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Wprowadzenie
Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami obsługi, które
zostały opracowane w celu przedstawienia prawidłowego użytkowania i
odpowiednich parametrów prototypowego fotela ginekologicznego (zwanego
dalej Gracie). Należy zawsze postępować zgodnie z tymi instrukcjami i zawsze
używać fotela tylko zgodnie z tymi instrukcjami.
Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu urządzenia przez
cały czas użytkowania. Każda osoba obsługująca fotel musi przeczytać i
zaznajomić się z niniejszą instrukcją obsługi.
Szczególnie ważne informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są
oznaczone następującymi symbolami:
Logo

Znaczenie
Produkt zgodny z przepisami UE

Oznaczenie organu wydającego certyfikat dla systemu
zarządzania jakością

Oznaczenie organu wydającego certyfikat dla systemu
zarządzania jakością

Oznaczenie organu wydającego certyfikat dla systemu
zarządzania jakością

Tapicerka spełnia wymagania dotyczące odporności na zapłon
zgodnie z normą BS 7176 w kategorii zagrożenia średniego.
Tapicerka spełnia wymagania BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS
5852 — odporność na źródła zapłonu 5
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Piktogram

Znaczenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie:
Niebezpieczne napięcie elektryczne
Ten symbol wprowadza wszelkie informacje, które mogą
pomóc w uniknięciu problemów związanych z obsługą
Części aplikacyjne typu B
Numer fabryczny
Objaśnienie numeru typu

int x/y
IP X #

Oznaczenie pracy przerywanej, tj. jeśli produkt był używany w sposób
ciągły przez czas „x”, musi pozostawać bezczynny przez okres „y”. Na
przykład „int 10/20” oznacza, że po 10 minutach ciągłego
użytkowania/pozycjonowania produkt nie może być używany przez 20
minut
Zabezpieczenie konstrukcyjne przed wyciekiem wody, niebezpiecznym
kontaktem w wyniku dotknięcia i penetracją obcych przedmiotów

Bezpieczne obciążenie robocze

Bezpieczna masa pacjenta

Ciężar produktu
Producent
Data produkcji
Przestrzegać instrukcji obsługi.

Wyrównanie potencjałów
Materiał opakowaniowy:
„Chronić przed wilgocią”
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Materiał opakowaniowy:
„Delikatne”!
Materiał opakowaniowy:
„Tą stroną do góry”
Ograniczenie temperatury
Oznaczenie transportowe:
„Wilgotność względna powietrza”.
Oznaczenie transportowe:
„Ciśnienie powietrza”.
Oznaczenie zgodne z dyrektywą WE 2002/96/WE (dyrektywa
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).
Symbol: „Nie należy wyrzucać produktu z odpadami
komunalnymi. W przypadku starych urządzeń elektronicznych
należy korzystać ze specjalnych punktów zbiórki”.
Urządzenie medyczne zawiera nadajnik radiowy emitujący
niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne.
WYRÓB MEDYCZNY
(zgodne z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych)
UNIKATOWY IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA

SYMBOL AKUMULATORA

DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE W POMIESZCZENIACH
OSTRZEŻENIE INFORMUJĄCE O RYZYKU ŚCIŚNIĘCIA
LUB ZAKLESZCZENIA

4
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

Skrót
REF
LED
VA
VGA
USB
LCD
IT
PC
dB
hPa
ČSN
Hz
SMB

Znaczenie
Numer katalogowy
Dioda elektroluminescencyjna
Jednostka poboru mocy
Standard technologii wyświetlania obrazu komputerowego
Uniwersalna magistrala szeregowa
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Technologia informatyczna
Komputer osobisty
Jednostka natężenia dźwięku
Jednostka ciśnienia
Chronione oznaczenie w ramach czeskich norm technicznych
Jednostka częstotliwości w układzie SI
Service Message Block jest protokołem udostępniania plików w sieciach
Microsoft Windows.
EMC
Kompatybilność elektromagnetyczna
VF
Wysoka częstotliwość
ME
Sprzęt medyczny
CISPR
Międzynarodowy Komitet Specjalny ds. Zakłóceń Radiowych

Sygnalizacja akustyczna
Dźwięk
Przerywany dźwięk.

Krótki dźwięk po naciśnięciu przycisku

Znaczenie
Awaria zasilania modułu sterującego.
Wyłącza się, gdy fotel zostanie całkowicie
obniżony.
Niski poziom naładowania akumulatora.

Krótki dźwięk po jednoczesnym naciśnięciu
przycisku STOP i przycisku zaprogramowanej
pozycji.
Przerywany dźwięk po naciśnięciu przycisków
podnoszenia/obniżania fotela

Zapisywanie nowej pozycji w pamięci fotela.

Przerywany dźwięk.

Przegrzanie podgrzewanego siedziska.

Resetowanie zabezpieczeń prądowych
silników.
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Tabliczka znamionowa z UDI

1

4

2

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6

3

7

8

9

Adres producenta
Typ produktu, numer seryjny
Data produkcji (rok-miesiąc-dzień)
DI (identyfikator urządzenia) / GTIN (globalny numer jednostki handlowej)
PI (identyfikator produktu)
Dwuwymiarowy kod kreskowy (GS1 DataMatrix) — identyfikator urządzenia (DI) +
identyfikator produktu (PI) = indywidualny identyfikator urządzenia
Dane elektryczne
Jednowymiarowy kod kreskowy GS1-128 (numer seryjny)
Symbole

W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z producentem — firmą
BORCAD Medical a.s. lub lokalnymi przedstawicielami handlowymi.
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1 Instrukcja dotycząca rozpakowywania
Przeciąć taśmę zabezpieczającą.

Zdjąć górną pokrywę i pierścień skrzyni. Rozciąć i zgnieść narożniki dolnej
części opakowania, aby można było łatwo zdjąć fotel z palety.
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Stopniowo wyjmować wszystkie akcesoria z opakowania, w tym kontroler
ręczny i kabel sieciowy. Wyrzucić puste opakowania ochronne.
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Za pomocą narzędzi odkręcić stołek lekarza od palety tak, aby górna część
palety była wolna.
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Wykręcić 4 śruby M8 z ramy pomocniczej.

Przesunąć tylną część fotela poza krawędź palety. Przykręcić kółka.
Kółka muszą być przykręcone tak, aby kółka z hamulcem były po jednej stronie.
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Przesunąć fotel tak, aby na palecie znajdował się tylko krótki fragment ramy —
około 4 cm.

Zatrzymać kółko, które znajduje się na ziemi.
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Przykręcić pozostałe kółka (kółka z hamulcem muszą znajdować się po jednej
stronie fotela), zwolnić zahamowane kółko i zsunąć fotel z palety.
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Podczas pochylania fotela konieczne jest podparcie części podnóżka
miękkim przedmiotem, aby nie doszło do uszkodzenia fotela.
Po dotarciu do miejsca przeznaczenia, załączyć hamulce po jednej stronie,
pochylić fotel na tę stronę i wymontować kółka oraz 4 śruby M10 mocujące
ramę pomocniczą do ramy pod fotelem.
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Przed przechyleniem do tyłu podłączyć akumulator zapasowy do modułu
sterującego zgodnie z poniższą procedurą.
Upewnić się, że kabel zasilający nie jest podłączony!
1) Przechylić fotel i podeprzeć nogę z boku (patrz ilustracja 1).
2) W dolnej części podstawy znajduje się rozłączone złącze zasilania
(zaznaczone na ilustracji 2).
3) Podłączyć złącze zasilania do wolnego gniazda, wprowadzając je do oporu
(ilustracja 3 i 4).
4) Zabezpieczyć podłączone złącze, zatrzaskując ramkę zabezpieczającą za
pomocą śrubokrętu (ilustracja 4).

1
x

2

3

4
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Montaż ramienia z monitorem
Zdemontować górną plastikową osłonę kolumny. Przeciągnąć kable ramienia
przez otwór w kolumnie.

Za pomocą trzech śrub przymocować ramię do kolumny. Zabezpieczyć śruby
środkiem Loctite 243.

Podłączyć złącza i kable (złącza nie są zamienne).
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Zamocować podłączone złącza i przewody za pomocą opasek kablowych
2x monitor lewy (czerwona strzałka) lub 4x monitor prawy (wszystkie strzałki),
a następnie zamknąć górną plastikową osłonę kolumny i przykręcić ją.
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2. Informacje ogólne

2.1 Normy
Niniejszy produkt spełnia wymogi obowiązujących norm ČSN EN 60601-1:2007,
ČSN EN 60601-1-1 wyd. 2:2001, ČSN EN 60601-2-52:2010, ČSN EN 60601-12 wyd. 2:2008. Zgodnie z dyrektywą 93/42/WE Rady w sprawie wyrobów
medycznych, z późniejszymi zmianami, fotel jest klasyfikowany jako urządzenie
medyczne klasy I.

2.2 Instrukcje ogólne
Korzystanie z fotela jest dozwolone tylko w miejscach, które spełniają
postanowienia aktualnych norm dystrybucji energii elektrycznej w miejscach
przeznaczonych do celów medycznych. Zgodnie z dyrektywą Rady 93/42/WE z
późniejszymi zmianami oraz odpowiednimi przepisami krajowymi, produkt może
być obsługiwany wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
Jeśli fotel ginekologiczny jest używany jako część systemu medycznego,
pomiędzy urządzeniem a innymi urządzeniami mogą powstawać zakłócenia
elektromagnetyczne lub inne. W związku z tym zaleca się używanie wyłącznie
certyfikowanych i zatwierdzonych urządzeń medycznych. Kolposkop może być
używany tylko w miejscach, które spełniają obowiązujące normy dotyczące
zasilania elektrycznego w miejscach przeznaczonych do celów medycznych.
Zgodnie z wytycznymi określonymi w dyrektywie Rady 93/42/WE z
późniejszymi zmianami oraz odpowiednimi przepisami krajowymi produkt może
być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.
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2.3 Ogólne bezpieczeństwo
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie akcesoriów
(dokręcenie uchwytu itp.).
Nie wykonywać demontażu ani niewykwalifikowanych napraw silników,
modułów sterujących itp.
Zmiany projektowe są zabronione!
Gwinty śrub mocujących lub połączenia przegubowe podnóżków Goepel
mogą ulec odtłuszczeniu w wyniku działania środków dezynfekujących. W
takim przypadku wczesne nasmarowanie zapobiega kosztownej naprawie.
Fotel musi być ekwipotencjalnie połączony z innymi urządzeniami
medycznymi, aby zapobiec pożarowi w połączeniu z substancjami
łatwopalnymi i środkami anestetycznymi podczas drobnych zabiegów
chirurgicznych z użyciem narzędzi o wysokiej częstotliwości (HF).
Nigdy nie używać akcesoriów innych niż oryginalne. Wszystkie oryginalne
akcesoria są oznaczone oryginalną etykietą zawierającą nazwę i markę
producenta, numer seryjny lub identyfikator partii i datę produkcji.
Wszystkie poważne zdarzenia mające miejsce w związku z
użytkowaniem niniejszego wyrobu należy zgłaszać producentowi i
właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przebywa
użytkownik i/lub pacjent!
Bezpieczniki i zasilacze może wymieniać (z użyciem odpowiednich
narzędzi)
wyłącznie
pracownik
dysponujący
stosownym
upoważnieniem i przeszkoleniem!
Niniejszy wyrób medyczny nie jest przeznaczony do użytkowania w
środowisku wzbogaconym w tlen!
Niniejszy wyrób medyczny nie jest przeznaczony do użytkowania w
obecności łatwopalnych substancji!
Niniejszy wyrób medyczny nie jest przenośnym medycznym
urządzeniem elektrycznym!
Podczas regulacji pozycji łóżka nie wolno przekraczać dozwolonego
cyklu pracy (działanie przez 2 minuty, brak działania przez 18 minut)!
Pacjent może korzystać z niektórych elementów sterujących łóżka
wyłącznie wówczas, jeśli personel szpitala zadecyduje, że pozwala na
to jego stan fizyczny i umysłowy, i przeszkoli pacjenta zgodnie z
instrukcją obsługi!

Fotel ginekologiczny GRACIE
• Fotel Gracie służy do badań ginekologicznych i ultrasonograficznych
pacjentek, względnie do niewielkich zabiegów ambulatoryjnych. Ze
względów higienicznych konieczne jest, aby przed użyciem fotela tapicerka
została zawsze osłonięta. Produkt nie zawiera lateksu.
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•
•

•

Produkt został poddany ocenie biologicznej zgodnie z normą ČSN EN ISO
10993-1: 2004 — produkt jest w pełni sprawny i bezpieczny dla ludzi z
punktu widzenia oceny biologicznej.
Strony i kierunki w instrukcji obsługi są podawane z punktu widzenia
lekarza. Na przykład prawe ramię monitora znajduje się po prawej stronie z
punktu widzenia lekarza patrzącego na fotel.
Wszelkie inne zastosowania, na przykład jako wózek transportowy dla
pacjentki, stół operacyjny lub fotel z niezatwierdzonymi akcesoriami,
są zabronione!

Wideokolposkop
Urządzenie jest przeznaczone do kolposkopowego badania szyjki macicy.
Obraz jest przesyłany cyfrowo do monitora LCD fotela do badań
ginekologicznych GRACIE. Produkt nie zawiera lateksu.
Każde użycie inne niż wymienione powyżej jest zabronione.

Informacje dotyczące gaszenia pożarów
Ostrzeżenie:
Uwaga
Niebezpieczeństwo odmrożenia w wyniku kontaktu CO2 ze skórą człowieka!
Nie wolno używać gaśnicy halonowej w zamkniętych pomieszczeniach bez
wentylacji — zagrożenie dla zdrowia!
Produkt medyczny jest klasyfikowany jako instalacja elektryczna pod
napięciem, dlatego pożar można gasić za pomocą następujących typów gaśnic.
Używać
Gaśnica proszkowa
Gaśnica CO2
Gaśnica halonowa

Nie używać
Gaśnica pianowa
Gaśnica wodna
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2.4 Bezpieczeństwo elektryczne i kompatybilność
elektromagnetyczna
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Ponieważ urządzenie jest zasilane z sieci, może powodować zakłócenia
w działaniu urządzeń wrażliwych na pole elektromagnetyczne. Aby
zmniejszyć niepożądany wpływ pól elektromagnetycznych, fotel
zaprojektowano zgodnie z normą ČSN EN 60601–1-2. Aby zapobiec
występowaniu tych problemów, należy używać fotela zgodnie z
niniejszą instrukcją.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, fotel ten należy
podłączać wyłącznie do sieci elektrycznej z uziemieniem.
Fotel musi być ustawiony w taki sposób, aby w razie potrzeby mógł
zostać natychmiast odłączony od zasilania.
Modyfikacje fotela są zabronione.
Jeśli występują wahania w zakresie napięcia (+/- 20 V), konieczne jest
podłączenie produktu do stabilizatora napięcia. W przeciwnym razie
podzespoły elektroniczne mogą ulec uszkodzeniu.
Fotel do badań ginekologicznych nie jest przeznaczony do stosowania
w obszarach wzbogaconych tlenem (stężenie powyżej 25% lub
ciśnienie parcjalne sięgające 27,5 kPa).
Fotel musi być podłączony do źródła zasilania zgodnie ze specyfikacją
produktu podaną na tabliczce znamionowej.
Fotel jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez personel medyczny.
Fotel może powodować zakłócenia radiowe, które mogą mieć wpływ na
działanie urządzeń znajdujących się w pobliżu. Konieczne może być
podjęcie środków w celu zmniejszenia tego wpływu, takich jak zmiana
orientacji, przeniesienie lub ekranowanie urządzenia.
Wyposażenie fotela obejmuje oprogramowanie sprzętowe, które może
aktualizować wyłącznie upoważniony technik serwisu.
Przed dostępem osób nieupoważnionych do oprogramowania
sprzętowego chroni obudowa (otwierana za pomocą specjalnego
narzędzia), zabudowanie (zabudowanie podzespołów i procesora),
konieczność stosowania zgodnego klucza do oprogramowania przez
upoważnionego pracownika i procedura kontroli zgodności nowego
oprogramowania sprzętowego z fotelem.
Zakłócenia są możliwe w pobliżu urządzeń oznaczonych następującą
etykietą.
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•
•

Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne HF nie powinny być
używane w odległości mniejszej niż zalecana, tj. 15 cm od jakiejkolwiek
części fotela, w tym kabli.
Fotel do badań ginekologicznych musi być zainstalowany i
obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników serwisu zgodnie z
informacjami na temat kompatybilności elektromagnetycznej.
Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne wykorzystujące fale o
częstotliwościach
radiowych
(RF)
mogą
mieć
wpływ
na
funkcjonowanie medycznej aparatury elektrycznej.

Instrukcja obsługi i deklaracja producenta — promieniowanie
elektromagnetyczne
Fotel jest przeznaczony do pracy w środowisku elektromagnetycznym
określonym poniżej. Klient lub użytkownik fotela musi zagwarantować, aby fotel
był używany w takim środowisku.
Promieniowanie o
Grupa 1
Fotel wykorzystuje energię o wysokiej
wysokiej częstotliwości
częstotliwości tylko na potrzeby
CISPR 11
funkcji wewnętrznych. Z tego względu
promieniowanie o wysokiej
częstotliwości jest bardzo niskie i nie
może powodować zakłóceń w pracy
znajdujących się w pobliżu urządzeń
elektronicznych.
Promieniowanie o
Klasa A
Fotel jest przeznaczony do użytku we
wysokiej częstotliwości
wszystkich obiektach innych niż
CISPR 11
gospodarstwa domowe i budynki,
Emisje
Nie dotyczy które są bezpośrednio podłączone do
publicznej sieci zasilającej niskiego
harmoniczne
napięcia, która zaopatruje budynki
IEC 61000-3-2
Wahania napięcia/
Nie dotyczy mieszkalne.
migotanie
IEC 61000-3-3
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2.5 Przeznaczenie
Fotel służy do badań ginekologicznych i ultrasonograficznych, względnie do
niewielkich zabiegów ambulatoryjnych. Częścią fotela mogą być akcesoria —
cyfrowy wideokolposkop i monitor LCD.
Kolposkop jest stosowany w badaniach ginekologicznych w celu zapewnienia
bezkontaktowej wizualizacji zewnętrznych narządów płciowych kobiet (sromu,
pochwy i pochwowej części szyjki macicy) oraz odbytu w powiększeniu.
Kolposkopu można również użyć do udokumentowania obserwacji. Kolposkopy
są przeznaczone wyłącznie do celów diagnostycznych.

