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Johdanto
Lääketieteellinen laite, jonka valmistaudut asentamaan ja jota ryhdyt käyttämään
lääkärinvastaanotollasi, on ammattikäyttöön tarkoitettu lääketieteellinen laite. Se on näin ollen
vapaasti valitsemasi työväline, jolla annat hoitoa potilaille oman ammatillisen toimintasi puitteissa.
Oman ja potilaidesi turvallisuuden sekä päivittäisen työn mukavuuden lisäämiseksi ja
lääketieteellisen laitteen teknologian täysimääräisen käytön mahdollistamiseksi pyydämme sinua
lukemaan huolellisesti mukana toimitetun asiakirja-aineiston.
Selvitä lisävarusteiden puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiprotokollista sekä käsikappaleiden
puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiprotokollista seuraavat tiedot:
l
l
l
l

Osien valmistelu sterilointia varten
Yksityiskohtaiset manuaaliset ja automaattiset protokollat
Sterilointia varten pakkaamista koskevat tiedot
Osien tarkastusta koskevat suositukset

Selvitä kunkin lääketieteellisen laitteen käyttöoppaista, pikakäyttöoppaasta ja
pikapuhdistusoppaasta seuraavat tiedot:
l
l
l
l

Miten lääketieteellinen laite puretaan pakkauksesta ja asennetaan
Miten lääketieteellistä laitetta käytetään
Miten lääketieteellistä laitetta valvotaan ja huolletaan
Lääketieteellisen laitteen tekniset eritelmät

1 Dokumentaatio
Tämä asiakirja sisältää seuraavat tiedot:
l
l
l

Potilaan, käyttäjän ja ympäristön turvallisuus
Lääketieteellisen laitteen asennus optimaalisissa olosuhteissa
Valmistajaan tai sen edustajien yksilöinti tarvittaessa

1.1 Oheisdokumentaatio
Tätä asiakirjaa on käytettävä yhdessä seuraavien asiakirjojen kanssa:
Asiakirjan nimi

Tuotenumerot

Hammaslääkärien ultraäänigeneraattorien koko valikoimaa koskeva yleinen käyttöohje

J00033

-avaimien puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiprotokollat

J81033

inserttien puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiprotokollat

J02033

Käsikappaleiden puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiprotokollat

J12983

Ultraäänigeneraattorien tehonsäätötaulukko

J58000

Elektroniikan käyttöohjeiden tarkastelutila

J00007

Newtron® Booster-käyttöopas

J60133

Pikapuhdistusopas

Newtron®

Booster

J60101

Pikakäyttöopas Newtron® Booster

J60100

Newtron® P5-käyttöopas

J61123

Pikapuhdistusopas Newtron® P5

J61001

Pikakäyttöopas

Newtron®

P5

J61000

Newtron® P5XS B.LED-käyttöopas
Pikapuhdistusopas

Newtron®

J62173

P5XS B.LED

J62101

Pikakäyttöopas Newtron® P5XS B.LED
Sovelluksen käyttöopas

Newtron®

J62100

P5XS B.LED

J62111

Newtron-käsikappaleen käyttöopas

J12663

SLIM-käsikappaleen käyttöopas

J12973

Panosten ja ilma- ja vesisuodattimien asennus- ja vaihtokortti

J11330

1.2 Elektroniikan dokumentaatio

Laitteenne käyttöohjeet toimitetaan sähköisessä muodossa ilmoitetussa verkko-osoitteessa eikä niitä toimiteta
paperisina. Jollei verkkosivusto ole käytettävissä, yritä yhteyttä myöhemmin. Asiakirjat ovat saatavissa paperisina
maksutta seitsemän päivän toimitusajalla. Voit lähettää niitä koskevan pyynnön verkkosivustossamme, puhelimitse tai
kirjeitse.
Sähköiset käyttöohjeet ovat saatavissa PDF-tiedostomuodossa (Portable Document Format). Sähköisen käyttöohjeen
näyttämiseen tarvitaan PDF-tiedostojen lukuohjelmisto. Laitteen ja sen lisävarusteiden käyttöohjeet on ehdottomasti
luettava ja ymmärrettävä.
Älä käytä laitetta perehtymättä käyttöohjeisiin.
Laitteen käyttöohjeet ovat saatavilla osoitteesta www.satelec.com/documents
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Heti kun vastaanotat laitteen, lataa ja tulosta kaikki asiakirjat tai niiden osat, joita saatatte tarvita internet-liittymänne
tai lukulaitteenne, kuten tietokoneen tai tablettitietokoneen, vikaantuessa tai hätätilanteessa. Suosittelemme
vierailemaan verkkosivustossa säännöllisesti katsomassa ja lataamassa laitteen uusimmat käyttöohjeet. Käyttäjän on
säilytettävä asiakirja-aineistoa käden ulottuvilla, jotta sitä voidaan konsultoida aina tarpeen vaatiessa.
Lääketieteellisen laitteenne paperisessa tai sähköisessä muodossa oleva asiakirja-aineisto on säilytettävä
kokonaisuudessaan laitteen koko käyttöiän.
Säilytä lääketieteellistä laitetta ja sen lisävarusteita koskeva alkuperäinen asiakirja-aineisto myöhempää käyttöä
varten. Lainattaessa tai myytäessä lääketieteellinen laite edelleen asiakirja-aineisto on luovutettava sen mukana.
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2 Varoitukset
2.1 Yhdysvaltojen liittovaltion laki
Alla oleva merkintä on voimassa ainoastaan Amerikan Yhdysvalloissa.
Yhdysvaltojen liittovaltion laki (Federal Law) rajoittaa soveltamisalueellaan tämän lääketieteellisen laitteen ainoastaan
tutkinnon suorittaneiden, soveltuvien ja pätevien hammaslääketieteen ammattilaisten käyttöön tai heidän
valvonnassaan tapahtuvaan käyttöön.

