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Kære kunde, tak for Deres valg af et KaWe-produkt. Vores 
produkter udmærkes af høj kvalitet og holdbarhed. Dette 
KaWe-produkt er i overenstemmelse med EU reglement 
(EU) 2017/745 (European Medical Device Regulation) og 
er i henhold til denne reglement klassifi ceret som et 
Klasse I medicinsk udstyr.

 Før De begynder at bruge produktet bedes De 
læse brugsanvisningen omhyggeligt og fuldstændigt og 
følge vejledningens plejeregler. Inden brug skal 
vejledningen læses og forstås helt og holdent.

Gem disse instruktioner til fremtidig reference og for at 
en efterfølgende bruger af instrumentet kunne også få 
nytte af dem.

Anvendelse:
Den diagnostiske lommelygte må kun bruges af 
certifi cerede teknikere.

Patient målgruppe: alle

Beskrivelse af hensigtsmæssig 
anvendelse:
Det er et diagnostisk værktøj, designet til at belyse 
områder af interesse, såsom mundhulen og hudoverfl ade.

„Cliplight LED“ og „med.lux“ modellerne er testet i 
henhold til EN 62471 og kan desuden bruges til 
øjenundersøgelser.

Brugsanvisning: 
med.lux: Før du går i gang må isoleringsplasten mellem 
batteriet og kontaktfl aden fj ernes. Tænd/sluk sker ved at 
trykke på en knap placeret for enden af klemmen.

For at udskifte batterierne skrues metal pæreholder af.

Cliplight LED: Tændes ved at trykke på clipsen så at den 
kommer i kontakt med metalringen på huset. For at 
udskifte batterierne skrues metal pæreholder af.

KaWe DIALIGHT XL diagnostisk lommelygte:
Tændes/slukkes ved at skubbe skydekontakten. For at 
udskifte lampen eller batterierne skrues hætten på 
håndtaget af.

Diagnostisk lommelygte, hvid: Tændes/slukkes ved 
at trykke på tænd/sluk-knappen for enden af klemmen. 
For at udskifte lampen eller batteriet skal du skrue den 
sorte del af clipsen af.

Brugsanvisning: 
med.lux / Cliplight LED / KaWe DIALIGHT XL  / diagnostisk lommelygte, hvid

Type: AAA

Type: AAA

Type: AAA

Type: AA
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Brugsvarighed: Modellerne „DIALIGHT XL“ og 
„Diagnostisk lommelygte, hvid“ er beregnet til periodisk 
brug i højst 1 min. ad gangen med 10 minutters pauser 
mellem tændinger.

Uhensigtsmæssig brug / Kontraindikati-
oner til brug af produkter:
Enhver anden brug eller anvendelse end den, der er 
angivet i denne vejledning, anses for at være 
uhensigtsmæssig. Producenten er fri for enhver ansvar 
for skader som følge af uhensigtsmæssig brug af 
produktet.

„DIALIGHT XL diagnostiske lommelygter“ og „diagnostisk 
lommelygte, hvid“ skal ikke anvendes til diagnostiske 
øjenundersøgelser.

 Advarsler:
• Produkter med synlige skader skal slet ikke bruges.
• Lampen kan gå i stykker, hvis produktet falder på 

gulvet.
• Dyp aldrig diagnostisk lommelygte i væske.
• Undgå direkte kontakt af den diagnostiske lommelygte 

med tungen eller slimhinderne.
• Produktet må ikke bruges i et område med stærkt 

magnetisk felt (MRI).
• Brug ikke produktet i brand- eller eksplosiv atmosfære 

(f.eks. i rum indeholdende ilt eller bedøvelsesmidler).
• Diagnostiske lommelygter, som alle elektriske 

diagnostiske enheder, er underlagt særlige 
sikkerhedsregler vedrørende elektromagnetisk 
kompatibilitet.

• Brug kun originale reservedele og tilbehør fra KaWe.

En defekt lygte kan være årsag til kraftig varme-
opbygning, som kan medføre risiko for forbræn-
dinger. I tilfælde af stærk opvarmning skal lygten 
straks slukkes og tages ud af brug.

Genbrugsrestriktioner: 
Der er ingen særlige krav. Levetiden bestemmes generelt 
af slid og ælde som følge af brug. Vi anbefaler, at levere 
lygten til genbrugsstation så hurtigt som muligt efter at 
den er taget ud af brug.

Opbevaring og transport:
Produktet lagres og transporteres beskyttet mod støv, 
fugt og forurening.

Driftstemperatur:

Under drift: fra +10 ° С til 35 ° С
Lagring: fra -10 ° С til +45 ° С
Under transport: fra -20 ° С til + 50 ° С

Relativ luftfugtighed:

30 % til 75 %

Rengøring:
Rengøring af lampens overfl ade udføres med våd
eller tør rengøringsserviet.

Desinfektion: 
Lampernes overfl ade kan desinfi ceres med en klud, 
fugtet af sprit.

Sterilisering:
Produktsterilisering er ikke mulig.

Kontrol og check af produktet før brug:
Før hver brug skal diagnostiske lommelygter kontrolles 
for at sikre, at de fungerer korrekt. Brug aldrig produktet, 
hvis det er beskadiget.

Sørg for, at produktets bevægelige dele er forsvarligt 
fastgjort.

Bortskaff else:
Produktet bortskaff es på et anvist indsamlingssted af 
elektrisk og elektronisk udstyr.
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Generelle komponenter:
Detaljerede oplysninger om disse produkter kan
fi ndes på vores hjemmeside: www.kawemed.com

Producent:
KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG
Eberhardstraße 56 | DE-71679 Asperg

Kontakt med producenten:
Du kan kontakte os via din forhandlers adresse eller 
telefon, samt telefonere: +49 7141 68188-0.

Base UDI-DI:
4030155KaWe1202Z7

Note til brugere og patienter
Alle alvorlige hændelser, der involverer dette produkt, 
skal straks rapporteres til producenten og til kompetente 
myndigheder i den relevante medlemsstat, hvor 
brugeren og/eller patienten befi nder sig.

Garanti:
Ved hensigtsmæssig brug når brugsanvisningen er fulgt 
er garantiperioden to år fra salgsdatoen (ekskl. 
glødepærer/genopladelige batterier). Hvis du har andre 
spørgsmål eller har brug for reparation, bedes du 
kontakte din forhandler.

Forklaring af symboler: 

Sikkerhedsinstruktioner eller advarsler

Varenummer

Serienummer, batch

Producent

Overhold brugsanvisningen

Opbevares på et tørt sted

CE-overensstemmelsesmærke

Certifi cering i overensstemmelse med GOST-R af varer, 
som eksporteres til Rusland

Separat indsamling af elektrisk/elektronisk udstyr og 
brugte batterier

Medicinsk produkt
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