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Úvod
Tento návod k použití je úplnou příručkou, která vám má pomoci pochopit funkce
a provoz přístroje Spot Vision Screener VS100. Informace v tomto návodu
obsahují všechny možnosti, které jsou spolu s přístrojem Spot Vision Screener k
dispozici. Aplikovatelnost některých částí tohoto manuálu závisí na konfiguraci
vašeho konkrétního zařízení. Než začnete zařízení používat, pečlivě si přečtěte
tento manuál.
Oftalmoskop je ruční přístroj s videodisplejem na zadní straně jednotky, která
zajišťuje vizualizaci a zaměření pacienta. Videodisplej slouží také jako
uživatelské rozhraní pro zadávání dat a jejich zobrazení. Oftalmoskop má
vizuální a zvukové funkce, které přitahují pozornost a směr pohledu pacienta.
Přístroj zajišťuje rychlý sběr dat pro snadné vyhodnocení i u těch
nejnáročnějších pediatrických pacientů, kteří nespolupracují. Každý screening
zahrnuje simultánní binokulární vyhodnocení pacientovy refrakce, velikosti
zorničky a pohledu.

Určené použití
Přístroj Spot Vision Screener je určen k pořizování optických snímků, které díky
detekci zvláštních světelných reflexů z každého oka během screeningu pomáhají
odhalit refrakční vady a okulární odchylky. Přístroj Spot Vision Screener
vyhodnocuje tyto světelné reflexy ze sítnice s cílem odhadnout refrakční chybu.
Provádí také odhad velikosti zorničky, vzdálenost zorniček a odchylky od
přímého pohledu. Je určen k použití na pacientech ve věku od šesti měsíců až po
dospělé.

Indikace k použití
Přístroj Spot Vision Screener smějí používat jen zdravotníci nebo osoby pracující
pod jejich dohledem s cílem provádět screening nebo hodnocení jednotlivých
pacientů z hlediska potenciálních refrakčních vad spojených s poruchami zraku.
Tento typ přístroje pro fotoretinoskopii je určen jako pomoc zdravotnickému
personálu při posouzení toho, zda má být pacient odeslán k očnímu specialistovi
k dalšímu vyšetření nebo pouze sledován na příštích screeningových kontrolách.
Tento screening nemá nahradit kompletní vyšetření zraku.

Kontraindikace
Přístroj Spot Vision Screener nemá žádné známé kontraindikace.
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Symboly
Informace o původu těchto symbolů najdete na adrese http://
www.welchallyn.com/symbolsglossary, kde je uveden slovníček symbolů
společnosti Welch Allyn.

Symboly v dokumentac
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VAROVÁNÍ Varování uvedená v tomto manuálu označují podmínky nebo postupy, které
mohou vést k onemocnění, zranění nebo smrti.
UPOZORNĚNÍ Upozornění uvedená v tomto manuálu označují podmínky nebo postupy, které
mohou vést k poškození zařízení nebo jiných věcí.

Symboly napájení
Jmenovitý příkon, ss

Vnitřní baterie (uživatel ji nemůže vyměňovat)

Zapnutí a vypnutí napájení

Port USB

Vstupní port ss napájení, střední kolík je plus

Návod k použití

Úvod
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Různé symboly
IPXØ

Zařízení není chráněno proti vniknutí kapalin

Neionizující elektromagnetické záření

Tento symbol se týká pouze členských zemí ES. Chcete-li se vyhnout případným
negativním vlivům na životní prostředí a možnému ohrožení lidského zdraví, měli byste
tento přístroj zlikvidovat (i) pro členské země EU - v souladu s WEEE (směrnice pro
nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními) nebo (ii) pro všechny jiné země, v
souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu a recyklaci.
Označení CE udává, že výrobek byl testován a splňuje ustanovení směrnice 93/42/EHS o
zdravotnických prostředcích.

Symboly uživatelského rozhraní
Kontrolka stavu nebo úrovně nabití baterie

Nabíjení baterie

Tlačítko zapnutí a vypnutí bezdrátového připojení

Připojeno k bezdrátové síti

V dosahu není žádná bezdrátová síť
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Router nepřidělil žádnou IP adresu

IP
Neznámá síť

?
K nakonfigurované síti se nelze připojit

!
Vypnutí zvuku

Zapnutí zvuku

Pokračovat

Zpět

Exit

Probíhá tisková úloha

Návod k použití
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Varování, upozornění a poznámky
VAROVÁNÍ Varování uvedená v tomto manuálu označují podmínky nebo
postupy, které mohou vést ke ztrátě dat, k onemocnění, zranění nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ Upozornění uvedená v tomto manuálu označují podmínky
nebo postupy, které mohou vést k poškození zařízení nebo jiných věcí.

VAROVÁNÍ Riziko úrazu elektrickým proudem. Všechny konektory pro
vstup a výstup signálů (SIP/SOP) mají sloužit pouze pro připojení
dalších lékařských přístrojů, zdravotnických systémů a
nezdravotnických přístrojů, které odpovídají normě IEC 60601-1 nebo
dalším normám IEC týkajících se daného přístroje. Například tiskárna
připojená pomocí USB musí odpovídat normě IEC 60950. Připojení
dalších neschválených zařízení k danému přístroji může zvýšit hodnoty
svodových proudů do šasi přístroje nebo do pacienta.
VAROVÁNÍ Riziko úrazu elektrickým proudem. Není povoleno zařízení
jakkoli upravovat.
VAROVÁNÍ Riziko úrazu elektrickým proudem. Přístroj neotevírejte ani
se ho nepokoušejte opravovat. Tento přístroj nemá žádné vnitřní části,
jejichž servis by mohl provádět uživatel. Provádějte pouze běžné čištění
a údržbu, které jsou výslovně popsány v tomto manuálu. Prohlídku a
servis vnitřních součástí musí provádět pouze kvalifikovaní servisní
pracovníci. Pokusy o modifikaci tohoto přístroje mohou vést ke zranění
a mají za následek propadnutí záruky.
VAROVÁNÍ Riziko úrazu elektrickým proudem. Nedovolte pacientovi,
aby měl kontakt s přístupnými vodivými částmi přístroje (výstupní
konektor stejnosměrného adaptéru, vstupní napájecí konektor a port
USB). Navíc byste se neměli dotýkat zároveň pacienta a jakékoli
přístupné vodivé části přístroje.
VAROVÁNÍ Abyste zabránili případné explozi, přístroj nepoužívejte v
přítomnosti hořlavých anestetik: směsi obsahující vzduch, kyslík nebo
oxid dusný.
VAROVÁNÍ Riziko ztráty dat. Pokud systém zamrzne a je potřeba
provést jeho restart, může dojít ke ztrátě dat, například konfigurace
tiskárny a údajů o pacientovi.
VAROVÁNÍ Lithium iontová baterie. Nebezpečí požáru, výbuchu a
popálení. S baterií nemanipulujte ani ji nerozebírejte.
VAROVÁNÍ Používejte pouze příslušenství schválené společností
Welch Allyn. Navštivte stránky www.welchallyn.com. Pokud použijete
jakékoliv jiné příslušenství, může to vést k vytvoření nepřesných údajů o
pacientovi, k poškození přístroje a k propadnutí záruky.
VAROVÁNÍ Nebezpečí zranění a poškození přístroje. Když přístroj
nabíjíte, náležitě zajistěte všechny vodiče ke stejnosměrného adaptéru,
abyste minimalizovali riziko zakopnutí.

6

Úvod

Welch Allyn Spot Vision Screener VS100

VAROVÁNÍ Nebezpečí poranění pacienta. Po ručním zadání údajů a
před jejich vytištěním nebo přenosem zkontrolujte na přístroji totožnost
pacienta.
VAROVÁNÍ Při lékařském screeningu může dojít k falešně pozitivním a
falešně negativním výsledkům. Oftalmoskopie nenahrazuje úplné
lékařské vyšetření u očního lékaře nebo optometristy.
VAROVÁNÍ Použití screeningových výsledků při doporučování léčby
mohou provádět pouze oční lékaři.
VAROVÁNÍ Výsledky screeningu se možná nebudou dát použít pro
předpis dioptrických brýlí.
VAROVÁNÍ Použití screeningových výsledků při doporučování léčby
mohou provádět pouze oční lékaři.
VAROVÁNÍ Výsledky screeningu se možná nebudou dát použít pro
předpis dioptrických brýlí.

Upozornění Přístroj obsahuje velmi citlivé a křehké součásti. Chraňte
ho proto před nárazem.
Upozornění Popruh na zápěstí nepoužívejte jako úchyt pro přenášení
přístroje; popruh není navržen tak, aby unesl váhu přístroje.
Upozornění Přístroj není vodotěsný. Pokud ho nechtěně upustíte do
kapaliny nebo na něj něco vylijete, okamžitě se spojte s oddělením
technické podpory společnosti Welch Allyn. Pokud na přístroji najdete
pár kapek vody, utřete je měkkým suchým hadříkem.
Upozornění Pokud je stejnosměrný adaptér zapnut, přístroj neskladujte
v pěnovém obalu ani v krabici; mohlo by to způsobit poškození
napájecího kabelu nebo přístroje.
Upozornění Přístroj nenechávejte v příliš teplém prostředí ani na
přímém slunečním světle. Vysoké teploty mohou být příčinou nesprávné
funkce přístroje.
Upozornění Když zapojujete zástrčku stejnosměrného napájení do
přístroje, nezasouvejte konektor do přístroje násilím; mohlo by to
způsobit poškození přístroje, na které se nebude vztahovat záruka.
Upozornění Dotykové obrazovky se nedotýkejte ani po ní nepohybujte
tuhými či tvrdými předměty. Mohlo by to vést k poškození přístroje.
Spolu s přístrojem by se měl používat stylus.
Poznámka Aby se mohl screening provést, musí být průměr zorničky
minimálně 4 mm, což může být obtížné dosáhnout, pokud je v místnosti
nějaký světelný zdroj. Pokud jsou zorničky příliš zúžené, oftalmoskop
vás na obrazovce upozorní, že je třeba upravit osvětlení v místnosti.
Nejlepších výsledků se dosáhne tehdy, když mají zorničky pacienta
průměr 5 mm nebo větší.
Poznámka Sada napájecího kabelu by se neměla používat na jiném
zařízení, než je oftalmoskop Welch Allyn Spot Vision Screener VS100.

Návod k použití
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Kontrolní seznam obsahu
Zásilka obsahuje oftalmoskop, návod k použití a krabici s příslušenstvím.
Krabice s příslušenstvím obsahuje:
Střídavý napájecí kabel.
Napájecí zdroj/Nabíječku.
Hadřík na čištění.
Popruhy na kabel se suchým zipem.
Poznámk Krabici a pěnu nevyhazujte. Pokud dojde k poškození při přepravě přístroje v
neschváleném obalu, bude to mít za následek propadnutí záruky (podrobnosti
najdete v záručních podmínkách).
Pokud jste si zakoupili přenosný kufřík, dejte pěnu ze zaslaného balení do
přenosného kufříku, čímž zajistíte bezpečnější transport. Oftalmoskop
neskladujte v pěnové výztuži ani v krabici, pokud je připojen napájecí kabel.
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Ovládací prvky, okno zobrazení a
připojení
Obrázky a text se týkají přístroje Spot Vision Screener se všemi dostupnými
funkcemi.