2.2 Kaikkia myyntimaita koskeva varoitus
Alla olevat tiedot perustuvat normatiivisiin vaatimuksiin, jotka lääketieteellisten laitteiden valmistajat ovat
velvollisia täyttämään standardin IEC 62366 perusteella.

2.3 Käyttäjät
Tämän lääketieteellisen laitteen käyttö on sallittu ainoastaan tutkinnon suorittaneille, soveltuville ja päteville
hammaslääketieteen ammattilaisille tavanomaisen toiminnan yhteydessä.
Käyttäjän on hallittava hammaslääketieteen käytäntöjä koskevat säännöt ja noudatettava niitä. Sääntöjen on
vastattava tieteen saavutettua tasoa ja lääketieteellisen hygienian periaatteita, kuten lääketieteellisten laitteiden
puhdistus, desinfiointi ja sterilointi.
Tätä lääketieteellistä laitetta voidaan käyttää huomioimatta aikuisten käyttäjien ominaispiirteitä, esimerkkeinä paino,
ikä, koko, sukupuoli ja kansallisuus.
Käyttäjän on käytettävä suojakäsineitä.
Käyttäjä ei saa olla potilas.
Käyttäjällä ei saa olla seuraavia:
l
l
l
l
l

näön alenemia: tarvittaessa käyttäjä voi käyttää näön korjausta;
yläraajojen vammoja, jotka voivat estää käsikappaleen pitämisen kädessä;
alaraajojen vammoja, jotka voivat estää ohjauspolkimen käytön;
kuulon alenemia, jotka estävät lääketieteellisten laitteiden toiminnassa olevien äänimerkkien havaitsemisen;
muistin tai keskittymisen alenemia, jotka vaikuttavat jaksojen säätämisen tai hoitoprotokollien noudattamiseen.

2.4 Käyttäjien erityiskoulutus
Tämän lääketieteellisen laitteen käyttöön ei tarvita muuta erityiskoulutusta kuin alkuperäinen ammatillinen koulutus.
Lääketieteellisen toiminnan harjoittaja o vastuussa kliinisten toimenpiteiden suorittamisesta ja vaaroista, joita
pätevyyden tai koulutuksen puutteesta voi johtua.

2.5 Potilaat
Tämä lääketieteellinen laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraaville potilaille:
l
l
l
l

lapset;
nuoret;
aikuiset;
ikääntyneet.

Tätä lääketieteellistä laitetta voidaan käyttää huomioimatta potilaan ominaispiirteitä, esimerkkeinä paino (lapsia
lukuun ottamatta), ikä, koko, sukupuoli ja kansallisuus.

2.6 Potilaiden rajoitus
Tämän lääketieteellisen laitteen käyttö on kielletty seuraaville potilaille:
l
l

l
l
l

imeväiset;
raskaana olevat tai imettävät äidit lääkeliuosten, kuten anestesia-aineiden, mahdollisten käyttörajoitusten
vuoksi;
potilaat, joilla lääketieteellisisiä komplikaatioita;
lääketieteellisen laitteen rakenneosille allergiset potilaat;
potilaat, joilla on hoitoon soveltumaton hoitokohde;
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Potilaan on oltava rauhallinen, rentoutunut, liikkumaton ja ihannetapauksessa selällään hammaslääkärin tuolissa.
Käyttäjä on ainoa henkilö, jolla on valta päättää, annetaanko hänen potilailleen hoitoa vai ei.

2.7 Hoidettavat kehonosat tai kudostyypit
Hoidot saavat koskea ainoastaan potilaan suun aluetta.

2.8 Pääliosat
Suoraan potilaskosketukseen joutuva osa

Insertti
Viila

Epäsuoraan potilaskosketukseen joutuva osa

Käsikappaleen kärki
Käsikappale

2.9 Olennainen suorituskyky
Sovellettavan lääketeellisiä sähkölaitteita koskevan turvallisuusstandardin mukaisesti valmistaja on määrittänyt, ettei
lääketieteellisessä laitteessa ole olennaiseen suorituskykyyn vaikuttavia ominaisuuksia.

2.10 Perusturvallisuus normaalikäytössä
Lääketieteellisen toiminnan harjoittajan on pidettävä aktiivista osaa eli käsikappaletta kädessään koko lääketieteellisen
toimenpiteen ajan. Lääketieteen harjoittajana hän pystyy välittömästi havaitsemaan ongelmat hoitokohdassa ja
reagoimaan vastaavasti.
On suositeltavaa pitää varalla korvaavaa tai vaihtoehtoista lääketieteellistä laitetta, jolla lääketieteellinen toimenpide
voidaan viedä loppuun laitevian ilmetessä.

