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Σημειώσεις στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Η συσκευή Pentacam® AXL Wave κατασκευάζεται και ελέγχεται σύμφωνα με αυστηρά κρι-
τήρια ποιότητας.

Για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε σωστά τη 
συσκευή. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να εξοικειωθείτε πλήρως με τα περιεχόμενα του παρό-
ντος εγχειριδίου οδηγιών χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Ειδικότερα, λάβετε 
υπόψη τις οδηγίες ασφαλείας.

 Στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης δεδομένων
ασθενή, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος Pentacam® AXL Wave και η
διαδικασία μέτρησης.

Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης, τα απεικονιζόμενα διαγράμματα ενδέχεται να παρουσιάζουν 
μικρές διαφοροποιήσεις από τη συσκευή που παρέχεται πραγματικά.

Εάν έχετε ερωτήματα ή θα θέλατε πρόσθετες πληροφορίες για τη συσκευή σας, μην διστά-
σετε να μας καλέσετε ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή φαξ. Η ομάδα σέρβις της 
εταιρείας μας θα σάς εξυπηρετήσει ευχαρίστως.

OCULUS Optikgeräte GmbH

Η εταιρεία OCULUS διαθέτει πιστοποίηση με βάση το πρότυπο DIN EN ISO 13485 και θέτει 
υψηλά πρότυπα ποιότητας όσον αφορά στην ανάπτυξη, στην κατασκευή, στη διασφάλιση 
ποιότητας και στην εξυπηρέτηση ολόκληρου του φάσματος προϊόντων.
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1  Παράδοση και παραδιδόμενος εξοπλισμός
1 Παράδοση και παραδιδόμενος εξοπλισμός

Προϊόν και παρελκόμενα Αριθμός παραγγελίας

Pentacam® AXL Wave 70020

Παρελκόμενα Pentacam® AXL Wave®

 Βάση x-y

 Τροφοδοτικό

 Σκούρο κάλυμμα

 Εγχειρίδιο πλύσης

 Συρμάτινο κλιπ

 Εξαγωνικό κατσαβίδι

 Δοκιμαστικός οφθαλμός Pentacam® AXL Test eye

70701

-

05150150

027070000006

027070000007

027075000004

05520010

70108

Πρόσθετο πακέτο εξαγωγής για στήριγμα κεφαλής και 
υποσιάγωνο

 Πλάκα στήριξης

 Οδοντωτή ράγα

 Κάλυμμα

 Πλάκα ολίσθησης

 Χαρτί υποσιάγωνου

 Στήριγμα κεφαλής και υποσιάγωνο

70734

017051501012

027051701004

027051701005

017051701006

65313

70518

 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

 Οδηγίες χρήστη

 Εγκατάσταση λογισμικού

G/70020/EL 0220 Rev01

UG/70700/XXXX/EN

SI/50000/XXXX/EN

Πρόσθετα παρελκόμενα:

 Κάλυμμα σκόνης

 Καλώδιο Y 2 m

 Καλώδιο Y 4 m

 Καλώδιο Y 6 m

 Ηλεκτρικό καλώδιο ΕΕ

 Ηλεκτρικό καλώδιο ΗΠΑ

 Ηλεκτρικό καλώδιο ΗΒ

 Ηλεκτρικό καλώδιο Αυστραλίας

026010005001

027010011092

027010011094

027010011096

05200320

05200210

05200211

05200212
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1  Παράδοση και παραδιδόμενος εξοπλισμός
Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του παραδιδόμενου εξοπλισμού σύμ-
φωνα με τη συνεχιζόμενη τεχνολογική εξέλιξη.

 Εάν διαπιστώσετε ζημιές από τη μεταφορά κατά την παράδοση, υποβά-
λετε αμέσως τις αξιώσεις σας στη μεταφορική εταιρεία.

 Ζητήστε να καταχωριστούν οι ζημιές στη φορτωτική, έτσι ώστε να μπο-
ρούν να διεκπεραιωθούν σωστά οι αξιώσεις σας για αποζημίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή και τον χειρισμό, βλ. 
ενότητα 16, σελίδα 70.

1.1 Έκδοση λογισμικού
 Διαχείριση δεδομένων ασθενή: από την έκδοση 6.09

 Λογισμικό Pentacam® AXL Wave: από την έκδοση 1.24

Μονάδα λογισμικού Αριθμός παραγγελίας

Βασικό πακέτο λογισμικού Pentacam® AXL Wave:

 Κωδικός μεταφερόμενης άδειας χρήσης 
με εγχειρίδιο

77900

SI/77900/.../en

 Άδεια προβολής Pentacam® AXL Wave 70725

 Αναφορά γρήγορου διερευνητικού ελέγχου 70927

 Υπολογιστής IOL 70110

 Βελτιωμένη προβολή εκτασίας Belin/Ambrósio 70728

 Τοποθέτηση φακών επαφής με ανάλυση Fourier 70726

 Αναφορά Holladay & αναφορά λεπτομερειών Holladay EKR65 70729

 Πακέτο λογισμικού καταρράκτη 

Λογισμικό καταρράκτη 

PNS και τρισδιάστατη ανάλυση καταρράκτη 

Ανάλυση Zernike

70820

 Πακέτο λογισμικού διάθλασης 

Λογισμικό διάθλασης

Οπτική πυκνομετρία κερατοειδούς

70810

 Συσκευή USB δεδομένων Pentacam® AXL Wave 017090901001

Προαιρετική μονάδα λογισμικού Αριθμός παραγγελίας

Λογισμικό προσομοίωσης και πρόβλεψης γήρανσης 3D pIOL 70928

Μονάδα DICOM PACS 70718
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2  Σύμβολα
☞
 Η έκδοση λογισμικού της διαχείρισης δεδομένων ασθενή εμφανίζεται

στις ρυθμίσεις του λογισμικού διαχείρισης δεδομένων ασθενή.

 Η έκδοση λογισμικού του προγράμματος Pentacam® AXL Wave εμφανί-
ζεται στις Διάφορες ρυθμίσεις του προγράμματος Pentacam® AXL
Wave.

2 Σύμβολα

Σύμβολα στη συσκευή Σύμβολα, συσκευασία

Κατασκευαστής Κατηγορία προ-
στασίας

Να διατηρείται στεγνό

Ημερομηνία 
κατασκευής

IP XX Τύπος προστα-
σίας

Αυτή η πλευρά προς τα 
επάνω

Conformité 
européenne

Αριθμός προϊό-
ντος

Εύθραυστο

Τηρείτε τις οδηγίες 
χρήσης

Αριθμός σειράς Όριο θερμοκρασίας μετα-
φοράς

Απαγορεύεται η 
απόρριψη στα οικι-
ακά απορρίμματα

Προσοχή Όριο θερμοκρασίας 
αποθήκευσης

Εφαρμοζόμενο μέρος 
τύπου B

Όριο υγρασίας

Παράδειγμα: Αριθμός UDI, που περιλαμ-
βάνει το αναγνωριστικό UDI-DI (αναγνω-
ριστικό συσκευής)
το αναγνωριστικό UDI-PI (αναγνωριστικό
προϊόντος)
τη μηχανικά αναγνώσιμη μήτρα κώδικα

Όριο πίεσης αέρα

Μεταφορά

Αποθήκευση

Εικ. 2-1: Πινακίδα τύπου (παράδειγμα)
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3  Διάρθρωση της τεκμηρίωσης
3 Διάρθρωση της τεκμηρίωσης

Ένας φάκελος που περιέχει την τεκμηρίωση που παραδίδεται με τη συσκευή 
Pentacam® AXL Wave:

 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης: Η σχεδίαση της μονάδας περιγράφεται
αναλυτικά στο παρόν έγγραφο. Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σάς παρέ-
χει επίσης γενικές πληροφορίες για την εργασία με το σύστημα διαχείρι-
σης δεδομένων ασθενή και όλες τις σχετικές με την ασφάλεια οδηγίες
χρήσης της συσκευής Pentacam® AXL Wave.

Προσοχή

Όλες οι σχετικές με την ασφάλεια οδηγίες χρήσης της συσκευής Pentacam® 
AXL Wave παρέχονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της μονάδας. Είναι 
απολύτως απαραίτητο να διαβάσετε και να κατανοήσετε ολόκληρο το εγχειρί-
διο οδηγιών χρήσης, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Pentacam® AXL 
Wave.

 Οδηγίες χρήστη: Όλα τα χαρακτηριστικά του λογισμικού εξέτασης και
ανάλυσης περιγράφονται στις οδηγίες χρήστη, μαζί με αναλυτικές πλη-
ροφορίες για το σύστημα διαχείρισης δεδομένων ασθενή.

 Εγκατάσταση λογισμικού: Η εισαγωγή στην εγκατάσταση λογισμικού
περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης του λογισμικού Pentacam® AXL
Wave και των σχετικών προγραμμάτων οδήγησης.

 Εγχειρίδιο κωδικού μεταφερόμενης άδειας χρήσης: Πληροφορίες για
τη χρήση της συσκευής Pentacam® AXL Wave εντός δικτύων.
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4  Οδηγίες ασφαλείας
4 Οδηγίες ασφαλείας

4.1 Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο
 Διαβάστε με προσοχή το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

 Φυλάσσετε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σε καλή κατάσταση κοντά στη
συσκευή.

 Τηρείτε τους νομικούς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.

Εάν αναφέρονται πρότυπα χωρίς ημερομηνία έκδοσης, ισχύει πάντοτε η τρέ-
χουσα έκδοση.

4.1.1 Εικονόγραμμα που χρησιμοποιείται στο παρόν εγχειρίδιο

Προσοχή

Επισημαίνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία ενδέχεται να προκα-
λέσει ελαφρούς τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Σημείωση

Επισημαίνει καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα
εσφαλμένα πορίσματα, επισημαίνει οδηγίες για τον χρήστη και χρήσιμες ή
άλλες σημαντικές πληροφορίες.

☞

Επισημαίνει σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν και τη χρήση του, οι
οποίες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. 

> Αυτό το σύμβολο επισημαίνει διαδρομές μενού και στιγμιότυπα οθό-
νης. Παράδειγμα για την έναρξη μιας νέας εξέτασης:

Pentacam® AXL Wave > Examination > Scan (Pentacam® AXL 
Wave > Εξέταση > Σάρωση)

που σημαίνει: 

 Επιλέξτε το μενού «Examination» (Εξέταση) από τη γραμμή
μενού.

 Επιλέξτε το υπομενού «Scan» (Σάρωση).
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4  Οδηγίες ασφαλείας
4.2 Οδηγίες ασφαλείας για τη χρήση

Προσοχή

Τραυματισμοί ή υλικές ζημιές λόγω ακατάλληλης χρήσης

 Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας.

Τραυματισμοί ή υλικές ζημιές λόγω τροποποιήσεων του εξοπλισμού, που θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια

 Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας συσκευής
χωρίς άδεια του κατασκευαστή. Μόνο το τμήμα σέρβις της εταιρείας
OCULUS και εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι επιτρέπεται 

 να τροποποιούν τη συσκευή ή το σχετικό ανυψωτικό τραπέζι

 να εγκαθιστούν λογισμικό και ενημερώσεις λογισμικού. 

Οδηγίες για το προσωπικό χειρισμού

 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Pentacam® AXL Wave χρησιμοποιείται απο-
κλειστικά σε κλινικές και από οφθαλμιάτρους και οπτικούς. Πρέπει να
χρησιμοποιείται στον χώρο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή εξετάσεων.

Για τον λόγο αυτό, η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλει-
στικά από εκπαιδευμένο για τον σκοπό αυτό προσωπικό, το οποίο, με
την κατάλληλη εκπαίδευση, γνώση και πρακτική εμπειρία, είναι σε θέση
να διασφαλίζει τον σωστό χειρισμό της συσκευής.

Οδηγίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Ανατρέξτε στις σημειώσεις της ενότητας ενότητα 16, σελίδα 70.

Οδηγίες εγκατάστασης και σύνδεσης

 Μόνο η εταιρεία OCULUS ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος επι-
τρέπεται να εγκαταστήσει και να συνδέσει τη συσκευή Pentacam® AXL
Wave.

 Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή Pentacam® AXL
Wave σε χώρους με υγρασία, βλ. ενότητα 16, σελίδα 70.

 Φυλάσσετε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave μακριά από νερό που
ενδέχεται να σταλάξει, να εκτοξευτεί ή να ψεκαστεί επάνω της και βεβαι-
ωθείτε ότι δεν μπορούν να εισχωρήσουν υγρά στη συσκευή Pentacam®
AXL Wave. Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά κοντά στη συσκευή
Pentacam® AXL Wave.

 Γερμανία: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave αποκλει-
στικά σε χώρους που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς μετά την
εγκατάστασή της, σύμφωνα με τον κανονισμό VDE 0100-710.
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 Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές που περιλαμβάνονται στον παραδιδό-
μενο εξοπλισμό σε χώρους, στους οποίους ενδέχεται να προκληθούν
εκρήξεις ή κοντά σε εύφλεκτα αναισθητικά ή πτητικές ουσίες, όπως αλκο-
όλη, βενζίνη ή παρόμοια προϊόντα.

 Εγκαταστήστε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave κατά τρόπο, ώστε το
φις του ηλεκτρικού καλωδίου να είναι εύκολα προσβάσιμο. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, μπορείτε εύκολα να το αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική
παροχή για τυχόν επισκευές ή εργασίες συντήρησης.

 Μην χειρίζεστε βίαια τα φις σύνδεσης. 

Εάν δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε τη σύνδεση του φις, ελέγξτε αν το
φις ταιριάζει στην πρίζα.

Εάν διαπιστώσετε ζημίες στη σύνδεση, θα πρέπει να αναθέσετε την επι-
σκευή των ζημιών σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μια συσκευή που έχει εγκατασταθεί σωστά
στο ανυψωτικό τραπέζι.

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave με ασύρματα
συστήματα, π.χ., με ασύρματο USB.

 Ευθύνη για τα δεδομένα: Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για σύνδεση
στο Διαδίκτυο, αλλά μόνο σε υπολογιστή. Δεν χρειάζεται το Διαδίκτυο
προκειμένου να λειτουργήσει.

Μην συνδέετε τη συσκευή στο Διαδίκτυο ενώ τη χρησιμοποιείτε. Αυτό
θεωρείται κακή χρήση.

Εάν επιλέξετε να συνδέσετε τον υπολογιστή στο Διαδίκτυο για άλλους
σκοπούς, είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας δεδομένων.
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Πληροφορίες περιβάλλοντος ασθενή

Το περιβάλλον ασθενή είναι ο χώρος, στον οποίο οι ασθενείς μπορούν να 
έρθουν σε επαφή με οποιοδήποτε μέρος ιατρικού ηλεκτρικού εξοπλισμού (IH 
εξοπλισμός) ή άλλο άτομο που είναι σε επαφή με τον ΙΗ εξοπλισμό.

Στο περιβάλλον ασθενή, χρησιμοποιείτε συσκευές που πληρούν το πρότυπο 
IEC 60601-1. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί πολύπριζο ή πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί μια συσκευή που δεν πληροί το πρότυπο IEC 60601-1, χρησι-
μοποιήστε έναν μετασχηματιστή απομόνωσης.

Πληροφορίες για τη χρήση ενός ΙΗ συστήματος

Η συσκευή Pentacam® AXL Wave και ένας συνδεδεμένος υπολογιστής 
συγκροτούν ένα ιατρικό ηλεκτρικό σύστημα (ΙΗ σύστημα), σύμφωνα με το 
πρότυπο DIN EN 60601-1. Εάν συνδέσετε πρόσθετες συσκευές, όπως, π.χ., 
έναν εκτυπωτή, αυτές οι συσκευές καθίστανται μέρος του ΙΗ συστήματος. 

 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές του ΙΗ συστήματος πληρούν τις απαι-
τήσεις του προτύπου IEC 60601-1 ή IEC 60950-1/IEC 62368-1.

Οδηγίες χρήσης

 Πριν από την πρώτη χρήση: Αναθέστε στην εταιρεία OCULUS ή σε έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να σάς εκπαιδεύσει στη χρήση της
συσκευής Pentacam® AXL Wave.

Εικ. 4-1: Περιβάλλον ασθενή
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4  Οδηγίες ασφαλείας
 Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια κατεστραμμένη συσκευή Pentacam® AXL
Wave.

 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave αποκλειστικά με τα
γνήσια παρελκόμενα που διατίθενται από την εταιρεία μας και μόνο όταν
η μονάδα είναι από τεχνική άποψη σε άψογη κατάσταση. 

 Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού.

 Μην αγγίζετε ταυτόχρονα τον ασθενή και τη συσκευή.

 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν μπορεί να ανατραπεί όταν στηρίζεστε ή
κάθεστε επάνω σε αυτή.

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave, συμπεριλαμβανομέ-
νης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ή του καλωδίου, επάνω σε
συσκευές που παράγουν θερμότητα, θερμαντήρες (π.χ. σώματα καλορι-
φέρ), συσκευές μικροκυμάτων κ.λπ.

 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εφόσον έχετε κατανοήσει τις οδηγίες
χρήσης.

Οδηγίες συντήρησης

Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών από αόρατη ακτινοβολία λέιζερ

Η συσκευή Pentacam® AXL Wave περιλαμβάνει λέιζερ κατηγορίας 1 κατά το 
πρότυπο IEC 60825-1: 2014. Αυτό είναι ένα έγκλειστο σύστημα λέιζερ. Όταν 
ανοίξει το κάλυμμα της συσκευής Pentacam® AXL Wave, ενδέχεται να εκτε-
θείτε σε αόρατη ακτινοβολία λέιζερ κατηγορίας 3R (5 mW).

 Μην ανοίγετε ποτέ τη μονάδα.

 Αποκλειστικά για εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις: Κατά την εκτέ-
λεση εργασιών συντήρησης, αποφεύγετε να κοιτάτε απευθείας τη δέσμη
ακτινών λέιζερ.

Για να διατηρήσετε την υψηλή ακρίβεια μέτρησης της συσκευής Pentacam® 
AXL Wave, η εταιρεία OCULUS Optikgeräte GmbH συνιστά να διεξάγετε σέρ-
βις συντήρησης ανά δύο έτη ή ύστερα από 25.000 σαρώσεις. Εμφανίζεται ένα 
ανάλογο μήνυμα, βλ. ενότητα 14.3, σελίδα 66. Επιπλέον, είναι χρήσιμο να 
εκτελείτε μια δοκιμαστική μέτρηση της λειτουργίας μέτρησης του αξονικού 
μήκους σε καθημερινή βάση, προτού ξεκινήσετε την εργασία με τη συσκευή 
Pentacam® AXL Wave. 

Εάν προκύψει σφάλμα που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε, επισημάνετε τη 
συσκευή Pentacam® AXL Wave ως «εκτός λειτουργίας» και επικοινωνήστε με 
το τμήμα σέρβις της εταιρείας μας, βλ. ενότητα 18, σελίδα 72.

Οδηγίες αποσυναρμολόγησης και απόρριψης

 Όταν αποσυνδέετε ηλεκτρικές συνδέσεις, τραβάτε το αντίστοιχο φις και
όχι το καλώδιο.

 Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς.
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Οδηγίες για την ηλεκτρική ασφάλεια

Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών λόγω εσφαλμένου επιπέδου ασφα-
λείας

Η σύνδεση της συσκευής Pentacam® AXL Wave με τον μη ιατρικό ηλεκτρικό 
εξοπλισμό της (π.χ. εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων) με ένα ιατρικό ηλε-
κτρικό σύστημα δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα ένα επίπεδο ασφαλείας 
ασθενή κατώτερο από εκείνο που προδιαγράφεται στο πρότυπο DIN EN ISO 
60601-1. Εάν η αποκατάσταση αυτής της σύνδεσης έχει ως αποτέλεσμα την 
υπέρβαση του ορίου ρεύματος διαρροής, πρέπει να έχουν ληφθεί μέτρα προ-
στασίας, συμπεριλαμβανομένου ενός διακόπτη κυκλώματος.

 Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις με μη ιατρικές συσκευές γίνονται σωστά.

 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον προσαρμογέα δικτύου που αναφέρεται
στον κατάλογο συσκευασίας.

 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά έναν υπολογιστή, που πληροί τις προδια-
γραφές του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χρήσης, ενότητα 19,
σελίδα 74. 

Χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης με πολύπριζο

Κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών, που προκαλούνται από μη ασφαλές 
καλώδιο προέκτασης με πολύπριζο

Εάν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο προέκτασης με πολύπριζο για να συνδέ-
σετε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave με την παροχή ρεύματος, πρέπει να 
λάβετε υπόψη τις παρακάτω πληροφορίες: 

 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο προέκτασης που πληροί τις απαιτήσεις
του προτύπου DIN EN ISO 60601-1, ενότητα 16.

 Μην τοποθετείτε το καλώδιο προέκτασης με πολύπριζο στο δάπεδο.

 Μην χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα καλώδια προέκτασης με
πολύπριζο.

 Συνδέετε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave και τον υπολογιστή που
χρησιμοποιείται με τη μονάδα (κατά περίπτωση) αποκλειστικά με το
καλώδιο προέκτασης με πολύπριζο.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο προέκτασης με πολύπριζο, αυτό πρέπει να 
διαθέτει μετασχηματιστή απομόνωσης.

Εάν χρησιμοποιείτε καινούργιο υπολογιστή για τη συσκευή Pentacam® AXL 
Wave, πρέπει να έχετε ελέγξει την ηλεκτρική ασφάλεια. Για τον σκοπό αυτό, 
καλέστε το τμήμα σέρβις της εταιρείας OCULUS. 
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Προσοχή

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)/καλώδια

Κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών μπορεί να επηρεάσει
τον ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό ενότητα 20, σελίδα 77.

 Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός και κινητός εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών
δεν προκαλεί παρεμβολές.

 Σύσταση: Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 4 m. Εάν η απόσταση είναι
μικρότερη, πρέπει να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής
Pentacam® AXL Wave.

Κυβερνοασφάλεια

☞

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave με ασύρματη τεχνολο-
γία, π.χ. με ασύρματο USB.

Για να διασφαλίσετε την κυβερνοασφάλεια για τη χρήση της συσκευής, πρέπει 
να εξετάσετε τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας. Επικοινωνήστε με τον διαχειρι-
στή του υπολογιστή σας:

Προκαταρκτικά μέτρα προστασίας για τον έλεγχο πρόσβασης του υπο-
λογιστή

 Ασφαλίστε τον υπολογιστή με κωδικό πρόσβασης (π.χ. κατά την έναρξη
των Windows).

 Επιλέξτε έναν σύνθετο κωδικό πρόσβασης: Ένας καλός κωδικός πρό-
σβασης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρες και δεν
πρέπει να περιλαμβάνεται σε λεξικό. Επιπλέον των χαρακτήρων, ο κωδι-
κός πρέπει επίσης να περιλαμβάνει αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.

 Μην επιλέξετε ένα όνομα ή όνομα συσκευής για κωδικό πρόσβασης (π.χ.
«Pentacam»).

 Αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασης.

 Μην σημειώνετε τον κωδικό πρόσβασης σε ελεύθερα προσβάσιμο μέρος.

 Χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για διαφορετικούς
χρήστες.

 Ενεργοποιήστε την προφύλαξη οθόνης και χρησιμοποιήστε την επιλογή
για την αναγκαιότητα εκ νέου καταχώρισης του κωδικού πρόσβασης
κατά τον τερματισμό της προφύλαξης οθόνης.

 Επιλέξτε κατάλληλο χρονικό διάστημα για την έναρξη της προφύλαξης
οθόνης όταν είναι ανενεργή η συνεδρία λογισμικού (π.χ. 10 λεπτά). Το
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κατάλληλο χρονικό διάστημα θα πρέπει να συνυπολογίζει τη διάρκεια
της εξέτασης, τον αριθμό των ασθενών, το διάστημα μεταξύ των εξετά-
σεων, τη χρήση άλλων συσκευών στον χώρο εξέτασης, διάφορους χρή-
στες, κ.λπ.

 Κλειδώνετε τον υπολογιστή όταν εγκαταλείπετε τον σταθμό εργασίας
(συντόμευση: ‘πλήκτρο λογότυπου Windows’ + ‘L’).

Μέτρα προφύλαξης όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο 
LAN ή στο Διαδίκτυο

 Προτιμάτε ενσύρματες συνδέσεις του υπολογιστή στο δίκτυο.

 Εάν παρ’ όλα αυτά χρησιμοποιείτε συνδέσεις Wi-Fi, φροντίστε για την
εφαρμογή επαρκών μεθόδων ασφαλείας (π.χ. WPA2/AES – Προστατευ-
μένη πρόσβαση Wi-Fi/Προηγμένο πρότυπο κρυπτογράφησης – με
ισχυρό κωδικό δικτύου).

 Συνιστάται η χρήση τείχους προστασίας (λογισμικού ή υλισμικού).

Σύσταση: Χρησιμοποιείτε εργαλεία προστασίας από κακόβουλο λογισμικό με 
ενημερωμένους ορισμούς κακόβουλου λογισμικού.

Σημείωση

Τηρείτε επίσης τους κανονισμούς, τις σημειώσεις και τις συστάσεις της γερμα-
νικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας της τεχνολογίας πληροφοριών
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik για την προστασία κρίσι-
μων υποδομών.
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5 Προβλεπόμενη χρήση

Προσοχή

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία περιορίζει την πώληση της συγκεκριμένης
συσκευής από ιατρό ή κατ’ εντολή ιατρού.

Η συσκευή Pentacam® AXL Wave έχει σχεδιαστεί για τη φωτογράφιση του 
πρόσθιου ημιμορίου του οφθαλμού, που περιλαμβάνει τον κερατοειδή χιτώνα, 
την κόρη, τον πρόσθιο θάλαμο και τον φακό του οφθαλμού.

Για την αξιολόγηση:

 του σχήματος του κερατοειδούς χιτώνα,

 της ανάλυσης της κατάστασης του φακού (αδιαφανής κρυσταλλικός
φακός),

 της ανάλυσης της γωνίας του πρόσθιου θαλάμου,

 της ανάλυσης του βάθους του πρόσθιου θαλάμου,

 της ανάλυσης του όγκου του πρόσθιου θαλάμου,

 της ανάλυσης της αδιαφάνειας του πρόσθιου ή του οπίσθιου φλοιού,

 της ανάλυσης της θέσης καταρρακτών (πυρηνικός, υποκαψικός ή/και
φλοιώδης), με χρήση απεικόνισης διασταυρούμενων σχισμών με πυκνο-
μετρία,

 του πάχους του κερατοειδούς χιτώνα,

 του αξονικού μήκους,

 της οριζόντιας διαμέτρου του κερατοειδούς (WTW),

 οπτικών ανωμαλιών του οφθαλμού,

 της απεικόνισης οπίσθιου φωτισμού.

Η συσκευή Pentacam® AXL Wave διεξάγει επίσης υπολογισμούς, ώστε να 
βοηθήσει τους ιατρούς να προσδιορίσουν την ισχύ του ενδοφθάλμιου φακού 
για εμφύτευση.

Η συσκευή Pentacam® AXL Wave επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλει-
στικά για τον σκοπό που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

 Λαμβάνετε υπόψη τις προαναφερόμενες οδηγίες ασφαλείας.

Προβλεπόμενες ιατρικές ενδείξεις

Οι συσκευές Pentacam® χρησιμοποιούνται για τη λήψη συνεχών φωτογρα-
φιών του πρόσθιου ημιμορίου του οφθαλμού, που περιλαμβάνει τον κερατο-
ειδή χιτώνα, την κόρη, τον πρόσθιο θάλαμο και τον φακό του οφθαλμού. Με 
βάση αυτές τις εικόνες, υπολογίζεται ένα τρισδιάστατο μοντέλο με την υποστή-
ριξη υπολογιστή, για την αξιολόγηση διάφορων παραμέτρων, όπως το πάχος 
του κερατοειδούς χιτώνα. 

Εκτός αυτού, η συσκευή Pentacam® AXL Wave προσδιορίζει σφαιρικές, 
κυλινδρικές και ανώτερης τάξης ανωμαλίες του ανθρώπινου οφθαλμού.
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Αντενδείξεις

άγνωστες

Προβλεπόμενοι χρήστες

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Pentacam® AXL Wave χρησιμοποιείται αποκλει-
στικά σε κλινικές και από οφθαλμιάτρους και οπτικούς: εκπαιδευμένο προσω-
πικό (ιατροί, βοηθός ιατρού, ιατρικός τεχνικός βοηθός κ.λπ.). 

Ομάδα ασθενών

Παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω έως ηλικιωμένοι ασθενείς. Κανένας περιο-
ρισμός ως προς το βάρος, την υγεία και την κατάσταση, εκτός της περίπτωσης 
που ο ασθενής είναι ταραγμένος.
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6 Περιγραφή της συσκευής

1 Άνοιγμα εξαερισμού 5 Σύνδεσμος καλωδίου Y
2 Παράθυρο μέτρησης 6 Ολισθητήρας
3 Άνοιγμα κάμερας 7 Μοχλός Joystick
4 Διακόπτης On/Off με ενδεικτική λυχνία 8 Πινακίδα τύπου

Εικ. 6-1: Στοιχεία της συσκευής

1

47

6

3

2

5

8
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6  Περιγραφή της συσκευής
6.1 Τρόπος λειτουργίας της συσκευής Pentacam® AXL Wave
Ενώ περιστρέφεται γύρω από τον οφθαλμό, η συσκευή Pentacam® AXL Wave 
καταγράφει εικόνες Scheimpflug του πρόσθιου ημιμορίου του οφθαλμού σε 
διάφορους άξονες. Οι εικόνες Scheimpflug που δημιουργούνται κατά την εξέ-
ταση μεταδίδονται στον συνδεδεμένο υπολογιστή.

Το αξονικό μήκος του οφθαλμού μετράται και προβάλλεται με μερική συμβολο-
μετρία.

Οι εικόνες Scheimpflug μπορούν να καταγραφούν σε δύο δευτερόλεπτα.

Έως 138.000 γνήσιες τιμές ύψους μετρώνται και αναλύονται από τις εικόνες 
Scheimpflug.

Οι εικόνες Scheimpflug αποτελούν τη βάση για τα δεδομένα ύψους, που χρη-
σιμοποιούνται για τον υπολογισμό ενός μαθηματικού τρισδιάστατου μοντέλου 
του πρόσθιου ημιμορίου του οφθαλμού. Ταυτόχρονα, καταγράφονται και 
συνυπολογίζονται τυχόν κινήσεις του οφθαλμού.

Οι προδιαγραφές ποιότητας (QS) σάς παρέχουν τη δυνατότητα να αξιολογή-
σετε την ποιότητα της μέτρησης.

Το μαθηματικό τρισδιάστατο μοντέλο, διορθωμένο για κινήσεις του οφθαλμού, 
παρέχει τη βάση για όλες τις μετέπειτα αναλύσεις.

Η τοπογραφία της πρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς 
χιτώνα, η παχυμετρία και η πυκνομετρία υπολογίζονται και προβάλλονται από 
σκληροκερατοειδικό όριο προς σκληροκερατοειδικό όριο για ολόκληρη την 
επιφάνεια του κερατοειδούς.

Η ανάλυση του πρόσθιου θαλάμου παρέχει τη βάση για τον υπολογισμό της 
γωνίας, του όγκου και του βάθους του θαλάμου.

Η πυκνομετρία του κερατοειδούς και του φακού παρέχει αυτόματα ποσοτικο-
ποιημένες τιμές.

Οι έγχρωμες εικόνες που προβάλλονται στην οθόνη απεικονίζουν τα αποτελέ-
σματα της μέτρησης.

Ένα περιστρεφόμενο τρισδιάστατο μοντέλο απεικονίζει την πρόσθια και την 
οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς, την ίριδα και τον φακό. 

Για τη μέτρηση μετώπου κύματος, χρησιμοποιείται ένα εκτροπόμετρο 
Hartmann Shack για την ανίχνευση των χαμηλής και υψηλής τάξης ανωμαλιών 
ολόκληρου του οφθαλμού. Οι ανωμαλίες του κερατοειδούς, του κρυσταλλικού 
φακού και της αντικειμενικής διάθλασης υπολογίζονται από αυτήν τη μέτρηση.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπίσθιος φωτισμός για την εμφάνιση σημείων αδι-
αφάνειας του οφθαλμού. Εκτός αυτού, μπορεί να διεξαχθεί μετεγχειρητικός 
έλεγχος της κλίσης και του κεντραρίσματος του ενδοφθάλμιου φακού (IOL). 

Προσοχή

Η εταιρεία OCULUS Optikgeräte GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για την περαι-
τέρω χρήση των δεδομένων που καταγράφονται από μια συσκευή Pentacam®
AXL Wave και για τις αξιολογήσεις που αυτή έχει υπολογίσει.
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7 Εγκατάσταση και σύνδεση

Προσοχή

Κίνδυνος εσφαλμένων μετρήσεων/πρόκλησης ζημιών στον εξοπλισμό από
εσφαλμένη εγκατάσταση

 Πριν από τη χρήση για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και
η σύνδεση της συσκευής Pentacam® AXL Wave έχουν ολοκληρωθεί από
το τμήμα σέρβις της εταιρείας μας ή εξουσιοδοτημένο από την OCULUS
επαγγελματία.

Σημείωση

 Μην εκθέτετε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave σε κραδασμούς, πλήγ-
ματα, ρύπους, υγρασία ή υψηλή θερμοκρασία.

 Χειρίζεστε με προσοχή την οπτική συσκευή.

 Εγκαταστήστε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave κατά τρόπο, ώστε το
φις του ηλεκτρικού καλωδίου να είναι εύκολα προσβάσιμο. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, μπορείτε εύκολα να το αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική
παροχή για τυχόν επισκευές ή εργασίες συντήρησης.

 Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι, ώστε η απευθείας έκθεση στο φως να μην
μπορεί να επηρεάσει τη μέτρηση.

 Βεβαιωθείτε ότι η εξέταση δεν έχει αντακλάσεις φωτός. Για να το επιτύ-
χετε αυτό, σκοτεινιάστε την αίθουσα εξέτασης.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Οι συνθήκες περιβάλλοντος για τη λειτουργία παρατίθενται στην ενότητα 
ενότητα 19, σελίδα 74.

 Προτού εγκαταστήσετε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave, λάβετε
υπόψη τη θερμοκρασία μεταφοράς, αποθήκευσης και την τρέχουσα θερ-
μοκρασία δωματίου, στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί η συσκευή.

Η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του χώρου εγκατάστασης και της
θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει
τους 10 °C, για την αποφυγή του θαμπώματος του εσωτερικού οπτικού
συστήματος.

 Εάν η διαφορά θερμοκρασίας υπερβαίνει τους 10 ° C, αφήστε το
σύστημα για τουλάχιστον 6 ώρες, μέχρι να προσαρμοστεί η θερμοκρασία
του οργάνου στη θερμοκρασία δωματίου.
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7.1 Ηλεκτρική σύνδεση

Προσοχή

Κίνδυνος ασφαλείας από ηλεκτρική ενέργεια

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave δίπλα από ή
επάνω σε άλλον εξοπλισμό.

 Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave
δίπλα από ή επάνω σε άλλον εξοπλισμό, επαληθεύστε ότι λειτουργεί
σωστά η συσκευή Pentacam® AXL Wave.

 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον προσαρμογέα δικτύου που αναφέρεται
στον κατάλογο, ενότητα 20.1, σελίδα 77.

 Εάν χρησιμοποιείτε πολύπριζο για τη σύνδεση της συσκευής
Pentacam® AXL Wave: Χρησιμοποιήστε ένα πολύπριζο που πληροί τις
απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 60601-1.

 Μην τοποθετείτε το καλώδιο προέκτασης με πολύπριζο στο δάπεδο.

 Μην χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα καλώδια προέκτασης με
πολύπριζο.

 Συνδέετε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave και τον υπολογιστή που
χρησιμοποιείται με τη μονάδα (κατά περίπτωση) αποκλειστικά με το
καλώδιο προέκτασης με πολύπριζο.

 Χρησιμοποιήστε μια πλήρως λειτουργική πρίζα με προστατευτική σύν-
δεση γείωσης.

 Συνδέστε τον σύνδεσμο του καλωδίου Y στην υποδοχή και σφίξτε τη σύν-
δεση. Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει εισαχθεί στη σωστή θέση.

Εικ. 7-1: Connecting (Σύνδεση)
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Σημείωση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό από εσφαλμένη σύνδεση

Εάν δεν συνδέσετε σωστά τη συσκευή Pentacam® AXL Wave και η σύνδεση
είναι υπό τάση, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μονάδα σε σύντομο χρονικό
διάστημα.

 Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση του ηλεκτρικού φις.

 Λάβετε υπόψη τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα
τύπου.

Εάν υποστεί ζημιά το ηλεκτρικό φις, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της
εταιρείας μας ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την επισκευή της
ζημιάς.

 Σφίξτε καλά τη σύνδεση.

 Συνδέστε το καλώδιο Y στον επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή και στον
προσαρμογέα ρεύματος.

7.2 Ενεργοποίηση

Προσοχή

Κίνδυνος εσφαλμένων μετρήσεων λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης

Προτού εκτελέσετε μετρήσεις, η συσκευή Pentacam® AXL Wave πρέπει να
είναι ενεργοποιημένη για τουλάχιστον μία ώρα.

 Το πρώτο βήμα είναι να ενεργοποιήσετε τον επιτραπέζιο ή τον φορητό
υπολογιστή.

 Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave με τον
διακόπτη on/off (θέση ON). Η λυχνία LED στον διακόπτη ανάβει με πρά-
σινο χρώμα, εικ. 7-1, σελίδα 18.

7.3 Απενεργοποίηση
 Κλείστε το πρόγραμμα Pentacam® AXL Wave και κλείστε τη Διαχείριση

δεδομένων ασθενούς.

 Τερματίστε τη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος Windows. 

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave με τον διακόπτη on/
off (θέση OFF). 
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7.4 Εγκατάσταση λογισμικού σε ξεχωριστούς υπολογιστές
Το λογισμικό Pentacam είναι συμβατό με δίκτυα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, καθί-
σταται δυνατή η εγκατάσταση του λογισμικού Pentacam® AXL Wave σε πολ-
λούς υπολογιστές, που είναι συνδεδεμένοι σε τοπικό δίκτυο.

Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σε όλους τους υπολογιστές ενός δικτύου η 
ίδια έκδοση λογισμικού Pentacam® AXL Wave.

Ένας κωδικός μεταφερόμενης άδειας χρήσης περιλαμβάνεται σε κάθε παραδι-
δόμενο εξοπλισμό Pentacam® AXL Wave. Φροντίστε για τη σωστή εγκατά-
σταση με βάση το εγχειρίδιο του κωδικού μεταφερόμενης άδειας χρήσης.

Έτσι, καθίσταται δυνατή η διαδραστική παράλληλη αξιολόγηση των εξετά-
σεων Pentacam® AXL Wave με βάση τα διαθέσιμα προαιρετικά πακέτα και τις 
μονάδες λογισμικού.

Οι εξετάσεις επίδειξης που περιλαμβάνονται μπορούν να προβληθούν σε κάθε 
υπολογιστή με εγκαταστημένο λογισμικό Pentacam® AXL Wave.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντι-
πρόσωπο της περιοχής σας ή το τμήμα σέρβις της εταιρείας μας.
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8 Διαχείριση δεδομένων ασθενή:

8.1 Έναρξη της διαχείρισης δεδομένων ασθενή:
Μπορείτε να καταχωρίζετε και να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα ασθενή μέσω 
της διαχείρισης δεδομένων ασθενή. 

Αφού ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή, αυτός φορτώνει αρχικά το λειτουργικό 
σύστημα. 