Funkce
Pohled na zadní část přístroje Vision Screener

1

Obrazovka LCD

2

Očka pro přichycení na krk

3

Konektor střídavého napájení

4

Hlavní vypínač

5

Očko pro připevnění na zápěstí

6

Štítek s výrobním číslem

7

Trojnožka

8

Zelená kontrolka nabíjení baterie (bliká) nebo
nabité baterie (svítí)

9

Port USB

10

Snímač okolního osvětlení
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Pohled na přední část přístroje Vision Screener

1

Hledáček

2

Přední sklo

3

Reproduktor

Návod k použití
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Okno zobrazení
Když se oftalmoskop zapne, objeví se hlavní nabídka neboli obrazovka Home
(Domů). Pokud je oftalmoskop připojen k datové síti, na černé liště v levém
horním rohu se objeví název sítě a její IP adresa.

1. Věkové rozmezí
Chcete-li ihned začít se screeningem, aniž byste měli zaznamenána jakákoli
osobní data pacienta, na obrazovce Home (Domů) vyberte věkové rozmezí
pacienta. Budete-li si to přát, údaje o pacientovi budete moci zadat až po
screeningu.
2. Tlačítko Start
Tlačítko Start umožňuje:
•

Zadat údaje o pacientovi, například jeho ID, křestní jméno a příjmení, pohlaví a
datum narození (DOB)/věk (povinné)

•

Najít pacienty ve frontě (přesná shoda na obrazovce ID)

•

Zahájit proces screeningu (k dispozici je binokulární a monokulární)

•

Kontrola a tisk screeningových výsledků

3. Ikony ve spodní části obrazovky
•

Queue (Fronta) – zobrazení, výběr nebo vyhledávání pacientů ve frontě ze
seznamu s cílem zahájit screeningový proces.

•

History (Historie) – zobrazení pacientů, kteří již podstoupili screening (dokončené
záznamy).

•

Tools (Nástroje) – nejrůznější možnosti pro vlastní nastavení oftalmoskopu.
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Obrazovka informací o pacientovi
Na obrazovce informací o pacientovi zkontrolujete, zda jsou všechny údaje
správné. Tyto údaje můžete upravovat tak, že klepnete na pole, které chcete
změnit. Po dokončení změny klepněte na OK, čímž se vrátíte na obrazovku
informací o pacientovi. Date of Birth/Age (Datum narození/Věk) jsou povinné
údaje a pokud nebude zadáno platné datum narození nebo věk (nižší než 6
měsíců) toto pole se zvýrazní červeně. Stisknutím GO (Spustit) zahájíte
screeningový proces.

Návod k použití
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Jak interpretovat výsledky

1

Zorničková vzdálenost

2

Indikátor velikosti zorničky

3

Pravé oko (OD), levé oko (OS)

4

Úplná refrakce
SE - čočkový ekvivalent
DS - čočka
DC - cylindr
Axis - osa

5

Výsledek screeningu

6

Domů

7

Cylindrická konvence

8

Indikátor zarovnání

9

Stupeň, horizontální, vertikální

13
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Nástroje
Nabídka Tools (Nástroje) vám umožní nastavit a nakonfigurovat oftalmoskop s
následujícími možnostmi:
Zobrazí se verze firmwaru, verze softwarové aplikace a výrobní číslo. Zobrazí se také
rychlý odkaz na důležité funkce oftalmoskopu, včetně úrovně zaplnění paměti přístroje

Můžete procházet různá nastavení kritéria podle věku používaná pro doporučení pro
vyšetření, která jsou na oftalmoskopu aktuálně dostupná.

Umožňuje nastavit na oftalmoskopu aktuální datum a čas.

Umožňuje provádět import a export dat pomocí vložené paměti USB.

Možnost Location (Umístění) vám umožňuje nastavit místo, kde se screening provádí, a
vybrat všechny pacienty, kteří budou s tímto místem spojeni.

Umožňuje připojit oftalmoskop k bezdrátové síti. Můžete ručně zadat název vaší sítě
(SSID), vybrat typ zabezpečení a zadat pro tuto síť heslo. Z této stránky můžete prohlížet a
měnit nastavení TCP/IP.
Umožňuje nakonfigurovat síťovou tiskárnu a vytisknout zkušební stránku. Umožní vám
také zkontrolovat stav tiskárny.

Umožní vám nakonfigurovat způsob, jakým se data zobrazí na obrazovce „Results“
(Výsledky), když se screening dokončí. To znamená výběr formátu data, cylindrické
konvence, zobrazení nebo skrytí výsledků screeningu a doporučení, nastavení výchozího
zobrazení screeningu a dobu vypršení screeningu.
Pomáhá pro váš přístroj nastavit zabezpečovací PIN kód, který zajišťuje lepší
zabezpečení. Pokud je zadáváni PINu povoleno, bude ho po vás přístroj požadovat
pokaždé, když ho zapnete nebo probudíte z pohotovostního režimu.
Aktivuje licenci na daném přístroji.

Umožňuje vybrat jazyk, který se bude na oftalmoskopu zobrazovat.
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Nastavení oftalmoskopu Vision
Screener

Nabíjení
1. Vzájemně propojte přiložený kabel stejnosměrného napájení a zdroj napájení nebo
nabíječku.
2. Jemně zvedněte zadní stranu oftalmoskopu, abyste viděli dostupná připojení.
3. Na oftalmoskopu najděte konektor pro stejnosměrné napájení a připojte napájecí
zdroj nebo nabíječku. Konektor pro stejnosměrné napájení na napájecím zdroji nebo
nabíječce lze do konektoru na oftalmoskopu snadno zasunout. Pokud byste se snažili
nabíječku připojit silou, oftalmoskop se může poškodit a propadla by na něm záruka.
4. Stejnosměrný napájecí kabel zasuňte do síťové zásuvky a přístroj se začne nabíjet.

Zapnutí a vypnutí oftalmoskopu
1. Pokud chcete oftalmoskop zapnout, stiskněte a uvolněte hlavní vypínač (spuštění trvá
asi 30 vteřin). Po zapnutí se zobrazí Hlavní nabídka
2. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte hlavní vypínač a podržte ho dvě vteřiny. Objeví se
potvrzovací obrazovka, na níž vypnutí potvrdíte.
3. Blikající zelená kontrolka znamená, že jednotka se nabíjí, zatímco trvale svítící zelená
kontrolka znamená, že jednotka je zcela nabita.

Trojnožka
Oftalmoskop lze namontovat na standardní fotografickou trojnožku. Pro připevnění
trojnožky je k dispozici zdířka se závitem ¼-20 umístěná na spodní straně přístroje.

Praktické návrhy
•

No activity on the vision screener (Oftalmoskop nevyvíjí žádnou činnost) — po
60 vteřinách obrazovka zčerná; po 5 minutách se obrazovka automaticky vypne, aby
se ušetřila energie baterie. Chcete-li oftalmoskop „probudit“, klepněte na obrazovku
nebo stiskněte hlavní vypínač. Pokud se obrazovka nerozsvítí, zapojte napájecí kabel
a zkuste to znovu.

•

Exporting/Clear All (Exportovat/Vymazat vše) — Ověřte si, zda jste úspěšně
exportovali požadovaná data na USB disk, a teprve potom stiskněte Clear All
(Vymazat vše).
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•

Routinely delete ALL records from the vision screener (Běžně z oftalmoskopu
vymazat všechny záznamy) — Přejděte na obrazovku History (Historie) a stiskněte
ikonu Clear All (Vymazat vše). Stiskněte Delete All Records (Vymazat všechny
záznamy). Můžete vymazat také všechny záznamy ve frontě.

•

Avoid powering off during a screening (Nevypínejte napájení během screeningu)
— Jakmile se screening zahájí, ukončíte ho stisknutím tlačítka Exit, a pak přístroj
vypněte běžným způsobem.

•

Input Screen (Obrazovka pro zadávání údajů) — Když podržíte tlačítko Back (Zpět)
na kterékoli obrazovce pro zadávání údajů (klávesnici), vymažete z daného pole
veškeré údaje.

•

Low Battery (Slabá baterie) — Když úroveň nabití baterie dosáhne velmi nízké
úrovně, objeví se uživateli vybídka, aby k přístroji připojil napájecí kabel, jinak se
přístroj vypne. Pokud se napájecí kabel nepřipojí, přístroj se kvůli nízkému napětí
automaticky vypne.

Nastavení bezdrátové sítě
V nabídce Tools (Nástroje) stiskněte
Network (Síť). Na obrazovce se objeví
aktuální natavení sítě. Chcete-li přidat nebo upravit kterékoli pole, řiďte se pokyny
uvedenými níže. Pokud je nastavení správné, stiskněte tlačítko
(Exit) a vrátíte se do
nabídky Tools (Nástroje).

Jak přidat nebo změnit název sítě (SSID):
1. Klepněte na pole SSID Name (Název SSID); objeví se klávesnice.
2. Zadejte SSID (rozlišuje velká a malá písmena); stiskněte OK, čímž vámi zadané
změny uložíte a vrátíte se na předchozí obrazovku. Tlačítko OK po provedení změn
ztmavne a změny jsou připraveny k uložení.

Jak přidat nebo změnit heslo WPA/2 PSK:
1. Nastavte typ šifrování na WPA/2 PSK a stiskněte tlačítko Passphrase (Heslo); objeví
se klávesnice.
2. Zadejte heslo (rozlišuje velká a malá písmena) a stiskněte OK.
3. Stisknutím tlačítka OK na obrazovce Network (Síť) změny uložíte, jinak se změny
neprovedou.

Jak přidat nebo změnit uživatelské jméno a heslo WPA/2 EAPPEAP:
1. Nastavte typ šifrování na WPA/2 EAP-PEAP a stiskněte tlačítko Passphrase (Heslo);
objeví se klávesnice.
2. Zadejte uživatelské jméno (rozlišuje velká a malá písmena) a stiskněte OK.
3. Zadejte heslo k síti (rozlišuje velká a malá písmena) a stiskněte OK.
4. Stisknutím tlačítka OK na obrazovce Network (Síť) změny uložíte, jinak se změny
neprovedou.

Návod k použití
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Jak přidat nebo změnit klíč WEP (heslo):
1. Stiskněte tlačítko Passphrase (Heslo); objeví se klávesnice (ta je k dispozici pouze
tehdy, když je bezpečnostní pole nastaveno na WEP nebo WPA).
2. Zadejte klíč WEP (rozlišuje velká a malá písmena) a stiskněte OK.
3. Stisknutím tlačítka OK na obrazovce Network (Síť) změny uložíte, jinak se změny
neprovedou.

