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OPTIKON 2000 S.p.A. firması ISO 9001 ve ISO 13485 belgeli olup,
oftalmoloji için diagnostik ve cerrari cihazlar üretmektedir .
Tüm Optikon 2000 ürünleri medikal cihazlar için AB tarafından çıkarılan
93/42/CEE direktiflerine uygun bir şekilde üretilmektedir.
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Keratron™ Scout

Kurulum ve kullanım kılavuzu

OPTIKON 2000

1 ÖN AÇIKLAMALAR
OPTİKON 2000 S.p.A. firması, bu sistemi kullanacak olan kişinin söz konusu
kullanım kılavuzunun içeriğinde yazılı bulunan önerileri dikkatlice okumasını tavsiye
etmektedir. Cihaz kullanılmadan önce, sorumlu personele detaylı bir şekilde cihazın
kullanım detaylarını aktarıp garanti etmek operatörün vazifesidir. Her halükarda,
meydana gelecek yaralanmalardan, kazara meydana gelecek hasarlardan veya
cihazı satın alana yöneltilmiş olan sorumluluklardan OPTİKON 2000 S.p.A sorumlu
değildir.
Sistemin kullanımı profesyonel doktorun değerlendirilmesi ile alakalıdır. Optikon
S.p.A firması, bu cihazın hatalı bir şekilde kullanılmasından doğacak klinik
problemlerden sorumlu olmayıp hiç bir şekilde tıbbi tavsiyelerde bulunmamaktadır.
Optikon 2000 S.p.A firması sadece aşağıda belirtilen durumlarda cihazın emniyet ve
güvenliliğinden sorumlu olduğunu beyan eder:
•

Güncelleştirme, kalibrasyon ve tamiratların OPTİKON 2000 S.p.A firması
yetkili personeli tarafından yapılmış olduğu durumlarda;

•

Cihaz kullanım kılavuzu içeriğinde belirlenen şekilde kullanıldığında;

•

Cihaz bağlı bulunduğu elektrik sisteminin IEC emniyet nizamlarına uygun
bulunduğu hallerde.

NOT
Söz konusu kullanım kılavuzu baskıya girdiği anda, ürüne ait en son resimlerin
ve bilgilerin en iyi şekilde ürünü takdim edebilmesi ve cihazın kullanımını net
bir şekilde anlatabilmesi için gerekli olan tüm gayret sarf edilmiştir. Bu
kullanım kılavuzu yürülükte olduğu süre içerisinde, cıhazı güncelleştirmek ve
kullanıcı için daha kullanımlı bir hale getirmek için cıhaz üzerinde değişiklikler
yapılabilir. Bazen, bu tür değişiklikler haber verilmeksizin de yapılabilir.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni 13
00138 Roma - İtalya
Telefon +39 06 8888440
Faks +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com

UYARI Bu kullanım kılavuzu içeriğinde bulunan bilgiler Optikon 2000 S.p.A firmasına
ait olup, bunların bir kısmının veya tamamının yayımlanması sadece daha önceden
firmaya bildirilip yazılı yetki alındığı taktirde mümkündür.
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2 SINIRLI GARANTİ KOŞULLARI
OPTİKON 2000 S.p.A tarafından Avrupa Birliği hudutları dahilinde satılan tüm cihaz
ve aksesuarlar, hatalı imalat ve malzeme durumunda, fatura tarihinden itibaren BİR
SENE garanti kapsamı içerisindedir. Tüketim melzemesi kapsamına giren
malzemeler ise, cihazın ilk kullanım tarihi ile limitlidir.
Avrupa Birliği hudutları dışına yapılan satışlarda ise, OPTİKON 2000 S.p.A.
distrübütörüne başvurmak gerekir.
Tüm garanti kapsamına giren kısımlar, hiçbir bedel talep edilmeden tamir edilecek
veya değiştirilecektir.
Hataların tespit edilmesi, arızanın tamiri ve aletin veya parçalarının son denetimi
garanti kapsamı içeriğindedir.
Doğru kullanmama, kazalar, hatalı kullanım ve kurcalamalardan doğacak sonuçlar
veya OPTİKON 2000 S.p.A tarafından yetkilendirilmiş teknik servis ile ilgisi olmayan
kişiler tarafından gerçekleştirilen değişiklikler söz konusu garanti kapsamına girmez.
OPTİKON 2000 S.p.A, arıza durumlarında, cihazın ve/veya aksesuarlarının
değiştirilip değiştirilmediğini veya herhangi bir şekilde kurcalanmış olup olmadığını
veya hatalı kullanımdan dolayı zarar görmüş olup olmadığını kontrol etme hakkını
saklı tutar.
OPTİKON 2000 S.p.A ayrıca, teknik çalışmalar gerektirdiği taktirde cihazı veya
aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
OPTİKON 2000 tarafından cihaza ve/veya aksesuarlarına verilmiş olan seri numarası
bulunmadığı, ihlal edildiği ve/veya açık bir şekilde okunamayacak olduğu durumlarda,
hiç bir şekilde garanti tanınmıyacaktır.
Cihaz ve aksesuarlarının iade edilmesinden dolayı doğacak masraflar garanti
kapsamına girmez: tüm nakilye, paketleme vs. masraflar satın alana aittir.
Optikon 2000 S.p.A. teknik elemanlarının müdehalesi bir fiil talep edildiği durumlarda,
tüm yolculuk ve konaklama masrafları müşteriye aittir.
Nakliye esnasında meydana gelecek hasarlardan OPTİKON 2000 S.p.A sorumlu
tutulamaz. Böyle bir durum karşısında, müşterinin hemen nakliyeyi üstlenen firmaya
durumu bilidirmesi gerekmektedir.
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3 UYARILAR
3.1 GENEL UYARILAR
•

Keratron™ Scout sisteminin doğru bir şekilde kullanılması için bu kullanım
kılavuzunun tamamen okunması gerekmektedir. Kullanım, burada anlatılan
prosedürlere ve kullanım talimatına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

• Keratron™ Scout sistemi insan gözlerinin ölçülmesi için geliştirilmiş ve en uygun
şekle getirilmiştir. Keratron™ Scout’un bu kılavuza uygun olmayan durumlarda
kullanılması ve değerlendirilmesi veya tipik insan gözünden uzak bir
yansıtılırlığa veya bir şekle sahip yüzeyler (örneğin: kontak lensler, herhangi bir
kesit profilinde tanjant veya konkavlıkta süreksizlik olan yüzeyler , veya çoklu
yansımalar oluşturacak yüzeyler veya mirin bir kısmının kaybolması)
kullanılarak yapılması aynı derecede doğruluğun elde edilmesini sağlayamaz ve
bu yüzden şiddetle onaylanmaz.
• İnsan gözü üzerinde sınırlı alanlarda mirlerin sıkışmasına yol açan durumlar
meydana gelebilir. Bu iyi bir ağlama ve iyi görüntü kazanımlarının (göz
kazanımına ayrılmış bölümlere ve bu kılavuzun son sayfasına bakın)
sağlanması ile önlenmelidir ve sonunda “Foto İşlem” Düzeltme fonksiyonlarının
doğru şekilde kullanılmasıyla düzeltilmelidir. Bu yüzden, mirelerin saptanma
parametrelerini ayarlayabilir veya sonunda artefaktları atabilirsiniz. Her
durumda, kullanıcı topografik sonuç verilerini geçerli olarak kabul etmeden önce
mirelerin rekonstrüksiyonunun yeterli olup olmadığını ayrı ayrı kontrol etmelidir.
• Keratron™ Scout sistemi, Yerleştirme Tablası veya ameliyathane için kullanılan
tekerlekli masa üzerinde belirtildiği gibi sadece elektrik şebekesine
bağlanmalıdır. Sadece birlikte verilen kabloyu veya güvenlik normlarına uyan bir
başka kabloyu kullanın .
• Sisteme, bu kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı olan cihaz veya
aksesuarları bağlamayınız.
• Ünite ile birlikte tedarik edilenlerden farklı aksesuar ve kabloların kullanımı,
emisyonların artmasına veya sistem bağışıklığının azalmasına neden
olabilmektedir. Telekomunikasyon için kullanılan taşınabilir ekipmanlardan gelen
yayımlar, ünitenin performansı üzerinde olumsuz etki edebilirler.
• Yakınlarına yerleştirilen diğer ekipmanlar ile tehlikeli etkileşimleri önlemek
amacıyla, ünitenin kurulum ve kullanım talimatlarını titizlikle takip ediniz. Eğer
cihaz diğer aygıtlar ile tehlikeli etkileşimlere neden olur ise (üniteyi açarak ve
kapatarak neden olunabilen), kullanıcıya aşağıdaki yöntemlerden biri veya daha
fazlası ile etkileşimi düzeltmeye çalışması tavsiye edilmektedir:
161204TR
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Diğer cihazları yeniden yönlendiriniz veya yeniden konumlandırınız.
Aynı cihazlar arasındaki mesafeyi arttırınız.
Üniteyi diğer cihazların bağlı bulunduğu şebeke prizinden farklı bir şebeke
prizine bağlayınız.
Yetkili Satıcınıza veya yetkili OPTIKON 2000 S.p.A teknik servisine
başvurunuz.

3.2 ÇEVRESEL ÖNLEMLER
• Keratron™ Scout sisteminin kurulumunun yapıldığı ve kullanıldığı ortam,
güvenlik talimatlarına uygun olmalıdır.
• Cihazı ısı kaynaklarının yakınına kurmayın, doğrudan güneş ışığına veya yüksek

ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Ni-MH pillerin geri dönüşümü sağlayın veya bu pilleri uygun şekilde atın
• Keratron™ Scout’u sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın. Elektrikli ve
elektronik cihazların bertaraf edilmesiyle ilgili yerel kanunlara ve yönetmeliklere
uygun olarak diğerlerinden ayrı bir şekilde bertaraf edin.
• Sistem, yangınlara ya da patlamalara neden olabilecek, yanıcı anestezik,
dezenfektan ve diğer maddelerin olduğu ortamda kullanılmamalıdır.
• Yanıcı anestetikler (N2O), (02) gaz tahliye sistemi ile uzaklaştırılmıyorlarsa,
kullanılmamalıdır

3.3 ELEKTRIK ILE ILGILI UYARILAR
Elektrik şoku riskini en aza indirmek için
•

cihazın ve ilişkin aksesuarların kapaklarını kaldırmayınız. Cihazın bakımını ve
onarımını kalifiye teknik personele yaptırın

• Ni-MH piller: Uyarı Uyarılar!
o Bu modül içindeki piller ateşe atılırsa patlayabilir veya sızıntı yapabilir
•

Pil Modülünü açmayın ve elektrik bağlantılarını kısa devre yapmayın.
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o Islatmayın veya suya koymayın. Elektriksel şoka veya tehlikeye maruz
kalabilirsiniz.
• Yerleştirme Tablası-VK kablosunu takarken/çıkarırken dikkatli olun
Kabloyu takmak için:
o Kabloyu VK’ya takmadan önce tablayı kapatın.
o Konnektör yönlendirmesini kontrol edin.
o Dik olarak takın.
o Tıkama vidalarını sıkın.
Çıkarmak için:
• Kabloyu VK’dan çıkarmadan önce cihazı kapatın.
• Tıkama vidalarını gevşetin.
• Sıkıştırmadan çıkarın.

• Keratron™ Scout sistemi, bir PC ve ilişkin cihazlar ile bağlantı halinde
çalışmaktadır. Cihaza bağlanacak olan PC sistemi (monitör ve olası ilave
aygıtlar dahil), EN 60601-1 standartına veya EN 60950 yönetmeliğine göre
II. izolasyon sınıfına ( sembolü ile gösterilen) uygun olmalıdır.
Şayet söz konusu cihaza EN 60601-1 standartına uygun olmayan bir aparat
bağlanmış ise, aşağıdaki durumlara neden olunurr:
normal çalışma şartlarında, aşırı bir KAÇAK AKIMriskine
• uygun olmayan cihazın kaçak akımına bağlı tüm sistemin
topraklamasına karşı;
•

tek arıza durumlarında (ortak koruyucu topraklamasının yarıda kesilmesi),
uygun olmayan cihazın kaçak akımı sonucunda fazla kaplamanın kaçak
akım riskine.

Bu gibi riskleri önlemek amacıyla, EN 60601-1 standartına uygun olmayan bir
PC olması halinde, Yerleştirme Tablasının bağlı olduğundan farklı bir şebeke
prizine PC’nin bağlanması veya alternatif olarak, PC ve duvardaki besleme prizi
arasında bir izolasyon transformatörü kullanılması tavsiye edilmektedir.
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PC, ilişkin sistemler ile birlikte hasta alanının dışına yerleştirilmelidir (LAF’tan
veya ameliyat masasından en az 1,0 metre). Hasta alanına, LAF
konfigürasyonunda (bakınız §6.3.1), sadece VK ve Yerleştirme Tablası
yerleştirilebilmektedir, ameliyat-içi konfigürasyonda (bakınız §0) ise, VK ve
ameliyathanede kullanılan tekerlekli masa yerleştirilebilmektedir.
• Ameliyathanede kullanılan tekerlekli masa olması halinde, yardımcı besleme
prizi EN 60601-1 standartına (veya EN60950 yönetmeliğine göre II. Sınıf) uygun
olan cihazları beslemek için sadece kullanılmalıdır. Ayrıca, fiş takıldıktan sonra,
Sert plastik levhayı oturma yerine vidalayarak stabil sabitleme işlemi ile devam
ediniz.
EN 60601-1’e uyumluluğu bilinmeyen ekipman tekerlekli masaya bağlandığında
karşılaşılacak riskler şunlardır:
•

normal çalışma şartlarında, uygun olmayan cihazın topraklamaya
karşı akım kaçağına bağlı, topraklamaya karşı sistemin aşırı AKIM
KAÇAĞIgerçekleşebilmektedir;

•

tek arıza durumlarında (ortak koruyucu topraklamanın yarıda
kesilmesi) tüm sistemin KAPLAMADAKİ AKIM KAÇAĞIuygun
olmayan cihazın kaplamasındaki akım kaçağının değeri neticesinde
aşırı olabilmektedir.

•

Aparatı beslemek için hareketli çoklu prizleriveya uzatma prizlerini
kullanmayınız.

