GEBRUIKERSHANDLEIDING

HPLT High Power Klasse IV diodelaser 810 nm
HPL3, HPL7, HPL15 | ENEA 3, ENEA 7, ENEA 15

Versie oktober 2020

GEBRUIKERSHANDLEIDING
BELANGRIJK
• Lees zorgvuldig de volledige inhoud van deze gebruikershandleiding, inclusief de waarschuwingen voor
installatie, gebruik en onderhoud van dit medische apparaat.
• Dit apparaat en de bijbehorende instructies zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door medische
professionals die voldoende ervaring hebben opgedaan met het gebruik van lasertechnologie.
• Het onderhoud van deze apparatuur mag alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerde technici die
uitdrukkelijk geautoriseerd zijn door de fabrikant of bij een servicepunt aangegeven door de fabrikant.
Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de leverancier.
De informatie in deze gebruikershandleiding kan telkens weer geupdate worden.
De leverancier is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade aan dit apparaat.

GARANTIE
De garantie is van toepassing in overeenstemming met Richtlijn 1999/44 / EG van het Europees Parlement en
alleen op apparaten verkocht door de leverancier.
De fabrikant garandeert de afwezigheid van defecten, rekening houdend met de feitelijke technologische fase,
met betrekking tot het type apparaat en dit voor een periode van 2 (twee) jaar vanaf de aankoopdatum.
De fabrikant garandeert, in overeenstemming met de technische vereisten, de reparatie of vervanging van de
defecte onderdelen.
De defecte onderdelen worden vervangen onder garantie en de vervangen onderdelen worden eigendom van
De leverancier. De leverancier wijst elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade aan personen of
eigendommen in de volgende gevallen:
1. De laser of de onderdelen ervan worden niet gebruikt voor het beoogde doel;
2. De laser is eerder ter reparatie aangeboden aan een technicus die niet uitdrukkelijk is geautoriseerd door de
leverancier;
3. de door de leverancier geleverde accessoires / onderdelen zijn niet gebruikt;
4. er is niet voldaan aan de vereisten met betrekking tot het gebruik en onderhoud van de laser in deze
handleiding.
De garantie sluit transportschade, onjuist gebruik of nalatigheid uit.
De verzendkosten zijn voor rekening van de klant, de laser moet goed verpakt zijn (bij voorkeur in de originele
verpakking), samen met alle accessoires.
Mocht er zich tijdens de garantieperiode een defect voordoen, dan zal de leverancier het defect kosteloos
vergoeden in overeenstemming met de "Garantievoorwaarden".

Versie oktober 2020

2

GEBRUIKERSHANDLEIDING
INHOUDSOPGAVE
GARANTIE
SYMBOLEN
INLEIDING
HOOFDSTUK 1 VEILIGHEID
1.1 Inleiding
1.2 Symbolen
1.3 Risico's en voorzorgsmaatregelen
1.4 Labels voor laserveiligheid
1.4.1 Opmaak van labels
1.4.2 Betekenis van labels
1.4.3 Betekenis van symbolen en informatie op het typeplaatje
1.5 Veiligheidsuitrusting
1.5.1 Pincode voor gebruik
1.5.2 Mushroom button voor noodgevallen
HOOFDSTUK 2 ALGEMEEN
2.1 Technische gegevens
2.2 Overzicht van de laser
2.2.1 Overzicht voorpaneel
2.2.2 Overzicht rechter zijpaneel
2.2.3 Overzicht achterpaneel
2.3 Accessoires
HOOFDSTUK 3 INSTELLINGEN
3.1 Plaatsing van het apparaat
3.2 Aansluiting
3.3 Aansluiting van de fibers
HOOFDSTUK 4 BEDIENING
4.1 Introductie
4.2 De laser inschakelen en bedieningsinstellingen
4.2.1 Selectie laserprogramma's
4.2.1.1 Chirurgie
4.2.1.2 Therapeutische behandelingen
4.2.1.3 Persoonlijke instellingen
4.2.2 Hoofdmenu
4.2.2.1 Voorkeursinstellingen
4.2.2.2 Diagnoseprogramma
4.3 Stroomvoorziening
4.4 Helpmenu
HOOFDSTUK 5 KLINISCHE INFORMATIE
5.1 Algemene waarschuwingen
5.2 Indicaties
5.3 Laserinstellingen

Versie oktober 2020

3

Pag.
2
4
5
7
7
8
8
14
14
15
16
17
18
18
18
19
19
19
20
21
21
22
22
23
24
24
25
26
30
30
32
33
34
35
36
37
37
38
38
38
40

GEBRUIKERSHANDLEIDING
HOOFDSTUK 6 ONDERHOUD EN REINIGING
6.1 Onderhoud
6.2 Reiniging
INSTRUCTIES VOOR VERZENDING
Paklijst

44
44
44
45
45

SYMBOLEN GEBRUIKT OP HPLT LASER LABELS
Dit symbool duidt op gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten en
verwijst naar richtlijn 2012/19 / EU, gericht op de productie van afval door elektrische en
elektronische apparatuur (RAEE) en hergebruik, recycling en andere vormen van terugwinning
om de hoeveelheid afval te verminderen. Neem voor meer gedetailleerde informatie over
beschikbare inzamelsystemen contact op met de plaatselijke afvalverwijderingsdienst of de
winkel of het bedrijf waar de aankoop is gedaan. Adequate gesorteerde inzameling voor latere
recycling van de apparatuur, wanneer deze buiten gebruik is genomen, of voor
milieuvriendelijke verwijdering, zal bijdragen tot het voorkomen van mogelijke negatieve
effecten op het milieu en de gezondheid en zal het hergebruik van de materialen waarvan het
product is gemaakt, vergemakkelijken.
OPMERKING: De gebruiker is verantwoordelijk voor het afvoeren van de apparatuur aan het
einde van de levensduur via geschikte verwijderingskanalen.
Symbool: laserapparaat

Symbool: noodknop

Symbool: BF-beschermingsklasse tegen directe en indirecte contacten

Symbool: de gebruiker moet voor het eerste gebruik de gebruikershandleiding lezen

Symbool: aan-/uitschakelaar

Symbool: fabrikant van de laser
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Symbool: productiedatum van de laser
Symbool: De laser is gemaakt volgens de CE-referentienorm met de code van de aangemelde
instantie