Jak zapnout nebo vypnout bezdrátové funkce oftalmoskopu:
1. Stiskněte Tools (Nástroje).

Network (Síť).

2. Stiskněte
3. Stiskněte

.

4. Stiskněte Enable /Disable(Zapnout/Vypnout).
Poznámka Napájení bezdrátové sítě lze opět zapnout po restartování přístroje.
Stisknutím Enable (Zapnout) provedete automatické restartování.

Jak zobrazit pokročilé nastavení sítě:
1. Stiskněte TCP/IP. Odsud můžete také zobrazit vaši současnou TCP/IP adresu, která
vám byla sítí přidělena.
2. Chcete-li provést další nastavení sítě, stiskněte Static (Statická) a ručně
nakonfigurujte adresu a nastavení vaší sítě. (Pro oftalmoskop je k dispozici také
adresa MAC).

Nastavení tiskárny
Oftalmoskop umí připojit a zajistit tisk na většině síťových tiskáren Hewlett-Packard (HP).
Oftalmoskop obsahuje také generické ovladače PCL, které lze použít s tiskárnami od
jiných výrobců, a rovněž vlastní ovladač, který podporuje tiskárnu štítků Brother QL720NW.
Poznámka Chcete-li na oftalmoskopu instalovat tiskárnu QL-720NW, musí mít v názvu
své sítě obsaženo QL-720 a ze seznamu ovladačů musíte vybrat ovladač
označený jako QL-720NW. Používejte papírovou pásku Brother DK2205
Continuous Length Paper Tape nebo její ekvivalent.
1. Na nabídce Tools (Nástroje) vyberte ikonu tiskárny.
2. Na další obrazovce se zobrazí seznam dostupných tiskáren pro daný oftalmoskop.
Jedná se o seznam všech tiskáren, které již byly k oftalmoskopu přiřazeny.

Chcete-li vybrat nebo změnit výchozí tiskárnu:
V seznamu tiskáren najděte a vyberte požadovanou tiskárnu (automaticky se zvýrazní
modře). Pokud je uvedena více než jedna tiskárna, stiskněte u zvýrazněné tiskárny
možnost Set as Default (Nastavit jako výchozí).
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Jak nastavit tiskárnu
Vyberte tiskárnu a stiskněte tlačítko Edit (Upravit), čímž zobrazíte stav tiskárny nebo
vytisknete zkušební stránku.

Jak odstranit tiskárnu
1. Ze seznamu dostupných tiskáren vyberte danou tiskárnu; stisknutím tlačítka minus ji
vymažete.
2. Objeví se vyskakovací okno s požadavkem, abyste odstranění tiskárny potvrdili.

Jak resetovat systém tiskárny
Touto akcí se vymažou všechny tiskárny:
1. Stiskněte ikonu Trashcan (Koš).
2. Objeví se vyskakovací okno; stiskněte Delete (Vymazat). Tím se odstraní nastavení
všech stávajících tiskáren.

Přidání síťové tiskárny
1. Na obrazovce Printers Available (Dostupné tiskárny) vyberte znaménko plus a
přidejte tiskárnu.
2. Pokud jsou v síti nalezeny nějaké tiskárny, objeví se na seznamu. Pokud se vaše
tiskárna nezobrazuje, stiskněte v horní části obrazovky tlačítko + Add New Printer
(Přidat novou tiskárnu) nebo můžete vybrat tiskárnu, kterou chcete přidat, a potom
stisknout ikonu pokračovat.
Poznámka Chcete-li zobrazit dostupné tiskárny, ujistěte se, že jste připojeni k bezdrátové
síti s tiskárnami dostupnými pro daný oftalmoskop.
3. Zkontrolujte podrobnosti o tiskárně (název, ovladač a umístění). Chcete-li nastavení
změnit nebo přidat, klepněte na pole, které chcete změnit. Pokud musíte přidat nějaký
ovladač, můžete použít funkci vyhledávání a do pole Search (Hledat) zadat část
názvu ovladače.
PoznámkaPro ovladače od jiných výrobců než HP jsou k dispozici ovladače PCL. Není
zaručeno, že s oftalmoskopem bude spolupracovat každá tiskárna.
4. Jakmile se změny provedly, stiskněte Save (Uložit).
5. Tlačítko Print Test Page (Tisk zkušební stránky) po uložení ztmavne.
6. Na liště nabídek se objeví ikona tiskárny označující to, že úloha se právě provádí. V
horní části obrazovky Printer Details (Podrobnosti tiskárny) se v rámečku Jobs
(Úlohy) objeví počet tiskových úloh ve frontě spolu s aktuálním stavem tiskárny.
PoznámkaPokud máte s tiskárnou problém nebo se tisková úloha zasekne ve frontě,
stiskněte tlačítko reset, čímž se tisková úloha vymaže a tiskárna se vyresetuje.

Návod k použití
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7. Vraťte se na obrazovku Printers Available (Dostupné tiskárny) a nezapomeňte
zvýraznit požadovanou nainstalovanou tiskárnu; nastavte ji jako výchozí stisknutím
tlačítka Set as Default (Nastavit jako výchozí).

Přidání přímého připojení tiskárny (USB)
1. Připojte oftalmoskop Vision Screener k bezdrátové síti.
2. Připojte kabel USB k tiskárně a k portu USB na VS100.
3. Z hlavní nabídky si opište IP adresu přidělenou VS100.
4. Na počítači připojeného do stejné sítě navštivte následující URL:
http://<ip_address_of_VS100>:631/
5. Klikněte na kartu Administration (Správa); v nabídce Printers (Tiskárny) klikněte na
tlačítko Find New Printer (Najít novou tiskárnu).
6. Klikněte na Add This Printer (Přidat tuto tiskárnu) u položky, v jejímž názvu je
uvedeno USB, například: HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB
CN3C91S1N205XT HPLIP).
Poznámka Dejte tiskárně jednodušší název, který se do VS100 snáze zapíše, například:
namísto HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP použijte
jen ENVY5530.
7. Klikněte na Continue (Pokračovat).
8. Vyberte možnost Make (Výrobce) a klikněte na Continue (Pokračovat), například: HP.
9. Vyberte Model a klikněte na Add Printer (Přidat tiskárnu), například: HP Envy 5530
Series hpijs, 3.13.9 (en, en).
10. Klikněte na Set Default Options (Možnosti nastavení výchozí).
11. Na VS100 stiskněte Tools (Nástroje) a pak stiskněte Printer (Tiskárna).
12. Stiskněte šipku +, přidejte novou tiskárnu a potom stisknutím šipky vpravo vyberte
možnost Add New Printer (Přidat novou tiskárnu).
13. Dejte tiskárně název, například: HP Envy 5530.
14. V nabídce Driver (Ovladač) stiskněte Edit (Upravit) a vyberte pro tiskárnu správný
ovladač.
15. V nabídce Location (Umístění) stiskněte Edit (Upravit) a napište ipp://127.0.0.1/
printers/<printer_name>, například: ipp://127.0.0.1/printers/ENVY5530.
16. Stiskněte tlačítko Save (Uložit).
17. Nyní můžete stisknout tlačítko Print Test Page (Tisk zkušební stránky), čímž si
ověříte, že vše pracuje správně.

Import a export souborů
1. V nabídce Tools (Nástroje) stiskněte Import/Export a budete přesměrováni na
obrazovku Import/Export.

20

Nastavení oftalmoskopu Vision Screener

Welch Allyn Spot Vision Screener

2. Do USB portu oftalmoskopu vložte paměťové zařízení USB (doporučená kapacita
USB je minimálně 8 GB).
3. Jakmile je zařízení USB rozpoznáno, zobrazí se tlačítka Import a Export a v černé
liště vpravo nahoře vedle ikony bezdrátového připojení uvidíte symbol USB.
4. Tlačítko Import bude aktivní pouze tehdy, pokud oftalmoskop rozpozná platný
importovaný soubor. Na obrazovce se objeví počet importovaných souborů.
PoznámkaPokud se tlačítka nezvýrazní během pěti vteřin od vložení USB disku, vyjměte
ho, vložte ho do svého počítače a odstraňte z něj všechny soubory; potom se
pokuste provést akci znovu.

Export
1. Stiskněte tlačítko Export. Pokud si přejete exportovat jeden soubor neobsahující
žádná data o konkrétním pacientovi, stiskněte Exclude Personal Data (Vyloučit
osobní údaje). Pokud tuto možnost nevyberete, pak se vyexportují veškerá data.
Opětovným stisknutím tlačítka Export znovu zahájíte export.
2. Počkejte, dokud se nezobrazí zpráva „Export Finished successfully“ (Export úspěšně
dokončen), stiskněte OK a pak můžete z oftalmoskopu disk USB bezpečně odebrat.
3. Název složky s exportovanými soubory na USB bude
„Spot_SerialNumber_YYYYMMDD_HHMMSS“. (Pokud byl USB disk vložen až během
screeningu pacientů, složka označená jako „Spot_SerialNumber“ bude obsahovat pouze
data screeningu.) Bude obsahovat:
•

Soubor Spot Criteria (umístěný ve složce „import“).

•

Soubor Spot Subjects Template (umístěný ve složce „db“).

•

Soubor Spot Results (umístěný ve složce „db“).

•

Soubor Spot Banner (umístěný ve složce „import“, bude viditelný pouze v
případě, že byl přidán vlastní banner).

•

Soubory Subject PDF (umístěné ve složce „pdf“).

PoznámkaPokud se USB disk odstraní před dokončením exportu, přenos dat možná
bude neúplný nebo budou data v důsledku toho porušena.

Import
Díky funkci import můžete importovat:
•

Soubory s aktualizovanými kritérii (SpotCriteria.csv)

•

Budoucí screeningové soubory a soubory ve frontě (SpotSubjects.csv nebo
Location.csv. Když v názvu souboru použijete nějaké umístění, změní se tím
nastavení všech pacientů v daném souboru na výchozí umístění
prostřednictvím názvu souboru, např. v souboru LakeMary.csv se jako
výchozí umístění pro všechny pacienty v tomto souboru zadá „LakeMary“)

•

Vlastní banner pro screeningové zprávy (banner.png). Soubor musí pro
úspěšný import odpovídat správným konvencím (tj., banner.png,
SpotCriteria.csv, SpotSubjects.csv. Pamatujte, že SpotSubjects může mít jako
název souboru umístění).