•

Ameliyathanede, birden fazla cihazların hastaya bağlanmış olması
halinde, veya kendi aralarında birbirlerine bağlanmış olması halinde, EN
60601-1 ve EN 60601-1-1 standartına göre oluşturulmak için gelen
sistemin kaçak akımları veya bağlantılarından dolayı olası riskleri, yetkili
personel tarafından, değerlendirmeye alınız.

•

Operatör, aynı anda hastaya ve hasta alanınındışındaki bölümlere asla
dokunmamalıdır.

3.4 MEKANIK ILE ILGILI UYARILAR
•

Videokeratoskopu direkten çıkarmadan önce kolunu kapatın. OR tekerlekli masa
tablasının kolu Scout VK’nın ortalama ağırlığı için ağırlık-dengelidir. VK’yı
çıkarmadan önce, kol içindeki yay mekanizmasını uygun kol ile kapatmalısınız
yoksa direk yüzünüzü incitebilir.
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•

Kesit Lamba Adaptörünün iğnesini el tekerini sıkılaştırmadan önce Kesit
Lambası deliği içine takın. Sadece kısmen takılmış iğne ile düğmenin
sıkılaştırılması onu kalıcı olarak bozabilir.

•

Cihaz Batarya Modülü ile beslenirken, operatörün ayakları üzerine Batarya
Modülünün yanlışlıkla düşmesini önlemek amacıyla Batarya Modülünü
videokeratoskopa iyice sıkıştırınız.

•

Cihazın operatörün ellerinden yanlışlıkla düşmesi halinde, özellikle cihaz
Yerleştirme Tablası tarafından beslendiği konfigürasyonda olduğu zaman, cihazı
kapatmanız ve Optikon 2000 S.p.A. Teknik desteğe durumu bildirmeniz tavsiye
edilmektedir.

161204TR
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4 SEMBOLLER
Aşağıda gösterilen tablo I.E.C. tarafından onaylanan bazı sembolleri ve onların
anlamlarını açıklamaktadır. Yeterli alan olmamasından dolayı, bu semboller tıbbi
aletler üzerinde çabuk ve basit şekilde bilgi ve uyarı iletmek amacı ile
kullanılmaktadırlar. Bazen iki veya daha fazla sembol özel bir anlam taşıması için bir
araya getirilebilir.
Bu semboller Keratron™ Scout ve Yerleştirme Tablası etiketleri üzerinde
kullanılmaktadır. Üniteleri kullanmaya başlamadan önce, tabloda gösterilen
sembolleri ve anlamlarını tanımalısınız.
IEC TARAFINDAN YAYINLANMIŞ SEMBOLLER
SEMBOL

TANIM
DEĞİŞKEN CEREYAN
DOĞRU AKIM
KORUYUCU TOPRAK (TOPRAKLI)
DİKKAT, EKTEKİ BELGEYİ İNCELEYİNİZ
KAPALI (GÜÇ: ANA ŞEBEKEDEN BAĞLANTININ KESİLMESİ)
AÇIK (GÜÇ: ANA ŞEBEKEYE BAĞLANTININ YAPILMASI)
TİP B
KISMI HASTAYA UYGULANMIŞ (VÜCUT)
TİP BF
KAYAN KISMI HASTAYA UYGULANMIŞ (VÜCUT-KAYAN)
SINIF II EKİPMAN
TEHLİKELİ VOLTAJ
ELEKTRİK/ELEKTRONİK ALETLERİN AYRIŞTIRILMIŞ OLARAK
TOPLANMASI
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5 GENEL BİLGİLER
5.1 SİSTEMİN TANIMI
Keratron™ Scout bir Modüler “Bilgisayar Destekli Video Keratograf”tır (litaratürde
CAVK olarak da bahsedilir). Korneanın şeklinin ölçülmesi ve çeşitli formatlarda
(korneal topografya) lokal eğrilikleri veya yükselmeleri ile ilgili karşılık gelen aksiyel
veya refraktif güçlerinin simgesel renkli bir haritasını göstermesi için tasarlanmıştır.
KERATRON™ SCOUT şunlardan oluşur:
•

göz üzerine yansıyan mirlerin görüntüsünün elde edilmesi için bir Video
keratoskop (VK olarak kısaltılmıştır);

•

masalı bir Yerleştirme Tablası veya ameliyat-içi kullanım, VK'nin beslemesi
ve herhangi bir PC'nin (dahil edilmemiş) USB (Universal Serial Bus) portu ile
aynısı ile iletişim için ameliyathanede kullanılan tekerlekli masa için bir
tabla (OR Trolley);

•

kablolu yarık lamba için bir adaptörden, bir batarya modülünden ve bir
alın dayanağından oluşan aksesuar yelpazesi.

Bir Scout “uzak” Mir Konisi ve Steril Örtüler gibi bazı ek aksesuarlar ile birlikte bu
modüller aşağıdaki bir veya daha fazla çalışma koşullarında bir korneal topografinin
alınmasını mümkün kılan bir sistem oluşturabilir:
•

Jenerik bir Kesit Lambası üzerinde, kesit lambasının kendisinde bulunan
aksesuarlar için olan deliğe Kesit Lambası Adaptörü takılır ve VK ile
Yerleştirme Tablası arasına bir besleme kablosu takılır;

•

VK altına ve Yerleştirme Tablasına bağlanacak bir batarya modülü ve VK
üzerine monte edilen bir alın dayanağı ile taşınabilir.

•

intraoperatif, ağırlık dengeleme kolu ile birlikte VK OR Tekerlekli tablanın içine
takılır ve her ikisinin de destekler ve güç sağlar.

VK 28 mir taşır ve bu mirlerin şekli arkadan ışıklandırılmış konsantrik halkalar gibidir,
alternatif olarak 14’ü siyah ve 14’ü beyaz renklidir, mirler bir koninin iç konik yüzeyi
içinde düzenlenmişlerdir, çıkartılabilir olan ve bir ofto-elektronik kuple taşıyan “Mir
Konisi” olarak adlandırılan saydam perspeksten yapılmıştır, bir IRED ve bir fototransistörden yapılmış olup dış kenarlarının iki zıt kenarında ayarlanır.
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Koni sıkı bir LEDS dizisi içeren Lamba Panosu ile arkadan aydınlatılır. Lamba
Panosu arkasında geniş bir mesafeye odaklanmış sabitleme ledi ve TV kamerası
bulunur.
Optik başın kenarında bulunan fotoelektrik kuple optik baştan önceden ayarlanan bir
mesafede olduğunda göz verteksi ile kesişir. Bir elektronik devre (EPCS) artalan ışığı
ortadan kaldırır ve sadece önceden ayarlanan bir aralık içerisinde kazanımın kabul
edilmesinde kullanılan “kapsama derecesi”ni ölçer. VK’nın TV monitörünün sağ
kenarında bulunan bir 5 LED dizisi kullanıcıya göz yönünde nasıl iler ve geri hareket
ettirileceğini gösterir. Eğer göz doğru uzaklıkta değilse görüntü yakalaması
engellenecektir.
Bu yüzden kullanıcı hastanın gözü önceden ayarlanan bir uzaklıkta olduğunda ve bu
uzaklık cihazın bilinen bir eğrilik yarıçapı olan bir küre üzerinde önceden kalibre
edildiği uzaklıkla aynı olduğunda sadece bir ayak pedalı veya OK itme düğmesine
basarak görüntüleri alabilir.
Bir test sırasında her bir gözden genellikle 2 veya 3 fotoğraf alınır, ardından
korneanın şeklinin 28 siyah-beyaz ve beyaz-siyah mir sınırları ve 256 radyal veya
“meridyen” arasındaki kesişimlerde düzenlenen 7000’den fazla noktada
rekonstrüksiyonunun yapılması için algoritma ile denetlenir.
Grafik alışılagelmiş şekilde yapılır, ardından bu değerler renkli haritalar formunda
eklenir ve izlenir.
Halkaların merkezi korneal verteks olup bu gözlem yapan TV-kamerasına daha
yakın olan kornea noktasıdır ve tüm kornea haritaları için bu önemli bir referans
noktadır. Giriş pupillası da saptanır. Giriş pupillası da saptanır.

5.2 TEKNİK ÖZELLİKLER
PARAMETRE

ÖZELLİKLER

İmalatçı firma ...............................

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - İtalya

Model: ..........................................

Keratron™ Scout

Yönergelere uygunluğu: ..............

Tıbbi cihazlar yönergesi 93/42/CEE

Teknik standartlar: ......................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

EN 60601-1:1998; EN 60601-1-1:2000;
EN 60601-1-2:2001+A1:2006;
IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001;
EN 60601-1-4:1997+A1:1999
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PARAMETRE

ÖZELLİKLER

ÇEVRESEL KOŞULLAR
Saklama:......................................

ısı limiti. -10°C ile +60°C arası
nem %0-100 (yoğunlaşma dahil)
500 ile 1060 hPa arasında atmosfer basıncı

Kullanım halinde: .........................

ısı limiti. 0°C ile +40°C arası
nem %0-90 (yoğunlaşmayan)

700 ile 1060 hPa arasında atmosfer basıncı

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

DOCKING BASE
Girişteki gerilim: ...........................

100/120/220/230-240 V CA olarak seçilebilir

Frekans:.......................................

50/60 Hz

Güç tüketimi.................................

60 VA

Devre sigortaları: .........................

220/240 Volt 1 A T
100/120 Volt 2 A T

OR TEKERLEKLİ MASA
Girişteki gerilim: ...........................

100/120/220/230-240 V CA olarak seçilebilir

Frekans:.......................................

50/60 Hz

Güç tüketimi.................................

60 VA

Devre sigortaları: .........................

220/240 Volt 2 A T
100/120 Volt 4 A T

VİDEOKERATOSKOP
Besleme:......................................

Yerleştirme tablası, Pil veya OR Tekerlekli Masa
tarafından sağlanana 14-18 Vdc

Güç tüketimi.................................

28 VA

DOĞRULUK
Oftalmometrik veriler (sim-K): ......
161204TR
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Hata: ...........................................

BFS sapması: tipik olarak ± 0.15D içerisinde Kesit
Lamba Adaptörü ile
± 0.25D içerisinde elde taşınır. Tekrarlanabilirlik
kontrolü” fonksiyonu ile kontrol edilebilir.

Dağılım hatası..............................

Harita üzerinde ortalama sapma: 1 mm’ye kadar
dağılıma sahip ± 0.1D.

IEC 60601-1’E GÖRE EKİPMAN SINIFLANDIRMASI
Elektrik şokuna karşı koruma tipi:
Docking Base...............................

Sınıf I

OR Tekerlekli Masa .....................

Sınıf I

Videokeratoskop ..........................

Sınıf II

Cereyan çarpmalarýna karþý koruma derecesi:
Docking Base...............................

Tip B

OR Tekerlekli Masa .....................

Tip B

Videokeratoskop ..........................

Tip BF

Zararlı su girişine karşı koruma derecesi:
Docking Base...............................

IPX0.

OR Tekerlekli Masa .....................

IPX1

Videokeratoskop ..........................

IPX0.

Kumanda pedalı...........................

IPX1

OR Ayak Pedalı ...........................

IPX8

NOT
Pedalın iç tarafında yer alan açma kapama düğmeleri su geçirmez yapıdadır (koruma tipi: IPX8). Bu
nedenle pedal muayene odası veya ameliyathanede kullanılmaya uygundur.

Bir yanıcı varlığında uygulama güvenliğinin derecesi
anestetik karışım:.........................

korunmaz

Çalışma modu..............................

kesintisiz

BOYUTLAR
DOCKING BASE
Yükseklik .....................................
161204TR
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Genişlik ........................................

250 mm

Derinlik.........................................

150 mm

Ağırlık...........................................

yaklaşık 2200 g

VİDEOKERATOSKOP
Yükseklik .....................................

240 mm

Genişlik ........................................

280 mm

Derinlik.........................................

100 mm

Ağırlık...........................................

yaklaşık 1.000 g

PİL MODÜLÜ
Yükseklik .....................................

95 mm

Genişlik ........................................

60 mm

Derinlik.........................................

120 mm

Ağırlık...........................................

yaklaşık 500 g

OR TEKERLEKLİ MASA
Yükseklik .....................................

1.400 mm

Genişlik ........................................

600 mm (maksimum kol uzaması ile 900)

Derinlik.........................................

600 mm (maksimum kol uzaması ile 900)

Ağırlık...........................................

yaklaşık 35 Kg

NOTLAR
1) Gösterilen ağırlık ve boyutlar yaklaşıktır.
2) Özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.
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5.3 ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK TABLOLARI
5.3.1 KILAVUZ VE ÜRETİCİ FİRMA AÇIKLAMALARI - ELEKTROMANYETİK
YAYIMLAR

Keratron™ Scout aşağıda detaylı özellikleri verilen elektromanyetik ortamda
kullanılmak üzere üretilmiştir. Kullanıcılar Keratron™ Scout`in üretim maksadına
uygun ortamlarda kullanıldığından emin olmalıdırlar.

Yayım testi

Uyum

Elektromanyetik Ortam - Tavsiyeler

Grup 1

Keratron™ Scout Rf enerjisini
yalnızca işsel fonksiyonları için
kullanmaktadır. Bu nedenle, RF
yayımları oldukça düşük seviyede
olup yakınında bulunan elektronik
cihazlar üzerinde herhangi bir
karışmaya yol açma ihtimali yoktur.

RF yayımları

CISPR 11

RF yayımları
CISPR 11
Harmonik yayımlar
IEC 61000-3-2
Voltaj
dalgalanmaları/Titreşim
yayımları

Keratron™ Scout ev dahil yerleşim
maksadıyla kullanılan ve alçak
gerilim şehir şebekesi vasıtasıyla
beslenen tüm yapılarda kullanılmaya
uygundur.

