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OPTIKON 2000 S.p.A., cerrahi uygulamalara ve tanı koymaya yönelik
göz tedavisi cihazları üreten ISO 9001 ve ISO 13485 sertifikalı bir
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Tüm OPTIKON 2000 ürünleri, tıbbi cihazlar yönetmeliği 93/42CEE
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Kullanım ve kurulum kılavuzu
OPTIKON 2000

1. ÖN BİLDİRİM

OPTIKON 2000 S.p.A, bu kılavuzda ayrıntıları ile anlatılan özel uyarıların, bu sistemi
kullanacak olan kişiler tarafından dikkatlice okunmasını istemektedir. Yetkili personelin
cihazı kullanmadan önce cihazın doğru şekilde nasıl kullanacağını öğrenmesini sağlamak
operatörün sorumluluğundadır. Herhangi bir yaralanmadan ya da satın alan kişinin,
operatörün veya hastaların kazara ya da dolaylı olarak zarar görmesinden OPTIKON
2000 S.p.A sorumlu olmayacaktır.
Bu sistemin kullanımında profesyonel tıbbi değerlendirme yapılır. OPTIKON 2000 S.p.A,
ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan herhangi bir klinik sorundan sorumlu
olmayacaktır ve herhangi bir tıbbi tavsiyede bulunmayacaktır.
OPTIKON 2000 S.p.A. sadece şu durumlarda cihazın güvenli oluşu, dayanıklılığı ve
performansından sorumlu olacaktır:
• Güncellemelerin, ayarlamaların ve onarımların sadece OPTIKON 2000 S.p.A’nın
yetkili kıldığı personel tarafından yapılması.
• Sistemin kullanım talimatlarına uygun kullanılmış olması.
• Cihazın bağlandığı elektrik tesisatının EN güvenlik yönetmeliğine uygun olması.
Bu kılavuzdaki resimlerin ve açıklamaların ürünü ve ürünün nasıl çalıştığını açık bir
biçimde tanımlayabilmesi için baskı esnasında gerekli tüm çalışmalar yapılmıştır.
Bu kılavuz basılmış olmasına rağmen kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak adına
düzenlemeler yapılabilir. Bu düzenlemeler bazen önceden bilgilendirme
yapılmadan gerçekleştirilebilir.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - İtalya
Tel. +39 06 8888355
Faks. +39 06 8888440
E-posta sales@optikon.com
www.optikon.com
NOT
Bu kılavuzdaki bilgiler OPTIKON 2000 S.p.A. firmasına aittir. Bu bilgiler OPTIKON
2000 S.p.A. firmasının yazılı izni alınmadan kopyalanamaz.
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2. SINIRLI GARANTİNİN ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Avrupa Birliği içinde satılan ve kullanılan tüm OPTIKON 2000 S.p.A cihazları ve
aksesuarları, fatura tarihinden itibaren bir yıl boyunca üretim bozuklukları ve arızalara
karşı garantilidir. Tüketici materyalleri üzerindeki garanti ilk kez kullanım ile sınırlıdır.
Avrupa Birliği dışında geçerli olan şartlar ve koşullar için lütfen yetkili OPTIKON 2000
S.p.A. distribütörü ile görüşün.
Garanti kapsamında olan tüm bileşenler ücretsiz olarak onarılacak veya değiştirilecektir.
Garanti kapsamına; bozukluğun sebebinin araştırılması, hatanın düzeltilmesi ve ünite
ve/veya bileşenlerin son bir kez kontrol edilmesi dahildir.
Mevcut garanti; yanlış kullanım, kazalar, meslek kurallarına aykırı kullanım, güç uygulama
veya değişimlerin OPTIKON S.p.A. yetkili servis teknisyeni olmayan biri tarafından
gerçekleştirilmesi gibi durumlardan kaynaklanan sonuçları kapsamamaktadır.
Herhangi bir arıza oluşması durumunda, OPTIKON S.p.A. cihaz ve/veya aksesuarların
değiştirilme veya güç uygulanma durumlarını ya da yanlış kullanım nedeniyle hasar görüp
görmediğini araştırma hakkına sahiptir.
Ayrıca, OPTIKON S.p.A. teknik işlemlerin gerektirmesi durumunda cihaz ve/veya
aksesuarlarda düzenleme yapma hakkına sahiptir.
OPTIKON 2000 S.p.A. tarafından verilen cihaz ve/veya aksesuarlara ait seri numarasının
kaybolduğu, hasar gördüğü ve/veya açık bir biçimde okunamadığı ortaya çıkarsa hiçbir
garanti verilmez.
Cihazı ve aksesuarları geri gönderme masrafları garanti kapsamında değildir: tüm
nakliye, paketleme vb. maliyetler müşteri tarafından karşılanacaktır.
OPTIKON teknisyenlerinin yardımı için özel bir talepte bulunulması durumunda tüm
yolculuk, beslenme ve konaklama masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.
OPTIKON 2000 S.p.A. nakliye sırasında meydana gelen zarardan sorumlu tutulamaz. Bu
durumda müşteri, söz konusu zarardan taşıyıcıyı sorumlu tutmalıdır.

Kod. 141012TR

2-1

2013-04-09 Rev.A

Janus

Kullanım ve kurulum kılavuzu
OPTIKON 2000

3. UYARILAR
Aşağıdaki uyarılar kullanıcının Janus ultra ses cihazını doğru bir biçimde kurmasına,
güvenli ve sorunsuz bir biçimde kullanmasına yardım edecektir.

3.1 Genel uyarılar

Cihazı kullanmak ile görevlendirilen tüm tıbbi personel önce bu kılavuzda ayrıntıları ile
verilen talimatları okumalı ve anlamalıdır. Cihaz bu kılavuzda belirtildiği gibi çalışmazsa
cihazı kullanmayın.
Yine de, bu sistemin kullanılması bir tıbbi muhakeme meselesidir. OPTIKON 2000 S.p.A.
cihazın yanlış kullanımından kaynaklanan bir tıbbi sorun nedeniyle sorumlu tutulamaz ya
da böyle bir sorun için öneri sunmaz.
Ekranda, açık bir biçimde bir ultra ses taraması ile ilişkilendirilemeyen bir iz
bulunması durumunda hiçbir analiz veya teşhis çalışması gerçekleştirmeyin;
Optikon 2000 teknik hizmet departmanı ile görüşmeniz gerekir.
Üreticinin yetkisi olmaksızın cihazda düzenleme yapmayın.