0476

INLEIDING
De HPLT Laser is een multifunctioneel elektronisch apparaat, ontworpen voor toepassingen op medisch,
veterinair en therapeutisch gebied.
Het hoofdonderdeel van de lasermodule is een diode, bestaande uit een halfgeleiderchip van gallium, aluminium
en arseen (GaAlAs), geactiveerd of gevoed door een elektrische stroom die door de diode een
monochromatische, coherente en gecollimeerde straal produceert, die overgebracht wordt via een optische
fiber.
De HPLT Laser is een klasse IV diodelaser met een maximaal vermogen van 3, 7 of 15 Watt en een golflengte van
810 nm ± 10 nm (werkbundel) en een pilot beam (aanwijsstraal) in klasse 2 met een vermogen van 1 mW en een
golflengte van 635 ± 10 nm.
Deze specifieke golflengte heeft uitstekende hemostatische eigenschappen die worden bereikt door zijn hoge
absorptiecoëfficiënt in de hemoglobine en melanine en biedt aanzienlijke voordelen bij de behandeling van
zachte weefsels.
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Het laserhandstuk is ontwikkeld voor de medische sector. Dit apparaat produceert via een flexibele optische
fiber een continue of gepulseerde laserstraal met een maximum vermogen van 3, 7 of 15 Watt.
De laserstraal kan worden aangepast in vermogen, frequentie, ton en duur om het gewenste effect op de te
behandelen weefsels te bereiken.
De instelling van de vermogen- en duurparameters van de laserstraal is uiterst eenvoudig via het tablet
touchscreen te bedienen. De golflengte die door deze laser wordt geproduceerd, is een niet-ioniserende straling
die geen veranderingen in de celstructuur van het DNA veroorzaakt.
Voor patiënt- en gebruikersveiligheid heeft de laser verschillende mogelijkheden voor het stoppen van de
stroom van de laser: een directe noodknop en een aan-/uitschakelaar.

BELANGRIJK
Het wordt aangeraden, dat de gebruiker een training volgt voor een klasse IV laserapparaat.
HPLT LASER is uitsluitend bedoeld voor gebruik op medisch, veterinair, chirurgisch en therapeutisch gebied.
HPLT LASER mag alleen worden gebruikt door gediplomeerde zorgprofessionals.

BELANGRIJK
De keuze met betrekking tot de uit te voeren laserbehandeling valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid
van de zorgprofessional die de laser gebruikt.

De HPLT Laser is beschermd tegen elektrische schokken Type BF. De mechanische bescherming is IP20
(beschermd tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen groter dan 12.5 mm) en biedt geen
bescherming tegen het binnendringen van vloeistoffen en wordt gevoed door een lithium-ion batterij.
Het draadloze voetpedaal heeft een beschermingsgraad van IP25 (beschermd tegen het binnendringen van vaste
vreemde voorwerpen groter dan 12.5 mm en tegen spatwater).
Gebruik de laser niet op plaatsen waar explosiegevaar bestaat of in combinatie met explosieve stoffen, zoals
verdovende gassen die zuurstof bevatten.
Onjuist gebruik van de laser kan de patiënt en de gebruiker blootstellen aan gevaarlijke straling en/of het hele
fibersysteem beschadigen.
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De HPLT Laser bestaat uit een aluminium behuizing, een draadloos voetpedaal en een handstuk waarmee de
volgende specifieke toepassingen kunnen worden uitgevoerd:
•

LASER (810nm ± 10nm)

Hoofdstuk 1 VEILIGHEID
1.1 Inleiding
In deze gebruikershandleiding wordt het gebruik van de laser uitgelegd, dat uitsluitend bestemd is voor
zorgprofessionals.
De HPLT Laser is een klasse IV laser.
De gebruiker moet er voor elk gebruik voor zorgen dat de laser goed functioneert.

BELANGRIJK: Voordat u het laserapparaat gebruikt, raden wij u aan de gebruikers- en veiligheidsinstructies in
deze handleiding zorgvuldig te lezen.

BELANGRIJK: Oneigenlijk gebruik van bedieningselementen en aanpassingen of uitvoering van andere
procedures dan hierin beschreven, kunnen blootstelling aan gevaarlijke straling veroorzaken.
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1.2 Symbolen
De volgende symbolen en waarschuwingstekens worden in deze handleiding gebruikt om uw aandacht te
vestigen op de verschillende niveaus van gevaar en speciale instructies om dit te vermijden.

BELANGRIJK

Deze waarschuwing geeft speciale instructies aan die nuttig
kunnen zijn om de laser efficiënter te maken.

VOORZICHTIG

Deze waarschuwing geeft procedures aan die moeten worden
gevolgd om persoonlijke schade of schade aan de uitrusting te
voorkomen.

1.3 Risico’s en voorzorgsmaatregelen

BELANGRIJK
LASERSTRALEN
kunnen de ogen of de huid beschadigen.
Het is belangrijk om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen op het gebied van het gebruik van de laser:
- gebruik de laser in ruimtes die alleen voor dat doel bestemd zijn.
LAAT SERVICE EN ONDERHOUD VAN DE LASER ALLEEN AAN TECHNICI OVER DIE ERKEND ZIJN DOOR DE
FABRIKANT
BESCHADIGDE OPTISCHE FIBERS
kunnen de patiënt en/of gebruiker verwonden en de laser beschadigen.
Ga voorzichtig om met de fibertips en buig ze niet.
LASERSTRALEN
kunnen brand of explosies veroorzaken. Het gebruik van brandbare anesthesiegassen of oxiderend gas, zoals
stikstofoxide (N2O) en zuurstof moet worden vermeden. Bepaald materiaal, zoals katoen, kan ontbranden
wanneer het verzadigd is met zuurstof als gevolg van de hoge temperatuur, die wordt geproduceerd bij
NORMAAL GEBRUIK van het LASERAPPARAAT. Brandbare oplossingen die worden gebruikt om te reinigen en
te desinfecteren, moeten kunnen verdampen voordat het LASERAPPARAAT gebruikt kan worden.
Endogene gassen moeten met grote zorg worden gebruikt, omdat ze kunnen exploderen.
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BELANGRIJK
Directe blootstelling aan de straal van een klasse IV laser kan de ogen en huid beschadigen en kan brand
veroorzaken.
Stel de ogen of huid niet bloot aan straling tijdens lasergebruik. Het is essentieel om de nodige
voorzorgsmaatregelen te nemen op het gebied van lasergebruik:
- gebruik de laser in een omgeving die alleen voor dat doel bestemd is.
IEDEREEN MOET EEN BESCHERMENDE BRIL DRAGEN OM HET RISICO VAN PERMANENTE SCHADE AAN DE
OGEN TE VOORKOMEN.
DE WERKSTRAAL IS NIET ZICHTBAAR!
De pilot beam is klasse II en is met het blote oog zichtbaar.
Het is ten strengste verboden om de laserstraal te bekijken zonder laserbril.
ELEKTRISCHE VOORZORGSMAATREGELEN
De laser werkt op batterijen.
1. Maak de laser niet nat en dompel hem niet onder in water.
2. Open de laser niet. Neem contact op met geautoriseerde servicecentra.
3. Gebruikte batterijen moeten worden afgevoerd via erkende inzamelcentra.
4. Schakel de laser altijd uit na gebruik.
5. Gebruik alleen apparatuur in perfecte staat: herstel of vervang beschadigde
onderdelen onmiddellijk.
6. Gebruik de laser niet tijdens het opladen van de batterijen, omdat dit de efficiëntie
en duur van de laser zal beïnvloeden.
7. De laser vereist bijzondere voorzorgsmaatregelen met betrekking tot
elektromagnetische compatibiliteit en moet worden geïnstalleerd en gebruikt in
overeenstemming met de gebruikershandleiding.
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LASERSTRALEN kunnen de huid en ogen beschadigen
Schade aan de ogen
De door de laser geproduceerde infraroodstraal (810 nm ± 10 nm) gaat rechtstreeks door de
transparante delen van het oog en richt zich op het netvlies. Dit kan een blijvende beschadiging van
de retina veroorzaken.
Al het personeel, inclusief de patiënt en eventuele begeleiders, moeten een laserbril dragen om het
risico op oogletsel te voorkomen.
De Nominal Ocular Risk Distance (NORD) is 4.05 m voor een fiber van 400 µm.
Alle laserbrillen moeten specifiek zijn voor bescherming tegen GaAlA's van het laserstraaltype met
een golflengte tussen 790-845 nm en een maximale vermogensdichtheid van 106 W/m2 met een
verliesfactor: L3.
Een veiligheidsbril die niet aan deze vereisten voldoet, beschermt de ogen niet. Gebruik alleen de
door DE LEVERANCIER meegeleverde veiligheidsbril.
De pilot beam is klasse II en kan met het blote oog worden gezien. Het is ten strengste verboden om
zonder bescherming rechtstreeks naar de straal te kijken.