Kategori B
Kategori A

Uyumludur

IEC 61000-3-3
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5.3.2

KILAVUZ VE ÜRETİCİ FİRMA AÇIKLAMALARI - ELEKTROMANYETİK
BAĞIŞIKLIK

Keratron™ Scout aşağıda detaylı özellikleri verilen elektromanyetik ortamda
kullanılmak üzere üretilmiştir. Kullanıcılar Keratron™ Scout`in üretim maksadına
uygun ortamlarda kullanıldığından emin olmalıdırlar.
Bağışıklık
Testi
Elektrostatik
deşarj (ESD)
IEC 61000-4-2

Elektrik/geçic
i dalga/anlık
IEC 61000-4-4

Akım
IEC 61000-4-5

Güç kaynağı
giriş
hatlarında
gerilim
dalgalanmalar
ı, kısa süreli
kesintiler ve
gerilim
değişiklikleri,
IEC 61000-4-11

Güç Frekansı
(50/60
Hz)Manyetik
alanı

IEC 60601 test seviyesi

Uyum Seviyesi:

±6 kV temaslı

•

±6 kV temaslı

•

±8 kV hava

•

±8 kV hava

•

±2 kV güç hatları için

•

±2 kV güç hatları için

•

±1 kV giriş/çıkış hatları
için

•

±1 kV giriş/çıkış hatları için

•

±1 kV diferansiyel mod

•

±1 kV diferansiyel mod

•

± 2kV yaygın mod

•

± 2kV yaygın mod

•

<5% UT (UT`de >%95
dalgalanma), 0.5 devir
için

•

<5% UT (UT`de >%95
dalgalanma), 0.5 devir için

•

40% UT (UT`de >%60
dalgalanma) 5 devir için

•

70% UT (UT`de %30
dalgalanma) 25 devir için

•

<5% UT (UT`de >95%
dalgalanma) 5 saniye için

•

•

40% UT (UT`de >%60
dalgalanma) 5 devir için

•

70% UT (UT`de %30
dalgalanma) 25 devir için

•

<5% UT (UT`de >95%
dalgalanma) 5 saniye için

Elektromanyetik Ortam - Tavsiyeler

Taban döşemeleri ahşap, beton ya da
seramik karo olmalıdır. Tabanların
sentetik malzeme ile kaplaı olması
durumunda, bağıl nem oranı en az % 30
olmalıdır.
Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir
ticari işletme ya da hastane ortamındaki
gibi olmalıdır
Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir ticari
işletme ya da hastane ortamındaki gibi
olmalıdır

Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir
ticari işletme ya da hastane ortamındaki
gibi olmalıdır. Kullanıcının şehir
şebekesindeki kesintiler esnasında
™
Keratron Scout`i kesintisiz olarak
kullanması gerekli ise, Keratron™ Scout`in
bir kesintisiz güç kaynağından ya da
bataryadan beslenmesi tavsiye
edilmektedir.

3 A/m

Geçerli değildir
Güç Frekansı Manyetik alanı normal bir
Cihazın manyetik hassasiyete ticari işletme ya da hastane ortamındaki
sahip herhangi bir parçası özelliklere sahip olmalıdır
bulunmamaktadır.

3 Vrms

3 Vrms

IEC 61000-4-8

İletimli RF

Taşınabilir RF muhabere cihazları ,
kablolar dahil, Keratron™ Scout`e verici
frekansına uygun olarak tavsiye edilen
mesafelerden daha fazla yaklaştırılarak
kullanılmamalıdır.
Tavsiye edilen mesafe şu formülleri
kullanmak suretiyle
hesaplanabilmektedir:

IEC 61000-4-6

150 kHz to 80 MHz
Işımalı RF
IEC 61000-4-3

161204TR

3V/m

3V/m
80 MHz to 2.5 GHz

d= 1.2 √P

d= 1.2 √P 80MHz`den 800 MHz`e
d= 2.3 √P 800MHz`den 2.5 GHz`e
Burada “P”, üretici firma tarafından
bildirilen maksimum verici çıkış gücünü
(W) olarak, “d” ise metre (m) olarak
tavsiye edilen mesafeyi ifade
etmektedir
Elektromanyetik yer keşifleri a
sonucunda tespit edilen ve sabit RF
vericilerinden kaynaklanan alan
kuvvetleri her bir frekans aralığı b için
uyum seviyesinden düşük olmalıdır.
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Aşağıdaki işareti taşıyan cihazların yakın
çevresinde girişim meydana gelebilir:

NOTLAR
UT test seviyesi uygulanmadan önceki þehir þebekesi alternatif gerilimidir
Not 1: 80 MHz ve 800 MHz frekanslarýnda bir üst frekans aralýðýna ait mesafe ölçüleri
kullanýlmalýdýr.
Not 2: Yukarıdaki tabloda verilen değerler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım,
ortamda bulunan yapılar ile canlı ve cansız varlıklar tarafından emilmek veya yansıtılmak
suretiyle etkilenebilmektedir.
a
Sabit merkez telsizleri (hücresel ya da telsiz), seyyar telsizler, amatör radyolar, AM/FM dalga
radio yayınları ve TV yayınları gibi sabit RF vericilerinden kaynaklanan alan kuvvetleri teorik
olarak tam bir doğrulukla tahmin edilememektedir. Bu tip sabit vericilere ait elektromanyetik
alan değerlendirmeleri için elektromanyetik yer keşifleri yapılmalıdır. Cihazın ya da sistemin
kullanılacağı ortamda ölçülen alan kuvvetleri yukarıda verilen uyum seviyelerinden yüksek
ise cihaz ya da sistemin normal çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Anormal performansla
karşılaşıldığında, Keratron™ Scout cihazının yerinin değiştirilmesi ya da yeniden
yönlendirilmesi gibi ilave tedbirlerin alınması gerekli olabilir.
b
150 kHz`den 80 MHz`e kadar olan frekans bandında alan kuvvetleri 3 V/m`den küçük
olmalıdır.

5.3.3 KERATRON™ SCOUT ILE TAŞINABİLİR RF İLETİŞİM
ARASINDA TAVSİYE EDİLEN MESAFE ÖLÇÜLERİ

CİHAZLARI

Keratron™ Scout RF dalgalarının yayılımının kontrol altında bulundurulduğu
elektromanyetik ortamlarda calıştırılmak üzere üretilmiştir. Keratron™ Scout
kullanıcıları taşınabilir RF iletişim cihazları (vericiler) ile Keratron™ Scout arasında,
cihazların maksimum çıkış gücüne uygun olarak, aşağıdaki tabloda tavsiye edilen
mesafeleri sağlamak suretiyle elektromanyetik karışmayı engelleyebilirler.
Verici Frekansına göre Mesafe Ölçüleri
Maksimum Verici Çıkış
Gücü (W)

0.01
0.1
1
10
100

(m)
150 kHz`den 80 MHz`e
kadar

80 MHz`den 800 MHz`e
kadar

800 MHz`den 2.5 GHz`e
kadar

d= 1.2 √P
0.12
0.38
1.2
3.8
12

d= 1.2 √P
0.12
0.38
1.2
3.8
12

d= 2,3 √P
0.23
0.73
2.3
7.3
23

Yukarıdaki listede maksimum çıkış gücü yer almayan vericiler icin tavsiye edilen metre cinsinden
(m) mesafe ölçüleri, vericinin frekansına uygun olarak tablodaki formüllerin kullanılması suretiyle
hesaplanabilir. Formülde yer alan P, üretici firma tarafından bildirilen maksimum verici çıkış gücünü
vat cinsinden (W) ifade etmektedir

161204TR
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NOTLAR:
Not 1- 80 MHz ve 800 MHz frekanslarında bir üst frekans aralığına ait mesafe ölçüleri kullanılmalıdır.
Not 2-Yukarıdaki tabloda verilen değerler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım,
ortamda bulunan yapılar ile canlı ve cansız varlıklar tarafından emilmek veya yansıtılmak suretiyle
etkilenebilmektedir.

5.4 IŞIK EMİSYONU
Keratron™ Scout’un lambasının ışık emisyonu, EN60825-1:2003 normuna göre 1.
Sınıf limitlerine girmektedir.
Herhangi bir çalışma şartında yayılan maksimum güç aşağıda yer alan tabloda
belirtilen değerlerin altındadır:
Emisyon tipi

Dalga uzunluğu

Yayılan maksimum güç

Amber rengi görülebilir radyasyon
ışık ledi

594 nm

140 µW (<LEA Sınıf 1)

Kızılötesi ışın ledi

950 nm

150 µW (<LEA Sınıf 1)

(LEA= Kabul edilebilir emisyon limiti)

5.5 DEVRE ŞEMALARI
Talep üzerine, cihazın onarılabilen parçalarının onarım müdahaleleri halinde Optikon
2000 S.p.A. şirketi tarafından yetkilendirilen teknik personeli destekleyecek elektrik
şemalarını, parçaların listesini, tanımları, kalibrasyon talimatlarını veya diğer bilgileri
OPTIKON 2000 S.p.A. temin etmektedir.

5.6 BİLEŞİM
MODÜL

KOD

TANIM

VİDEOKERATOSKOP

161204

Pupillometriiçin ışıklı panele sahip, 28 mir
konisi ile tamamlanan, bellek ve pupillometri
genişletmesine sahip VK ünitesi, kalibrasyon
küresi, “Keratron™ Scout” yazılımı (3.6 veya
daha yüksek sürümü), toplam 8 görüntüye
kadar hafızaya almaya olanak tanımak
amacıyla dahili belleği genişletme kartı ve
kullanım kılavuzu.

DOCKING BASE

162202

Batarya-şarjı dahil, besleme kablosu ve USB
kablosuna sahip, masalı batarya şarjı ile
Yerleştirme Tablası ünitesi.

161204TR
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ADAPTÖR
MODÜLLERİ/KİTLER

163201

Elektrik kablosu ve ameliyat içi ayak pedalına
sahip, dişliler üzerine monte edilen,
ameliyathanede kullanılan tekerlekli masa.

162206

Kesik lamba adaptör kiti: VK’yi Yerleştirme
Tablası ve ayak pedalına bağlamak için,
kablolu yarık lamba için ince destek.

162205

162208

VK altına takılacak Batarya Modülü. Pil
Yerleştirme Tablası aynı anda tekrar şarj
etmek ve bilgisayar ile resim verilerini
değiştirmek için pil yuvasına tek başına veya
VK ile takılabilir. Her şarj edildikten sonra
çalışma süresi yaklaşık 30 dakikadır. 162208
ile kullanılır.
Baş dayanağı (VK üzerine vidalanır). 162205
ile kullanılır.

5.7 YAZILIM TASARIMCISI
Sistem, 3.6 sürümünden başlayarak Keratron™ Scout yazılımı tarafından kontrol
edilmektedir.
Güncellemelere, hata ve düzeltme bildirimlerine ilişkin sorunlar için, aşağıdaki adrese
başvurunuz
Optikon 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138
Roma

5.8 AKSESUARLAR
KOD

162211
162212

161204TR

TANIM
Kendi kalibrasyon küresini içeren VK “UZAK”
MİR KONİSİ.

Delik ve projektörün kolu arasında yetersiz
mesafe olması halinde, yarık lamba üzerine
162206 adaptörünün montajı için, yarık lamba
adaptörü (Slit Lamp)için ara parça.
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169201

Keratron™ Scout taşıma çantası. Bir Keratron™
Scout ve aksesuarları için.

163202

Alternatif olarak yarık lambadaki, XYZ hareketi
için düz, joystick ve alın dayanağına sahipVK
için tabla.

196201

VK için tek kullanımlık kılıf , standart konili,
ameliyat içi kullanım steril kılıf.

196203

“Uzaktan” konili VK için tek kullanımlık kılıf,
“uzaktan” mir konisi ile, ameliyat içi kullanım
için steril kılıf.

162216

Kontak lensin (LAC) ön ve arka yüzünü
ölçmemize olanak tanıyan kontak lens analiz
kiti. 3.9.0. sürümünden Scout yazılımı ile
kullanılır.

5.9 BİR ÜST MODELE GEÇME KİTLERİ
KOD

161204TR

TANIM

162203

Pil Şarj Kiti. 162201’den 162202’ye Yerleştirme
Tablasını değiştirir (sadece service level – yetkili
destek servisi tarafından gerçekleştirilir).

162204

Hafıza Genişleme Kiti. VK UTXE1013’ü
UTXE1014’e yükseltir (Servis Seviyesi). VK
161201’i 161202’ye değiştirir (sadece service level
– yetkili destek servisi tarafından gerçekleştirilir).

162215

Pupillometriye sahip Keratron™ Scout için
yükseltme kiti. Yüksek parlaklığa sahip 140
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adet LED ile donatılmış (bunlardan 80 tanesi
amber renginde LED SMD, kalanları ise
kızılötesidir). Kızılötesi teknoloji, pupillanın
hem fototopik hem de mezopik/skotopik
durumlarda doğru izlenmesine imkan verir.
Pupillometrinin fonksiyonu, 3.6.0 veya daha
yüksek sürümlü Keratron™ Scout yazılımı
tarafından desteklenmektedir ve 3.0
sürümünde güncellenmesi gereken (sadece
service level – yetkili destek servisi tarafından
gerçekleştirilir) özel donanım yazılımını
gerektirmektedir.
NOT
Pupillometri fonksiyonuna sahip olan, 2000 yılından önce veya bu yılın
ilk aylarında üretilmiş olan üniteleri güncelleyebilmek için, “Scout board”
(kodu 380290) ile “çift kart"'ın (380260 kodlu “main board” ve 380280
kodlu “CPU board”) yenisi ile değiştirilmesi işlemi ile devam etmek
gerekmektedir. Üretim yılını öğrenmek için yerel distribütörü veya
Optikon 2000 S.p.A.’yı arayın.

5.10 BİRLİKTE VERİLMEYEN AKSESUARLAR
Minimal BİLGİSAYAR gereksinimleri

Pentium IV (1,0 GHz) veya üstü
RAM 512 Mbytes (mutlak minimum,
genişleyebilir)
100 GBytes Sabit Disk
CD Rom sürücü
en az 1024x768 piksel, gerçek-renkli (16-32 bit)
video modlu SVGA video kartı
USB Portu 1.1 veya 2.0
Microsoft Windows™ XP Microsoft Windows
Vista™ 32 bit (4.3 sürümünden Keratron™ Scout
yazılımı ile birlikte)

Donanım gereksinimleri

161204TR

Cihaza USB portu ile bağlanan Kişisel Bilgisayar
(PC), aynı cihazı hiçbir modda ve hiçbir
konfigürasyonda beslememektedir. Her modda,
Optikon 2000 S.p.A minimum 1.8 Amper’lik
emişe sahip 100/240V 50/60Hz arasındaki bir
şebeke gerilimi ile beslenen PC’leri kullanmanızı
tavsiye etmektedir.
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EN 60601-1 normuna uygunluk veya EN 60950
sınıf II’ye uygun (bakınız § ’deki elektrik
uyarıları)
Yazıcı

Renkli Grafik

Monitör

Minimum çözünürlük 1024x768

Kesik lamba

Herhangi, taban şaftı içerisinde 8 mm (7,8 ve 8,2
mm arasında) delik çapına sahip, bir tonometre
adaptörü için olan.