3.2 Çevresel uyarılar

Cihazı, ısı kaynaklarının yakınına kurmayın ve doğrudan güneş ışığı veya diğer yüksek
sıcaklık kaynaklarına maruz bırakmayın.
Sistemi yanıcı anestetikler, yanıcı dezanfektanlar veya yangına ya da patlamalara sebep
olabilecek diğer maddelerin bulunduğu yerlerde asla kullanmayın.
Uygun bir gaz boşaltma sistemi ile gazlar çıkarılmadıkça yanıcı (N 2 O), (O 2 ) anestetikleri
kullanmayın.
Janus ünitesini kentsel atıklar ile çöpe atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların imha
edilmesine ilişkin yerel yasalar ve yönetmeliklere uygun bir biçimde imha edilmelidir.
Temin edilenlerin dışında aksesuar veya kablo kullanmak emisyonların artmasına veya
sistem bağışıklığının azalmasına neden olabilir. Telekomünikasyon cihazlarından alınan
emisyonlar ünitenin performansını etkileyebilir.
Yakınlara yerleştirilen cihazların parazit yapma tehlikesini önlemek için bu kurulum ve
kullanım talimatları titizlikle uygulanmalıdır. Cihaz başka cihazlar ile parazit oluşturursa
(cihazı açıp kapatarak bu durumu doğrulayın) kullanıcının paraziti aşağıdaki
yöntemlerden biri ile düzeltmesi tavsiye edilir:
Diğer cihazları yeniden konumlandırın.
Cihazlar arasındaki mesafeyi artırın.
Üniteyi, diğer cihazların bağlı olduğundan farklı bir prize bağlayın.
Yetkili OPTIKON 2000 satıcısı veya yetkili bir servis teknisyenine danışın.
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3.3 Elektrik ile ilgili uyarılar
Cihazlarda ve cihaz aksesuarlarında bulunan koruyucu kaplamaları çıkarmayarak elektrik
çarpması tehlikesini önleyin. Cihazın bakımı ve onarımının teknik açıdan kalifiye personel
tarafından yapılmasına dikkat edin.
Cihazı, arka panelde açıklanan gerekliliklere uygun olduğu doğrulanmış bir güç
kaynağına bağlayın.
Kullanmadığınız zamanlarda ultra ses cihazını güç kaynağından çıkarın.
Janus ünitesini sadece IEC60950 yönetmeliği gerekliliklerini karşılayan
bilgisayarlar ile kullanın.
Janus ünitesi
• A sınıfı güç kaynaklı bir PC’ye bağlandığında
veya
• A sınıfı güç kaynaklı tertibatlara bağlı, B sınıfı (veya pil gücü ile çalışan) güç
kaynaklı bir PC’ye bağlandığında
Koruyucu iletkenin hasar görmesi halinde, kaçak akımı elektrikli tıbbi cihazlar için
standartlarca verilen değerin üstüne çıkabilir.
Bu koşullarda, kurulum sırasında Janus ünitesine, PC’nize ve buna bağlı periferik
tertibatlara bağlanacak bir yalıtım transformatörü kullanılması gereklidir.
Acil bir durumda veya operatör Janus ünitesini güç kaynağından acilen çıkarmayı
uygun gördüğünde, güç bloğunu güç kaynağından çıkarmanız yeterlidir.
Normal kullanım sırasında, Janus ünitesi daima güç kaynağı bağlantısı kolayca
kesilebilecek şekilde yerleştirilmelidir.

3.4 Genel bakım
Probları sıcak hava veya kimyasal otoklav kullanarak sterilize etmeyin.
Cihazı temizlemek için eritken veya alkol kullanmayın.
Problar ve ambalajları steril bir biçimde teslim edilmez ve hastalar üzerinde kullanılmadan
önce sterilize edilmelidir.
Problar başka bir hastada veya aynı hastanın diğer gözünde kullanılmadan önce
temizlenmelidir.
Ölçümün doğru yapılmadığından şüpheleniyorsanız cihaz ile birlikte temin edilen uygun
ölçüyü kullanarak propları test edin. Sonuç negatif olursa veya işleyiş düzensizse cihazı
kullanmayın ve bir servis teknisyenine başvurun.

3.5 Biyometri taraması

Probu nemli korneaya hafifçe uygulayın ve probun normal geometrik biçimini
değiştirmemeye dikkat edin.
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Pakimetri taraması

Ucun temas halinde olması için gerekli minimum basıncı kullanarak probu hastanın
korneasına hafifçe uygulayın.

3.7 Ayak pedalı

Ayak pedalını, kablosundan tutarak kaldırmayın veya taşımayın.
Ayak pedalını otoklav içinde sterilize etmeyin.
Ayak pedalı ameliyathanede kullanılabilecek kadar su geçirmez değildir.
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SEMBOLLER

Aşağıdaki tablo çeşitli IEC onaylı sembolleri ve bu sembollerin anlamlarını
açıklamaktadır. Yeterli alan bulunmadığında bu semboller tıbbi cihazlar üstünde kullanılır
ve böylece bilgi ve uyarılar basit ve hızlı bir biçimde kullanıcıya aktarılır. Özel açıklamalar
yapmak için bazen bir ya da daha fazla sembol birleştirilir.
Bunlar Janus etiketinde kullanılan sembollerdir. Kullanıcı, üniteyi kullanmadan önce,
tabloda gösterilen sembolleri ve bu sembollerin anlamlarını iyice öğrenmelidir.
EN TARAFINDAN ÇIKARILAN SEMBOLLER
SEMBOL

AÇIKLAMA

SEMBOL

DALGALI AKIM

AÇIKLAMA
KULLANIM KILAVUZUNA
BAKIN

DOĞRU AKIM

ELEKTRİKLİ VE
ELEKTRONİK CİHAZLARIN
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