2.5.1 Użytkownicy produktu
•
•

Kobiety i dziewczęta w każdym wieku podczas badań profilaktycznych lub w
przypadku zaobserwowania nieprawidłowości w obrębie piersi lub narządów
płciowych, zaburzeń cyklu miesiączkowego lub w przypadku ciąży
Opiekunowie (lekarze, personel pielęgniarski, personel techniczny, personel
odpowiedzialny za transport, personel sprzątający)

2.5.2 Przeciwwskazania
Urządzenie medyczne nie jest przeznaczone do żadnego innego użytku, na
przykład jako wózek transportowy dla pacjentki, stół operacyjny ani fotel z
niezatwierdzonymi akcesoriami.
Kolposkop to urządzenie do obserwacji ciała z pewnej odległości, które nie jest
przeznaczone do kontaktu z pacjentką. Z tego powodu nie ma przeciwwskazań
do stosowania kolposkopu.

2.5.3 Operator
•

Opiekun
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2.6 Ustawianie fotela
Fotel Gracie powinien zostać ustawiony przez przedstawicieli firmy BORCAD
Medical a.s. Wszelkie czynności/manewry dotyczące fotela wykonywane w
pomieszczeniu są dozwolone zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie „4”.
• Przed wejściem pacjentki na fotel Gracie należy bezpiecznie ustawić
fotel.
• Fotel jest przeznaczony dla pacjentek o masie ciała do 180 kg, przy
czym całkowite obciążenie nie może przekraczać 210 kg.
• Fotel Gracie nie może być używany w miejscach przeznaczonych do opieki
medycznej, które mogą stwarzać ryzyko pożaru lub wybuchu z powodu
obecności powietrza, tlenu lub podtlenku azotu w połączeniu ze środkami
anestetycznymi lub czyszczącymi (np. na sali operacyjnej).
• W zestawie znajduje się przewód dystrybucyjny. Nie wolno podłączać
urządzenia za pomocą przedłużacza, ponieważ podłączenie urządzenia do
listew zasilających jest zabronione.
• Żaden przewód zasilający innego urządzenia nie może przebiegać nad
powierzchnią produktu ani nad leżącą na nim pacjentką.
• Podczas obsługi produktu należy uważać, aby nie przytrzasnąć innych
przedmiotów.
• Podczas obsługi i późniejszego przestawiania produktu należy zawsze
zwracać uwagę na bezpieczne ustawienie i prowadzenie okablowanie poza
podstawą. Nieostrożne przestawianie urządzenia powodujące ściśnięcie
przewodów elektrycznych i sterujących może spowodować uszkodzenie
sprzętu lub obrażenia ciała.
• Przed zmianą położenia fotela należy sprawdzić, czy inne osoby nie
znajdują się w zasięgu ruchomych części.
• Przedmioty (meble, stojaki itp.), które mogą wejść w kolizję z fotelem, nie
mogą znajdować się w bezpośredniej bliskości fotela.
• Niniejsza instrukcja obsługi zawiera dozwolone akcesoria. Używanie
akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria zatwierdzone w niniejszej
instrukcji obsługi jest zabronione.
• Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić jego stan; nie
może on być uszkodzony mechanicznie.
•
•

Wyposażenie fotela obejmuje oprogramowanie sprzętowe, które może
aktualizować wyłącznie upoważniony technik serwisu.
Przed dostępem osób nieupoważnionych do oprogramowania sprzętowego
chroni obudowa (otwierana za pomocą specjalnego narzędzia),
zabudowanie (zabudowanie podzespołów i procesora), konieczność
stosowania zgodnego klucza do oprogramowania przez upoważnionego
pracownika i procedura kontroli zgodności nowego oprogramowania
sprzętowego
z
fotelem.
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•

•

Przedmioty (meble, stojaki itp.), które mogą wejść w kolizję z fotelem, nie
mogą znajdować się w bezpośredniej bliskości fotela.
Przednia strona fotela jest ustawiona na nóżkach o regulowanej wysokości.
W większości przypadków fotel można ustawić bez dalszej ręcznej regulacji.
W przypadku nierównej podłogi, gdy nie można właściwie ustawić fotela
(fotel buja się), urządzenie należy przechylić na bok i za pomocą narzędzi
wyregulować przednią nóżkę na wymaganą wysokość w celu bezpiecznego
ustawienia. Następnie należy postawić fotel z powrotem na podstawie. Fotel
nie może się bujać!
Elementem każdego fotela ginekologicznego jest w pełni sprawny i
naładowany akumulator, który umożliwia działanie fotela przez około
3 minuty. Akumulator jest ładowany automatycznie poprzez moduł sterujący
i nie wymaga specjalnej konserwacji. Jeśli fotel nie jest podłączony do sieci
dłużej niż przez tydzień, należy odłączyć złącze akumulatora od modułu
sterującego.
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W przypadku nierównej powierzchni pod fotelem zadziała wyłącznik
bezpieczeństwa, który zatrzymuje ruch fotela.
Ten stan jest
sygnalizowany czerwoną diodą na podstawie fotela (ilustracja 1). Aby
wyeliminować stan powodujący kolizję, nóżki fotela muszą być wkręcone
tak, aby podstawa fotela znajdowała się bliżej podłogi. Dezaktywuje to
wyłącznik bezpieczeństwa i przełącza fotel do normalnego trybu pracy.

Ilustrac
ja 1

W przypadku kolizji fotela z wideokolposkopem zadziała wyłącznik
bezpieczeństwa, aby zatrzymać ruch fotela. Ten stan jest sygnalizowany
czerwoną diodą na podstawie fotela (ilustracja 2).
Należy usunąć
przyczynę kolizji. Wyłącznik zostanie dezaktywowany, a fotel powróci do
normalnego trybu pracy.

Ilustrac
ja 2
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3 Podsumowanie
GKB-AX

GKB-CX
(LCD)

Część
Podnóżki (standardowe/Goepel)
*
Stały kontroler nożny
*
Bezprzewodowy kontroler przenośny
*
Kontroler ręczny
*
Kółko teleskopowe
*
Rura PCW do miski
*
Osłona podnóżka z PCW
*
3 funkcje pamięci dla 3 lekarzy
*
Uchwyt na rolkę papieru
*
Plastikowa miska obrotowa
*
Sztuczna skóra antybakteryjna
*
Bezszwowe obicia tapicerskie
*
Wybór wersji kolorystycznych
*
Złącze ekwipotencjalne
*
Przycisk pozycji Trendelenburga
*
Wybór kabli sieciowych
*
Akumulator zapasowy ze wskaźnikiem
*
ładowania
Wskazanie nieprawidłowego
*
zamocowania fotela
Opakowanie transportowe
*
Ekran LCD 17"
21-calowy ekran LCD FULL HD
Zintegrowany wideokolposkop
Podświetlenie LED wideokolposkopu
Dwa poziomy natężenia światła
wideokolposkopu
Zintegrowany filtr polaryzacyjny
Złącze sieci WLAN/LAN do połączenia
fotela z komputerem
WEJŚCIE/WYJŚCIE HDMI
WEJŚCIE VGA
Kabel VGA
Kabel Ethernet
* część standardowego wyposażenia fotela GRACIE

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
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Przegląd

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Podstawa fotela
Zintegrowane kółka
Przenośny kontroler nożny
Stały kontroler nożny
Kontroler ręczny
Kolumna do podnoszenia fotela
Uchwyt kontrolera ręcznego
Monitor LCD
Ramię monitora

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Część pod głowę z poduszką
Wsporniki nóg Goepel
Taca na papier pod poduszką
Oparcie z poduszką
Siedzisko z poduszką
Wsporniki nóg ze wspornikiem uda
Wideokolposkop
Taca plastikowa
Podnóżek lekarza

Wersje kolorystyczne
Zastąpiono literą „X”.
A — fioletowy
B — niebieski
F — zielony

M — żółty
P — pomarańczowy

29
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

4 Operator fotela
Fotel może być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony personel.
Szkolenia są prowadzone przez ekspertów producenta.

4.1 Regulacje z użyciem silnika (kontroler nożny)
Znaczenie przycisków kontrolera nożnego przedstawiono na ilustracji. Aby
zmienić pozycję fotela za pomocą silnika, należy nacisnąć i przytrzymać żądany
przycisk funkcyjny. Po naciśnięciu żądanego przycisku części o jasnym kolorze
przemieszczają się.

Stały kontroler nożny służy do regulacji pozycji do badania. Znajduje się w
podstawie fotela i jest wyposażony w następujące elementy:
1.Ustawianie wysokości fotela (dwa pierwsze przyciski od lewej strony — w
górę/w dół)
2.Ustawianie oparcia połączonego z podnóżkiem (trzeci i czwarty przycisk od
lewej strony — oparcie w dół i podnóżek w górę/ oparcie w górę i
podnóżek
w
dół)
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W górnej części znajduje się panel z kolorowymi kontrolkami. Podświetlona
litera A, B lub C oznacza wybór lekarza prowadzącego. Ponadto znajduje się
tutaj zielona kontrolka wskazująca połączenie fotela z siecią i pomarańczowa
kontrolka wskazująca połączenie kontrolera bezprzewodowego z fotelem.
Funkcja, która nie jest podświetlona, jest wyłączona. Po lewej stronie znajduje
się żółty wskaźnik stanu akumulatora (patrz punkt: Akumulator zapasowy) oraz
czerwony wskaźnik dwóch sytuacji kolizyjnych — wideokolposkop z
podnóżkami i ustawienie fotela na nierównej podłodze, a tym samym otwarty
obwód wyłącznika krańcowego.

.
•
•

•

•

•

Nie stawać w przestrzeni pod obciążonymi elementami fotela napędzanymi
silnikiem (oparcie, siedzenie i podnóżek)
W przypadku awarii kontrolera (wciśnięcie przycisku na stałe lub
uszkodzenia kabla) silnik można zatrzymać, naciskając przycisk STOP na
kontrolerze ręcznym. Zaraz po tym należy odłączyć zasilanie i skontaktować
się z przedstawicielem firmy BORCAD Medical a.s.
W przypadku zablokowania ruchu silnika zaleca się jednoczesne naciśnięcie
obu górnych przycisków kontrolera ręcznego (regulacja podnoszenia fotela)
— przez 5 sekund będzie emitowany sygnał dźwiękowy. W trakcie emisji
sygnału dźwiękowego przyciski powinny być wciśnięte. Wszystkie zapisane
pozycje zostaną usunięte.
Jeśli wykonanie powyższych czynności nie pozwoli wyeliminować problemu,
zaleca się ustawienie oparcia w pozycji maksymalnie wyprostowanej
(pionowej), maksymalne opuszczenie podnóżka i ustawienie fotela w
najniższym położeniu. Następnie należy wyciągnąć przewód zasilający na
dziesięć sekund.
Fotel do badań ginekologicznych nie jest przeznaczony do pracy
ciągłej — silniki mogą być maksymalnie obciążone przez 2 minuty, a
następnie konieczne jest 18 minut bezczynności. W przypadku
nadmiernego obciążenia działanie może zostać automatycznie
zatrzymane. Należy wykonać czynności serwisowe — skontaktować
się z przedstawicielem firmy BORCAD Medical a.s.
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Akumulator
Wszystkie wersje fotela ginekologicznego są wyposażone w akumulator
zapasowy.
Akumulator ten umożliwia ustawienie fotela w przypadku odcięcia zasilania lub
braku zasilania z sieci elektrycznej.
W przypadku w pełni naładowanego akumulatora świecą się 3 pola wskaźnika,
po czym gasną wraz z malejącym naładowaniem akumulatora. Przy
naładowaniu akumulatora poniżej 50% całkowitej pojemności emitowany jest
sygnał dźwiękowy po naciśnięciu dowolnego przycisku na kontrolerze. Aby
naładować akumulator, należy podłączyć wtyczkę fotela do sieci elektrycznej.
Po odłączeniu fotela od sieci elektrycznej moduł sterujący automatycznie
przechodzi do trybu czuwania. W tym trybie stan akumulatora nie jest
wyświetlany, aby nie dopuścić do bezużytecznego rozładowania akumulatora.
Aktywacja modułu sterującego następuje po naciśnięciu dowolnego przycisku
na kontrolerze.
Akumulator zapasowy służy do awaryjnego przestawiania fotela, a w pełni
naładowany akumulator umożliwia jego działanie przez około 3 minuty.
• Akumulatory mogą być wymieniane tylko przez personel
serwisowy!
• Wymiana akumulatora przez nieodpowiednio przeszkolony personel
może prowadzić do zagrożeń lub ograniczyć funkcjonalność
urządzenia medycznego!
Wskazanie trybu ładowania akumulatora
Tryb ładowania akumulatora jest sygnalizowany przez żółtą kontrolkę zasilania
elektrycznego (patrz ilustracja 1). Akumulator jest częścią jednostki sterującej
urządzenia medycznego i jest stale ładowany, kiedy jest podłączony do sieci
elektrycznej. Po odłączeniu od sieci elektrycznej lub w przypadku awarii
zasilania kontrolka zgaśnie. Urządzenie może wtedy pracować na zasilaniu z
akumulatora zapasowego.

Jeśli świeci się tylko jedna kontrolka poziomu naładowania akumulatora,
należy natychmiast podłączyć fotel do sieci elektrycznej!
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4.2 Regulacje z użyciem silnika (zdalne sterowanie)

Regulacja wysokości fotela (w górę i w dół)
Pochylanie oparcia jednocześnie z podnóżkiem
(oparcie w dół i podnóżek w górę/ oparcie w górę i
podnóżek w dół)
Pochylanie podnóżka (w górę i w dół)
Pozycja do badania
(funkcja pamięci)
Pozycja do wchodzenia i schodzenia (funkcja pamięci)
Położenie przeciwwstrząsowe A
(funkcja pamięci — automatycznie zaprogramowane
ustawienie fabryczne, nie można go zmienić)/
zapisana lokalizacja w pamięci
Zatrzymanie ruchu / zapisanie położenia
Pozycja do badania
ultrasonograficznego
(funkcja pamięci)
Wybór lekarza (A, B, C) i indywidualnie ustawione
funkcje pamięci (sygnalizowane na stałym
kontrolerze nożnym przy wielokrotnym naciskaniu)

•
•

Opis na białym tle zawiera informacje, która część będzie się poruszać
podczas ustawiania.
Długość rozciągniętego kabla kontrolera ręcznego wynosi 4 m (maks.).
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Schowek na kontroler ręczny znajduje się po lewej i prawej stronie ramy
podstawy (ilustracja 1). Pod częścią pod udo (ilustracja 2, nie dotyczy wersji z
podnóżkiem Goepel), na podnóżku (ilustracja 3), na ramieniu ekranu GKB-GX
(ilustracja 4).

Ilustracja 1

Ilustracja 2

Ilustracja 3

Ilustracja 4

4.3 Regulacje z użyciem silnika (przenośny kontroler nożny)
Bezprzewodowy kontroler nożny umożliwia zdalną transmisję radiową
polecenia aktywacji funkcji pamięci fotela Gracie związanych z pozycjami do
wchodzenia, badania i badania ultrasonograficznego. Nadajnik zdalnego
sterowania jest zasilany dwiema bateriami alkalicznymi typu LR14, rozmiar C,
napięcie 1,5 V. Zakres sygnału bezprzewodowego kontrolera nożnego to 5 m
od nadajnika znajdującego się w podstawie fotela. Zakładany minimalny okres
eksploatacji wynosi około pół roku. W celu zapewnienia prawidłowego działania
zalecamy korzystanie z następujących typów baterii:
1) GP (14AU-U2)
2) VARTA (BV4914)
3) DURACELL (EY-DUR-LR14X2)
Włączone sterowanie bezprzewodowe kontrolerem nożnym jest sygnalizowane
przez kontrolkę (dioda LED) na panelu stałego kontrolera nożnego (ilustracja 1).
Sterowanie za pomocą kontrolera nożnego można wyłączyć za pomocą
przełącznika znajdującego się z tyłu fotela (ilustracja 2, 3).

Ilustracja 1

Ilustracja 2 GKBCX

Ilustracja 3
GKB-AX
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Sterowanie pozycją do wchodzenia i schodzenia, pozycją do badania i
pozycją fotela do badania ultrasonograficznego:

Pozycja do badania
Wskaźnik LED
przenośnego
kontrolera nożnego

Pozycja do
wchodzenia i
schodzenia
Regulacja pozycji

Pozycja do badania
ultrasonograficznego

Aby rozpocząć przemieszczanie fotela, należy krótko nacisnąć odpowiedni
przycisk nożny. Kontroler jest wyposażony w pałąk, który zapobiega
przypadkowemu naciśnięciu przycisku. Po ponownym naciśnięciu dowolnego
przycisku wysyłane jest polecenie zatrzymania fotela.
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Dopasowanie pilotów zdalnego sterowania i fotela Gracie
•

•

•

Można sparować maksymalnie 3 kontrolery nożne, które następnie
mogą współpracować z jednym fotelem (odbiornik w podstawie fotela
ma 3 pozycje, w których przechowywane są poszczególne kontrolery
nożne).
Jeśli pilot zdalnego sterowania zostanie połączony z fotelem po raz
drugi i był już wcześniej połączony z tym fotelem, wówczas pilot
zdalnego sterowania jest łączony z nową pozycją (chyba że nastąpiło
zresetowanie).
Kontroler nożny i fotel są już fabrycznie sparowane i nie trzeba ich
ponownie parować podczas pierwszej instalacji!

1) Wykręcić 4 śruby z tyłu kontrolera nożnego (rys. A)
2) Zdjąć nasadkę ochronną z podstawy fotela (rys. B), a następnie nacisnąć
przycisk pod pokrywą za pomocą niemetalowego, nieprzewodzącego
przedmiotu, aby nie zarysować powierzchni. Zaświeci się wskaźnik LED na
odbiorniku.
3) Następnie nacisnąć przycisk na obwodzie drukowanym kontrolera nożnego
(rys. C). Mała dioda umieszczona na obwodzie drukowanym mignie jeden
raz. (rys. C)
4) Dioda LED na odbiorniku zgaśnie (rys. B). Zakryć przycisk zatyczką
ochronną.
5) Teraz zostało skonfigurowane prawidłowe połączenie.
6) Przykręcić z powrotem pokrywę pilota zdalnego sterowania (rys. A)
7) Ustawić fotel w pozycji standardowej i sprawdzić działanie kontrolera
bezprzewodowego.