Waarschuwing voor het gevaar van reflecterende stralen
Stel reflecterend materiaal niet bloot aan de laserstraal, zoals glas, metaal of glanzend
plastic.

Brandwonden
Laserstraalemissie op materialen of stoffen buiten het beoogde werkveld kan brandwonden
veroorzaken.

LASERSTRALEN kunnen brand of explosies veroorzaken
Gebruik geen brandbaar materiaal of verdovende gassen. Gebruik geen stoffen die dampen
produceren in het werkgebied (ether, jodium, lijm, alcohol).
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Guidance and manufacturer's declaration
electromagnetic emissions
The laser device model is intended for use in an electromagnetic environment as specified below. The customer or
the user of the laser model should assure that it is used in such an environment.

Emission Tests
Emission radiated
CISPR11
RF Emission
Harmonic emission
IEC 61000-3-2
Voltage fluctuations/flicker
IEC 61000-3-3

Compliance

Group 1
Class B
Not applicable
Not applicable

Guide to the electromagnetic
environment
The laser model uses RF energy for its internal
function only. Therefore its RF emissions are very
low and do not cause any interference in
proximity with any electronic device
The laser model is suitable for use in any
environment including domestic environments and
those connected directly with the public
distribution network that supplies power to
environments used for domestic purposes

Guidance and manufacturer's declaration
electromagnetic immunity
The laser model is intended for use in an electromagnetic environment as specified below. The customer or the
user of the laser model should assure that the device is used in such an environment.

IMMUNITY test

Electrostatic discharge (ESD)
IEC61000-4-2

Electrical fast transient/burst
IECN61000-4-4
Surge
IEC61000-4-5

Voltage dip, short interruptions
and voltage variations on power
supply input lines
IEC61000-4-11
Power frequency (50/60 Hz)
magnetic field
IEC61000-4-8
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IEC 60601 test level

Compliance level

±6kV contact
±8kV air

±6kV contact
±8kV air

±2kV for power supply
lines
±1kV for input/output
lines
±1 kV line (s) to line (s)
±2 kV line (s) to earth

±2kV for power supply
lines
±1kV for
input/output lines
±1 kV differential mode
±2 kV common mode

<5% UT (>95% dip in UT )
for 0,5 cycle 40 % UT
(60% dip in UT ) for 5
cycles 70 % UT (30% dip
in UT ) for 25 cycles <5 %
UT (>95% dip in UT ) for 5
s

<5% UT (>95% dip in
UT ) for 0,5 cycle 40
% UT (60% dip in UT ) for 5
cycles 70 % UT (30% dip in
UT ) for 25 cycles <5 % UT
(>95% dip in UT ) for
5s

3A/m

0,3A/m
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Electromagnetic
environment guidance

Floors should be wood,
concrete or ceramic tile.
If floors are covered with
synthetic material, the
relative humidity should
be at least 30%.
Not applicable

Not applicable
Not applicable

Not applicable
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Guidance and manufacturer’s
declaration
Electromagnetic immunity

The laser model is intended for use in an electromagnetic environment as specified below. The customer or the
user of the laser model should assure that the device is used in such an environment.

Immunity test

IEC 60601-2 test level

Conducted RF
IEC 61000-4-6

3Vrms 150kHz to 80MHz
(outside ISM bands)

Compliance
level
1 Vrms

E1 = 3 V / m

10Vrms 150kHz to 80MHz
(in ISM bands)
Radiated RF
IEC 61000-4-3

Electromagnetic environment
Portable and mobile RF communications
equipment should be used no closer to any
part of the HPLT Laser, including cables, than
the recommended distance calculated from
the equation applicable to the frequency of
the transmitter.
Recommended separation distance
d = 3,5

P

d = 1,2

P

d = 1,2

P 80 MHz to 800MHz

d = 2,3

P 800 MHz to 2,5 GHz

Where P is the maximum output power
rating of the transmitter in watts (W)
according to the transmitter manufacture
and d is the recommended separation
distance in meters (m).
Field strengths from fixed RF transmitter, as
determined by an electromagnetic site
survey, should be less than the compliance
level in each frequency range.
Interference may occur in the vicinity of the
equipment market with the following
symbol:

10V/m
80MHz to 2.5GHz

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz the higher frequency range applies.
NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and
reflection from structures, objects and peoples.
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Recommended separation distances between portable and mobile RF
communications equipment and the model
The laser model is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The
customer or the user of the laser model can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance
between portable and mobile RF communications equipment (transmitter) and the laser model as recommended below,
according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated
maximum
output power of
transmitter (W)
0,01
0,1
1
10
100

Separation distance at transmitter frequency (m)
150 kHz to 80 MHz
outside ISM bands
d = 3,5 P
0,35
1,1
3,5
11
35