2.11 Normaalit käyttöolosuhteet
Normaalit käyttöolosuhteet ovat seuraavat:
l
l
l
l
l

varastointi;
asennus;
käyttö;
kunnossapito;
hävittäminen.

2.12 Kostutussuihku
Hoitokohdan jäähdyttämiseen tai huuhtelemiseen tarvitaan kostutussuihketta.
Tietyissä kliinisissä tilanteissa voidaan kuitenkin käyttää inserttejä ilman kostutusta.
Endodonttisten kohteiden erityistapauksessa on esimerkiksi mahdollista jättää käyttämättä kostutusta, mikäli
seuraavia edellytyksiä noudatetaan:
l
l
l
l
l
l

käytä näön apulaitteita, kuten mikroskooppia tai suurennuslasia;
työskentele hammashoitajan avustuksella (nelikätisesti);
tarkkaile jatkuvasti hoitokohdan kuntoa havaitaksesi välittömästi kuumentumisriskit;
käsittele hoitokohtaa keskeytymättä korkeintaan alle minuutin ajan;
käytä kostutusainetta paikallisesti;
kuivaa lääketieteellisellä paineilmalla.
Lääketieteellisen toiminnan harjoittajan on valvottava jatkuvasti, ettei kostutuksen käyttämättömyys aiheuta
riskiä potilaalle.

Inserttejä on käytettävä valmistajan suositteleman kostutuksen kanssa.

2.13 Käyttöaika
Inserttien ja viilojen muoto ja massa ovat ratkaisevia ominaispiirteitä, joilla saadaan aikaan ultraäänigeneraattorin
enimmäistuotto. Käyttäjän kiinnittäessä huomiota näihin kahteen ominaispiirteeseen lääketieteellisen laitteen
suorituskyky säilyy parhaana mahdollisena. Näin ollen on erityisen haitallista muuttaa inserttien ja viilojen rakennetta
viilaamalla, vääntämällä tai muuttamalla niitä muulla tavoin.
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Lisäksi insertin tai viilan vanhentuminen aiheuttaa normaalia kulumista ja ominaispiirteiden muuttumisen. Vaihda
kulumisen tai vahingossa tapahtuneen iskun, kuten putoamisen, vääntymisen tms. johdosta vaurioitunut insertti tai viila
järjestelmällisesti uuteen.
Koska on mahdotonta määritellä enimmäiskäyttömäärää, joka riippuu useista parametreista, kuten käyttöajasta,
kiilteen kovuudesta, käytetystä voimasta tai kulumisesta, suosittelemme vaihtamaan säännöllisesti käytettävät insertit
ja viilat uusiin ainakin kerran vuodessa. Vaihda lääketieteellinen laite uuteen, jos insertti ei värähtele odotetulla
taajuudella, hoito ei suju tavanomaiseen tapaan ja kestää pitempään tai ei etene.

2.14 Inserttien tai viilojen katkeaminen tai murtuminen
Hammaslääkärin käsikappaleen tuottama ultraääniteho riittää hammashoitoon. Lääketieteellisen toiminnan
harjoittajan ei tarvitse käyttää voimaa hoitokohteeseen: täydentävä ja liiallinen mekaaninen voima voi aiheuttaa sitä
paitsi inserttien tai viilojen murtumisen.
Insertit ja viilat on kehitetty käytettäviksi turvallisesti ja yhdessä Acteon-konserniin kuuluvan SATELECin
käsikappaleiden kanssa kulloinkin määritellyillä tehotasoilla.
Tästä huolimatta katkeaminen tai murtuminen on mahdollista käyttöasteen, käytetyn tehon tai putoamisen johdosta.
Niin pieni kuin riski onkin, sitä voidaan pienentää käyttämällä imukanyylin kaltaista sylki-imuria ja kehottakaa
potilasta hengittämään nenän kautta.

Yleinen käyttöohje | J00033 | V6 | (13) | 09/2017 | RBABFI050F - Sivu 5/22

Sivu 6/22 - Yleinen käyttöohje | J00033 | V6 | (13) | 09/2017 | RBABFI050F

3 Vuorovaikutukset, vasta-aiheet, kiellot
Tästä voit lukea tietoa valmistajan tiedossa tämän asiakirjan laatimispäivänä olleista vuorovaikutuksista, vasta-aiheista
ja kielloista.

3.1 Häiritsevät vaikutukset muiden lääketieteellisten laitteiden toimintaan
Koska lääketieteellinen laite kehittää sähkömagneettisen kentän, se aiheuttaa mahdollisia riskejä. Häiriöitä voi esiintyä,
kun järjestelmää käytetään potilailla, joilla on implantoitavia lääketieteellisiä laitteita, kuten sydämentahdistin,
syväaivostimulaatioon tai kiertäjähermon stimulaatioon käytettävä stimulaattori.

Se voi muun muassa aiheuttaa erilaisten aktiivisten implanttien toimintahäiriöitä:
l

l
l

l
l

tiedustele potilaalta ja käyttäjältä ennen tämän lääketieteellisen laitteen käyttöä, onko heillä tällaisia – aktiivisia
tai muita – implantteja;
selitä tilanne heille;
arvioi hyöty-riskisuhde ja ota yhteyttä potilaan tai pätevän terveydenhuollon ammattilaisen kardiologiin ennen
hoidon aloittamista;
pidä järjestelmä etäällä implantoitavista laitteista;
ryhdy asianmukaisiin välittömiin toimenpiteisiin ja toimi nopeasti, jos potilaassa näkyy merkkejä
pahoinvoinnista.
Pulssin kiihtymisen, epäsäännöllisen pulssin tai huimauksen kaltaiset oireet voivat olla osoitus
sydämentahdistimen tai implantoitava defibrillaattorin toimintahäiriöstä.