AYAK PEDALI

ÜRETİCİ

UYGULANAN BÖLÜM TİP
B

ÜRETİM TARİHİ
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GENEL BİLGİ

Doğal kristal pizoelektrik etki ilk kez 1880 yılında Pierre ve Jacques Curie tarafından
incelenmiştir. Belirli tipteki kristallerin (kuartslar, turmalin), mekanik olarak şekli
bozulduğunda, bir iç elektrik alanı oluşturduğunu ortaya koymuşlardır. Tam tersine, bir
elektrik alanı eklendiğinde de kristallerde bir mekanik şekil bozukluğu meydana
gelmektedir. Uygun bir kutuplaştırma işlemi yapılan bazı seramikler doğal kristallerin
pizoelektrik özelliklerini kazanmaktadır. Yeni teknoloji kullanılarak elde edilen bu
seramiklere pizoelektrik denir. Biyometrik probun içinde, bir elektrik etkisi ile gerildiğinde
10 megahertz (saniyede 10 milyon titreşim) frekansında titreyen bir pizoelektrik seramik
bulunmaktadır. Seramik probun bu hareketi; korneayı, göz sıvısını ve sinyal yayılım yolu
boyunca karşılaşılan nesne ve dokuları geçen son derece düşük bir ultra ses dalgası
oluşturur. Ultra ses dalgası engelleri kısmen geçer ve bunlar tarafından kaynağa (proba)
doğru kısmen yansıtılır. Yansıtılan bu enerjinin proba geri dönmesi belirli bir miktar
zaman alır ve bu süre engellere olan mesafe ile orantılıdır. Bu süreyi ölçmek ve yankı
hızına ilişkin deneysel bilgi, nesne (örneğin retina) ile emitör (probun ucu) arasındaki
mesafenin matematiksel olarak hesaplanmasını mümkün kılmaktadır. Geri gönderilen
yankının özellikleri, bu yankıların hesaplama (otomatik kazanım) yapmaya elverişliliğini
tespit eden bir mikro işlemci ile işlenir.

5.1 Sistem açıklaması

Janus ultra ses cihazı – OPTIKON 2000 – gözün eksen uzunluğunu ve bir kataraktın
çıkarılmasının ardından görüşü düzeltmeye uygun olan lensi hesaplamak ve kornea
kalınlığını ölçmek için kullanılan bir cihazdır.
Bu cihaz; güzel ve işlevsel tasarımı ile birlikte güvenilirliği, çok yönlülüğü, kesin çözüm
sunması ve kolay kullanımı ile dünya piyasasında bulunan benzer diğer cihazlar arasında
eşsizdir. Cihazın temel fonksiyonları ayak pedalı, fare, klavye ve dokunmatik ekran
kullanılarak etkinleştirilir.
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Şekil 1: Janus ön panel: 1- Harici güç bloğu için bağlantı noktası; 2- Ayak pedalı bağlantı noktası; 3USB girişi; 4- Cihazın açık olduğunu gösteren LED sinyaller; 5- Prop girişi.
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Ultra ses cihazının temel özellikleri:

5.1.1 Biyometri taraması
• Kesinlik
İmplantların farklı malzemelerine bağlı olarak psödofakik gözler için farklılaştırılmış
ölçümler.
• Güvenlik
İncelenen göz tipine (normal, psödofakik, vb.) ilişkin ölçümleri kabul etmek için otomatik
kriter.
• Batırarak ölçüm
Batırma taramalarını doğru yapmak için küçük kase.
• Yeni nesil formüller
Ağır ametropi bulunan gözlerde veya refraktif ameliyat yapılan gözlerde bile doğru
ölçümler.

5.1.2 Pakimetri taramaları
• Duyarlılık
100µm’ye kadar olan kornea kalınlıkları otomatik olarak algılanır
• Çok yönlülük
Kişiselleştirilmiş kornea haritaları.
• Güvenlik
Yetersiz, standart sapmaların bulunduğu ölçümlerin tekrar hesaplanabilmesi.
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5.2 Özellikler
Üretici:

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

Model:

Janus Bio/Pachymeter

Yasal Uygunluk:

Tıbbi cihazlara yönelik 93/42/CEE yönetmeliği

Teknik standartlar:

EN 60601-1
EN 60601-1-1
EN 60601-1-2

5.2.1 Çevresel özellikler
Saklama:

Sıcaklık aralığı: –10°C - +70°C
Nem aralığı: %10 - %100 (yoğunlaşmayan)

Kullanırken:

Sıcaklık aralığı: +10°C - +35°C
Nem aralığı: %30 - %75.

5.2.2 Elektrik özellikleri
Güç kaynağı:

12VS (harici güç bloğu) o 5VS (USB)

Güç tüketimi:

3.2W
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Teknik özellikler

Genel
Kazanım

Değişken, en fazla 130dB

Ses sinyalleri

Evet

Biyometri taraması
Prop:

Sabitleme ışığı ile pizoelektrik
ses ölçümü sürgüsüne takılabilir

Frekans

Yakl. 10 MHz

Ölçüm derinliği:

1 ila 60 mm

Elektrik çözünürlüğü:

Yakl. 15 mikron

İşletim modaları:

Fakik, katarakt, afakik,
psödafakik, manuel

Lens tipi:

PMMA, akrilik, silikon, “kullanıcı açıklaması.”

Hız:
tarafından düzenlenebilir

Her segment için önceden ayarlanmış veya kullanıcı

Diğer ayarlar:

Silikon yağ ile göz

Ölçümler

Ortalama 15 ölçüm ve standart sapma

Ölçüm modları:

Otomatik ve manuel.