Ilustracja A

Ilustracja B

Ilustracja
C

Przycisk

Dioda LED

Usuwanie zapisanej pozycji
Jeśli wszystkie trzy pozycje zostały zapisane, ale należy przypisać nowy kontroler, wszystkie
podłączone do tej pory kontrolery muszą zostać usunięte z pamięci odbiornika. Aby usunąć dane,
należy nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania (w tym celu należy użyć przedmiotu
nieprzewodzącego) na fotelu GRACIE do momentu, kiedy wskaźnik LED zgaśnie.
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Komunikaty o błędach
Komunikaty o błędach są sygnalizowane za pomocą diody LED umieszczonej
na przenośnym kontrolerze nożnym. Podczas obsługi urządzenia mogą
wystąpić następujące sytuacje:

Prawie rozładowany akumulator

Po naciśnięciu przycisku zacznie migać
symbol akumulatora

Jeśli bezprzewodowy kontroler nożny nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć z niego baterie. Zaleca się wymianę baterii co dwa lata!
Wymiana baterii bezprzewodowego kontrolera nożnego
1) Poluzować cztery śruby narożne mocujące tylną pokrywę za pomocą
wkrętaka krzyżowego z tyłu kontrolera przenośnego
2) Zdjąć zewnętrzną pokrywę, aby uzyskać dostęp do baterii.
3) Wymienić dwie baterie typu C (mogą to być akumulatory)

37
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

4.4 Funkcje pamięci
Przenośny kontroler nożny i część kontrolera ręcznego są wyposażone w
przyciski (tzw. funkcje pamięci) służące do ustawiania pozycji do
wchodzenia, badania i badania ultrasonograficznego. Po naciśnięciu
przycisku fotel automatycznie przechodzi do wybranej wcześniej pozycji.
W przypadku korzystania z funkcji pamięci należy zachować szczególną
ostrożność, gdy fotel ustawiał się samoistnie przez pewien czas – należy
zapobiegać kolizjom z otaczającymi go przedmiotami lub osobami.
•
•

Ruchy funkcji impulsowej można zatrzymać w dowolnym momencie za
pomocą przycisku stop znajdującego się na kontrolerze ręcznym lub
dowolnego przycisku na kontrolerze ręcznym lub nożnym.
Fotel jest wyposażony w czujnik, który zapobiega jego nadmiernemu
przechyleniu. W przypadku wystąpienia niebezpiecznego przechylenia fotela
wszystkie ruchy fotela zostaną automatycznie wstrzymane.

Zapisywanie pozycji na fotelu
W tym celu należy użyć przycisku „ZAPISZ” (zaznaczonego na czerwono na
ilustracji) i jednocześnie nacisnąć jeden z przycisków funkcji pamięci
(zaznaczonych na niebiesko na ilustracji). Zapisanie położenia jest
potwierdzane sygnałem dźwiękowym. Funkcje pamięci można skonfigurować
dla maksymalnie trzech lekarzy.
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4.5 Manipulowanie fotelem
4.5.1 Korzystanie ze zintegrowanych kółek
Bardzo ważne jest, aby fotel nie był przemieszczany, kiedy ktoś na nim
siedzi.
Kółka służą wyłącznie do przemieszczania fotela w obrębie pomieszczenia w
celu wyczyszczenia podłogi pod fotelem, przestawienia fotela w pomieszczeniu
itp.
Wysuwanie kółek w celu przemieszczenia fotela
1) Podnieść fotel z najniższego położenia (ok. 10 cm).
2) Nacisnąć przycisk, aby wysunąć kółka.

Przycisk do
wysuwania kółek

3) Przytrzymać przycisk do wysuwania kółek i jednocześnie ustawić fotel w
najniższym położeniu, co spowoduje nachylenie podstawy i wysunięcie
kółek.
4) Przycisk nie musi być przytrzymywany — jest on wciśnięty na stałe
5) Następnie chwycić fotel, przytrzymując za końce podnóżków i unieść je —
możliwe jest wówczas przesuwanie fotela.
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Chowanie kółek
1) Podnieść fotel do góry (uważać na przewody elektryczne pod podstawą)
2) Kółka zostaną automatycznie schowane, a podstawa zostanie nachylona do
pierwotnej pozycji. Sygnałem wskazującym na bezpieczne wsunięcie kółek i
ustawienie podstawy jest słyszalne kliknięcie oraz odskoczenie przycisku do
wysuwania kółek.
3) Funkcje pamięci nie działają po wysunięciu kółek do przemieszczania
fotela.
Zabrania się używania fotela po wysunięciu kółek do
przemieszczania fotela.

4.5.2 Bez zintegrowanych kółek
Prawidłowa pozycja transportowa fotela
1) Fotel znajduje się w najniższym położeniu (minimalna wysokość kolumny)
2) Podnóżki muszą być ustawione jak najbliżej podłoża.
Jeśli zachowane są dwa wyżej wymienione warunki, fotel można trzymać
za podnóżki i oparcie i przemieszczać go. Podczas przemieszczania fotel
należy unieść. Fotel nie może być popychany, aby nie uszkodzić
zabezpieczenia przełącznika umieszczonego pod środkową częścią ramy
fotela.
Nieprawidłowe położenie fotela
Przemieszczanie fotela po chwyceniu go za podnóżki, które nie znajdują
się w najniższym położeniu względem podłoża, może spowodować trwałe
uszkodzenie osłon kolumny, co powoduje, że fotel nie nadaje się do
użytku.
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4.6 Miejsca potencjalnego ryzyka przytrzaśnięcia
Podczas regulacji podnóżków istnieje niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia części
ciała pod siedziskiem. Z tego względu, aby zapobiec urazom, zabrania się
umieszczania jakiejkolwiek części nogi w miejscach oznaczonych na ilustracji
czerwonym kółkiem. Może dojść do przytrzaśnięcia pomiędzy podnóżkiem i
siedziskiem.

Jeśli regulacja oparcia działa, istnieje ryzyko przytrzaśnięcia części ciała między
oparciem a górną osłoną kolumny. W związku z tym zabrania się umieszczania
w tym obszarze jakiejkolwiek części kończyny w celu uniknięcia obrażeń. Może
dojść do przytrzaśnięcia.
Jeśli fotel zostanie ustawiony w pozycji do wchodzenia (ruch w dół), przedmioty
mogą zostać przyciśnięte między osłoną ramy i osłoną kolumny. Z tego powodu
zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów na osłonie ramy.
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4.7 Synchroniczna regulacja podnóżków
•
•
•

Ustawienie w pionie można zmienić za pomocą kontrolera ręcznego.
Podnóżki można regulować ręcznie w poziomie, jeśli oba podnóżki są
połączone (sprzężone). Podczas pchania jednego z podnóżków, drugi jest
również regulowany.
Siłę ustawienia można regulować za pomocą śruby, aby dostosować
twardość działania podnóżków.

Śruba do regulacji
sztywności podnóżków
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4.8 Wymiana rolki papieru
Aby wymienić rolkę papieru, należy odchylić tapicerkę oparcia. Szerokość rolki
papieru wynosi 39 cm.

Papier z rolki może zostać przeciągnięty przez szczelinę górną (punkt A) —
zakryte zostanie oparcie i siedzisko — lub przez szczelinę dolną (punkt B) —
zakryte zostanie tylko siedzisko.

A
B
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4.9 Podgrzewanie siedziska
Siedzisko może być wyposażone w ogrzewanie jako wyposażenie dodatkowe.
Skala
Jego sterowanie znajduje się tylko po lewej stronie siedziska.
podgrzewa
nia

Przełącznik Przełącznik Włącznik
obniżający zwiększający podgrzew
temperaturę temperaturę
ania

Podgrzewanie siedziska zwiększa komfort pacjentki podczas badania. Istnieje
możliwość indywidualnego ustawienia temperatury powierzchni fotela za
pomocą przycisków „+” (zwiększanie temperatury) i „-” (zmniejszanie
temperatury) — patrz ilustracja. W przypadku podłączenia do sieci elektrycznej
siedzisko nie włącza się automatycznie — w trybie gotowości jest to
sygnalizowane migającą środkową diodą LED na panelu. Aby je włączyć,
należy nacisnąć włącznik podgrzewania, a następnie indywidualnie ustawić
temperaturę. Zmiana temperatury następuje w zależności od temperatury
otoczenia. Podgrzewanie siedziska wyłącza się automatycznie po ośmiu
godzinach. Można też ponownie nacisnąć włącznik podgrzewania, aby
wyłączyć tę funkcję.
Nie wolno korzystać z podgrzewania fotela w przypadku mechanicznego
uszkodzenia siedziska. W takiej sytuacji należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym w celu naprawy siedziska oraz
sprawdzenia działania i bezpieczeństwa funkcji podgrzewania.
Operator powinien poinformować pacjentkę, że powierzchnia siedziska
jest podgrzewana i ostrzec ją o możliwej zmianie temperatury, która może
być wyższa niż normalna temperatura otoczenia.
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Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C, podgrzewanie fotela jest
wyłączone (nie działa). Funkcja podgrzewania jest ponownie aktywna, jeśli
siedzisko zostanie ustawione w otoczeniu o temperaturze powyżej 0°C. Gdy
słońce lub inne zewnętrzne źródło ciepła rozgrzeje siedzisko, może dojść do
załączenia bezpiecznika termicznego, który odłącza ogrzewanie. (Temperatura
powierzchni powyżej 50°C). Po schłodzeniu siedziska, bezpiecznik termiczny
zostaje wyłączony, dzięki czemu funkcja podgrzewania jest ponownie dostępna.
Przed wymontowaniem całego siedziska należy je najpierw odchylić i
odłączyć kabel podgrzewania od płyty grzewczej siedziska (ilustracja 1).

Ilustracja 1
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4.10 Położenie przeciwwstrząsowe
Ustawienie pozycji przeciwwstrząsowej zostanie wykonane po dłuższym
naciśnięciu przycisku oznaczonego czerwonym symbolem na kontrolerze
ręcznym. Po naciśnięciu tego przycisku fotel przesuwa się do żądanej pozycji.
Jeśli silnik oparcia lub silnik podnóżka nie działa, nie można osiągnąć tego
położenia.

4.11 Panel gniazdo-wyjście
Jeśli fotel jest przygotowany do podłączenia kolposkopu HD lub monitora HD
albo wyposażony taki kolposkop lub monitor, na tabliczce umieszczonej na
osłonie znajduje się naklejka z symbolem IPX4.

Uwaga: Po zdemontowaniu osłony można uzyskać dostęp do złączy, ale
zabezpieczenie IP fotela spada do poziomu IPX0 (widoczne na naklejce).

Jeśli na tabliczce umieszczonej na osłonie znajduje się ostrzeżenie, pod osłoną
nie ma żadnych złączy. Osłona może być wymieniana wyłącznie przez
upoważnionego i przeszkolonego pracownika, który korzysta z narzędzi.
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Rozdzielacze dostarczone z systemem ME mogą być używane wyłącznie do
zasilania urządzeń (kolposkop, ultrasonograf) będących częścią tego systemu
ME. Listwy zasilające z możliwością podłączenia dodatkowych instrumentów.
Poprzez podłączenie instrumentów elektrycznych do gniazd w listwie zasilającej
powstaje system medyczny, co może doprowadzić do obniżenia poziomu
bezpieczeństwa. System medyczny podlega wymogom normy ČSN EN 60 6011. W systemie medycznym nie można używać dodatkowej listwy zasilającej ani
przedłużacza. Listwy zasilające mogą być używane do zasilania tylko tych
urządzeń, które zostały określone jako część systemu medycznego. Moc
wejściowa na gniazdo nie może przekraczać 600 VA. Urządzenie ochronne
panelu gniazd wyjściowych służy jako zabezpieczenie przed niewłaściwym
podłączeniem instrumentu elektrycznego oraz przed porażeniem prądem
elektrycznym. Jednocześnie pełni ono rolę zabezpieczenia przed samoczynnym
lub niezamierzonym odłączeniem od gniazda sieciowego. Aby zdjąć urządzenie
ochronne, należy poluzować dwie śruby mocujące.
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Podłączenie instrumentu jest możliwe tylko po zdemontowaniu wyposażenia
ochronnego.
Urządzenie ochronne

GKB-AX

Urządzenie ochronne

GKB-CX

Po podłączeniu kabli wtyczki sieciowe muszą zostać zabezpieczone przy użyciu
wyposażenia ochronnego.

Urządzenie ochronne
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4.12 Złącze ekwipotencjalne
Jest to element każdej wersji fotela. Jest używane do połączenia z innymi
urządzeniami w pomieszczeniu diagnostycznym w celu wyrównania napięcia
elektrostatycznego.
GKB-AX
Zacisk
ekwipotencjalny

GKB-CX
Zacisk
ekwipotencjalny

4.13 Monitor LCD GKB-CX
Ekran jest wyposażony w panel dotykowy z przodu wyświetlacza (patrz
ilustracja poniżej). Opis poszczególnych przycisków dotykowych znajduje się z
prawej strony ekranu.
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OPIS PRODUKTU
Wyświetlacz LCD
lawiatura
Widok z przodu i przyciski klawiatury

Ekran wyświetlacza

W LEWO

Ekran wyświetlacza LCD jest zabezpieczony szkłem
optycznym NeoV™.

Podczas wyboru menu ekranowego należy nacisnąć
ten przycisk, aby dostosować ustawienia.

ŹRÓDŁO

W PRAWO

Nacisnąć ten przycisk kilkukrotnie, aby wybrać źródło
sygnału wejściowego.

Podczas wyboru menu ekranowego należy nacisnąć
ten przycisk, aby wybrać opcję i dostosować
ustawienia.

MENU

AUTOMATYCZNA REGULACJA

•

•

•

Nacisnąć ten przycisk, aby wyświetlić menu
ekranowe.
Nacisnąć ten przycisk ponownie, aby ukryć menu
ekranowe.

•

W przypadku źródła sygnału wejściowego VGA
nacisnąć ten przycisk, aby przeprowadzić
automatyczną regulację.
Podczas wyboru menu ekranowego należy
nacisnąć ten przycisk, aby zamknąć menu
ekranowe lub menu podrzędne.

W GÓRĘ

ZASILANIE/LED

•

•

•

Nacisnąć ten przycisk kilkukrotnie, aby wybrać
opcję „obraz w obrazie”.
Podczas wyboru menu ekranowego należy
nacisnąć ten przycisk, aby przejść w górę menu
lub menu podrzędnego.

Nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie.

Zielony — zasilanie włączone
Pomarańczowy — tryb gotowości
Wył. — zasilanie wyłączone

W DÓŁ
•
•

•

Nacisnąć, aby zamienić obraz główny i
dodatkowy obraz w obrazie.
Gdy funkcja „obraz w obrazie” jest wyłączona,
nacisnąć ten przycisk, aby obrócić obraz o 180°.
Podczas wyboru menu ekranowego należy
nacisnąć ten przycisk, aby przejść w dół menu
lub menu podrzędnego.
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Ekran można włączać i wyłączać, dotykając przycisku ZASILANIA/LED
z przodu panelu dotykowego.
Po włączeniu wideokolposkopu należy przełączyć sygnał wejściowy ekranu na
S-VIDEO (wejście z wideokolposkopu). Ekran ma 4 opcje źródła sygnału
wejściowego. Należy przełączać je do momentu znalezienia wejścia S-VIDEO.
Źródła sygnału wejściowego:
1)
2)
3)
4)

Wejście analogowe (VGA)
Wejście cyfrowe (DVI)
CVBS
S-VIDEO

Wejścia można zmieniać, dotykając przycisku „INPUT SELECT” w górnej
części panelu dotykowego. Pomiędzy przełączeniem poszczególnych wejść
występuje 2-sekundowe opóźnienie.
Jeśli aktywne wejście nie zostanie odnalezione w ciągu 5–6 sekund, ekran
przejdzie w tryb gotowości, nawet jeśli wideokolposkop jest włączony.
Po przełączeniu wejścia przez krótki czas zostanie wyświetlona lista, na której
podświetlone jest obecne wejście, np. CVBS:

Jeśli wybrane wejście sygnału nie jest podłączone, zostanie wyświetlony
komunikat „NO SIGNAL” (Brak sygnału), a ekran przełączy się w tryb
gotowości. Aby obraz był prawidłowo wyświetlany, wideokolposkop musi być
włączony i wybrany musi być prawidłowe wejście sygnału.

Jeśli wideokolposkop jest wyłączony, ekran przejdzie w tryb gotowości. Po
ponownym włączeniu wideokolposkopu ekran włącza się automatycznie.
Jeśli ekran jest całkowicie wyłączony (żadna dioda nie świeci), należy go
włączyć za pomocą przycisku ZASILANIA/LED, gdy włączony jest
wideokolposkop.
Wybór języka menu
Żądany język menu ekranowego można ustawić, dotykając przycisku MENU, a
następnie wybierając właściwy język w sekcji LANGUAGE.
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Domyślne ustawienie fabryczne ekranu
Zalecamy zachowanie fabrycznych ustawień ekranu. Ustawienia fabryczne
można przywrócić w sekcji menu „OTHER SETTING” (Inne ustawienia), w
której wybiera się funkcję „RECALL” (Przywróć) i potwierdza wybór za pomocą
strzałki w prawo.

Po przywróceniu fabrycznych ustawień ekranu wszystkie wartości
ustawione przez użytkownika zostaną utracone.
Pozostałe przyciski na panelu dotykowym służą do zmiany ustawień
wewnętrznych. Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej
producenta ekranu, firmy AG Neovo (www.agneovo.com, typ ekranu DR-17P).

52
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

Monitor można przechylać w poziomie w zakresie od 0° do 15°. Regulacja
wysokości nie jest możliwa. Ramię monitora porusza się wzdłuż kolumny fotela
ginekologicznego.

15o

Monitor można pochylać na przegubowym ramieniu monitora w zakresie od 56° do +56°

-56o

+56o

Nie zakrywać otworów wentylacyjnych znajdujących się z tyłu
wyświetlacza i nie blokować dopływu powietrza do tych otworów. Nie
należy umieszczać wyświetlacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np.
grzejniki, lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, duże zapylenie ani w pobliżu źródeł drgań lub wstrząsów.
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Wejście ultrasonografu

W przypadku podłączenia aparatu ultrasonograficznego do fotela należy
najpierw odkręcić osłonę zabezpieczającą za pomocą klucza sześciokątnego.