Lääketieteellistä laitetta ei ole suunniteltu kestämään defibrillaattorin aiheuttamaa iskua.

3.2 Muiden kuin valmistajan toimittamien lisävarusteiden käyttö
Tämä lääketieteellinen laite on suunniteltu ja kehitelty toimimaan lisävarusteineen mahdollisimman turvallisesti ja
tehokkaasti. Alkuperältään poikkeavien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa riskin itsellesi, potilaillesi tai
lääketieteelliselle laitteellesi.
Älä yritä kytkeä lääketieteellisen laitteen liitäntöihin tai käsikappaleeseen muita kuin valmistajan SATELEC, a company
of Acteon group toimittamia lisävarusteita.
SATELEC, a company of Acteon group -insertit ja -viilat voidaan kytkeä pelkästään SATELEC, a company of Acteon
group -käsikappaleisiin.
Vaikka lisävarusteenne valmistaja tai jakelija väittää niiden sopivan täydellisesti SATELEC, a company of Acteon group laitteisiin, on aiheellista suhtautua varoen tarjotun tuotteen alkuperäisyyteen ja turvallisuuteen. Tietyt merkit ovat hyvä
varoitus, kuten tietojen puuttuminen, tiedot pelkästään vieraalla kielellä, erittäin halpa hinta, epäilyttävä ulkonäkö,
heikko laatu tai ennenaikainen kuluminen. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai SATELEC, a
company of Acteon group -myynninjälkeispalveluun.

3.3 Kielletyt käytöt
l
l
l
l
l

Älä peitä lääketieteellistä laitetta äläkä/tai peitä mahdollisia ilmanvaihtoaukkoja.
Älä upota veteen äläkä käytä ulkona.
Älä aseta lääketieteellistä laitetta lämmönlähteen lähelle tai suoraan auringonvaloon.
Älä altista lääketieteellistä laitetta vesisumulle tai -roiskeille.
Älä käytä lääketieteellistä laitetta AP- tai APG-tyyppistä kaasua sisältävässä ilmakehässä.

Lääketieteellistä laitetta ei ole suunniteltu toimimaan ionisoivan säteilyn läheisyydessä.
Kylmän ja kuuman vaihtelu voi aiheuttaa lääketieteelliseen laitteeseen kondensoitumista, mikä voi olla vaarallista. Jos
lääketieteellinen laite on kuljetettava viileästä tilasta lämpimään, sitä ei saa käyttää välittömästi vaan sen on annettava
lämmetä huoneenlämpöiseksi.
Lääketieteellistä laitetta ei saa varastoida eikä käyttää lääketieteellisen laitteen käyttöoppaassa ilmoitettujen
lämpötilan, ilmanpaineen ja ilmankosteuden vaihtelualueiden ulkopuolella.
Älä kosketa sähköliitäntöihin, jotka ovat näkyvissä. Älä käytä lääketieteellistä laitetta ilman kostutusta.
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Älä käytä laitetta muuhun kuin sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

3.4 Lääketieteellisen laitteen siirto
Lääketieteellistä laitetta ei ole tarkoitettu siirrettäväksi asennuksensa jälkeen. Lääketieteellinen laite on kiinnitettävä
niin, ettei sitä pystytä purkamaan eikä siirtämään ilman työkaluja.

3.5 Kostutus
Tämä koskee lääketieteellisiä laitteita, joissa on säiliöitä, pulloja tai pusseja.
l
l
l
l
l

l

Älä koskaan täytä kostutusliuossäiliötä tai -pulloa, kun se on asetettuna lääketieteelliseen laitteeseen;
ota kostutussäiliöt tai -pullot pois lääketieteellisestä laitteesta täyttöä varten;
älä täytä kostutusliuossäiliötä tai -pulloa yli ilmoitetun enimmäisrajan;
kostutussäiliöiden korkkien on oltava aina paikoillaan lääketieteellisen laitteen käytön aikana;
käytä lääketieteellisessä laitteessa pulloja ja pusseja, joiden tilavuus ei ylitä lääketieteelliselle laitteelle
(tapauskohtaisesti) määrättyä tilavuutta;
erilaisten käytettyjen kostutusratkaisujen välisten vuorovaikutusten, kuten kiteytymien ja saostumien,
välttämiseksi huuhtele kostutuspiiri ja puhdista säiliö lääketieteellisen laitteen käyttöoppaassa annettujen
ohjeiden mukaisesti.

