
Seguinte

Instruções	de	utilização



2SeguinteAnterior

Índice
1.	 Introdução

2.	 Símbolos

3.	 Indicações	de	utilização

4.	 Uso	/	finalidade	do	instrumento

5.	 Breve	descrição	do	instrumento

6.	 Segurança

7.	 Instruções	de	limpeza	e	desinfecção

8.	 Condições	no	transporte,	armazenamento	e			 	

	 durante	a	utilização

9.	 Avisos	e	precauções

10.	Nomes	dos	controlos	e	componentes

Clique no índice para ir directamente para a secção desejada ou navegue utilizando os botões 

"Seguinte" e "Anterior" do lado direito. Ao clicar em "Página Inicial", volta a esta página.

Como parte da nossa política de desenvolvimento constante do produto, reservamos o direito de alterar as especificações em qualquer 

altura sem aviso prévio.

11.	 Instruções	de	utilização

	 Preparação da fonte de alimentação e da base

 Preparação da lâmpada de fenda portátil antes da utilização

 Preparação do doente

12.	 Resolução	de	problemas

13.	Mudança	da	lâmpada

14.	Manutenção	de	rotina	do	instrumento

15.	 Especificações	e	valores	nominais	dos	parâmetros	eléctricos

16.	 Especificações	técnicas

17.	Acessórios

18.	 Informação	para	contacto	e	relativa	à	embalagem

	 e	eliminação



3SeguintePágina Inicial Anterior

1. Introdução
Agradecemos	a	sua	compra	deste	produto	Keeler.

Leia	este	manual	cuidadosamente	antes	de	utilizar	a	lâmpada	de	fenda	Keeler

portátil	recarregável,	uma	vez	que	isto	garantirá	a	segurança	do	doente	e	o

melhor	desempenho	deste	instrumento	óptico	de	precisão.

A sua lâmpada de fenda Keeler portátil inclui:
•	Corpo	de	iluminação	da	lâmpada	de	fenda	portátil	e	sistema	óptico	de	ampliação

•	Base	de	carga

•	Fonte	de	alimentação	–	modo	comutação	para	todas	as	tensões/frequências

	 (Número	de	Peça	1941-P-7778)

•	Instruções	do	utilizador	e	guia	de	utilização	rápido

•	Pano	de	limpeza	da	lente

A	informação	contida	neste	manual	não	deve	ser	reproduzida,	no	todo	ou	em	parte,	

sem	autorização	prévia	por	escrito	do	fabricante.	O	fabricante	reserva-se	o	direito	de	

alterar	as	especificações	e	outras	informações	deste	documento	sem	aviso	prévio.	

Copyright	©	Keeler	Limited	2009.	Publicado	no	RU,	2009.

•	Corpo	de	iluminação	da	lâmpada	de	fenda	portátil	e	sistema	óptico	de	ampliação

A	informação	contida	neste	manual	não	deve	ser	reproduzida,	no	todo	ou	em	parte,	

sem	autorização	prévia	por	escrito	do	fabricante.	O	fabricante	reserva-se	o	direito	de	

alterar	as	especificações	e	outras	informações	deste	documento	sem	aviso	prévio.	

Por favor, leia e siga estas instruções 
cuidadosamente.
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2. Símbolos
	 Leia	as	instruções	do	utilizador	relativas	a	Avisos		

	 e	Precauções	e	a	informação	adicional

	 Isolamento	duplo

	 Protecção	Tipo	B	contra	choques	eléctricos

	 Consultar	as	Instruções	de	Utilização

	 Nome	e	endereço	do	fabricante

	 Este	símbolo,	indicado	no	produto	ou	na		

	 embalagem	e	instruções	do	mesmo,	indica	que		

	 o	produto	foi	lançado	no	mercado	depois	de		 	

	 Agosto	de	2005	e	que	não	deve	ser	tratado	como		

	 lixo	doméstico.

	 Manter	seco

	 Porta	de	entrada	de	alimentação

	 Frágil

	 Este	lado	para	cima

	 Material	próprio	para	reciclagem



5SeguintePágina Inicial Anterior

A	lâmpada	de	fenda	Keeler	PSL	Classic	é	um	biomicroscópio	de	

lâmpada	de	fenda	alimentada	por	corrente	alterna	destinado	a	

utilização	na	observação	ocular	do	segmento	anterior	do	olho,	

desde	o	epitélio	da	córnea	até	à	cápsula	posterior.	É	utilizado	

como	auxiliar	de	diagnóstico	de	doenças	ou	traumatismos	que	

afectam	as	propriedades	estruturais	do	segmento	anterior

do	olho.

Este	dispositivo	destina-se	a	ser	utilizado	apenas	por	

profissionais	de	cuidados	de	saúde	que	possuam	formação	

adequada	e	devidamente	autorizados.

	

3. Indicações de utilização
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A	lâmpada	de	fenda	é	um	instrumento	que	consiste	numa	fonte	

luminosa	que	pode	ser	focada	de	modo	a	fazer	incidir	um	feixe	

de	luz	fino	(fenda)	no	olho.	A	lâmpada	é	utilizada	juntamente	

com	um	biomicroscópio.	A	lâmpada	facilita	o	exame	do	

segmento	anterior	do	olho	humano,	ou	das	estruturas	frontais	

e	segmento	posterior,	que	inclui	a	pálpebra,	esclera,	conjuntiva,	

íris,	cristalino	(lente	natural)	e	córnea.	O	exame	binocular	com	

a	lâmpada	de	fenda	oferece	uma	visualização	estereoscópica	

ampliada	e	detalhada	da	estrutura	do	olho,	o	que	permite	o	

diagnóstico	anatómico	de	várias	condições	clínicas	do	olho.