•

Soubory s aktualizovanými kritérii (SpotCriteria.csv)

Návod k použití
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Vlastní banner
Společnost Welch Allyn nabízí možnost přidat do spodní části tištěných zpráv vlastní
banner. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Welch Allyn nedodává zákaznické
bannery. Budete si muset vytvořit svůj vlastní, a to pomocí specifikací uvedených níže:
•

Bannerové soubory musí být pojmenovány „banner.png“

•

Nesmí být větší než 1MB

•

Obrázek musí mít rozlišení 1376 x 240 pixelů

Jak přidat vlastní banner
1. Umístěte soubor banner.png do kořenového adresáře/na nejvyšší úroveň struktury
USB.
2. Vložte USB do oftalmoskopu. Jděte do nabídky „Tools“ (Nástroje) a pak stiskněte
Import/Export.
3. Zvýrazní se možnost importu souboru; vyberte Import.
4. Chcete-li zkontrolovat, zda byl soubor importován úspěšně, proveďte screening
nového pacienta nebo vyberte dokončený záznam a vytiskněte zprávu. Váš nový
banner bude vytištěn ve spodní části zprávy.
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Přístup k internetu
Když jste připojeni k bezdrátové síti, oftalmoskop vám umožní prohlížet na počítači
připojeném do stejné sítě soubory pomocí internetového prohlížeče (Internet Explorer,
Firefox, Safari atd.).
Chcete-li na oftalmoskopu otevřít internetový prohlížeč:
1. Na počítači otevřete internetový prohlížeč; do adresního řádku zadejte IP adresu
přístroje (adresní řádek je umístěn v černé liště na horním okraji obrazovky Domů).
2. Budete vybídnuti, abyste zadali uživatelské jméno a heslo.
Uživatelské jméno: spot
Heslo: 0000
PoznámkaPokud jste na svém přístroji aktivovali zabezpečení, heslem bude váš čtyřmístný
pin kód.
3. Výchozí kód půjde do složky Zpráva. Ta obsahuje složku pdf, kde najdete soubory
PDF jednotlivých pacientů.
4. Chcete-li zobrazit soubor SpotResults.csv, přejděte do adresáře „db“.

Licence
Abyste na oftalmoskopu mohli používat funkci screening, musíte mít na přístroj licenci.
Pokud vaše zařízení přišlo nové z výroby spolu s tímto dokumentem obsahujícím pokyny,
vaše licence je již nainstalována a je aktivní. Pokud jste na přístroji aktualizovali software,
licence se bude muset aktualizovat následovně:
1. Připojte prázdný disk USB do USB portu na oftalmoskopu.
2. Přejděte na „Tools“ (Nástroje) a poté stiskněte License (Licence).
3. Za okamžik se objeví dialogové okno s informací, že registrační soubor byl exportován na
disk USB.
4. Soubor nazvaný spot-[výrobní číslo].reg pošlete technické podpoře společnosti
Welch Allyn na adresu customerservice@welchallyn.com.
Podpora Welch Allyn váš registrační soubor zkontroluje a zašle vám platný licenční klíč.
Jakmile klíč obdržíte, postupujte následovně:
1. Soubor uložte do nejvyšší úrovně (kořenového adresáře) na disk USB.
2. Vložte disk USB do USB portu oftalmoskopu.
3. Z nabídky Tools (Nástroje), vyberte možnost License (Licence). Za okamžik se
objeví dialogové okno s informací, že licenční soubor byl importován do oftalmoskopu.
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Screeningové prostředí
Pro dosažení optimálních screeningových výsledků provádějte vyšetření v prostředí s
nižší úrovní osvětlení. Nezapomeňte eliminovat nebo zablokovat veškeré otvory, kudy do
místnosti vstupuje sluneční světlo a/nebo umělé světlo, které by se odráželo pacientovi do
očí. Světlo ze zářivek je přijatelné, ale pamatujte, že to může ovlivnit velikost zorniček
pacienta a může to snížit pravděpodobnost dosažení úspěšného screeningu.
Poznámka Aby se mohl screening provést, musí být průměr zorničky minimálně 4 mm, což
může být obtížné dosáhnout, pokud je v místnosti nějaký světelný zdroj. Pokud
jsou zorničky příliš zúžené, oftalmoskop vás na obrazovce upozorní, že je třeba
upravit osvětlení v místnosti. Nejlepších výsledků se dosáhne tehdy, když mají
zorničky pacienta průměr 5 mm nebo větší.

Screening pacienta
1. Postavte se asi 1 metr od pacienta. Pokud používáte trojnožku, dejte ji přibližně 1 metr
od pacienta.
2. Zahajte vyšetření a pomalu otáčejte přístrojem nahoru, abyste ho dostali na úroveň
obou očí pacienta. Upravte svou vzdálenost od pacienta, dokud jasně neuvidíte obě
oči na obrazovce. Polohu trojnožky nastavte nahoru nebo dolů a také do stran, dokud
nejsou oči pacienta na obrazovce zaostřené.
Modrá obrazovka znamená, že jste u pacienta příliš blízko nebo naopak příliš daleko.
Poznámka Když budete oftalmoskop držet rovně (v ose) s očima pacienta, výsledky
získáte rychleji a nebudete zachycovat okolní předměty.
Postavte se tak, že budete mít jednu nohu předsunutou dopředu, pomalu se nakloňte
dopředu a zpátky, dokud obrazovka nezešedne, což značí, že jste ve snímacím
rozsahu. Když používáte trojnožku, posouvejte ji podle potřeby, abyste zaostřili na
zorničky pacienta, dokud se systém nezobrazí šedě.
3. Držte oftalmoskop v klidu, dokud se nezobrazí screeningové kolečko, které indikuje,
že probíhá proces snímání.
4. Pokud se vám nepodařilo při screeningu zachytit zorničky pacienta, screeningový
cyklus se zastaví. Vyšetření můžete zopakovat, záznam označit příznakem, zkusit
monokulární režim nebo se vrátit na obrazovku Home (Domů).
5. Pokud jsou zorničky příliš zúžené, oftalmoskop vás na obrazovce upozorní, že je
třeba upravit osvětlení v místnosti, aby se zorničky rozšířily.
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Jak oftalmoskop zaostřit

A

Oftalmoskop umístěte přibližně 1 metr od pacienta.

B

Oftalmoskop držte blízko těla a nakloňte se dopředu a zpátky, dokud
obrazovka nebude šedá.

C

Dělejte malé pohyby, dokud se na šedé obrazovce neobjeví kolečko.

Poznámka Oči by měly být co nejvíc otevřené a měly by se udržovat ve středu
rámečku, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků.

Návod k použití
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Monokulární režim
V monokulárním režimu se máte možnost vybrat, které oko chcete vyšetřit. Tento režim by
se měl zvolit v případě, že v binokulárním režimu se nepodařilo snímat zorničky pacienta.
Po dokončení binokulárního screeningu:
1. Na konci binokulárního screeningu klepněte na Mono a poté vyberte oko, které
chcete snímat.
2. Dotkněte se strany obrazovky, která odpovídá oku, jež chcete vyšetřit. (OD = pravé
oko pacienta; OS = levé oko pacienta).
3. Po dokončení můžete postup opakovat s druhým okem tím, že vyberete možnost
Mono z nabídky Subject (Pacient) Results (Výsledky).
Pokud doba měření uplyne:
1. Pokud po neúspěšném binokulárním screeningu doba měření vyprší, stiskněte Mono
a pak vyberte oko, které chcete snímat.
2. Dotkněte se strany obrazovky, která odpovídá oku, jež chcete vyšetřit. (OD = pravé
oko pacienta; OS = levé oko pacienta).
3. Po dokončení můžete postup opakovat s druhým okem tím, že vyberete možnost
Mono z nabídky Measurement Options (Možnosti měření).
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Prohlížení výsledků
Na konci screeningu se objeví obrazovka s výsledky.
Všechny možnosti zobrazení jsou v nabídce Tools (Nástroje) v části Results (Výsledky)
včetně: výchozího nastavení souhrnné obrazovky nebo obrazovky s podrobnými výsledky,
skrytí doporučení nebo výsledků screeningu, možností cylindrických konvencí a syrových
nebo zaokrouhlených dat.
Měření v rozsahu

Doporučeno oční vyšetření

Návod k použití
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Jak interpretovat výsledky
Na obrázku níže je vidět obrazovka s výsledky a to, co se na ní zobrazuje:

1

Zorničková vzdálenost

2

Indikátor velikosti zorničky

3

Pravé oko (OD), levé oko (OS)

4

Úplná refrakce
SE - čočkový ekvivalent
DS - čočka
DC - cylindr
Axis - osa

5

Výsledek screeningu

6

Domů

7

Cylindrická konvence

8

Indikátor zarovnání

9

Stupeň, horizontální, vertikální

Výsledky, které jsou mimo rozsah, jsou označen červeně.
Poznámka Výsledky screeningu představují výstup, který je buď v rámci rozsahu, nebo
mimo rozsah, a jsou doplněny příslušným vyjádřením na výstupním displeji přístroje
(„Screening Complete“ (Screening dokončen) nebo „Complete Eye Exam Recommended“
(Doporučeno kompletní oční vyšetření)). Zobrazená zpráva má za cíl upozornit
zdravotníka, aby posoudil, zda má být pacient odeslán k očnímu specialistovi k dalšímu
vyšetření nebo pouze sledován na příštích screeningových kontrolách.
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Kritéria oftalmoskopu Vision Screener
Kritéria oftalmoskopu Spot Vision Screener byla vyvinuta v souladu s doporučeními od
Americké akademie pediatrické oftalmologie a strabismu (AAPOS) a Americké akademie
pediatrů (AAP) pro oftalmoskopii prováděnou pomocí přístroje. Kritériem je věk, který
pomáhá při časné detekci amblyopických rizikových faktorů u dětí.
Poznámka

Odchylka od tohoto kritéria může vést k nepřesnému měření.

Chcete-li aktuální screeningová kritéria modifikovat:
1. Proveďte export a do počítače vložte disk USB.
2. Přejděte do složky disku USB a otevřete složku Spot, kterou jste právě vyexportovali;
vyberte složku pro import.
3. Zkopírujte soubor „SpotCriteria.csv“ do nejvyšší úrovně složky disku USB (soubor
nesmí být ve složce). Po zkopírování soubor otevřete.
4. Proveďte požadované změny pomocí programu Microsoft Excel nebo jiného
kompatibilního programu.
5. Soubor uložte jako soubor oddělený tečkou (.csv). Musíte zkontrolovat, zda má
soubor název „SpotCriteria.csv“. Disk USB vytáhněte z počítače a vložte ho do
oftalmoskopu.
6. Přejděte do nabídky Tools (Nástroje) a vyberte Import/Export. Stiskněte tlačítko
Import, čímž importujete aktualizovaný soubor s kritérii.
7. Chcete-li ověřit, zda byl soubor importován úspěšně, přejděte do nabídky Tools
(Nástroje) a vyberte Criteria (Kritéria); zkontrolujte nové nastavení.
Poznámka

Když jsou vlastní kritéria naimportována a používají se, ve spodní části
obrazovky se objeví také tlačítko Restore (Obnovit). Toto tlačítko
uživatele upozorní, aby potvrdil, že chce přejít na výchozí kritéria, která
byla nastavena z výroby. Potvrzením volby budou vlastní kritéria z
oftalmoskopu vymazána a budou nahrazena výchozími kritérii.