3.6 Asentaminen ja purkaminen
Jollei lääketieteellisen laitteen omassa käyttöoppaassa toisin ohjeisteta:
l
l

säätölaitteita ei ole tarkoitettu irrotettaviksi tai purettaviksi;
huoltoaukkoja ja/tai -luukkuja ei ole tarkoitettu irrotettaviksi tai purettaviksi.
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4 Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Kaikki alla olevat tiedot perustuvat normatiivisiin vaatimuksiin, jotka lääketieteellisten sähkölaitteiden
valmistajat ovat velvollisia täyttämään standardin IEC 60601-1-2 perusteella.
Lääketieteellinen laite täyttää voimassa olevat sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat standardit, mutta
käyttäjän on varmistuttava, etteivät esimerkiksi radiotaajuuksia käyttävistä lähettimistä tai muista elektronisista
laitteista mahdollisesti aiheutuvat sähkömagneettiset häiriöt aiheuta lisäriskiä.
Tässä luvussa on välttämättömiä tietoja, joiden avulla varmistetaan lääketieteellisen laitteen asennus ja käyttöönotto
sähkömagneettisen yhteensopivuuden kannalta parhaissa olosuhteissa.
Lääketieteellisen laitteen eri johdot on pidettävä kaukana toisistaan.
Tietyt matkaviestimet, kuten matkapuhelimet, saattavat häiritä lääketieteellistä laitetta. Tässä luvussa suositeltuja
vähimmäisetäisyyksiä on siksi ehdottomasti noudatettava.
Lääketieteellistä laitetta ei saa käyttää toisen laitteen läheisyydessä tai päälle asetettuna. Jollei tätä voida välttää, sen
asianmukainen toiminta on tarkastettava käyttöolosuhteissa aina ennen käyttöä.
Muiden kuin SATELEC, a company of Acteon group ilmoittamien tai myymien tai varaosina toimittamien lisävarusteiden
käytöstä voi seurata päästöjen kasvu tai lääketieteellisen laitteen häiriönsietoisuuden heikkeneminen.

4.1 Kaapeleiden pituus
Kaapelit ja lisävarusteet

Enimmäispituus

Koestustyyppi

Vaatimustenmukaisuus:

Radiotaajuussäteily

CISPR 11, luokka B

Yliaaltosäteily

IEC 61000-3-2

Jaksollinen
jännitteenvaihtelu, välkyntä

IEC 61000-3-3

Sähköstaattisten purkausten
IEC 61000-4-2
sieto

Kaapelit/johdot

<3m

Säteilynsieto –
Sähkömagneettiset kentät

IEC 61000-4-3

Johtuvien
transienttipurskehäiriöiden
sieto

IEC 61000-4-4

Syöksyjännitteen sieto

IEC 61000-4-5

Johtuvien häiriöiden sieto –
Johtuvat radiotaajuiset
häiriöt

IEC 61000-4-6

Säteilynsieto –
Sähkömagneettiset kentät

IEC 61000-4-8

Jännitekuoppien,
lyhytaikaisten katkosten ja
jännitevaihteluiden sieto

IEC 61000-4-11

4.2 Suositeltavat vähimmäisetäisyydet
Lääketieteellinen laite on tarkoitettu käytettäväksi sellaisessa sähkömagneettisessa ympäristössä, jonka ympäristöön
säteileviä radiotaajuushäiriöitä valvotaan.
Lääketieteellisen laitteen käyttäjä tai asentaja voi auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä alla
olevan suosituksen mukaisen minimietäisyyden radiotaajuista säteilyä käyttävien kannettavien ja siirrettävien
viestintälaitteiden (lähettimet) ja lääketieteellisen laitteen välillä viestintälaitteen maksimitehon mukaisesti.
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Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan (m)
Lähettimen
maksiminimellisteho

150 kHz – 80 MHz
d = 1,2 √P

80–800 MHz
d = 1,2 √P

800 MHz – 2,5 GHz
d = 2.3 √P

0,01

0,12 m

0,12 m

0.23 m

0,1

0.38 m

0.38 m

0.73 m

1

1.2 m

1.2 m

2.3 m

10

3.8 m

3.8 m

7.3 m

100

12 m

12 m

23 m

Jos lähettimen maksiminimellistehoa ei löydy yllä olevasta taulukosta, suositeltava erotusetäisyys d metreinä (m)
voidaan arvioida lähettimen taajuutta soveltavan kaavan avulla, jossa p on lähettimen maksiminimellisteho watteina
(W) lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaisesti.
Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz on voimassa korkeamman taajuusalueen kohdalla mainittu
erotusetäisyys.
Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa.
Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat vaimentavasti rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama
vaimentuminen ja heijastuminen.

4.3 Sähkömagneettinen säteily
Lääketieteellinen laite on tarkoitettu käytettäväksi alla olevassa taulukossa määritellyssä sähkömagneettisessa
ympäristössä. Käyttäjän ja asentajan on siksi varmistuttava, että lääketieteellistä laitetta käytetään alla määritellyssä
ympäristössä.
Päästötesti

Vastaavuus

Radiotaajuuspäästöt (CISPR
Ryhmä 1
11)
Radiotaajuuspäästöt (CISPR
Luokka B
11)
Harmoniset päästöt (IEC
61000-3-2)

Luokka A

Jännitteenvaihtelut/välkyntä Vastaa
(IEC 61000-3-3)
vaatimuksia

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet
Lääketieteellisessä laitteessa käytetään radiotaajuusenergiaa vain
laitteen sisäisissä toiminnoissa. Siksi sen radiotaajuuspäästöt ovat hyvin
alhaisia eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä niiden lähettyvillä oleville
elektronisille laitteille.

Lääketieteellinen laite sopii käytettäväksi kaikissa tiloissa mukaan lukien
asuintilat ja tilat, jotka on liitetty suoraan yleiseen pienjänniteverkkoon,
josta asuinrakennukset saavat sähkön.