Zewnętrzny aparat ultrasonograficzny można następnie podłączyć do wejścia
umieszczonego na panelu gniazd w tylnej części podstawy fotela (wejście
VGA).

Podłączenie innego urządzenia nie jest możliwe!
Znajduje się tam sztywno zainstalowane wejście z wideokolposkopu
prowadzącego do ekranu, oznaczone jako S-VIDEO. Z przodu panelu
dotykowego ekranu znajduje się przełącznik (SELECT INPUT), który
umożliwia wybór wejścia obrazu z wideokolposkopu lub z podłączonego
zewnętrznego aparatu ultrasonograficznego („wejście analogowe”).
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Ekran ma 4 wejścia, należy przełączać między nimi, aż do znalezienia
żądanego wejścia.

Konserwacja i czyszczenie
•
•

Konieczne jest przeprowadzanie regularnych corocznych przeglądów
produktu medycznego.
Aby uzyskać wyraźny obraz, należy przetrzeć obiektyw wideokolposkopu
ściereczką wykonaną ze specjalnych mikrowłókien.

Konserwacja wyświetlacza
•
•
•
•

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć ekran. Zapobiegnie
to przypadkowemu naciśnięciu przycisków na panelu dotykowym.
Obudowę, szybę i elementy sterujące należy czyścić miękką szmatką lekko
zwilżoną wodą z mydłem. Nie używać gąbek i proszku do szorowania ani
rozpuszczalników, takich jak alkohol czy benzyna.
Nie wolno dotykać, zarysowywać ani uderzać szyby monitora ostrymi
przedmiotami, takimi jak ołówek lub śrubokręt. Taki kontakt może porysować
szybę.
Nie wkładać ostrych przedmiotów ani nie wlewać płynów do otworów
wentylacyjnych ekranu. Może to spowodować pożar, porażenie prądem
elektrycznym lub nieprawidłowe działanie.

Nie należy podejmować prób naprawy urządzenia, ponieważ otwarcie
osłony spowoduje zagrożenie wysokim napięciem i wywoła innego
rodzaju niebezpieczeństwo.
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4.14 Ekran Full HD GKB-GX
Monitor (21,5") jest wyposażony w panel sterowania z przodu (na ilustracji
pokazano opcję z montażem z prawej strony). Każdy przycisk posiada
następujące funkcje:

1
2
3
4
5
Włączanie/wyłączanie zasilania*
Otwieranie/przeglądanie menu i dostosowywanie wartości
Otwieranie/przeglądanie menu i dostosowywanie wartości
Włączanie wyświetlania obrazu z wideokolposkopu (jeśli wideokolposkop jest
wyłączony lub w trybie gotowości, włączy się). Potwierdzanie wybranej wartości
poprzez naciśnięcie przycisku Enter.
5) Włączanie wyświetlania obrazu z zewnętrznego wejścia konwertera wideo
(ultrasonografu). Aby powrócić bez zapisywania, należy wybrać opcję
„zakończ”.
1)
2)
3)
4)

•

•

Jeśli do fotela GRACIE podłączone jest tylko jedno urządzenie
zewnętrzne (ultrasonograf), naciśnięcie odpowiedniego przycisku na
klawiaturze na ekranie spowoduje wyświetlenie obrazu na ekranie,
niezależnie od tego, czy używane jest wejście HDMI czy VGA (konwerter
może je zidentyfikować).
Jeśli do fotela podłączone są dwa urządzenia zewnętrzne: jedno do złącza
HDMI, a drugie do złącza VGA, naciśnięcie przycisku na klawiaturze
sterującej spowoduje wyświetlenie obrazu głównie z wejścia HDMI.
Drugie naciśnięcie spowoduje przełączenie na obraz z wejścia VGA.

* Inicjalizacja odbywa się po włączeniu ekranu. Status przedstawiono na
ilustracji.
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4.14.1 Obsługa monitora
W menu można ustawić podstawowe funkcje monitora, takie jak jasność,
kontrast, RGB i przywracanie ustawień fabrycznych. Aby uzyskać dostęp do
menu, należy nacisnąć

lub

na panelu sterowania monitora.
Aktywne źródło
Nieaktywne źródło
Jasność
Kontrast
Ustawienia RGB
Ustawienia
fabryczne

Ustawienia są zawsze dostosowywane do aktualnie wybranego źródła
(kolposkop lub ultrasonograf). Bieżące ustawienia są wyświetlane w białym
prostokącie z obrazem źródła sygnału wejściowego. Nieaktywne źródło jest
oznaczone szarym prostokątem. Parametr RGB ma trzy automatycznie
ustawione wartości: „Cool” (chłodne), „Normal” (normalne) i „Warm” (ciepłe);
dostęp do poszczególnych ustawień tych opcji można uzyskać, naciskając kartę
„Custom” (niestandardowe).
Instrukcje
Po aktywacji menu można przechodzić między pozycjami w pionie za pomocą
przycisków

(w górę) i

przycisku „kolposkop”

(w dół). Parametr wybiera się za pomocą

. Po wybraniu parametru zostanie uaktywniona skala,

po której można poruszać się w poziomie za pomocą przycisków
prawo) i

(w lewo), a następnie ponownie potwierdzić wybór, naciskając

przycisk „kolposkop”
•
•

(w

.

Po 10 sekundach bezczynności menu wyłącza się automatycznie.
Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie bieżących
ustawień monitora!
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4.14.2 Obraz z wideokolposkopu
Po podłączeniu fotela do zasilania rozpoczyna się inicjalizacja systemu
wideokolposkopu. Stan ten jest sygnalizowany szybkim miganiem zielonej diody
LED na klawiaturze wideokolposkopu oraz na monitorze (czas trwania
inicjalizacji: ok. 15 s).
Gdy obie diody zaczną powoli migać, system jest gotowy do użycia i można
włączyć wideokolposkop.
Ikona w prawym dolnym rogu informuje, czy fotel GRACIE jest podłączony do
komputera lekarza.

Fotel nie jest podłączony do
komputera.

Fotel jest podłączony do
komputera.

Jeśli obraz zostanie przeniesiony do komputera lekarza, zielone strzałki na
ikonie zaczną migać.
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4.14,3. Obraz z wejścia zewnętrznego (ultrasonograf)

Zdjąć gumowe osłony z tyłu podstawy fotela. Następnie można podłączyć
urządzenie zewnętrzne za pomocą wejścia znajdującego się na złączu gniazda
z tyłu podstawy fotela (wejście VGA, wejście HDMI).
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Po podłączeniu fotela do zasilania rozpoczyna się inicjalizacja systemu. Stan
ten jest sygnalizowany szybkim miganiem zielonej diody LED na klawiaturze
wideokolposkopu oraz na monitorze (czas trwania inicjalizacji: ok. 15 s).
Gdy obie diody zaczną powoli migać, system jest gotowy do użycia. Aby
wyświetlić obraz z ultrasonografu na ekranie, należy nacisnąć przycisk
dotykowy w celu wybrania obrazu ultrasonograficznego.

4.14,4. Podłączenie zewnętrznego ekranu w gabinecie
Zdjąć gumowe osłony z tyłu podstawy fotela. Następnie podłączyć zewnętrzny
telewizor za pomocą przewodu HDMI do fotela GRACIE (wyjście HDMI OUT).

Jeśli obraz z wideokolposkopu jest wyświetlany na ekranie, jest on
również wyświetlany również na ekranie zewnętrznym podłączonym za
pomocą wyjścia HDMI. Jeśli obraz z jednego z wejść (HDMI lub VGA) jest
wyświetlany na ekranie, ten sam obraz jest wyświetlany również na
ekranie zewnętrznym podłączonym za pośrednictwem wyjścia HDMI.
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Pozycjonowanie
Ekran można nachylić w poziomie w zakresie od 0o do 15o. Regulacja
wysokości ekranu nie jest możliwa. Ramię z ekranem porusza się wraz z ramą
podstawy fotela ginekologicznego.

0o

15o

Ekran można przechylać na przegubie ramienia w zakresie od -55o do + 55o.
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Konserwacja i czyszczenie
•
•

Należy regularnie przeprowadzać coroczną kontrolę tego sprzętu
medycznego.
Aby uzyskać wyraźny obraz, konieczne jest przetarcie obiektywu
wideokolposkopu za pomocą ściereczki z mikrofibry.

Konserwacja ekranu
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć ekran i fotel od
zasilania. Zapobiegnie to przypadkowemu naciśnięciu przycisków na
panelu sterowania.
Oczyścić osłonę ekranu i elementy sterujące za pomocą miękkiej
szmatki lekko zwilżonej wodą z detergentem. Nie używać gąbek i
proszku do szorowania ani rozpuszczalników, takich jak alkohol czy
benzyna!
Unikać kontaktu z wodą!
Nie dotykać, nie rysować ani nie stukać ekranu ostrymi przedmiotami,
takimi jak ołówek lub śrubokręt. Taki kontakt może spowodować
zarysowanie powierzchni.
Nie wkładać ostrych przedmiotów ani nie wlewać płynów do otworów
w ekranie. Może to spowodować pożar, porażenie prądem
elektrycznym lub awarię.
Podłączenie innego urządzenia nie jest możliwe!
Nie wolno podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia.
Otwarcie pokrywy może narazić użytkownika na niebezpieczne
napięcia lub inne możliwe zagrożenia.
Nie należy umieszczać ekranu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, miejsc o dużym zapyleniu lub w pobliżu źródeł
mechanicznych wibracji lub wstrząsów.
Gdy fotel jest podłączony do sieci, a ekran znajduje się w trybie
uśpienia, dioda LED miga.
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4.15 Cyfrowy wideokolposkop
4.15.1 Zestawienie części podstawowych (GKB-CX)

1
1a
1b
1c
1d
2
3
4
5a
5b

Wideokolposkop
Kamera z diodami LED
Obudowa wideokolposkopu
Uchwyt wideokolposkopu z panelem sterowania
Panel sterowania
Część ramienia wideokolposkopu
Przełączanie sygnału wejściowego z wideokolposkopu lub
ultrasonografu
Ekran LCD 17"
Złącze LAN do komputera
Wejście obrazu VGA z zewnętrznego aparatu ultrasonograficznego
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4.15.2 Zestawienie części podstawowych (GKB-GX)

1
1a
1b
1c
1d
1e
2
3
4
5a
5b

Wideokolposkop
Kamera z diodami LED
Obudowa wideokolposkopu
Uchwyt wideokolposkopu z panelem sterowania
Panel sterowania
Pokrętło regulacji filtra polaryzacyjnego
Część ramienia wideokolposkopu
Przełączanie sygnału wejściowego z wideokolposkopu lub
ultrasonografu
Ekran LCD 17"
Złącze LAN do komputera
Wejście obrazu VGA z zewnętrznego aparatu ultrasonograficznego
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Konfigurowanie wideokolposkopu
Pierwsza opcja konfiguracji jest dostępna w przypadku, gdy
wideokolposkop znajduje się w położeniu pasywnym (pozycja
parkingowa). Jak widać na zdjęciu nr 1, wideokolposkop znajduje się pod
siedziskiem fotela do badań Gracie. W takim położeniu kolposkop jest
wyłączony. W tym położeniu kolposkop nie stwarza ryzyka ściśnięcia.

Ilustracja 1

Druga opcja konfiguracji jest dostępna w przypadku, gdy wideokolposkop
jest zaparkowany poza siedziskiem. Takie zaparkowanie może jednak
powodować kolizję z przedmiotami w sąsiedztwie.
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Procedura przy przenoszeniu wideokolposkopu z pozycji pasywnej do
aktywnej została przedstawiona na ilustracjach.

Kolposkop
znajduje się w
pozycji
zaparkowanej pod
siedziskiem.
•
•

Chwytając
za
uchwyt,
należy
wyciągnąć
kolposkop
spod
siedziska.

Kolposkop
znajduje się w
pozycji aktywnej.

Podczas siadania i wstawania przez pacjentkę kolposkop musi być
zawsze zaparkowany w pozycji pasywnej pod siedziskiem.
Maksymalne
obciążenie
kolposkopu
i
obciążenie
uchwytu
wyświetlacza wynosi 2 kg!
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Potencjalna sytuacja kolizyjna
1. Kolizja podnóżka i obudowy lub ramienia kolposkopu. Może dojść do
trwałego uszkodzenia części kolposkopu.

2. Miejsce zakleszczenia pomiędzy ramieniem kolposkopu i podnóżkiem
lekarza. Może dojść do obrażeń ciała.

W takim przypadku aktywowane jest zabezpieczenie, które znajduje się pod
siedziskiem fotela. W przypadku kolizji zapobiegnie ono dalszemu
przemieszczaniu się podnóżka, co zapobiegnie trwałemu uszkodzeniu
wideokolposkopu lub ramienia wideokolposkopu poprzez automatyczne
wyłączenie fotela. Sterowanie fotelem nie działa, dopóki przyczyna kolizji nie
zostanie usunięta.

67
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

Informacja na temat ryzyka kolizji jest umieszczona na podstawie fotela i jest
opisana na poniższej ilustracji:

Należy usunąć przyczynę kolizji, podnosząc podnóżki i ustawiając
wideokolposkop w pozycji parkingowej.Następnie można ponownie
rozpocząć sterowanie fotelem.
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Panel sterowania kolposkopem
Dioda
wskazująca
włączenie
kolposkopu
Krótkie naciśnięcie —
uśpienie Długie
naciśnięcie —
wyłączanie systemu
Kiedy system jest
włączony świeci
zielona dioda LED

Funkcja
zapisywania zdjęć
(krótkie naciśnięcie)
lub nagrywania
filmów (długie
naciśnięcie)

Włączanie/w
yłączanie
oświetlenia

Ręczna
regulacja
ostrości

Przybliżanie,
oddalanie obrazu.
Podczas
przybliżania włącza
się automatyczne
ogniskowanie
(ostrość)

Stopklatka na
wyświetlaczu
LCD
Dioda wskazująca, że
zdjęcie/nagranie filmu
zostało wykonane,
jeśli fotel jest
połączony z
komputerem

Włączanie/wyłącz
anie zielonego
filtra
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Funkcja kolposkopu
Kolposkop włącza się przez krótkie naciśnięcie lewego przycisku w górnym
wierszu. Włączenie kolposkopu jest sygnalizowane zieloną diodą znajdującą
się bezpośrednio przy przycisku wł./wył. Tryb uśpienia kolposkopu (tryb
pasywny) jest następnie aktywowany przez ponownie naciśnięcie tego
samego przycisku. Aby całkowicie wyłączyć kolposkop, należy nacisnąć i przytrzymać
przycisk. Jeśli kolposkop jest wyłączony i fotel jest podłączony do sieci elektrycznej,
zielona dioda miga.
Aby włączyć diody LED kolposkopu, należy nacisnąć prawy przycisk w
górnym wierszu. Ponowne naciśnięcie diody LED powoduje ponowne
włączenie światła. Wersja GKB-GX jest dodatkowo wyposażona w dwa
poziomy natężenia światła. Natężenie światła można przełączać, naciskając przycisk.
Kolposkop jest wyposażony w funkcję automatycznej regulacji
ostrości. Dodatkowe ustawienie ostrości można również ustawić
ręcznie za pomocą pary przycisków „ostrość”.
Przybliżanie/oddalanie (zmiana powiększenia) jest wówczas
możliwe za pomocą pary przycisków „powiększanie”. Naciśnięcie
dowolnej pary przycisków powoduje włączenie automatycznej
regulacji ostrości. Gdy wideokolposkop jest włączony, system
zapamiętuje poprzednie ustawienie przybliżenia (tylko w wersji GKB-GX).
Przycisk z ikoną płatka śniegu aktywuje funkcję stopklatki na bieżącym
obrazie, aby umożliwić głębsze badanie. Stopklatkę można wysłać do
podłączonego komputera za pomocą przycisku z ikoną kamery.
Stopklatka jest oznaczona obrazem w lewym dolnym rogu ekranu
(dotyczy wersji GKB-GX).

Przycisk znajdujący się najniżej służy do przełączania obrazu w tryb
zielonego filtra.
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Krótkie naciśnięcie przycisku z ikoną kamery umożliwia zapisanie bieżącego
obrazu lub stopklatki w pamięci fotela GRACIE. Dioda LED po prawej stronie
przycisku miga podczas wykonywania zdjęcia. Po długim naciśnięciu przycisku z
ikoną kamery zapala się dioda LED, sygnalizując rejestrację sekwencji wideo.
Ponowne naciśnięcie przycisku z ikoną kamery zatrzymuje nagrywanie, a sekwencja
wideo zostaje zapisana w pamięci fotela GRACIE. Dane są przechowywane w
formatach „.jpg” (zdjęcia) i „.avi” (filmy).
W wersji GKB-GX migający napis „SAVED” potwierdza, że zdjęcia/filmy zostały
zapisane w pamięci fotela.