150 kHz to 80 MHz
in ISM bands
d = 12 P
1,2
3,8
12
38
120

80 MHz a 800 MHz
d = [12/E1]
0,12
0,38
1,2
3,8
12

P

800 MHz a 2,5 GHz
d = [23/E1]

P

0,23
0,73
2,3
7,3
23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can
be determined using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating
of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacture.
NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE 2: The ISM (industrial, scientific and medical) band between 150KHz and 80 MHz are 6,765 MHz to 6,795 MHz;
13,553MHz to 13,567MHz; 26,957 MHz to 27,283 MHz; and 40,66 MHz to 40,70MHz.
NOTE 3: An additional factor of 10/3 has been incorporated into the formula used in calculating the recommended separation
distance for transmitters in the ISM frequency bands between 150KHz and 80 MHz and in the frequency range 80MHz to 2,5
GHz to decrease the likelihood that mobile/portable communications equipment could cause interference if it is inadvertently
brought into patient areas.
NOTE 4: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and
reflection from structures, objects and people.
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1.4 Labels voor laserveiligheid
1.4.1 Opmaak van labels
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1.4.2 Betekenis van labels
Label voor laserclassificatie
Dit label waarschuwt voor het potentiële gevaar van
onjuist gebruik van de laser. De lasergenerator die in
dit apparaat wordt gebruikt, wordt geacht een
energieniveau van klasse IV te hebben. Dit is
voldoende om verwondingen aan ogen en huid te
veroorzaken, al het personeel en de patiënt moeten
een laserbril dragen.
Label voor laseroutput
Dit label geeft de output van de laserstraal en
waarschuwingen voor blootstellingsgevaar aan.
Kenmerken van laseremissies
Dit label geeft informatie over de kenmerken van de
laserstraal (inclusief pilot beam):
- Laserklasse
- Type laserbron en golflengte
- Laserfunctie, maximaal uitgestraald vermogen en
emissiewijze
- CW = continu
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1.4.3 Betekenis van symbolen en informatie op het typeplaatje
Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van de laser (batterij afdekplaatje). De gegevens op het
onderstaande label zijn indicatief.

REF: HPLT
LASER 7
SN

naam en model van de laser

serienummer van de laser
naam en adres van de fabrikant
productiedatum van de laser
lees aandachtig de gebruikershandleiding voor gebruik van de laser

niet-ioniserende straling
BF-beschermingsgraad tegen directe en indirecte contacten
gesorteerde inzameling voor verwijdering van elektrische / elektronische apparaten

De laser is gemaakt volgens de CE-referentienorm
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1.5 Veiligheidsuitrusting
De HPLT Laser wordt geproduceerd in overeenstemming met de volgende veiligheidsvoorschriften:
EN60601-1:2007+EC:2010 (General requirements for basic safety and essential performance);
EN60601-1-2:2015: (General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard:
Electromagnetic compatibility – Requirements and tests);
EN60601-1-4:1996+A1 (1999):2002 (General requirements for safety – Collateral standard: Programmable
electro-medical systems);
EN60601-2-22:2015 (Particular requirements for the safety of diagnostic and therapeutic laser equipment);
IEC62304:2006 (Medical device software – software life cycle processes;
IEC 80002-1:2009 (Guidance on the application of ISO 14971 to medical device software);
IEC 60601-1-6:2010 (General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard:
Usability);
EN 60825-1 (2007) + A11:2011 + A1 (2013) + A2 (2014): (Safety of laser products - Equipment classification and
requirements ).
en is uitgerust met de volgende veiligheidsvoorzieningen om aan die voorschriften te voldoen:
- Behuizing IP20
- Mushroom button noodstop
- Pincode
- Stand-by / gereed indicatie
- Knipperende audio- en visuele indicatoren voor de gereedmodus
- Continue audio- en visuele indicatoren voor emissiemodus
- Pilot beam
- Display voor indicatie van geselecteerde programma’s
- Laserbril
Bovendien voert de laser automatisch een reeks controles uit om de maximale veiligheids- en
betrouwbaarheidsnormen te garanderen:
- Controleer en indiceer voedingsniveau (interne batterijen)
- Controle en regeling van de temperatuur van de lasermodule
- Controleer laservermogen
- Controleer draadloos voetpedaal
- Automatische terugkeer naar stand-by modus
- Geforceerde koeling met ventilatorregeling afhankelijk van werktemperatuur
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1.5.1 Pincode voor gebruik
Zodra de laser is ingeschakeld, kan het systeem niet worden gebruikt zonder de pincode te kennen.

BELANGRIJK
We raden aan om de pincodes alleen door te geven aan personeel dat gekwalificeerd is om de laser te
gebruiken om te voorkomen dat het systeem door onbevoegde personen wordt gebruikt.

1.5.2 Mushroom button voor noodgevallen
Wanneer de mushroom button wordt ingedrukt, stopt de laser de emissie van de laserstraal en vergrendelt het
verdere bewerkingen, totdat de knop wordt gedraaid om te resetten, waarna het systeem weer kan worden
gebruikt.

BELANGRIJK
Elk gebruik van de laser anders dan het juiste gebruik, zoals beschreven in deze handleiding, kan schade aan
personen of eigendom veroorzaken en is ten strengste verboden. De fabrikant/leverancier is niet
aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door onjuist gebruik.

Hoofdstuk 2 ALGEMEEN
HPLT LASER wordt gekenmerkt door compacte afmetingen, met een tablet 10.1 inch kleuren touchscreen display
met eenvoudige, directe en intuïtieve gebruikersinterfaces.
De laserstraal, met een maximaal vermogen van 3, 7 of 15 Watt, stelt de gebruiker in staat om innovatieve en
alternatieve behandelingen voor zachte weefsels uit te voeren.
De instelling van laserparameters voor vermogen / frequentie / pulsduur is uiterst eenvoudig via het display, dat
de behandelaar begeleidt bij het selecteren van de bedieningsmodus die bij zijn behoeften past.
De lasercyclus kan eenvoudig worden gestopt door het voetpedaal los te laten.

BELANGRIJK
Het gebruik van de bedieningselementen en het doen van aanpassingen of het uitvoeren van andere
procedures dan die hierin beschreven zijn, kunnen blootstelling aan gevaarlijke straling veroorzaken.
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2.1 Technische gegevens
Type of laser
Fiber
Fiber connector
Max output power
Pilot beam
Frequency and duty-cycle
of pulses
Duty cycle frequency
Battery charger
Battery
Cooling system
Dimensions (WxDxH)
Weight
Working temperature
Relative working humidity
without condensation or ice
Atmospheric working
pressure
Storage temperature
Endowments

GaAlAs diode laser, CW, 810nm ±10nm (class 4)
N.A.= 0.22; Diameter = 200 µm - 400µm;
Nominal divergence of the beam=Ф= arcsin (N.A.)=12,7°=0,22rad
SMA-905
3/7/15W±20%
GaALInP diode laser, 635±10nm, 1mW CW max (class 2)
Pulsed frequency = 1Hz ÷30.000Hz; Duty-cycle = 1-99%
Distribution cycle = 7W continuous
Input 100/240 VAC 50/60 Hz 1,5A Output 15 Vdc, 3,33A 50W max
Lithium polymers 11,1 Vdc 8,3Ah
Forced cooling with control of on-off periods
200x210x330 mm
2,3 kg (approx)
15°C ÷ 30°C
<95 %
70 kPa ÷ 106 kPa
-20°C ÷ +60°C
Graphic LCD tablet with touch screen system, buzzer for acoustic signaling, leds for visive
signaling, wireless footswitch, laser handpiece,emergency mushroom button.