 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Pentacam® AXL Wave.

Εμφανίζεται το περιβάλλον εργασίας χρήστη για τη Διαχείριση δεδομένων 
ασθενή.

☞

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα Pentacam® AXL Wave, πρέπει 
πρώτα να καταχωρίσετε έναν νέο ασθενή (8) ή να επιλέξετε έναν υπάρχοντα 
ασθενή από τον κατάλογο ασθενών (7). 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Διαχείριση δεδομένων ασθενή, ανα-
τρέξτε στην ενότητα ενότητα 12, σελίδα 54.

1 Πλαίσιο ομάδας λειτουργιών «Functions» 5 Κουμπί [Export] (Εξαγωγή)
2 Previous examinations (Προηγούμενες εξετάσεις) 6 Κουμπί [Import] (Εισαγωγή)
3 Κουμπί [Delete exam.] (Διαγραφή εξέτασης) 7 Patient list (Κατάλογος ασθενών)
4 Κουμπί [Delete Patient] (Διαγραφή ασθενή) 8 Πλαίσιο ομάδας δεδομένων ασθενή
Εικ. 8-1: Περιβάλλον εργασίας χρήστη Patient Data Management (Διαχείριση δεδομένων ασθενή)

1

2

36

7

8

45
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8.1.1 Καταχώριση νέου ασθενή

 Πατήστε το κουμπί [New] (Νέος) για να καταχωρίσετε έναν νέο ασθενή
στο σύστημα Διαχείρισης δεδομένων ασθενή.

 Καταχωρίστε το επώνυμο, το όνομα και την ημερομηνία γέννησης του
ασθενή στο παράθυρο ασθενή.

Προαιρετικά, μπορείτε να καταχωρίσετε έναν αναγνωριστικό αριθμό για
τον ασθενή.

 Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα που καταχωρίσατε, κάντε κλικ στο κου-
μπί [Save] (Αποθήκευση). 

Ο ασθενής που μόλις καταχωρίσατε εμφανίζεται τώρα στον κατάλογο
ασθενών.

8.1.2 Επιλογή υπάρχοντος ασθενή

Στον κατάλογο δεδομένων ασθενή στην αριστερή πλευρά της οθόνης, εμφανί-
ζονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι ασθενείς που έχουν εξεταστεί προηγουμέ-
νως.

 Επιλέξτε [Search] (Αναζήτηση) για να εντοπίσετε γρήγορα τον ασθενή
που αναζητάτε στον κατάλογο.

 Καταχωρίστε το επώνυμο του ασθενή ή τον πρώτο χαρακτήρα του επω-
νύμου στο πεδίο «Last name» (Επώνυμο).

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε έναν ασθενή χρησιμοποιώντας
τον αναγνωριστικό αριθμό, το όνομα ή την ημερομηνία γέννησης, υπό την
προϋπόθεση ότι ο αναγνωριστικός αριθμός έχει εκχωρηθεί κατά την
πρώτη εγγραφή του ασθενή.

 Στον κατάλογο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην καταχώριση που αναζη-
τάτε για να μεταφέρετε το όνομα του ασθενή στο παράθυρο ασθενή. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, εμφανίζεται ένας κατάλογος τυχόν προηγούμενων εξε-
τάσεων για τον συγκεκριμένο ασθενή στο παράθυρο εξέτασης (κάτω
δεξιά).

Εικ. 8-2: Καταχώριση ασθενών

Εικ. 8-3: Patient list (Κατάλογος ασθενών)
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 Κάντε κλικ στο κουμπί «End Search» (Τερματισμός αναζήτησης) για να
τερματίσετε τη διαδικασία. Ο αντίστοιχος ασθενής εξακολουθεί να επιση-
μαίνεται με μπλε χρώμα. 

Διευρυμένη αναζήτηση ασθενών: Πλαίσιο ελέγχου [Extended] (Διευρυ-
μένη αναζήτηση)

 Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου [Extended] (Διευρυμένη αναζήτηση).

Στην οθόνη εμφανίζονται επιπλέον παράμετροι αναζήτησης, που παραπέ-
μπουν σε προηγούμενες εξετάσεις. Συνεχίστε όπως και στην περίπτωση της 
καταχώρισης του ονόματος ενός ασθενή.

8.2 Εκκίνηση του λογισμικού Pentacam® AXL Wave
Μετάβαση από τη Διαχείριση δεδομένων ασθενή στο πρόγραμμα Pentacam®
AXL Wave:

 Ύστερα από την επιλογή ενός ασθενή: Πατήστε το κουμπί [Pentacam] για
να εκκινήσετε το πρόγραμμα Pentacam® AXL Wave (εικ. 8-1, σελίδα 21)

ή

 Κάντε διπλό κλικ στο επιλεγμένο όνομα ασθενή ή σε μια εξέταση, για να
εκκινήσετε το πρόγραμμα Pentacam® AXL Wave.

☞

Συνεχίστε με μια δοκιμαστική μέτρηση αξονικού μήκους εάν εμφανιστεί ένα
μήνυμα, ενότητα 13, σελίδα 59.

Εάν δεν συνεχίσετε με μια δοκιμαστική μέτρηση, αυτή θα αποθηκευτεί στο
πρόγραμμα Pentacam® AXL Wave.

Εικ. 8-4: Σύνθετη αναζήτηση
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9 Χρήση του προγράμματος Pentacam® AXL Wave

Σημείωση

Το πρόγραμμα Pentacam® AXL Wave δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον
καθορισμό θεραπείας χωρίς επαγγελματικό συσχετισμό με άλλα κλινικά ευρή-
ματα και διαγνωστικές εξετάσεις.

☞

Επειδή το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης επικεντρώνεται στην αντίληψη
λειτουργίας του Pentacam® AXL Wave, η περιγραφή των λειτουργιών του
προγράμματος Pentacam® AXL Wave περιορίζεται στην εκκίνηση της διαδι-
κασίας μέτρησης και στη φόρτωση προηγούμενων εξετάσεων. Οι οδηγίες χρή-
στη περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες για τις λειτουργίες του
προγράμματος Pentacam® AXL Wave.

9.1 Κενή οθόνη επισκόπησης
Αυτή η οθόνη εμφανίζεται μετά την εκκίνηση του προγράμματος Pentacam® 
AXL Wave.

1 Δεδομένα ασθενή 3 Μενού εξέτασης
2 Γραμμή χρωμάτων

Εικ. 9-1: Κενή οθόνη επισκόπησης

2

3 1
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9.2 Έναρξη εξέτασης
Μια ακολουθία εξέτασης με τη συσκευή Pentacam® AXL Wave συνδυάζει τους 
παρακάτω τρόπους λειτουργίας: 

 εκτροπομετρία συνολικού μετώπου κύματος

 οπίσθιο φωτισμό

 αξονικό μήκος

 τομογραφία Scheimpflug

 Επιλέξτε την καρτέλα [Examination] (Εξέταση) και κάντε κλικ στο κουμπί
[New Full Sequence] (Νέα πλήρης ακολουθία) για να ξεκινήσετε την
πλήρη ακολουθία εξέτασης.

☞

Μπορείτε να διεξάγετε μεμονωμένες σαρώσεις για κάθε τρόπο λειτουργίας εξέ-
τασης, π.χ. για να ελέγξετε τιμές μετά από μια χειρουργική επέμβαση,
ενότητα 11.6.1, σελίδα 50.

9.3 Οθόνη επισκόπησης Pentacam® AXL Wave
Αυτή η οθόνη εμφανίζεται μετά την εκκίνηση του προγράμματος πλήρους ακο-
λουθίας.

1 Δεδομένα ασθενή 6 Κουμπί [Start Scan] (Έναρξη σάρωσης) 
2 Patient view (Προβολή ασθενή) 7 Επισκόπηση τρόπων λειτουργίας εξέτασης
3 Ρυθμιστικό στόχου εστίασης 8 Κουμπί [Back] (Επιστροφή)
4 Πλαίσια ελέγχου για την αντίστοιχη μέτρηση 9 Τρέχων τρόπος λειτουργίας εξέτασης
5 Εικόνα επισκόπησης με βοήθημα ρύθμισης 10 Προβολή του τρέχοντος εξεταζόμενου οφθαλμού (Δ\Α)

Εικ. 9-2: Οθόνη σάρωσης (π.χ., «Wavefront» (Μέτωπο κύματος)

3

10

45

1

7

9

8

2

6
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9  Χρήση του προγράμματος Pentacam® AXL Wave
 Δεδομένα ασθενή (1).

 Προβάλλεται η αντίστοιχη εικόνα ή ο στόχος εστίασης που πρέπει να
κοιτά ο ασθενής κατά τη μέτρηση (2).

 Το ρυθμιστικό του στόχου εστίασης (3) ρυθμίζεται αυτόματα, με βάση την
αντικειμενική διάθλαση στην αντίστοιχη απόσταση.

 Τα εμφανιζόμενα πλαίσια ελέγχου (4) εξαρτώνται από τον τρόπο λειτουρ-
γίας μέτρησης. 

 Η εικόνα επισκόπησης (5) με σταυρόνημα ως βοήθημα ρύθμισης βοηθά
τον εξεταστή στη σωστή ευθυγράμμιση της συσκευής Pentacam® AXL
Wave με τον οφθαλμό του ασθενή. Αφού ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση,
η συσκευή Pentacam® AXL Wave πραγματοποιεί αυτόματα τη μέτρηση. 

 Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η αυτόματη εκτέλεση της
μέτρησης, π.χ. ασταθής εστίαση, κάντε κλικ στο κουμπί [Start Scan]
(Έναρξη σάρωσης) (6) για να ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη μέτρηση.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Enter.

 Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας εξέτασης (7). Κάντε κλικ στο
κουμπί [Back] (Επιστροφή) (8), για να επιστρέψετε στον προηγούμενο
τρόπο λειτουργίας εξέτασης.

 Ο τρέχων τρόπος λειτουργίας εξέτασης (9) εμφανίζει την πληροφορία
κατά πόσον τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση
των δεδομένων, την τιμή QS και σχετικά με τη μέτρηση αποτελέσματα,
όπως το αξονικό μήκος.

 Ο εξεταζόμενος οφθαλμός ανιχνεύεται και προβάλλεται αυτόματα (10). 

Πληροφορίες για τις μεμονωμένες μετρήσεις

Κάθε μέτρηση αναφέρεται και βαθμολογείται.

 Χρήση (1): Η μέτρηση χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση.
Εάν η τιμή QS της αντίστοιχης μέτρησης εμφανίζεται με πράσινο χρώμα
και διαβάζεται εντάξει, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμο-
ποιήσετε τα δεδομένα για την αξιολόγηση στην ανάλυση πλήρους ακο-
λουθίας. Η ανάλυση πλήρους ακολουθίας είναι μια ολοκληρωμένη
συνοπτική οθόνη, που περιλαμβάνει τα δεδομένα και από τις τέσσερις
μετρήσεις/εικόνες που ελήφθησαν σε μια ρουτίνα πλήρους ακολουθίας 

Χρησιμοποιείτε μόνο μία μέτρηση για την εξέταση πλήρους ακολουθίας.

1 Στήλη «Use» (Χρήση) 3 Τιμές ανάλογα με τον τρέχοντα τρόπο 
λειτουργίας

2 Στήλη «QS»
Εικ. 9-3: Παράδειγμα εκτροπομετρίας: Παράμετρος αντικειμενικής διάθλασης

2

3

1
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9  Χρήση του προγράμματος Pentacam® AXL Wave
 QS (2): Συντελεστής προδιαγραφών ποιότητας, που συμπεριλαμβάνει
διαφορετικές παραμέτρους ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας. Εάν η τιμή

 εμφανίζεται με πράσινο χρώμα και διαβάζεται εντάξει, η μέτρηση
είναι σωστή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της
εξέτασης.

 εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα, ίσως θελήσετε να επαναλάβετε τη
μέτρηση.

 εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, πρέπει να επαναλάβετε τη μέτρηση.

9.4 Φόρτωση προηγούμενων εξετάσεων
 Επιλέξτε το στοιχείο μενού [Examination] (Εξέταση) και κάντε κλικ στο

κουμπί [Load] (Φόρτωση).

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου «Load Examination» (Φόρτωση εξέτα-
σης).

 Επιλέξτε κάνοντας κλικ στην επιθυμητή εξέταση.

 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας, κάνοντας κλικ στο κουμπί [OK] ή με
διπλό κλικ.

Το πρόγραμμα Pentacam® AXL Wave φορτώνει την εξέταση που έχετε
επιλέξει.

9.5 Χρήσιμες πληροφορίες
Το πρόγραμμα Pentacam® AXL Wave παρέχει χρήσιμη βοήθεια. Αυτή μπο-
ρείτε να τη βρείτε κάνοντας κλικ στην κίτρινη ένδειξη. 
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10 Πληροφορίες για τους τρόπους λειτουργίας

☞
Οι οδηγίες χρήστη περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες για τις ρυθμίσεις
και τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής Pentacam® AXL Wave.

Μια ακολουθία εξέτασης με τη συσκευή Pentacam® AXL Wave συνδυάζει τους 
παρακάτω τρόπους λειτουργίας: 

 εκτροπομετρία συνολικού μετώπου κύματος

 οπίσθιο φωτισμό

 αξονικό μήκος

 τομογραφία Scheimpflug

Το πρόγραμμα σάς καθοδηγεί αυτόματα κατά τη ρουτίνα εξέτασης.

Ωστόσο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάθε τρόπο λειτουργίας εξέτα-
σης ξεχωριστά, βλ. ενότητα 11.6, σελίδα 49.

10.1 Πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας εκτροπομετρίας
Η εκτροπομετρία συνολικού μετώπου κύματος και η αντικειμενική διάθλαση 
καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση, την τεκμηρίωση και την παρουσίαση της 
ποιότητας όρασης πριν από και μετά τη χειρουργική επέμβαση καταρράκτη ή 
τη διαθλαστική χειρουργική. 

10.2 Πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας οπίσθιου φωτισμού
Ο χρησιμοποιούμενος οπίσθιος φωτισμός καθιστά δυνατό τον έλεγχο της κλί-
σης και του κεντραρίσματος των ενδοφθάλμιων φακών (IOL), ιδίως των δακτυ-
λιοειδών ενδοφθάλμιων φακών. Η ενοποιημένη τεχνολογία συμβάλλει στη 
βελτίωση των αποτελεσμάτων μετά τη χειρουργική επέμβαση, εάν απαιτείται. 

10.3 Πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας αξονικού μήκους
Η οπτική βιομετρία χωρίς επαφή από την επιφάνεια του κερατοειδούς χιτώνα 
έως τον αμφιβληστροειδή χιτώνα διεξάγεται για τον υπολογισμό της ισχύος του 
ενδοφθάλμιου φακού.

Πληροφορίες:

Τύπος εξέτασης Τρόπος λειτουρ-
γίας εξέτασης

Εικόνες Αυτόματη 
μέτρηση

Σημειώσεις

Αξονικό μήκος Σάρωση AXL +3D 1,25,50 Ναι Λάβετε υπόψη την κατάσταση του οφθαλ-
μού
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10  Πληροφορίες για τους τρόπους λειτουργίας
10.4 Πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας τομογραφίας
Με βάση 25 ή 50 ληφθείσες εικόνες Scheimpflug και το τρισδιάστατο μοντέλο 
που προκύπτει, παρέχεται η δυνατότητα μέτρησης, προβολής και ανάλυσης 
του πρόσθιου ημιμορίου του οφθαλμού για διάφορες εφαρμογές, όπως εξέ-
ταση πρώιμης εκτασίας, αξιολόγηση καταρράκτη κ.λπ. 

Τύπος εξέτασης Τρόπος λειτουρ-
γίας εξέτασης

Εικόνες Αυτόματη 
μέτρηση

Σημειώσεις

Τοπογραφία Τρισδιάστατη σάρωση 25-50 Ναι

Παχυμετρία Τρισδιάστατη σάρωση 25-50 Ναι

Ανάλυση του πρόσθιου 
θαλάμου

Τρισδιάστατη σάρωση 25-50 Ναι Μην χρησιμοποιείτε σταγόνες μυδρίασης.

Τεχνητοί φακοί 
(γενικά)

Τρισδιάστατη σάρωση 15 Ναι Εάν δεν έχει διασταλεί επαρκώς η κόρη, 
χρησιμοποιήστε σταγόνες μυδρίασης.
Χρησιμοποιήστε την τρισδιάστατη 
σάρωση για μετρήσεις.

Λειτουργίες μέτρησης Τρισδιάστατη σάρωση 25-50 Ναι Εάν δεν έχει διασταλεί επαρκώς η κόρη, 
χρησιμοποιήστε σταγόνες μυδρίασης.

Πυκνομετρία Τρισδιάστατη σάρωση
Βελτιωμένη δυναμική

25-50
5-15

Όχι Χρησιμοποιήστε τον ίδιο αριθμό εικόνων, 
προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγ-
χος της προόδου, χρησιμοποιήστε σταγό-
νες μυδρίασης.

IOL, ICL, PIOL Τρισδιάστατη σάρωση 
για PIOL, ενδεχομένως 
έκθεση μεγαλύτερης 
διάρκειας

25-50 Ναι Εάν δεν έχει διασταλεί επαρκώς η κόρη, 
χρησιμοποιήστε σταγόνες μυδρίασης.
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11 Διαδικασία μέτρησης

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διαδικασία για

 την προετοιμασία μιας μέτρησης, ενότητα 11.1, σελίδα 30

 τη μέτρηση της εκτροπής μετώπου κύματος, ενότητα 11.2, σελίδα 34

 τη χρήση του τρόπου λειτουργίας οπίσθιου φωτισμού, ενότητα 11.4,
σελίδα 39

 τη μέτρηση του αξονικού μήκους, ενότητα 11.4, σελίδα 39

 τη διεξαγωγή μιας σάρωσης τομογραφίας του πρόσθιου ημιμορίου του
οφθαλμού, ενότητα 11.5, σελίδα 44

 τη διεξαγωγή μιας μεμονωμένης σάρωσης, ενότητα 11.6, σελίδα 49

Προσοχή

Κίνδυνος εσφαλμένης μέτρησης λόγω εσφαλμένης χρήσης

 Πριν από την πρώτη χρήση: Αναθέστε στην εταιρεία OCULUS ή σε έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να σάς εκπαιδεύσει στη χρήση της
συσκευής Pentacam® AXL Wave.

Κίνδυνος εσφαλμένων μετρήσεων λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης

 Προτού εκτελέσετε μετρήσεις, η συσκευή Pentacam® AXL Wave πρέπει
να είναι ενεργοποιημένη για τουλάχιστον μία ώρα.

Κίνδυνος εσφαλμένης μέτρησης που οφείλεται σε μικρές κινήσεις του ασθενή

Η σωστή ευθυγράμμιση του ασθενή μπορεί να επηρεαστεί από μικρές κινήσεις
από το κυλιόμενο κάθισμα που χρησιμοποιείται κατά τη μέτρηση.

 Διεξάγετε μια σάρωση Pentacam® AXL Wave, μόνο εφόσον ο ασθενής
κάθεται σε σταθερό κάθισμα. Σε περιπτώσεις χρήσης τροχήλατων καθι-
σμάτων, ασφαλίστε τα φρένα. 

11.1 Προετοιμασία της διαδικασίας μέτρησης

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

 Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί ο επιθυμητός τρόπος λειτουργίας
μέτρησης. 

 Ρυθμίστε το ύψος του τραπεζιού.

 Ελέγξτε ότι 

 έχει τοποθετηθεί καινούργιο χαρτί στο υποσιάγωνο ή ότι το υποσι-
άγωνο έχει καθαριστεί και απολυμανθεί, ενότητα 14, σελίδα 64.

 το στήριγμα μετώπου έχει καθαριστεί και απολυμανθεί μετά από
κάθε εξέταση, ενότητα 14, σελίδα 64.