NOT
Monitör, yazıcılar gibi Keratron ™ Scout sistemine eklenen tüm parçalar, EN 60601-1 standartı veya
EN 60950 normuna uygun olmalıdır.
Bakınız Elektrik uyarıları (bakınız § )
MARKALAR:
Windows XP, Windows Vista ve Windows 7, Microsoft Corporation şirketinin tescil edilmiş markalarıdır.
Access, Microsoft Corporation şirketinin tescil edilmiş bir markasıdır.
Keratron, Optikon 2000 S.p.A. şirketinin tescil edilmiş bir markasıdır.

161204TR

5-13

2010-02-01 Rev.C

Keratron™ Scout

Kurulum ve kullanım kılavuzu

OPTIKON 2000

5.11 ÜRETİM DIŞI KODLAR
MODÜL
VİDEOKERATOSKOP

KOD

TANIM

161201

28 mir konisine sahip VK ünitesi
(videokeratoskop) tablası, kalibrasyon küresi ,
" Keratron™ Scout " yazılımı ve kullanım
kılavuzu.

161202

Toplam 8 görüntüye kadar hafızaya almamıza
olanak tanımak için dahili belleği genişletme
kartı dahil, 28 mir konisine sahip bellek
genişletmeli VK ünitesi, kalibrasyon küresi, "
Keratron™ Scout " yazılımı ve kullanım
kılavuzu.

161203

Pupillometri için ışıklı panelli 28 mir konisine
sahip pupillometrili VK ünitesi, kalibrasyon
küresi, " Keratron™ Scout " yazılımı (3.6
sürümü veya daha yüksek) ve kullanım
kılavuzu.

DOCKING BASE

162201

Besleme ve USB kablosuna sahip, masalı
Yerleştirme Tablası.

AKSESUARLAR

162210

Bir kablo ve Keratron™ Scout yazılım CD
ROM’u ile USB sürücülerini içeren SCOUT
USB/EPP ARAYÜZÜ. USB portu vasıtasıyla
iletişim amacıyla ünitedeki paralel port için
arayüze sahip Yerleştirme Tablası ünitelerinin
güncellenmesine olanak tanımaktadır.

161204TR
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6 KURULUM
6.1 GİRİŞ
Bu bölüm, Keratron™ Scout kornea topografisi için sistemin kurulumu için tavsiye
edilen prosedürü ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır.
Kurulum ve kullanım talimatlarını adım adım takip ederek, bunlara titizlikle riayet
etmeniz tavsiye edilmektedir; kısa zamanda Keratron™ Scout kornea topografisi
sisteminin düzgün çalışması için gerekli olan tüm bilgiler elde edilecektir.

6.2 AMBALAJINDAN ÇIKARILMASI VE KONTROL
Ünite, nakliye esnasında meydana gelebilecek hasar risklerini minimuma indirmek
üzere ambalajlanmıştır. Ambalajı açınız ve parçaları denetleyiniz. Ambalajın açılması
sırasında, tüm parçaları titizlikle elden geçiriniz. Ambalaj malzemesini keserken,
içeriğine zarar vermemeye özen gösteriniz. Ambalajda veya içeriğinde hasar mevcut
olduğu taktirde, en kısa zamanda bunları taşımayı yapan merciye (postatane, tren
yolu, nakliye şirketi) ve Optikon 2000 S.p.A’ e bildiriniz. Çatlak mevcut olma
durumunda hemen Optikon 2000 S.p.A’i bilgilendiriniz.

161204TR
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6.3 KURULUM PROSEDÜRÜ
Keratron™ Scout sisteminin kurulumu ile işleme devam etmeden önce, şebeke
geriliminin Yerleştirme Tablasının veya ameliyathanede kullanılan Tekerlekli masanın
gerilim değiştiricisi üzerinde seçilene uygun olduğunu kontrol ediniz. Fabrikada
ayarlanan seçim, 220V’luk bir şebeke gerilimi için olan seçimdir.
6.3.1 KESIT LAMBA KONFIGÜRASYONU

Şekil 6-1 - Kesit Lamba konfigürasyonu

Bu konfigürasyonu ayarlamak için:

I.

1. Kesit Lamba Adaptörünün (4) genişleyebilir iğnesini Kesit Lambanızın
aksesuarlar için olan deliğine tamamen takın ve sonra tekeri “TIGHT” ile
gösterilmiş yönde, diğer bir deyişle saat yönünde döndürün. Bunun
yapılması iğneyi stabil bir kupleye sahip olabilecek kadar genişletecektir.
Dikkat: iğne tamamen delik içinde değilken genişleticisini germemek
için iğneyi genişletmekten kaçının.
2. Gerçekleşen takılma işleminin tıklamasını bildirene kadar, dik şekilde
takmaya maksimum dikkat ederek, yarık lamba kablosunun siyah ucunu
VK (1) altına takınız.
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3. Gerçekleşen takılma işlemi için küçük kürelerin tıklamasını bildirene kadar,
yarık lambanın adaptörüne VK’yi takınız (çıkıntı yapmadan veya eğimli
olmadan, özel yuvaya takılmış olduğunu kontrol ediniz).

I.

4. Yerleştirme Tablası kapalı iken, dik şekilde takmaya maksimum dikkat
ederek, yarık lamba kablosunun diğer ucunu takınız (Ref. A şekilŞekil 6-3:
Kesit Lamba konfigürasyonu Yerleştirme Tablası kabloları bağlantısı
)
5. Ayak pedalını (5) Yerleştirme Tablasını bağlayın (Ref. B şekilŞekil 6-3:
Kesit Lamba konfigürasyonu Yerleştirme Tablası kabloları bağlantısı
).
6. Bir A/B USB kablosu aracılığıyla (PLC’nin USB portuna A tipi konektör,
tablasının "USB" portuna B konektörü) Yerleştirme Tablasına PC’yi (8)
bağlayınız ve Yerleştirme Tablasını açınız (Ref. C şekil Şekil 6-3: Kesit
Lamba konfigürasyonu Yerleştirme Tablası kabloları bağlantısı
7. ).
Dikkat: Sadece EN 60950 (sembolü ile kısaca gösterilir) sınıf II yalıtımı
olan, diğer bir deyişle EN 60601-1 standardına uyumlu bir bilgisayar
kullanın, aksi takdirde bilgisayarınızı Yerleştirme Tablasının takıldığı ana
şebeke çıkışına takın.

Şekil 6-2. Kesit Lamba Kablosu ve Slayt bağlantısı
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Şekil 6-3: Kesit Lamba konfigürasyonu Yerleştirme Tablası kabloları bağlantısı

6.3.2 “TAŞINABILIR” (PILLE ÇALIŞIR) KONFIGÜRASYON
Bu konfigürasyon için, şekil 4’e göre şunları yapın.
1. Pil Modülünü (11) VK altına takın ve beyaz düğmeyi iki kısım sıkıca
eşlenene dek çevirerek sıkıştırın.
2. Baş dayanağını (12) VK üzerine takın.
3. Doğru bir kazanım için, “Taşınabilir konfigürasyonda iyi ir görüntü nasıl
elde edilir?” paragrafındaki talimatları izleyin
Pil Modülünde, özellikle:
1. OK itme düğmesine yaklaşık 1 saniye boyunca basarak VK’yı açın. Bu
noktada, 8 görüntüye kadar elde etmek mümkündür. Görüntü panelinin sol
kenarındaki numaralı LED kaç tane resim aldığınızı gösterir.
2. Görüntüleri bilgisayara indirmek için, VK’yı Yerleştirme Tablasına pil
modülünden takın ve bilgisayarda “Acquire” (Elde et) “New Image” (Yeni
Görüntü) seçeneğini başlatın. VK takılıyken tablayı kapatırsanız, bu VK’yı
da kapatacaktır.
3. Pili yeniden yüklemek için, tablaya takılı olan . Normal tam şarj süresi
yaklaşık 15 saattir ve bu şekilde pil her zaman yerinde kalabilir. Eğer hızlı
şarj etme gerekliyse, sadece “fast charge” (hızlı şarj) tuşuna basın. Bitmiş
pilin çıkarılması veya tablanın kapatılması veya pilin ısınması tablayı
normal şarj durumuna geri döndürecektir.
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Şekil 6-4. Elde Taşıma Konfigürasyonu

Her hareketten sonra testten önce bir kalibrasyonun yapılması şiddetle önerilir.
NOT
Pilin şarjı hemen hemen bittiğinden, kırmızı bir led görüntü paneli üzerinde yanacaktır ve rasgele bir
bip sesi görüntüleri indirip kaydetmeniz için hala bir kaç dakikanız olduğu hakkında ve aynı zamanda
şarj etmeniz için sizi uyaracaktır. Pili mümkün olan en kısa zaman içerisinde tekrar şarj etmeyi
unutmayın (birkaç gün içinde)
Pil çok fazla ısındığında kırmızı pil LEDi kapanır. Her durumda da cihazı Yerleştirme Tablası üzerinde
bir süreliğine bırakmalısınız..
VK Pil Modülü ile yaklaşık 90 saniye boyunca kullanılmadığında, pilleri ayırmak için, bir zaman aşımı
devresi koni ışıklarını ve görüntüyü kapatacaktır. OD ve OS LEDi yanıp sönmeye devam edecektir.
Zaman aşımından sonra VK’yı harekete geçirmek için, herhangi bir tuşa basın (örneğin OK düğmesi).

6.3.3 İNTRAOPERATİF KONFİGÜRASYON
Bu konfigürasyon için, şekil 6-5 e göre şunları yapın.
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1. Dikkat: OR Tekerlekli Tablanın (18) alt kısmının altındaki tekerlekleri
kilitleyin.

I.

2. PC’yi ameliyathanede kullanılan tekerlekli masanın tablasına bir USB
kablosu vasıtasıyla bağlayınız. Ameliyathane ayak pedalını tekerlekli
masaya bağlayınız.

I.

3. VK’yı direğe (22) takın ve konnektörü ona bağlayın. Dikkat: konnektörü
VK’ya takmadan önce OR Tekerlekli Masa Tablasının KAPALI
olmasına dikkat edin. Her iki yan kolları sıkıştırınız; bu işlem, mir
grubunun (23) eğimini mümkün kılmaktadır. Daha sonra, kolun üzerinde
bulunan düğmeyi gevşeterek kolu (17) serbest bırakın.
4. Dikkat: steril kullanım için, tek kullanımlık Steril bir Örtü ile tüm
VK’nın örtülmesi uygundur. Örtülerin uygun yerleştirilmesi ve
kullanımı için ilgili kullanım talimatlarına bakın.
5. Bu noktada, görüntüler VK hastaya paralel olarak ayarlanarak ve görüntü
(21) üzerindeki aşağı-yukarı tuşları kullanılarak (eğer Steril Örtü ile
kaplanmamışsa, bir asistanın yardımıyla) elde edilir. Görüntüyü almak için
ayak pedalı veya sol altta bulunan OK düğmesini basılı tutup kazanım
otomatik olarak alınana dek göze yaklaştırarak kullanabilirsiniz. CLR
düğmesi ile son görüntü iptal edilebilir veya P tuşu ile denetlenebilir ve test
S tuşu ile kaydedilebilir. Bir alternatif olarak, kazanım PC klavyesinden
“ctrı”+”D” veya “ctrl”+”S” tuşlarına basılarak aktive edilebilir. “ctrl”+”boşluk
çubuğu” ile “Otomatik-Tetikle”yaklaşık e de geçebilirsiniz (sert
hareketlerden kaçınmaya ve kötü çekimleri silmeye dikkat edin). P-S-C
tuşlarını etkinleştirmek amacıyla ve “Auto-Trigger” fonksiyonu hakkında
daha fazla açıklama için, “Options -> “Process”’e (Detaylandırma) ve PC
üzerindeki ”Help-on line”’a (Hattaki kılavuz) bakınız.

UYARILAR
Dikkat: Sadece EN 60950 (
sembolü ile kısaca gösterilir) sınıf II yalıtımı olan, diğer bir deyişle
EN 60601-1 standardına uyumlu bir bilgisayar kullanın.
Aksi takdirde, bilgisayarınızı OR Tekerlekli Masadan ayrı bir ana şebeke çıkışına takın. Bu
durumda, PC (yazıcı gibi, müdahale sırasında takılmış ise) medikal olmayan tüm diğer cihazlar
için olduğu gibi, hastadan minimum 1 metre’lik mesafede tutulmalıdır.
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Şekil 6-5. : İntraoperatif konfigürasyon

6.4 YAZILIM KURULUMU
6.4.1 GİRİŞ
Keratron™ Scout yazılımının kurulumu, teçhizattaki CD-ROM içinde mevcut olan veya
Optikon 2000 S.p.A. internet sitesinden indirilebilen sistemin bir setup (kurulum)
dosyasına dayandığı için özel talimatlar gerektirmemektedir.
Aşağıdaki önlemler önerilir:
1. Kişisel Bilgisayar, 32 bit’lik sürümdeki Windows™ XP/Vista™ ailesinin işletim
sistemlerini desteklemelidir.
2. Ekran özellikleri herhangi bir moda ayarlanabilir ancak “gerçek renkli” (65 K
veya 16 M renkler) olmalıdır. Yine de en az 1024x768 pikselli bir ekran
boyu önerilir.
3. Keratron Scout Kurulum yazılımının kurduğu sistem dosyalarının ve Veri
tabanındaki dosyaların herhangi birini Bilgisayar veya LAN yönetimi
konusunda özel bir uzmanlığınız olmadığı sürece değiştirmeyin. Eğer böyle
bir durum mevcutsa, Servis Kılavuzuna bakın.
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Kurulum işlemine benzer olarak, Keratron™ Scout yazılımının güncellemesi de basittir.
Bu işlem, veri tabanında değişikliğe neden olmaz, cihazın kalibrasyonunu değiştirmez
ve kullanıcı tarafından belirlenen ayarları korumaktadır.
Güncelleme işlemine devam etmeden önce, önceki sürümün kurulumunu kaldırmak
gerekmektedir. Sadece o zaman güncellenen sürümün kuruluna devam
edilebilmektedir.
En son sürüm, Optikon 2000 S.p.A. şirketinin internet sitesinden, kayıt yaptırdıktan
sonra, indirilebilmektedir: http://www.optikon.com
NOT
Windows XP ve Vista işletim sistemlerinde, yazılımı kurmak için sistem
yönetimi (Yönetici) yetkisine sahip olmanız gereklidir.
NOT
Yazılımı uygulamaya koymadan önce, bir yazıcının kurulumunu
gerçekleştirmek ve standart yazıcı gibi konfigürasyonu ile işleme devam
etmek gerekmektedir.
6.4.2 YAZILIM SÜRÜMÜNÜN TANIMLANMASI

şekil 6-2: Keratron Scout yazılımının açılış ekranı

Kullanılan Keratron™ Scout yazılımının sürümü, değişik şekillerde
tanımlanabilmektedir:
•
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•
•

ana menüden online yardım’ı ve daha sonra “Scout hakkında bilgiler”
girişini seçerek.
Explorer ile c:\Keratron klasörüne girerek ve farenin sağ tuşu ile
“Özellikler” girişini seçerek. Görünen pencere Sürüm girişini seçiniz
(şekilşekil 6-3: Scout).