2.2 Overzicht van de laser
2.2.1 Overzicht voorpaneel

A

B

C
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19

GEBRUIKERSHANDLEIDING
A.
B.
C.

Tablet (10.1" kleuren touchscreen)
Aan-/uitschakelaar
Statusindicatoren van de laser

Met de Aan-/uitschakelaar kunt u de laser in- en uitschakelen om een sessie te beginnen en te beëindigen.
De mushroom button is een veiligheidsvoorziening waarmee de operator de laseremissie onmiddellijk en op elk
moment kan stoppen in geval van storing of gevaar.
Þ De laserstraalemissie wordt mogelijk gemaakt via de draadloze voetschakelaar.

2.2.2 Overzicht voorpaneel en rechter zijpaneel

H

H.
I.

I

Aan-/uitschakelaar
Koelroosters
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2.2.3 Overzicht achterpaneel

M

L

L.

Lasergegevens met serienummer

M.

Veiligheidswaarschuwingslabels

2.3 Accessoires

BELANGRIJK
Gebruik alleen door de leverancier geleverde accessoires
Niet originele accessoires mogen niet gebruikt worden op het LASERAPPARAAT en kunnen ernstige gevaren
voor de gebruiker veroorzaken en / of de laser beschadigen.

Accessoires worden geleverd afhankelijk van de door de klant gewenste combinatie.
CODE
LH1

OMSCHRIJVING EN AFBEELDING
HANDSTUK 1 CM2

SH1

SNIJHANDSTUK 400 µM
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VERSTELBAAR LASERHANDSTUK TOT 7 CM2

LH7

LT1

TROLLEY

Hoofdstuk 3 INSTELLINGEN
3.1 Plaatsing van het apparaat

BELANGRIJK
VOORZORGSMAATREGELEN
De laser wordt gevoed door batterijen of met een externe geïsoleerde voedingseenheid, zodat op de elektrische
onderdelen veilige spanningen worden toegepast. De laser niet nat maken of onderdompelen.
OPMERKING: CONTROLEER DE INTERNE BATTERIJ NA LANGDURIGE STORING VAN DE LASER

LASERSTRALEN kunnen brand of explosies veroorzaken
Het gebruik van brandbaar anesthesiegas of oxiderend gas, zoals stikstofmonoxide (NO) en zuurstof moet worden
vermeden. Bepaalde materialen, zoals katoen, kunnen ontbranden wanneer ze verzadigd zijn met zuurstof vanwege de
hoge temperatuur die wordt geproduceerd bij NORMAAL GEBRUIK van de laser. Ontvlambare oplossingen die worden
gebruikt voor het reinigen en desinfecteren, moeten kunnen verdampen voordat de laser wordt gebruikt. Endogene
gassen moeten met grote zorg worden gebruikt, omdat ze kunnen exploderen.

Gebruik
De laser mag uitsluitend worden gebruikt voor medische en therapeutische doeleinden.
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Plaatsing van de laser
Aangezien dit apparaat een laserapparaat is dat de potentie heeft om extreem gevaarlijke straling uit te zenden,
moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen:
• We raden altijd aan om de laser te gebruiken in een aparte ruimte met muren en toegang via een massieve
deur, geen glazen deur.
• De kamer mag niet extreem vochtig zijn om kortsluiting van de elektrische onderdelen te voorkomen.
• De kamer mag geen explosieve gassen, ontvlambare stoffen of verdovende gassen bevatten.

VOORZICHTIG
Het koelrooster niet sluiten of zelfs maar gedeeltelijk blokkeren. Plaats de laser niet in de buurt van
meubels, gordijnen of voorwerpen die de koeling kunnen verminderen. Plaats het niet in de buurt van
warmtebronnen.
Installeer de laser niet in de buurt van bronnen met elektromagnetische RF-interferentie, zoals mobiele
telefoons, walkietalkies en radiomobiele apparaten die de juiste werking kunnen verstoren.

3.2 Aansluiting

• Aansluiting handstuk laser

VOORZICHTIG
Als de draadloze voetschakelaar niet correct is aangesloten, staat de laser in STAND-BY-modus en
verschijnt er een foutmelding op het display.
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3.3 Aansluiting van de fibers

BELANGRIJK
De fibers worden geleverd in niet-steriele verpakkingen.
BESCHADIGDE OPTISCHE FIBERS kunnen de patiënt of de gebruiker verwonden en het laserapparaat
beschadigen. Ga voorzichtig met de fibers om en buig ze niet overmatig.

Hoofdstuk 4 BEDIENING
BELANGRIJK
LASERSTRALEN kunnen de huid en ogen beschadigen.
Schade aan de ogen
Al het personeel en de patiënt moeten een laserbril dragen om het risico op oogletsel te voorkomen.
Brandwonden
Onbedoelde straling van materialen of stoffen buiten het beoogde werkveld kan brandwonden veroorzaken.
Waarschuwing voor het gevaar van reflectie
Stel reflecterend materiaal niet bloot aan de laserstraal, zoals glas, metaal of glanzend plastic.
BESCHADIGDE OPTISCHE FIBERS
kunnen de patiënt of de gebruiker verwonden en het laserapparaat beschadigen. Ga voorzichtig om met de
fibers en buig ze niet. Volg de instructies in de handleiding voor het monteren van de fiber in de laser.
LASERSTRALEN
kunnen brand of explosies veroorzaken
Het gebruik van brandbare anesthesiegassen of oxiderend gas zoals stikstofoxide (N₂O) en zuurstof moet
worden vermeden. Bepaalde materialen, zoals katoen, kunnen ontbranden wanneer ze verzadigd zijn met
zuurstof vanwege de hoge temperatuur die wordt geproduceerd bij NORMAAL GEBRUIK van de laser.
Ontvlambare oplossingen die worden gebruikt voor het reinigen en desinfecteren, moeten verdampen
voordat de laser kan worden gebruikt.
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4.1 Introductie
De HPLT Laser is ontworpen als een interactief apparaat met een aanraakscherm waarmee de operator de
instructies voor een correct gebruik van de laser kan bedienen en stap voor stap kan volgen. De bediening van de
laser gaat via een touchscreen.
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Voordat u verder gaat met de bediening, is het essentieel om de displayberichten te begrijpen voor een juiste
bediening van de laser.