Kolposkop działa tylko wtedy, gdy wtyczka fotela jest podłączona do sieci
elektrycznej.
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5 Podłączenie fotela GRACIE do komputera PC/MAC
(GKB-AX/CX)
Bezpieczeństwo ogólne
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

Aby zapewnić prawidłowe ustawienie fotela GRACIE w komputerze,
zaleca się obecność administratora sieci lub przedstawiciela działu IT.
Aby zapewnić prawidłowe działanie sieci WLAN lub połączenia
przewodowego, fotel musi być podłączony do źródła zasilania.
Ze względów bezpieczeństwa fotel należy stabilnie ustawić na
podłodze. Następnie można go podłączyć do komputera.
Przewodowe połączenie do przesyłania obrazów i filmów nie jest
szyfrowane. Dane są chronione hasłem sieciowym, nazwą użytkownika
i jego hasłem. Należy dobrze zastanowić się nad hasłem, aby nie
można go było łatwo odgadnąć. Nie używać domyślnego hasła!
W przypadku resetowania wszystkich haseł do ustawień domyślnych.
Przywracane są powszechnie dostępne hasła domyślne, a folder
zawierający poufne dane pacjentki może być dostępny. Konieczne jest
natychmiastowe ustawienie nowych haseł!
Zaleca się zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby
uniemożliwić dostęp osób nieupoważnionych do urządzenia!
Zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych (zdjęć i filmów) przed
każdą aktualizacją oprogramowania sprzętowego. Aktualizacja
oprogramowania sprzętowego spowoduje ich usunięcie!
Nie należy podłączać dwóch lub większej liczby foteli GRACIE
jednocześnie. Zawsze należy przeprowadzać instalację jednego
urządzenia po drugim.
Maksymalna liczba urządzeń, które można jednocześnie podłączyć do
fotela GRACIE wynosi 5.
Filmy są nagrywane w formacie „avi”. System APPLE MAC OS-X
wymaga zainstalowania odtwarzacza, który może otworzyć ten format.
W przypadku korzystania z fotela GRACIE istotne jest, aby połączenie
sieciowe z komputerem lekarza nie było blokowane przez zaporę
firewall. Komunikacja z protokołem HTTP i udostępnianie plików w
sieci Windows (protokół SMB dla komputerów Mac) muszą być
włączone, aby zapewnić prawidłowe działanie.
Poniżej wymieniono obsługiwane znaki dla wszystkich nazw i haseł sieci Wi-Fi w
trybie klienta. Nazwa sieci Wi-Fi w trybie klienta może również zawierać znak spacji.
Znaki diakrytyczne są niedozwolone.
a–z
A–Z
0-9
~!@#$%^&*()_-+={}[]:|;'\",./<>?
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5.1 Czynności wstępne
•
•

Włączyć komputer PC/MAC lekarza.
Komputer PC/MAC musi być wyposażony w moduł WLAN. W przeciwnym
razie konieczne będzie użycie adaptera USB WLAN lub podłączenie fotela
za pomocą kabla Ethernet.

Przełączanie typu połączenia na wideokolposkop
Domyślnie wideokolposkop jest ustawiony na transmisję WLAN. Aby
zmienić typ połączenia, należy wyłączyć wideokolposkop.
1) Aby przełączyć się na moduł LAN, należy nacisnąć i przytrzymać przyciski
FOCUS +/-, aż pomarańczowa dioda przycisku kamery na wideokolposkopie
zaświeci się.
2) Aby przełączyć się na moduł WLAN, należy nacisnąć i przytrzymać przyciski
ZOOM +/-, aż pomarańczowa dioda przycisku kamery na wideokolposkopie
zaświeci się.

1

2

73
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

5.2 Bezpośrednie połączenie fotela GRACIE z komputerem
PC/MAC lekarza w sieci WLAN

W przypadku korzystania z tego typu połączenia nie będzie można
korzystać z sieci WLAN do połączenia z Internetem za pośrednictwem
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komputera PC/MAC. Sieć WLAN w komputerze PC/MAC może odbierać
tylko jeden sygnał — w tym przypadku z fotela GRACIE.
1. Podłączyć rozpakowany i prawidłowo ustawiony fotel do źródła zasilania.
2. Po około jednej lub dwóch minutach fotel GRACIE zacznie wysyłać sygnał
WLAN, tzn. utworzy własną sieć WLAN.
3. Włączyć komputer PC/MAC. Komputer PC/MAC musi być wyposażony w
aktywny moduł WLAN, w przeciwnym razie nie będzie możliwe
skonfigurowanie połączenia bezprzewodowego między fotelem GRACIE a
komputerem PC/MAC.
4. Kliknąć ikonę WLAN w ustawieniach sieciowych komputera PC/MAC.

5. Wybrać sieć colposcope-XXXX, gdzie XXXX to numer seryjny podany na
tabliczce znamionowej fotela Gracie.
6. Kliknąć przycisk Connect (Połącz). Spowoduje to wyświetlenie monitu o
wprowadzenie hasła sieciowego.

75
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

7. Domyślne hasło to 12345678. Informacje na temat zmiany hasła
znajdują się w punkcie 5.8
8. Po wprowadzeniu hasła komputer PC/MAC lekarza jest połączony z fotelem
GRACIE. Proces ten zależy od systemu operacyjnego komputera PC/MAC.
Nawiązywanie połączenia może trwać od jednej do dwóch minut.
9. Pomyślne nawiązanie połączenia jest sygnalizowane przez ikonę sieci
WLAN na monitorze głównym. Ikona może być oznaczona żółtym trójkątem,
wskazującym, że komputer PC/MAC nie jest podłączony do Internetu. Jest
to prawidłowe, ponieważ nawiązano połączenie z fotelem GRACIE, a nie z
Internetem.

10. W tej chwili fotel GRACIE jest bezprzewodowo połączony z komputerem
PC/MAC lekarza. Aby skonfigurować folder pamięci masowej, patrz punkt
„5.6 Podłączanie folderu sieciowego…”.
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5.3 Bezpośrednie połączenie fotela GRACIE z istniejącą siecią
WLAN w gabinecie
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Należy wykonać te same czynności, które opisano w punkcie „5.2
Bezpośrednie połączenie fotela GRACIE z komputerem PC/MAC lekarza w
sieci WLAN”.
1. Otworzyć przeglądarkę internetową.

2. Wpisać //colposcope-XXXX w pasku adresu, gdzie XXXX jest numerem
seryjnym podanym na tabliczce znamionowej fotela Gracie.

Wpisując ścieżkę do paska adresu, należy upewnić się, że użyto
odpowiednich ukośników!
Wpisać 10.0.0.1 w pasku adresu.

3. Nacisnąć klawisz ENTER na klawiaturze komputera PC/MAC lub kliknąć
przycisk „Go” (Przejdź) na pasku adresu.
4. Zostanie wyświetlona strona ustawień modułu WLAN fotela GRACIE.
Weryfikacja połączenia może potrwać od dwóch do trzech minut. Zależy to
od systemu operacyjnego komputera PC/MAC.
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5. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: borcad
Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła należy nacisnąć OK. Użytkownik
zostanie przeniesiony do menu połączenia WLAN/LAN fotela GRACIE.

Hasła i dostęp zostały wstępnie ustawione fabrycznie. Zaleca się ich
zmianę, patrz punkt 5.8
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6. Należy przejść do ścieżki //colposcope-XXXX i kliknąć „Wireless Client”
(klient bezprzewodowy; patrz poniżej na czerwono), a następnie wpisać
nazwę sieci WLAN istniejącej w gabinecie/szpitalu w polu ESSID (patrz
poniżej na niebiesko). W tym przypadku nazwa sieci to „marketing”.
7. Jeśli użytkownik nie zna nazwy sieci, należy kliknąć opcję „Choose network
from list” (Wybierz sieć z listy). Zostanie wyświetlone okno z dostępnymi
sieciami i ich szyfrowaniem.
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W polu „Encryption Type” (Typ szyfrowania) należy kliknąć WPA/WPA2 i
wprowadzić nowe hasło do tej sieci („Encryption key” (Klucz szyfrowania), w
tym przypadku jest to „password”).
Jeśli użytkownik nie zna hasła dla wybranej sieci WLAN, należy
skontaktować się z administratorem.

8. Kliknięcie przycisku Save and apply (Zapisz i zastosuj) spowoduje
zapisanie zmian.

9. Po zapisaniu zmian fotel GRACIE automatycznie połączy się z wybraną
siecią WLAN. Aby połączenie działało prawidłowo, konieczne jest
podłączenie komputera PC/MAC do konkretnej sieci bezprzewodowej, w
tym przypadku „marketing”.

81
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

5.4. Bezpośrednie połączenie przewodowe fotela GRACIE z
komputerem PC/MAC lekarza
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Po wyłączeniu wideokolposkopu należy najpierw przełączyć się na moduł
LAN: W tym celu należy przytrzymać oba przyciski FOCUS +/-.
Przytrzymać przyciski do momentu, aż na wideokolposkopie zaświeci się
pomarańczowa dioda przycisku kamery.

Po naciśnięciu przycisków statyczny adres IP i maska podsieci zostaną
automatycznie ustawione w fotelu GRACIE w następujący sposób:
10.0.0.1 / 255.255.255.0
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1) Najpierw należy ustawić prawidłowe wartości w komputerze PC/MAC.
Otworzyć „Network and Sharing Center” (Sieć i centrum udostępniania)

Otworzyć „Network Preferences” (Preferencje sieciowe)
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2) i kliknąć opcję „Change adapter settings” (Zmień ustawienia karty
sieciowej) (patrz poniżej).

Wybrać kartę sieci Ethernet, za pomocą której komputer MAC jest podłączony
do fotela GRACIE.
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3) Wybrać opcję „Local Area Connection” (Połączenie lokalne).

„Configure IPv4” (Skonfiguruj IPv4) i „Manual” (Ręcznie)
APPLE OS-X
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Wybrać opcję „Local Area Connection” (Połączenie lokalne). Kliknąć prawym
przyciskiem myszy ikonę i wybrać „Properties” (Właściwości).

4) Wybrać opcję „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” (Protokół
internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)) na karcie „Networking” (Sieć) i kliknąć
opcję „Properties” (Właściwości).
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5) Wpisać poniższe wartości w tabeli. Następnie kliknąć przycisk OK.

Nawiązano teraz połączenie z fotelem GRACIE za pomocą bezpośredniego
połączenia przewodowego sieci Ethernet.
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5.5 Podłączenie fotela GRACIE do komputera PC/MAC lekarza
za pomocą istniejącego połączenia sieciowego
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Fotel musi zostać tymczasowo połączony z komputerem PC/MAC za
pomocą sieci WLAN (punkt 5.2) lub bezpośrednio za pomocą kabla (5.4).
5.5.1 Aktywacja połączenia przewodowego z istniejącą siecią
1) Otworzyć przeglądarkę internetową.

2) Wpisać //colposcope-XXXX w pasku adresu, gdzie XXXX jest numerem
seryjnym podanym na tabliczce znamionowej fotela Gracie.

Wpisując ścieżkę do paska adresu, należy upewnić się, że użyto
odpowiednich ukośników!
Wpisać adres IP (10.0.0.1) fotela GRACIE w pasku adresu.

3) Nacisnąć klawisz ENTER na klawiaturze komputera PC/MAC lub kliknąć
przycisk „Go” (Przejdź) na pasku adresu.
4) Zostanie wyświetlona strona ustawień modułu WLAN fotela GRACIE.
Weryfikacja połączenia może potrwać od dwóch do trzech minut. Zależy to
od systemu operacyjnego komputera PC/MAC.
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5) Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: borcad
Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła należy nacisnąć OK / LOG IN.
Użytkownik zostanie przeniesiony do menu połączenia WLAN/LAN fotela
GRACIE.

Hasła i dostęp zostały wstępnie ustawione fabrycznie. Zaleca się ich
zmianę, patrz punkt 5.8
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6) Kliknąć opcję „Ethernet (wired)” (Ethernet przewodowy; patrz poniżej na
czerwono) i wybrać opcję „DHCP (automatic)” (DHCP (automatyczny)).

7) Teraz należy zapisać zmiany, klikając przycisk „Save and apply” (Zapisz i
zastosuj) w dolnej części ekranu.

8) Po zapisaniu zmian fotel GRACIE automatycznie przełączy się w tryb
połączenia przewodowego.
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9) Następnie należy ustawić prawidłowe wartości w komputerze PC/MAC.
Otworzyć „Network and Sharing Center” (Sieć i centrum udostępniania)

Otworzyć „Network Preferences” (Preferencje sieciowe)
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i kliknąć opcję „Change adapter settings” (Zmień ustawienia karty sieciowej)
(patrz poniżej).

Wybrać kartę sieci Ethernet, za pomocą której komputer MAC jest podłączony
do fotela GRACIE.
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10) Wybrać opcję „Local Area Connection” (Połączenie lokalne). Kliknąć
prawym przyciskiem myszy ikonę i wybrać „Properties” (Właściwości).

11) Wybrać opcję „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” (Protokół
internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)) na karcie „Networking” (Sieć) i kliknąć
opcję „Properties” (Właściwości).
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„Configure IPv4” (Skonfiguruj IPv4) i „Using DHCP” (Użyj DHCP), a następnie
nacisnąć „Apply” (Zastosuj), aby potwierdzić.
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W tabeli wybrać opcję „Obtain an IP address automatically” (Uzyskaj adres IP
automatycznie). Następnie kliknąć przycisk OK.

12) Po kliknięciu przycisku OK fotel GRACIE zostanie podłączony do komputera
PC/MAC.
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5.6 Podłączanie folderu sieciowego, umieszczanie folderu na
pulpicie, zapisywanie obrazów w udostępnionym folderze
sieciowym
1. Po pomyślnym sparowaniu fotela GRACIE z komputerem PC/MAC należy
połączyć się z folderem, w którym przechowywane są zdjęcia i filmy z
wideokolposkopu stosowanego z fotelem GRACIE.
2. Otworzyć przeglądarkę internetową.

3. Wpisać \\colposcope-XXXX\data w pasku adresu, gdzie XXXX jest
numerem seryjnym podanym na tabliczce znamionowej fotela Gracie.

Wpisując ścieżkę do paska adresu, należy upewnić się, że użyto
odpowiednich ukośników!
Wpisać 10.0.0.1 w pasku adresu.
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4. Nacisnąć klawisz ENTER na klawiaturze komputera PC/MAC lub kliknąć
przycisk „Go” (Przejdź) na pasku adresu.

5) Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: borcad
6) Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła należy nacisnąć OK.
Spowoduje to otwarcie folderu z obrazami.

Hasła i dostęp zostały wstępnie ustawione fabrycznie. Zaleca się ich
zmianę, patrz punkt 5.8
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7) Kliknąć „colposcope-XXXX” na pasku adresu.

8) Zostanie wyświetlony folder „data”.
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9) Skrót do tego folderu można umieścić na pulpicie. Kliknąć prawym
przyciskiem myszy folder „data” i wybrać opcję „Create shortcut” (Utwórz
skrót).

10) Na pulpicie komputera PC/MAC zostanie utworzony skrót do folderu „data”.

101
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

Folder można również udostępnić za pomocą funkcji „Map Network drive”
(Mapuj dysk sieciowy).
1) Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder „data” i wybrać opcję „Map
Network drive” (Mapuj dysk sieciowy).

2) Następnie wybrać napęd, na przykład Z: (lub inny dostępny napęd) i
potwierdzić, naciskając przycisk „Finish” (Zakończ).
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3) Po otwarciu „My Computer” (Mój komputer) widoczny będzie folder
sieciowy
data (\\colposcope) (Z:). Na ilustracji pokazano pozostałą ilość miejsca w
pamięci fotela GRACIE.

•

Pamięć jest automatycznie kasowana po osiągnięciu wartości
granicznych (GKB-CX 2,6 GB, GKB-GX 6,5 GB), dzięki czemu można
zapisywać nowe zdjęcia i filmy. Dlatego zaleca się tworzenie kopii
zapasowych danych po każdym badaniu!

•

Aby udostępnić folder ze zdjęciami i filmami w systemie MAC OS-X na
pulpicie, zalecamy skontaktowanie się z administratorem sieci lub
przedstawicielem działu IT.
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Zapisywanie kopii obrazów w folderze udostępnionym na komputerze
lekarza (PC/MAC).
Ustawień tych można użyć, jeśli konieczne jest zapisanie kopii obrazu w
określonym folderze w komputerze, aby ułatwić komunikację z
oprogramowaniem do zarządzania danymi pacjentek.
1. Ustawienia można dokonać na stronie internetowej pod następującym
adresem: http://”nazwa kolposkopu lub IP"/settings/copy. Potwierdzić,
naciskając klawisz Enter.

MS WINDOWS

Ustawienia można dokonać na stronie internetowej 10.0.0.1/settings/copy.
Potwierdzić, naciskając klawisz Enter.

APPLE OS-X
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Należy wypełnić pola:
2. Ścieżka dostępu do folderu — adres sieciowy w formacie „//adres IP/nazwa
folderu”
Np. //10.0.0.124/shared
Adres IP = adres sieciowy komputera, na którym będą zapisywane obrazy.

Poniżej opisano sposób uzyskania adresu IP komputera lekarza w trybie
połączenia WiFi AP. Gdy fotel i komputer są podłączone do routera,
zamiast klikać „kolposkop” należy kliknąć nazwę połączenia sieciowego.
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nazwa folderu = nazwa folderu udostępnionego.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder, który ma zostać udostępniony. W
tym przypadku nazwa folderu to „shared”. Kliknąć opcję „Share with”
(Udostępnij dla) i „Specific people” (Określone osoby).

Wybrać użytkownika (swoje konto), kliknąć użytkownika, a następnie kliknąć
opcję „Share” (Udostępnij).
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Folder jest teraz udostępniony. Potwierdzić, klikając przycisk „Done” (Gotowe).

Należy teraz kliknąć „Properties” (Właściwości) folderu. Następnie kliknąć
„Sharing”
(Udostępnianie)
i
„Advanced
sharing”
(Udostępnianie
zaawansowane) oraz „OK”.
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Kliknąć opcję „Share this folder” (Udostępnij ten folder), „Certifications”
(Certyfikaty), „Add” (Dodaj), „Advanced” (Zaawansowane), „Find” (Znajdź).
Wybrać użytkownika (swoje konto), kliknąć użytkownika, a następnie kliknąć
opcję „OK”.
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Potwierdzić ponownie za pomocą „OK”, wybrać Change (Zmień) i Read
(Odczytaj) w części Permissions (Uprawnienia). Potwierdzić, dwukrotnie
klikając przycisk „OK”. Folder jest teraz udostępniony, a jego nazwę można
wpisać w polu Upload path (Ścieżka przesyłania).
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3. Domain (Domena) — jeśli komputer jest podłączony do domeny sieciowej,
należy wprowadzić nazwę domeny. Jeśli komputer jest podłączony do grupy
roboczej, nazwa nie może być wypełniona. Jak znaleźć domenę sieciową:
Kliknąć prawym przyciskiem myszy „Computer” (Komputer) i „Properties”
(Właściwości). Otworzy się okno System properties (Właściwości systemu),
gdzie w obszarze „Domain” (Domena) można znaleźć określoną nazwę
domeny.
Np. „borcadcz.int”
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4. Username, Password (Nazwa użytkownika, hasło) — nazwa i hasło
użytkownika, który ma prawo do zapisywania w folderze udostępnionym.
Zapisywanie w folderze dostępnym dla wszystkich nie jest dozwolone.
5. Włączyć funkcję zapisywania za pomocą przycisku – Enabled (Włączona).
6. Kliknąć przycisk „Save and apply” (Zapisz i zastosuj).
7. Logfile (Plik dziennika, plik upload.txt) jest przeznaczony dla administratora
sieci na wypadek, gdyby potrzebne były bardziej szczegółowe informacje.