 ο φακός μπροστά από την κάμερα και το ακρυλικό γυαλί έχουν
καθαριστεί.
30 / 85 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Pentacam® AXL Wave (G/70020/EL 0220 Rev01)



11  Διαδικασία μέτρησης
 Ζητήστε από τον ασθενή να τοποθετήσει το κεφάλι του στο υποσιάγωνο
και το στήριγμα μετώπου.

 Μην αγγίζετε ταυτόχρονα τον ασθενή και τη συσκευή Pentacam® AXL
Wave.

 Επιλέξτε την καρτέλα [Examination] (Εξέταση) και κάντε κλικ στο κουμπί
[New IOL measurement sequence] (Νέα ακολουθία μέτρησης ενδοφθάλ-
μιου φακού).

Πρόχειρη ρύθμιση

 Η σήμανση μαύρου δακτυλίου μεταξύ του υποσιάγωνου και του στηρίγ-
ματος μετώπου (1) πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του
απαιτούμενου ύψους των ματιών του ασθενή.

 Ρυθμίστε το επίπεδο των ματιών του ασθενή με την περιστρεφόμενη λαβή
(2).

Ο ασθενής έχει τοποθετηθεί σωστά όταν η σιαγώνα και το μέτωπό του
στηρίζονται στα στηρίγματα και τα μάτια βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με
τη σήμανση.

☞

Εάν ρυθμίσετε το υποσιάγωνο για μια μικρή κεφαλή (π.χ.: κεφαλή παιδιού), ο 
δοκιμαστικός οφθαλμός θα σταματήσει το υποσιάγωνο. Περιστρέψτε τον δοκι-
μαστικό οφθαλμό στο πλάι και κατόπιν ρυθμίστε το υποσιάγωνο.

1 Σήμανση (μαύρος δακτύλιος) 2 Περιστρεφόμενη λαβή
Εικ. 11-1: Πρόχειρη ρύθμιση του υποσιάγωνου και του στηρίγματος μετώπου

2

1
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 Παράδειγμα πρόχειρης ρύθμισης για τον δεξιό οφθαλμό: Μετακινήστε τον
ολισθητήρα (1) έως ότου η σήμανση στο άκρο του να συμπίπτει κατά
προσέγγιση με τον κύκλο R (4) στην πλάκα ολίσθησης.

 Κοιτάξτε τον οφθαλμό του ασθενή που εξετάζετε από τη μια πλευρά και
βεβαιωθείτε ότι ο οφθαλμός του βρίσκεται μπροστά στο παράθυρο
μέτρησης.

 Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε τη θέση του ολισθητήρα προς τα αριστερά ή
προς τα δεξιά.

Σκοτείνιασμα του χώρου/σκούρο κάλυμμα

 Εάν δεν έχετε χαμηλώσει ή απενεργοποιήσει τον φωτισμό στον χώρο εξέ-
τασης, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο σκούρο κάλυμμα για να καλύψετε
τον ασθενή και τη συσκευή Pentacam® AXL Wave. 

 Ζητήστε από τον ασθενή και κοιτάξει τον αντίστοιχο στόχο εστίασης/την
αντίστοιχη εικόνα.

1 Ολισθητήρας 4 Δεξιά σήμανση
2 Πλάκα ολίσθησης 5 Σήμανση στον ολισθητήρα
3 Αριστερή σήμανση 6 Μοχλός Joystick
Εικ. 11-2: Σημάνσεις στον ολισθητήρα

1
5
6

4 3

2
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Ρύθμιση ακριβείας

 Διεξάγετε τυχόν απαιτούμενες ρυθμίσεις ακριβείας, με βάση τις πληροφο-
ρίες στο παράθυρο ρυθμίσεων.

Παράδειγμα (με μπλε βέλη): η απόσταση και η θέση ως προς τον οφθαλμό του 
ασθενή δεν είναι σωστές.

 Μετακινήστε τον μοχλό joystick προς τα πίσω και προς τα αριστερά.

Παράδειγμα (με μπλε βέλη): Μετακινήστε ή περιστρέψτε τον μοχλό joystick 
στην καθορισμένη κατεύθυνση.

 Περιστρέψτε τον μοχλό joystick αριστερόστροφα.

Όταν έχετε επιτύχει την αναμενόμενη θέση, εμφανίζεται ένας μπλε σταυρός 
στο κέντρο του δακτυλίου που περιβάλλεται από τέσσερις μπλε γραμμές. Η 
συσκευή Pentacam® AXL Wave θα ξεκινήσει αυτόματα τη μέτρηση.

Χειροκίνητη έναρξη της εξέτασης

Εναλλακτικά, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία μέτρησης χειροκίνητα. 

 Για τη χειροκίνητη μέτρηση: Ξεκινήστε τη μέτρηση κάνοντας κλικ στο κου-
μπί [Start Scan] (Έναρξη σάρωσης) ή πατώντας το κουμπί Enter.

Βέλος Κίνηση κάμερας Κίνηση μοχλού joystick

δεξιά Μετακινήστε τον μοχλό joystick προς τα 
δεξιά

αριστερά Μετακινήστε τον μοχλό joystick προς τα αρι-
στερά

εμπρός Μετακινήστε τον μοχλό joystick προς τα 
εμπρός

πίσω Μετακινήστε τον μοχλό joystick προς τα 
πίσω

επάνω Περιστρέψτε τον μοχλό joystick δεξιόστροφα

κάτω Περιστρέψτε τον μοχλό joystick αριστερό-
στροφα
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11.2 Διαδικασία μέτρησης για τη μέτρηση της εκτροπής μετώπου κύματος
 Προετοιμάστε τη μέτρηση και ρυθμίστε τη θέση του ασθενή, ενότητα 11.1,

σελίδα 30.

Μέτρηση της εκτροπής μετώπου κύματος 

 Ζητήστε από τον ασθενή να ανοιγοκλείσει τα μάτια του κανονικά, κάνετε
ένα σύντομο διάλειμμα και συνεχίστε με τη σάρωση εκτροπομετρίας. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου [Automatic Release]
(Αυτόματη εκτέλεση) (1) για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη εκτέλεση
της μέτρησης. Η επιλογή αυτή πρέπει να είναι επιλεγμένη ως προεπιλογή. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί το κουμπί «Request 4x Alignment»
(Αίτημα 4x ευθυγράμμισης) (2). 

Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Request 4x Alignment» (Αίτημα 4x
ευθυγράμμισης), η μέτρηση ξεκινά εάν ο ασθενής εστιάζει σωστά. Η
μέτρηση ξεκινά αυτόματα. Η απενεργοποίηση της επιλογής «Request 4x
Alignment» (Αίτημα 4x ευθυγράμμισης) συνεπάγεται ότι: Οι μετρήσεις
διεξάγονται χωρίς καμία διακοπή.

Η επιλογή «Request 4x Alignment» (Αίτημα 4x ευθυγράμμισης) είναι
ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Απενεργοποιήστε την επιλογή
«Request 4x Alignment» (Αίτημα 4x ευθυγράμμισης), μόνο όταν ο ασθε-
νής δεν μπορεί να εστιάσει σωστά.

1  Πλαίσιο ελέγχου [Automatic Release] (Αυτόματη εκτέλεση) 3 Παράμετρος αντικειμενικής διάθλασης
2 Πλαίσιο ελέγχου [Request 4x alignment] (Αίτημα 4x ευθυγράμμισης) 4 Τρέχων τρόπος λειτουργίας εξέτασης

Εικ. 11-3: Οθόνη σάρωσης «Aberrometry» (Εκτροπομετρία)

12

4
3
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 Μετακινήστε την εικόνα με τον σταυρό προς τον ασθενή, μέχρι να είναι
ευδιάκριτες οι τέσσερις υπέρυθρες λυχνίες LED.

Μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε το βοήθημα ρύθμισης της ρύθμι-
σης ακριβείας, βλ. «Ρύθμιση ακριβείας» σελίδα 33.

 Λίγο προτού καταλήξετε στην τελική θέση, ζητήστε από τον ασθενή να
ανοίξει εντελώς το μάτι του και να μην το ανοιγοκλείσει.

Η προσωρινή τελική θέση της κάμερας έχει επιτευχθεί όταν οι τέσσερις
ράβδοι περικλείουν τον μπλε κύκλο.

Η συσκευή Pentacam® AXL Wave ενεργοποιεί τη μέτρηση αυτόματα. 

 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και μετά συνεχίστε με τη μέτρηση
του οπίσθιου φωτισμού. 

Παράμετρος αντικειμενικής διάθλασης (3)

 Use (Χρήση): Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, για να χρησιμο-
ποιήσετε τα δεδομένα για την ανάλυση πλήρους ακολουθίας. Χρησιμο-
ποιήστε μόνο μία εξέταση κάθε τρόπου λειτουργίας εξέτασης για την
ανάλυση πλήρους ακολουθίας, «Πληροφορίες για τις μεμονωμένες
μετρήσεις» σελίδα 26.

 QS: Τιμή προδιαγραφών ποιότητας, βλ. ενότητα 11.2.1, σελίδα 36.

 SEQ: Σφαιρική ισοδυναμία με βάση τη διάθλαση μετώπου κύματος

 Sph. (Σφαιρ.): Σφαιρική ισχύς με βάση τη διάθλαση μετώπου κύματος

 Cyl. (Κυλ.): Κυλινδρική ισχύς με βάση τη διάθλαση μετώπου κύματος

 Axis (Άξονας): Θέση του άξονα με βάση τη διάθλαση μετώπου κύματος

Εικ. 11-4: Ρύθμιση

Εικ. 11-5: Παράμετρος αντικειμενικής διάθλασης
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11.2.1 Προδιαγραφές ποιότητας και παράμετροι για την εκτροπομετρία μετώπου κύμα-
τος

Αφού ξεκινήσετε τη μέτρηση είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα, ανοίγει το πρό-
γραμμα Pentacam® AXL Wave. Η τιμή «QS» εμφανίζεται στο πεδίο (2).

Σημείωση

Όλες οι εξετάσεις αποθηκεύονται αυτόματα, ανεξάρτητα από την ποιότητα της
μέτρησης.

QS: Εάν τα δεδομένα σάρωσης (1)

 εμφανίζεται με πράσινο χρώμα και διαβάζεται εντάξει, η μέτρηση είναι
σωστή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της εξέτασης.

 εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα, ίσως θελήσετε να επαναλάβετε τη
μέτρηση. 

 εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, πρέπει να επαναλάβετε τη μέτρηση. 

☞

Εάν η οθόνη «QS» επισημαίνεται με κίτρινο ή κόκκινο χρώμα, ελέγξτε τις τιμές
QS.

1 Τιμή «QS» 2 Κουμπί [+New Scan] (+Νέα σάρωση)
Εικ. 11-6: Οθόνη αποτελέσματος εκτροπομετρίας

2

1
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 Κάντε κλικ στο κουμπί «QS».

Εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

 Ελέγξτε τα αποτελέσματα μέτρησης.

 Εάν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό, επαναλάβετε τη μέτρηση.

Παράμετροι

 Measured Points (Σημεία μέτρησης): Εάν τα αναλυμένα δεδομένα είναι
κάτω από το επιτρεπόμενο όριο.

 Alignment X, Y and Z (Ευθυγράμμιση Χ, Υ και Ζ): Εάν οποιαδήποτε
από αυτές τις τιμές υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο, ενδέχεται να έχετε
μετακινήσει τον ολισθητήρα κατά τη στιγμή έναρξης της μέτρησης. 

 Complete (Ολοκλήρωση): Εμφανίζεται η χειρότερη τιμή των παραμέ-
τρων QS. 

Τερματισμός του παραθύρου «QS»

 Κάντε κλικ στο κουμπί [Close] (Κλείσιμο), για να επιστρέψετε στο πρό-
γραμμα Pentacam® AXL Wave.

 Τερματίστε την τρέχουσα εξέταση που έχει αποθηκευτεί. 

 Εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στο κουμπί [+New Scan] (+Νέα σάρωση) (2)
για νέα μέτρηση. Διαφορετικά, κάντε κλικ στον επόμενο τρόπο λειτουρ-
γίας εξέτασης [Retroillumination] (Οπίσθιος φωτισμός).

Εικ. 11-7: Examination Quality Specification (Προδιαγραφές ποιότητας εξέτασης)
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11.3 Διαδικασία μέτρησης για τον οπίσθιο φωτισμό

Προσοχή

Πρέπει να εκτελέσετε μια λήψη εικόνας με χειροκίνητη δρομολόγηση.

 Προετοιμάστε τη μέτρηση και ρυθμίστε τη θέση του ασθενή, ενότητα 11.1,
σελίδα 30.

 Εστιάστε την εικόνα κόρης (1), μετακινώντας τον μοχλό joystick, βλ.
«Ρύθμιση ακριβείας» σελίδα 33.

Η προσωρινή τελική θέση της κάμερας έχει επιτευχθεί όταν έχετε εντοπί-
σει το σημείο ενδιαφέροντός σας.

 Λίγο προτού καταλήξετε στην τελική θέση, ζητήστε από τον ασθενή να
ανοίξει εντελώς το μάτι του και να μην το ανοιγοκλείσει.

 Κάντε κλικ στο κουμπί [Start Scan] (Έναρξη σάρωσης), για να καταγρά-
ψετε την εικόνα ενδιαφέροντος – π.χ. αδιαφάνειες του κρυσταλλικού
φακού.

 Αφού καταγράψετε όλες τις εικόνες οπίσθιου φωτισμού, κάντε κλικ στον
επόμενο τρόπο λειτουργίας εξέτασης [Axial length] (Αξονικό μήκος).

Παράμετροι οπίσθιου φωτισμού (2)

 Use (Χρήση): Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμο-
ποιήσετε τα δεδομένα για την ανάλυση πλήρους ακολουθίας. Χρησιμο-
ποιήστε μόνο μία εξέταση κάθε τρόπου λειτουργίας εξέτασης για την
ανάλυση πλήρους ακολουθίας. 

1 Εικόνα κόρης κατά τον οπίσθιο φωτισμό 3 Τρέχων τρόπος λειτουργίας εξέτασης
2 Παράμετρος οπίσθιου φωτισμού

Εικ. 11-8: Οθόνη σάρωσης «Retroillumination» (Οπίσθιος φωτισμός)

1

2

3
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11  Διαδικασία μέτρησης
 Z: Απόσταση της συσκευής από το επίπεδο εστίασης

 Pupil (Κόρη): Διάμετρος της κόρης

11.4 Διαδικασία μέτρησης για τη μέτρηση του αξονικού μήκους

Πριν από τη μέτρηση

Είναι υποχρεωτικό να επιλέγετε τη σωστή κατάσταση οφθαλμού πριν από 
κάθε μέτρηση αξονικού μήκους. Διαφορετικές καταστάσεις οφθαλμού οδηγούν 
σε διαφορετικά αποτελέσματα της μέτρησης αξονικού μήκους και, κατά συνέ-
πεια, επηρεάζουν τον υπολογισμό της ισχύος του ενδοφθάλμιου φακού. Η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η φακική.

 Ελέγξτε προσεκτικά τις μετρήσεις αξονικού μήκους στην οθόνη AXL Scan
(Σάρωση AXL) για πιθανές διπλές κορυφές και έγκυρη τιμή SNR.

 Λάβετε υπόψη άλλες πιθανές παθήσεις όπως AMD, αποκόλληση αμφι-
βληστροειδούς, καθώς αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν τη μέτρηση αξονι-
κού μήκους.

 Λάβετε υπόψη προηγούμενες θεραπείες του κερατοειδούς, όπως PRK,
LASIK, RK κ.λπ., καθώς ενδέχεται να απαιτηθούν ειδικοί τύποι υπολογι-
σμού της ισχύος του ενδοφθάλμιου φακού.

Προσοχή

Κίνδυνος εσφαλμένης μέτρησης εξαιτίας μη ελεγμένης λογικότητας

 Ελέγξτε και τους δύο οφθαλμούς ως προς τη λογικότητα.

Οι συνιστώμενες διαφορές μεταξύ των δύο οφθαλμών πρέπει να είναι οι εξής:

 Αξονικό μήκος AXL <0,3 mm

 Καμπυλότητα< 0,18 mm. Αυτό ισούται κατά προσέγγιση με 1 dpt (με
βάση έναν δείκτη διάθλασης 1,3375)

 Διαφορά της ισχύος του ενδοφθάλμιου φακού για την επίτευξη εμμετρω-
πίας κατά την ίδια επιθυμητή διάθλαση <1D

Οι παρακάτω συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τις ενδείξεις της μέτρησης ή 
να την καταστήσουν αδύνατη:

Κατάσταση οφθαλμού Κατάσταση κερατοειδούς χιτώνα Άλλες παθήσεις

Φακικόςa Κερατόκωνος/PMDb Αμβλυωπίαb

Αφακικός Μεταμυωπικός
LASIK/LASEK/PRKb

AMDb

Ψευδοφακικός ακρυλικός ενδοφθάλ-
μιος φακός 

Μετα-υπερμετρωπικός
LASIK/LASEK/PRKb

Γλαύκωμαb

Ψευδοφακικός ενδοφθάλμιος φακός 
σιλικόνης

Ουλή του κερατοειδούς ή αδιαφανοποίηση του κερα-
τοειδούς ή του εμφυτεύματος κερατοειδούςb

Προηγ. χειρουργική επέμβαση στον οφθαλ-
μόb

a. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Φακική
b. Η καταχώριση εμφανίζεται, μόνο εφόσον έχει επιλεγεί στον υπολογιστή IOL, βλ. Οδηγίες χρήστη
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 Ώριμοι καταρράκτες, αδιαφανείς κερατοειδείς χιτώνες στο οπτικό κέντρο,
σοβαρά προβλήματα εστίασης. 

Σημείωση: Σε ψευδοφακικούς οφθαλμούς, το βάθος του πρόσθιου θαλάμου 
δεν υπολογίζεται σωστά, αλλά παρέχεται η δυνατότητα μέτρησης το βάθους 
του πρόσθιου θαλάμου στην εικόνα Scheimpflug χειροκίνητα.

 Προετοιμάστε τη μέτρηση και ρυθμίστε τη θέση του ασθενή, ενότητα 11.1,
σελίδα 30.

Μέτρηση του αξονικού μήκους 

 Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί το πλαίσιο ελέγχου [Automatic
Release] (Αυτόματη εκτέλεση) (1).

 Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί το κουμπί «Request 6x Alignment»
(Αίτημα 6x ευθυγράμμισης) (2). 

Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Request 6x Alignment» (Αίτημα 6x
ευθυγράμμισης), η μέτρηση αξονικού μήκους ξεκινά μόνο εάν ο ασθενής
εστιάζει σωστά. Η μέτρηση ξεκινά αυτόματα. Η απενεργοποίηση της επι-
λογής «Request 6x Alignment» (Αίτημα 6x ευθυγράμμισης) συνεπάγεται
ότι: Οι μετρήσεις αξονικού μήκους διεξάγονται χωρίς καμία διακοπή.

Η επιλογή «Request 6x Alignment» (Αίτημα 6x ευθυγράμμισης) είναι
ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Απενεργοποιείτε την επιλογή
«Request 6x Alignment» (Αίτημα 6x ευθυγράμμισης) μόνο όταν ο ασθε-
νής δεν μπορεί να εστιάσει σωστά.

1 Πλαίσιο ελέγχου [Automatic Release] (Αυτόματη εκτέλεση) 4 Παράμετρος αξονικού μήκους
2 Πλαίσιο ελέγχου [Request 6x alignment] (Αίτημα 6x ευθυγράμμισης) 5 Τρέχων τρόπος λειτουργίας εξέτασης
3 Αναπτυσσόμενη λίστα καταστάσεων οφθαλμού

Εικ. 11-9: Οθόνη σάρωσης «Axial length» (Αξονικό μήκος)

12

5

3

4
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 Επιλέξτε την «Κατάσταση οφθαλμού» (3):

 Phakic (Φακικός): Προεπιλεγμένη κατάσταση. Παρουσία κρυσταλ-
λικού φακού.