Hesaplama Formülleri:

SRKII, Haigis, Holladay, Hoffer Q, SRK/T, Post-Refraktif
(Camellin-Calossi)
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Pakimetri taraması
Prop:

Pizoelektrik

Frekans:

yakl. 50MHz

Ölçüm derinliği:

Otomatik modda 100 ila 1000µm arasında

Çözünürlük:

yakl. 0.5µm

Klinik kesinlik

:

±5µm

Kullanılabilir haritalar:

5 önceden tanımlanan + 5 düzenlenebilir

Harita başına nokta sayısı:

Maksimum 49

İşletim modları:

Otomatik ve manuel

Hesaplama Formülleri:

ΔIOP ses ölçümü

Minimum PC Gereklilikleri
CPU:

Intel Atom Dual Core N2800 1,65GHz

RAM:

1GB DDR3

HD:

320Gb

Ekran:

10.1"WSVGA 1024x600

USB bağlantı noktaları:

1 x USB 2.0

İşletim sistemi:

Windows XP
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5.2.4 Yan cihazlar ve bağlantılar
Janus sistemi Windows İşletim Sistemine sahip 32 bit PC üzerine kuruludur ve bu sayede
bilgisayarın desteklediği tüm aksesuarlar ile kullanılabilir: yazıcılar, modemler, video
projektörleri, video yazıcıları, yedekleme üniteleri, yerel internet ağları, vb.

5.2.5 EN 60601-1 Yönetmeliği ile uyumlu olan cihazın sınıfı
•
•
•

Elektrik çarpmasına karşı koruma türü: Sınıf I
Su girmesi ile zarar oluşmasına karşı koruma türü: IPX1
Yanıcı anestetiklerden oluşan bir karışımın bulunduğu uygulamalardaki güvenlik
seviyeleri: uygun değil

5.2.6 Dahil edilen parçalar
•
•

Prop çıkışı
Elektrik çarpmasına karşı koruma seviyesi: B

5.2.7 Ayak pedalı
•
•

Ağırlık: 0,212 Kg
Su girmesi ile zarar oluşmasına karşı koruma türü: IPX2

5.2.8 Cihazın ebatları
Yükseklik :
Genişlik:
Derinlik:
Ağırlık:

32 mm
205 mm
120 mm
530 g

NOT:
1) Ağırlık ve ebatlar yaklaşık değerlerdir.
2) Özellikler, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
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5.3 Elektromanyetik uygunluk çizelgeleri
5.3.1 Üreticinin el kitabı ve bildirimleri – Elektromanyetik emisyonlar
Janus, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan bir elektromanyetik ortamda çalışacak şekilde
tasarlanmıştır. Cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamak müşterinin ya da Janus
operatörünün sorumluluğundadır.
Emisyon testi

Uygunluk

RF Emisyonları
CISPR 11

Grup 1

RF emisyonları
CISPR 11
Harmonik emisyonlar
EN 61000-3-2

Voltaj
dalgalanmaları/titreşim
emisyonları
EN 61000-3-3

Kod. 141012TR
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Janus, sadece iç işletimi için RF
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emisyonu son derece düşüktür ve
muhtemelen yakındaki elektronik
cihazlarda parazit oluşturmaz.

Sınıf B
Sınıf B

Janus, iç mekanlar ve doğrudan
düşük voltajlı güç kaynaklarının
kullanıldığı, iç mekan kategorisine
giren kamu binaları da dahil olmak
üzere tüm ortamlarda kullanılabilir.
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5.3.2 Üreticinin el kitabı ve bildirimleri – Elektromanyetik bağışıklık
Janus ünitesi, aşağıda tarif edilen bir elektromanyetik ortamda çalışacak şekilde
tasarlanmıştır. Müşteri veya Janus operatörü, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasından
sorumludur.
Bağışıklık testi
elektrostatik
boşalma (ESD)
EN 61000-4-2

EN 60601 Test seviyesi
Temas ile ±6 kV
±8 kV hava

Uygunluk seviyesi
Temas ile ±6 kV
±8 kV hava

EFT/Patlama
EN 61000-4-4

Güç kaynağı hatları için ±2 kV
Giriş/Çıkış hatları için ±1 kV

Şok voltajları
EN 61000-4-5

±1 kV diferansiyal mod
± 2kV ortak mod
0.5 devre için U T ) olarak <%5
U T (>%95 düşüş
5 devre için U T ) olarak %40 U T
(%60 düşüş
25 devre için U T ) olarak %70
U T (%30 düşüş
5 saniye için U T ) olarak <%5
U T (>%95 düşüş
3 A/m

Güç kaynağı hatları için ±2
kV
Giriş/Çıkış hatları için ±1 kV
±1 kV diferansiyal mod
± 2kV ortak mod
0.5 devre için U T ) olarak
<%5 U T (>%95 düşüş
5 devre için U T ) olarak %40
U T (%60 düşüş
25 devre için U T ) olarak %70
U T (%30 düşüş
5 saniye için U T ) olarak <%5
U T (>%95 düşüş
Uygulanamaz
Cihaz, manyetik alanlara
duyarlı bileşenler
içermemektedir.
3 Veff

Güç girişi
hatlarında voltaj
düşüşleri, kısa
süreli kesintiler ve
voltaj değişimleri
EN 61000-4-11

Manyetik alan
frekansı (50/60
Hz)
EN 61000-4-8
Yürütülen RF
EN 61000-4-6
Yayılan RF
EN 61000-4-3