4. Uso / finalidade do instrumento
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A	lâmpada	de	fenda	Keeler	portátil	inclui	um	sistema	de	

biomicroscópio	manual	iluminado,	portátil	e	recarregável,	e	

uma	base	de	carga	de	mesa	que	é	alimentada	por	uma	fonte	de	

alimentação	de	baixa	tensão	(12	V).

A	unidade	manual	tem	incorporada	uma	bateria	de	ião	de	lítio	

recarregável	que	alimenta	o	sistema	de	iluminação.	O	sistema	

de	iluminação	e	os	alvos	são	activados	por	meio	de	um	gatilho	

de	duplo	clique	localizado	na	parte	dianteira	do	punho.	Para	

aumentar	ou	diminuir	a	intensidade	de	luz	existe	um	reóstato	

situado	abaixo	das	oculares,	na	parte	posterior	do	punho.

O	sistema	óptico	de	ampliação	10	x	e	16	x	é	controlado	por	meio	

de	uma	alavanca	situada	sob	as	oculares	ajustáveis.

A	lâmpada	de	fenda	Keeler	portátil	inclui	um	sistema	de	

biomicroscópio	manual	iluminado,	portátil	e	recarregável,	e	

uma	base	de	carga	de	mesa	que	é	alimentada	por	uma	fonte	de	

A	unidade	manual	tem	incorporada	uma	bateria	de	ião	de	lítio	

recarregável	que	alimenta	o	sistema	de	iluminação.	O	sistema	

de	iluminação	e	os	alvos	são	activados	por	meio	de	um	gatilho	

de	duplo	clique	localizado	na	parte	dianteira	do	punho.	Para	

aumentar	ou	diminuir	a	intensidade	de	luz	existe	um	reóstato	

situado	abaixo	das	oculares,	na	parte	posterior	do	punho.

O	sistema	óptico	de	ampliação	10	x	e	16	x	é	controlado	por	meio	

de	uma	alavanca	situada	sob	as	oculares	ajustáveis.

5. Breve descrição do instrumento
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6. Segurança
A	lâmpada	de	fenda	Keeler	portátil	foi	concebida	e	construída	

em	conformidade	com	a	Directiva	93/42/CEE	da	CE	e	as	normas	

de	qualidade	da	série	ISO	9000	e	EN	46000.	

A	marcação										(Comunidade	Europeia)	certifica	que	a	

lâmpada	de	fenda	está	em	conformidade	com	as	disposições	dos	

Anexos	I,	VI,	e	VII	da	Directiva	93/42/CEE	da	CE.

Os	processos	de	produção,	teste,	arranque,	manutenção	e	

reparações	são	efectuados	em	rigorosa	conformidade	com	a	

legislação	e	as	normas	de	referência	internacionais	aplicáveis.	
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6. Segurança
Quando	utilizar	o	instrumento,	siga	rigorosamente	todas	as	medidas	

relevantes	de	prevenção	de	acidentes	estabelecidas	por	lei	para	

garantir	a	segurança	do	doente.

Está	demonstrado	que	a	exposição	dos	olhos	a	fontes	de	luz	intensa	

durante	períodos	prolongados	representa	um	risco	de	lesão	fótica	

da	retina.	Muitos	instrumentos	oftálmicos	iluminam	o	olho	com	uma	

luz	intensa.	Os	níveis	de	iluminação	da	lâmpada	de	fenda	Keeler	

são	continuamente	ajustáveis	desde	um	valor	máximo	até	zero.	

Além	disto,	o	sistema	de	iluminação	tem	um	filtro	de	infra-vermelho	

incorporado,	para	reduzir	os	níveis	de	radiação	infra-vermelha.

Não	foram	identificadas	lesões	retinianas	visíveis	em	consequência	

da	utilização	de	lâmpadas	de	fenda	Keeler;	contudo,	o	risco	pode	ser	

maior	para	crianças	jovens	e	pessoas	com	doenças	oculares.	O	risco	

também	pode	aumentar	ligeiramente	se	a	pessoa	a	ser	examinada	

tiver	sido	submetida	a	exposição	ao	mesmo	instrumento	ou	a	outro	

instrumento	oftálmico	que	use	uma	fonte	de	luz	visível	intensa	

durante	as	24	horas	precedentes.	Isto	aplica-se	particularmente	no	

caso	de	o	olho	ter	sido	exposto	a	fotografia	retiniana.	

              Aviso. A	luz	emitida	por	este	instrumento	é	potencialmente	

perigosa.	Quanto	maior	for	o	tempo	de	exposição,	tanto	maior	o	

risco	de	dano	ocular.	A	exposição	à	luz	máxima	emitida	por	este	

instrumento	excede	as	directrizes	de	segurança	ao	fim	de	44	minutos.

Figura 1: Saída espectral relativa do PSL Classic

Quantidade Valor
Medido

Limite do 
Grupo 2

Passa / 
Falha

Grupo 2

Comentários

Eir-cl 54,82	mW	cm-2	 100	mW	cm-2	 Passa -

LA-r 38,0	mW	sr-1	cm-2	 10	J	cm-2	 Passa, com 
limite de 
exposição

Limite	de	
exposição	44	

minutos
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6. Segurança
A	declaração	seguinte	é	fornecida	para	os	clientes	dos	EUA	e	refere-se	às	directrizes	

da	FDA	relativas	à	Lâmpada	de	Fenda.

Uma	vez	que	a	exposição	a	luz	intensa	prolongada	pode	danificar	a	retina,	a	

utilização	do	dispositivo	para	exame	ocular	não	deve	ser	desnecessariamente	

prolongada	e	o	brilho	não	deve	exceder	o	necessário	para	proporcionar	uma	

visualização	clara	das	estruturas	alvo.	Este	dispositivo	deve	ser	utilizado	com	filtros	

que	eliminem	a	radiação	UV	(<	400	nm)	e,	sempre	que	possível,	os	filtros	devem	

eliminar	a	luz	azul	de	comprimento	de	onda	curto	(<	420	nm).