Pacienti
Oftalmoskop vám umožňuje zobrazit seznam pacientů pro pacienty ve frontě.
1. Po dokončení proveďte export, vyjměte disk USB z oftalmoskopu a vložte ho do
počítače.
2. Vyberte složku Spot, která byla právě vytvořena.
3. Vyberte složku „db“, potom vyberte soubor „SpotSubjects.csv“.
4. Soubor SpotSubjects.csv obsahuje šest sloupců; u žádného sloupce neměňte
záhlaví. Informace do jednotlivých sloupců pouze přidejte, jak je to ukázáno níže:
Poznámka

•

V případě, že pro každého pacienta potřebujete zadat konkrétní umístění,
můžete přidat sloupec před sloupec Patient ID (ID pacienta) a nazvat jej
Umístění.
Patient ID (ID pacienta) — Můžete použít libovolnou kombinaci písmen, číslic
a symbolů. Toto pole se používá pro rychlé vyhledávání pacientů.

Návod k použití
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•

First Name (Křestní jméno) — Zadejte křestní jméno. Použijte libovolnou
kombinaci písmen.

•

Last Name (Příjmení) — Zadejte příjmení. Použijte libovolnou kombinaci
písmen.

•

Date of Birth (Datum narození) — Zadejte datum narození ve formátu MM/
DD/RRRR. Můžete zadat věk pacienta v letech, měsících nebo jako
kombinaci obojího. Toto pole je povinné, jinak import nebude fungovat.
Například: Pokud jsou pacientovi 2 roky a 10 měsíců, zadejte 2Y10M.
Použijte písmena a číslice.

•

Gender (Pohlaví) — Vyberte Male (Muž) nebo zadejte M; vyberte Female
(Žena) nebo zadejte F. Pouze písmena; necháte-li pole prázdné, nezadá se
žádné pohlaví.

•

Eyewear prescription (Předpis brýlí) — Vyberte None (Žádné), Glasses
(Brýle) nebo Contacts (Kontaktní čočky). Necháte-li pole prázdné, bude jako
výchozí hodnota zadáno „None“ (Žádné).

Po aktualizaci importovaného souboru:
1. Potvrďte, že soubor je uložen jako soubor oddělený tečkou (.csv).
2. Zkontrolujte, zda je název souboru „SpotSubjects.csv“ nebo „DesiredLocation.csv“.
Poznámka Pokud označíte soubor pacienta umístěním, oftalmoskop importuje najednou
všechny soubory, které jsou na disku USB
3. Postupujte podle procedur pro import a nahrajte soubor do oftalmoskopu. Chcete-li
zkontrolovat, zda byl soubor importován úspěšně: Vraťte se na obrazovku Home
(Domů) a přejděte na ikonu Queue (Fronta), čímž zobrazíte nové záznamy.
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5

Řešení problémů

Restartování systému
1. Chcete-li oftalmoskop zapnout a vypnout, stiskněte a podržte tlačítko On/Off, dokud
se neobjeví potvrzovací obrazovka. Stisknutím tlačítka Confirm (Potvrdit) přístroj
vypnete.
2. Když obrazovka zčerná, počkejte 30 vteřin a potom stiskněte hlavní vypínač, čímž se
oftalmoskop znovu zapne. Zajistěte, aby přístroj byl napájen, a zasuňte napájecí
kabel.

Zamrznutí systému
Pokud se oftalmoskop zamkne a nereaguje na dotyky, budete muset provést tvrdý reset
systému.
1. Stiskněte tlačítko On/Off.
2. Pokud se objeví okno Power Off (Vypnout napájení), stiskněte Confirm (Potvrdit),
čímž přístroj vypnete.
3. Pokud se okno neobjeví, stiskněte a podržte tlačítko On/Off, dokud obrazovka
nezčerná, a poté tlačítko On/Off uvolněte.
4. Počkejte asi jednu minutu a potom proveďte normální spuštění systému.
Poznámka To může způsobit ztrátu některých dat (např. konfiguraci tiskárny a údaje o
pacientovi).

Problémy s tiskárnou
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a je v ní dostatek toneru:
1. Vytiskněte zkušební stránku přímo z tiskárny.
2. Když se ujistíte, že tiskárna je v pořádku a pracuje, zkontrolujte, zda je připojena k
místní síti, a pokuste se tisknout na tiskárně z počítače připojeného do stejné místní
sítě.
3. Pokud vše uvedené pracuje, proveďte restart systému (viz výše).

Problémy s bezdrátovým připojením
Pokud dojde k problémům s připojením k bezdrátové síti:
1. Zkontrolujte ikonu Wireless (Bezdrátové připojení) v pravém horním rohu. Pokud je
ikona červená, zkuste oftalmoskop nejdřív zapnout a vypnout.
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2. Zkontrolujte, zda jsou všechna síťová nastavení zadána správně.
3. Pokud je nastavení správné, pokuste se oftalmoskop vypnout a pak opět zapnout.
4. Zkontrolujte obrazovku Home (Domů), zda je na ní v černé liště v levém horním rohu
uveden název sítě a IP adresa.
Poznámka Restartováním se obnoví připojení k síti.
5. Pokud se připojení automaticky neobnoví, jděte na Tools (Nástroje), Network (Síť),
vyberte Security Type (Typ zabezpečení), opět vyberte správný typ (Žádný, WEP,
WPA/2 PSK a WPA/2 EAP-PEAP) a pak stiskněte zvýrazněné OK. Tím by se mělo
síťové připojení obnovit.

Systémové zprávy
Během provozu oftalmoskopu se mohou objevit specifické systémové zprávy. Pokud se
objeví, níže uvedené informace vám pomohou určit, čeho se zpráva týká:
Text zprávy
Are you sure you want to
delete the custom loaded
criteria and restore
system default criteria?
(Opravdu chcete vymazat
vlastní nahraná kritéria a
obnovit výchozí tovární
kritéria systému?) Chceteli uložit vlastní kritéria,
použijte možnost Export v
nástroji Import/Export.
Unable to exclude
personal data from
recovered files, would you
like to proceed? (Osobní
údaje nelze z obnovených
souborů vyjmout. Chcete
pokračovat?)
Export failed due to an
internal error. (Export
selhal kvůli interní chybě.)
Would you like to delete
the recovered files from
this device? (Chtěli byste
vymazat obnovené
soubory z tohoto
přístroje?)

Reakce na
zprávu
Obnovit nebo
Zrušit

Význam

Akce

Zadali jste požadavek na obnovení
výchozího továrního nastavení na
kritérium podle na věku pacienta.
Pokud jste svá nastavení neuložili,
budou ztracena.

Stiskněte Obnovit pro
pokračování nebo Zrušit pro další
používání přístroje s aktuálně
nastavenými kritérii.

Zrušit nebo
Pokračovat

Vybrali jste možnost vyloučit osobní
údaje z aktuálního exportu, který
obsahuje obnovené datové soubory.
Přístroj není schopen vyjmout osobní
údaje z obnovených datových
souborů.

Vyberte Zrušit pro zrušení
operace exportu nebo vyberte
Pokračovat a pokračujte v
exportu obnovených dat včetně
osobních údajů.

Žádná

Export dat selhal.

Pokuste se provést export znovu.

Zrušit nebo
Vymazat

Pokud export obsahuje obnovené
soubory s daty, budete dotázáni, zda
se obnovené soubory mají vymazat
nebo zachovat na zařízení.

Zařízení bude nadále varovat
uživatele, že existují obnovené
soubory pro export, dokud
nebudou po exportu ze zařízení
vymazány. Jakmile byly
obnovené soubory exportovány,
vymažte je, aby se přestala
zpráva zobrazovat po každém
zapnutí přístroje.

Návod k použití
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OK
The database has been
reset and recovery files
have been built. (selecting
export from the tools
menu will transfer the
recovery files). (Databáze
byla resetována a byly
vytvořeny obnovené
soubory. Výběrem exportu
v nabídce nástrojů
obnovené soubory
přesunete.)
Battery is almost
Žádná
depleted, please plug into
power source. (Baterie je
téměř vybitá, připojte se
prosím k napájení.)
Pro aktuálního pacienta
OK
nelze uložit zprávu ve
formátu PDF
Sorry for the
inconvenience. We need
to reboot the device
(Omlouváme se za
nepříjemnosti. Musíme
zařízení restartovat.)

OK nebo
Zrušit

Problem encountered.
The device needs to
reboot. (Došlo k
problému. Zařízení je
nutné restartovat.)
The screening system is
not initialized.
(Screeningový systém se
neinicializoval)
Un-calibrated device
(Nekalibrované zařízení)

Restart
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Při obnovování souboru s historií
pacienta došlo k interní chybě. Byl
vytvořen záložní obnovený soubor,
který byl zkopírován do oblasti pro
obnovení pro export.

Stiskněte Vymazat, čímž se
obnovené soubory vymažou.
Stiskněte Zrušit, čímž se
obnovené soubory uchovají.
Pokud se obnovené soubory na
přístroji zachovají, toto dialogové
okno se bude zobrazovat během
každého restartu.

Baterie má již malou kapacitu a je
téměř vybitá.

Přístroj připojte do napájecí sítě,
čímž toto dialogové okno zmizí.

Došlo k interní chybě, která zabránila Systém možná nemá dostatek
systému uložit zprávu PDF pro
místa. Exportujte data a vymažte
aktuální vyšetření.
historii na přístroji, abyste získali
více místa v paměti.
V režimu screeningu došlo k
Stiskněte OK pro restartování
problému a přístroj se musí
zařízení nebo Zrušit pro
restartovat.
pokračování provozu zařízení v
režimu pouze pro čtení. Když
přístroj provozujte v režimu pouze
pro čtení, můžete kontrolovat
stávající výsledky screeningu.
Provádění nových screeningů
nebude možné, dokud přístroj
nerestartujete.
Systém nebylo možné spustit, a ten Restartujte zařízení a zkuste to
se proto pokusil o nápravu potíží.
znovu. (Chcete-li přístroj vypnout,
stiskněte hlavní vypínač a podržte
ho dvě vteřiny.)

Žádná

Vyšetřovací systém se nespustil
nebo nereaguje.

Žádná

Systém nebyl schopen přečíst
soubor s konfigurací přístroje.

Restartujte zařízení a zkuste to
znovu. (Chcete-li přístroj vypnout,
stiskněte hlavní vypínač a podržte
ho dvě vteřiny.)
Restartujte zařízení a zkuste to
znovu. (Chcete-li přístroj vypnout,
stiskněte hlavní vypínač a podržte
ho dvě vteřiny.)