3 Veff
150 kHz ve 80 MHz arasında
3V/m
80 MHz ve 2.5 GHz arasında

3V/m

Elektromanyetik ortam - Kılavuz
Zeminler ahşap, beton ya da seramik
olmalıdır. Zeminler sentetik malzeme ile
kaplıysa bağıl nem en azından %30
olmalıdır.
Şebeke voltajının kalitesi bir mesleki ortam
veya hastane ortamındaki ile aynı olmalıdır.
Şebeke voltajının kalitesi bir mesleki ortam
veya hastane ortamındaki ile aynı olmalıdır.
Voltaj kalitesi bir mesleki ortam veya
hastane ortamındaki ile aynı olmalıdır.
Janus kullanıcısı güç kaynağında bir sorun
olduğunda dahi çalışmasının yarım
kalmamasını isterse Janus'u UPS veya
aküler ile kullanmalıdır.
.
Manyetik alan frekanslarının bir mesleki
ortam veya hastane ortamındaki seviyelere
sahip olması gerekir.
Mobil ve portatif RF iletişim cihazları,
kabloları da dahil olmak üzere Janus
ünitesinin yakınında ya da vericinin frekansı
için geçerli olan denklem ile hesaplanmış
önerilen ayrıştırma mesafesi dahilinde
kullanılmamalıdır.
Önerilen ayrıştırma mesafesi:
d= 1.2
P
d= 1.2
P 8
d= 2.3
P 8
P, verici üreticisine göre, vericinin Watt (W)
cinsinden maksimum nominal güç çıkışıdır
ve d ise metre (m) cinsinden önerilen
ayrıştırma mesafesidir. RF vericilerinin
elektromanyetik saha araştırması ile
belirlenen alan yoğunluğu her bir frekans
seviyesindeki uygunluk seviyesinden daha
düşük olabilir.
Aşağıdaki sembol ile işaretlenmiş cihazların
yakınında parazit oluşabilir:
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NOT:
U T , test seviyesini uygulamadan önceki a.c. şebeke voltajıdır.
Not 1: 80 MHz ve 800 MHz’de en yüksek frekans seviyesi uygulanır.
Not 2: Bu prensipler tüm durumlar için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma
çekimden ve yapılardan, nesnelerden ve insanlardan yansımadan etkilenir.
a.
Telsiz telefonlar (cep telefonları ve kablosuz telefonlar) için baz istasyonları, amatör
radyo ekipmanı, AM ve FM radyo vericileri ve TV vericileri gibi sabit vericiler için alan
şiddeti teorik olarak veya kesin bir biçimde bilinemez. Sabit RF vericilerinin
oluşturduğu bir elektromanyetik alanı değerlendirebilmek için söz konusu alana
yönelik yapılan bir elektromanyetik araştırma dikkate alınmalıdır. Eğer Janus’un
kullanıldığı sahada ölçülen alan şiddeti geçerli uygun seviyeleri (yukarıya bakın)
geçerse Janus'un işleyişi kontrol edilmelidir. Anormal bir performans tespit edilirse
diğer önlemlerin alınması gerekli olabilir, örneğin Janus cihazının yönü veya
pozisyonu değiştirilebilir.
b.
150 kHz ve 80 MHz arasındaki frekans aralıklarındaki alan şiddeti 3V/m’den daha
düşük olmalıdır.

5.3.3 Mobil ve portatif telsiz iletişim araçları ile Janus arasında önerilen
ayrıştırma mesafeleri
Janus, RF yayan RF seslerinin kontrol edildiği bir elektromanyetik alanda çalışacak
şekilde tasarlanmıştır. Janus müşterisi veya operatörü, telsiz iletişim araçlarının
maksimum çıkış güçleri açısından dikkate alındığı aşağıdaki bölümde de önerildiği üzere
mobil ve portatif RF iletişim araçları (vericiler) ile Janus arasında minimum bir mesafe
olmasını sağlayarak parazit oluşumunun önlenmesine katkı sağlayabilir.
Belirtilen vericiye ait Verici frekansı ayrıştırma mesafesi (m)
maksimum güç çıkışı 150 kHz ve 80 MHz 80 MHz ve 800 MHz
(W)
arasında
arasında
d= 1.2
P
d= 1.2
P
0.01
0.12
0.12
0.1
0.38
0.38
1
1.2
1.2
10
3.8
3.8
100
12
12

800 MHz ve 2.5 GHz
arasında
d= 2,3
P
0.23
0.73
2.3
7.3
23

Maksimum çıkış gücü yukarıda bulunmayan vericiler için önerilen metre (m) cinsinden
ayrıştırma mesafesi d, vericinin frekansı için geçerli olan, vericinin Watt (W) cinsinden
maksimum nominal çıkış gücünün verici üreticisine göre P olduğu denklem kullanılarak
hesaplanabilir.
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5.4 Devre şemaları
OPTIKON 2000 S.p.A. talep üzerine hazır devre şemaları yapabilir, ayarlama yapmak için
bir bileşenler, açıklamalar, talimatlar listesi oluşturabilir ya da cihazı kurmak veya
onarmakla yetkili olan kalifiye teknik personelin diğer konularda bilgi vererek yardımcı
olmasını sağlayabilir.
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KURULUM
6.1 Giriş

Bu bölüm, Janus ünitesini kurmak ve ünitenin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamak
için uygulanması önerilen işlemi açıklamaktadır.
Cihazın düzgün bir biçimde çalıştığından emin olmak için kurulumdan sonra yapılacak
olan işletimsel kontrollerin belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir ve bu kontroller diğer
teşhis koyma işlemleri için önerilen bir çalışma veya teşvik olarak görülmemelidir. Ultra
ses cihazını işletime almak için bir dizi bağlantı kablosu, pedal ve prop hazırlanmalıdır.
Kurulum ve işletim talimatlarını birebir uygulayın ve her seferinde bir adımı gerçekleştirin;
cihazı en iyi biçimde kullanmak için gerekli bilgiye kısa sürede sahip olacaksınız.

6.2 Ambalajı açma ve ilk denetim
Ünite, teslimat sırasında oluşabilecek hasarların önlenmesi amacıyla paketlenmiştir.
Ambalajı açın ve içindekileri kontrol edin. Açarken tüm parçaları dikkatlice çıkarın.
Ambalaj malzemesini keserken parçalara zarar vermemeye dikkat edin. Cihaz,
gönderilmeden önce mekanik ve elektronik olarak özenle kontrol edilmiştir. Kutuyu
açmadan önce ambalajın kendisinin ve içindekilerin hasar görmediğinden emin olun.
Taşıma sırasında bir hasar oluşması durumunda taşıyıcıyı, satıcıyı ya da doğrudan
onarım için gerekli işlemleri yapacak veya cihazı ya da cihazın parçalarını değiştirecek
OPTIKON 2000 satış ofisini bilgilendirin.
Ambalajın içinde Janus cihazının yanı sıra, bazıları standart olarak bazıları da opsiyonel
olarak bulunan şu parçalar bulunur:
•
•
•
•
•
•

N°1
N°1
N°1
N°1
N°1
N°1

Konsol
Ayak pedalı
USB Kablosu
AC/DC güç kaynağı
Test cihazı ile birlikte prop altlığı
Kullanma kılavuzu
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6.3 Kurulum prosedürü
NOT
Yeniden kullanılabilir propları ve aksesuarları dezenfekte etmek operatörün
sorumluluğundadır
Sistemi kurmak için aşağıdaki talimatları uygulayın:

Yazılım kurulumu:
•
•
•
•
•

Gerekirse, Janus yazılımı sürümlerini kaldırın (yazılımı, Windows kontrol
panelindeki işlemleri uygulayarak kaldırın).
Kurulum CD’sini yazılımı kullanacağınız bilgisayara takın (paragraf 3.3’te bulunan
elektrik ile ilgili uyarıları okuyun).
Kurulum CD’sindeki ana kurulum dosyasında bulunan Setup.exe programını
çalıştırarak Janus yazılımını kurun.
Program otomatik olarak kurulacaktır – talimatları uygulamanız ve tüm istekleri
onaylamanız yeterli olacaktır.
Kurulum tamamlandığında Masaüstünde Janus simgesi görünecektir. Yazılımı
çalıştırmak için bu simgeye çift tıklayın.