5
2
3
4
4
7

6

Uwaga dotycząca komputerów MAC: Aby zapisać obrazy w folderze
udostępnionym w systemie MAC, należy udostępnić folder za pomocą
protokołu SMB.
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5.7 Ustawienia ogólne
1) Otworzyć przeglądarkę internetową.

2) Wpisać //colposcope-XXXX w pasku adresu, gdzie XXXX jest numerem
seryjnym podanym na tabliczce znamionowej fotela Gracie.

Wpisując ścieżkę do paska adresu, należy upewnić się, że użyto
odpowiednich ukośników!
Wpisać 10.0.0.1 w pasku adresu.
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3) Nacisnąć klawisz ENTER na klawiaturze komputera PC/MAC lub kliknąć
przycisk „Go” (Przejdź) na pasku adresu.

4) Zostanie wyświetlona strona ustawień modułu WLAN fotela GRACIE.
Weryfikacja połączenia może potrwać od dwóch do trzech minut. Zależy to
od systemu operacyjnego komputera PC/MAC.
5) Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: borcad
Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła należy nacisnąć OK. Użytkownik
zostanie przeniesiony do menu połączenia WLAN/LAN fotela GRACIE.

Hasła i dostęp zostały wstępnie ustawione fabrycznie. Zaleca się ich
zmianę, patrz punkt 5.8
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5.7.1 Ustawienia widoku katalogu — „Data directory structure”
(Struktura katalogu danych)
1) Kliknąć opcję „One directory for everything” (Jeden katalog dla
wszystkich) w menu, aby zapisać wszystkie zdjęcia i filmy w jednym
wspólnym katalogu.
2) Jeśli użytkownik chce przechowywać dane z wideokolposkopu fotela
GRACIE w katalogach z nazwami dni, należy kliknąć „One directory for
everything” (Jeden katalog dla wszystkich).
Aby zakończyć wprowadzanie zmian, należy kliknąć SAVE AND APPLY
(Zapisz i zastosuj).

1

2
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Menu oferuje również opcjonalne przechowywanie zdjęć w określonym
formacie (tylko w wersji GKB-GX). Kliknij „File name” (Nazwa pliku) i wybrać
pozycję menu. Objaśnienie skrótów znajduje się po prawej stronie.

Potwierdzić wybór, klikając SAVE AND APPLY (Zapisz i zastosuj)
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5.7.2 Synchronizacja daty i godziny — „Date & time” (Data i godzina)
Kliknij opcję „Synchronize with your time” (Synchronizuj z czasem) w menu,
aby zsynchronizować czas wykonania zdjęcia z czasem ustawionym w
systemie komputera PC/MAC.

Aby zakończyć wprowadzanie zmian, należy kliknąć SAVE AND APPLY
(Zapisz i zastosuj).
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5.7.3 Ustawienia znacznika czasowego zdjęć i filmów — „Photo
timestamp” (Znacznik czasowy zdjęć)
Kliknąć opcję „Yes” (Tak) w menu, jeśli mają zostać zapisane informacje o
dokładnym czasie wykonania zdjęcia lub filmu. W przeciwnym razie należy
kliknąć „No” (Nie).

Aby zakończyć wprowadzanie zmian, należy kliknąć SAVE AND APPLY
(Zapisz i zastosuj).

5.7.4 Ustawianie informacji „Zoom level in photo” (Poziom
przybliżenia na zdjęciu)
Przejść do menu i kliknąć „Yes” (Tak), aby zapisać poziom przybliżenia w
czasie fotografowania wraz ze zdjęciem. Informacje te można następnie
znaleźć w szczegółach zdjęcia. Jeśli użytkownik nie chce zapisywać tych
informacji, należy kliknąć „No” (Nie).

Nacisnąć SAVE AND APPLY (Zapisz i zastosuj), aby potwierdzić zakończenie
wprowadzania zmian.
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5.7.5 Ustawianie informacji „Zoom level on screen” (Poziom
przybliżenia na ekranie)
Należy przejść do menu i kliknąć „Yes” (Tak), jeśli podczas badania ma zostać
wyświetlony poziom przybliżenia na ekranie. Poziomy przybliżenia stanowią
reakcję na przybliżenie/oddalenie. Jeśli informacje te nie mają być wyświetlane,
należy kliknąć „No” (Nie).

Nacisnąć SAVE AND APPLY (Zapisz i zastosuj), aby potwierdzić zakończenie
wprowadzania zmian.

5.7.6 Numer wersji
Numer wersji znajduje się w dolnej części menu. Numer ma format
RRRRMMDD (rok, miesiąc, dzień).
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5.8 Zmiana haseł domyślnych
1. Otworzyć przeglądarkę internetową.

2. Wpisać //colposcope-XXXX w pasku adresu, gdzie XXXX jest numerem
seryjnym podanym na tabliczce znamionowej fotela Gracie.

Wpisując ścieżkę do paska adresu, należy upewnić się, że użyto
odpowiednich ukośników!
Wpisać 10.0.0.1 w pasku adresu.
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3. Nacisnąć klawisz ENTER na klawiaturze komputera PC/MAC lub kliknąć
przycisk „Go” (Przejdź) na pasku adresu.

4. Zostanie wyświetlona strona ustawień modułu WLAN fotela GRACIE.
Weryfikacja połączenia może potrwać od dwóch do trzech minut. Zależy to
od systemu operacyjnego komputera PC/MAC.
5. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: borcad
Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła należy nacisnąć OK. Użytkownik
zostanie przeniesiony do menu połączenia WLAN/LAN fotela GRACIE.
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1. Aby zmienić nazwę sieci, zmień
colposcope-XXXX na wybraną
nazwę sieci.
2. Aby zmienić domyślne hasło do
połączenia z siecią bezprzewodową
wideokolposkopu (Wireless AP),
należy zmienić hasło 12345678 na
nowe.

3. Aby zmienić nazwę urządzenia
(fotela) w celu identyfikacji w sieci,
należy
zmienić
colposcopeXXXX na nową nazwę.
Np. 123 — następnie można
przejść do menu, wprowadzając
polecenie
w
następującym
formacie:
//123/settings

1

2

3

4

Ta nazwa służy również do
uzyskiwania dostępu do menu
(//colposcope-XXXX) oraz
zapisanych zdjęć i filmów (\\colposcope-XXXX\data).

5

4. Aby zmienić domyślne hasło chroniące zdjęcia i filmy przed dostępem osób
nieupoważnionych, należy zmienić bieżące hasło borcad na nowe.

5. Aby zmienić domyślne hasło chroniące dostęp do menu mikrokomputera
fotela GRACIE, należy zmienić bieżące hasło borcad na nowe.
Aby zakończyć wprowadzanie zmian, należy nacisnąć przycisk SAVE AND
APPLY (Zapisz i zastosuj).
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6 Akcesoria
Akcesoria obowiązkowe

6.1 Wideokolposkop z filtrem polaryzacyjnym
Tylko dla wersji GKB-CX.
Wideokolposkop GKB-310 jest wyposażony w system redukcji odbicia. System
ten opiera się na technice polaryzacji, która znacznie zmniejsza zakres odbić
światła padającego na urządzenie, np. śluz, lusterko ginekologiczne lub inne
powierzchnie. System jest umieszczony wewnątrz kolposkopu, umożliwiając
użytkownikowi uzyskanie obrazu bez odbić.
System jest sterowany przez pierścień obrotowy umieszczony w dolnej części
obudowy wideokolposkopu. Przesuwając palec od prawej do lewej strony,
można obrócić pierścień do pozycji zewnętrznej, po osiągnięciu której należy
obrócić go w przeciwną stronę.
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ZDJĘCIE BEZ FILTRA

ZDJĘCIE Z FILTREM

Po użyciu funkcji usuwania odbić zaleca się ponowne włączenie
automatycznej regulacji ostrości (patrz punkt 3.14). Można to osiągnąć,
ustawiając ostrość kamery na powierzchniach znajdujących się pod
warstwą odbijającą światło. W przypadku, gdy automatyczne ustawianie
ostrości nie jest wystarczające, można użyć ręcznej regulacji ostrości.
Po osiągnięciu zewnętrznych pozycji pierścienia obrotowego, pierścień
należy obrócić w przeciwną stronę, w przeciwnym razie istnieje ryzyko
uszkodzenia mechanizmu układu polaryzacji.
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6.2 Podnóżki standardowe (GKB-201.X)
Niedzielone podnóżki są wliczone w cenę produktu podstawowego.

6.3 Standardowe podnóżki z lampką zintegrowaną z lewym
podnóżkiem (GKB-202.X)
Podnóżki te są identyczne jak podnóżki standardowe, ale w lewy podnóżek
wbudowana jest lampa, które pomaga oświetlić pole badania. Lampa znajduje
się na obrotowym zawiasie, można więc ją przechylać do dwóch pozycji, a
także na uchwycie przegubowym, aby można ją było ustawić zgodnie z
wymaganiami. Włącznik lampy znajduje się na obudowie lampy. Tego
akcesorium nie można łączyć z fotelem w wersji GKB-BX ani ze zintegrowanym
kolposkopem.

Lampa w pozycji pasywnej

Lampa w pozycji aktywnej
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6.4 Podnóżki dzielone (GKB-205.X)
Podnóżki dzielone umożliwiają ich demontaż i ułatwiają montaż fotela,
szczególnie w przypadku pacjentek o ograniczonej ruchomości.
Procedura demontażu:
1. Odciągnąć linkę zabezpieczającą od fotela (ilustracja 1)
2. Unieść wspornik o około 30° i wyciągnąć go z przegubu ramienia (ilustracja
2)

Ilustr
acja
1

Ilustr
acja
2

Procedura montażu:
1. Zamontować wspornik, gdy jest przechylony o 30° względem przegubu
ramienia wspornika.
2. Popchnąć wspornik jak najdalej do fotela, aby czop przegubu został
całkowicie wsunięty.
3. Powoli opuścić wspornik do momentu, kiedy słyszalne będzie zatrzaśnięcie
się linki zabezpieczającej.
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6.5 Podnóżki dzielone z lampą zintegrowaną z lewym
podnóżkiem (GKB-206.X)
Dzielone podnóżki można zdjąć, aby ułatwić montaż fotela, szczególnie w
przypadku pacjentek o ograniczonej ruchomości. Ta wersja jest również
wyposażona w zintegrowaną lampę, która ułatwia oświetlenie obszaru
roboczego.
Procedura demontażu:
1. Wyciągnąć niebieski przewód zasilający lampy ze złącza ramienia podnóżka
(ilustracja 1).
2. Odciągnąć linkę zabezpieczającą od fotela (ilustracja 2).
3. Unieść wspornik o około 30° i wyciągnąć go z przegubu ramienia (ilustracja
3).
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3

126
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

Procedura montażu:
1. Zamontować wspornik, gdy jest uniesiony o 30°C względem przegubu
ramienia wspornika.
2. Popchnąć wspornik jak najdalej do fotela, aby czop przegubu został
całkowicie wsunięty.
3. Powoli opuścić wspornik do momentu, kiedy słyszalne będzie zatrzaśnięcie
się linki zabezpieczającej.
4. Podnóżek jest teraz prawidłowo zamontowany i można zamontować
niebieskie złącze lampy do przegubu podnóżka.
•
•

•
•

W przypadku wersji fotela wyposażonej w ekran należy zachować
ostrożność podczas montażu i demontażu podnóżków. Aby ułatwić
dostęp, należy odchylić ekran.
W przypadku wersji fotela z lampą należy zachować ostrożność
podczas montażu i demontażu podnóżków, ponieważ przewód
zasilający lampy może ulec uszkodzeniu. Jeśli kabel jest uszkodzony,
nie wolno używać fotela i należy skontaktować się z centrum
serwisowym.
Po wymontowaniu podnóżków należy zachować ostrożność podczas
ich przechowywania. W przypadku braku zachowania ostrożności,
linka zabezpieczająca może utknąć i ulec odkształceniu.
Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem należy upewnić się, że
wsporniki są prawidłowo zamontowane.
Nieprawidłowe
zamontowanie wspornika może doprowadzić do obrażeń ciała. Jeśli
wsporniki są prawidłowo zamontowane, nie będzie szczeliny między
ramieniem a przegubem podnóżka.
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6.6 Miska z tworzywa sztucznego, obrotowa (GKB-139)
Miska jest wliczona w cenę podstawową produktu.

6.7 Miska podwieszana do kolposkopu (GKB-097)
Miskę należy zdjąć, gdy pacjentka wchodzi na fotel i schodzi z niego. Jeśli fotel
porusza się po napełnieniu miski, jej zawartość może wylać się na fotel i
podłogę.
Miska może być używana razem z cyfrowym kolposkopem.
Maksymalna dopuszczalna objętość miski wynosi 3 litry. Maksymalne
obciążenie miski wynosi 10 kg. Uchwyt miski nie pozwala na ustawienie
pośrednie, miska musi się zatrzasnąć. Miska nie jest wliczona w cenę
podstawową produktu.
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6.8 Podnóżki typu Goepel (GKB-207.X)
Niedzielone podnóżki są wliczone w cenę produktu podstawowego.

6.9 Dzielone podnóżki typu Goepel (GKB-208.X)
Podnóżki dzielone umożliwiają ich demontaż i ułatwiają montaż fotela,
szczególnie w przypadku pacjentek o ograniczonej ruchomości.
Procedura demontażu:
1. Odciągnąć linkę zabezpieczającą od fotela (ilustracja 1)
2. Unieść wspornik o około 30° i wyciągnąć go z przegubu ramienia (ilustracja
2)

Ilustracja 1

Ilustracja
2

Procedura montażu:
3. Zamontować wspornik, gdy jest przechylony o 30°C względem przegubu
ramienia wspornika.
4. Popchnąć wspornik jak najdalej do fotela, aby czop przegubu został
całkowicie wsunięty.
5. Powoli opuścić wspornik do momentu, kiedy słyszalne będzie zatrzaśnięcie
się linki zabezpieczającej.
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Akcesoria opcjonalne

6.10 Połączenie z zewnętrznym wyświetlaczem (GKB-341 L /
342 R)
Akcesoria służą do podłączenia zintegrowanego cyfrowego wideokolposkopu
GRACIE z zewnętrznym urządzeniem wyświetlającym, np. telewizorem, LCD,
ultrasonografem i innymi urządzeniami. Gniazdo S-video jest wyprowadzone na
kolumnie fotela i może zostać podłączone kablem do urządzenia z wejściem SVideo. Gniazdo można wyprowadzić z prawej lub lewej strony fotela. Jeśli
urządzenie wyświetlające nie jest wyposażone w to wejście, należy użyć
odpowiedniego adaptera. Ponieważ akcesoria nie obejmują monitora, gniazdo
VGA na oparciu fotela nie jest aktywne.

GKB-342

GKB-341

•

W celu wyświetlania obrazu z wideokolposkopu należy podłączyć
zewnętrzny wyświetlacz. Bez tego połączenia nie można używać
wideokolposkopu jako pełnoprawnego narzędzia.
Akcesoria GKB341/342 nie obejmują monitora i nie występują w połączeniu z
monitorem.

•

Podczas podłączania urządzenia GRACIE do zewnętrznego
wyświetlacza należy zachować szczególną ostrożność. Jeśli kabel
zostanie pochwycony podczas obsługiwania fotela, istnieje ryzyko
jego uszkodzenia.
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6.11 Podnóżek dla lekarza (GKB-021)
Służy lekarzowi do oparcia stóp podczas badania.

6.12 Przenośny bezprzewodowy kontroler nożny — dodatkowy
(GKB-354)
(maks. 3 szt.)

6.13 Paski mocujące (ZP-25.X)
Para. Są stosowane do mocowania nóg badanych kobiet.
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6.14 Szyna DIN, stal nierdzewna prawa/lewa (GKB-040/041)
Maksymalne obciążenie — patrz dane techniczne. Należy się upewnić, że
podczas przesuwania siedziska w górę i w dół sąsiednie przedmioty nie
będą ze sobą kolidować ani nie zostaną zablokowane przez szynę DIN.
Szyna DIN jest używana do montażu akcesoriów, takich jak podłokietniki,
kontroler ręczny, stojak na kroplówkę.

6.15 Zagłówek (GKB-092.X)

6.16 Zagłówek, półokrągły (GKB-093.X)
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6.17 Osłony podnóżków z PCW (para) (GKB-098)
Osłona z grafiką wskazującą prawidłowe położenie stopy na podnóżku. Osłonę
można zdjąć.

6.18 Osłona siedziska z PCW (GKB-077)

6.19 Osłona siedziska z PCW (GKB-163)
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6.20 Płaska miska na instrumenty (plastikowa) (GKB-054)
Plastikowa miska jest przesuwana do pozycji serwisowej za pomocą uchwytu
do obracania z blokadą. Blokowanie w położeniu serwisowym odbywa się
automatycznie. Można bardzo łatwo wyjąć miskę z uchwytu, aby ją wyczyścić.
Miska jest wykonana z materiału, który jest odporny przez dłuższy czas na
temperatury nieprzekraczające 65°C.

6.21 Obrotowa miska na instrumenty, stal nierdzewna — lewa
(GKB-055)

6.22 Obrotowa miska na instrumenty, stal nierdzewna — prawa
(GKB-055)
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6.23 Stołek lekarza, ergonomiczny — z ręczną regulacją
wysokości (GKB-075)
Regulowana wysokość; blokada ręczna
OSTRZEŻENIE!
• Nie stosować siły podczas obsługi napędu!
• Sprawdzić działanie elementu sterującego — skok tłoka.
• Maksymalne obciążenie statyczne wynosi 120 kg.

6.24 Stołek lekarza, ergonomiczny — z nożną regulacją
wysokości (GKB-076)
Regulowana wysokość; blokada nożna
OSTRZEŻENIE!
• Nie stosować siły podczas obsługi napędu!
• Sprawdzić działanie elementu sterującego — skok tłoka.
• Maksymalne obciążenie statyczne wynosi 120 kg.
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6.25 Stołek lekarza — z ręczną regulacją wysokości (ZK-05.X)
OSTRZEŻENIE!
• Nie stosować siły podczas obsługi napędu!
• Sprawdzić działanie elementu sterującego — skok tłoka.
• Maksymalne obciążenie statyczne wynosi 150 kg.