Další informace o řešení problémů a o chybových hlášeních získáte od týmu technické
podpory společnosti Welch Allyn (podívejte se na vnitřní stranu obalu tohoto manuálu, kde
najdete další kontaktní informace).
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Čištění oftalmoskopu Vision
Screener

Jak vyčistit oftalmoskop Vision Screener
VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Než začnete oftalmoskop
čistit, odpojte napájecí kabel pro stejnosměrné napájení ze zásuvky a z
oftalmoskopu.
VAROVÁNÍ Kapaliny mohou poškodit elektroniku uvnitř oftalmoskopu. Dávejte
pozor, aby se na oftalmoskop něco nevylilo.
Pokud se oftalmoskop polije nějakou kapalinou:
1. Vypněte ho.
2. Odpojte napájecí kabel.
3. Rozlitou kapalinu z oftalmoskopu utřete.
Pokud se kapaliny dostanou do oftalmoskopu, přestaňte ho používat, dokud nebude
řádně vysušen, prohlédnut a odzkoušen oprávněným pracovníkem servisu.
Přístroj pravidelně čistěte podle postupů běžných ve vašem zařízení a podle norem a
předpisů ve vaší zemi.
Oftalmoskop můžete čistit následujícími roztoky:
•

70% izopropyl alkohol

•

10% chlorový bělicí roztok

Přístroj dezinfikujte podle postupů běžných ve vašem zařízení a podle norem a předpisů
ve vaší zemi.

70% izopropyl alkohol
Oftalmoskop otřete čistým hadříkem lehce navlhčeným 70% roztokem izopropyl alkoholu.
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10% chlorový bělicí roztok
1. Oftalmoskop otřete čistým hadříkem lehce navlhčeným v 10% chlorovém bělicím
roztoku.
Řiďte se pokyny výrobce čistícího prostředku.
2. Přístroj otřete čistým hadříkem lehce navlhčeným ve vodě a odpovídajícím normám
kvality EP a USP.
3. Povrch oftalmoskopu nechte vyschnout minimálně 10 minut a teprve potom přístroj
opět začněte používat.
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Technické údaje
Oftalmoskop má následující charakteristiky:
•

Tento návod k použití pro daný oftalmoskop je platný pro softwarové verze 3.0.xx.yy.

•

Oftalmoskop byl kalibrován v rámci výrobního postupu, a proto již další kalibraci
nepotřebuje.

•

Dodaný externí napájecí zdroj nebo nabíječka jsou zařízeními třídy II a když se
oftalmoskop připojí k externímu napájecímu zdroji nebo nabíječce, je také zařízením
třídy II.

•

Pokud oftalmoskop není připojen k vnějšímu zdroji napájení nebo nabíječce, je
zařízením s vnitřním napájením (baterií).

•

Ochrana před úrazem elektrickým proudem, žádná aplikovaná část.

•

Oftalmoskop má krytí IPX0, a není proto chráněn před proniknutím vody.

•

Oftalmoskop se nemá používat v přítomnosti hořlavých anestetických plynů
smíšených se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným.

•

Oftalmoskop je vhodný pro nepřetržitý provoz.

•

Oftalmoskop rychle a snadno detekuje potíže se zrakem u všech věkových skupin
pacientů, počínaje věkem 6 měsíců.

•

Společnost Welch Allyn doporučuje vyměnit baterii v určené opravně společnosti
Welch Allyn každého 2,5 roku, a to na náklady vlastníka zařízení. Pravidelná údržba
oftalmoskopu podle potřeby zahrnuje utírání prachu nebo nečistot z čelního skla a
LCD displeje.

•

Port USB se smí používat pouze pro stahování a nahrávání softwaru pomocí disku
USB a nesmí se propojovat kabelem s žádným jiným zařízením.
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Specifikace napájení
Výr.: SL Power Electronics
Model: MENB1040A1503N01 nebo MENB1040A1541N01
Japonský model: MENB1040A1503N02
Vstupní napětí: 90 – 264 V st (100 – 240 V st jmenovité)
Vstupní frekvence: 47 – 63 Hz
Vstupní proud: 100 V st: 1,1 A
Prům. účinnost: 81-87% při 0-50 W, ≥87% při >51 až 250

Specifikace oftalmoskopu Vision Screener
Rozměry (cm): 21,6 cm x 17,1 cm x 12,1 cm
Hmotnost (lbs.): ~2,55
Bezdrátová síť: 802.11 b/g/n
Provozní teploty (°C): +10 až +40
Provozní vlhkost: 30 % až 75 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Teploty pro skladování nebo přepravu (°C): 0 až +50
Vlhkost při skladování nebo přepravě: 0 % až 95 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Atmosférický tlak při skladování nebo přepravě: 800 hPa až 1060 hPa
Očekávaná životnost baterie: 2,5 roku (při normálním používání)

Kapacita screeningu
Poznámka Výsledky screeningu představují výstup, který je buď v rámci rozsahu, nebo
mimo rozsah, a jsou doplněny příslušným vyjádřením na výstupním displeji přístroje
(„Screening Complete“ (Screening dokončen) nebo „Complete Eye Exam Recommended“
(Doporučeno kompletní oční vyšetření)). Zobrazená zpráva má za cíl upozornit
zdravotníka, aby posoudil, zda má být pacient odeslán k očnímu specialistovi k dalšímu
vyšetření nebo pouze sledován na příštích screeningových kontrolách.

Refrakce
Čočkový ekvivalent:
•

Rozsah:-7,50 D až +7,50 D v krocích po 0,25 D

•

Přesnost: -3,50 D až 3,50 D, ± 0,50 D
-7,50 D až < -3,50 D, ± 1,00 D
> 3,50 D až 7,50 D, ± 1,00 D

Cylindrický:
•

Rozsah: -3,00 D až +3,00 D v krocích po 0,25 D

•

Přesnost: -1,50 D až 1,50 D, ± 0,50 D
-3,00 D až < -1,50 D, ± 1,00 D
> 1,50 D až 3,00 D, ± 1,00 D

Návod k použití
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Cylindrická osa:
•

Rozsah:1 až 180 stupňů v krocích po 1 stupni

•

Přesnost: ± 10 stupňů (pro cylindrické hodnoty > 0,5 D)

Velikost zorničky:
•

Rozsah:4,0 mm až 9,0 mm v krocích po 0,1 mm

•

Přesnost: ± 0,4 mm

Zorničková vzdálenost:
•

Rozsah: 35 mm až 80 mm v krocích po 1 mm

•

Přesnost: ± 1,5 mm

Princip screeningu: Excentrická fotorefrakce (fotoretinoskopie) se používá k odhadnutí
maximální hodnoty ametropie na základě charakteristik odrazu světla v zorničce.

Skladování přístroje
Když oftalmoskop, napájecí kabely a příslušenství skladujete, dodržujte okolní podmínky
pro skladování, které jsou uvedeny v technické specifikaci výrobku.

Likvidace elektronického zařízení
Tento výrobek a jeho součásti se musí zlikvidovat v souladu se zákonem a místními
předpisy. Výrobek nevyhazujte do směsného komunálního odpadu.
Podrobnější informace o likvidaci a shodě najdete na adrese www.welchallyn.com/weee
nebo se spojte s oddělením služeb zákazníkům společnosti Welch Allyn.
Toto zařízení obsahuje lithium iontové články a další elektrotechnické materiály. Ohledně
správné recyklace elektrotechnického odpadu a metod likvidace přístrojů na konci jejich
životnosti se prosím spojte s místními úřady.

Pokyny a prohlášení výrobce
Elektromagnetická kompatibilita
U všech lékařských přístrojů se musí podniknout zvláštní opatření ohledně elektromagnetické
kompatibility (EMC). Toto zařízení odpovídá normě IEC EN 60601-1-2:2014.
•

Veškeré lékařské přístroje musí být instalovány a provozovány v souladu s požadavky
na elektromagnetickou kompatibilitu uvedenými v tomto Návodu k použití.

•

Přenosná a mobilní zařízení využívající vysokofrekvenční moduly mohou ovlivnit
chování elektrických lékařských přístrojů.

Tento produkt odpovídá všem platným a požadovaným normám pro elektromagnetické rušení.
•

Za normálních okolností neovlivňuje okolní zařízení ani přístroje.

•

Za normálních okolností není ovlivněn okolními zařízeními ani přístroji.

•

Tento produkt není bezpečné provozovat v blízkosti vysokofrekvenčních chirurgických
nástrojů.
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Bývá však zavedenou praxí, že se tento produkt nepoužívá ani v těsné blízkosti jiných
zařízení.
VAROVÁNÍ Je třeba se vyhnout používání přístroje Spot™ Vision Screener
Model VS100 postaveného vedle nebo na jiném přístroji nebo zdravotnickém
elektrickém systému, protože to může způsobit jeho nesprávné fungování. Je-li
takovéto používání nevyhnutelné, je třeba přístroj Spot™ Vision Screener
Model VS100 a další zařízení sledovat, abyste ověřili, že fungují normálně.
VAROVÁNÍ Používejte pouze příslušenství, které společnost Welch Allyn
doporučila k používání s přístrojem Spot™ Vision Screener Model VS100.
Příslušenství, které společnost Welch Allyn nedoporučila, může mít vliv na
elektromagnetickou kompatibilitu nebo imunitu přístroje.
VAROVÁNÍ Zajistěte minimální separační vzdálenost mezi přístrojem Spot™
Vision Screener Model VS100 a přenosným radiofrekvenčním komunikačním
zařízením. Výkon přístroje Spot™ Vision Screener Model VS100 se může
snížit, pokud nedodržujete správnou vzdálenost mezi vybavením.
VAROVÁNÍ Tento přístroj nebyl testován pro použití v klinickém prostředí
v blízkosti vysokofrekvenčního chirurgického vybavení a vybavení pro snímání
magnetickou rezonancí. Nepoužívejte tento přístroj v podobném prostředí, kde
je vysoké elektromagnetické rušení.

Informace o vyzařování a odolnosti vůči rušení
Elektromagnetické vyzařování
Přístroj je určen k použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník nebo uživatel přístroje
musí zajistit, aby se používal pouze v takovém prostředí.
Zkouška míry vyzařování

Shoda

Elektromagnetické prostředí - pokyny

Vysokofrekvenční záření
CISPR 11

Skupina 1

Přístroj používá VF energii pouze pro své vnitřní
funkce. Proto je vysokofrekvenční záření velmi
slabé a není pravděpodobné, že by způsobilo
nějaké rušení okolních elektronických zařízení.