 Aphakic (Αφακικός): Απουσία κρυσταλλικού φακού. Διόρθωση του
προσδιοριζόμενου αξονικού μήκους κατά +0,200 mm

 Pseudophakic (Silicone IOL or similar) [Ψευδοφακικός (σιλικόνη ή
παρόμοιο υλικό)]: IOL of silicone or similar material implanted
(Εμφυτευμένος ενδοφθάλμιος φακός σιλικόνης ή παρόμοιου υλι-
κού). Διόρθωση του αξονικού μήκους κατά +0,120 mm

 Pseudophakic (Acrylate) [Ψευδοφακικός (ακρυλικό υλικό)]: Εμφυ-
τευμένος ακρυλικός/μεθακρυλικός ενδοφθάλμιος φακός. Διόρθωση
του αξονικού μήκους κατά +0,110 mm

 Μετακινήστε την εικόνα με τον σταυρό προς τον ασθενή, μέχρι να είναι
ευδιάκριτες οι τέσσερις υπέρυθρες λυχνίες LED.

 Εστιάστε την εικόνα της κόρης, μετακινώντας τον μοχλό joystick, βλ.
«Ρύθμιση ακριβείας» σελίδα 33.

 Λίγο προτού καταλήξετε στην τελική θέση, ζητήστε από τον ασθενή να
ανοίξει εντελώς το μάτι του και να μην το ανοιγοκλείσει.

Η προσωρινή τελική θέση της κάμερας έχει επιτευχθεί όταν οι τέσσερις
ράβδοι περικλείουν τον μπλε κύκλο.

Η συσκευή Pentacam® AXL ενεργοποιεί τη μέτρηση αυτόματα. 

 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

 Ζητήστε από τον ασθενή να ανοιγοκλείσει κανονικά τα μάτια του, κάντε
ένα σύντομο διάλειμμα και κατόπιν συνεχίστε με την εξέταση του πρό-
σθιου ημιμορίου του οφθαλμού (σάρωση τομογραφίας). 

Παράμετροι αξονικού μήκους (4)

 Use (Χρήση): Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμο-
ποιήσετε τα δεδομένα για την ανάλυση πλήρους ακολουθίας. 

Χρησιμοποιήστε μόνο μία μέτρηση κάθε τρόπου λειτουργίας εξέτασης για
την ανάλυση πλήρους ακολουθίας.

 QS: Τιμή προδιαγραφών ποιότητας, βλ. ενότητα 11.2.1, σελίδα 36

  Axial Length (Αξονικό μήκος): Μετρούμενο αξονικό μήκος

 SNR: Αναλογία σήματος προς θόρυβο

Εικ. 11-10: Ρύθμιση
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11.4.1 Προδιαγραφές ποιότητας για βιομετρία

Αφού εκτελέσετε τη μέτρηση για μία εξέταση είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα, 
ανοίγει το πρόγραμμα Pentacam® AXL Wave. Η τιμή «QS» εμφανίζεται στο 
πεδίο (3).

Σημείωση

Όλες οι εξετάσεις αποθηκεύονται αυτόματα, ανεξάρτητα από την ποιότητα της
μέτρησης.

 QS: Εάν τα δεδομένα σάρωσης AXL (3)

 είναι εντάξει, η μέτρηση είναι σωστή και μπορεί να αναπαραχθεί.
SNR >=6,3

 εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα, ίσως θελήσετε να επαναλάβετε τη
μέτρηση. SNR >=5,0

 εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, πρέπει να επαναλάβετε τη μέτρηση.
SNR < 5,0

Εάν είναι έγκυρη μόνο μία από τις έξι μετρήσεις, η τιμή της εμφανίζεται
ως μία μεμονωμένη μέτρηση, αλλά όχι ως το τελικό αποτέλεσμα και η
ένδειξη QS είναι κόκκινη, καθώς πρόκειται για μία και μόνο έγκυρη
μέτρηση.

1 Μεμονωμένες σαρώσεις με τιμές SNR 3 Τιμή «QS»
2 Αναλογία σήματος προς θόρυβο της μέτρησης αξονικού μήκους 4 Κουμπί [+New Scan] (+Νέα σάρωση)

Εικ. 11-11: Πρόγραμμα Pentacam® AXL Wave με οθόνη «QS»

3

1
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☞
Εάν η οθόνη «QS» επισημαίνεται με κίτρινο ή κόκκινο χρώμα, ελέγξτε τις τιμές
QS.

 Κάνετε κλικ στο κουμπί «QS».

Εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

 Ελέγξτε τα αποτελέσματα μέτρησης.

 Εάν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό, επαναλάβετε τη μέτρηση.

Παράμετροι

 SNR: Αναλογία σήματος προς θόρυβο της μέτρησης αξονικού μήκους

 Axial length (Αξονικό μήκος): Το τελικό αποτέλεσμα του αξονικού
μήκους υπολογίζεται μόνο από όλες τις εφικτές κορυφές SNR. Εμφανίζε-
ται το γράφημα αναλογίας σήματος προς θόρυβο της βέλτιστης σάρω-
σης. 

 Alignment (XY) and (Z) [Ευθυγράμμιση (XY) και (Ζ)]: Εάν οποιαδήποτε
από αυτές τις τιμές υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο, ενδέχεται να έχετε
μετακινήσει τον ολισθητήρα κατά τη στιγμή έναρξης της μέτρησης. 

 Complete (Ολοκλήρωση): Εμφανίζεται η χειρότερη τιμή των παραμέ-
τρων QS. 

Τερματισμός του παραθύρου «QS»

 Κάντε κλικ στο κουμπί [Close] (Κλείσιμο), για να επιστρέψετε στο πρό-
γραμμα Pentacam® AXL Wave.

 Τερματίστε την τρέχουσα εξέταση που έχει αποθηκευτεί. 

 Εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στο κουμπί [+New Scan] (+Νέα σάρωση) (4)
για νέα μέτρηση. Διαφορετικά, κάντε κλικ στον επόμενο τρόπο λειτουρ-
γίας μέτρησης [Tomography] (Τομογραφία). 

Εικ. 11-12: Examination Quality Specification (Προδιαγραφές ποιότητας εξέτασης)
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11.5 Διαδικασία μέτρησης για τομογραφία
 Προετοιμάστε τη μέτρηση και ρυθμίστε τη θέση του ασθενή, ενότητα 11.1,

σελίδα 30.

Μέτρηση τομογραφίας

 Μετακινήστε τον ολισθητήρα προς τον ασθενή, μέχρι το σημείο όπου η
εικόνα Scheimpflug σε πραγματικό χρόνο απεικονίζει τον κερατοειδή
χιτώνα του οφθαλμού που εξετάζετε.

Η εικόνα είναι η πιο ευκρινής όταν η κόκκινη κουκκίδα συμπίπτει με την
κόκκινη γραμμή στην εικόνα Scheimpflug.

 Εστιάστε την εικόνα της κόρης μετακινώντας τον μοχλό joystick προς τη
συσκευή Pentacam® ή απομακρύνοντάς τον από αυτήν.

1 Πλαίσιο ελέγχου [Automatic Release] (Αυτόματη εκτέλεση) 4 Παράμετροι τομογραφίας
2 Πλαίσιο ελέγχου [Slit light] (Σχισμοειδής λυχνία) 5 Τρέχων τρόπος λειτουργίας εξέτασης
3 Εικόνα Scheimpflug σε πραγματικό χρόνο

Εικ. 11-13: Οθόνη σάρωσης «Tomography» (Τομογραφία)
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5

4

3

Εικ. 11-14: Εικόνα Scheimpflug (αριστερά) και εικόνα επισκόπησης (δεξιά)
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11  Διαδικασία μέτρησης
 Ζητήστε από τον ασθενή να ανοίξει εντελώς το μάτι του και να μην το
ανοιγοκλείσει.

 Ρυθμίστε την αριστερή/δεξιά θέση της συσκευής Pentacam® AXL Wave
και τη ρύθμιση ύψους της. 

Μετακινήστε τον μοχλό joystick προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και
περιστρέψτε τον μοχλό joystick δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 

Η προσωρινή τελική θέση της κάμερας έχει επιτευχθεί όταν οι τέσσερις
ράβδοι περικλείουν τον μπλε κύκλο. 

Η συσκευή Pentacam® AXL Wave ενεργοποιεί τη μέτρηση αυτόματα.

 Ζητήστε από τον ασθενή να απομακρύνει το κεφάλι του από το στήριγμα.

 Ελέγξτε τα αποτελέσματα της μέτρησης, ανατρέχοντας στις προδιαγρα-
φές ποιότητας (ενότητα 11.5, σελίδα 44).

Παράμετροι τομογραφίας (4)

 Use (Χρήση): Η μέτρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση.
Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου της αντίστοιχης μέτρησης, για να την
χρησιμοποιήσετε για την αξιολόγηση. 

Χρησιμοποιείτε μόνο μία μέτρηση για την εξέταση πλήρους ακολουθίας.

 QS: Τιμή προδιαγραφών ποιότητας, βλ. ενότητα 11.2.1, σελίδα 36

 K1: Επίπεδη ακτίνα καμπυλότητας του κερατοειδούς χιτώνα

 K2: Μεγαλύτερη ακτίνα καμπυλότητας του κερατοειδούς χιτώνα

 CCT: Κεντρικό πάχος του κερατοειδούς χιτώνα

 ACD: Βάθος πρόσθιου θαλάμου
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11.5.1 Προδιαγραφές ποιότητας για την τομογραφία

Μετά από μια αυτόματη ή χειροκίνητη μέτρηση, ανοίγει το πρόγραμμα 
Pentacam®. Η τιμή «QS» εμφανίζεται στο πεδίο (1).

Σημείωση

Όλες οι εξετάσεις αποθηκεύονται αυτόματα, ανεξάρτητα από την ποιότητα της
μέτρησης.

QS: Εάν τα δεδομένα σάρωσης τομογραφίας (3)

 είναι εντάξει, η μέτρηση είναι σωστή και μπορεί να αναπαραχθεί.

 εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα, ίσως θελήσετε να επαναλάβετε τη
μέτρηση.

 εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα, πρέπει να επαναλάβετε τη μέτρηση.

☞

Εάν η οθόνη «QS» επισημαίνεται με κίτρινο ή κόκκινο χρώμα, ελέγξτε τις τιμές
QS.

1 Τιμή «QS» 3 Πλαίσιο ελέγχου [Use] (Χρήση)
2 Κουμπί [+New Scan] (+Νέα σάρωση)

Εικ. 11-15: Πρόγραμμα Pentacam® AXL Wave με οθόνη «QS»

12

3
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11  Διαδικασία μέτρησης
 Κάνετε κλικ στο κουμπί «QS».

Εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

 Ελέγξτε τα αποτελέσματα μέτρησης.

 Εάν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό, επαναλάβετε τη μέτρηση.

Σημειώσεις για επιμέρους παραμέτρους

 Analysed Area (Περιοχή ανάλυσης)

Εάν αυτή η τιμή είναι κάτω από το επιτρεπόμενο όριο, ο ασθενής πρέπει
να ανοίξει εντελώς το μάτι του.

 Valid Data (Έγκυρα δεδομένα)

Εάν αυτή η τιμή είναι κάτω από το επιτρεπόμενο όριο, πρέπει να σκοτει-
νιάσετε τον χώρο. 

 Lost Segments (Χαμένα τμήματα) και Lost Seg. Continuous (Συνεχές
χαμένο τμήμα)

Εάν μία από αυτές τις τιμές υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο, ζητήστε
από τον ασθενή να μην ανοιγοκλείσει το μάτι κατά τη μέτρηση.

 3D Model Deviation (Απόκλιση τρισδιάστατου μοντέλου): Απόκλιση
του μετρούμενου κερατοειδούς από το υπολογιζόμενο τρισδιάστατο
μοντέλο

 Alignment (XY) (Ευθυγράμμιση (XY)) και Alignment (Z) (Ευθυγράμ-
μιση (Ζ))

Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις τιμές υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο,
ενδέχεται να έχετε μετακινήσει τον ολισθητήρα κατά τη στιγμή έναρξης
της μέτρησης.

Εικ. 11-16: Examination Quality Specification (Προδιαγραφές ποιότητας εξέτασης)
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11  Διαδικασία μέτρησης
 Eye Movement (Κίνηση οφθαλμού)

Εάν αυτή η τιμή υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο, είναι πιθανό η εστίαση
του ασθενή να είναι ανεπαρκής.

Τερματισμός του παραθύρου «QS»

 Εάν χρειάζεται, διαγράψτε τη μέτρηση όταν η εικόνα είναι ανεπαρκής. 

 Εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στο κουμπί [+New Scan] (+Νέα σάρωση) (2)
για νέα μέτρηση.

 Κάντε κλικ στο κουμπί [Close] (Κλείσιμο), για να επιστρέψετε στο πρό-
γραμμα Pentacam® AXL Wave.
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11.6 Διεξαγωγή μεμονωμένης σάρωσης για έναν τρόπο λειτουργίας εξέτα-
σης

Μπορείτε να διεξάγετε μεμονωμένες σαρώσεις για κάθε τρόπο λειτουργίας εξέ-
τασης, π.χ. για να ελέγξετε τιμές μετά από χειρουργική επέμβαση.

 Ρυθμίστε το ύψος του τραπεζιού.

 Ελέγξτε ότι 

 έχει τοποθετηθεί καινούργιο χαρτί στο υποσιάγωνο ή ότι το υποσι-
άγωνο έχει καθαριστεί και απολυμανθεί, ενότητα 14, σελίδα 64.

 το στήριγμα μετώπου έχει καθαριστεί και απολυμανθεί μετά από
κάθε εξέταση, ενότητα 14, σελίδα 64.

 ο φακός μπροστά από την κάμερα και το ακρυλικό γυαλί έχουν
καθαριστεί.

 Ζητήστε από τον ασθενή να τοποθετήσει το κεφάλι του στο υποσιάγωνο
και το στήριγμα μετώπου.

 Μην αγγίζετε ταυτόχρονα τον ασθενή και τη συσκευή Pentacam® AXL
Wave.

 Εάν δεν έχετε χαμηλώσει ή απενεργοποιήσει τον φωτισμό στον χώρο εξέ-
τασης, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο σκούρο κάλυμμα για να καλύψετε
τον ασθενή και τη συσκευή Pentacam® AXL Wave. 

Εικ. 11-17: Έναρξη μεμονωμένης σάρωσης
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Pentacam® AXL Wave (G/70020/EL 0220 Rev01) 49 / 85



11  Διαδικασία μέτρησης
 Επιλέξτε την καρτέλα [Examination] (Εξέταση) και κάντε κλικ στην επιλογή
[Scan] (Σάρωση).

11.6.1 Διαδικασία εκτέλεσης μεμονωμένης σάρωσης

 Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας εξέτασης (3), ενότητα 11.6.3, σελίδα 51. 

Ενεργοποιήστε τα ανάλογα κουμπιά επιλογής και πλαίσια ελέγχου.

 Ζητήστε από τον ασθενή να κοιτάξει τον στόχο/σημείο εστίασης.

Ο εξεταζόμενος οφθαλμός ανιχνεύεται αυτόματα και εμφανίζεται στην
προβολή του τρέχοντος εξεταζόμενου οφθαλμού (1). 

 Ρυθμίστε την κάμερα, «Πρόχειρη ρύθμιση» σελίδα 31, «Ρύθμιση
ακριβείας» σελίδα 33.

Στην εικόνα επισκόπησης (2) εμφανίζεται η κόρη και ένα σταυρόνημα ως
βοήθημα ρύθμισης.

 Λίγο προτού καταλήξετε στην τελική θέση, ζητήστε από τον ασθενή να
ανοίξει εντελώς το μάτι του και να μην το ανοιγοκλείσει.

Η συσκευή Pentacam® AXL Wave ενεργοποιεί τη μέτρηση αυτόματα. 

1 Προβολή του τρέχοντος εξεταζόμενου οφθαλμού 6 Κουμπί [Start Scan] (Έναρξη σάρωσης)
2 Εικόνα επισκόπησης με βοήθημα ρύθμισης 7 Παράθυρο ρυθμίσεων
3 Περιοχή τρόπου λειτουργίας εξέτασης 8 Στόχος εστίασης
4 Πλαίσιο ελέγχου [Slit Light] (Σχισμοειδής λυχνία) 9 Κουμπί [Quit] (Έξοδος) 
5 Πλαίσιο ελέγχου [Automatic Release] (Αυτόματη εκτέλεση) 10 Πεδίο «Προσανατολισμού»

Εικ. 11-18: Οθόνη για μεμονωμένες σαρώσεις (παράδειγμα: εκτροπομετρίας)
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11.6.2 Γενικές ρυθμίσεις

 Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου [Slit Light] (Σχισμοειδής λυχνία) (4), για
να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον μπλε φωτισμό του οφθαλμού.

 Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου [Automatic Release] (Αυτόματη εκτέλεση)
(5) για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη μέτρηση. 

 Με κλικ στο κουμπί [Start Scan] (Έναρξη σάρωσης) (6), ενεργοποιείται η
χειροκίνητη μέτρηση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο
Enter. 

 Εντός του παραθύρου ρυθμίσεων (7), υπάρχουν βέλη που υποδεικνύουν
την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να μετακινήσετε τη συσκευή
Pentacam® AXL Wave, για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη μέτρηση
(αυτόματη εκτέλεση).

 Η ρύθμιση «Fixation Target» (Στόχος εστίασης) (8) είναι μια παράμετρος
για τη βελτιστοποίηση της εστίασης του ασθενή. Για τον σκοπό αυτό, ο
ενεργός «Στόχος εστίασης», π.χ. η λυχνία LED που αναβοσβήνει με κόκ-
κινο χρώμα στο μέσο της μπλε σχισμής, μπορεί να μετακινηθεί σε βήματα
0,5 D. Στόχος είναι να αντισταθμιστεί η ελαττωματική όραση του ασθενή
και να διασφαλιστεί μια απλούστερη μέθοδος εστίασης.

 Κάνετε κλικ στο κουμπί [Quit] (Έξοδος) (9) για να ματαιώσετε τη μέτρηση.

 Στο πεδίο «Προσανατολισμού» (10), εμφανίζεταιη αντίστοιχη θέση της
κάμερας και του εξεταζόμενου οφθαλμού.

11.6.3 Ρυθμίσεις εικόνας Scheimpflug

Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό και τον τύπο των εικόνων που απαιτούνται 
για την αντίστοιχη εξέταση στο πλαίσιο «επιλογών εικόνας» (3). 

Πλαίσιο ομάδας «Scheimpflug Image» (Εικόνα Scheimpflug) 

 Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η κάμερα καταγράφει μόνο μία
εικόνα Scheimpflug. Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα τη θέση της κάμερας
που θέλετε, κάνοντας κλικ στους λευκούς δακτυλίους στο πεδίο «Προσα-
νατολισμού» (10).

Πλαίσιο ομάδας «Enhanced Dynamic Scheimpflug Image» (Βελτιωμένη 
δυναμική εικόνας Scheimpflug)

 Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, ώστε η κάμερα να καταγράφει 5, 10
ή 15 εικόνες Scheimpflug με την κάμερα να παραμένει στην ίδια θέση. Ο
υπολογισμός μέσου όρου των εικόνων διεξάγεται στις καταγραφόμενες
εικόνες για ελαχιστοποίηση του θορύβου. Εμφανίζεται μόνο μία εικόνα
Scheimpflug. Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα τη θέση της κάμερας που
θέλετε, κάνοντας κλικ στους λευκούς δακτυλίους στο πεδίο «Προσανατο-
λισμού» (10). Αυτός ο τύπος εικόνας είναι κατάλληλος για την πυκνομε-
τρική αξιολόγηση του φακού.
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Πλαίσιο ομάδας «Cornea Fine» (Λεπτομερής απεικόνιση κερατοειδούς)

 Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για πιο λεπτομερή εικόνα του κερατοειδούς. 

Η κάμερα δεν καταγράφει τα βαθύτερα στρώματα. Μπορείτε να επιλέξετε
50 εικόνες Scheimpflug με χρόνο εγγραφής ενός δευτερολέπτου ή 100
εικόνες Scheimpflug με χρόνο εγγραφής δύο δευτερολέπτων.