A	dose	de	exposição	retiniana	que	causa	perigo	fotoquímico	é	dada	pelo	produto	

da	radiância	e	do	tempo	de	exposição.	Se	o	valor	da	radiância	for	reduzido	para	

metade,	será	necessário	um	tempo	duas	vezes	superior	para	atingir	o	limite	de	

exposição	máxima.

Apesar	de	não	terem	sido	identificados	perigos	de	radiação	óptica	agudos	para	as	

lâmpadas	de	fenda,	recomenda-se	que	a	intensidade	da	luz	dirigida	para	o	olho	do	

doente	seja	limitada	ao	mínimo	necessário	para	o	diagnóstico.	Crianças	de	tenra	

idade,	pessoas	afáquicas	e	com	doenças	de	olhos	estão	sujeitas	a	maior	risco.	O	

risco	também	pode	aumentar	se	a	pessoa	a	ser	examinada	tiver	sido	submetida	

a	qualquer	exposição	ao	mesmo	instrumento	ou	a	qualquer	outro	instrumento	

oftálmico	que	use	uma	fonte	de	luz	visível	durante	as	24	horas	precedentes.	Isto	

aplica-se	particularmente	se	o	olho	tiver	sido	exposto	a	fotografia	retiniana.



11SeguintePágina Inicial Anterior

Este	instrumento	só	deve	ser	limpo	por	métodos	de	limpeza	manual	

que	não	envolvam	a	imersão	do	mesmo,	como	se	descreve	a	seguir.	Não	

efectue	a	autoclavagem	do	instrumento,	nem	o	mergulhe	em	fluidos	de	

limpeza.	Desligue	sempre	da	fonte	de	alimentação	antes	de	limpar.

a	 Limpe	a	superfície	externa	com	um	pano	absorvente	limpo			 	

	 que	não	liberte	cotão,	humedecido	com	uma	solução	de	água	/		 	

	 detergente	(2%	de	detergente	em	volume)	ou	com	uma	solução	de		

	 água	/	álcool	isopropílico	(70%	de	AIP	em	volume).	Evite	as			 	

	 superfícies	ópticas.

b	 Certifique-se	de	o	excesso	de	solução	não	penetra	no	instrumento.

	 É	necessário	muito	cuidado	para	assegurar	que	o	pano	não	fica		 	

	 saturado	com	solução.	

c	 As	superfícies	devem	ser	cuidadosamente	secas	à	mão	com	um	pano		

	 limpo	que	não	liberte	cotão.

d	 Elimine	com	segurança	os	materiais	de	limpeza	utilizados.

7. Instruções de limpeza e desinfecção
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Recomendamos	os	seguintes	limites	das	condições	ambientais	

para	a	lâmpada	de	fenda	Keeler	portátil;	recomendamos	que	a	

lâmpada	seja	guardada	na	embalagem	original	do	fabricante	

para	efeitos	de	transporte	e	armazenamento.

Antes	de	utilizar	a	lâmpada	de	fenda,	deve	deixá-la	atingir	a	

temperatura	ambiente	durante	várias	horas.	

												Isto	é	especialmente	importante	quando	a	unidade	

tiver	de	ser	armazenada	ou	transportada	num	ambiente	frio,	

porque	estas	condições	podem	provocar	muita	condensação	nos	

componentes	do	sistema	óptico.

Ambiente operacional
+10°C	a	+35°C

Humidade	relativa:	30%	a	75%

Condições de transporte e armazenamento
Transporte:	-40°C	a	+70°C

Armazenamento:	-10°C	a	+55°C

8. Condições no transporte, armazenamento e durante a utilização
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Para garantir o funcionamento seguro do 
instrumento, observe as directrizes seguintes 

            Aviso

•	 Nunca	utilizar	o	produto	se	este	apresentar	danos	a	olho	nu	e		

	 inspeccioná-lo	periodicamente	para	detectar	sinais	de	danos		

	 ou	de	utilização	indevida.

•	 Nunca	usar	o	instrumento	se	a	temperatura	ambiente,	a		 	

	 pressão	atmosférica	e/ou	a	humidade	relativa	estiverem	fora		

	 dos	limites	especificados	acima.	

•	 Antes	de	limpar	o	instrumento	ou	a	base,	verificar	que	o	cabo		

	 de	alimentação	está	desligado.

•	 Limpar	apenas	as	superfícies	exteriores	do	instrumento		 	

	 seguindo	as	instruções	deste	manual.

•	 Não	mergulhar	este	produto	em	fluidos.

•	 As	reparações	e	modificações	do	instrumento	devem	ser		 	

	 efectuadas	apenas	por	técnicos	especializados	do	Centro	de			

	 Manutenção	do	fabricante,	ou	por	pessoal	que	recebeu	a		 	

	 formação	necessária	do	fabricante	e	devidamente	autorizado		

	 por	ele.	O	fabricante	renuncia	a	toda	e	qualquer	responsabilidade		

	 por	perdas	e/ou	danos	resultantes	de	reparações	não		 	 	

	 autorizadas;	além	disto,	tais	acções	anularão	a	garantia.	

•	 No	caso	de	o	instrumento	ter	sido	sujeito	a	choques	(por		 	

	 exemplo,	no	caso	de	queda	acidental),	e	de	o	sistema	óptico		 	

	 ou	sistema	de	iluminação	terem	sido	danificados,	pode	ser		 	

	 necessário	devolver	o	instrumento	ao	fabricante	para	reparação.	

•	 Cumprir	sempre	cuidadosamente	as	regras	de	segurança	e		 	

	 outras	precauções	indicadas	neste	documento.	

•	 Este	dispositivo	destina-se	a	ser	utilizado	apenas	por			 	

	 profissionais	de	cuidados	de	saúde	que	possuam	formação		 	

	 adequada	e	devidamente	autorizados.