Vysokofrekvenční záření
CISPR 11

Třída B

Přístroj lze kromě domácího prostředí používat
v jakémkoli prostředí, které je přímo napojeno na
veřejnou síť nízkého napětí v obytných budovách,
pokud se ovšem dodrží následující varování:

Vyzařování harmonických frekvencí
IEC 61000-3-2

Třída A

Kolísání napětí /
kmitání
IEC 61000-3-3

Vyhovuje

VAROVÁNÍ Toto zařízení nebo systém
smějí používat pouze kvalifikovaní
zdravotníci. Toto zařízení nebo systém
může způsobovat elektromagnetické
rušení nebo může přerušit činnost poblíž
stojícího zařízenía. Může být nezbytné
provést opatření ke zmírnění rizika,
například jeho pootočení nebo přemístění
jinam, případně provést zastínění přístroje.

a Tento

přístroj obsahuje 5GHz ortogonální multiplex s frekvenčním dělením nebo 2,4GHz vysílač s rozprostřeným
spektrem kmitočtu pro bezdrátovou komunikaci. Rádiový modul je provozován podle požadavků různých agentur,
včetně FCC 47 CFR 15.247 a směrnice o rádiových zařízeních (2015/53/ES). Vysílače se netýkají požadavky EMC
v normě 60601-1-2, ale je třeba je brát v úvahu při řešení možných problémů s interferencí mezi ním a jinými přístroji.
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Elektromagnetické vyzařování
Přístroj je určen k použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník nebo uživatel přístroje
musí zajistit, aby se používal pouze v takovémto prostředí.
Test imunity

Testovací úroveň
IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí - pokyny

Elektrostatický
výboj (ESD)
EN 61000-4-2

±8 kV kontaktní
± 15 kV vzduch

±8 kV kontaktní
± 15 kV vzduch

Podlahy by měly být dřevěné, betonové
nebo s keramickými dlaždicemi. Pokud
jsou podlahy pokryté syntetickým
materiálem, relativní vlhkost by měla být
nejméně 30 %.

Elektrický
přechodový jev a
výboj
IEC 61000-4-4

±2 kV pro napájecí
vodiče
±1 kV pro vstupní a
výstupní vodiče

±2 kV pro napájecí vodiče Kvalita síťového napájení by měla
±1 kV pro vstupní a
odpovídat běžnému komerčnímu nebo
výstupní vodiče
nemocničnímu prostředí.

Napěťové špičky
IEC 61000-4-5

± 1 kV diferenciální
režim
± 2 kV běžný režim

± 1 kV diferenciální režim
± 2 kV běžný režim

Kvalita síťového napájení by měla
odpovídat běžnému komerčnímu nebo
nemocničnímu prostředí.

Poklesy napětí,
krátké výpadky a
kolísání napětí na
přívodních
napájecích
vodičích
IEC 61000-4-11

<0 % UT (>100% pokles
v UT) pro 1 cyklus 70%
UT (30% pokles v UT)
pro 25/30 cyklů <0% UT
(>100% pokles v UT)
pro 0,5 cyklu při 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°,
270° a 315° pro 250/
300 cyklů

<0% UT (>100% pokles
v UT) pro 1 cyklus 70% UT
(30% pokles v UT) pro 25/
30 cyklů <0% UT (>100%
pokles v UT) pro 0,5 cyklu
při 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°a 315°
pro 250/300 cyklů

Kvalita síťového napájení by měla
odpovídat běžnému komerčnímu nebo
nemocničnímu prostředí. Pokud uživatel
přístroje požaduje nepřerušenou funkci
zařízení během výpadků sítě, doporučuje
se, aby přístroj byl napájen
z nepřerušitelného napájecího zdroje nebo
z baterie.

Test imunity

Testovací úroveň
IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí - pokyny

30 A/m

Napájecí frekvence magnetických polí by
měla odpovídat úrovním charakteristickým
pro běžné prostředí v běžném komerčním
nebo nemocničním prostředí.

Napájecí frekvence 30 A/m
(50/60 Hz)
magnetického pole
IEC 61000-4-8

Poznámka: UT je střídavé síťové napětí před aplikací zkušební úrovně.
Odolnost vůči elektromagnetickému rušení
Přístroj je určen k použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník nebo uživatel přístroje
musí zajistit, aby se používal pouze v takovémto prostředí.
Test imunity

Testovací úroveň
IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí - pokyny
Přenosná a mobilní radiofrekvenční
komunikační zařízení by se neměla
používat ve větší blízkosti přístroje
včetně kabelů, než je doporučená
separační vzdálenost vypočtená
z rovnice týkající se frekvence vysílače.
Doporučená separační vzdálenost

Vedené
vysokofrekvenční
záření
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz až 80 MHz

3 Vrms

d= (1,17)

P 150 kHz až 80 MHz

Vyzařované
vysokofrekvenční
záření
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz až
1 GHz

3 V/m

d= (1,17)

P 80 MHz až 800 MHz
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Diferenciální
režim: ±1 kV
Běžný režim: ±2 kV

Diferenciální
režim: ±1 kV
Běžný režim: ±2 kV

d= (2,33) P 800 MHz až 2,5 GHz
kde P je maximální výstupní jmenovitý
výkon vysílače ve wattech (W) a d je
doporučená separační vzdálenost
v metrech (m). Intenzita pole z pevných
vysokofrekvenčních vysílačů zjištěná při
elektromagnetickém průzkumu
pracovištěa by měla být menší než úroveň
shody v každém frekvenčním pásmub.
K rušení může dojít v blízkosti zařízení
označeného následujícím symbolem:

Poznámka 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí větší frekvenční rozsah.
Poznámka 2: Tyto pokyny se nemusí vztahovat na všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je ovlivňováno
absorpcí a odrazem od staveb, předmětů a lidí.
aIntenzitu pole z pevných vysílačů, například z vysílačů pro rádiové telefony (mobilní nebo bezdrátové) a pozemních
přenosných rádiových stanic, amatérských rádií, rozhlasového vysílání v pásmu AM a FM a televizního vysílání,
nelze teoreticky přesně spočítat. Pro vyhodnocení elektromagnetického prostředí ovlivněného pevnými
vysokofrekvenčními vysílači by se měl provést elektromagnetický průzkum pracoviště. Pokud je intenzita pole
naměřená na pracovišti, kde se přístroj používá, vyšší než přípustná úroveň shody vysokofrekvenčního záření
uvedená výše, měl by se přístroj sledovat, zda funguje normálně. Pokud zpozorujete abnormální funkci, možná
bude nezbytné provést další opatření, například změnit orientaci přístroje nebo jej přemístit.
b

Ve frekvenčním pásmu 150 kHz až 80 MHz by měla být intenzita pole menší než 3 V/m.

Doporučovaná separační vzdálenost mezi přenosným či mobilním zařízením s vysokofrekvenčním
komunikačním vybavením a přístrojem
Přístroj se smí používat v elektromagnetickém prostředí, kde je vysokofrekvenční rušení kontrolováno. Zákazník
nebo uživatel přístroje může zabránit elektromagnetickému rušení tak, že udržuje minimální požadovanou
vzdálenost mezi přenosným či mobilním vysokofrekvenčním komunikačním zařízením (vysílači) a přístrojem
v souladu s níže uvedeným doporučením a v souladu s maximálním výstupním výkonem komunikačního zařízení.
Oddělovací vzdálenost při maximální výstupní frekvenci vysílače (m)
Jmenovitý maximální
výstupní výkon
vysílače (W)

150 kHz až 80 MHz
d= (1,17) P

80 MHz až 800 MHz
d= (1,17) P

800 MHz až 2,5 GHz
d= (2,33) P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

U vysílačů při maximálním vyzařovaném výkonu, který není uveden výše, může být doporučená separační
vzdálenost d v metrech (m) odhadnuta podle rovnice pro frekvenci vysílače, kde P je maximální jmenovitý výkon
vysílače ve wattech (W), a to podle údajů udaných výrobcem vysílače.
Poznámka 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí separační vzdálenost pro větší frekvenční rozsah.
Poznámka 2: Tyto pokyny se nemusí vztahovat na všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je
ovlivňováno absorpcí a odrazem od staveb, předmětů a lidí.
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Zkušební specifikace pro odolnost vstupu/výstupu krytu vůči VF bezdrátovým komunikačním zařízením)
Testovací
frekvence
(MHz)

Pásmo a
MHz

Služba a

Modulace b

Maximální
výkon
(W)

Vzdálenost (m) Imunita
- testovací
úroveň (V/m)

385

380–390

TETRA 400

Impulsní
modulace b
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM c±5 kHz
odchylka
1 kHz sinový

2

0,3

28

710

704–787

Pásmo
13, 17 LTE

Impulsní
modulace b
217 Hz

0,2

0,3

9

800–960

GSM 800/900, Impulsní
TETRA 800,
modulace b
18 Hz
iDEN 820,
CDMA 850,
Pásmo 5 LTE

2

0,3

28

1 700–1 990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE pásmo
1, 3, 4, 25;
UMTS

Impulsní
modulace b
217 Hz

2

0,3

28

2450

2 400–2 570

Bluetooth,
Impulsní
WLAN, 802.11 modulace b
217 Hz
b/g/n, RFID
2450 Pásmo
7 LTE

2

0,3

28

5240

5 100–5 800

WLAN 802.11
a/n

0,2

0,3

9

745
780
810

870
930
1720

1845
1970

Impulsní
modulace b
217 Hz

5500
5785
POZNÁMKA: Je-li nutné dosáhnout ÚROVEŇ TESTOVÁNÍ IMUNITY, může být vzdálenost mezi přenosovou
anténou a monitorem snížena na 1 m. Tuto 1m testovací vzdálenost povoluje norma IEC 61000-4-3.
a

Pro některé služby jsou zahrnuty pouze frekvence pro uplink.
Nosná frekvence se moduluje pomocí 50procentního obdélníkového signálu pracovního cyklu.
c Jako alternativu k frekvenční modulaci (FM) lze použít 50procentní impulsní modulaci s hodnotou 18 Hz, protože
ačkoli nepředstavuje skutečnou modulaci, jednalo by se o nejnepříznivější případ.
b
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Prohlášení o shodě FCC
Toto zařízení splňuje článek 15 pravidel FCC. Provoz zařízení závisí na následujících
dvou podmínkách: (1) toto zařízení nemusí způsobovat nežádoucí rušení a (2) toto
zařízení musí snést jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobovat
nežádoucí provoz.
Poznámka Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity třídy B pro digitální zařízení
podle článku 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou určeny s cílem definovat
rozumnou ochranu proti nežádoucímu rušení v případě, že se zařízení
provozuje v jakémkoli prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může
vyzařovat vysokofrekvenční záření a pokud není instalováno a používáno v
souladu s návodem k použití, může působit rušení radiokomunikace. Provoz
tohoto zařízení v obytných čtvrtích pravděpodobně způsobí nežádoucí
rušení, přičemž v takovém případě bude uživatel muset podniknout nápravná
opatření na vlastní náklady.
VAROVÁNÍ Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny
společností Welch Allyn, mohou vést k tomu, že uživatel ztratí oprávnění k
provozování daného zařízení.