Πλαίσιο ομάδας «3D Scan» (Τρισδιάστατη σάρωση)

 Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να επιλέξετε πόσες εικόνες θέλετε
να καταγράφει η κάμερα ανά σάρωση. Η διαφορά συνίσταται στη διάρ-
κεια της εξέτασης και στον αριθμό των σημείων μέτρησης που αξιολογού-
νται. Μια σάρωση που περιλαμβάνει 50 εικόνες διαρκεί περισσότερο,
αλλά παρέχει τη μέγιστη ποσότητα δεδομένων μέτρησης ύψους.

 Αυτός ο τύπος εξέτασης χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του κερατο-
ειδούς και του πρόσθιου θαλάμου.

Πλαίσιο ομάδας «Accommodation» (Προσαρμογή)

 Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή, η κάμερα καταγράφει συνολικά
50 εικόνες Scheimpflug. Ενώ η κάμερα καταγράφει τις εικόνες, ο «Στόχος
εστίασης» μετακινείται συνεχώς από -5 D σε +2 D. Η κάμερα καταγράφει
τις εικόνες Scheimpflug από μια προεπιλεγμένη θέση κάμερας.

Πλαίσιο ομάδας «Axial Length Measure Modes» (Τρόποι λειτουργίας 
μέτρησης αξονικού μήκους)

 Ορίστε αυτήν την επιλογή για τη μέτρηση του αξονικού μήκους. 

Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή, ενεργοποιείται ο επιθυμητός τρόπος λει-
τουργίας για τη μέτρηση του αξονικού μήκους. 

 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ευθυγραμμίσετε τον οφθαλμό
του ασθενή με τη συσκευή Pentacam® AXL Wave. Εάν ο οφθαλμός του
ασθενή ευθυγραμμιστεί σωστά με τη συσκευή Pentacam® AXL Wave, η
συσκευή Pentacam® AXL Wave μετρά έξι φορές το αξονικό μήκος του
οφθαλμού του ασθενή. 

 Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη και δώστε στον ασθενή χρόνο να ανοι-
γοκλείσει τα μάτια του. 

 Ζητήστε από τον ασθενή να εστιάσει στο κόκκινο φως που αναβοσβήνει.
Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να συνεχίσετε με την τρισδιάστατη
σάρωση. 

 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ευθυγραμμίσετε σωστά τον
οφθαλμό του ασθενή με τη συσκευή Pentacam® AXL Wave. 

Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Request 6x Alignment» (Αίτημα 6x ευθυ-
γράμμισης), η μέτρηση αξονικού μήκους ξεκινά εάν ο ασθενής εστιάζει σωστά 
καθ’ όλη τη σάρωση. Αφού ευθυγραμμιστεί σωστά η συσκευή Pentacam® 
AXL Wave, η μέτρηση ξεκινά αυτόματα.
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Η απενεργοποίηση της επιλογής «Request 6x Alignment» (Αίτημα 6x ευθυ-
γράμμισης) συνεπάγεται ότι: Οι μετρήσεις αξονικού μήκους διεξάγονται χωρίς 
καμία διακοπή.

Η επιλογή «Request 6x Alignment» (Αίτημα 6x ευθυγράμμισης) είναι ενεργο-
ποιημένη από προεπιλογή και πρέπει να απενεργοποιείται, μόνο όταν ο ασθε-
νής αντιμετωπίζει προβλήματα με την εστίαση στο κόκκινο φως που 
αναβοσβήνει.

 Επιλέξτε την «Κατάσταση οφθαλμού»:

 Phakic (Φακικός): Προεπιλεγμένη κατάσταση. Παρουσία κρυσταλ-
λικού φακού.

 Aphakic (Αφακικός): Απουσία κρυσταλλικού φακού. Διόρθωση του
προσδιοριζόμενου αξονικού μήκους κατά +0,200 mm

 Pseudophakic (Silicone IOL or similar) [Ψευδοφακικός (σιλικόνη ή
παρόμοιο υλικό)]: IOL of silicone or similar material implanted
(Εμφυτευμένος ενδοφθάλμιος φακός σιλικόνης ή παρόμοιου υλι-
κού). Διόρθωση του αξονικού μήκους κατά +0,120 mm

 Pseudophakic (Acrylate) [Ψευδοφακικός (ακρυλικό υλικό)]: Εμφυ-
τευμένος ακρυλικός/μεθακρυλικός ενδοφθάλμιος φακός. Διόρθωση
του αξονικού μήκους κατά +0,110 mm

Πλαίσιο ομάδας «Aberrometry» (Εκτροπομετρία)

 Καθιστά δυνατή τη μέτρηση εκτροπομετρίας μετώπου κύματος.

Πλαίσιο ομάδας «Imaging Front Image» (Απεικόνιση εμπρόσθιας εικό-
νας)

 Καθιστά δυνατό τον οπίσθιο φωτισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία καταγραφής, βλ. 
ενότητα 10.4, σελίδα 29.
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12 Διαχείριση δεδομένων ασθενή

Αφού ολοκληρώσετε μια εξέταση, μπορείτε να κάνετε τα εξής με τα δεδομένα 
του ασθενή:

 να τα μετονομάσετε, ενότητα 12.1, σελίδα 54

 να τα εξαγάγετε, ενότητα 12.2, σελίδα 54

 να τα εισαγάγετε, ενότητα 12.3, σελίδα 56

 να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας, ενότητα 12.4, σελίδα 57

☞

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Διαχείριση δεδομένων ασθενή, ανα-
τρέξτε στις Οδηγίες χρήστη.

12.1 Μετονομασία δεδομένων ασθενή
Αφού δημιουργήσετε τα δεδομένα ασθενή, μπορείτε να τα επεξεργαστείτε.

 Πατήστε το κουμπί [Change] (Τροποποίηση).

Τα πλαίσια καταχώρισης για τα δεδομένα ασθενή είναι τώρα ενεργοποι-
ημένα και ο δρομέας μεταβαίνει το πεδίο «Last name» (Επώνυμο).

 Τροποποιήστε τις καταχωρίσεις στα επιμέρους πλαίσια.

 Πατήστε το κουμπί [Save] (Αποθήκευση).

12.2 Εξαγωγή δεδομένων ασθενή
Τα δεδομένα ασθενή και εξέτασης μπορούν να εξαχθούν, π.χ. για διαβίβασή 
τους σε άλλη κλινική.

 Επιλέξτε τον ασθενή, καθώς και μία από τις εξετάσεις στη σχετική
λίστα,όπως απαιτείται.

 Κάντε κλικ στο κουμπί [Export] (Εξαγωγή) κάτω από τη λίστα ασθενών.
Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου:

1 Επιλογή προορισμού αποθήκευσης 3 Κουμπιά [Cancel] (Ακύρωση) και [Export] 
(Εξαγωγή)

2 Κουμπί [...] 4 Επιλογές για την εξαγωγή δεδομένων
Εικ. 12-1: Παράθυρο διαλόγου «Export patient data» (Εξαγωγή δεδομένων ασθενή)

1 2
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12  Διαχείριση δεδομένων ασθενή
☞
Οι προεπιλεγμένες επιλογές για την εισαγωγή και την εξαγωγή δεδομένων
είναι διαμορφωμένες στο πεδίο «Settings» (Ρυθμίσεις), βλ. επίσης τις Οδηγίες
χρήστη.

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε όλα τα επόμενα
βήματα (π.χ. επιλογή του καταλόγου).

 Ορίστε την επιλογή «Target» (Προορισμός) (1) όπου θέλετε να εξαγάγετε
τα δεδομένα.

☞

Σύσταση: Εξαγάγετε τα δεδομένα ασθενή με την επιλογή «Single file (U12)» 
(Μεμονωμένο αρχείο (U12)).

 Πατήστε το κουμπί [...] (2).

 Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέξτε τον φάκελο ή το
αρχείο στο οποίο θέλετε να εξαχθούν τα δεδομένα ασθενή.

 Ορίστε το όνομα και τον προορισμό του αρχείου που αποθηκεύετε.

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την επιλογή [Including Bitmaps] (Συμπερί-
ληψη Bitmap).

 Κάντε κλικ στο κουμπί [Export] (Εξαγωγή).

Τα δεδομένα ασθενή και εξέτασης έχουν πλέον αποθηκευτεί στον καθο-
ρισμένο προορισμό.

Μπορείτε να στείλετε δεδομένα αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο ως
συνημμένο σε e-mail.

Σημείωση

Απαιτήσεις για τη μεταφορά δεδομένων σε άλλον υπολογιστή:

 Το πρόγραμμα Pentacam® AXL Wave πρέπει να εγκατασταθεί στον
άλλον υπολογιστή. Εάν το πρόγραμμα ενημερωθεί στον υπολογιστή
Pentacam® AXL Wave (αποστολέας), το πρόγραμμα στον άλλο υπολο-
γιστή (παραλήπτης) πρέπει επίσης να ενημερωθεί.

 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε ένα τοπικό δίκτυο
που ελέγχεται με τον κωδικό μεταφερόμενης άδειας χρήσης ή ότι ένας
κωδικός μεμονωμένης άδειας χρήσης έχει συνδεθεί στον υπολογιστή,
προκειμένου να αξιολογήσετε διαδραστικά τις εξετάσεις.
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12.3 Εισαγωγή δεδομένων ασθενή
Εάν λαμβάνετε δεδομένα ασθενή, π.χ. σε συσκευή USB, μπορείτε να εισαγά-
γετε αυτά τα δεδομένα.

Σημείωση

Κίνδυνος απώλειας δεδομένων εξαιτίας ιών υπολογιστών

Οι ιοί υπολογιστών μπορούν να προκαλέσουν απώλεια δεδομένων.

 Διεξάγετε έλεγχο ιών, προτού εισαγάγετε δεδομένα από μια συσκευή
USB flash.

 Πατήστε το κουμπί [Import] (Εισαγωγή). Εμφανίζεται το παρακάτω παρά-
θυρο διαλόγου:

☞

Οι προεπιλεγμένες επιλογές για την εισαγωγή και την εξαγωγή δεδομένων
είναι διαμορφωμένες στο πεδίο «Settings» (Ρυθμίσεις), βλ. επίσης τις Οδηγίες
χρήστη.

 Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε όλα τα επό-
μενα βήματα (π.χ. επιλογή του καταλόγου).

 Ορίστε την επιλογή (1) όπου βρίσκονται τα δεδομένα πηγής [«Folder»
(Φάκελος) ή «U12» (μεμονωμένο αρχείο)].

1 Επιλογή πηγής δεδομένων 4 Κουμπί [Import] (Εισαγωγή)
2 Κουμπί [...] 5 Patient list (Κατάλογος ασθενών)
3 Previous examinations (Προηγούμενες εξετάσεις)
Εικ. 12-2: Παράθυρο διαλόγου «Import» (Εισαγωγή)

5

2

3

4

1
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12  Διαχείριση δεδομένων ασθενή
☞
Σύσταση: Εισαγάγετε τα δεδομένα ασθενή με την επιλογή «Single file (U12)» 
(Μεμονωμένο αρχείο (U12)).

 Πατήστε το κουμπί [...] (2).

 Στο πλαίσιο διαλόγου, επιλέξτε τον κατάλογο ή το αρχείο όπου βρίσκο-
νται τα δεδομένα ασθενή.

 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με [OK] ή [Open] (Άνοιγμα).

Οι ασθενείς και οι σχετικές εξετάσεις που θα βρεθούν εμφανίζονται στο
κάτω τμήμα του παραθύρου διαλόγου.

 Για να εισαγάγετε τα δεδομένα, πατήστε το κουμπί [Import] (Εισαγωγή)
(4).

Τα δεδομένα θα είναι τότε διαθέσιμα στο σύστημα διαχείρισης δεδομέ-
νων ασθενή.

12.4 Αντίγραφο ασφαλείας δεδομένων
Πρέπει να δημιουργείτε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων ασθενή και 
εξέτασης σε τακτά διαστήματα. Σε περίπτωση απώλειας δεδομένων, μπορείτε 
να ανακτήσετε τα δεδομένα από ένα αντίγραφο ασφαλείας που έχετε δημιουρ-
γήσει προηγουμένως με τη βοήθεια αυτής της λειτουργίας. Επειδή η δημιουρ-
γία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων διαρκεί αρκετά λεπτά, ανάλογα με 
το μέγεθος της βάσης δεδομένων και των δεδομένων που πρόκειται να αντι-
γραφούν, ένα αντίγραφο ασφαλείας πρέπει να δημιουργείται όταν ο υπολογι-
στής και η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Σημείωση

Κίνδυνος απώλειας δεδομένων εξαιτίας ιών υπολογιστών

Οι ιοί υπολογιστών μπορούν να προκαλέσουν απώλεια δεδομένων.

 Διεξάγετε έλεγχο ιών προτού δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας σε
μια συσκευή USB flash.

☞

Οι γενικοί κανόνες για τα αντίγραφα ασφαλείας ισχύουν για τη δημιουργία
αντιγράφων ασφαλείας με τη βοήθεια του συστήματος διαχείρισης δεδομένων
ασθενή. Η αποθήκευση αρχείων αντιγράφων ασφαλείας πρέπει πάντοτε να
διεξάγεται σε ξεχωριστό σύστημα (π.χ. σε συσκευή USB flash επαρκούς χωρη-
τικότητας).
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12.4.1 Δεδομένα αντιγράφου ασφαλείας

 Πατήστε το κουμπί [Backup] (Αντίγραφο ασφαλείας) στην επάνω δεξιά
πλευρά του συστήματος διαχείρισης δεδομένων ασθενή. Εμφανίζεται το
παρακάτω παράθυρο διαλόγου:

 Επιλέξτε αν θέλετε να δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας όλων των
δεδομένων ή μόνο των τροποποιημένων δεδομένων.

☞

Το σύστημα διαχείρισης δεδομένων ασθενή επισημαίνει εσωτερικά όλες τις
εγγραφές αποθηκευμένων δεδομένων.

Εάν επιλέξετε την επιλογή «Changed and new data only» (Μόνο τροποποιη-
μένα και νέα δεδομένα), θα αποθηκευτούν μόνο οι εγγραφές δεδομένων που
δεν αποθηκεύτηκαν κατά την προηγούμενη δημιουργία αντιγράφου ασφα-
λείας.

 Πατήστε το κουμπί [...] δεξιά από το πλαίσιο «Backup directory» (Κατά-
λογος αντιγράφου ασφαλείας) (4).

 Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέξτε τον φάκελο στον
οποίο πρέπει να δημιουργηθεί το αντίγραφο ασφαλείας δεδομένων.

 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με [OK].

 Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων, πατή-
στε το κουμπί [Save] (Αποθήκευση) (5). Τα δεδομένα που επιλέξατε προ-
ηγουμένως θα αντιγραφούν στον σχετικό φάκελο.

12.4.2 Αναδημιουργία δεδομένων

Εάν προκύψει απώλεια δεδομένων, τα δεδομένα ενός προηγούμενου αντιγρά-
φου ασφαλείας μπορούν να επανεισαχθούν στο σύστημα διαχείρισης δεδομέ-
νων ασθενή.

 Πατήστε το κουμπί [...].

1 Επιλογή δεδομένων αντιγράφου ασφαλείας 4 Backup directory (Κατάλογος αντιγρά-
φου ασφαλείας) και κουμπί [...]

2 Κουμπί [Restore] (Επαναφορά) 5 Κουμπί [Save] (Αποθήκευση)
3 Προβολή ελεύθερου χώρου αποθήκευσης
Εικ. 12-3: Παράθυρο διαλόγου «Αντίγραφο ασφαλείας»

2

3
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 Στο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί, επιλέξτε τον φάκελο που
περιέχει τα δεδομένα αντιγράφου ασφαλείας.

 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με [OK].

 Για να εισαγάγετε τα δεδομένα, πατήστε το κουμπί [Restore] (Επανα-
φορά) (2). Όλα τα δεδομένα του σχετικού καταλόγου αντιγράφονται στο
σύστημα διαχείρισης δεδομένων ασθενή.

12.4.3 Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Επιπλέον της χειροκίνητης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, παρέχεται 
επίσης η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας κατά τον 
τερματισμό του συστήματος διαχείρισης δεδομένων ασθενή. Οι ρυθμίσεις που 
απαιτούνται για τον σκοπό αυτό διεξάγονται στην περιοχή «Settings» (Ρυθμί-
σεις), βλ. Οδηγίες χρήστη.

13 Δοκιμαστικές μετρήσεις με τη συσκευή Pentacam® AXL Wave

Η συσκευή Pentacam® AXL Wave ελέγχεται και βαθμονομείται στο εργοστά-
σιο της εταιρείας Oculus. Η εταιρεία OCULUS Optikgeraete GmbH συνιστά να 
διεξάγετε τακτικές δοκιμαστικές μετρήσεις της συσκευής Pentacam® AXL 
Wave.

Θα σάς ζητηθεί από το λογισμικό να διεξάγετε δοκιμαστικές μετρήσεις.

13.1 Δοκιμαστική μέτρηση: Αξονικό μήκος

13.1.1 Τοποθέτηση του δοκιμαστικού οφθαλμού

Εργαλείο και υλικό

 Δοκιμαστικός οφθαλμός Pentacam® AXL (70108)

 Κλειδί Άλλεν 1,5 mm

Διαδικασία

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave.
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13  Δοκιμαστικές μετρήσεις με τη συσκευή Pentacam® AXL Wave
 Χρησιμοποιήστε το κλειδί Άλλεν για να τοποθετήσετε τον δοκιμαστικό
οφθαλμό στο υποσιάγωνο και το στήριγμα κεφαλής, απευθείας κάτω από
τον συγκρατητήρα του στηρίγματος κεφαλής.

 Βεβαιωθείτε ότι ο δοκιμαστικός οφθαλμός βρίσκεται στη θέση στάθμευ-
σης/αφετηρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.

Εικ. 13-1: Τοποθέτηση του δοκιμαστικού οφθαλμού

Εικ. 13-2: Θέση στάθμευσης/αφετηρίας δοκιμαστικού οφθαλμού
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13  Δοκιμαστικές μετρήσεις με τη συσκευή Pentacam® AXL Wave
13.1.2 Διεξαγωγή της δοκιμαστικής μέτρησης

Διεξάγετε τη δοκιμαστική μέτρηση μόλις εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα; συνή-
θως μία φορά την ημέρα. Το εύρος ανοχής για τη μέτρηση με τον δοκιμαστικό 
οφθαλμό είναι +/- 50 µm (0,05 mm).

☞
Εάν η διαφορά μεταξύ της αρχικής και της τρέχουσας τιμής είναι εκτός του
εύρους ανοχής, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της εταιρείας μας ή τον
κάτοχο αδείας μάρκετινγκ.

Εάν δεν διεξάγετε τη δοκιμαστική μέτρηση, αυτή θα αποθηκευτεί αντίστοιχα
στο πρόγραμμα Pentacam® AXL Wave.

 Σύρετε τον δοκιμαστικό οφθαλμό μπροστά από τη συσκευή Pentacam®
AXL Wave στην κατεύθυνση του βέλους (1). 

 Ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα (2) του φακού.

 Κάντε κλικ στο κουμπί [Measure] (Μέτρηση). 

☞

Το πλαίσιο ελέγχου «Automatic release» (Αυτόματη εκτέλεση) στο παράθυρο
εγγραφής δεν πρέπει να είναι ενεργοποιημένο.

 Ευθυγραμμίστε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave με τον δοκιμαστικό
οφθαλμό, «Ρύθμιση ακριβείας» σελίδα 33.

Εικ. 13-3: Μετακίνηση του δοκιμαστικού οφθαλμού προς τα επάνω

1

Εικ. 13-4: Άνοιγμα του προστατευτικού καλύμματος

2
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 Πατήστε το κουμπί [Start Scan] (Έναρξη σάρωσης) ή το κουμπί Enter για
να ξεκινήσετε τη δοκιμαστική μέτρηση χειροκίνητα.

 Συγκρίνετε τις μετρούμενες τιμές με την τιμή στον δοκιμαστικό οφθαλμό.