•	 A	Lei	Federal	restringe	a	venda	deste	dispositivo	a	um	médico		

	 ou	profissional	de	saúde	ou	por	ordem	de	um	médico	ou		 	

	 profissional	de	saúde.

•	 O	proprietário	do	instrumento	é	responsável	pela	formação	do	

	 pessoal	nas	técnicas	de	utilização	correctas.

•	 Posicionar	os	cabos	de	corrente	com	segurança,	de	maneira	a			

	 eliminar	o	risco	de	o	utilizador	poder	tropeçar	neles	e	magoar-se.

•	 Verificar	que	o	instrumento	está	posicionado	sobre	uma		 	

	 superfície	plana	e	estável.

•	 Não	utilizar	na	presença	de	gases/líquidos	inflamáveis.

•	 A	lâmpada	pode	estar	quente	se	tiver	sido	utilizada		 	 	

	 continuamente;	tomar	cuidado	ao	retirar	a	lâmpada.

•	 Depois	de	retirar	a	lâmpada,	não	tocar	simultaneamente	nos			

	 contactos	da	lâmpada	e	no	doente.

•	 Usar	apenas	a	fonte	de	alimentação

	 1941-P-7778	aprovada	pela	Keeler,	caso	contrário	pode		 	

	 originar	mau	funcionamento	do

	 instrumento.

9. Avisos e precauções
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12

3

4
5

6
7

8

9

Corpo de iluminação da lâmpada de fenda portátil e 
sistema óptico de ampliação
1. Gatilho
 Prima continuamente o gatilho para acender a lâmpada. Prima duas vezes (à semelhança  
 do rato do computador) para acender a lâmpada de iluminação e os alvos.

2.  Corpo óptico do prisma
 Projecta um feixe de luz fino (fenda) perpendicular à face do prisma.

3.  Oculares – ajuste dióptrico
 Rode para a direita para um valor + (mais) e para a esquerda para um valor – (menos).

4.  Oculares – ajuste da DP
 Rode a ocular esquerda para a esquerda e a ocular direita para a direita para aumentar  
 a distância pupilar (DP). Rode a ocular esquerda para a direita e a ocular direita para a  
 esquerda para reduzir a distância pupilar (DP).

	5.  Mangas protectoras isentas de látex
 Estas mangas podem ser dobradas, para maior comodidade das pessoas que usam  
 óculos.

6.  Alvos
 Fornecem uma fonte luminosa para servir de foco visual para o doente. Prima duas vezes  
 (à semelhança do rato do computador) para acender a lâmpada de iluminação e os alvos.

7.  Lentes das objectivas
 Estas lentes ficam niveladas com a superfície exterior para uma ampliação de 10x e  
 salientes para uma ampliação de 16x.

8.  Disco da fenda
 Rode o disco da fenda para seleccionar uma fenda de 0,15 mm (0.15), 0,5 mm (0.5),
 0,8 mm (0.8), 1,6 mm (1.6), um círculo de 12 mm (O) ou um quadrado de 1 mm (  ) para  
 avaliação do brilho do segmento anterior do olho. (O texto em parêntesis representa os  
 ícones do disco da fenda).

9.  Disco do filtro
 Rode o disco do filtro para seleccionar um filtro isento de vermelho (R.F), azul (B.F), de  
 densidade neutra (N.D) ou transparente (O). (O texto em parêntesis representa os ícones  
 do disco do filtro).

10. Nomes dos controlos e componentes
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Corpo de iluminação da lâmpada de fenda portátil e sistema óptico de ampliação
10.  Alavanca de mudança da ampliação
 Empurre a alavanca para direita para uma ampliação de 10x e para a esquerda para uma ampliação de 16x.

11.  Tomada de alimentação alternativa
 Além de ser carregado através da base de carga, o dispositivo também pode ser carregado através desta tomada.

12.  LED indicativo de carga
 O LED amarelo indicativo de carga permanece aceso durante um período de carga normal e começa a piscar no caso de uma  
 carga de manutenção. A carga de manutenção pode ocorrer no início do período de carga de uma bateria totalmente   
 descarregada ou quando tentar carregar uma bateria totalmente carregada.

13.  LED indicativo do estado da bateria
 O LED amarelo do estado da bateria começa a piscar quando a bateria estiver quase totalmente descarregada.

14.  Disco de ajuste do brilho
 Rodando este disco para a direita aumenta o brilho da lâmpada de iluminação. Rodando este disco para a
 esquerda diminui o brilho da lâmpada de iluminação.

Base de carga da lâmpada de fenda portátil
15.  Tomada da fonte de alimentação Keeler de 12 V
 Para carregar o dispositivo, ligue o cabo de alimentação a esta tomada e coloque o corpo
 da lâmpada de fenda na base de carga.  

16.  Pinos de ligação de carga
 Estes pinos ligam o corpo da lâmpada de fenda à base de carga para carregar o dispositivo.

17.  Recesso para o corpo da lâmpada de fenda
 Quando não estiver a utilizar a lâmpada, coloque o corpo da lâmpada de fenda na base de carga.

18.  Ranhuras para o cabo de alimentação
 Para manter a unidade bem arrumada, coloque o cabo de alimentação na ranhura mais conveniente. 

19.  Pés de protecção de borracha
 Estes pés asseguram que a superfície sobre a qual se coloca a base de carga carregador não fica riscada. 

20. Função de segurança da operação de carga
 Nota: Não há condução de corrente eléctrica através dos pinos (16) até o corpo da lâmpada de fenda
 ser colocado no recesso da base de carga.

10. Nomes dos controlos e componentes

Corpo de iluminação da lâmpada de fenda portátil e sistema óptico de ampliação

 Além de ser carregado através da base de carga, o dispositivo também pode ser carregado através desta tomada.