şekil 6-3: Scout yazılımının sürümü

6.4.3 KERATRON™ SCOUT YAZILIMININ KURULMASI
Web’ten veya CD’den Keratron™ Scout’u kuruyorsanız, yeni Scout yazılımını
kurmadan önce bilgisayarınızdan eski Scout versiyonunu kaldırın.
Eğer yazılımı CD-ROM’dan kuruyorsanız:
•

CD-ROM’u okuyucuya takın;

•

Birkaç saniye bekleyin: bir HTML sayfası yüklenecektir;

•

“English” hiperlinkini seçin;

•

hyperlink “’i seçiniz, Keratron Scout & Keratron Bridge” için Scout Rel xx.xx
kurulumunu yapınız (Keratron™ Scout ve Keratron™ Bridge için Keratron™
Scout Rel xx.xx kurulumunu yapınız);

•

“Run” komutunu seçin.

161204TR

6-8

2010-02-01 Rev.C

Keratron™ Scout

Kurulum ve kullanım kılavuzu

OPTIKON 2000
Eğer indirilmiş versiyonu kuracaksanız:
•

“Kaynakları Araştır”’ı kullanarak indirilen dosyaların bulunduğu klasörü seçin;

•

“Setup.exe” üzerini çift tıklayarak çalıştırın.

Kurulum CD veya indirilmiş versiyondan bağımsız olarak yapıldıysa, kurulum
prosedürü DLL’lerin versiyonu çakışıyor gibi bazı mesajlar bildirebilir.
Uygun işlem için bu kılavuzun sorun giderme bölümüne (§9.1) bakın.

6.4.4 ESKİ KERATRON TEST VERİLERİNİN ALIMI
Keratron™ Scout’un muayene dosya formatı eski Keratron™’da olandan farklıdır.
Scout yazılımında kullanılacak eski muayenelerin “dönüştürülmesi” gereklidir. Bu
işlem veri alma fonksiyonu ile yapılabilir:
•

Menü çubuğundan “File” -> “Import tests…” seçimini yapın;

•

Testlerin bulunduğu klasörü seçin ve OK düğmesine basın;

•

“Test Manager” penceresi görünecektir;

•

“Import” simgesi üzerini tıklayın.

Veri almadan önce aşağıdakilere dikkat edilmesi önerilir:
•

Eğer çok fazla test bulunuyorsa, hepsini bir arada aktarmayın, küçük bir grubu
aktarmayı deneyin ve onları kontrol edin.

•

“Test Manager”da gösterilen listeye dikkat edin; her bir adı, soyadı, cinsiyeti,
doğum tarihini, test numarasını ve test tarihinin doğru bir şekilde aktarıldığını
doğrulayın.

•

“Tools” -> “Options…” seçimini kullanarak veri alma parametrelerini
değiştirebilirsiniz, “Database” bölümünü seçin ve “Conversion Options…”
düğmesini tıklayın.
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6.4.5 KERATRON™ SCOUT YAZILIMININ YAPISI
Varsayılan veri tabanı klasörü.
Scout Trialsets klasörü (ilk kurulumdan sonra boşaltınız).
Keratron™ Scout sistem dosyası. Bu klasöre dikkat ediniz!!
Buraya dışarıdan alınan ve yeni baskı modellerini giriniz
Yazılım buraya geçici dosyaları koyar.

*.tb
Scout.ini
*.cnt
*.hlp
ScoutTSE.exe
Scout.exe
ScoutPad.exe
Test Scout.exe
Test Bridge.exe
Color.ini
Material.ini

Araç çubuğu ayarları
Yazılım ayarları
Yardım içerikleri dosyaları
Lokal yardım dosyaları
Keratron™ Scout lensleri için deneme kurulum
editörü
Ana program
Şablon oluşturucu yazdır
Scout iletişim test aracı
Keratron™ iletişim test aracı
Mevcut lens renklerinin listesi
Mevcut lens malzemelerinin listesi

6.4.6 KERATRON™ SCOUT’UN İSTEĞE GÖRE DÜZENLENMESİ
SW çalışmasını ve araç çubuğu düğmelerini isteğe göre
düzenleyebilir/değiştirebilirsiniz.
Yazılımın işleyişi, “Tools” (Araçlar) menüsünün “Options” (Seçenekler)
penceresinden değiştirilebilmektedir.
161204TR
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Araç çubuğu, farenin sağ tuşu ile tıklayarak ve daha sonra değiştirilmek istenen araç
çubuğu seçilerek özelleştirilebilmektedir.
6.4.7 USB SÜRÜCÜLERİNİN KURULUMU
Bilgisayarda Windows masaüstü görünürken içinde sürücülerin bulunduğu verilen
CD-ROM’u takın.
İlk önce kabloyu Bilgisayarın USB portuna ve sonra Yerleştirme Tablasının USB
portuna bağlayın.
Yerleştirme Tablasını açın ve aşağıdaki İşletim Sisteminize uygun talimatları takip
edin.
Windows XP
NOT
USB sürücülerini kurmak için sistem yönetimi (Yönetici) yetkisine sahip
olmanız gereklidir.
NOT
Optikon 2000 S.p.A. şirketi tarafından temin edilen USB sürücüsü,
sadece XP işletim sisteminin 32 bit’lik sürümünü desteklemektedir.

Ara yüz bir Tak ve Çalıştır cihazı olduğu için, işletim sistemi onu tanıyacak ve “Add
New Hardware Wizard” iletişim kutusunu görüntüleyecektir.
Next düğmesini tıklayın;
Bir sonraki pencerede “Search for a suitable driver for
(Recommended)” girişini seçin ve sonra Next düğmesini tıklayın;

my

device

Bir sonraki penceredeki seçenekler arasından sadece “Specify a location”ı seçin.
Sonra, işletim sistemi dosyaların kopyalanacağı yeri soracaktır.
Kutuda
“Copy
manufacturer’s
files
from:”un
altından
Windows
için
software\drivers\eppusb_bridge\Win2k dizinini belirtmelisiniz (Buradan üretici
firmanın dosyasını kopyala:).
Kurulum işlemini başlatmak için OK üzerine tıklayınız.
Uygun bir dosyanın bulunduğunu ve kuruluma hazır olduğunu doğrulayan pencerede
Next düğmesine basılması kurulumu başlatacaktır.
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Şekil 6-8. Sürücünün kurulum işleminin tamamlanması

Şekil 6.8’de gösterilen pencere, sürücünün düzgün bir şekilde kurulumunun yapılmış
olduğunu onaylamaktadır.
Finish düğmesine basarak kurulumu tamamlayın;
6.4.8 KERATRON™ SCOUT YAZILIMININ KONFIGÜRASYONU
Bir sonraki aşama Keratron™ Scout yazılımında USB iletişiminin etkinleştirilmesinden
oluşur.
Uygulamayı başlatmak. Menü çubuğundan, Tools ardından Options öğesini seçin
Şekil Şekil 6-9.
.’de gösterilen iletişim kutusu görüntülenecektir.
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Şekil 6-9.

“Print” yazılı sekmeyi seçin ve şekil Şekil 6-10.
’de gösterilen iletişim kutusu görüntülenecektir.

Şekil 6-10.

Port tipi çerçevesinde USB’yi seçin ve sonra OK düğmesine basın.
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6.4.9 KERATRON™ SCOUT YAZILIMININ KALDIRILMASI
İki farklı yöntem tasarladık: birinci yöntemde: Windows standart kaldırma prosedürü
kullanılır:
1. “Control Panel”e gidin.
2. “Add/Remove Programs” simgesi üzerini tıklayın.
3. “Keratron Scout” öğesini seçin.
4. “Add/Remove” düğmesini tıklayın.
5. Talimatları izleyin, eğer kaldırma prosedürü size bazı DLL dosyalarının
kaldırılmasını soruyorsa, “Yes to all” düğmesini tıklayın.
İkinci yöntem doğrudan özel bir kaldırma programını:çağırır
1. Windows’un “Start” -> “Programs” -> “Keratron Scout” menüsünden
“Uninstall Keratron Scout” öğesini seçin
Her iki yöntemde de aşağıdaki dosyaların bilgisayardan gerçekten
kaldırıldığını/silindiğini doğrulayın.
•

C:\Keratron\Scout.exe

•

C:\Keratron\ScoutTSE.exe

•

C:\Keratron\ScoutPad.exe

•

C:\Keratron\Test Bridge.exe

•

C:\Keratron\Test Scout.exe

Son olarak, bilgisayarınızı tekrar başlatın.
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BU SAYFA ÖZELLİKLE BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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7 KOMUTLARIN TANIMI
7.1 GİRİŞ
Bu bölümde sadece basit işlemler açıklanmaktadır. Yazılım fonksiyonlarının daha
kapsamlı ve güncellenmiş açıklaması için HELP menüsüne bakın (menü çubuğu
üzerindeki komut veya “?” tuşu).
7.1.1 YERLEŞTİRME TABLASININ ÖN PANELİ

Şekil 7-1: Yerleştirme Tablasının Ön Paneli

1. [POWER]Power
belirtmektedir.

Led

(yeşil):

Yerleştirme

Tablasının

açık

olduğunu

2. [DATA] Data Led (amber rengi) : yanık olduğu zaman PC’nin ve
videokeratoskopun verileri değiştirmekte olduklarını belirtmektedir. Led her
zaman yanık kalır ise, USB kablosunun doğru bir şekilde takılmamış
olabileceğine dikkat ediniz. Bu durumda videokeratoskopun işleyişi etkilenmez
ve kabloyu takmadan önce Yerleştirme Tablasını ve bunun neticesinde VK’yi
kapatmanız uygun olacaktır.
3. Yeşil Led [NORM. CHARGE] ve
4. Amber rengi Led [FAST CHARGE] : Batarya Modülünün yüklenmekte olduğu
modu bildirmektedirler. Her ikisi de yanık olduğu zaman, FAST modundayızdır
(hızlı şarj); sadece yeşil led yanıyor ise, NORMAL yükleme durumlarındayızdır
(yavaş şarj); Batarya Modülü olmadığı zaman veya Yerleştirme Tablası Batarya
Yükleme kartını içermediği zaman her ikisi de söner.
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5. Sarı led [PROT] Batarya Modülü 20°C’lik ortam sıcaklık derecesinin üzerine
çıktığı zaman yanar. Bu durumlarda, FAST CHARGE (4) butonuna basılması ile
hızlı şarjın başlamasına Batarya Modülünün soğumasının beklendiği veya geçici
olarak kaldırılmadığı sürece izin verilmemektedir. Yerleştirme Tablası aynı
zamanda kapatılıp yeniden açılabilmektedir.
6. Buton [FAST CHARGE]. Batarya Modülü için hızlı şarjı başlatmaktadır.
7. Batarya Modülü Konektörü (ŞekilŞekil 7-2 : Yerleştirme Tablasının yukarıdan görünümü).
Bellekteki görüntüleri indirmek için Videokeratoskopun bağlanmak zorunda
olduğu konektördür. Ayrıca yüklenmek için bir Batarya Modülü bu konektöre
bağlanmalıdır.

Şekil 7-2 : Yerleştirme Tablasının yukarıdan görünümü
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7.1.2 YERLEŞTİRME TABLASININ ARKA PANELİ

Şekil 7-3 : Yerleştirme Tablasının arka paneli
1. IEC besleme prizi . Elektrik şebekesi ile bağlantı. Üniteyi beslemeden önce,

gerilim değiştiricisi (3) tarafından seçilen gerilimi kontrol ediniz ve çalışılmakta
olan Ülkenin gerilimi ile karşılaştırınız.
2. Açma düğmesi: eğer şebeke kablosu prize (1) takılmış ise, üniteyi besler.
3. Sigortaların ve gerilim değiştiricisinin yeri: 110V ve 220V arasında gerilim seçer.
Bağlanan elektrik şebekesinin özelliklerine göre gerilimi seçiniz.
4. [USB] PC’ye bağlantı için USB prizi. USB bağlantısı ile donatılmış olan bir
PC’ye bağlantıya olanak tanımaktadır. Bu prize 2.0 arayüzü için USB kablolarını
bağlayınız.
5. [FOOTSWITCH]

Kumanda pedalı için priz: ayak pedalını, yarık lamba
konfigürasyonunda bulunulduğu zaman, bağlayınız.