Αφού εμφανιστεί το μήνυμα «Measurement done» (Η μέτρηση ολοκληρώθηκε), 
μπορείτε να κατεβάσετε τον δοκιμαστικό οφθαλμό.

Το προστατευτικό κάλυμμα κλείνει αυτόματα. Μπορείτε να συνεχίσετε με
τις μετρήσεις. 

☞

Κατά την εξέταση: Εάν ρυθμίσετε το υποσιάγωνο για μικρότερη κεφαλή (π.χ.
την κεφαλή παιδιού), ο δοκιμαστικός οφθαλμός ενδέχεται να εμποδίζει. Μετα-
κινήστε τον δοκιμαστικό οφθαλμό στο πλάι και μετά ρυθμίστε το υποσιάγωνο.

Εικ. 13-5: Σύγκριση τιμών

Εικ. 13-6: Κατέβασμα του δοκιμαστικού οφθαλμού
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13.2 Δοκιμαστική μέτρηση: Τομογραφία (τρισδιάστατη σάρωση)
Η συσκευή Pentacam® AXL Wave ελέγχεται και βαθμονομείται στις εγκατα-
στάσεις της εταιρείας Oculus.

Η εταιρεία OCULUS Optikgeräte GmbH συνιστά να διεξάγετε επιπλέον τακτι-
κές δοκιμαστικές μετρήσεις με τη συσκευή Pentacam® AXL Wave.

Ξεκινήστε τον έλεγχο με μια μέτρηση ενός ανθρώπινου οφθαλμού. Διεξάγετε 
τουλάχιστον πέντε διαδοχικές μετρήσεις σε κάθε οφθαλμό. Υπολογίστε τον 
αριθμητικό μέσο όρο και καταγράψτε τα αποτελέσματα. 

Αυτή η σειρά μετρήσεων πρέπει να διεξάγεται μία φορά τον μήνα στον ίδιο 
οφθαλμό, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Συγκρίνετε τον αριθμητικό μέσο όρο της αρχικής μέτρησης με την τρέχουσα 
μέτρηση. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται το εύρος ανοχής μεταξύ του αποτελέσμα-
τος της αρχικής μέτρησης και εκείνου της τρέχουσας:

Εάν η διαφορά μεταξύ της αρχικής και της τρέχουσας τιμής είναι εκτός του 
εύρους ανοχής, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της εταιρείας μας ή τον 
κάτοχο αδείας μάρκετινγκ. Οι τιμές εμφανίζονται στην οθόνη επισκόπησης, για 
παράδειγμα: ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.

Εύρος ανοχής

Καμπυλότητα +/- 0,1 D

Παχυμετρία +/- 10 µm
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14 Καθαρισμός, απολύμανση και συντήρηση

Ο καθαρισμός και η απολύμανση της συσκευής Pentacam® AXL Wave περι-
γράφονται σε αυτό το κεφάλαιο.

Δεν απαιτείται αποστείρωση.

 Λάβετε υπόψη τις περιγραφές προϊόντος και τα εγχειρίδια οδηγιών χρή-
σης των προϊόντων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε για τη φρο-
ντίδα, τον καθαρισμό και την απολύμανση της μονάδας ή/και των
παρελκομένων της.

 Μην καθαρίζετε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave με διαβρωτικά, απο-
ξεστικά απορρυπαντικά ή απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο ή αιχ-
μηρά εργαλεία καθαρισμού.

☞

Καθαρίζετε περιοδικά το γυάλινο κάλυμμα για να διατηρήσετε την υψηλή ακρί-
βεια μέτρησης της συσκευής Pentacam® AXL Wave και για να αποφύγετε
δυσλειτουργίες. Εάν η πρώτη δοκιμαστική μέτρηση δείξει μια κορυφή στα 39
mm, θα εμφανιστεί ένα ανάλογο μήνυμα, βλ. ενότητα 13, σελίδα 59.

14.1 Καθαρισμός

Προσοχή

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση που η συσκευή Pentacam® AXL
Wave δεν έχει αποσυνδεθεί εντελώς από το ηλεκτρικό δίκτυο για τον καθαρι-
σμό.

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave, ενότητα 7.3,
σελίδα 19.

 Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό φις πριν από τον καθαρισμό. Όταν αποσυν-
δέετε ηλεκτρικές συνδέσεις, τραβάτε το αντίστοιχο φις και όχι το καλώδιο.

Απαιτούμενα υλικά:

 Αντιστατικό καθαριστικό 

 Απορρυπαντικό για βαμμένες επιφάνειες: Ισομερές μείγμα αλκοόλης και
αποσταγμένου νερού, κατά περίπτωση με μερικές σταγόνες απορρυπα-
ντικού οικιακής χρήσης

 Μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια

 Καθαρισμένος πεπιεσμένος αέρας

 Απορρυπαντικό για ακρυλικό γυαλί του εμπορίου

Χρονικά διαστήματα καθαρισμού

 Καθαρίζετε τα στοιχεία της συσκευής Pentacam® AXL Wave μία φορά
τον μήνα ή όταν είναι απαραίτητο.
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Καθαρισμός του περιβλήματος

 Είναι καλύτερο να καθαρίζετε τις επιφάνειες του περιβλήματος με μαλακό
πανί και αντιστατικό καθαριστικό.

 Σκουπίζετε τυχόν κατάλοιπα από τις βαμμένες επιφάνειες με μείγμα για
βαμμένες επιφάνειες.

Καθαρισμός του υποσιάγωνου και του στηρίγματος μετώπου

 Βεβαιωθείτε ότι δεν εισχωρεί υγρό σε οποιαδήποτε από τα ανοίγματα της
συσκευής Pentacam® AXL Wave.

Μην χρησιμοποιείτε υγρό από κουτιά αερολυμάτων.

 Καθαρίζετε το υποσιάγωνο και το στήριγμα μετώπου με υγρό σαπούνι (ή
αλκοόλη, εάν είναι υπερβολικά βρώμικα).

 Χρησιμοποιείτε βρεγμένο πανί που δεν αφήνει χνούδια.

Καθαρισμός τις φωτιζόμενης σχισμής

Τα οπτικά στοιχεία που φωτίζουν τη σχισμή και ο φακός μπροστά από την
κάμερα είναι εξαρτήματα ακριβείας και ευαίσθητα στην πίεση. Οι επιφάνειες
αυτών των εξαρτημάτων είναι ευαίσθητες στα γδαρσίματα.

Σημείωση

Όταν καθαρίζετε τη φωτιζόμενη σχισμή, μην χρησιμοποιείτε πανί ή άλλα μέσα
καθαρισμού.

 Καθαρίζετε προσεκτικά το κέντρο της φωτιζόμενης σχισμής με καθαρι-
σμένο πεπιεσμένο αέρα.

 Καθαρίζετε τον φακό μπροστά από την κάμερα με στεγνό πανί που δεν
αφήνει χνούδια.

 Καθαρίζετε το ακρυλικό γυαλί με απορρυπαντικό του εμπορίου.

14.2 Απολύμανση
 Σύσταση: Χρησιμοποιείτε πανάκια απολύμανσης κατάλληλα για ιατρικές

συσκευές, π.χ.:

Mikrozid sensitive wipes premium. Εταιρεία Schülke & Mayr
Softpack 48 τεμαχίων/αριθ. προϊόντος 165711
Schülke & Mayr GmbH. Τηλ.: +4940521000/Φαξ: +494052100318
E-Mail@schuelke.com. www.schuelke.com
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Pentacam® AXL Wave (G/70020/EL 0220 Rev01) 65 / 85



14  Καθαρισμός, απολύμανση και συντήρηση
Σημείωση

Πρόκληση ζημιών στον εξοπλισμό από το απολυμαντικό διάλυμα

Το απολυμαντικό διάλυμα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της
συσκευής όταν ψεκάζεται απευθείας σε αυτήν.

 Ψεκάζετε το απολυμαντικό διάλυμα σε ένα πανί καθαρισμού, μην το
ψεκάζετε απευθείας στη συσκευή.

 Απολυμαίνετε το στήριγμα μετώπου μετά από κάθε εξέταση.

 Εάν δεν χρησιμοποιείτε χαρτί για το υποσιάγωνο, να το απολυμαίνετε
μετά από κάθε εξέταση.

14.3 Συντήρηση
Για να διατηρήσετε την υψηλή ακρίβεια μέτρησης της συσκευής Pentacam® 
AXL Wave, η εταιρεία OCULUS Optikgeräte GmbH συνιστά να διεξάγετε σέρ-
βις συντήρησης ανά δύο έτη ή ύστερα από 25.000 σαρώσεις. Εμφανίζεται ένα 
σχετικό μήνυμα.

Μέσω ημερήσιου αναπτυσσόμενου παραθύρου:

Στις ρυθμίσεις, βλ. Οδηγίες χρήστη:

Στο μενού σάρωσης, ενότητα 10, σελίδα 28:

Εικ. 14-1: Ημερήσιο αναπτυσσόμενο παράθυρο

Εικ. 14-2: Ημερομηνία του επόμενου σέρβις και αριθμός των εξετάσεων που έχουν διεξαχθεί

Εικ. 14-3: Προκαταρκτική ενημέρωση (3 μήνες νωρίτερα) 
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Σε εξετάσεις (αποθηκεύεται):

Αναθέτετε τον έλεγχο της συσκευής Pentacam® AXL Wave στο τμήμα σέρβις 
της εταιρείας μας ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών από αόρατη ακτινοβολία λέιζερ

Η συσκευή Pentacam® AXL Wave περιλαμβάνει λέιζερ κατηγορίας 1 κατά το 
πρότυπο IEC 60825-1: 2014. Αυτό είναι ένα έγκλειστο σύστημα λέιζερ. Όταν 
ανοίξει το κάλυμμα της συσκευής Pentacam® AXL Wave, ενδέχεται να εκτε-
θείτε σε αόρατη ακτινοβολία λέιζερ κατηγορίας 3R (5 mW).

 Μην ανοίγετε ποτέ τη μονάδα.

 Αποκλειστικά για εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις: Κατά την εκτέ-
λεση εργασιών συντήρησης, αποφεύγετε να κοιτάτε απευθείας τη δέσμη
ακτινών λέιζερ.

Εικ. 14-4: Ενημέρωση προγραμματισμένου σέρβις

Εικ. 14-5: Σύμβολο για την εκτέλεση συντήρησης
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14.4 Τοποθέτηση χαρτιού στο υποσιάγωνο
Εάν θέλετε να τοποθετήστε καινούργιο χαρτί στο υποσιάγωνο, ακολουθήστε 
αυτές τις οδηγίες:

 Βγάλτε τους δύο πείρους (1) από το υποσιάγωνο.

 Τοποθετήστε το χαρτί του υποσιάγωνου (2) έτσι, ώστε οι οπές του χαρ-
τιού και εκείνες στο υποσιάγωνο (3) να είναι ευθυγραμμισμένες.

 Εισαγάγετε τους δύο πείρους (1) στο υποσιάγωνο.

1 Πείροι 3 Υποσιάγωνο
2 Χαρτί για το υποσιάγωνο
Εικ. 14-6: Στερέωση χαρτιού στο υποσιάγωνο

1

3

2
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15 Αντιμετώπιση σφαλμάτων

Προσοχή

Εάν προκύψει κάποιο σφάλμα που δεν είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε ακο-
λουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, επισημάνετε τη συσκευή ως «εκτός λειτουρ-
γίας» και επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της εταιρείας μας ή έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Σφάλμα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση

Αφού εκκινήσετε το πρόγραμμα 
Pentacam® AXL Wave (ενότητα 9, 
σελίδα 24), εμφανίζεται το 
παρακάτω πλαίσιο διαλόγου: «No 
communication with Pentacam!» 
(Δεν υπάρχει επικοινωνία με τη 
συσκευή Pentacam!).

Δεν παρέχεται ρεύμα στον προσαρ-
μογέα ρεύματος.

Ελέγξτε αν είναι αναμμένη η ενδει-
κτική λυχνία στο τροφοδοτικό. Εάν 
όχι, συνδέστε το τροφοδοτικό με το 
ηλεκτρικό δίκτυο.

Το καλώδιο σύνδεσης της συσκευής 
Pentacam® AXL Wave δεν έχει συν-
δεθεί σωστά.

Ελέγξτε αν

 το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύμα-
τος έχει συνδεθεί σωστά στη
συσκευή Pentacam® AXL
Wave.

 η μπλε σχισμοειδής λυχνία είναι
ορατή στο μενού σάρωσης
(ενότητα 10, σελίδα 28). 

 έχει συνδεθεί σωστά ο σύνδε-
σμος USB.

Προβλήματα λογισμικού/υλισμικού Απενεργοποιήστε τη συσκευή 
Pentacam® AXL Wave και επανεκκι-
νήστε τον υπολογιστή. Ενεργοποιή-
στε τη συσκευή Pentacam® AXL 
Wave μόλις ενεργοποιηθεί η Διαχεί-
ριση δεδομένων ασθενή. Όταν εκκι-
νείτε το πρόγραμμα Pentacam® AXL 
Wave, πρέπει να εμφανιστεί το 
μήνυμα «Load Bootloader» (Φόρ-
τωση προγράμματος φόρτωσης εκκί-
νησης).

Επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις ή 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
της περιοχής σας.
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16 Μεταφορά και αποθήκευση

Η συσκευή Pentacam® AXL Wave πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να 
συσκευαστεί σωστά προτού μεταφερθεί ή αποθηκευτεί.

16.1 Πληροφορίες για τη μεταφορά και την αποθήκευση

Αποθήκευση

Μεταφορά

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -10 – +55 °C

Σχετική υγρασία, συμπεριλαμβανομένης συμπύκνωσης 10 – 95%

Εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης 700 – 1060 hPa

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -40 – +70 °C

Σχετική υγρασία, συμπεριλαμβανομένης συμπύκνωσης 10 – 95%

Εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης 500 – 1060 hPa
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16.2 Αποσυναρμολόγηση
 Τερματίστε την τρέχουσα συνεδρία.

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή/φορητό υπολογιστή και
τον προσαρμογέα ρεύματος. 

 Χαλαρώστε τον βιδωτό σύνδεσμο του καλωδίου Y και βγάλτε τον.

Τραβάτε μόνο από τα φις, όχι τα καλώδια.

16.3 Μεταφορά και αποθήκευση

Προσοχή

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό από εσφαλμένη μεταφορά ή απο-
θήκευση

 Αποφεύγετε πλήγματα, κραδασμούς και ρύπανση.

 Αποφεύγετε υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία.

 Μεταφέρετε με προσοχή τη συσκευή Pentacam® AXL Wave. 

 Μην κρατάτε τη συσκευή από τον μοχλό joystick για να τη μεταφέρετε.

 Αποθηκεύετε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave σύμφωνα με τις συνθή-
κες αποθήκευσης.

 Αποφεύγετε την τοποθέτηση κοντά σε θερμαντήρες και σε μέρη με υγρα-
σία.

Εικ. 16-1: Αποσυναρμολόγηση
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17 Απόρριψη

Σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και τον γερμανικό νόμο για τη διάθεση στην 
αγορά, την επιστροφή και την περιβαλλοντικά συμβατή απόρριψη μεταχειρι-
σμένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, αυτές οι συσκευές πρέπει να 
ανακυκλώνονται και δεν επιτρέπεται η απόρριψή τους στα οικιακά απορρίμ-
ματα.

 Απορρίψτε τη συσκευή Pentacam® AXL Wave με κατάλληλο τρόπο.

18 Όροι εγγύησης και σέρβις

18.1 Όροι εγγύησης
Λάβετε υπόψη τους παρακάτω όρους εγγύησης:

 Πριν από και κατά τη χρήση της συσκευής, είναι σημαντικό να λαμβάνετε
υπόψη το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας.

 Σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς, δικαιούστε εγγύηση για τη
συσκευή Pentacam® AXL Wave. 

 Εάν έχουν γίνει τροποποιήσεις στη συσκευή Pentacam® AXL Wave από
μη εξουσιοδοτημένα άτομα, όλες οι αξιώσεις εγγύησης καθίστανται άκυ-
ρες. Οι ακατάλληλες τροποποιήσεις και επισκευές ενδέχεται να προκαλέ-
σουν σημαντικούς κινδύνους για τους χρήστες και τους ασθενείς. 

 Κάθε αξίωση εγγύησης καθίσταται επίσης άκυρη σε περίπτωση που μη
εξουσιοδοτημένα άτομα παραποιήσουν το παρεχόμενο υλισμικό και
λογισμικό υπολογιστή.

 Οποιαδήποτε ζημιά από τη μεταφορά πρέπει να αναφερθεί αμέσως στη
μεταφορική εταιρεία. Ζητήστε την καταγραφή των ζημιών κατά τη μετα-
φορά από τη φορτωτική, έτσι ώστε η διεκπεραίωση της ένστασης και η
αποζημίωση των ζημιών να μπορεί να διευθετηθεί με τακτικό τρόπο.

 Γενικά, ισχύουν οι όροι συναλλαγών και αποστολής της εταιρείας μας
κατά την ημερομηνία της αγοράς.
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18.2 Ανάληψη ευθύνης για λειτουργίες και ζημιές
Η εταιρεία OCULUS αποδέχεται αποκλειστικά ευθύνη για την ασφάλεια, την 
αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα της συσκευής Pentacam® AXL Wave, όταν 
η μονάδα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον εξοπλισμό σύμφωνα με το παρόν εγχει-
ρίδιο οδηγιών χρήσης.

 Δεν υπάρχουν εξαρτήματα επί ή εντός της συσκευής Pentacam® AXL
Wave που χρήζουν συντήρησης ή επισκευής από τον χρήστη. Σε περί-
πτωση εκτέλεσης εργασιών συναρμολόγησης, τροποποιήσεων, προ-
σαρμογών, επισκευών, αλλαγών ή σέρβις από μη εξουσιοδοτημένο
προσωπικό ή σε περίπτωση εσφαλμένης συντήρησης ή χειρισμού της
συσκευής Pentacam® AXL Wave, καθίσταται άκυρη κάθε ευθύνη της
εταιρείας OCULUS.

 Σε περίπτωση εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών από εξουσιο-
δοτημένο προσωπικό, ζητήστε πιστοποίηση της έκτασης και του τύπου
της επισκευής και, εάν χρειάζεται, των αλλαγών των βασικών τιμών ή του
εύρους λειτουργίας από τον τεχνικό σέρβις. Αυτή η πιστοποίηση πρέπει
να περιλαμβάνει την ημερομηνία εκτέλεσης και μια δήλωση της εταιρείας
που έχει αναλάβει την εργασία, με υπογραφή.

 Κατόπιν αιτήματος, η εταιρεία OCULUS διαθέτει στον τεχνικό σέρβις
έναν κατάλογο των ανταλλακτικών και πρόσθετο περιγραφικό υλικό για
τον σκοπό αυτό. 

 Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γνήσια εξαρτήματα
OCULUS.

18.3 Κατασκευαστής και διεύθυνση σέρβις
Συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα σέρβις της εταιρείας 
μας ή από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας. 