 O LED amarelo indicativo de carga permanece aceso durante um período de carga normal e começa a piscar no caso de uma  
 carga de manutenção. A carga de manutenção pode ocorrer no início do período de carga de uma bateria totalmente   

10

14

13

11 1216

17

19

18

15
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Conector IEC 60320 TIPO 7

11. Instruções de utilização

Preparação da fonte de alimentação e da base
1.	Ligue	o	adaptador	da	ficha	de	rede	apropriado	ao		 	 	

	 transformador	depois	de	retirar	a	placa	de	fecho	ou,	se		 	

	 necessário,	use	um	conector	IEC	60320	tipo	7	(não	fornecido).

2.	Ligue	o	cabo	de	saída	de	alimentação	à	tomada	situada	sob	a		

	 base	de	carga.

3.	Coloque	a	lâmpada	de	fenda	portátil	na	base	de	carga;	o	LED		

	 amarelo	acende	indicando	que	a	unidade	está	a	ser	carregada.		

	 A	bateria	demora	normalmente	2,5	horas	a	passar	de		 	

	 totalmente	descarregada	para	totalmente	carregada.

Tempo de iluminação 		50	minutos

(quando	utilizada	à	intensidade	máxima	a	partir	de	totalmente	

carregada)
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11. Instruções de utilização
Preparação da lâmpada de fenda portátil antes 
da utilização
1. Ajuste	a	distância	pupilar	das	oculares	segurando	nelas	com			

	 firmeza	e	rodando	cuidadosamente	os	corpos	dos	prismas		 	

	 para	dentro	ou	para	fora,	até	obter	a	imagem	binocular	de			

	 um	círculo	completo.

2.		Ajuste	a	potência	dióptrica	de	cada		

	 ocular,	uma	de	cada	vez.	Ajuste	a		

	 ocular	no	valor	+	(mais)	mais	alto	e,		

	 olhando	para	o	marcador	de	foco		

	 periférico	pelo	sistema	óptico,	ajuste		

	 lentamente	a	ocular	para	o	valor	–		

	 (menos)	até	focar	nitidamente	o		

	 marcador	de	foco.	Repita	a

	 operação	para	a	outra	ocular.

Nota – As pessoas que usam óculos podem preferir dobrar as 

mangas de borracha.

3.	Seleccione	a	ampliação	de	x10	ou	x16	usando	a	alavanca	de			

	 mudança	da	ampliação.

4.	Seleccione	a	largura	de	fenda	e	o	filtro	preferidos

	 rodando	os		discos	da	fenda	e	do	filtro.

5.	Para	inclinar	a	fenda,	rode	a	coluna	de	iluminação	em	torno		

	 do	seu	eixo	de	rotação.

6.	Para	acender	a	lâmpada,	segure	com	firmeza	na	lâmpada	de		

	 fenda	e	prima	uma	vez	o	gatilho,	continuamente.	Para		 	

	 acender	a	lâmpada	de	iluminação	e	os	alvos,	prima	duas	vezes		

	 o	gatilho,	continuamente.	A	lâmpada	não	permanece	acesa;		

	 após	2	minutos	ela	desliga	automaticamente.

Nota – no caso de doentes de pequena estatura ou 

muito jovens, de bebés de colo e no caso de alguns 

animais, é por vezes preferível usar a lâmpada de 

fenda portátil invertida – consultar a ilustração.

Nota – pode ser benéfico estabilizar a 

lâmpada de fenda utilizando a técnica 

demonstrada na ilustração abaixo.

Marcador de foco 
periférico
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11. Instruções de utilização
Preparação do doente
O	doente	deve	estar	o	mais	confortável	possível	e	posicionado	

de	modo	a	facilitar	o	acesso	ao	olho	a	ser	examinado.

A	lâmpada	de	fenda	Keeler	portátil	foi	concebida	para	pode	

ser	usada	por	ambidestros;	segure	na	lâmpada	com	a	mão	que	

preferir	ao	mesmo	tempo	que	aperta	o	gatilho.

Para	melhorar	a	estabilidade,	especialmente	para	as	ampliações	

maiores,	pode	preferir	usar	a	outra	mão	como	"ponte"	entre	o	

corpo	da	lâmpada	de	fenda	e	o	doente.

Tal	como	acontece	com	outros	exames	efectuados	com	a	

lâmpada	de	fenda,	pode	ser	necessário	levantar	a	pálpebra

do	doente.
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12. Resolução de problemas

Problema Solução

Ausência	de	

iluminação	ou	

pouca	iluminação

Verifique	que	a	lâmpada	de	fenda	

está	totalmente	carregada

Verifique	a	posição	dos	filtros	e	

das	fendas	para	garantir	que	estão	

correctamente	ajustados

Verifique	e,	se	necessário,	troque	a	

lâmpada

Fenda	inclinada	

um	certo	ângulo

Verifique	a	posição	do	disco	da

fenda;	pode	não	estar

correctamente	regulado	para	a	

posição	da	fenda

Círculo

incompleto	ou	

desviado

Verifique	a	posição	dos	discos	da	

fenda	e	do	filtro;	podem	não	estar	

correctamente	regulados	para	a	

posição	da	fenda

Desfocado
Verifique	os	parâmetros	dióptricos	

das	oculares
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3

13. Mudança da lâmpada
            Advertência	se	a	lâmpada	de	fenda	tiver	sido	utilizada	

continuamente,	a	lâmpada	pode	estar	quente;	tome	cuidado	ao	

retirar	a	lâmpada.

A	lâmpada	tem	uma	vida	útil	de	aproximadamente	2.000	horas.

Antes	de	trocar	de	lâmpada,	assegure-se	de	que	desliga	a	

alimentação.	Para	mudar	a	lâmpada,	deixe-a	arrefecer	durante	5	

minutos	se	ela	tiver	sido	utilizada.