136
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

6.26 Uchwyt rolki (GKB-116)
Służy do mocowania rolki papieru. Zalecana szerokość rolki papieru to 50 cm,
długość 50 m. Uchwytu rolki nie należy używać do przestawiania fotela.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 5 kg.

6.27 Szyna DIN do oparcia, lewa/prawa (GKB-117 / GKB-118)
Tylna listwa (wymiary 300 x 25 x 10 mm) służy do umieszczania określonych
akcesoriów, takich jak podłokietniki, kontroler ręczny.
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6.28 Leżanka (GKB-115)
Służy do utworzenia płaskiej powierzchni, odpowiedniej dla pacjentek w pozycji
leżącej na plecach podczas dłuższych zabiegów. Procedura instalacji:
1. Wsunąć koniec leżanki do oporu w kierunku podnóżków (zgodnie z
ilustracją 2) w taki sposób, aby między leżanką a siedziskiem pozostał
wąski odstęp (zgodnie z ilustracją 3).
2. Dokręcić śruby, aby zamocować podnóżki (zgodnie z ilustracją 4) tak,
aby leżanka była bezpiecznie zamocowana we właściwym miejscu.

Ilustracja 1

Ilustracja 3

Ilustracja 4
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6.29 Parawan przed pacjentką
Na parawanie nie wolno wieszać żadnych przedmiotów. Maksymalne
obciążenie ramienia parawanu wynosi 5 kg!
Parawan umieszczony przed pacjentką ma na celu uniknięcie kontaktu
wzrokowego badanej pacjentki z lekarzem. Wymiary parawanu (wysokość 680
mm, szerokość 800 mm). Kolor materiału dobierany jest na zamówienie.
Dwa rodzaje mocowania do fotela:
1) Mocowanie do ramy podstawy fotela dla wersji GKB-AX (GKB-127 dla
strony lewej i GKB-128 dla strony prawej).

2) Mocowanie na ramieniu ekranu w wersji GKB-CX z ekranem (GKB-129).

139
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

6.30 Uchwyt kolposkopu — Leica (GKB-080 lewy / 081 prawy)

Położenie maksymalne

Położenie parkingowe

Pozycja do badania

6.31 Uchwyt kolposkopu — Leisegang (GKB-082 lewy / 083
prawy)

Położenie maksymalne

Położenie parkingowe

Pozycja do badania
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6.32 Uchwyt kolposkopu — Zeiss (GKB-084 lewy / 085 prawy)

Położenie maksymalne

Pozycja do badania

Położenie parkingowe

6.33 Uchwyt kolposkopu — Olympus (GKB-086 lewy / 087
prawy)

Położenie maksymalne

Położenie parkingowe

Pozycja do badania
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6.34 Uchwyt kolposkopu — Leisegang (GKB-088 lewy / 089
prawy)

Położenie maksymalne

Położenie
parkingowe

Pozycja do badania

6.35 Uchwyt kolposkopu — OPTOMIC (GKB-094 lewy / 095
prawy)

Położenie parkingowe

Pozycja do badania
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6.36 Uchwyt kolposkopu — ECLERIS (GKB-106 lewy / 107
prawy)

Położenie parkingowe

Pozycja do badania

6.37 Uchwyt kolposkopu — Kaps (GKB-132 lewy / 133 prawy)

Położenie parkingowe

Pozycja do badania
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6.38 Uchwyt kolposkopu — Atmos (GKB-100 lewy / 101 prawy)

Położenie
maksymalne

Pozycja do badania

Położenie parkingowe

Podczas wykonywania czynności związanych z wymienionymi
kolposkopami, kolposkop musi być zawsze „zaparkowany” w bezpiecznej
pozycji „parkingowej”, aby nie doszło do kolizji fotela z kolposkopem.

6.39 Przewód HDMI 3 m (GKB-410.97)
Tylko dla wersji GKB-AX/GX.
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7 Czyszczenie i dezynfekcja
PRZESTROGA!
Ryzyko obrażeń ciała na skutek przypadkowego poruszenia fotela!
• Podczas czyszczenia należy zawsze wyłączać klawisze funkcyjne pomiędzy
ramą podstawy i fotelem.
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko
uszkodzenia
mienia
związane
z
nieprawidłowym
czyszczeniem/dezynfekcją!
• Nie używać pralek automatycznych.
• Nie używać myjek ciśnieniowych ani parowych.
• Postępować zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta dotyczącymi
dozowania środków czyszczących.
• Doborem i stosowaniem środków dezynfekujących powinni zajmować się
wyłącznie wykwalifikowani specjaliści ds. higieny.
• Podczas czyszczenia i dezynfekcji należy zwracać uwagę na zastosowane
materiały!
Komponenty fotela
Konstrukcja ramy
Kolumny
Osłona ramy podstawy, siedzisko,
oparcie, osłony ramy górnej, wsporniki
nóg
Klawiatura
Wyściółka

Zastosowane materiały
Stal proszkowana (pokryta żywicą
epoksydową – poliestrową)
Oksydowany stop aluminium
ABS

Poliester, kleje MP
PCW

Czyszczenie (Gracie)
Procedura przygotowywania fotela do czyszczenia:
• Unieść fotel do najwyższej pozycji.
• Ustawić oparcie tak, aby uzyskać dostęp do jego spodniej strony.
• Odłączyć fotel od zasilania sieciowego.
Czyszczenie codzienne
Oczyścić następujące części fotela:
• Wszystkie elementy sterujące do regulacji fotela
• Wszystkie uchwyty
• Łatwo dostępne powierzchnie tapicerowane
Pełne czyszczenie i dezynfekcja
Oczyścić następujące części fotela:
• Wszystkie elementy sterujące do regulacji fotela
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• Powierzchnie podpierające ciało, w tym poduszkę pod głowę, zaczynając od
części podpierającej głowę w kierunku dolnej części fotela
• Wieszaki i uchwyty
• Wsporniki nóg
• Rama fotela
• Podnieść lewą plastikową osłonę ramy podstawy i wyczyścić zanieczyszczone
miejsca
• Stojak na kroplówkę i uchwyt
• Kółka i pedały hamulca
Bezpieczne i delikatne czyszczenie:
• Nie stosować substancji o silnym odczynie kwasowym lub zasadowym
(optymalne pH mieści się w przedziale 6–8).
• Stosować wyłącznie detergenty odpowiednie do czyszczenia urządzeń
medycznych.
• Nie wolno używać środków w proszku o właściwościach ściernych, wełny
stalowej ani innych agresywnych substancji bądź środków czyszczących.
• W żadnym wypadku nie stosować detergentów o właściwościach żrących.
• Nigdy nie używać środków czyszczących, które powodują osiadanie węglanu
wapnia.
• W żadnym wypadku nie stosować środków czyszczących zawierających
rozpuszczalniki, które mogą wpływać na strukturę i konsystencję tworzyw
sztucznych (benzen, toluen, aceton itp.).
• Dokładnie oczyścić podzespoły elektryczne i poczekać, aż całkowicie wyschną.
• Nigdy nie zanurzać jednostki sterującej w płynach i nie czyścić parą.
• Należy postępować zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi zapobiegania
zakażeniom.
• Nie używać otwartego ognia podczas korzystania ze środków czyszczących i
dezynfekujących!
• Upewnić się, że wszystkie używane środki czyszczące są zatwierdzone:

Zalecana dezynfekcja (środki dezynfekujące do przecierania)

RTU — gotowe do użycia nierozcieńczone produkty —
aerozol lub pianka,
Substancja czynna

Sposób użycia

Przykład środka
dezynfekującego

Amina, alkohol do 30%
Nadtlenek wodoru
Alkohol do 30%

Spryskiwać i przecierać
Spryskiwać i przecierać
Spryskiwać i przecierać

Pianka Incidin
Incidin OxyFoam S
Pianka Bacillol 30

Ściereczki dezynfekujące
QAS
Nadtlenek wodoru
Amina, alkohol do 30%

Przecierać
Przecierać
Przecierać

Sani cloth active
Incidin OxyWipe S
Chusteczki Bacillol 30

Stężone środki dezynfekujące do rozcieńczenia
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Substancja czynna

Stężenie
przygotowanego
roztworu środka
dezynfekującego

Przykład środka
dezynfekującego

Glukoprotamina
Amina, QAS
Tlen, QAS
Tlen, QAS
Amina, QAS
Amina, QAS
Tlen
Tlen
Tlen

0,5%
0,5–1%
1%
1%
0,5%
0,5%
0,5%
1%
1%

Incidin plus
Terralin protect
Desam OX
Incidin Oxydes
Incidin pro
Surfanios premium
Anios Oxy Floor
Incidin Active
Perform

Ostrzeżenie! Nie stosować: środków dezynfekujących zawierających substancję
czynną: alkohol o stężeniu powyżej 30%, aktywny chlor, jod, aldehydy.
Mając na względzie proces przygotowania higienicznego, placówki
ginekologiczne są odpowiedzialne za to, aby cały sprzęt i urządzenia
medyczne, z których korzystają, były czyszczone lub dezynfekowane
bezpośrednio i natychmiast po zakończeniu pracy, w celu przygotowania
pomieszczeń dla nowej pacjentki. Oznacza to, że takie czyszczenie będzie
dotyczyło wszystkich części fotela. Ze względu na szybką zmianę pacjentek
w jednym miejscu istotne jest zapewnienie najlepszej możliwej równowagi
między koniecznymi a możliwymi procesami czyszczenia. Procedura musi
zostać zweryfikowana i być zgodna z wytycznymi szpitalnymi, zaleceniami
dotyczącymi planów higieny oraz wdrożonymi środkami lub musi zostać nimi
uzupełniona. Po pacjentkach z rozpoznanym zakażeniem należy
zastosować specjalne środki do czyszczenia i dezynfekcji. Procedury takie
podlegają wyżej wymienionym wytycznym szpitala i muszą zostać
odpowiednio wyjaśnione. W odniesieniu do zapobiegania zakażeniom
zaleca się stosowanie prefabrykowanych powłok ochronnych i/lub pokryć
tkaninowych, które dodatkowo osłaniają higienicznie wrażliwe elementy
fotela — siedzisko, oparcie i odcinek pod nogi, aby uniknąć kontaktu skóry
pacjenta z tapicerką.
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8 Konserwacja
Napięcie akumulatora (bez obciążenia) musi być sprawdzane w ramach
regularnych corocznych przeglądów sprzętu medycznego.
Jeśli
zmierzone napięcie jest niższe niż 12 V (24 V w przypadku jednoczesnego
pomiaru dwóch ogniw akumulatora), należy bezzwłocznie wymienić
akumulator.
Aby zapewnić prawidłowe działanie fotela, zaleca się
wymianę akumulatora co najmniej raz na 3 lata.

8.1 Lista błędów, usterek i wygenerowanych komunikatów
Czynności
Czynności
operatora mające
Prawdopodobna
wykwalifikowanego
Opis problemu
na celu
przyczyna
personelu
rozwiązanie
serwisowego
problemu
Podłączyć
Prawdopodobnie
przewód
Sprawdzić, czy jest
Fotel nie reaguje na
fotel nie jest
zasilający do
napięcie w sieci
polecenia
podłączony do
gniazda
elektrycznej i czy
kontrolerów.Nie świeci sieci elektrycznej i
elektrycznego
gniazdo jest
się lampka kontrolera
akumulator jest
(akumulator jest sprawne.Użyć innego
nożnego.
prawie
ładowany w ciągu
gniazda.
rozładowany.
8 godzin).
Przełącznik
Fotel nie reaguje na
kontrolera
Ustawić
polecenia
bezprzewodowego
przełącznik w
bezprzewodowego
na tylnym panelu
położeniu „I”
kontrolera nożnego. fotela w pozycji „0”
(WŁ.).
(WYŁ.).
Sprawdzić, czy fotel
Rozładowany
działa z innym
Wymienić baterie
akumulator w
zdalnym kontrolerem
Lampka akumulatora
w zdalnym
zdalnym
nożnym.Jeśli tak,
zapala się i gaśnie.
kontrolerze
kontrolerze
wymienić zdalny
nożnym.
nożnym.
kontroler nożny.
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Fotel nie reaguje na
naciśnięcie przycisku
funkcji pamięci.

Utrata położenia
(zawieszenie)
któregokolwiek z
silników

Fotel nie reaguje na
naciśnięcie przycisku
funkcji pamięci

Wyłącznik
krańcowy
prawdopodobnie
nie działa.
Znajduje się on
pod fotelem. Na
podstawie fotela
świeci się
czerwona dioda
ostrzegawcza.

Fotel nie reaguje na
polecenia
kontrolerów.Wszystkie
lampki kontrolera
nożnego świecą się
lub migają.

Moduł sterujący
zgłasza błąd.

Ustawić fotel w
położeniu
końcowym za
pomocą dźwigni
ręcznej (oparcie w
położeniu górnym,
kolumna
podnosząca w
położeniu dolnym,
podnóżki w
położeniu dolnym).

Przeprowadzić
diagnostykę modułu
sterującego.Wymienić
uszkodzone
podzespoły.

Sprawdzić, czy
podłoga pod
fotelem nie jest
nierówna i czy
Wykonać diagnostykę
fotel jest
modułu sterującego.
ustawiony w
Wymienić
poziomie.
uszkodzone
Ewentualnie
elementy.
wkręcić nóżki, aby
przesunąć
podstawę fotela
bliżej podłogi
Zresetować moduł
sterujący.
Nacisnąć
jednocześnie i
przytrzymać
przyciski sterujące
ruchem kolumny
w górę i w dół —
powinien być
Przeprowadzić
słyszalny
diagnostykę modułu
przerywany sygnał sterującego.Wymienić
dźwiękowy.
uszkodzone
Przytrzymać
podzespoły.
przycisk do
momentu ustania
sygnału
dźwiękowego.Jeśli
sygnał nie jest
słyszalny,
powtórzyć całą
procedurę.
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Obraz z kolposkopu
nie jest wyświetlany
na ekranie

Ekran zostanie
przełączony na
obraz
ultrasonograficzny
lub na jedno z
nieaktywnych
wejść

Użyć przycisku
INPUT SELECT
na ekranie, aby
przełączyć na
obraz z
kolposkopu

Zdjąć tylną osłonę
ekranu i upewnić się,
że kabel wideo jest
podłączony.

Zdjąć tylną osłonę
monitora i upewnić się,
że kabel wideo jest
podłączony.

Obraz z kolposkopu nie
jest wyświetlany na
monitorze.

Jeden z kabli
znajdujących się
pod fotelem jest
odłączony.

Wymontować
siedzisko i
sprawdzić, czy
kable są
podłączone.

Obraz z kolposkopu
na monitorze jest
czarno-biały.

Przewód wideo
znajdujący się pod
fotelem nie jest
prawidłowo
podłączony.

Wymontować
siedzisko i
sprawdzić, czy
kabel jest
podłączony.

Diody i przyciski
kolposkopu nie
świecą się.

Przewód zasilania
znajdujący się pod
fotelem nie jest
prawidłowo
podłączony.

Wymontować
siedzisko i
sprawdzić, czy
kabel jest
podłączony.

Podgrzewanie
siedziska nie działa.

Przewód
zasilający
znajdujący się pod
siedziskiem i
prowadzący do
płytki grzejnej
siedziska jest
niewłaściwie
podłączony.

Wymontować
siedzisko i
sprawdzić, czy
kabel jest
podłączony.

Miga 5 wskaźników
LED podgrzewania
siedziska i włącza się
sygnał ostrzegawczy.

Przegrzanie
siedziska.

Pozostawić
siedzisko do
ostygnięcia na
około 1 godzinę.

Zdjąć tylną osłonę
monitora i upewnić
się, że kabel wideo
jest podłączony.
Sprawdzić
bezpieczniki
kolposkopu
znajdujące się w
dolnej części fotela.
Wymienić
bezpieczniki, jeśli są
uszkodzone.

Sprawdzić, czy
ogrzewanie działa z
inną płytką grzejną.W
takim przypadku
należy wymienić
płytkę grzejną.
Sprawdzić, czy fotel
nie przegrzewa się z
inną płytką grzejną.W
takim przypadku
należy wymienić
płytkę grzejną.
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Sprawdzić, czy
ogrzewanie działa po
podłączeniu innego
siedziska.Jeśli tak,
wymienić siedzisko.

Siedzisko jest
uszkodzone lub
nieprawidłowo
podłączone do
płytki grzejnej.

Wymontować
siedzisko i
sprawdzić, czy
kabel jest
podłączony.

Migają 3 wskaźniki
LED podgrzewania
siedziska.

Jest to
wewnętrzny błąd
urządzenia
sterującego.

Wymontować
siedzisko i
sprawdzić, czy
kabel urządzenia
sterującego jest
prawidłowo
podłączony.

Obraz z
wideokolposkopu nie
jest widoczny na
komputerze PC (tylko
czarny/niebieski
obraz)

Wstrzymany
moduł sterujący
wideokolposkopu

Podzespoły
Konieczne jest
wideokolposkopu w
zresetowanie
fotelu GRACIE muszą
wideokolposkopu
zostać wymienione

Migają 4 wskaźniki
LED podgrzewania
siedziska.

Jeśli na ekranie
wyświetlana jest
stopklatka

Przycisk
„stopklatka” na
wideokolposkopie
jest wciśnięty

Przyciski na
wideokolposkopie nie
działają

Zawieszony moduł
sterujący

Dioda LED nie miga
lub nie świeci po
naciśnięciu przycisku
umożliwiającego
wykonanie zdjęcia lub
nagrania z
wideokolposkopu

Niepowodzenie
inicjalizacji
mikrokomputera
fotela

Nie można połączyć się
ze stroną konfiguracji
fotela.

Błąd połączenia
sieciowego.

Sprawdzić, czy
podgrzewanie działa
po podłączeniu
innego urządzenia
sterującego.Jeśli tak,
wymienić urządzenie
sterujące.

Aby wyłączyć tę
funkcję, należy
jednokrotnie
nacisnąć przycisk
„stopklatka”

Konieczne jest
zresetowanie
wideokolposkopu

Podzespoły
wideokolposkopu w
fotelu GRACIE muszą
zostać wymienione

Podzespoły
Konieczne jest
wideokolposkopu w
zresetowanie
fotelu GRACIE muszą
wideokolposkopu
zostać wymienione
Należy odłączyć się
od sieci LAN
„colposcope” i
połączyć ponownie.
Następnie poczekać
do 5 minut i
spróbować wpisać

Podzespoły
wideokolposkopu w
fotelu GRACIE muszą
zostać wymienione.
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http://10.0.0.1 w
przeglądarce.