4.2 De laser inschakelen en bedieningsinstellingen
Schakel na het volgen van de instructies in hoofdstuk 3 de laser in met de AAN-/UIT-schakelaar, zet de tablet aan
en open de app.

De laser voert een controle uit vanuit het besturingssysteem en daarna toont het display de volgende
afbeelding:

Nadat u het type behandeling heeft geselecteerd dat u wilt uitvoeren (humaan of veterinair), wordt het
codevenster weergegeven om toegang te krijgen tot de functionaliteit van de laser.
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• De toegangscode voor VETERINAIR is: 6 - 7 - 5 - 8
• De toegangscode voor HUMAAN is: 2 - 3 - 1 - 4
Na het correct invoeren van de toegangscode worden de menu behandelingen getoond:
1) Laserbehandelingen HUMAAN

2) Laserbehandelingen VETERINAIR
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1) Laserbehandelingen HUMAAN
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4.2.1 Selectie laserprogramma’s
De velden in:
• wit beschrijven het programma (chirurgie)
• zwart geven de instelbare velden aan
4.2.1.1 Chirurgie

Beschrijving van instelbare velden:
POWER
WORKING MODE
-CONTINUOUS
-PULSED
-SINGLE PULSE

U kunt het vermogen van de laserstraal selecteren
Er zijn 3 mogelijke bedieningsmodussen:
De laserstraal is een continue emissie (CW)
De straal kan worden ingesteld van 1Hz. tot 30kHz.

U kunt parameters kiezen voor enkele puls

TIME

U kunt de timer kiezen voor de emissiemodus

TIP

U kunt de diameter van de laserkop kiezen

OPMERKING: DE SETTING VOOR EEN BEHANDELING MET PULSE VERWIJST NAAR DE PIEKUITGANG VAN DE
DIODELASER.
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FREQUENTIE

Hier kunt u de frequentie van de laserstraal instellen

TON PERCENTAGE Percentage van de tijd dat de laser aanstaat in pulse mode
TIMER
Stel de maximale tijd voor de behandeling in vanaf 0,0 sec.
NO TIMER = machine met timer uitgeschakeld
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Na het instellen van de gewenste parameters is de laser klaar voor gebruik. Druk op de "OK" toets om de
gekozen parameters in te schakelen. De laser gaat in de STAND-BY-modus.
Eenmaal op de draadloze voetschakelaar gedrukt, komt de laser in de status GEREED, klinkt de zoemer met
tussenpozen en gaat de pilot beam aan.
Door nogmaals op het voetpedaal te drukken, gaat de laser aan en klinkt de zoemer continu. De timer (indien
ingesteld) begint met tellen. Als de laser in de READY-modus staat, zonder gebruikt te worden gedurende 1
minuut, keert deze automatisch terug naar de STAND BY-modus. Om uit de READY-modus te komen, drukt u het
voetpedaal in.

4.2.1.2 Therapeutische behandelingen

Beschrijving van instelbare velden:
POWER
WORKING MODE
-CONTINUOUS
-PULSED
-SINGLE PULSE

U kunt het vermogen van de laserstraal selecteren
Er zijn 3 mogelijke bedieningsmodussen:
De laserstraal is een continue emissie (CW)
De straal kan worden ingesteld van 1Hz. tot 30kHz.

U kunt parameters kiezen voor enkele puls

TIME

U kunt de timer kiezen voor de emissiemodus

TIP

U kunt de diameter van de laserkop kiezen
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4.2.1.3 Persoonlijke instellingen

Beschrijving van instelbare velden:
POWER
WORKING MODE
-CONTINUOUS
-PULSED
-SINGLE PULSE

U kunt het vermogen van de laserstraal selecteren
Er zijn 3 mogelijke bedieningsmodussen:
De laserstraal is een continue emissie (CW)
De straal kan worden ingesteld van 1Hz. tot 30kHz.

U kunt parameters kiezen voor enkele puls

TIME

U kunt de timer kiezen voor de emissiemodus

TIP

U kunt de diameter van de laserkop kiezen
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4.2.2 Hoofdmenu

Vanuit dit menu krijg je toegang tot de volgende secties:

• TREATMENTS:

behandelingen

• PREFERENCES:

voorkeursinstellingen voor gebruik

• DIAGNOSTICS:

controle of diverse onderdelen werken, zoals bijvoorbeeld de ventilator

• LOGOUT:

hiermee kunt u laserprogramma's afsluiten
34
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4.2.2.1 Voorkeursinstellingen

In dit menu kunt u de voorkeuren kiezen door het gewenste te selecteren via het touchscreen.
BEEP
Het is mogelijk om de intensiteit van de zoemer te kiezen tussen laag, hoog en uit.
PILOT BEAM
Het is mogelijk om de helderheid van de pilot beam te kiezen tussen laag, hoog en uit.
EXIT FORM READY
U kunt de tijd (in seconden) kiezen waarop de laser GEREED is.
PEDAL
U kunt bij vervanging een nieuw pedaal selecteren
INTERLOCKS
Het is mogelijk om te kiezen tussen verschillende externe vergrendelingen
Al deze parameters zijn aanpasbaar aan de behoeften en onder de directe aansprakelijkheid van de gebruiker.
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4.2.2.2 Diagnoseprogramma

Met dit menu kunt u de status van enkele basisparameters visualiseren, zoals de aanwezigheid van
vergrendeling, de functionaliteit van het draadloze voetpedaal, de temperatuur van de Peltier-module en de
firmware versie die op de laser is geïnstalleerd.
COOLING MANAGEMENT
De peltier die de lasermodule koelt, gaat aan bij 25°C. De fan blijft aanstaan zolang de laser in gebruik is. De fan
kan ook aangaan als de omgevingstemperatuur te hoog is.

BELANGRIJK
Als de temperatuur te hoog is, dan geeft de laser een error. Deze error verdwijnt als u even wacht. Mocht de error
steeds terugkomen, neem dan contact op met de leverancier.
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4.3 Stroomvoorziening

BELANGRIJK
Gebruik alleen de bijgeleverde adapters.
GEBRUIK VAN ANDERE APPARATEN KAN SCHADE VEROORZAKEN.

BELANGRIJK
Volg deze regels voor het beste batterijonderhoud:
- Gebruik de laser nooit tijdens het opladen.
- Laat de batterijlader niet altijd aangesloten.
- Voer volledige oplaadcycli uit, laad niet gedeeltelijk op.
- Laad niet op in de buurt van warmtebronnen.