Janus konsolunun kurulumu:
•
•

•
•
•

Janus ünitesini, kullanacağınız bilgisayarın yanına, düz bir yüzeye yerleştirin.
Temin edilen USB kablosunu Janus ünitesine ve bilgisayarınızın USB2.0 girişine
takın.
Bilgisayarın USB girişi Janus ünitesinin çalışması için gerekli olan akımı
sağlayamıyorsa kırmızı bağlantı parçasını bilgisayara takmayı deneyin.
Bilgisayar hala yeterli akım sağlayamıyorsa temin edilen harici güç bloğunu
kullanın.
Prop altlığını çalışacağınız alanın yakınına yerleştirin ve propları dikkatlice takın.
Kullanılacak probu Janus ünitesine bağlayın.
Gerekirse, taramaları uzaktan başlatabilmek ve durdurabilmek için ayak pedalını
Janus ünitesine bağlayın.
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1
4
2

6
7
8

5

3

Şekil 2: Çeşitli Janus bileşenleri için bağlantılar: 1-PC; 2–USB Kablosu; 3-Ayak pedalı; 4–Güç bloğu;
5–Konsol; 6–Pakimetri probu; 7–Biyometri probu; 8–Prop altlığı.

6.4 Ses sinyalleri
Janus yazılımı şu durumlarda ses sinyalleri verir:
• Pakimetri probu ayarlandığında.
• Otomatik olarak bir pakimetri taraması alındığında.
• Pakimetri haritası doldurulduğunda.
• Otomatik olarak bir biyometri taraması alındığında.
• Biyometri haritası doldurulduğunda.
• Her pakimetri okumasının alınmasının ardından bir ses sinyali oluşturulur, ama
bu sadece, “Ayarlar” menüsündeki fonksiyon “Belirtilen kalınlık” seçeneği
seçiliyse gerçekleşir (bkz. paragraf 7.1.4).
Ses sinyallerini kullanabilmeniz için yazılımın kurulu olduğu bilgisayara hoparlör
takmalı ve sesi açık tutmalısınız.
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İŞLETİM TALİMATLARI
7.1 Kullanıcı arayüzü

7.1.1 Ana menü

Şekil 3: Başlangıç ekranı

Grafik kullanıcı arayüzü, çeşitli cihaz fonksiyonlarına erişebileceğiniz bir başlangıç
ekranıdır.
• Biyometri
Biyometri menüsüne girer
• Pakimetri
Pakimetri menüsüne girer
• Hasta
Hasta veri tabanını açar
• Test
Test veri tabanını açar
• Ayarlar
Genel ayarlar ve kuruluş ayarlarını barındıran pencereyi açar.
• Operatör
Operatör veri tabanını açar
•
Yazılımın bilgi penceresini açar
•
Janus yazılımını kapatır
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7.1.2 Hasta veri tabanı

Şekil 4: Hasta veri tabanının kullanımı

Hasta veri tabanı penceresi açıldığında çeşitli işlemler yapılabilir:
• Yeni Hasta: Adı, Soyadı (zorunlu) ve bir dizi ek bilginin yer alacağı yeni bir hasta
profili oluşturur.
• Hasta Silme: Seçilen hastayı veri tabanından çıkarır.
• Güncelle: Hasta profilinde yapılan tüm düzenlemeleri kaydeder.
• Mevcut veri tabanı: Mevcut veri tabanını gösterir; isterseniz
tuşuna basarak
başka bir veri tabanı seçebilirsiniz.
• Seç: Sol tarafta vurgulanmış olan hastayı seçer ve başka bir hasta profili seçilene
kadar yapılacak olan tüm testleri bu hastanın profiline kaydeder.
Operatör bir hasta seçmezse yazılım <anonim> kullanıcı seçecektir.

Şekil 5: Veri tabanından bir hasta seçme
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7.1.3 Test veri tabanı

Şekil 6: Veri tabanının kullanımı

Test Seçme penceresinde aşağıdaki işlemler yapılabilir:
• Sil: Bir testi listeden çıkarır.
• Seç: Sol tarafta seçilen testi onaylar.
tuşuna
• Mevcut veri tabanı: Mevcut veri tabanını görüntüler ve gerektiğinde
basıldığında başka bir veri tabanı seçer.
• Güncelle tuşu: Değişiklikleri test bilgisine kaydeder.
• Hasta satırındaki Değiştir tuşu: Vurgulanan teste başka bir hastayı atar.
• Operatör satırındaki Değiştir tuşu: Vurgulanan teste başka bir operatörü atar.
• Önizleme penceresi: Testin bir parçası olan her ölçümün grafiklerini görüntüler.