Este é o procedimento a seguir para mudar
a lâmpada
1. Desaperte	a	tampa	de	plástico	preto	da	lâmpada	rodando-a		

	 para	a	esquerda.

2.		Retire	a	lâmpada	velha	e	deixe-a	arrefecer	durante	5	minutos,		

	 se	ela	tiver	sido	utilizada.

3.	Instale	a	nova	lâmpada	verificando

	 que	o	entalhe	fica	virado	para	cima,

	 como	indicado.

   
1

2



21SeguintePágina Inicial Anterior

Inspeccione	periodicamente	o	dispositivo	para	detectar	sinais	de	danos	ou	sujidade.

Deve	ter	cuidado	para	manter	as	lentes	das	objectivas	e	oculares	limpas	–	use	apenas	

um	pano	macio	próprio	para	a	limpeza	de	superfícies	ópticas.

Efectue	a	limpeza	de	rotina	como	indicado	na	secção	7:	Instruções	de	limpeza.

O	fabricante	renuncia	a	toda	e	qualquer	responsabilidade	e	cobertura	de	garantia	

no	caso	de	qualquer	interferência	com	o	instrumento	ou	de	a	manutenção	ter	sido	

omitida	ou	efectuada	de	modo	que	não	esteja	em	conformidade	com	estas	instruções	

do	fabricante.

													

														Precauções

As	lâmpadas	de	fenda	Keeler	devem	ser	limpas	e	mantidas	periodicamente.

Todo	o	trabalho	de	manutenção	ou	de	reparação	deve	ser	efectuado	apenas

pela	Keeler	Ltd.	ou	por	distribuidores	com	a	formação	adequada	e

devidamente	autorizados.

Este	instrumento	não	possui	peças	susceptíveis	de	manutenção	pelo	utilizador.	Os	

manuais	de	manutenção	estão	à	disposição	dos	centros	de	manutenção	autorizados	

da	Keeler	e	do	pessoal	de	manutenção	que	recebeu	formação	apropriada	da	Keeler.

14. Manutenção de rotina do instrumento
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15. Especificações e valores nominais dos parâmetros eléctricos

Directrizes e declaração do fabricante – imunidade electromagnética

A	lâmpada	de	fenda	Keeler	portátil	destina-se	a	ser	utilizada	no	ambiente	electromagnético	especificado	abaixo.	O	cliente	ou	utilizador	deve	
assegurar-se	de	que	é	utilizada	em	tal	ambiente.

Teste de imunidade Nível de teste IEC 60601 Nível de conformidade Ambiente electromagnético – directrizes

Descarga	
electrostática	(ESD).
IEC	6100-4-2

±	6	kV	(contacto)

±	8	kV	(ar)

±	6	kV	(contacto)

±	8	kV	(ar)

O	chão	deve	ser	de	madeira,	betão	ou	ladrilhos	cerâmicos.	
Se	o	chão	estiver	coberto	com	um	material	sintético,	a	
humidade	relativa	deve	ser	pelo	menos	30%.

Transitórios	eléctricos	
rápidos/rajadas.
IEC	61000-4-4

±	2	kV	para	linhas	de	alimentação
±	1	kV	para	linhas	de	entrada/
saída

±	2	kV	para	linhas	de	alimentação
±	1	kV	para	linhas	de	entrada/
saída

A	qualidade	da	alimentação	de	rede	deve	ser	a	de	um	
ambiente	comercial	ou	hospitalar	típico.

Sobretensões.
IEC	61000-4-5

±	1	kV	linha(s)	a	linha(s)
±	1	kV	linha(s)	para	linha(s)	de	
entrada/saída

±	1	kV	linha(s)	a	linha(s)
±	1	kV	linha(s)	para	linha(s)	de	
entrada/saída

A	qualidade	da	alimentação	de	rede	deve	ser	a	de	um	
ambiente	comercial	ou	hospitalar	típico.

Cavas	de	tensão,	
interrupções	curtas	e	
variações	da	tensão	
em	linhas	de	entrada	
de	alimentação.
IEC	61000-4-11

<5%	UT	(>	95%	cava	em	UT)

40%	UT

(60%	cava	em	UT)	para	5	ciclos

70%UT

(30%	cava	em	UT)	para	25	ciclos

<	5%	UT

(>	95%	cava	em	UT)	para	5	s

<5%	UT	(>	95%	cava	em	UT)

40%	UT

(60%	cava	em	UT)	para	5	ciclos

70%UT

(30%	cava	em	UT)	para	25	ciclos

<	5%	UT

(>	95%	cava	em	UT)	para	5	s

A	qualidade	da	alimentação	de	rede	deve	ser	a	de	um	
ambiente	comercial	ou	hospitalar	típico.	Se	o	utilizador	
da	lâmpada	de	fenda	Keeler	portátil	tiver	de	a	usar	
continuamente	durante	interrupções	da	alimentação	de	
rede,	recomenda-se	que	a	alimentação	do	instrumento
seja	efectuada	por	uma	fonte	de	alimentação	
ininterrupta.

Campo	magnético	
de	frequência	(50/60	
Hz).	IEC	61000-4-8

3	A/m 3A/m Os	campos	magnéticos	de	frequência	devem	ter	um	
nível	característico	de	um	local	típico	de	um	ambiente	
comercial	ou	hospitalar	típico.

Nota	UT	é	a	tensão	de	rede	de	CA	antes	da	aplicação	do	nível	de	teste.
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A	lâmpada	de	fenda	Keeler	portátil	é	um	instrumento	médico	eléctrico.	O	instrumento	requer	cuidados	especiais	relativamente	à	

compatibilidade	electromagnética	(CEM).	Esta	secção	descreve	a	sua	adequabilidade	em	termos	da	compatibilidade	electromagnética.	

Quando	instalar	ou	utilizar	este	instrumento,	leia	cuidadosamente	as	instruções	e	siga	os	requisitos	descritos	aqui.