OPLADEN VAN BATTERIJEN
Sluit de batterijlader aan op de connector BATT. Het weergegeven bericht is "BATTERY CHARGER".

4.4 Helpmenu
Hieronder geven we een overzicht van de alarmen en waarschuwingen die verband houden met oneigenlijk
gebruik van de laser samen met de oorzaken en mogelijke oplossingen:
Message or error

Possible cause

DEVICE NOT SWITCH ON

Emergency mushroom button
is pushed

TEMPERATURE ALARM

WRONG EMISSION ALARM

TIMER ALARM

Versie oktober 2020

Precautions and/or remedies to apply
Reset the emergency button rotating the mushroom.
Press the I/O switch.

The block is automatically released when return in the temperature limits.
Verify that the ambient temperature is not too high or too low, the system
The laser module temperature
is not near a heat source, is not exposed to direct sunlight or that there
has exceeded the limits of
are no objects blocking the air vents.
+36 ° C
If the alarm persists wait a few minutes leaving the power on if the
problem persists, contact technical support.

Feedback loop is not efficient;
wireless footswitch is pressed
and released too
quickly
Timer is damaged

Try again the laser emission. If alarm don’t disappear contact technical
support.

Contact technical support.

37

GEBRUIKERSHANDLEIDING
Hoofdstuk 5 KLINISCHE INFORMATIE
5.1 Algemene waarschuwingen

BELANGRIJK
De laser mag alleen worden gebruikt door medisch en paramedisch personeel dat is getraind in het gebruik ervan en
volledig bekend is met de handleiding. De informatie in deze sectie is geen vervanging voor de klinische praktijkervaring
van de arts, dierenarts of therapeut.

Vanuit klinisch perspectief is de diodelaser om verschillende redenen bijzonder nuttig:
• Volledige steriliteit van de energiebron;
• Lagere temperatuurstijging op het doel in vergelijking met andere lasers (Nd: YAG, CO₂, etc.),
wat resulteert in een lagere weefselbelasting waardoor er een betere kwaliteit van herstel is;
• Minimaliseert het verdovingsgebruik. Dit is een klinisch voordeel in die gevallen waarin patiënten bijzonder
gevoelig kunnen zijn voor de naald en/of kindertandheelkunde;
• Perfecte hemostasiecontrole, voornamelijk dankzij de uitstekende affiniteit met hemoglobine;
• Minimale schade aan weefsel rondom het te behandelen gebied.
Alle effecten die het gebruik van de laserdiodes in elke therapeutische situatie kunnen hebben, zijn zeker
moeilijk te specificeren. Deze effecten zijn afhankelijk van het type fiber, het gebruikte vermogen, de duur van
de puls en het type weefsel. De diodelaser kan bij onjuist gebruik perforaties veroorzaken.

5.2 Indicaties
De diodelaser heeft betrekking op de volgende hoofdtoepassingen:
• Chirurgie
• Biostimulatie
Over het algemeen hangt de keuze van het toe te passen vermogen af van de uit te voeren behandeling.
Aanbevolen energie-instellingen zijn minder belangrijk dan het visuele effect.
Kleurveranderingen en type weefsel zijn de beste indicatoren van het effect dat de laser heeft veroorzaakt, dit
komt mede door de keuze van de duur van de pulsen.
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De belangrijkste parameters van de laserstraal zijn:
•

De golflengte, uitgedrukt in nanometers

•

Het vermogen, dat is de energie per tijdseenheid (Watt)

•

De energie, dat is de energie per oppervlakte-eenheid (Joule / cm²)

•

De intensiteit, dat wil zeggen de energie per tijdseenheid (vermogen) en oppervlakte (Watt / cm²)

De laser kan werken in continue of gepulseerde emissie; in het laatste geval vindt de emissie plaats via pulsen
die in de tijd worden herhaald met een frequentie en een bewerkbare behandelcyclus.
Wat de continue emissie betreft, wordt de stralingsenergie vrijgegeven met een regelmatige stroom die de
gebruiker op elk moment kan stoppen via het draadloze voetpedaal.
Voor het gepulseerde regime wordt verwezen naar twee fysieke pulsparameters:
1. het aantal pulsen per seconde (de frequentie);
2. de enkele pulslengte (tijd aan) in relatie tot de pauze tussen de ene puls en de volgende (tijd uit).
De combinatie van de frequentie, TON ON en TON OFF, kenmerkt de modus van de pulsstand.
De gepulseerde behandeling heeft een belangrijk klinisch voordeel:
• laat (tijdens de TON OFF) de thermische afkoeling toe
De effecten van de laseremissie op weefsels komen door verschillende factoren:
1) de golflengte
2) het toegepaste vermogen
3) de tijd van interactie
4) de invalshoek
5) de afstand tot het te behandelen gebied
6) het type te behandelen weefsel en de absorptiecoëfficiënt
De laserstraal heeft het voordeel van een hoge precisie, betrouwbaarheid en zichtbaarheid van het operatieve
veld, aangezien de controle van de hemostase zeer hoog is, zonder dat het wordt aangetast door beschadiging
van het weefsel door ongecontroleerde temperatuurverhoging.
De laserkop moet altijd in beweging worden gebruikt om opwarming te voorkomen.
Door HPLT wordt weefselherstel gestimuleerd in hersteltijden die aanzienlijk lager zijn, omdat de afgifte van
cytokines, de fibroblastproliferatie, de aanmaak van collageen, elastine, glucosaminoglicani en hyaluronzuur
wordt gestimuleerd. De productie van immunoglobulinen wordt ook verhoogd.
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BELANGRIJK
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor enige directe bijwerkingen of bijwerkingen van therapeutische of
chirurgische behandelingen.

5.3 Laserinstellingen
LET OP: De instellingen in de laser verwijzen naar standaard protocollen voor verschillende indicaties voor
gebruik volgens de huidige klinische literatuur. Deze instellingen zijn niet vaststaand, per individu kunnen deze
verschillen. Vergewis u ervan dat de instelling niet te hoog is voor uw patiënt.
Het gebruik van de laser is nog steeds de directe verantwoordelijkheid van de behandelaar.
Hieronder een aantal voorbeeldinstellingen:
MENS

SURGERY
Indications

Tip diameter

Power

Mode and Ton

Application

SURGERY

400µm

2,4 Watt

CW

CONTACT

Mode and Ton

Application

THERAPY
Indications

Tip diameter

Power

ANTI-INFLAMMATORY

1cm2

1,0 Watt

SKIN

1cm2

0,5 Watt

DERMATOSES

1cm2

1,0 Watt

MUSCLES
JOINT

1cm2
1cm2

1,4 Watt
1,6 Watt
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PULSED
1000Hz
Ton 50%
PULSED
50Hz
Ton 50%
PULSED
2000Hz
Ton 50%
CW
CW