6. [VIDEOKERATOSCOPE] Yarık lamba üzerinde çalışılırken, videokeratoskoptan
gelen kabloyu bu prize takınız.
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7.1.3 VIDEOKERATOSKOPUN PANELİ

şekil 7-4 : Videokeratoskopun kumanda paneli

1. [OD] ve [OS] düğmeleri: Sağ gözün (OD) veya sol gözün (OS) seçilmesi.
Videokeratoskop açık ve beklemede olduğu zaman, operatör tarafından
bunlardan birine basılana kadar iki led alternatif olarak yanıp söner. O zaman
seçilen göze ilişkin led yanar ve videokeratoskop “Kazanım” moduna girer.
Şayet cihaz zaten bu fazda ise, tuşlardan birine basılması seçimin
değişmesine neden olur. Bellek dolu olmadığı sürece, hem OS hem de OD
söner. Hangi gözün seçilmiş olduğu bilgisi, elde edilen görüntü ile
kaydedilmektedir.
2. [Sarı 5 Led] Sensöre göre kornea verteksinin pozisyonunun 5 pozisyonlu
(çok uzak, uzak, tam, yakın, çok yakın) led göstergesi. Bu sözü edilen sistem
EPCS (Eye Position Control System), operatörün koni girişindeki fotoselin
kornea verteksi tarafından kapatılma derecesinin anında bilgisine sahip
olmasına olanak tanımaktadır.
3. [OK] düğmesi, hem doğrudan pozisyonda hem de ameliyat içi kullanım için
ters çevrilmiş pozisyonda, iki fonksiyona sahiptir:
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• eğer cihaz “Kazanım” modunda ve kornea verteksinin pozisyon
kontrolünün “OK” işareti yanık ise, o zaman LCD ekran üzerinde
mevcut olan imaj elde edilecek ve araçları sözü edilen “Freeze”
modunda bulunacaktır;
• eğer videokeratoskop Batarya Modülü tarafından besleniyor ve açık
değil ise, OK tuşuna basılması cihazın açılmasına neden olur.
4. [8 yeşil led] Kazanılan imajların bilgileri (1’den 8’e kadar). Bu imajlar, sırasıyla
hafızaya alınmaktadırlar ve CLR (5) tuşu vasıtasıyla silinmesi halinde,
öncelikle silinen elde edilen son imajdır. Batarya Modülü bağlı iken, aparat
bellek dolana kadar imaj elde etmeye devam eder.
5. [CLR] düğmesi de, hem doğrudan pozisyonda hem de ameliyat içi kullanım
için ters çevrilmiş pozisyonda, iki fonksiyona sahiptir:
• Eğer videokeratoskop "Freeze" modunda ise, bu tuşa basılması elde
edilen son imajın silinmesine ve imaj sayacının (4) bir biriminin
azalmasına neden olacaktır.
• Videokeratoskop Batarya Modülü tarafından beslendiği zaman, uzun
bir basış (3-4 saniye) cihazın kapanmasını sağlayacaktır.
6. [P,S,C] Ters çevrilen butonlar. Ameliyat içi kullanım için düşünüldüğü zaman,
Deneme, Kaydetme veya Silme gibi yazılım fonksiyonlarını kontrol etmek için
birleştirilebilmektedirler. Bu atama işlemi,
Araçlar->Seçenekler->İlerleme
girişindeki menüde Keratron Scout yazılımı tarafından ayarlanmaktadır.
Normal kullanım sırasında (ameliyat içi olmayan), butona basılması kızılötesi
görünürden lambanın aydınlatmasını değiştirmektedir ve bir kez daha
basılması ikisinin iyi düşünülmüş kombinasyonunu içeren sözü edilen
“karışık” aydınlatmasını devreye sokmaktadır. Bu şekilde, pupillometrili
topografi fonksiyonlarından geçilebilmektedir (bakınız §0).
7. [Kırmızı Led].
Batarya Modülünün şarjının bitmek üzere olduğunun
göstergesi. Eğer videokeratoskop Modül tarafından besleniyor ve Modül
tarafından temin edilen gerilim 12.5V’un altına iniyor ise, ledin yanması ile
birlikte yavaş ritmli bir bip sesinden oluşan sesli bir sinyal verilmektedir. Bu
durumda operatörün imaj alımına artık izin verilmemektedir ve bellekte
mevcut olan kazanımlar, 5 ve 10 dakika arasında bir süre boyunca bir PC
üzerine indirilmesi için mevcuttur. Eğer Batarya Modülünün gerilimi 11.5V’un
altına indiği zaman, videokeratoskop bataryaların ömrünü korumak için
otomatik olarak kapanacaktır.
8. LCD Ekran. Kazanım aşamasında hastanın gözünün görüntüsünü
“doğrudan” görüntülemenin mümkün olduğu 2.5”’lik monokromatik monitör.
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7.1.4 OR TEKERLEKLI MASA
Bu paragraf, sadece ameliyat içi Tekerlekli masanın arka panelinin kumandalarının
ve sinyallerinin kısa bir genel görünümüdür. Daha fazla bilgi, aparata ek özel
Kullanım talimatlarında (163201) mevcuttur.
1. (Power On) Açma düğmesi. Kol üzerine yerleştirilen tabla ve VK'yi
beslemektedir.
2. (Lamp) Açma uyarı lambası. Yeşil renkli uyarı lambası, tekerlekli masanın
beslendiğini bildirmektedir.

şekil 7-5: Ameliyathanede kullanılan Tekerlekli Masanın arka paneli

3. (Mains) Şebeke prizi. Aparatı elektrik şebekesine bağlamak için, teçhizatta
verilen besleme kablosunu kullanınız.
4. (Voltage Selector) Şebeke geriliminin seçicisi: bağlanmak zorunda olan
elektrik şebekesinin özelliklerine göre konumlandırınız.
5. Sigorta yuvası . Kapak, bir tornavida yardımı ile açılmalıdır. Madeni levha
üzerinde belirtilen özelliklere sahip sigortalar ile aynı özelliklere sahip
sigortaları kullanınız.
6. Besleme kablosu için parçalanma önleyici kilit
7. (F.Switch) Bu prize ameliyathane pedalı bağlanmalıdır
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8. İlave priz: bu prize maksimum 220 VA'lik akım miktarına sahip PC diz üstü
bilgisayarını bağlamak için temin edilmiştir.
Dikkat: priz, tabla kapandığı zaman da, gerilim altında kalır.
9. Talimat kağıdına başvurmak için uyarı (vedi § )
10. Uygun olmayan cihazların uygunsuz olarak bağlanmasını önlemek amacıyla
ilave prize takılmış ise, bilgisayarın fişini engellemek için sert plastikten kapı.
Not: Şekilde görülebilir değildir, panelin üzerinde bir kısmı, özel kablo
ile kişisel bilgisayarın bağlanacağı bir USB prizi mevcuttur.

7.2 KALİBRASYON
Doğru ölçümlerin sağlanması için Keratron™ Scout kalibrasyonunu sık sık yapmanız
önerilir. Özellikle:
•

Taşındıktan veya kurulduktan sonra;

•

Mir Konisi çıkarıldıktan ve değiştirildikten sonra;

•

Kullanıma bağlı olarak belirli aralıklarda (ör. günlük veya her açıldıktan sonra).

Kalibrasyonu çalıştırmak için:
•

PC’de kaydedilen küre ışık huzmesinin kalibrasyon küresinin arka tarafında
aktarılan ışık huzmesine uyduğunu kontrol ediniz. Aksi taktirde, CALIBRATE
(kalibrasyon yap) menüsünden ayarlayınız (sadece kurulum işleminden sonra
ilk sefer).

•

Menüden veya PC’nin ekranı üzerinde yer alan CALIBRATE (kalibrasyon yap)
düğmesi vasıtasıyla (eğer VK tablaya kablo vasıtasıyla bağlanıyor veya
bataryalı beslenMİYOR ise) kalibrasyon işlemini başlatınız.

•

Kazanımı başlatmak için VK üzerindeki OD veya OS’a basın.

•

Kalibrasyon küresinin gövdesini baş parmak ile orta parmak arasında tutun ve
mir konisi üzerine uygun ve sabit bir şekilde koyun.

•

İşaret parmağı ile düğmeyi küre verteksi OK LED’ini açana kadar geriye
döndürün. OK bölgesinin ortasında olduğunuzdan emin olmak için hafifçe ileri
ve geriye döndürün.
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•

OK düğmesine basın ve görüntünün bilgisayara aktarılmasını ve otomatik
olarak kabul edilmesini bekleyin. Eğer yazılım merkezi otomatik olarak
bulamıyorsa, ekrandaki talimatları takip edin.

Eğer cihaz pille çalışıyorsa (“taşınabilir” konfigürasyon), kazanımdan sonra,
Yerleştirme Tablasına sağlam bir şekilde takılıp ardından bilgisayar üzerinde
CALIBRATE çalıştırılmalıdır.

7.3 İYİ BİR GÖRÜNTÜ NASIL ELDE EDİLİR
Bir görüntünün kazanılması topografinin en önemli işlemidir.
Görüntünün
yakalanmasında uygun verteks uzaklığına her seferinde hareket ettirilirken ve kötü
göz yaşı ve kirpik artefaktlarından kaçınmak için dikkatli olunmalıdır (bu kılavuzun
son sayfasına bakın).
Koni apeksi üzerinde bulunan bir otomatik odaklama cihazı sadece eğer göz verteksi
doğru çalışma uzaklığında olduğunda ve kirpiklerin engellememesini sağlayarak
görüntüleri yakalamanıza izin verecektir.
ACQUIRE menüsünden “New Image”ı seçin; ekranda IMAGE ACQUISITION
penceresi görünecektir.
Muayene edilecek gözü seçmek için OD veya OS tuşuna basın. cihazın kazanıma
başlamak için hazır olduğunu belirten kesik kesik bir ses duyulacaktır (CLR tuşuna
basılması seçimi iptal edecek ve yenisine izin verecektir).

7.3.1 KESİT LAMBA KONFİGÜRASYONU
Keratron™ Scout’u ileri doğru hareket ettirirken, koninin hastaya
çarpmamasına dikkat edin.
Koniyi dik olarak ayarlayın ve koninin hastanın burnunu veya kaşını incitmesini
önlemek için adaptör kenarlarını hafifçe döndürün. En uygun pozisyonu elde etmek
için masanın yüksekliğini ve çene dayanağını ayarlayın.
Göze yaklaşırken, halkaların merkezinde monitör üzerinde çarpı işaretini merkeze
getirmek için kesit lambasının kumanda kolunu kullanın. Bu işlemde son derece
dikkatli olunması gerekli değildir çünkü yazılım otomatik olarak olası merkezden
sapmayı telafi edecektir. Eğer kazanım süresi çok uzun olursa, hastanın gözü
yorulabilir ve göz yaşı filmi kırılabilir.
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Merkezlerken, gözden uygun uzaklığın sağlanması için kesit lambasının kumanda
kolunu kullanın. Yukarıyı gösteren bir oku olan aşağıdaki LED göze daha fazla
yaklaşmanız gerektiğini belirtir. Aşağıyı gösteren okları olan üstteki LEDler gözden
uzaklaşmanız gerektiğini gösterir; eğer okun yönü yukarı gösterecek şekilde tersine
çevrilmişse, doğru odaklamanın geçilmiştir. Merkez OK LED’i açık olduğunda doğru
odaklamaya ulaşılmıştır.
Sekiz taneye kadar görüntü yakalayabilirsiniz.
CLR tuşuna basınca, memnun edici olmayan kalitedeki, açıkça taşınan veya hasta
gözünü kırparken serbest bırakılan görüntüler hemen silinebilmektedir.
İlk eğitim deneyiminiz olarak, iyi duruma gelene kadar, aynı göz üzerinden 6-8 resim
alıp “Acquire”, “Repeatability Check”menüsünden tekrarlanabilirliklerini kontrol
edebilirsiniz.
Standart bir prosedür olarak, tekrarlanabilirliği kontrol etmek için her bir gözden 3-4
resim almanız ve sonra sadece en iyi olanı (veya iki) kaydetmeniz önerilir.
Dikkat:
Scout’u hareket ettirmek için sapını kullanmayın, kesit lambası
kumanda kolunu kullanın. Kazanım için ayak pedalını kullanın ve OK
tuşunu kullanmaktan kaçının.
Bir görüntünün kazanılması sırasında, Keratron Scout tonu ve ritmi değişen bir seri
“bip” sesi çıkarır: Bu görüntü yakalaması için bir gözü hizalarken kullanıcı için bir sesli
ipucu anlamına gelir. İpuçlarını öğrenmek için bip seslerini dinleyin. Mükemmel
odağın kendine has farklı bir sesi vardır. Sesli sinyaller, ışıklı göstergeler
üzerindekinden ziyade ekran üzerinde görünen video görüntüsü üzerinde daha iyi
konsantre olunmasına olanak tanımaktadır.
Öneri: hızlı ve güvenilir şekilde bir kazanım elde etmek için, en uygun odaklama
pozisyonunun üzerine çıkarak göze yaklaşınız, hastadan gözünü kırpmasını isteyiniz
ve dolayısıyla HER İKİ GÖZÜNÜ DE ARDINA KADAR AÇMASINI isteyiniz ve OK
düğmesine basılı tutarak, yavaşça geri çekiliniz ve görüntüyü otomatik olarak elde
ediniz. Eğer hasta gözünü kırparsa, fotoğrafı atın ve işlemi tekrarlayın.
Ayak pedalına veya OK tuşuna basarak görüntüyü yakaladığınız zaman, eğer
bilgisayar kazanım modundaysa, görüntü otomatik olarak aktarılacak ve öncekilere
eklenecektir. Eğer CLR tuşuna basarsanız, en son alınan görüntüyü silebilirsiniz.
7.3.2 ELDE TAŞIMA KONFİGÜRASYONU
Taşınabilir veya elde taşınabilir modda kazanım yarık lamba (hem hastanın hem
kullanıcının hareketleri ve 3 boyutlu olası dönüşler) ile olandan daha fazla sayıda
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rahtsız edici etkenden etkilenir ve bu yüzden daha fazla deneyim ve alıştırma
gerektirir.
Kısa bir eğitim sonrasında ve aşağıda aktarılan küçük önerilerin yardımı ile, yarık
lamba için olan konfigürasyon ile olanda olduğu gibi memnun edici bir
tekrarlanabilirlik ile hızlı bir şekilde sonuçlar elde edilebilmektedir.
1. Hastayı kafası yukarı doğru yatmamış olarak bir duvara değecek şekilde
oturtun ve hastadan daha yüksek bir pozisyonda durun (Şekil 7-7. Hasta
Kullanıcı Pozisyonu
2. )
3. Baş dayanağının uzatma diskini sabit bir şekilde hastanın alnı üzerine diğer
elin de yardımıyla yerleştirin.
4. Koniyi yatay pozisyonunda mümkün olan şekilde eğin. Sadece eğik alnı
olan hastalar ve çocuklarda koniyi yukarı doğru 5-10° yönlendirin (1 veya 2
tıklama).Bu tür durumlarda, yine de hastadan daha yüksekte olmanız
gerekebilir Alt göz kapağının çok fazla örtmemesi (şekil 8) önlemek için
koni kaşın yakınına yaklaşmalıdır (şekil 7).
5. Kazanımı başlatmak için OD veya OS’ye basın. OK pozisyonuna ulaşana
dek göze yaklaşın. OK pozisyonuna ulaşana dek göze yaklaşın.
6. Mir konisinin çıkıntılarının hastanın gözünü incitmemesine dikkat
edin! Bunu önlemek için, yansıyan halkaları ekrandaki çarpı işareti ile en
baştan merkezlemeniz ve OK pozisyonuna ulaşmak için baş dayanağını
iterek ilerletirken onları her zaman merkezde tutmanız önemlidir. VK’yı
taşıyan elinizle VK’nın kenarlarından döndürmekten kaçının ve bunun
yerine baş dayanağı diskinin yerleştirileceği en uygun noktayı gerekirse
diğer elinizin yardımı ile arayın.
7. Hastadan gözlerini kırpmasını ve ardından iyi açmasını isteyin. Daha sonra,
OK pozisyonuna hafifçe getirerek yaklaşın, OK tuşunu basılı tutun ve
otomatik bir yakalama elde edene dek yavaşça geriye doğru gidin.
8. Eğer resim hareket ettirildiyse, CLR tuşuna basarak hemen silin ve bir
sonraki kazanıma devam edin. Aynı göz üzerinde 8 taneye kadar (ilk
deneyiminizde) ve günlük uygulamanızda her bir gözde 3-4 tane resim
yakalayın.. Bilgisayar üzerinde çok hareketli ve kötü olanları atın ve sonra
“Process All” adımını çalıştırın. İyi kaliteli sonuçlar elde edene kadar
“Acquire” “Repeatability Check” adımlarını uygulayın. Sonucunda sadece
en iyi 1 veya 2’sini kaydedin.
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Şekil 7-7. Hasta Kullanıcı Pozisyonu