1.	As	unidades	de	comunicação	de	radiofrequência	portáteis	ou	móveis	podem	ter	um	efeito	adverso	neste	instrumento,	resultando	no		

	 seu	mau	funcionamento.

15. Especificações e valores nominais dos parâmetros eléctricos

Directrizes e declaração do fabricante – emissões electromagnéticas

A	lâmpada	de	fenda	Keeler	portátil	destina-se	a	ser	utilizada	no	ambiente	electromagnético	especificado	abaixo.	O	cliente	ou	utilizador	deve	
assegurar-se	de	que	é	utilizada	em	tal	ambiente.

Testes de emissões Conformidade Ambiente electromagnético – directrizes

Emissões	de	RF
CISPR	11

Grupo	1 A	lâmpada	de	fenda	Keeler	portátil	usa	energia	RF	apenas	para	o	seu	
funcionamento	interno.	Portanto,	as	suas	emissões	RF	são	muito	baixas	
e	provavelmente	não	causam	nenhuma	interferência	no	equipamento	
electrónico	vizinho.

Emissões	de	RF
CISPR	11

Classe	A A	lâmpada	de	fenda	Keeler	portátil	é	adequada	para	utilização	em	todos	os	
estabelecimentos,	excepto	os	estabelecimentos	domésticos	e	os	que	estão	
directamente	ligados	à	rede	pública	de	alimentação	de	baixa	tensão	que	
abastece	os	edifícios	usados	para	fins	domésticos.

Emissões	harmónicas	
IEC	61000-3-2

Classe	A

Flutuações	de	tensão/flickers
IEC	61000-3-3

Em	conformidade
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15. Especificações e valores nominais dos parâmetros eléctricos

Directrizes e declaração do fabricante – imunidade electromagnética

A	lâmpada	de	fenda	Keeler	portátil	destina-se	a	ser	utilizada	no	ambiente	electromagnético	especificado	abaixo.	O	cliente	ou	utilizador	deve	
assegurar-se	de	que	é	utilizada	em	tal	ambiente.

Teste de imunidade Nível de teste
IEC 60601

Nível de
conformidade

Ambiente electromagnético – directrizes

Perturbações	RF	
conduzidas	
IEC	61000-4-6

Perturbações	RF	
radiadas
IEC	61000-4-3

3	Vrms

3	V/m

80	MHz	a	2,5	GHz

3	V

3	V/m

O	equipamento	de	comunicações	de	RF	portátil	e	móvel	deve	ser	utilizado	
a	uma	distância	de	qualquer	parte	da	lâmpada	de	fenda	Keeler	portátil,	
incluindo	os	cabos,	que	não	seja	inferior	às	distâncias	de	separação	
recomendadas	calculadas	a	partir	da	equação	aplicável	à	frequência	do	
transmissor.
Distância de separação recomendada
d	=	1,2	√p		

d	=	1,2	√p		80	MHz	a	800	MHz

d	=	2,3	√p		800	MHz	a	2,5	GHz

Em	que	p	é	o	valor	nominal	da	potência	máxima	de	saída	do	transmissor	
em	watts	(W),	de	acordo	com	o	fabricante	do	transmissor,	e	d	é	a	distância	
de	separação	recomendada	em	metros	(m).	As	intensidades	dos	campos	de	
transmissores	de	RF	fixos,	determinadas	por	exame	electromagnético	do	
local1,	devem	ser	inferiores	ao	nível	de	conformidade	para	cada	intervalo	de	
frequência.2

Pode	ocorrer	interferência	na	vizinhança	de
equipamento	marcado	com	o	seguinte	símbolo:equipamento	marcado	com	o	seguinte	símbolo:

Nota 1	 Para	80	MHz	e	800	MHz,	aplica-se	o	intervalo	de	frequência	mais	alta.
Nota 2 Estas	directrizes	podem	não	ser	aplicáveis	a	todas	as	situações.	A	propagação	electromagnética	é	afectada	por	absorção	e	reflexão	em	estruturas,		 	
	 	 objectos	e	pessoas.
¹	 As	intensidades	de	campo	de	transmissores	fixos,	como	estações	base,	telefones	(celulares	/	sem	fios)	e	rádios	móveis	terrestres,	rádio	amadores,	radiodifusões		
	 de	AM	e	FM	e	transmissões	de	TV	não	podem	ser	previstas	teoricamente	com	exactidão.	Para	avaliar	o	ambiente	electromagnético	resultante	de	transmissores		
	 de	RF	fixos	deve	efectuar-se	um	estudo	electromagnético	do	local.	Se	a	intensidade	do	campo	magnético	medido	no	local	onde	a	lâmpada	de	fenda	Keeler			
	 portátil	está	a	ser	utilizada	exceder	o	nível	de	conformidade	de	RF	aplicável	definido	acima,	deve	observar	a	lâmpada	para
	 se	assegurar	de	que	funciona	normalmente.	Se	o	desempenho	for	anormal,	podem	ser	necessárias	medidas	adicionais,
	 tais	como	reorientação	ou	reposicionamento	da	lâmpada	de	fenda	Keeler	portátil.
²	 No	intervalo	de	frequência	de	150	kHz	a	80	MHz,	as	intensidades	dos	campos	devem	ser	inferiores	a	3	V/m.
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15. Especificações e valores nominais dos parâmetros eléctricos

Distâncias de separação recomendadas entre equipamento de comunicações de RF portátil e móvel e a lâmpada de fenda Keeler portátil.

A	lâmpada	de	fenda	Keeler	portátil	destina-se	a	ser	utilizada	num	ambiente	electromagnético	no	qual	as	perturbações	RF	radiadas	são	
controladas.	O	cliente	ou	utilizador	da	lâmpada	de	fenda	Keeler	portátil	pode	ajudar	a	evitar	interferências	electromagnéticas	mantendo	uma	
distância	mínima	entre	o	equipamento	de	comunicações	de	RF	portátil	e	móvel	(transmissores)	e	a	lâmpada	de	fenda	Keeler	portátil,	como	
recomendado	a	seguir,	de	acordo	com	a	potência	máxima	de	saída	do	equipamento	de	comunicações.