4.4 Magneettinen ja sähkömagneettinen häiriönsieto
Lääketieteellinen laite on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Käyttäjän ja
asentajan tulee varmistaa, että laitetta käytetään kyseisenlaisessa ympäristössä.
Immuniteettitesti

Sähköstaattinen
purkaus (ESD) (IEC
61000-4-2)

Standardin IEC
60601 mukainen
testitaso
± 6 kV kontakti
± 8 kV ilma

± 2 kV
virransyöttöjohdot
Nopea sähköinen
transientti/purske (IEC ± 1 kV
61000-4-4)
signaalinsiirtojohdot

Vastaavuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

± 6 kV kontakti
± 8 kV ilma

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai
keraamista laattaa. Jos lattioissa käytetään
synteettisiä materiaaleja, ilman suhteellisen
kosteuden tulee olla vähintään 30 %.

± 2 kV
virransyöttöjohdot

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen
kaupallisen ympäristön tai sairaalaympäristön
virtaa.
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Standardin IEC
60601 mukainen
testitaso

Vastaavuustaso

Ylijänniteaalto (IEC
61000-4-5)

± 1 kV
differentiaalinen tila
± 2 kV yleinen tila

± 1 kV
differentiaalinen tila
± 2 kV yleinen tila

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen
kaupallisen ympäristön tai sairaalaympäristön
virtaa.

Virran taajuuden
magneettikenttä
50 Hz/60 Hz (IEC
61000-4-8)

3 A/m

3 A/m

Virran taajuuden magneettikenttien tulee
vastata tasoltaan tyypillistä kaupallista
ympäristöä tai sairaalaympäristöä.

< 5 % UT
(UT:n lasku > 95 %)
0,5 jaksossa

< 5 % UT
(UT:n lasku > 95 %)
0,5 jaksossa

40 % UT
(UT:n lasku 60 %)
5 jaksossa

40 % UT
(UT:n lasku 60 %)
5 jaksossa

70% UT
(UT:n lasku 30%)
25 jaksossa

70% UT
(UT:n lasku 30%)
25 jaksossa

< 5 % UT
(UT:n lasku > 95 %)
250 jaksossa

< 5 % UT
(UT:n lasku > 95 %)
250 jaksossa

Immuniteettitesti

Jännitekuopat,
lyhytaikaiset katkokset
ja jännitevaihtelut
virransyöttölinjoissa
(IEC 61000-4-11)

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen
kaupallisen ympäristön tai sairaalaympäristön
virtaa. Jos lääketieteellisen laitteen on
toimittava jatkuvassa käytössä myös
sähkökatkojen aikana, on suositeltavaa, että
laite saa virran keskeytymättömästä
virtalähteestä tai akusta.

4.5 Sähkömagneettinen häiriönsieto, kannettavat radiotaajuuslaitteet
Lääketieteellinen laite on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Käyttäjän ja
asentajan tulee varmistaa, että laitetta käytetään kyseisenlaisessa ympäristössä.
Immuniteettitesti

Testitaso

Vastaavuustaso

Sähkömagneettinen
ympäristö – ohjeet

Radiotaajuista säteilyä käyttäviä kannettavia ja siirrettäviä viestintälaitteita ei saa käyttää lääketieteellisen laitteen
mitään osaa (mukaan lukien kaapelit) lähempänä kuin suositeltavalla erotusetäisyydellä, joka lasketaan lähettimen
taajuutta soveltavasta kaavasta.

Säteilevä radiotaajuus (IEC
61000-4-3)

3 V/m
80 MHz – 2,5 GHz

Johtuva radiotaajuus (IEC
61000-4-6)

3 V/m
150KHz – 80MHz

3 V/m

d = 2,3 √ P 800 MHz –
2,5 GHz
jossa P on lähettimen
valmistajan ilmoittama
lähettimen
maksiminimellisteho
watteina (W) ja d on
suositeltu erotusetäisyys
metreinä (m).

3 V/m

d = 1.2 √ P 80 MHz –
800 MHz
Suositeltava erotusetäisyys:
D = 1,2 √P

Kiinteiden radiotaajuuslähettimien ympäristötutkimuksessa (a) määriteltyjen kenttävoimakkuuksien tulee olla alle
yhteensopivuustason jokaisella taajuusalueella. (b) Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden

läheisyydessä:
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Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz on voimassa korkeamman taajuusalueen kohdalla mainittu
erotusetäisyys.
Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen
vaikuttavat vaimentavasti rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.
(a) Kiinteiden lähettimien, kuten radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen
radioverkkojen, amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten ja TV-lähetysten tukiasemien kenttävoimakkuuksia ei
voida teoreettisesti ennustaa tarkasti.
Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla tulisi tehdä
sähkömagneettinen mittaus. Jos mitattu kentän voimakkuus siinä tilassa, jossa A&D-laitetta aiotaan käyttää, ylittää
edellä mainitun hyväksyttävän radiotaajuutta koskevan vastaavuustason, olisi laitetta tarkkailtava, kunnes tiedetään,
että se toimii kunnolla. Jos laite ei tunnu toimivan kunnolla, on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten esim.
siirrettävä lääketieteellinen laite toiseen paikkaan tai toiseen asentoon.
(b) Kun taajuusalue on yli 150 kHz – 80 MHz, kentän voimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.
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5 Desinfiointi ja sterilointi
SATELEC, a company of Acteon group-konsernin toimittamien lisävarusteiden puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiprotokollia koskevat ohjeet on vahvistettu kullekin lääketieteelliselle laitteelle ja lisävarusteelle. Käytettävät
oppaat on lueteltu luku Oheisdokumentaatio sivu 1.
Asiakirjat voidaan ladata seuraavasta osoitteesta: www.satelec.com/documents.

