravimas, nutrūkimas
IEC 61000-4-11

Sukaupiama RD energija
IEC 61000-4-6
Spiduliuojama RD
energija
IEC 61000-4-3

Suderinamumas
±2 kV, ±4 kV, ±6 kV kontakte
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV ore
±2 kV maitinimo linijoms
±1 kV linija linijai
±2 kV linija įžeminimui
<5% (>95% kritimas)
0,5 ciklo
40% (60% kritimas)
5 ciklams
70% (30% kritimas)
25 ciklams
>5% (<95% kritimas)
5 sekundėms
3 Vrms nuo 150 kHz iki 80
MHz
3 Vrms nuo 80 MHz iki 2,5
GHz

Elektromagnetinės aplinkos rekomendacijos
Grindų danga turi būti medinė, betoninė arba keramikinė. Jei
grindų danga sintetinė, santykinė oro drėgmė turi būti >30%.
Maitinimo linijos gali būti įprastos komercinėms arba gydymo
įstaigos patalpoms.
Maitinimo linijos gali būti įprastos komercinėms arba gydymo
įstaigos patalpoms.
Maitinimo tiekimas gali būti įprastas komercinėms arba gydymo
įstaigos patalpoms. Jei gydymą būtina tęsti, esant srovės
pertrūkiams, rekomenduojama naudoti nepertraukiamo
maitinimo šaltinį arba akumuliatorių.

Mažiausias atstumas, kuriuo nešiojamieji RD bangas skleidžiantys
prietaisai gali būti naudojami nuo bet kurios lazerio sistemos
dalies, įskaitant kabelius, apskaičiuojamas pagal formulę:

nuo 80 MHz iki 800 MHz
nuo 800 MHz iki 2,5 GHz
P – maksimali spinduliuojama galia (W); d – atstumas (m).
Pastaba 1: nuo 80 MHz iki 800 MHz reikia taikyti aukštesnio dažnio ribas.
Pastaba 2: šios rekomendacijos gali būti taikomos ne visada. Elektromagnetinis spinduliavimas gali keistis dėl absorbcijos ir
atsispindėjimo nuo aplinkos daiktų ir žmonių.
Teoriškai negalima tiksliai apskaičiuoti stacionarių RD energiją skleidžiančių daiktų, tokių kaip radijo ir televizijos aparatūra,
radijo telefonai, sukeliamo elektromagnetinio lauko. Tokiu atveju siūloma išmatuoti esamą elektromagnetinį lauką. Jei
išmatuotas laukas viršija lazerio sistemos elektromagnetinio suderinamumo ribas, būtina įsitikinti, kad lazerio sistema veikia
patikimai. Jei pastebimi sistemos veikimo sutrikimai, reikia imtis papildomų priemonių, pvz., perkelti lazerį į kitą vietą.
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11.3.

Rekomenduojami saugūs atstumai

Lazerio sistema gali būti naudojama aplinkoje esant RD bangas skleidžiantiems prietaisams, laikantis saugių atstumų pagal
sekančias rekomendacijas, priklausomai nuo prietaisų galingumo:

Didžiausia RD bangas
skleidžiančio prietaiso
galia (W)

Saugus atstumas pagal skleidžiamą dažnį (m)
nuo 80MHz iki 800MHz

nuo 800MHz iki 2,5GHz

0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,37
0,37
0,74
1
1,17
1,17
2,33
10
3,70
3,70
7,37
100
11,70
11,70
23,30
Didesnės, negu nurodyta lentelėje, galios prietaisams saugus atstumas apskaičiuojamas, naudojant atitinkamo dažnio
formulę.

12. Kontaktai
Gamintojas:

Autorizuotas atstovas Europos Sąjungoje:

China Daheng Group, Inc.
A9 Shangdi Xinxilu,
Haidian District,
Beijing 100085
CHINA
Tel: +86 10 82782668 - 243
Fax: +86 10 82782669
Email: denlase@cdhcorp.com.cn
Web: www.denlase.com

Wellkang Ltd
Wellkang Tech Consulting
Suite B, 29 Harley Street
LONDON W1G 9QR
UNITED KINGDOM

Atstovas Lietuvoje:

UAB Baltic Medservice
Laisvės pr. 125, Vilnius
Tel. (+370) 698 88923, (+370) 61670039
El. paštas: denlase@balticmedservice.lt
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