Potência máxima de 
saída nominal do 

transmissor
W

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor
m

50	kHz	a	80	MHz	

d	=	1,2	√p

80	MHz	a	800	MHz

d	=	1,2	√p

800	MHz	a	2,5	GHz

d	=	2,3	√p

0,01 0,12 0,12 0,23

0,01 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

Para	os	transmissores	com	uma	potência	máxima	de	saída	não	listada	acima,	a	distância	de	separação	recomendada	d	em	metros	(m)	pode	ser	de-
terminada	usando	a	equação	aplicável	à	frequência	do	transmissor,	em	que	p	é	a	potência	máxima	de	saída	nominal	do	transmissor	em	watts	(W),	
de	acordo	com	o	fabricante	do	transmissor.

Nota 1	 Para	80	MHz	e	800	MHz,	aplica-se	a	distância	de	separação	para	a	frequência	mais	alta.
Nota 2 Estas	directrizes	podem	não	ser	aplicáveis	a	todas	as	situações.	A	propagação	electromagnética	é	afectada	por	absorção	e	reflexão	em		 	
	 	 estruturas,	objectos	e	pessoas.
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16. Especificações técnicas

Biomicroscópio
Tipo 	 	 Biomicroscópio	de	Lâmpada	de	Fenda	Manual	Binocular

Sistema Óptico	 Binoculares	convergentes	a	13º

Ampliação  	 10x	e	16x,	alterada	por	acção	de	alavanca

Distância operacional da objectiva para uma ampliação de 10x	 100	mm

Distância operacional da objectiva para uma ampliação de 16x	 80	mm

Campo de visão para uma ampliação de 10x	 16	mm

Campo de visão para uma ampliação de 16x	 10,5	mm

Intervalo de DP	 50	mm	a	72	mm

Intervalo de ajuste dióptrico da ocular	 +/-	7	Dioptrias

Tamanho: Dispositivo manual	 238	x	116	x	210	mm

	 Base de carga	 205	x	138	x	40	mm

Peso: Dispositivo manual	 ~900	g

	 Base de carga	 300	g
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16. Especificações técnicas

Sistema de fenda e filtro
Tipo de fenda		 Lâmpada	de	fenda	com	disco	rotativo	de	selecção	da	fenda	

Comprimento da fenda	 12	mm

Larguras da fenda	 Fendas	de	0,15	mm,	0,5	mm,	0,8	mm	e	1,6	mm,	círculo	de	12	mm	e	quadrado	de	1	mm

Filtros	 Isento	de	Vermelho,	Azul,	Densidade	Neutra	0,8	e	Transparente

Protecção contra IV	 Filtro	integrado	de	eliminação	de	IV

Ângulo da fenda	 +/-	60˚

Controlo da iluminação	 Continuamente	variável	desde	pouco	brilho	a	brilho	intenso

Fonte de alimentação
Unidade de alimentação Modo	comutação,	(110	V	–	240	V)	+/-	10%	ficha	múltipla	em		 	 	

	 conformidade	com	as	normas	EN	60601-1,	EN	61000-6-2	e	EN	61000-6-3

Saída de alimentação 30	VA	(CC	12	V	2,5	A)

Em conformidade Norma	de	Segurança	Eléctrica	(Médica)	BS	EN	60601-1:2006	

com	 Compatibilidade	electromagnética	EN	60601-1-2:2007	
	 Instrumentos	oftálmicos	–	Requisitos	fundamentais	e	métodos	de	teste	ISO		 	
	 15004-1:2006
	 Instrumentos	oftálmicos	–	Perigo	de	irradiação	óptica	ISO	15004-2:2007
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17. Acessórios
Acessórios
Mala de Transporte de Alumínio Número de Peça 3010-P-7000

Barra de Teste Número de Peça EP39-70737

Fonte de alimentação Número de Peça 1941-P-7778

2 x Mangas protectoras isentas de látex Número de Peça 3010-P-7004

  

Consumíveis
Lâmpada de 6 V, 15 W para

Lâmpada de Fenda Número de Peça 1030-P-7187
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18. Informação para contacto e relativa à embalagem e eliminação

Fabricante
Keeler Limited 
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA

Linha Grátis: 0800 521251
Tel.: +44 (0) 1753 857177
Fax: +44 (0) 1753 827145

Escritório de Vendas dos EUA
Keeler USA
456 Parkway
Broomall
PA 19008
EUA

Número Verde: 1 800 523 5620
Tel.: 1 610 353 4350
Fax: 1 610 353 7814

3010-P-7001			Publicação		G

(Aplicável	na	União	Europeia	e	noutros	países	europeus	com	sistemas	de	

recolha	independentes).

Este	símbolo,	indicado	no	produto	ou	na	embalagem	e

instruções	do	mesmo,	indica	que	o	produto	foi	lançado	no	mercado	

depois	de	Agosto	de	2005	e	que	não	deve	ser	tratado	como	lixo	

doméstico.

Para	reduzir	o	impacto	ambiental	dos	REEE	(Resíduos	de	Equipamentos	

Eléctricos	e	Electrónicos)	e	minimizar	o	volume	de	REEE	que	é	depositado	em	

aterros,	incentivamos	a	reciclagem	e	reutilização	deste	equipamento	no	fim	

da	sua	vida	útil.

Se necessitar de informação adicional sobre a recolha, reutilização e reciclagem, 

contacte a B2B Compliance pelo número 01691 676124 (+44 1691 676124).

Eliminação de Equipamento Eléctrico e Electrónico Velho