Lisävarusteiden puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiprotokollia koskevat paikallisen lainsäädännön vaatimukset
korvaavat joka tapauksessa SATELEC, a company of Acteon group-konsernin toimittamat tiedot.
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6 Sääntely ja standardointi
6.1 Asiakirjan viimeinen päivitys
09/2017

6.2 Valmistajan tunnistus
SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Ranska
Puh. +33 (0) 556 34 06 07
Faksi +33 (0) 556 34 92 92
Sähköposti: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

6.3 Valmistajan vastuu
Valmistaja ei ole vastuussa seuraavista tapauksista:
l

l
l
l
l
l

Valmistajan suositusten noudattamatta jättäminen asennuksen aikana verkkojännitteen tai sähkömagneettisen
ympäristön osalta.
Sellaisten henkilöiden tekemät huollot tai korjaukset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut.
Käyttö voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksia täyttämättömässä sähkölaitteistossa.
Laitteen käyttö muihin kuin tässä käyttöoppaassa mainittuihin käyttötarkoituksiin.
Muiden kuin SATELEC, a company of Acteon group toimittamien lisävarusteiden tai käsikappaleiden käyttö.
Tähän asiakirjaan sisältyvien ohjeiden noudattamatta jättäminen.
Huomio: valmistaja varaa oikeuden muuttaa lääketieteellistä laitetta ja kaikkea dokumentaatiota ilman
ennakkoilmoitusta.
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6.4 Tytäryhtiöiden osoitteet

Road, Klongton Nua - Wattana, BANGKOK 10110

USA ja Kanada
ACTEON North America

Puh. +66 2 714 3295

- THAILAND
Faksi +66 2 714 3296

124 Gaither Drive, Suite 140

info.th@acteongroup.com

Mount Laurel, NJ 08054 - USA

Hongkongin toimisto Office
21/F, On Hing Building

Puh. +1 856 222 9988
Faksi +1 856 222 4726
info.us@acteongroup.com

Central - Hong Kong

SAKSA
ACTEON GERMANY GmbH

info.hk@acteongroup.com

Puh. +852 66 962 134

Industriestrasse 9 – 40822 METTMANN - GERMANY
Tel. +49 21 04 95 65 10

INTIA
ACTEON INDIA
1202, PLOT NO. D-9

Faksi +49 21 04 95 65 11
info.de@acteongroup.com

GOPAL HEIGHTS, NETAJI SUBASH PLACE

ESPANJA
ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.

Puh. +91 11 47 018 291 / 47 058 291 / 45 618 291

Avda Principal n°11 H

PITAMPURA, DELHI - 110034 - INDIA
Faksi +91 79 2328 7480
info.in@acteongroup.com

Poligono Industrial Can Clapers
08181 SENTMENAT (BARCELONA) - SPAIN
Tel. +34 93 715 45 20

LATINALAINEN AMERIKKA
ACTEON LATINA AMERICA
Bogotà - COLOMBIA

Faksi +34 93 715 32 29

Matkapuhelin: +57 312 377 8209

info.es@acteongroup.com

info.latam@acteongroup.com

Iso-Britannia
ACTEON UK

VENÄJÄ
ACTEON RUSSIA

Phoenix Park– Eaton Socon, St Neots

Moskova, Giljarovskin katu, 6b1

CAMBS PE19 8EP - UK

+7 495 1501323

Tel. +44 1 480 477 307
Faksi +44 1480 477 381

info.ru@acteongroup.com

info.uk@acteongroup.com

AUSTRALIA/UUSI-SEELANTI
ACTEON AUTRALIA/NEW ZEALAND

LÄHI-ITÄ
ACTEON MIDDLE EAST

Suite 119, 30-40 Harcourt Parade
Rosebery NSW 2018

247 Wasfi Al Tal str.

Australia

401 AMMAN - JORDAN

Puh. +612 9669 2292

Puh. +962 6 553 4 401

Faksi +612 9669 2204

Faksi +962 6 553 7833
info.me@acteongroup.com

info.au@acteongroup.com

KIINA
ACTEON CHINA

TAIWAN
ACTEON TAIWAN
11F., No.1, Songzhi Rd.

