
ŒWIAT£OWODY MEDYCZNE

INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA

Œwiat³owody medyczne produkowane przez OPTEC s.c. 
s¹ wysokiej klasy urz¹dzeniami optycznymi i mog¹ byæ 
nieodwracalnie zniszczone przez niew³aœciwe u¿ytkowanie.

Prosimy o uwa¿ne przeczytanie niniejszej instrukcji przed 
przyst¹pieniem do pracy z wykorzystaniem tego produktu.

1. �ród³o œwiat³a zimnego wspó³pracuj¹ce ze œwiat³owodem nale¿y 
pod³¹czyæ do gniazda sieciowego zaopatrzonego w sprawny bolec 
uziemiaj¹cy.
2. Nale¿y unikaæ kontaktu œwiat³owodu z wszelkimi przedmiotami o ostrych 
krawêdziach które mog¹ nieodwracalnie zniszczyæ elastomerowe pokrycie 
os³ony. Nie dopuszczaæ do powstawania silnych nacisków na os³onê 
œwiat³owodu.
3. Nie nale¿y usuwaæ koñcówki kabla œwiat³owodu z gniazda Ÿród³a œwiat³a 
zimnego przez ci¹gniêcie za elastyczn¹ os³onê.
4. Nie wolno pozostawiaæ œwiec¹cej koñcówki kabla w pobli¿u materia³ów 
³atwopalnych. Œwiat³o o du¿ym natê¿eniu mo¿e spowodowaæ zap³on tych 
materia³ów.
5. W ¿adnym wypadku nie mo¿na patrzeæ bezpoœrednio na œwiec¹cy koniec 
œwiat³owodu. Taka nieostro¿noœæ mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia oka.
6. Gdy œwiat³owód nie jest u¿ywany powinien byæ przechowywany 
w suchym, czystym pomieszczeniu.
7.  Stosowaæ mo¿liwie ³agodne promienie zgiêcia.

CZYSZCZENIE

W razie koniecznoœci zaleca siê mycie rêczne z wykorzystaniem 
³agodnego detergentu lub myd³a i p³ukanie w letniej wodzie. Suszenie 
przeprowadzaæ u¿ywaj¹c szmatki bawe³nianej b¹dŸ w delikatnym strumieniu 
powietrza.

Nie wolno osuszaæ nadmuchem gor¹cego powietrza!

Okresowo nale¿y przeprowadziæ czyszczenie czo³a œwiat³owodu 
poprzez przetarcie bawe³nianym wacikiem zwil¿onym 70% 
roztworem alkoholu izopropylowego b¹dŸ etylowego.

Stosowanie myjek mechanicznych oraz ultradŸwiêkowych jest 
niedopuszczalne.

UWAGA:!

!



DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

Zalecana jest sterylizacja gazowa w  parach formaldehydu lub tlenku etylenu.
Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e bardzo istotne jest wietrzenie sprzêtu po sterylizacji.
Sterylizacjê œwiat³owodów OPTEC s.c. mo¿na równie¿ przeprowadzaæ w autoklawach.

Dok³adne parametry sterylizacji s¹ zawarte w instrukcji obs³ugi  dla poszczególnych typów 
sterylizatorów.

W czasie sterylizacji nale¿y unikaæ ciasnego zwijania œwiat³owodu. Mo¿e to doprowadziæ do 
z³amania w³ókien wewn¹trz os³ony.

W czasie dezynfekcji  i sterylizacji nie nale¿y uk³adaæ na œwiat³owodzie ¿adnych narzêdzi jak 
równie¿ innych œwiat³owodów.

UWAGI KOÑCOWE

Okresowo nale¿y przeprowadzaæ ocenê wi¹zki œwiat³owodów poprzez skierowanie jednego 
koñca kabla na œwiat³o i obserwacjê drugiego koñca. Z³amane w³ókna œwiat³owodowe s¹ widoczne 
w  postaci ciemnych obszarów na czole koñcówki kabla.

Œwiat³owód powinien zostaæ oddany do serwisu b¹dŸ wymiany, gdy 15-20% w³ókien ulegnie 
zniszczeniu.

UWAGA:

Nieprzestrzeganie zaleceñ instrukcji u¿ytkowania mo¿e doprowadziæ do 
utraty gwarancji.
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