şekil 7-9:doğru konumlandırma
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NOT
Tipik kirpik artefaktlarını önlemek için, hastanın HER İKİ gözünü ÇOK FAZLA açması çok önemlidir
(bu kılavuzdaki son sayfaya bakın). Eğer kirpik gölgeleri resimde merkezden geçen yatay çizgiye
ulaşırsa, saptama sistemini yanıltabilir ve anormal yüksek eğrilikleri olan bir harita alırsınız.
Şüphelenilmesi durumunda bir fotoğraftan daha fazlasını alın ve tekrarlanabilirlik açısından kontrol
edin. Gerekirse, gözün açılmasına parmaklarınızla yardımcı olun ve hastaya iyice açması konusunda
tekrar bilgi verin.
NOT
Yuvarlak içindeki artı işaretini tamamen hizalamak için zaman kaybetmeyiniz. 4-5 halka hatası dahi
0.1 D’den daha düşük bir hata oluşturur. Gözlerin iyice açık olması daha önemlidir.
NOT
Eğer gözyaşı tabakası yetersiz ise, hastadan gözünü kırpmasını isteyiniz. Toz veya kirin ortadan
kaldırılmaması halinde, hastadan göz kapaklarını nazikçe ovalamasını isteyin.

7.4 GÖRÜNTÜLERİN
KAYDEDİLMESİ

DENETLENMESİ,

YAZDIRILMASI

VE

“Kazanım”dan sonra, her bir görüntüyü üzerini çift tıklayarak denetleyebilirsiniz ancak
“Process All” menüsü veya simge düğmesi ile hepsini birden denetlemeniz tavsiye
edilir.
Bir görüntünün denetlenmesi bir topografik harita elde etmek için kornea üzerindeki
dairesel mirlerin yansımalarının analiz edilmesidir.
Merkezlenen ve izlenen halkalar Photo-process penceresinde ortaya çıkarılır..
Burada, harita içerisinde bunun artefaktlar olmadan nasıl ve nerede uygun şekilde
yapıldığını kontrol edebilir ve burada denetleme koşullarını ayarlayarak ve/veya kötü
izleri silerek müdahale edebilirsiniz.
Denetleme sırasında (Photo-Process penceresi de dahil olmak üzere) otomatik
olarak oluşturulacak ve masaüstünde solda bulunacak grafik gösterimi seçmek için,
“Tools” menüsünden “Options”ı seçin ardından “Processing”i seçin. “Default Map
Type” bölümünden gerekli olan gösterimi seçin vOK tuşuna basın.
Bu ayardan başka, eğer örneğin, aksiyal bir haritadan başlayarak Eğriliğin
görüntülenmesini istiyorsanız, yukarıda belirtilen harita (başlık çubuğu aktiftir) üzerini
tıklayın ve ardından menüden “Make” “Axial” seçimini yapın.
Çeşitli tipte keratometrik verileri aktif hale getirmek için “Tools” menüsünden
“Options”ı seçin. Bir alternatif olarak, herhangi bir haritayı farenin sağ tuşu ile
tıklayabilir ve “Options”ı seçebilirsiniz.
Grafik seçeneklerinde yapılan bir değişikliğin etkisi ekranda görüntülenen tüm
haritalar üzerinde hemen uygulanmasına karşın bir kaç saniye sürebilir.
Son olarak, “Save Test” menüsü veya simge düğmesini seçin.
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Her bir göz için en iyi olan dışında tüm görüntüleri atın. Bu disk üzerinde yer
kazandıracak ve gözden geçirme işlemini hızlandıracaktır.
Eğer önceden yapmamışsanız, hasta formunu doldurun. Her zaman ad, doğrum
tarihi, cinsiyet, grup, tanı ve kullanıcı bölümlerini doldurun (Hasta Formuna bakın).
Bu anahtar kelimeler veri tabanınız çok büyük hale gelse dahi seçilmiş gruplarda
testlerin bulunması için gerekli olacaktır.
Ekranı yazdırmak için “File” menüsünden “Print Screen” kısmını seçin. Kazanım
modunda da sadece “Transparent printing” etkinleştirildiyse yazdırabilirsiniz.
Kazanım modunda da sadece “Transparent printing” etkinleştirildiyse yazdırabilirsiniz.
Kaydedilen, saklanan ve ekran üzerinde görüntülen bir veya daha fazla testi
yazdırmak için, yazdırma şablonlarını kullanarak, “Print” menüsü veya simge
düğmesinden veya “Test Manager”dan yazdırın.

7.5 PUPİLLAMETRİ
Bu bölümde, sadece kızılötesi ışık ile pupillometri görüntülerinin kazanım yöntemi
hakkında temel bilgiler anlatılmaktadır.
Pupillometri fonksiyonu aracılığıyla detaylandırılan bilgiler, Keratron™ Scout ‘un
haritalarındaki sunumu ve genel düşünceler, 3.6 veya daha yüksek sürüm “Scout
yazılımı”’nın on-line-Help (Hattaki kılavuz) üzerinde bulunabilmektedir.
IR-Pupillametri resmi
Bir IR-Pupillametri görüntüsü kazanmak için, görüntü kazanımına her zaman olduğu
gibi VK görüntü panelinde OD veya OS’a basarak başlayın, ardından görüntü
üzerindeki ters [P] düğmesine bir kere basın (şekil 7-12) VK görüntüsünün sağ alt
tarafında beyaz bir kare göreceksiniz (A) ve koni kararacaktır.

Şekil 7-12. Pupillametri modları arasında geçiş
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Şekil 7-14. Her iki gözün karanlığa uygun hale getirilmesi
Sonra pupillanın büyüklüğünü karanlık koşullara uygun hale getirmesine zaman
tanımak için en az 10-15 saniye bekleyin. Ardından genişlemiş pupillayı normal bir
yakalama olarak kazanın. Genellikle sadece bir IR resmi almanız gerekir ve pupilla izi
daha sonra tüm harita görüntüleriyle birleştirilir. Yine de sonraki bir seçim veya
ortalama almak için birden fazla IR resmi alabilirsiniz (“Help” kısmına bakın).
NOT
Odanın aydınlatmasını oldukça loş bir seviyede tutmalısınız
(skotopik/mezopik koşullar için) ve kontra-lateral gözü bir göz kapatıcısı
ile kapatmalısınız (şekil 10). Omzunuzun arkasından gelip hastanın
görüş alanı içinde olabilecek herhangi bir doğrudan ışık kaynağını
(lambalar veya parlak objeler) önleyin. Bu ışık kaynakları, göz bebeğinin
IR ölçümünü hassasiyetle tehlikeye atabilmektedir.

Karışık (IR+görünür) Pupillametri resmi
[P] düğmesine iki kere basarsanız, bir “Karışık” aydınlatma pupillametrisi görüntüsü
başlatırsınız. VK görüntüsünün sol alt tarafında çarpı işaretli beyaz bir kare
göreceksiniz (şekil 9’da B). Koni yine yanacak ve resmin kazanımı her zamanki gibi
alınabilir (3.bir [P] basıncı ile birlikte [Clr] ile kazanımın durdurulması ve tekrar
başlatılması koniyi “standart” aydınlık moduna döndüreceğine dikkat edin).
Çok düşük kontrast pupilla ile yararlı olan karışık kazanım modu sadece diğer
yöntemler ile izleme başarısız olduğunda denenmelidir. Önce Scout yazılımı Sürüm
3.6.0 veya daha ilerisinin çevrim içi yardım kısmında “Pupilla Düzeltme” ve
“Pupillametri” hakkındaki bölümlere bakın.
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8 TEMİZLİK, STERİLİZASYON VE BAKIM
Mevcut bilumum alet ve edevatları en iyi çalışma şartlarında muhafaza etmek, sağlık
personelinin sorumluluğu altındadır. Aşağıda tanımlanan basit etaplar, uygun bir
bakım programı ortaya koymak için pratik bilgiler içermektedir.
Aparatın temizliği, onu meydana getiren parçaların verimini olumsuz yönde
etkileyebilen tozun birikmesini önlemek amacıyla gereklidir.
Cihazın herhangi bir parçasının temizlik işlemini gerçekleştirmeden önce, Yerleştirme
Tablasının veya ameliyathanede kullanılan tekerlekli masanın arka paneli üzerinde
yer alan şebeke anahtarını OFF (O) konumuna getiriniz ve aparatın bağlantısını
şebeke prizinden kesiniz.

8.1 TEMİZLEME VE DEZENFEKSİYON
Aparatı meydana getiren parçaların dış yüzeyinin temizliği, aşındırıcı ürünlerin
kullanımını ve aynı aparatın içerisine sıvı girişini önleyerek, gerçekleştirilmelidir.
Koni devre dışı bırakıldığı zaman (bakınız §Errore. L'origine riferimento non è
stata trovata.), VK’nin kasası ve Yerleştirme Tablasının kapağı kuru bir bez ile bir
geçiş yapılması gereken, alkol veya nemli bir bez ile temizlenebilmektedir.
8.1.1 ALIN DAYANAĞI VE MİR KONİSİ
Keratron™ Scout hem hastanın hem de operatörün hareketleri tarafından ölçülmeye
neden olan rahatsızlıkları minimuma indirmek amacıyla taşınabilir konfigürasyonda
(bakınız §6.3.2) kullanıldığı zaman, hastanın alnı üzerindeki alın-dayanağı diskini
desteklemek gerekmektedir (bakınız §7.3.2). Ciltteki olası allerji durumlarını ve
karşılıklı enfeksiyonları önlemek amacıyla, alın-dayanağını hasta üzerinde
kullanmadan önce alkol veya antibakteriyel dezenfektan madde ile temizlemeniz
tavsiye edilir.
Aynı değerlendirmeler, optik başlığın dış konik siyah yüzeyi için de yapılmalıdır.
Koninin dış ucuna monte edilen iki küçük elektronik-foto uçlarına dokunmamaya özen
göstererek, temizlenebilmekte ve dezenfekte edilebilmektedir.
Beyaz-siyah konsantrik mirleri içeren iç bölüm için, alkol veya diğer sıvı maddeler ile
temizlenmesi kesinlikle önlenmelidir. Temizlik, aşağıdaki şekilde kaldırma işlemleri
vasıtasıyla gerçekleşmelidir:
•

Mir konisini yuvarlak kapağından tüm elinizle kavrayın ve çıkarın..

•

Deliğin içini bir temizleme sıkıştırılmış hava kutusu ile (veya düşük basınçlı
sıkıştırılmış hava ile) hava vererek temizleyin
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•

Koniyi doğru pozisyonunda tekrar takın. Videokeratoskopa doğru sağlam bir
şekilde bastırın.

•

KALİBRASYON EKRANINDA açıklandığı şekilde bir kalibrasyon yürütün.

8.1.2 TEMİN EDİLMEYEN AKSESUARLARIN TEMİZLİĞİ
PC’nin, monitörün ve diğer olası aksesuarların temizliği için, ilgili kullanım kılavuzuna
başvurunuz.

8.2 STERİLİZASYON
Keratron™ Scout videokeratoskop, bilgisayar ve kullanılan aksesuarların, intraoperatif
kullanım için olanlar dışında, , sterilizasyona ihtiyacı yoktur çünkü bu kısımların hasta
ile temas haline gelmesi beklenmemektedir.
DİKKAT: İntraoperatif modda, Videokeratoskop kullanılmadan hemen
önce uygun tek kullanımlık steril örtü ile örtülmelidir. Örtünün doğru
şekilde kullanımı hakkında ilgili kullanım talimatlarına bakın..

8.3 BAKIM
Özellikle cihaz yer değiştirildiği veya mir konisinin kaldırılması ve temizlenmesi işlemi
için devam edildiği zaman, özel kürenin kullanımı ile kalibrasyonu periyodik olarak
tekrarlamanız tavsiye edilir (bakınız §7.2).
Hem bağlantı hem de besleme kablolarının sağlamlığını periyodik olarak kontrol
ediniz.
Sistem güvenliğini korumak için, en az yılda bir kez EN60601-1 sızdırma akım
sınırlarına uyum test edilmelidir. . Lütfen, kliniğinizdeki Biyomühendislik Bölümünden
veya yerel Optikon Distribütörü/Servis Merkezinden bilgi alın..
Açıldıktan sonra Keratron™ Scout’un devre dışı kalması gerekiyor ise (Yerleştirme
Tablası üzerindeki yeşil led veya OR-Trolley’in düğmesinin yeşil ışığı kapalı kalır),
nedenin yarıda kesilen bir sigortada olması muhtemeldir ve bu durumda sigortayı
yenisi ile değiştirme işlemi ile devam etmek gerekmektedir.
Sigortayı yenisi ile değiştirmek için, aşağıdaki işlemleri yerine getirmek
gerekmektedir:
•

Arka tarafta yer alan veya Yerleştirme Tablasının veya ameliyathanede
kullanılan tekerlekli masanın şebeke anahtarını OFF konumuna getiriniz.
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•
•

Şebeke konektörünü özel arka prizden çıkartınız.
Şebeke havuzu üzerinde yer alan küçük kapıyı açınız ve sigorta taşıyıcısını
çıkartınız. Sigorta taşıyıcısını çıkartmak için, bir tornavidanın ucunu kullanınız
ve kolu dışarıya doğru hareket ettiriniz.