VF vlnění přístroje Vision Screener
VF vlnění oftalmoskopu pracuje na sítích 802.11.
Rozhraní bezdrátové
sítě

IEEE 802.11b/g/n

Frekvence

802.11b/g: 2.402 GHz až 2.480 GHz, 802.11n

Rychlost bezdrátového WLAN11n (OFDM) 7.2/14.4/15/21.7/28.9/30/43.3/45/57.8/
přenosu dat
60/65/72.2/90/120/135/150 Mbps
WLAN11g (OFDM) 54/48/36/24//18/12/9/6 Mbps,
WLAN11b (CCK) 11/5.5/2/1 Mbps
Výstupní výkon

obvykle 43,5 mW, v závislosti na dané zemi

Modulace

OFDM, CKK

Kanály

1 až 13

Zabezpečení/šifrování/ WEP (64/128), AES, TKIP, WPA a WPA2
ověření totožnosti
Anténa

Pulzní W1049B050 s kabelem I-PEX, max zisk: 2,0 dBi

Úřední schválení

USA: FCC 15.247:2014, KDB 558074 V3
Kanada: (IC) RSS-210:2010 specifikace RSS-Gen:2010,
RSS-102, IC:4168A-VS100 na základě testování FCC
Evropa: Příloha 3.2 R&TTED ve 2,4 GHz pásmech, EN 300
328 V1.8.1:2012, EN 301 489-17 V2.2.1:2012, EN 301 48901 V1.9.2:2011, EN62479
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Mezinárodní shoda týkající se VF vlnění
Argentina

Autoridad Federal de las Contiene Modulo CNC I.D. C-15169
Tecnologias de la
Informacion y las
Comunicaciones (AFTIC)

Brazil

Agência Nacional de
Telecomunicações
(ANATEL)
4569-15-8547

“Este equipamento opera em caráter secundário,
isto é, não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial mesmo de estações do
mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.”

Mexico

Instituto Federal de
Telecomunicaciones
(Federal
Telecommunications
Institute—IFETEL)

This product contains an approved module,
Model No. WATY, IFETEL No. RCPWEWA15-1278

Singapore

Infocomm Development Singapore: Complies with IDS standard
Authority of Singapore
(iDA) ( ᯠ࣐එ䍴䇟䙊ؑਁ
ኅ㇑⨶ተ

South
Africa

TA-2015/443
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South
Korea

Welch Allyn Spot Vision Screener

Korea Communications
Commission (O ╖䞲⹒
ῃG㏷䐋G㔶㥚㤦
䣢GT KCC

Certification number:
MISP-CRI-db3-WATY

This equipment is Industrial (Class A)
electromagnetic wave suitability equipment and
seller or user should take notice of it, and this
equipment is to be used in the places except for
home.

㧊G₆₆⓪G㠛ⶊ㣿 (A ) 㩚㧦䕢㩗䞿₆₆⪲㍲
䕦Gⰺ㧦G⡦⓪G㌂㣿㧦⓪G㧊G㩦㦚G㭒㦮䞮㔲₆
⧒GⳆ , Ṗ㩫㣎㦮G㰖㡃㠦㍲G㌂㣿䞮⓪Gộ㦚
⳿㩗㦒⪲G䞿┞┺.

Class A Equipment
(Industrial Broadcasting &
Communication
Equipment) A ₆₆ O 㠛ⶊ
㣿GG㏷䐋㔶₆㧦㨂 )

Taiwan

National Communications
Commission ( ഻ᇦ䙊
䀺ۣငᴳ ) NCC

Contains NCC I.D.
CCAB16LP1620T8

վ࣏⦷䴫⌒䕫ሴᙗ䴫㇑⨶䗖⌅
ㅜॱҼọ㏃රᔿ䂽䅹ਸṬѻվ࣏⦷ሴ乫䴫
ˈ䶎㏃䁡ਟˈޜਨǃ
୶㲏ᡆ֯⭘㘵൷нᗇ㠚䆺ᴤ乫⦷ǃ࣐བྷ࣏
⦷ᡆ䆺ᴤ䁝䀸
ѻ⢩ᙗ৺࣏㜭Ǆ
ㅜॱഋọվ࣏⦷ሴ乫䴫ѻ֯⭘нᗇᖡ丯伋
㡚ᆹޘ৺ᒢᬮਸ⌅

Tento výrobek se může používat s následujícími omezeními:
France — použití ve venkovním prostředí je omezeno na 10 mW EIRP v rámci pásma 2454
až 2483,5 MHz.
Norway — Nevztahuje se na zeměpisnou oblast v okruhu 20 km od centra Ny-Ålesundu.
Poznámka Účinný izotropní vyzařovaný výkon (EIRP).

Všeobecná shoda týkající se VF vlnění
Bezdrátové funkce tohoto přístroje se musí používat v přísné shodě s pokyny výrobce
popsanými v uživatelské dokumentaci, která se dodává spolu s tímto výrobkem. Tento
přístroj odpovídá článku 15 pravidel FCC, kanadským pravidlům ICES-003 a základním
požadavkům směrnice R&TTE 1999/5/EC popsané níže.
Toto zařízení splňuje normu EN62479, RSS-102 a 47 CFR 2.1093 pro VF vlnění.

Emise Industry Canada (IC)
Toto zařízení odpovídá RSS 210 Industry Canada.
Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách: (1) toto zařízení nemusí
způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí snést jakékoli rušení, včetně rušení, které
může způsobovat nežádoucí provoz tohoto zařízení.
L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit
pas produire de brouillage et (2) l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout
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brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le
fonctionnement du dispositif.
Pro snížení potenciálního VF rušení jiných uživatelů by se měl typ antény a její zisk
nastavit tak, aby odpovídal ekvivalentu izotropicky vyzařovaného výkonu (EIRP) a nebyl
větší než je nutné pro zajištění úspěšné komunikace.
Tento přístroj byl navržen tak, aby pracoval s anténou vykazující maximální zisk 2.0 dBi.
Anténa s větším ziskem je podle předpisů Industry Canada přísně zakázána. Požadovaná
impedance antény je 50 ohmů.
Pour réduire le risque d'interférence avec d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son
gain doivent être choisis afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne
dépasse pas ce qui est nécessaire pour une communication réussie"
Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de
2.0 dBi. Antenne ayant un gain supérieur sont strictement interdites par la réglementation
d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.
Tento digitální přístroj třídy B odpovídá kanadské normě ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conform à la norme NMB-003 du Canada.

Evropská unie
Tento přístroj splňuje základní požadavky směrnice R&TTE 1999/5/EC. Pro ověření
předpokládané shody se základními požadavky směrnice R&TTE 1999/5/EC byly použity
následující zkušební metody:
Tento přístroj je systém se širokopásmovým vysílačem v pásmu 2,4 GHz a smí se
používat ve všech členských zemích EU a zemí EFTA, vyjma Francie a Itálie, kde se
uplatňují přísnější předpisy.
V Itálii by měl koncový uživatel požádat o licenci v národním spektrálním středisku, aby
získal oprávnění používat zařízení pro vytvoření venkovních radiových linek anebo pro
zajištění veřejného přístupu k telekomunikačním anebo síťovým službám.
Tento přístroj se ve Francii nemá používat pro vytváření venkovních rádiových spojení,
přičemž v některých oblastech může být výstupní VF výkon omezen na 10 mW EIRP ve
frekvenčním rozsahu 2454 – 2483,5 MHz. Podrobné informace může koncový uživatel
získat u národního spektrálního úřadu ve Francii.
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English

Tvrtka Welch Allyn ovime potvrđuje da je ovaj RLAN uređaj sukladan
s ključnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama direktive
1999/5/EU.
Welch Allyn tímto prohlašuje, ze tento RLAN device je ve shodě se
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES.
Undertegnede Welch Allyn erklærer herved, at følgende udstyr
RLAN device overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF.
Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de
essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van
Richtlijn 1999/5/EC.
Hereby, Welch Allyn, declares that this RLAN device is in compliance
with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
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Estonian
Finnish
French
German

Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Malti
Portuguese
Romanian

Russian

Serbian

Slovak
Slovene
Spanish
Swedish

Welch Allyn Spot Vision Screener

Käesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Welch Allyn vakuuttaa täten että RLAN device tyyppinen laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Par la présente, Welch Allyn déclare que ce RLAN device est
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la
directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
Hiermit erklärt Welch Allyn die Übereinstimmung des Gerätes RLAN
device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen
relevanten Festlegungen der Richtlinie
1999/5/EG. (Wien)
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Alulírott, Welch Allyn nyilatkozom, hogy a RLAN device megfelel a
vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb elõírásainak.
Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device è
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Ar šo Welch Allyn deklarē, ka RLAN device atbilst Direktīvas 1999/5/
EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Hawnhekk, Welch Allyn, jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma
mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm
fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Welch Allyn declara que este RLAN device está conforme com os
requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Prin prezentul document, Welch Allyn declară că acest dispozitiv
RLAN respectă cerinţele esenţiale şi alte dispoziţii relevante ale
Directivei 1999/5/CE.
Компания Welch Allyn объявляет, что это устройство RLAN
соответствует основным требованиям и положениям директивы
1999/5/EC.
Kompanija Welch Allyn ovim izjavljuje da je ovaj RLAN uređaj
usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EC.
Welch Allyn týmto vyhlasuje, ze RLAN device spĺňa základné
po_iadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Härmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device står I
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
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Záruka
Vision Screener
Na váš výrobek od společnosti Welch Allyn, pokud je nový, se vztahuje záruka, že se na
něm z výroby nevyskytují vady materiálu ani vady ve zpracování, a že přístroj bude
fungovat v souladu se specifikací uváděnou výrobcem, pokud se bude používat za
normálních podmínek a při běžném servisu. Záruční doba* začíná datem zakoupení od
společnosti Welch Allyn, Inc. nebo od jeho autorizovaných distributorů. Odpovědnost
společnosti Welch Allyn je omezená a vztahuje se na opravy nebo výměnu součástí, které
společnost Welch Allyn během záruční doby vyhodnotí jako vadné. Tato záruka se
vztahuje na původního zákazníka a nelze ji uplatňovat ani přenášet na třetí stranu. Tato
záruka se nevztahuje na žádné poškození ani poruchu přístroje, které společnost
Welch Allyn vyhodnotí tak, že byly způsobeny nesprávným použitím, nehodou (včetně
poškození během přepravy), zanedbáním údržby nebo jejím nevhodným provedením,
modifikacemi nebo prováděním oprav někým jiným než společností Welch Allyn či
některým z jejích oprávněných servisních zástupců.
* Jednoletá omezená záruka
Tyto záruční podmínky nahrazují jakékoli jiné záruční podmínky, vyjádřené přímo nebo
nepřímo, včetně záruky na možnost prodeje a vhodnost pro daný účel, přičemž žádná jiná
osoba nebyla oprávněna jednat za společnost Welch Allyn a přejímat za ni odpovědnost v
souvislosti s prodejem výrobku společnosti Welch Allyn. Společnost Welch Allyn nenese
odpovědnost za žádné ztráty ani škody, ať přímé, náhodné nebo nepřímé, které by byly
důsledkem porušení jakékoliv výslovně uvedené záruční podmínky, vyjma těch, které jsou
zde uvedeny.
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