Office 401 - 12 Xinyuanxili Zhong Street Chaoyang District - BEIJING 100027 - CHINA
Puh. +86 10 646 570 11 / 2 / 3

Xinyi Dist., Taipei City 11047
TAIWAN (R.O.C.)
+886 2 8729 2103

Faksi +86 10 646 580 15

info.tw@acteongroup.com

info.cn@acteongroup.com
THAIMAA
ACTEON (THAILAND) LTD
23/45 Sorachai Building 16th floor - Sukumvit 63
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6.5 Käytöstä poistaminen ja kierrätys
Sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin kuuluvan lääketieteellisen laitteen hävittämisen on tapahduttava erillisen keräys-,
nouto- ja kierrätys- tai hävitysjärjestelmän puitteissa. Tämä koskee erityisesti EU:n markkinoita 27.1.2003 annetun
direktiivin 2002/96/EY nojalla.
Kun lääketieteellinen laite on tullut käyttöikänsä päähän, ota yhteyttä lähimpään hammaslääketieteellisten tarvikkeiden
jälleenmyyjään tai, jollei sellaisia ole, Acteon-tytäryhtiöihin ja -päätoimipaikkaan, joiden yhteystiedot ovat luku
Tytäryhtiöiden osoitteet sivu 16, jotta saat selville noudatettavan menettelyn.

Alla oleva merkintä on voimassa ainoastaan Ranskassa.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) jätehuoltoa koskevien Ranskan ympäristölain (Code de l’Environnement)
säännösten (saatettu voimaan 2.5.2012 annetulla asetuksella N:o 2012-617) mukaisesti yhtiömme huolehtii sähkö- ja
elektroniikkalaiteromunsa vastaanotto- ja jätehuoltovelvoitteesta Récylum-nimisen hyväksytyn laitoksen perustaman
järjestelyn puitteissa, NOR-sopimus DEVP1427651A.
Yhtiömme on valmistajana rekisteröitynyt ympäristö- ja energianhallintaviraston (ADEME) ylläpitämään tuottajien
kansalliseen rekisteriin. Jakeluketjun peräkkäisten yritysostajien, joihin tekin kuulutte, tehtävänä on välittää nämä tiedot
käyttöön ottamistamme kierrätystä koskevista säännöistä loppukäyttäjälle asti.
Ostaja sitoutuu niin ikään vastaanottamaan merkkiämme olevat, käyttöiän loppuun tulleet laitteet ja luovuttamaan ne
kierrätettäviksi johonkin Récylumin perustamaan keräyskeskukseen, joiden luettelo on saatavissa sivustosta
http://www.recylum.com/.
Huomaa lisäksi, että Récylum tulee tarvittaessa noutamaan tietyn noutominimin ylittävät laitteet maksutta luotanne
jätteiden varastointia varten käyttöönne luovuttamissaan lavakonteissa.

Käyttöikänsä päähän tullut lisävaruste on poistettava käytöstä on sijoitettava tartuntavaaraa aiheuttavien jätteiden
säiliöön.

6.6 Sovellettavat standardit ja lainsäädäntö
Tämä lääketieteellinen laite täyttää direktiivin 93/42/ETY olennaiset vaatimukset. Se on suunniteltu ja valmistettu
standardin EN ISO 13485 mukaiseseti sertifioitua laadunvarmistusjärjestelmää käyttäen.

6.7 Symbolit
Symboli

Merkitys
Ohjauspoljin

O

Pysäytys (virran katkaisu)

I

Käynnistys (virran kytkentä)

Käytä aina suojalaseja

Käytä aina suojakäsineitä
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Symboli

Merkitys

Katso lisätietoja mukana seuraavasta asiakirja-aineistosta

Katso käyttökäsikirjasta

Mukana seuraava asiakirja-aineiston on saatavissa sähköisessä
muodossa

Älä käytä lääketieteellistä laitetta, jos potilaalla tai lääketieteellisen
toiminnan harjoittajalla on implantoitava laite

Älä käytä lääketieteellistä laitetta, jos potilaalla on syväaivostimulaatioon
käytettävä lääketieteellinen laite
Älä käytä lääketieteellistä laitetta, jos potilaalle on kiertäjähermon
stimulaatioon käytettävä lääketieteellinen laite
Biologinen vaaratekijä

Sterilointi autoklaavissa 134 °C

Sterilointi autoklaavissa 132°C

Lämpödesinfektioon käytettävä pesu- ja desinfiointilaite

Tyypin B käytetty osa

suojausaste on tyyppiä BF
Vaihtovirta
Sähkömagneettiset häiriöt

CE-merkintä
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Symboli

Merkitys
CE-merkintä

Valmistusvuosi
AAAA
Valmistaja

Ei saa hävittää talousjätteen mukana

Kierrätä lamput ja ammattilaiskäyttöön tarkoitetut sähkölaitteet Récylumin
kautta
Rx only
IPX1

Yhdysvaltojen liittovaltion laissa sallitaan lääketieteellisen laitteen myynti
ainoastaan lääkäriltä tai lääkärin määräyksellä.
IP: koteloinnin tiiviyteen perustuva suojausluokka
X: ei suojausta kappaleita vastaan
1: suojaus pystysuoraan tippuvalta vedeltä

Yleinen käyttöohje | J00033 | V6 | (13) | 09/2017 | RBABFI050F - Sivu 19/22

Sivu 20/22 - Yleinen käyttöohje | J00033 | V6 | (13) | 09/2017 | RBABFI050F

Index: avaimet – varoitus

7 Hakemisto
A
avaimet 1
avain 1

D
direktiivi 17

E
elektroniikan käyttöohjeet 1

H
hävittäminen 17

I
insertti 1

K
käsikappale 1
Käyttöopas v, 1
kierrätys 17

P
päivitys 15
Pikakäyttöopas v, 1
Pikapuhdistusopas v, 1

R
Récylum 17

S
sähköinen 1

V
varoitus 3
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