Κατασκευαστής και διεύθυνση σέρβις:

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
35582 Wetzlar
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τηλ.: +49 641 2005-0
Φαξ: +49 641 2005-255
E-mail: export@oculus.de
www.oculus.de
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19 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός μέτρησης

Εύρος μέτρησης

Προσαρμογέας ρεύματος

Κάμερα Ψηφιακή κάμερα CMOS

Πηγή φωτισμού Μπλε λυχνία LED (475 nm, χωρίς υπεριώδη
ακτινοβολία)

Επεξεργαστής DSP με 2746 εκατ. υπολογισμών κινητής
υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο

Ταχύτητα 100 εικόνες σε 2 δευτερόλεπτα
(Σάρωση ακριβείας κερατοειδούς χιτώνα)

Διαστάσεις Π x Β x Υ 
(κεφαλή μέτρησης)

278 x 320 προς 400 x 502 προς 532 mm

Βάρος Pentacam® AXL 
Wave (κεφαλή μέτρησης)

9,0 kg

Καμπυλότητα 3 έως 38 mm
9 έως 99 D

Ακρίβεια ± 0,1 D

Επαναληψιμότητα ± 0,1 D

Απόσταση εργασίας 80 mm

Αξονικό μήκος
Επαναληψιμότητα 

14 έως 40 mm
± 30 µm

Διάθλαση -12 D έως + 6 D (κόρη 7 mm)

Προσαρμογέας ρεύματος HEMG 49 
(05150150)

Σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο 90 - 264 V AC

Συχνότητα 47 – 63 Hz

Ρεύμα εισόδου, μέγ. 85 VA

Τάση εξόδου 24 V DC

Ασφάλειες Ενσωματωμένη διακοπή υπε-
ρέντασης
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Τροφοδοσία ρεύματος Pentacam® AXL Wave

Άλλες πληροφορίες

Ταξινόμηση κατά το πρότυπο IEC 60601 - 1

Απαιτήσεις περιβάλλοντος λειτουργίας

Συνθήκες αποθήκευσης

Συνθήκες μεταφοράς

Τάση εξόδου 24 V DC

Μέγ. κατανάλωση ρεύματος 35 W

Αντενδείξεις Καμία γνωστή

Αναμενόμενος κύκλος ζωής Έως 10 έτη

Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία Κατηγορία προστασίας 2

Επίπεδο προστασίας από ηλεκτροπληξία Τύπος B

Επίπεδο προστασίας από επιβλαβή εισχώ-
ρηση νερού

IP20

Θερμοκρασία +10 – +35 °C

Υγρασία 30 – 90%

Ατμοσφαιρική πίεση 800 – 1060 hPa

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -10 – +55°C

Σχετική υγρασία, συμπεριλαμβανομένης 
συμπύκνωσης

10 – 95%

Εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης 700 – 1060 hPa

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -40 – +70 °C

Σχετική υγρασία, συμπεριλαμβανομένης 
συμπύκνωσης

10 – 95%

Εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης 500 – 1060 hPa
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Υπολογιστής

Χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου 
DIN EN 60950/IEC62368.

CE σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ 93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα

Η μονάδα είναι προϊόν κατηγορίας IIa.

Διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης: 93/42/ΕΟΚ, παράρτημα II εξαιρουμένης 
της ενότητας 4.

Ταξινόμηση κατά το πρότυπο IEC 60825-1: 2001 και IEC 60825-1: 2014

Συνιστώμενες προδιαγρα-
φές υπολογιστή

CPU Intel Core i5-6600, 1 TB HDD,

8 GB RAM, MS Windows® 10,
Διεπαφή USB (2.0)

Η μονάδα περιλαμβάνει λέιζερ κατηγορίας 1 με ταξινόμηση SLED

Μέγιστη τιμή εξόδου ακτινοβολίας λέιζερ 0,7 mW

Διάρκεια μεμονωμένου παλμού
Αριθμός παλμών ανά εξέταση

520 ms
6x

Μήκος κύματος 880 nm
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20 Παράρτημα

20.1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
Ο ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός υπόκειται σε ειδικές προκαταρκτικές απαι-
τήσεις όσον αφορά στην ΗΜΣ και πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποι-
είται σύμφωνα με τις οδηγίες ΗΜΣ που περιλαμβάνονται στα συνοδευτικά 
έγγραφα.

Δεν χρειάζεται να λαμβάνονται ειδικά μέτρα για τις συσκευές και τα συστήματα 
OCULUS.

Φορητές και κινητές συσκευές ραδιοεπικοινωνιών μπορούν να προκαλέσουν 
παρεμβολές σε ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές.

Κατασκευάζεται λαμβάνοντας υπόψη την επιτρεπόμενη υποβάθμιση 
κατά τη δοκιμή ΗΜΣ ή ως συνέπεια αυτής, χωρίς να υποβαθμίζεται η 
βασική ασφάλεια: 

 Μια σύντομη διακοπή της σύνδεσης USB κατά την εξέταση είναι επιτρε-
πτή, επειδή δεν επηρεάζει τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την παρατήρηση.

Προσοχή

Η χρήση παρελκομένων, μορφοτροπέων και καλωδίων που δεν καθορίζονται 
από την εταιρεία OCULUS (π.χ. ως ανταλλακτικά) ενδέχεται να έχει ως αποτέ-
λεσμα αυξημένες εκπομπές ή την περιορισμένη ατρωσία της συσκευής 
Pentacam® AXL Wave.

 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια παρελκόμενα, μορφοτροπείς και
καλώδια που καθορίζονται από την εταιρεία OCULUS. 

Η χρήση παρελκομένων, μορφοτροπέων και καλωδίων που καθορίζονται από
την εταιρεία OCULUS με συσκευές εκτός της συσκευής Pentacam® AXL Wave
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες εκπομπές ή την περιορισμένη
ατρωσία της άλλης συσκευής.

 Μην χρησιμοποιείτε τα παρελκόμενα, τους μορφοτροπείς και τα καλώδια
που καθορίζει η εταιρεία OCULUS με συσκευές εκτός της Pentacam®
AXL Wave. 
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Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60601-1-2. 6.1 και 
6.2, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τύποι εξοπλισμού, παρελκομέ-
νων, προσαρμογέων ρεύματος και καλωδίων.

Αριθμός παραγ-
γελίας

Περιγραφή

70020 Pentacam® AXL Wave

05200320 Καλώδιο με φις, πρότυπο 
ΕΕ

2,5 m 

05200210 
(110 Volt)

Καλώδιο με φις, πρότυπο 
ΗΠΑ

2,5 m

05150150 Προσαρμογέας ρεύματος 
HEMG 49

24 V, 2,1 A

027010011092

027010011094

027010011096

Καλώδιο Y 2 m

4 m

6 m
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20.2 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή - 
Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία για τη συσκευή Pentacam® 
AXL Wave 

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή για τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
IEC 60601-1-2: 2015, με βάση τον πίνακα 1

Η συσκευή OCULUS Pentacam® AXL Wave προορίζεται για χρήση στο παρακάτω αναφερόμενο ηλεκτρομαγνητικό 
περιβάλλον. Ο χρήστης της συσκευής Pentacam® AXL Wave πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτή θα χρησιμοποιείται σε 
τέτοιο περιβάλλον.

Έλεγχος εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - οδηγίες

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων 
CISPR 11

Ομάδα 1 Η συσκευή Pentacam® AXL Wave χρησιμοποιεί ενέργεια 
ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική της λειτουργία. Για 
τον λόγο αυτό, οι δικές της εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων είναι 
πολύ χαμηλές και δεν θεωρείται πιθανό να προκαλέσουν 
παρεμβολές σε παρακείμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εκπομπές υψηλής συχνότητας 
CISPR 11

Κατηγορία B

Εκπομπές αρμονικών 
IEC 61000-3-2

Κατηγορία A

Διακυμάνσεις τάσης/
εκπομπές τρεμοσβήματος 
IEC 61000-3-3

συμμορφώνεται
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Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία, IEC 60601-1-2: 2015, με βάση τον πίνακα 4

Έλεγχος ατρωσίας Επίπεδο ελέγχου 
IEC 60601

Επίπεδο συμμόρ-
φωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - 
οδηγίες

Ηλεκτροστατική εκκένωση
(ESD) 
IEC 61000-4-2

± 8 kV μέσω επαφής 
± 15 kV μέσω αέρα 

± 8 kV 
± 15 kV 

Τα δάπεδα θα πρέπει να κατασκευά-
ζονται από ξύλο ή σκυρόδεμα ή να 
καλύπτονται με κεραμικά πλακίδια. 
Εάν το δάπεδο καλύπτεται με συνθε-
τικό υλικό, η σχετική υγρασία πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 30%.

Συχνότητα ρεύματος (50/60 Hz) 
μαγνητικό πεδίο 
IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz ή 60 Hz

30 A/m
50 Hz ή 60 Hz

Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ρεύ-
ματος πρέπει να εμπίπτουν στα χαρα-
κτηριστικά επίπεδα μιας συνήθους 
θέσης σε ένα σύνηθες εμπορικό ή 
νοσοκομειακό περιβάλλον.

Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία, IEC 60601-1-2: 2015, με βάση τον πίνακα 5, 8

Ηλεκτρικά γρήγορα μεταβατικά φαινό-
μενα/απότομες εκφορτίσεις
IEC 61000-4-4

± 2 kV για καλώδια 
τροφοδοσίας ρεύμα-
τος
συχνότητα επανάλη-
ψης 100 kHz
± 1 kV για γραμμές 
εισόδου/εξόδου

± 2 kV
-----------------
± 1 kV

Η ποιότητα του ρεύματος δικτύου πρέ-
πει να είναι εκείνη ενός συνήθους 
εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλ-
λοντος.

Υπέρταση 
IEC 61000-4-5

± 1 kV 
γραμμής(ές) προς 
γραμμή(ές)
± 2 kV 
γραμμή(ές) προς γεί-
ωση

± 1 kV
διαφορική λειτουρ-
γία 
± 2 kV
γραμμή(ές) προς γεί-
ωση

Η ποιότητα του ρεύματος δικτύου πρέ-
πει να είναι εκείνη ενός συνήθους 
εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλ-
λοντος.

Πτώσεις τάσης, σύντομες διακοπές και 
διακυμάνσεις τάσης σε γραμμές εισό-
δου τροφοδοσίας ρεύματος 
IEC 61000-4-11

0% Uτ, 1/2 περίοδος 
σε 0, 45, 90, 135, 
180, 225, 270 και 
315 μοίρες

0% Uτ, 1 περίοδος 
και 
70% Uτ, 25/30 περί-
οδοι 
Μονοφασικό: σε 0 
μοίρες

0% Uτ, 250/300 
περίοδοι

0% Uτ, 1/2 περίοδος 
σε 0, 45, 90, 135, 
180, 225, 270 και 
315 μοίρες

0% Uτ, 1 περίοδος 
και 
70% Uτ, 25/30 περί-
οδοι 
Μονοφασικό: σε 0 
μοίρες

0% Uτ, 250/300 
περίοδοι

Η ποιότητα του ρεύματος δικτύου πρέ-
πει να είναι εκείνη ενός συνήθους 
εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλ-
λοντος. Εάν ο χρήστης της συσκευής 
Pentacam® AXL Wave χρειάζεται τη 
συνέχιση της λειτουργίας κατά τη δια-
κοπή ρεύματος, συνιστάται η τροφο-
δοσία της συσκευής Pentacam® AXL 
Wave από τροφοδοτικό αδιάλειπτης 
παροχής ή μπαταρία.

Σημείωση: Η τιμή Uτ είναι η τάση εναλλασσόμενου ρεύματος δικτύου πριν από την εφαρμογή του επιπέδου ελέγχου.
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Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία, IEC 60601-1-2: 2015, με βάση τον πίνακα 4, 5

Έλεγχος ατρω-
σίας

IEC 60601
επίπεδο ελέγχου

Επίπεδο συμμόρ-
φωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες

Αγώγιμη ραδιο-
συχνότητα 
IEC 61000-4-6

Ακτινοβολού-
μενη ραδιοσυ-
χνότητα 
IEC 61000-4-3 

3 Veff
150 KHz έως 
80 Mhz

6 V σε ζώνες συχνό-
τητας ISM και ερα-
σιτεχνικής 
ραδιοφωνίας μεταξύ 
150 kHz και 80 MHz

80% AM σε 1 kHz

3 V/m
80 MHz έως 
2,7 GHz
80% AM σε 1 kHz

Veff = 3 V 

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός ραδιοεπικοινω-
νιών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση 
από οποιοδήποτε μέρος της συσκευής Pentacam® 
AXL Wave, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, 
μικρότερη από τη συνιστώμενη απόσταση διαχωρι-
σμού, που υπολογίζεται με την εξίσωση που ισχύει 
για τη συχνότητα του πομπού.

Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού

80 MHz έως 800 MHz

800 MHz έως 2,5 GHz

όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου 
του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευ-
αστή του πομπού και d η συνιστώμενη απόσταση 
διαχωρισμού σε μέτρα (m).

Η ισχύς πεδίου από σταθερούς πομπούς ραδιοσυ-
χνοτήτων, όπως προσδιορίζεται σε μια ηλεκτρομα-
γνητική έρευνα τοποθεσίας (α), πρέπει να είναι 
μικρότερη από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε 
εύρος συχνοτήτων (β).

Παρεμβολές ενδέχεται να προκύψουν στο περιβάλ-
λον του εξοπλισμού που επισημαίνεται με το παρα-
κάτω σύμβολο:

Σημείωση 1:

Σημείωση 2:

Στα 80 Hz και στα 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.

Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων επη-
ρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση σε κατασκευές, αντικείμενα και άτομα.

α. Τιμές ισχύος πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως οι σταθμοί βάσης ραδιοτηλεφώνων (κινητά/ασύρματα) και επίγειες κινητές ραδιοεπικοι-
νωνίες, ερασιτεχνικός ραδιοεξοπλισμός, ραδιοφωνικές εκπομπές AM και FM και τηλεοπτικές εκπομπές δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά 
με ακρίβεια. Για την αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος από σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, πρέπει να εξεταστεί η διε-
ξαγωγή ηλεκτρομαγνητικής έρευνας της τοποθεσίας. Εάν η μετρούμενη ισχύς πεδίου στην τοποθεσία που χρησιμοποιείται η συσκευή 
Pentacam® AXL Wave υπερβαίνει το παραπάνω σχετικό επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων, η συσκευή Pentacam® AXL Wave θα πρέ-
πει να παρατηρηθεί προκειμένου να επαληθευτεί η κανονική λειτουργία της. Εάν διαπιστωθεί ανώμαλη απόδοση, ενδέχεται να απαιτηθούν 
περαιτέρω μέτρα, όπως επαναπροσανατολισμός ή τοποθέτηση της συσκευής Pentacam® AXL Wave σε άλλη θέση.

β. Στο εύρος συχνοτήτων από 150 KHz έως 80 MHz, οι τιμές ισχύος πεδίου πρέπει να είναι κάτω από 3 V/m.

d 3 5,
V1 

--------- P=

d 3 5,
E1 

--------- P=

d 7
E1 

--------- P=
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Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού 
εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών και της συσκευής Pentacam® AXL Wave, IEC 60601-1-2:2007,
πίνακας 6

Η συσκευή Pentacam® AXL Wave προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, στο οποίο οι διαταραχές 
ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων είναι ελεγχόμενες. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής Pentacam® AXL Wave 
μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση 
μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών (πομποί) και της συσκευής Pentacam® AXL Wave 
όπως συνιστάται παρακάτω, ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.

Ονομαστική μέγιστη ισχύς 
εξόδου του πομπού

W

Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού σε m

150 KHz έως 80 Mhz

d= 1,2 √P

80 MHz έως 800 MHz

d= 1,2 √P

800 MHz έως 2,5 GHz

d= 2,3 √P

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

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,80 3,80 7,3

100 12 12 23

Για πομπούς με ονομαστική μέγιστη ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρι-
σμού d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση με την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού, 
όπου P είναι η μέγιστη τιμή ισχύος εξόδου του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:  Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ 2:  Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση σε κατασκευές, αντικείμενα και άτομα.
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20.3 Περιγραφή της σύνδεσης

Pentacam® AXL Wave

Καλώδιο Y

Υπολογιστής/PC/

Προσαρμογέας τροφοδοσίας ρεύματος
(05150150)

Σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο

φορητός υπολογιστής
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20.4 Δελτίο τεχνικών στοιχείων HEMG 49-S240210-7 (05150150)

-7-

H HiTRON 
UNIVERSAL INPUT AC-DC MEDICAL & ITE APPLICATION 
EXTERNAL DESKTOP SWITCHING ADAPTER 48-50 WATTS 
GREEN POWER SINGLE OUTPUT HEMG49 SERIES 

FEATURES: 
ACCOMMODATE UNIVERSAL AC INPUT 
MEET MEDICAL STANDARDS IEC60601-1 
& ITE STANDARDS IEC60950-1 
EMI MEET EN 55011 & EN55022 / 
FCC CLASS B 
MEET ENERGY STAR LEVEL V & 
CEC LEVEL IV 
CE MARKING COMPLIANCE 

OUTPUT SPECIFICATION 
Output Voltage: See Ratings Chart. 

Output Current: See Ratings Chart. 

Output Wattage: Typical 48-50Watts. 

Output Connector & Cord: Optional. 

Line Regulation: Typical 0.1%. 

Load Regulation: Typical ±1.5-3.0%. 

Noise & Ripple: 1.0% peak to peak. 

OVP: Built-in by latch circuit. 

Adjustability: Factory set. 

Over Current Protection (OCP):
Fully protected against output overload and short circuit.

The PSU will shut down after OCP is activated.  

Consult the factory for OCP setting.

GENERAL SPECIFICATION 
Efficiency: Typical 87%-88% (various with the output  

voltage)

Switching Frequency: Typical 65KHz. 

Circuit Topology: Fixed Frequency Flyback circuit.

Transient Response: Output voltage returns in less than 

5.5mS following a 50% load change. 

Safety Standard: Meet Medical IEC60601-1 & ITE  

IEC60950-1, Class I for DT7(C14) or Class II for DT8(C8) 

Operating Temperature: 0°C to +40°C.

Storage Temperature: -20 to +85°C.

Cooling: Free air convection.

Construction: Impact resistant thermo-plastic 

enclosure case. 

Power Density: 3.14-3.27Watts. / Cubic inch.

Desktop Format.
NOTE: (1) All measurements are at nominal input, full load, and +25°C unless otherwise specified. 

(2) Load regulation is measured at 115Vac or 230Vac in percentage to indicate the change in output voltage as the load varied from half load to full load ( %).

(3) The exact obtainable load regulation depends upon the output cord selected and load current. 

(4) Due to requests in market and advances in technology, specifications subject to change without notice.

For the details of safety approval, please consult the factory.

SPECIFICATION 
INPUT SPECIFICATION 
Input Voltage: Typical 90-264Vac. 

Input Connector: 3 pole AC inlet IEC320-C14(DT7) / 

2 pole AC inlet IEC320-C8(DT8). 

Input Frequency: 47-63Hz. 

Inrush Current: 12Arms (52Apk) at 230Vac.

Input Current: Typical 0.91A at 115Vac/ 0.57A at 230Vac.

Dielectric Withstand: Meet IEC60601-1 & IEC60950-1. 

EMI: Meet EN55011 & EN55022 / FCC Class B. 

Hold-up Time: Typical 12mS at 115Vac. 

Typical 70mS at 230Vac. 

Over Temp. Protection: Optional (NTC circuit). 

Earth Leakage Current (Class I) : Less than 0.3 mA. 

Touch Leakage Current (Class I & II) :Less than 0.1mA.

No Load Power: Less than 0.3W at 230Vac
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OUTPUT VOLTAGE / CURRENT RATINGS CHART 

MECHANICAL DIMENSIONS: MM [INCHES]         WEIGHT: 373.0g (13.2 Oz.) 

SINGLE OUTPUT 
MODEL NO. AC INLET O/P VOLTAGE O/P CURRENT 

HEMG49-S120400-7 IEC320-C14(DT7) 12.0Vdc 4.0A 

HEMG49-S120400-8 IEC320-C8(DT8) 12.0Vdc 4.0A 

HEMG49-S150330-7 IEC320-C14(DT7) 15.0Vdc 3.3A 

HEMG49-S150330-8 IEC320-C8(DT8) 15.0Vdc 3.3A 

HEMG49-S240210-7 IEC320-C14(DT7) 24.0Vdc 2.1A 

HEMG49-S240210-8 IEC320-C8(DT8) 24.0Vdc 2.1A 
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Pentacam® AXL Wave (G/70020/EL 0220 Rev01) 85 / 85



Κατασκευαστής και διεύθυνση σέρβις

Έδρα:
OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29 • 35582 Wetzlar • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τηλ. +49 641 2005-0 • Φαξ +49 641 2005-295
E-mail: export@oculus.de • www.oculus.de
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