Şekil 7: Biyometri testleri veri tabanının kullanımı
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Şekil 8: Pakimetri testleri veri tabanının kullanımı

7.1.4

Genel ayarlar

Şekil 9: Genel ayarlar penceresi

Bu pencerede, makinenin çeşitli işletim parametreleri ayarlanabilir.
• Ayak düğmesi için ses çal seçeneği seçerseniz ayak pedalına her bastığınızda
yazılım bir ses sinyali gönderir.
• Her ölçümde ses çal seçeneğini seçerseniz her ölçüm alımında yazılım bir ses
sinyali gönderir.
• Son ölçümde farklı bir ses çal seçeneğini seçerseniz son ölçüm alındığında
yazılım öncekilerden farklı bir ses sinyali gönderir.
• Başlangıçta çöz seçeneğini seçerseniz yazılım, biyometri veya pakimetri
menüsüne girerken Çöz moduna girecektir.
• Belirtilen kalınlık seçeneğiniz seçerseniz yazılım, pakimetri ölçümü alınır alınmaz
bunu bildirecektir.
• Kornea katmanı algılama seçeneğini seçerseniz yazılım, pakimetri filtrelerini
çıkaracaktır. Bu fonksiyon sadece manuel modda geçerlidir.
• Biyometri Ayarları veya Pakimetri Ayarları’na basmak sizi biyometri ve
pakimetri menülerindeki genel ayarlara yönlendirecektir (bkz. Şekil 13 ve Şekil 21).
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7.1.5 Kuruluş ayarları

Şekil 1: Kuruluş ayarları penceresi

Bu pencerede, çıktıların başlığında bulunacak tüm bilgiler girilebilir.
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7.1.6 Biyometri

Şekil 11: Biyometri menüsü

Ünite bilgisayara bağlandıysa (monitörün sağ alt kısmındaki daire yeşil olur) aşağıdaki
işlemler yapılabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

: Hasta veri tabanına erişim.
: Testin (OO, OD, OS) uygulanacağı gözü seçme.
Ana: Ana menüye dönüş.
IOL: IOL hesaplamayı etkinleştiren pencereye erişim.
Çöz (Dondur durumunu değiştir): Alımı başlat ya da durdur.
Kaydet: Testi kaydetme.
Test: Veri tabanına erişim.
Temizle: Mevcut ekranı yeni bir test için temizler.
Ayarlar: Biyometri menüsü ayarları penceresine erişim.
Silikon Yağ: Silikon yağ barındıran gözdeki ölçümleri hesaplama.
Batırma: Batırma yöntemini kullanarak ölçümü hesaplama.
Manuel: Manuel moddaki ölçümü hesaplama.
Fakik, Afakik, Psödafakik, Kataraktlı: Göz küresi içindeki lensin türüne göre ölçümü
hesaplama. Eğer psödafakik modda bir test yapılıyorsa Ayarlar penceresi (IOL
materyal hızı) içinde seçilen materyal dikkate alınacaktır.
Kazanım: Kazanım ölçümünü değiştirme (Ayarlar penceresinde de yapılabilir).
Eşik: Alım eşiğini değiştirme (Ayarlar penceresinde de yapılabilir).
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Şekil 12: Çalışma halindeki biyometri menüsü

Aşağıdaki tabloda 15’e kadar ölçüm görüntülenmektedir.
Ortalama eksen uzunluğu Orta eksen uzunluğu kutusu içinde gösterilmiştir.
Standart sapma Standart sapma σ içinde gösterilmiştir ve arka plan rengi değere göre
değişir.
Eksen uzunlukları için < 27 mm
Yeşil: σ < 0.1
Sarı: 0.1 ≤ σ < 0.2
Kırmızı: σ ≥ 0.2
Eksen uzunlukları için ≥ 27 mm
Yeşil: σ < 0,2
Sarı: 0,2 ≤ σ < 0,3
Kırmızı: σ ≥ 0,3
Standart sapma kutusunun σ sahip olduğu arka plan rengi, σ tarafından edinilen
değere göre değişir, ancak bunun teşhis ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.
15 ölçümden herhangi biri seçilebilir ve farenin sağ tuşu kullanılarak silinebilir.
Otomatik modda, ölçümler tablosu tamamlandıktan sonra, yapılacak tüm ölçümler,
standart sapmaya en kötü katkıyı yapanlar ile değiştirilecektir.
Manuel modda, ölçümler tablosu tamamlandıktan sonra, yapılacak tüm ölçümler, o sırada
seçili olanın (mavi kolon) yerine gelecektir.
Biyometri menüsü ayarlar penceresinde, ölçümleri belirleyen parametrelerden bazılarını
düzenlemek mümkündür
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Şekil 13: Biyometri menüsü ayarlar penceresi
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7.1.7 IOL hesaplama

Şekil 14: IOL hesaplama penceresi

IOL hesaplama penceresi, takılacak göziçi lensinin değerini otomatik olarak hesaplamayı
mümkün kılar. Aşağıda açıklanan şekilde düzenlenir:
• Göz verisi: Mevcut biyometri testinden elde edilen veriyi gösterir
• Keratometrik değişmezler: Kullanıcıya refraktif kornea gücünü (K1, K2) ve kornea
eğriliğinin (R1, R2) yarı çapını ekleme imkanı sunar.
• Formüller: Kullanıcıya çeşitli biyometrik hesaplama formülleri arasından seçim
yapma imkanı sunar.
• Lens verisi: Operatöre tercih edilen lensleri seçme imkanı sunan bir sonraki veri
tabanını açar.
• Refraktif Kornea Ameliyatı: operatöre, sadece post refraktif formül için belirli
parametreleri ayarlama imkanı sunar. Bu formül ile çalışılırsa operatör, kendisine
göze ait pakimetri değerlerini girme imkanı sunan pencereyi açmak için pakimetri
tuşuna basmalıdır.
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Şekil 15: Post refraktif formül uygulaması için pakimetri değerleri penceresi

•

IOL Editörü: operatöre, lens veri tabanına erişme, lensleri oluşturma, düzenleme
veya silme imkanı sunar

Şekil 2: IOL veri tabanı kullanımı

•
•

Hesaplanmış IOL: seçilen formülün sonucuna en yakın olan IOL okumalarını ve
buna ilişkin refraktif gücü görüntüler.
: Operatöre, hesaplama sonuçlarını yazdırma imkanı sunar.
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7.1.8 Pakimetri

Şekil 17: Pakimetri menüsü

Ünite bilgisayara bağlandıysa (ekranın sağ alt kısmındaki daire yeşil olur) operatör
aşağıdaki işlemleri yapabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