NO CONTACT

NO CONTACT

NO CONTACT
NO CONTACT
NO CONTACT
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MY TREATMENTS
Indications

Tip diameter

Power

Mode and Ton

Application

VETERINAIR

CAT
Indications

Tip diameter

Power

Mode and Ton

Application

SURGERY

400µm

2,4 Watt

CW

CONTACT

ANTI-INFLAMMATORY

1cm2

1,0 Watt

SKIN

1cm2

0,5 Watt

DERMATOSES

1cm2

1,0 Watt

MUSCLES
JOINT
EPULIS
FIBROMA

1cm2
1cm2
400µm
400µm

2,0 Watt
2,3 Watt
2,8Watt
1,8 Watt

FRENECTOMY

400µm

1,8 Watt

GINGIVECTOMY

400µm

1,6 Watt
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PULSED
1000Hz
Ton 50%
PULSED
50Hz
Ton 50%
PULSED
2000Hz
Ton 50%
CW
CW
CW
CW
PULSED
10Hz
Ton 90%
CW

NO CONTACT

NO CONTACT

NO CONTACT
NO CONTACT
NO CONTACT
CONTACT
CONTACT
CONTACT
CONTACT
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DOG
Indications

Tip diameter

Power

Mode and Ton

Application

SURGERY

400µm

2,4 Watt

CW

CONTACT

ANTI-INFLAMMATORY

1cm2

1,0 Watt

SKIN

1cm2

0,5 Watt

DERMATOSES

1cm2

1,0 Watt

MUSCLES
JOINT
EPULIS
FIBROMA

1cm2
1cm2
400µm
400µm

2,0 Watt
2,3 Watt
2,8Watt
1,8 Watt

FRENECTOMY

400µm

1,8 Watt

GINGIVECTOMY

400µm

1,6 Watt

PULSED
1000Hz
Ton 50%
PULSED
50Hz
Ton 50%
PULSED
2000Hz
Ton 50%
CW
CW
CW
CW
PULSED
10Hz
Ton 90%
CW

NO CONTACT

NO CONTACT

NO CONTACT
NO CONTACT
NO CONTACT
CONTACT
CONTACT
CONTACT
CONTACT

HORSE
Indications

Tip diameter

Power

Mode and Ton

Application

SURGERY

400µm

2,7 Watt

CW

CONTACT

ANTI-INFLAMMATORY

1cm

2

1,0 Watt

SKIN

1cm2

0,5 Watt

DERMATOSES

1cm2

1,0 Watt

MUSCLES
JOINT

1cm2
1cm2

2,0 Watt
2,3 Watt
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PULSED
1000Hz
Ton 50%
PULSED
50Hz
Ton 50%
PULSED
2000Hz
Ton 50%
CW
CW

NO CONTACT

NO CONTACT

NO CONTACT
NO CONTACT
NO CONTACT
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MY TREATMENTS
Indications

Tip diameter

Power

Mode and Ton

Application

BELANGRIJK
De straling van een diodelaser dringt, zoals die van een ND: YAG-laser, dieper door dan een CO₂- of Argon-laser.
Door overmatig vermogen kan de laser het weefsel te warm laten worden.
Het is raadzaam om verminderd vermogen en pulsatie te gebruiken, totdat de behandelaar meer ervaring heeft
opgedaan met de laser.
Neem speciale voorzorgsmaatregelen bij patiënten, die al complicaties hebben gehad door eerdere chirurgische
ingrepen met de laser.
Gebruik de laser niet in de buurt van grote bloedvaten.

Complicaties
De laser moet op de juiste manier worden gebruikt.
De laser moet onder strikte medische controle worden gebruikt.
Zowel bij laserapplicatie als bij normale chirurgische ingrepen in de tandheelkunde kunnen er postoperatieve
complicaties optreden.
De meest voorkomende zijn:
•

Pijn

•

Bloeden

BELANGRIJK
Alle klinische procedures die met lasers worden uitgevoerd, moeten worden onderworpen aan hetzelfde klinische
oordeel als traditionele technieken. De risico’s voor de patiënt moeten altijd worden overwogen voorafgaand aan de
klinische behandeling.
De behandelaar moet voorafgaand aan de behandeling een medische anamnese afnemen bij de patiënt.
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GEBRUIKERSHANDLEIDING
Wees voorzichtig met algemene medische aandoeningen die in strijd kunnen zijn met de laserbehandeling.
Dergelijke aandoeningen kunnen onder meer allergie voor anesthetica, bloedingsstoornissen, enz. zijn. Er zijn
geen contra-indicaties bekend die door de laser worden veroorzaakt bij zwangere vrouwen of mensen met een
pacemaker.

Hoofdstuk 6 ONDERHOUD EN REINIGING
6.1 Onderhoud

BELANGRIJK
De laser vereist geen continu onderhoud en er zijn geen onderdelen die door onbevoegd personeel kunnen worden
vervangen. Elke poging tot reparatie of wijziging van het systeem door onbevoegde personen maakt de garantie
ongeldig in geval van defecten aan het systeem.

6.2 Reiniging
De laser moet regelmatig worden schoongemaakt met een zachte doek en een antiseptische oplossing. De
connector van de fiber moet voor montage schoongemaakt worden met 96% alcohol.
Reiniging en sterilisatie van het chirurgisch handstuk
1. Gebruik een met antiseptische oplossing bevochtigde doek om de tip schoon te maken (of af te snijden)
2. Verwijder de fiber
3. Het handstuk kan in de autoclaaf (ijzercyclus) tot een temperatuur van 134 ° C gedurende minimaal 3 minuten
(snelle sterilisatie) of maximale duur van 20 minuten (voor een zeer grondige sterilisatie)
Let op: voor handstukken zijn er geen beperkingen in het aantal mogelijke sterilisaties.
Reiniging van het biostimulatie handstuk
Gebruik een met antiseptische oplossing bevochtigde doek om de kop schoon te maken.
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GEBRUIKERSHANDLEIDING
INSTRUCTIES VOOR VERZENDING

BELANGRIJK
Bewaar het verpakkingsmateriaal voor toekomstig gebruik.

Paklijst
Het door DE LEVERANCIER verzonden pakket omvat:
- HPLT Laser
- Tablet
- Accu
- Acculader MES / 50A / 4PIJ
- Laser handstuk
- Laser fiber
- Laserbril (2 stuks)
- Andere accessoires op verzoek van de klant
- Documentatie:
o DVD voor gebruiker
- Koffer
Afmetingen en gewicht verpakking
Afmetingen (HxBxD): 45x45x35 cm
Totaal gewicht: ca. 12 kg
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