•

Yanan sigortayı belirleyiniz ve aynı özelliklere sahip yenisi ile değiştiriniz:
o eğer şebeke gerilimi 220-240 V AC ise, T1A 5x20 bir sigorta
o eğer şebeke gerilimi 100-120 V AC ise, T2A 5x20 bir sigorta

•

Yerleştirme Tablasının olması halinde, kapıyı kapattıktan sonra küçük
pencerede doğru şebeke geriliminin göründüğünü kontrol ederek, havuza
sigorta taşıyıcısını yeniden takınız. Aksi taktirde sigorta taşıyıcısını yeniden
çıkartınız ve doğru bir şekilde yerleştiriniz.

•

Şebeke kablosunu özel havuza yeniden yerleştiriniz.

•

Açma düğmesini ON pozisyonunda konumlandırınız.

•

Eğer Keratron™ Scout doğru bir şekilde besleniyor ise, cihazın kullanımına
devam ediniz;

•

Aksi taktirde, eğer cihaz çalışmaya başlamıyor veya sigorta yeniden yanıyor
ise, yetkili Optikon 2000 S.p.A. teknik destek servisi ile irtibata geçiniz.
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BU SAYFA ÖZELLİKLE BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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9 ARIZALARI TESPİT ETME KILAVUZU
9.1 YAZILIM KURULUMU
Kurulum programı Keratron™ Scout dosyalarını bilgisayarın sabit diskine kopyalarken
aşağıdaki mesaj görüntülenecektir:
THE FILE YOU ARE COPYING IS OLDER THAN THE FILE PRESENT IN THE PC
(KOPYALAMAKTA OLDUĞUNUZ DOSYA PC’DEKİ DOSYADAN ÖNCEDİR)
•

Bu durumda, önceki sürüm ile üzerine yazmadan en son dosyayı (PC’de olan)
bırakınız.

Kurulumdan sonra yazılım doğru şekilde çalıştığını kontrol edip Scout programını
deneyin. Eğer herhangi bir hata mesajı görünürse (Automation error, DLL xxx.dll not
found vb), önerilen işlemler şunlardır:
•

Scout yazılımını kaldırın;

•

Komut verildiğinde dosyaların üzerine yazarak tekrar kurun.

9.2 SCOUT.INI DOSYASI
Bu dosyalar “Option Panel” bölümünü kullanarak yaptığınız tüm ayarları ve SW
tarafından sağlanan diğer ayarları içerir.
Aşağıdaki durumlarda bu dosya kullanılmalıdır:
1. Başlatıldığında SW takılıyor
Bu meydana geldiğinde, “Scout.ini” dosyasının ismini değiştirmeyi (silmeyin!!)
deneyin ve SW’yi tekrar başlatın
2. Testler gönderilirken çalışma süresi hatası.
Eğer meydana gelir ise, Scout.ini dosyasını açınız ve, “[Export]” (Dışarıya
gönder) bölümünde, “dizini” kontrol ediniz, çünkü mevcut olmadığı zaman bir
şebeke dizinine veya bağlı olmayan harici bir sürüceye muhtemelen
hedeflenilmiştir. “path=x:\nnnn\mmmm\” dizinini siliniz ve yeniden deneyiniz.
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9.3 KERATRON™ SCOUT’UN DIĞERLERI ILE PAYLAŞTIRILMASI
Birden fazla kullanıcı Keratron™ Scout ile test gerçekleştirdiğinde, karışıklığın
önlenmesi için testleri ayırabilir miyim?
Yapılacak iki yol vardır:
•

Veri tabanı içinde kendi “grubunuzu” (ör. adınız) oluşturun ve
gerçekleştirdiğiniz her testi bu “grup” içine kaydedin. (önerilmez)

veya
•

Daha fazla veri tabanı oluşturun. (önerilir)

•

Her bir kullanıcı için bir klasör oluşturun (“Windows Gezgini”ni kullanarak).

•

Her bir klasör için bir vri tabanı oluşturun (“Keratron Scout” fonksiyonu, “File” > “New Database”i kullanarak)

•

Her kullanıcı “File->Open Database”i kullanarak veya “File->Recent Database”
listesinden kendi veri tabanına çevirecektir

9.4 BİLGİSAYARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
•

Veri tabanlarının yedeklenmesi (ağ, cd-rom üzerine...)

•

“C:\Keratron\Scout.ini” dosyasını yedekleyin (seçenekler, ayarlar, MRU yolu).).

•

“C:\Keratron\*.tb” dosyasını yedekleyin (araç çubuğu ayarları).

•

Bilgisayarı değiştirin

•

Keratron Scout yazılımını tekrar kurun

•

Deneme setlerini tekrar kurun.

•

Veri tabanlarını tekrar yükleyin (ağ, cd-rom üzerinden...)

•

Scout.ini” dosyasını “C:\Keratron” klasörüne geri yükleyin

•

““C:\Keratron\*.tb” dosyasını geri yükleyin (araç çubuğu ayarları)

UYARI
Eğer bazı harici programlar kurduysanız, şifreleri tekrar girmeniz gerekecektir..
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9.5 ÇEŞİTLİ PROBLEMLER
Aşağıdaki kılavuz meydana gelebilecek arızaları, belirtilerini ve düzeltici işlemleri
listelemektedir.. Keratron™ Scout sistemi aşağıda belirtilen düzeltici işlemler
gerçekleştirildikten sonra dahi çalışmıyorsa, Optikon 2000 S.p.A. satış/servis
bölümüne danışın.
BELİRTİLER

DÜZELTME İŞLEMİ
Şebeke tarafından beslenen ünite

Keratron™ Scout tamamen çalışmıyor

a. Yerleştirme Tablasının şebeke besleme kablosu
bağlanmamış. Güç kablosunu kontrol konsoluna
ve güç kaynağına bağlayın. (Bkz. § 6.3.1)
b. Sigorta yanmıştır. Yenisi ile değiştiriniz.
c. Kesit Lamba Kablosu Keratron™ Scout tarafına veya
Yerleştirme Tablasına doğru şekilde takılmamış. .
Kabloyu her iki tarafa doğru şekilde takın

A.C. ile Çalışan Üniteler
™

Keratron Scout tamamen çalışmıyor

a. Yerleştirme Tablası a.c. güç kablosu bağlı değil
Doğru bir şekilde takıldığını kontrol edin (bkz.
par.6.3.2).
b. Batarya modülü, boş. Şarj ediniz.

Görüntülerin Kazanılması ve Denetlenmesi
Kazanılan görüntü yatay öbekler içine
kesilmiş. .

a. Scout.exe ve Tstscout.exe dosyalarının aynı anda
çalışıp çalışmadığını kontrol edin (Windows Araç
Çubuğuna bakın).
b. USB portu ile çakışabilecek yerleşik yazılımların
bulunup bulunmadığını kontrol edin. Windows Araç
Çubuğundan simgeleri kontrol edin (alt sağ kenar)
ve onları kapatın.

Harita renkleri tekdüze değil, bazen
değişiyor veya titrek tirek görünüyor
(“garip” renkler)

PC’nin ekranı için renk ayarlarını kontrol ediniz. şayet
™
renk sayısı 256 ise, arttırınız. Keratron Scout 16, 24
veya 32 bit’lik “True Color” tipi bir ekran
gerektirmektedir.

Kazanım modunda veya denendiğinde VK
algılanmıyor.

a. Yerleştirme tablasının AÇIK olup olmadığını ve
VK’ya güç sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin
(alternatif olarak yanıp sönen LEDler OD/OS
b. Yerleştirme Tablası ile bilgisayar arasında USB
Kablosunun her iki taraftan da takılı olup olmadığını
kontrol edin.
c.
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olup olmadığını kontrol edin.
d. Özellikle USB portunun etkinleştirilmiş olduğunu
doğrulayarak, ana kartın BIOS’undaki USB
portunun ayarlarını kontrol ediniz.

Scout yazılımı bazı dosyaları bulamıyor
(örneğin, DLL, INI dosyaları...).

a. Mümkünse kayıp veya bozulmuş dosyayı izleyin ve
kopyalamaya, taşımaya veya üzerine yazmaya
çalışın..
b. Scout.exe yazılımını kaldırın, bilgisayarı başlatın ve
Scout yazılımını tekrar kurun.
c.

Pil çalıştığında kazanılan görüntüler kesik
kesik veya eksik görünüyor.

Windows programını ve ardından Keratron Scout
yazılımını tekrar kurun

a. Yerleştirme Tablasının özel bölümüne
ÖNCELİKLE Scout’u takınız ve kazanım işlemini
başlatınız.
b. Scout’un Yerleştirme Tablasının bölümüne doğru
bir şekilde takılmış olduğunu kontrol ediniz.

Birden fazla görüntü denetlendiğinde
pencereler boş veya eksik, haritalar siyah
veya yok ya da “hızlandırıcılar” içerisindeki
resimler (simge düğmeleri) kaybolmuş veya
pencerelerin güncellenmesinde diğer
olağan dışı hareketler. .

Düğmeler içerisindeki metinler veya
pencere isimleri okunamıyor (kesilmiş
veya yeni paragraf)

a. Bilgisayarın RAM hazıfası çok az.
b. Menü “?”’ “About” “System Info”dan mevcut sistem
kaynaklarının yüzdesini kontrol edin..
Eğer %10’dan azsa, meşgul edebilecek tüm olası
programları kapatın veya bilgisayarın RAM
hazıfasını arttırın (64 Mb önerilir). Bununla birlikte,
sistemde kaynakların aşırı derecede eş zamanlı
kullanımını sınırlayın.
a. Video kartı ve sürücülerini kontrol edin (farklı
video modu ve ayarlarını deneyin). Windows’daki
hiç bir program ve ayarın bu tür bir hareketin
nedeni olmadığını kontrol edin (örneğin, Windows
plus ayarları).
b. “Screen properties” (Ekran özellikleri) içindeki
Windows “video settings”’i (Video ayarları) kontrol
ediniz.

Veri tabanı
Veri tabanı kilitlenmiş, bir veri tabanı ne
açılıyor ne de kapanıyor

a. Son yazılım sürümüne güncelleyin ve tekrar
deneyin.
Çözüm A
a. Scout programından çıkın.
b. Kullanılan veri tabanının klasörünü tekrar
isimlendirin (seçilen veri tabanı Scout
masaüstünün üstündeki, çubukta gösterilir) ör:
“C:\My Documents\Database”dan “C:\My
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Documents\Database_old”a değiştirin
c.

Scout programını başlatın.

d. “New database” menüsü komutu ile “C:\My
Documents\Database” isimli veri tabanını tekrar
oluşturun, eğer veri tabanı “C:\Keratron\Database”
ise tekrar oluşturmanıza gerek yoktur çünkü o
varsayılan veri tabanıdır ve bu yüzden
bulunamazsa program tarafından otomatik olarak
oluşturulur.
e. “C:\My Documents\Database_old”dan testleri geri
alın
Çözüm B (bir LAN grubu içinde çalışıyorsanız)
a. Scout programından (hepsinden) çıkın
b. indtest.mdb dosyasını açın (Scout masaüstünün
üst kısmında bildirilen klasörden).
c.

“tabLock” tablosunu açın.

d. Tablonun birinci kaydını mevcut değerden
“Unknown”a değiştirin.
e. Kaydedin ve çıkın

DİKKAT!
Scout veri tabanı DAO 3.5 ile kaydedilir
(Access ‘97). ). Daha güncel bir Access
versiyonu kullanıyorsanız, veri tabanını yeni
versiyon ile değiştirmeyin (kaydetme) çünkü
değiştirilen
dosya
Scout
tarafından
okunamayacaktır. .
Uzman olmayan bir kullanıcı tarafından
yapılan yanlış bir hareketten dolayı
meydana geldiyse, veri tabanını tekrar
yükleyin ve DAO 3.5 versiyonu ile tekrar
kaydedin (“önceki Access veri tabanı
versiyonu”)

“veri tabanı gezgininde” hiç bir test
görünmüyor

a. Boş bir veri tabanı seçilmiştir.
b. ‘Grup’ seçimine basılıp basılmadığını ve veri
tabanında “Grup” olup olmadığını kontrol edin.
c.

‘Kullanıcı” seçimine basılıp basılmadığını ve veri
tabanında “Kullanıcı” olup olmadığını kontrol edin.

NOT
“Grup” ve “Kullanıcı” seçimleri geçiş tiplidir ve alfabetik veya
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kronolojik seçimden bağımsızdır.

Varsayılan ayarlar en son olanlara
uymuyor veya veri tabanı “kaybolmuş”
görünüyor

a. Scout programından çıkın.
b. İsmini iptal edin veya “C:\Keratron\Scout.ini”
dosyasına değiştirin (daha fazla güvenlik için).
c.
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11 EK

Kirpik Varlığına Bağlı Olan Artifaktlar
Algılayıcı

Göz

Artifakt!!
Kirpikler detektörü engeller

Rilevator

kirpikler tarafından
korunan gölge

Koni

Dikkat!
Kirpiklerin gölgesi
Yatay hattı çakıştırınız

Harita yu karıdaki b ir bölgeyi gösterir

Yüksek enerjili
bölge

Co no

Occ

Ok !!
Kirpiklerin gölgesi aşağıda

Tavsiyeler:

Yatay hat

• Her iki gözünü de açması için hastaya talimat veriniz (eğer gerekirse, gözü
parmağınız ile koni dışında açık tutunuz).
• Bir göz için en az 2 görüntü elde ediniz, tekrarlanabilirliği kontrol ediniz ve
sadece en iyilerini kaydediniz.
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