
HEINE AllSpec® Tip dispenser
En ren och ny örontratt till varje  Rätt storlek, synlig och alltid nära
patient  till hands.

HEINE AllSpec® Tip-dispenser
Voor elke patient een nieuwe  de juiste maat, goed zichtbaar en
schone tip direct bij de hand

HEINE AllSpec® suppiloteline
Uusi, puhdas suppilo jokaiselle  Oikea suppilokoko, aina näkyvillä
potilaalle ja helposti saatavissa

Dispensador de espéculos HEINE AllSpec®

Para cada paciente um novo  o tamanho certo, visível e sempre
espéculo ao alcance dos seus dedos
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Käyttöohjeet

HEINE otoskoopit BETA 200® ja K180®

Lue nämä ohjeet tarkoin ennen otoskoopin käyttöönottoa ja säilytä laitteen 
lähistöllä.

Tietoa turvallisuudesta
Käyttö: HEINE otoskooppia käytetään korvanalueen, yms. ulkoiseen tutkimiseen.

Turvallisuus käytettäessä: Käytä vain lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuja 
kahvoja. HEINE otoskooppia saa käyttää korvan tutkimiseen vain, kun siinä 
on kärki, tai spekula kiinnitettynä. Ilmanpaine-tutkimuksen yhteydessä tulee 
paineilmaa käyttää varoen.

Laitteen käyttö
Instrumentilla saa tutkia korvaa vain, jos siinä on asennettuna SANALON S, 
tai AllSpec -kärki. 

 Työnnä kärki (1) instrumentin päähän (2) ja kierrä vähän matkaa myötäpäivään, 
jotta se lukittuu paikoilleen.

 Kun linssin ikkuna (4) on suljettuna, antaa linssi suunnilleen kolminkertaisen 
suurennuksen.

 Otoskooppiin (5) on mahdollista liittää palkeet ilmanpainetutkimusta varten.
Linssin ikkuna avautuu laitteen huollon helpottamiseksi.

Valaistus: HEINE otoskooppia voidaan käyttää valaistukseen, (esim. ihoa, tai 
suuta tutkittaessa) joko kärjen, tai spekulan kanssa, tai ilman. Vältä kosketta-
masta vahingoittunutta kudosta laitteella.

Lampun vaihtaminen
Huom.: laitteen toiminta on taattu vain, käytettäessä aitoja HEINE XHL-
polttimoita.

 Irrota otoskooppi kahvasta ja vedä polttimo (6) ulos.
Varmista, että uusi polttimo on oikeaa tyyppiä ennen kuin asetat sen 
paikoilleen. 

 Aseta otoskooppi takaisin kahvaan.

Sterilointi ja puhdistus
Otoskoopin pään voi puhdistaa ulkoisesti pehmeällä kankaalla ja sisäosat 
alkoholiin kastetulla pumpulitupolla. Laitteen voi myös steriloida kaasulla.

SANALON S kärjet voidaan desinfioida tavallisilla desinfiointiaineilla ja ne 
kestävät keittämisen. Ne voidaan myös steriloida niin usein kuin on tarpeen, 
kuitenkin korkeintaan 170 °C lämpötilassa.

AllSpec kärjet ja Kertakäyttöiset spekulat tulee hävittää käytön jälkeen. 
Älä yritä puhdistaa niitä, sillä ne saattavat vahingoittua ja vahingoittaa potilasta.

Takuu
Poiketen tavanomaisesta kahden vuoden takuusta, myönnämme laitteelle viiden vuoden 
takuun tehdastoimituksesta (pois lukien kulutustarvikkeet kuten polttimot, suppilot ja 
akut). Takaamme laitteen moitteettoman toiminnan, kun laitetta käytetään asianmu-
kaisesti valmistajan ohjeita noudattaen. Laitteessa takuuaikana esiintyvät materiaali-, 
valmistus- tai rakenneviat korjataan veloituksetta. Havaittaessa tuotteessa vika ostajan 
tulee osoittaa, että laitteen takuu on voimassa. Takuu ei koske vikoja, jotka ovat aiheutuneet 
normaalista kulumisesta, huolimattomasta käytöstä tai muiden kuin alkuperäisten 
HEINE- varaosien käytöstä tai muiden kuin valtuutetun huoltohenkilökunnan tekemistä 
muunnoksista tai korjauksista.  
Takuu raukeaa moitteettoman toiminnan osalta, jos HEINE tuotetta muokataan osilla 
tai lisäosilla, jotka eivät kuulu alkuperäiseen HEINE spesifikaatioon ja edelleen mitätöi 
takuun minkä tahansa tällaisesta modifikaatiosta tai muutoksesta aiheutuneen vaati-
muksen osalta.
Takuu raukeaa, jos laitteelle on tehty huoltotöitä muilla kuin Heinen valtuuttamilla henkilöillä 
tai käyttäjä ei noudata laitteen mukana tulleita käyttöohjeita.

Laitteen rikkoutumisesta aiheutuneita välillisiä kustannuksia ei huomioida.
Korjaustapauksissa ota yhteys laitteen myyjään.

Myyjä

Päivä

SUOMI

Tämä tuote on hävitettävä erilliskeräyksellä maakohtaisia sähkö- ja 
elektroniikka-romun kierrätysohjeita noudattaen. 

Huom.: Laitteen toiminta voidaan taata vain käytettäessä HEINE:n alkuperäisiä 
ladattavia akkuja tai alkaaliparistoja.
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