: Hasta veri tabanına erişim.
: Testin (OO, OD, OS) uygulanacağı gözü seçme.
Ana: Ana ekrana dönüş.
Çöz (Dondur durumunu değiştir): Alımı başlatma ya da durdurma.
Kaydet: Testi kaydetme.
Test: Veri tabanına erişim.
Temizle: Mevcut ekranı yeni bir test için temizler.
Ayarlar: Pakimetri menüsü ayarlar penceresine erişim.
Yazdır: Alınan pakimetri haritasını yazdırma.
Ayarlama: Cihazı ayarlamak. Bkz. paragraf 7.1.9.
Otomatik (Manuel durumunu değiştir): Otomatik ya da manuel moddaki ölçümleri
hesaplama.
Kazanım: Kazanımı düzenleme.
Eşik: Edinilen eşiği düzenleme.
Haritalar: Operatörün 5 tane önceden ayarlanmış ve 5 tane de düzenlenebilir
harita arasından birini seçebileceği harita menüsüne erişim.
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Şekil 18: Harita seçme menüsü

#1 bir User#5 arasından bir haritanın üzerine farenin sağ tuşu ile tıklayarak operatör,
kendisine özel bir harita oluşturma imkanı sunacak olan pencereye erişebilir.

Şekil 19: Düzenlenebilir harita oluşturma penceresi

Harita üzerine bir ölçüm noktası yerleştirmek için fare ile noktayı oluşturmak istediğiniz
yere tıklamanız yeterlidir. Ölçüm noktasını silmek için ise noktanın üzerine fare ile
tıklamanız yeterlidir. Harita oluşturma işlemleri sona erdiğinde haritayı kaydetmek ve bir
önceki menüye dönmek için OK tuşuna basın veya bir önceki menüye haritayı
kaydetmeden dönmek için İptal (Cancel) tuşuna basın.
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Cihazı pakimetri menüsünde kullanma
Operatör; Dondur/Çöz tuşunu veya ayak pedalını kullanarak ekranın sağ üst köşesinde
pakimetri probundan gelen sinyali görüntüleyebilir.

Şekil 20: Çalışma halindeki pakimetri menüsü

Operatörün pakimetri taramasını yapmak istediği gözdeki ilgili nokta harita üzerinde
vurgulanmıştır. Değer oluşturulduğunda bir sonraki nokta otomatik olarak görüntülenir ve
harita tamamlanana kadar bu şekilde sürekli devam eder.
Cihaz otomatik moddayken uç noktalar teknik açıdan geçerli pakimetri taraması olarak
kabul edilirse edinim durur. Birkaç saniye sonra edinim, haritadaki bir sonraki nokta ile
devam eder ve harita tamamlanana kadar bu şekilde devam eder.
Test tamamlandığında harita, ölçülen kornea kalınlığının gösterildiği alanın içinde renkli
halkalar görüntüleyecektir. Arka plan rengi her ölçüm için standart sapma değerini ifade
edecektir:
Yeşil: σ < 5
Sarı: 5 ≤ σ < 10
Kırmızı: σ ≥ 10
Ölçülen nokta ile oluşan arka plan rengi standart sapma değerine göre değişir,
ancak teşhis amaçlı uygulamalar için bunun bir önemi yoktur.
Gerçekleştirilen her pakimetri ölçümü ölçülen kornea kalınlığını (Kalınlık) ve standart
sapmayı (Stan. sap.) görüntüler
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Testin sonunda, merkezi kornea kalınlığının (CCT) değeri, haritanın yanındaki iki kutuda
ve ayrıca Goldman ses ölçümünde (∆IOP) düzeltici bir faktör olarak kullanılacak delta
basıncında görüntülenir.
Operatör, haritadaki noktalardan birini seçerek, ölçümü gerçekleştiren sinyali sonradan
görüntüleyebilir. Harita üzerindeki noktaya tıklandığında, operatörün işaretleri istediği
noktalara manuel olarak taşıyabileceği ve ardından yeni ölçümü kabul edebileceği bir
pencere açılır. Yeni değer, otomatik olarak harita üzerinde oluşturulanı değiştirecektir ve
küçük dairenin rengi yeşil olacaktır.
Manuel modda çalışırken işlemler aşağı yukarı aynı biçimde yapılır, sadece uç nokta
sinyaller otomatik olarak kesilmez. Edinimi durdurmak ve bir sonraki noktaya geçmek için
operatörün ayak pedalına (veya Dondur/Çöz tuşuna) basması gerekir. Edinim her
durduğunda sistem, operatörün sonradan onaylayabileceği veya düzeltebileceği daha
sonraki kornea uç noktalarını bulmaya devam edecektir. Bu modda standart sapma
hesaplanmamıştır, bu nedenle harita üzerindeki küçük halkaların tamamı yeşil olacaktır.
Operatör testin sonunda harita üzerinde çeşitli noktaları seçebilir, düzenleme penceresini
açabilir ve ölçümleri gerçekleştirmek için işaretleri yerleştirebilir.
Pakimetri menüsü ayarlar penceresinde operatör, ölçümleri belirleyen bazı parametreleri
değiştirebilir.

Şekil 21: Pakimetri menüsü ayarlar penceresi
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7.1.9 Pakimetreyi ayarlama
Operatör pakimetri menüsüne ilk kez girdiğinde ondan cihazı ayarlaması istenir.

Bu işlem, bir pakimetri probunun bir bardak su içine dikey bir biçimde ve altına
dokunmadan, yukarıdaki şemada gösterildiği gibi yerleştirilmesi ve operatörün monitör
üzerinde teste devam etmek istediğini belirtmesi ile yapılır.
Ayarlam işlemi başarılı bir biçimde sona ererse aşağıda gösterilen onaylama mesajı
görüntülenir.

Aksi takdirde, ayarlamanın başarılı olduğunu gösteren aşağıdaki mesaj görünecektir.

Bu mesaj çıkarsa probun hassas yüzeyinden küçük kabarcıkları çıkarmak için su içindeki
probu sallamayı deneyin ve “Ayarlama” tuşuna basarak ayarlama işlemini tekrarlayın.
Sorun devam ederse Optikon 2000 hizmet departmanı ile görüşün.
Pakimetri probu her değiştiğinde ve özel bir durum olmasa dahi pakimetrinin
düzgün bir biçimde çalışmasını garanti altına almak için operatörün cihazı düzenli
aralıklarla ayarlaması önemle tavsiye edilir.
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