Nie można połączyć się
z katalogiem sieciowym
w udostępnionej
pamięci fotela (z
obrazami i filmami) z
komputera po wpisaniu
\\colposcope-XXXX\data

Hasło dostępu do
udostępnionego
katalogu zostało
zmienione.

Nie można połączyć się
z katalogiem sieciowym
w udostępnionej
pamięci fotela (z
obrazami i filmami) z
komputera po wpisaniu
\\colposcope-XXXX\data

Czas reakcji
systemu
operacyjnego
komputera.

Połączenie z Internetem
zostało utracone po
połączeniu z fotelem.

Wylogować się z
systemu Windows.
Następnie
zalogować się
ponownie i
sprawdzić
połączenie.
Najpierw należy
nawiązać
połączenie ze
stroną konfiguracji.
Następnie otworzyć
Mój komputer.
Wpisać
\\colposcopeXXXX\data w pasku
adresu. Jeśli
udostępniony
katalog jest
niedostępny,
spróbować wpisać
\\10.0.0.1 w pasku
adresu.

Podzespoły
wideokolposkopu w
fotelu GRACIE muszą
zostać wymienione.

Podzespoły
wideokolposkopu w
fotelu GRACIE muszą
zostać wymienione.

Jeśli w komputerze
zainstalowano więcej
kart sieciowych, a
jedna z nich jest
podłączona do
Aby oba połączenia (z
Internetu, połączenie
fotelem i z
z Internetem może
Internetem) działały,
zostać utracone po
należy ręcznie
podłączeniu drugiej
ustawić metrykę
karty do fotela. Jest to
połączenia
najprawdopodobniej
sieciowego (patrz nr
możliwe, gdy
9999) i potwierdzić
komputer jest
przyciskiem OK.
podłączony do
Internetu przy użyciu
statycznego adresu
IP.
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Użytkownik zapomniał
hasło dostępu do zdjęć
zapisanych w pamięci
fotela GRACIE.

Być może hasło do
automatycznego
logowania nie
zostało zapisane w
komputerze.

Nacisnąć
jednocześnie
przyciski sieci
WLAN (ZOOM +/–)
na obudowie
wideokolposkopu.
Fotel zostanie
zresetowany do
ustawień
domyślnych.
Następnie
postępować
zgodnie z
instrukcjami w
punkcie 5.8.
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Przycisk resetowania
wideokolposkopu na tylnym złączu
fotela GRACIE (GKB-CX)

Przycisk resetowania wideokolposkopu
dla wersji (GKB-AX).
Wcisnąć przez otwór w osłonie kolumny
cienkim, niemetalowym przedmiotem.
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8.2 Podstawowe dane techniczne
Całkowita długość powierzchni nośnej (w pozycji leżącej)
Całkowita długość siedziska (w pozycji siedzącej)
Szerokość całkowita (nad podnóżkiem)
Szerokość wyściełania (maks.)
Grubość wyściełania
Wysokość siedziska w pozycji dolnej — pozycja z obciążeniem
Maks. wysokość siedziska
Skok
Prędkość podnoszenia
Zakres kąta nachylenia oparcia
Zakres kąta nachylenia siedziska
Pozycja Trendelenburga
Zakres kąta nachylenia strzemion podnóżka — w pionie
Zakres kąta nachylenia podnóżków — w pionie
Ustawienie szerokości podnóżków — min./maks. w poziomie
Minimalna wysokość strzemienia nad podłożem
Dopuszczalna masa ciała pacjentki
Maksymalne obciążenie fotela
Dopuszczalne obciążenie oparcia (125 mm od krawędzi)
Dopuszczalne obciążenie podnóżka
Etykiety, naklejki — wykonane z polimeru PCW
Ciężar produktu — wersja standardowa
Dopuszczalne obciążenie misek podwieszanych (GKB-097)
Maksymalne obciążenie szyny DIN (GKB-040/GKB-041)
Objętość miski podwieszanej (GKB-097)
Parametry znamionowe bezpiecznika w jednostce sterującej (230 V)
Parametry znamionowe bezpiecznika w jednostce sterującej (100/120 V)
Typ zabezpieczenia
Klasa ochrony
Stopień ochrony przed wnikaniem
Stopień ochrony kontrolera nożnego przed wnikaniem
Tryb działania
Temperatura otoczenia
Utrata zaprogramowanych funkcji — bez zasilania — po wyładowaniu
akumulatora
Pobór mocy w trybie gotowości (wersja fotela z kolposkopem)
Maks. pobór mocy (wersja fotela z gniazdami)
Maks. pobór mocy (wersja fotela bez gniazd)
Poziom hałasu
Częstotliwość (100 V)
Częstotliwość (120 V)
Częstotliwość (230 V)

1780 ± 5 mm
1700 ± 5 mm
760 ± 5 mm
630 ± 5 mm
30 ± 2 mm
520 ± 5 mm
1150 ± 5 mm
500 ± 3 mm
30 mm/s
-7° ± 2°/+48° ± 2°
+5° ± 2°/+10° ± 2°
-12° ± 2°
0° ± 2°/+36° ± 2°
-18° ± 2°/+19° ± 2°
200 ± 5/980 ± 5 mm
250 ± 5 mm
180 kg
210 kg
60 kg
40 kg
130 kg
10 kg
15 kg
3l
1.25 AT
2.5 AT
B
I
IPX4
IPX6
Przerywany
2/18 min
od +5° do + 40°C
po 10 minutach
20 VA (13 W)
2000VA
290VA
Poniżej 56 dB (A)
50 Hz
60 Hz
50/60 Hz
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Parametry techniczne wideokolposkopu
Maks. długość rozciągniętego kolposkopu od przodu siedziska
Maks. długość rozciągniętego kolposkopu od boku siedziska
Maksymalna odległość między kolposkopem i górną powierzchnią siedziska (oś
obiektywu)
Maksymalna długość rozciągniętego uchwytu monitora od przodu siedziska
Maksymalna długość rozciągniętego uchwytu monitora od boku siedziska
Maksymalna wysokość monitora od górnej powierzchni siedziska
Maksymalna wysokość monitora od podłoża
Ustawienie kąta nachylenia pierwszego ramienia kolposkopu — w poziomie
Ustawienie kąta nachylenia drugiego ramienia kolposkopu — w poziomie
Ustawienie kąta nachylenia drugiego ramienia kolposkopu — w pionie
Ustawienie kąta nachylenia kamery — w poziomie
Ustawienie kąta nachylenia kamery — w pionie
Ustawienie kąta nachylenia przegubów ramion monitora — w poziomie
Kąt nachylenia monitora
Maksymalne obciążenie kolposkopu
Maksymalne obciążenie uchwytu monitora
Maksymalne obciążenie pierwszego ramienia kolposkopu do momentu wystąpienia
odkształcenia
Ciężar kolposkopu — GKB-210.01
Ciężar uchwytu z monitorem — GKB-210.02
Zbliżenie optyczne
Zoom cyfrowy
Średnica pola widzenia kolposkopu
Odległość robocza
Głębia pola
Ostrość
Rozmiar ekranu LCD
Rozdzielczość
Źródło światła
Natężenie światła w odległości 30/10 cm od wideokolposkopu (GKB-210)
Natężenie światła w odległości 30/10 cm od wideokolposkopu (GKB-310)
Oddzielny włącznik lampy
Filtr do badań żył
Stopklatka
Filtr polaryzacyjny
Rozdzielczość obrazu
Rozdzielczość wideo
Wyjście
Wejście zewnętrzne
Klasa ochrony

550 ± 5 mm
225 ± 5 mm
-150 ± 5/+185 ± 5 mm
330 ± 5 mm
-90 ± 5/+705 ± 5 mm
850 ± 5 mm
1900 ± 5 mm
0° ± 2°/+90° ± 2°
0° ± 2°/+180° ± 2°
-40° ± 2°/+55° ± 2°
0° ± 2°/+180° ± 2°
-20° ± 2°/+20° ± 2°
-28° ± 2°/+28° ± 2°
0° ± 2°/+15° ± 2°
2 kg
2 kg
35 kg
2.4 kg
11,5 kg
1.5–20x
10x
30 mm (zoom 10x)
240–330 mm
10 mm
automatyczna, ręczna
17“
1280x1024
Dioda LED (zimna +
ciepła)
1800 luksów/5000
luksów
900 luksów/2600
luksów
tak
zielony
tak
tak
640 x 480 px
640 x 480 px
WLAN, LAN
VGA
I
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Zasilanie akumulatorowe:
•
•
•
•
•
•

Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 50%, po każdym użyciu
elementów sterujących po 2 sekundach emitowany jest sygnał dźwiękowy
Jeśli system jest włączony, a wtyczka zostanie wyciągnięta, system zatrzyma
się. W przeciwieństwie do tego, jeśli system jest zasilany z akumulatorów i
podłączony zostanie przewód zasilający, system będzie nadal działać.
Kontrolka ładowania może migać, gdy system pracuje przy dużym obciążeniu i
towarzyszy temu spadek napięcia, a także w związku z rozpoczęciem
ładowania akumulatora.
Model CB20 z akumulatorem zapasowym ładuje się tylko po podłączeniu do
sieci elektrycznej.
Moduł sterujący z akumulatorem należy ładować co najmniej raz na 6 miesięcy.
Jednak maksymalny czas eksploatacji jest osiągany, gdy akumulator jest w
pełni naładowany.
Akumulator należy ładować co najmniej 12 godzin przed użyciem.

Wideokolposkop Full HD
Maks. długość rozciągniętego kolposkopu od przodu
siedziska
Maks. długość rozciągniętego kolposkopu od boku
siedziska
Maksymalna odległość między kolposkopem i górną
powierzchnią siedziska (oś obiektywu)

550 ± 5 mm

Maks. długość rozciągniętego uchwytu ekranu od przodu
siedziska
Maks. długość rozciągniętego uchwytu ekranu od boku
siedziska
Maksymalna wysokość ekranu od górnej powierzchni
siedziska
Maksymalna wysokość ekranu od podłogi

235 ± 5 mm

225 ± 5 mm
-150 ± 5/+185 ± 5
mm

-70 ± 5/+510 ± 5
mm
815 ± 5 mm
1870 ± 5 mm

Kąt regulacji pierwszego ramienia kolposkopu — w
0° ± 2°/+90° ± 2°
poziomie
Kąt regulacji drugiego ramienia kolposkopu — w poziomie 0° ± 2°/+180° ± 2°
Kąt regulacji drugiego ramienia kolposkopu — w pionie
-40° ± 2°/+55° ±
2°
Kąt regulacji kamery — w poziomie
0° ± 2°/+180° ± 2°
Kąt regulacji kamery — w pionie
-20° ± 2°/+20° ±
2°
Kąt regulacji przegubów ramion ekranu — w poziomie
-55° ± 2°/+55° ±
2°
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Regulacja kąta nachylenia ekranu

0° ± 2°/+15° ± 2°

Maksymalne obciążenie kolposkopu
2 kg
Maksymalne obciążenie uchwytu ekranu
2 kg
Maksymalne obciążenie pierwszego ramienia kolposkopu 35 kg
przed zniekształceniem
Ciężar kolposkopu — GKB-412
Ciężar uchwytu z ekranem — GKB-410/411

2.4 kg
8.3 kg

Zbliżenie optyczne
Średnica pola widzenia kolposkopu
Odległość robocza
Głębia ostrości
Ostrość

20x
30 mm
240–330 mm
10 mm
automatyczna,
ręczna
21“
1920x1080
LED (3000 K)
tak
2700–5600
luksów
tak
tak
zielony
1920 x 1080 px
2.8 MB
Około 6,5 GB
1920 x 1080 px
WLAN, LAN
HDMI, VGA
I

Rozmiar ekranu
Rozdzielczość
Źródło światła
Stopklatka
Natężenie światła w odległości 30 cm (stopień 1–2)
Oddzielny włącznik lampy
Filtr polaryzacyjny
Filtr do badań żył
Rozdzielczość zdjęć
Rozmiar obrazu — typowe badanie ginekologiczne
Pamięć wewnętrzna do przechowywania zdjęć i filmów
Rozdzielczość wideo
Wyjście
Wejście zewnętrzne
Klasa ochrony
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8.3 Części aplikacyjne
Określenie części aplikacyjnych (typu B)
Wszystkie części fotela (i akcesoria), których pacjentka może dosięgnąć, są
częściami aplikacyjnymi typu B.
•
•
•
•
•

Wyściółka/materac
Wsporniki nóg
Strzemiona
Monitor
Kolposkop
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8.4 Warunki otoczenia podczas transportu, pracy i
przechowywania
Praca: 10–40°C, 30–75%, 795–1060 hPa
Przechowywanie i transport: -10°C–50°C, 20–90% (bez skraplania),
795–1060 hPa
Po rozpakowaniu i zmontowaniu fotela należy zapewnić aklimatyzację
przed użyciem przez 2 godziny.

8.5 Serwisowanie i naprawy
Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją pod warunkiem regularnych przeglądów
rocznych.
W przypadku całego sprzętu medycznego wyprodukowanego przez firmę
BORCAD Medical a.s. operator musi zapewnić regularne kontrole
bezpieczeństwa technicznego zgodnie z zaleceniami producenta. Kontrole
muszą być przeprowadzane co najmniej raz w roku lub po przeprowadzeniu
jakiejkolwiek naprawy sprzętu medycznego lub po każdej awarii układu
elektrycznego sprzętu medycznego. Szczegółowe informacje dotyczące
zakresu, parametrów i procedur kontroli bezpieczeństwa technicznego znajdują
się w podręczniku serwisowym sprzętu medycznego.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek innych rozbieżności należy
skontaktować się bezpośrednio z producentem (najlepiej w języku angielskim)
pod następującym adresem:
Adres producenta:
BORCAD Medical a.s.
Fryčovice 673
739 45 Fryčovice
Česká republika
Tel.: 558 640 632, 736 628 209, 736 628 211
Faks: 558 668 087
e-mail: service@borcadmedical.com
Podczas wykonywania napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części
firmy BORCAD Medical a.s. i korzystać z pomocy wykwalifikowanych
pracowników serwisu posiadających autoryzację do naprawy tego typu
produktu. Naprawy wykonywane przez osoby niewykwalifikowane będą
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uważane za istotne naruszenie warunków gwarancji. Jednocześnie producent
zrzeka się odpowiedzialności za dalsze możliwe uszkodzenia tego produktu
wynikające z takich działań.
Dodatkowy montaż wideokolposkopu na fotelu ginekologicznym — akcesoria
(GKB-066.01) i uchwyt wyświetlacza (GKB-066.02) może zostać wykonany
tylko przez kompetentną osobę, która następnie sprawdza bezpieczeństwo
elektryczne i ogólną funkcjonalność oraz oddaje produkt do użytku.
Rozszerzona gwarancja nie obejmuje:
•
•
•
•
•

powierzchni PUR fotela (na te części udzielana jest 2-letnia gwarancja)
tapicerki fotela (na te części udzielana jest 2-letnia gwarancja)
akumulatorów (są objęte 6-miesięczną gwarancją).
Wszelkie zmiany, przeglądy serwisowe lub przeglądy techniczne
muszą być wykonywane przez technika przeszkolonego przez firmę
BORCAD Medical a.s.
Schematy, listy części, opisy lub inne informacje, które mogą pomóc
personelowi serwisowemu w naprawie części produktu, które, zdaniem
producenta, nadają się do naprawienia przez personel serwisowy, są
dostępne na życzenie u producenta.
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9 Utylizacja
Szacowany czas eksploatacji tego urządzenia medycznego wynosi 15 lat.
9.1. Ochrona środowiska
Firma BORCAD Medical jest świadoma tego, jak ważna jest ochrona
środowiska naturalnego z myślą o przyszłych pokoleniach. W związku z tym jej
system
zarządzania
środowiskowego
jest
zgodny
z
wymogami
międzynarodowej normy ISO 14001.
Zgodność z tymi wymogami jest rokrocznie sprawdzana w ramach
zewnętrznego audytu wykonywanego przez upoważnioną firmę.
Tworzywa stosowane w niniejszym produkcie nie są niebezpieczne dla
środowiska naturalnego. Produkty firmy BORCAD Medical są zgodne z
obowiązującymi krajowymi i europejskimi przepisami związanymi z dyrektywą w
sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
(RoHS) i rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), więc nie zawierają
żadnych niedozwolonych substancji w nadmiernych ilościach.
Żadnej z części drewnianych nie wykonano z drewna egzotycznego (takiego jak
mahoń, drewno różane, heban, tek itp.) ani z drewna z obszaru Amazonii czy
innych lasów deszczowych. Poziom hałasu (ciśnienia akustycznego)
wytwarzanego przez produkt spełnia wymagania przepisów dotyczących
ochrony zdrowia publicznego przed niepożądanymi skutkami hałasu i drgań w
zabezpieczonych wnętrzach budynków (zgodnie z wymogami normy
IEC 60601-2-52). Usuwanie zużytych opakowań musi odbywać się zgodnie z
wymogami rozporządzenia o opakowaniach.
Aby uzyskać informacje na temat usuwania opakowań po zamontowaniu
produktów, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub z
producenckim działem obsługi klienta. Umożliwi to sprawdzenie, czy istnieje
możliwość nieodpłatnego odbioru opakowań przez upoważnioną firmę. (Więcej
informacji można znaleźć na stronie internetowej www.linet.cz).
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9.2. Utylizacja
9.2.1. Europa
Wytyczne dotyczące utylizacji produktu:
► Niniejszego produktu nie wolno pozbywać się wraz z odpadami
komunalnymi.
► Produkt ten należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów
albo do punktu odbioru.
Firma BORCAD Medical współpracuje z firmą REMA System zajmującą się
odbiorem produktów przeznaczonych do utylizacji
(patrz www.remasystem.cz/sberna-mista/).
Przekazując urządzenia elektryczne i elektroniczne do punktu ich odbioru,
użytkownik umożliwia recykling i odzysk surowców w celu ochrony środowiska
naturalnego przed skutkami szkodliwego usuwania odpadów.

9.2.2. Poza Europą
► Produkt lub jego komponenty należy utylizować zgodnie z lokalnymi
przepisami i regulacjami!
► W celu utylizacji produktu należy zatrudnić stosowną firmę świadczącą tego
typu usługi!
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