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Önemli not  

Copyright © 2021 Okuvision GmbH. Tüm hakları saklıdır. 

Bu yayının hiçbir kısmı, Okuvision GmbH‘nin önceden yazılı onayı olmadan herhangi bir biçim-
de veya üçüncü şahıslar tarafından çoğaltılamaz, iletilemez, kopyalanamaz, bir çağrı sistemin-
de saklanamaz veya herhangi bir dile veya bilgisayar diline çevrilemez. 

Bu yayında açıklanan tüm yazılımlar bir lisans sözleşmesi kapsamında sağlanmıştır. 

Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Diğer şirket ve markalı ürünler ve 
hizmet adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. 

Üretici
 Okuvision GmbH
 Aspenhaustraße 25
 72770 Reutlingen    Almanya
 Tel +49(0)7121 159 35-0
 E-posta info@okuvision.de    www.okuvision.de

Kullanım amacı  

OkuStim System, retinitis pigmentosa hastalarının retinasının klinikte veya ev ortamında elek-
triksel uyarımı için tasarlanmıştır.  

Kullanıcı ve ortam  

OkuStim System klinikte, muayenehanede veya ev ortamında, eğitimli kişiler ve uzman 
kullanıcılar tarafından elektrik uyarımı uygulamak için tasarlanmıştır. Uyarım parametreleri 
kesinlikle tıbbi uzman personel tarafından programlanmalıdır. 

Bu kullanım talimatın amacı hakkında  

Bu kullanma talimatları, OkuStim System‘in işlevi ve kullanım amacına uygun olarak güvenli 
çalışması için gerekli bilgileri içerir.  

Bu talimatlar şunları içerir: 

 µ Kontrollerin, ekranların ve akustik sinyallerin işlevinin açıklaması 

 µ OkuStim System‘ini kullanma talimatları 

 µ Uyarım seansları yapmak için talimatlar 

 µ Bakım ve arıza giderme ile ilgili notlar 

Sürüm bilgisi  

Bu OkuStim Kullanım Talimatları, yazılım sürümü 2.03 ve üzeri için geçerlidir. 
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Simgelerin açıklaması  

OkuStim System‘in ambalajında ve bileşenlerin açıklamasında aşağıdaki simgeleri göreceksiniz: OkuStim 
cihazı / OkuSpex gözlük / OkuEl elektrot / OkuEl karşıt elektrot 

 

Tıbbi cihaz

Kullanım talimatlarına uyun 

Kullanım talimatlarına uyun 

Genel uyarı işareti 

Parti numarası 

Seri numarası 

Son kullanma tarihi 

Üretim tarihi 

Üretici 

Ambalaj birimi 

Tekrar kullanılmaz  

Sıcaklık aralığı için örnek 

CE işareti 93/42/EWG Tıbbi 
Ürünler Yönetmeliğine 
uygunluğu belgeler,  

Onaylanmış kuruluş:  
TÜV Rheinland (= 0197)

Sipariş numarası 

Ambalajı hasarlı olan ürünleri 
kullanmayın   

İmha ile ilgili yönetmeliklere uyun  

IP22
Kasa koruma tipi: Çapı 12,5 
mm ve üzeri olan katı yabancı 
cisimlere ve 15° eğimle  
damlayan suya karşı korumalıdır 

Uygulama parçası Tip BF 
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Önemli güvenlik uyarıları  

 µ Bu ürün sadece bir doktor talimatıyla ve önceden tıbbi personel tarafından ayarlandıktan 
sonra kullanılabilir. Yalnızca sizin için özel olarak belirlenmiş olan cihazı kullanın.  

 µ Bu OkuStim System reçete zorunluluğuna tabidir. Hastalara yalnızca doktor reçetesi ile 
verilebilir.   

 µ Cihazı kullanmadan önce bu kullanım talimatlarını dikkatle okuyun ve elektromanyetik 
uyumluluk ile ilgili bilgilere dikkate alın (Sayfa 33).  

 µ Yalnızca ürünle birlikte verilen veya Bölüm 17 (Aksesuarlar) içinde belirtilen aksesu-
ar parçalarını kullanın. Listede belirtilmemiş olan hiçbir kabloyu veya parçayı cihaza 
bağlamayın.    

 µ OkuEl elektrodu gümüş bir iplikten oluşur. Gümüşe karşı alerjisi olan kullanıcılar, OkuEl elek-
trodunu yalnızca bir doktora danıştıktan sonra kullanabilirler.  

 µ Gözde lokal anestezi kullanımına ve tedavinin kontakt lens kullanıldığı sırada yapılmasına 
izin verilmez.  

 µ OkuStim System‘in gözün silikon yağ ile endotamponadı sırasında kullanılması halinde, 
uyarımın işlevselliği garanti edilemez.  

 µ USB soketine (Tip B) yalnızca tıbbi uzman personelin onaylı bir USB kablosu (EN60601-1 3. 
Baskıya göre elektrik emniyetli, 4kVrms, OkuStim‘i bir PC‘ye bağlamak için) bağlamasına izin 
verilir.   

 µ Cihaz asla modifiye edilmemeli veya içi açılmamalıdır.  

 µ OkuStim ile bir elektriksel uyarım seansı sırasında vücutta ek bir elektriksel uyarım tedavisi 
yapılmamalıdır.  

 µ Cihazı yalnızca oturarak veya yatarak kullanın. Onunla birlikte dolaşmayın ve OkuSpex 
elektrot tutucusunun takılabileceği nesnelerin yakınında durmayın. Ayrıca kablo nedeniyle 
boğulma tehlikesi de mevcuttur.  

 µ Dikkat: OkuEl elektrodundaki akım yoğunluğu 2 mA/cm2‘yi aşabilir 

 µ Dikkat: OkuStim çalıştırma sırasında 42°C‘ye kadar ısınabilir. 

 µ OkuSpex‘in fişini OkuStim‘in soketinin dayanağına kadar sokun. 

 µ Cihazı ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. USB bellek kartı gibi 
küçük parçalar yutulabilir.   

 µ OkuEl elektrodu ambalajındaki sızdırmazlık dikişini kontrol edin. OkuEl elektrotları sadece 
ambalajı sağlam durumda ise kullanın. 

 µ OkuEl elektrotları tek kullanımlık ürünlerdir ve birden fazla sefer kullanılamaz. Tekrar 
işlenmesi veya bir OkuEl‘in birden fazla tedavi seansında kullanılması durumunda, OkuEl 
güvenli bir şekilde işleyişi garanti edilemez. Çoklu kullanım, tedavinin etkisiz kalmasına ve 
gözlerde bir enfeksiyon oluşmasına yol açabilir. 
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Endikasyonlar ve Kontrendikasyonlar  

Endikasyonla

 µ OkuStim System ile transkorneal elektriksel uyarımı (TES) aşağıdakilerin tedavisi için endi-
kedir: 

 µ hastalarında (sendrom şeklinde de olabilir, örn. Usher sendromu) 

 µ Koni-çubuk distrofisi veya koroideremi gibi benzer retina hastalıkları olan kişiler [1]  

 
Kontrendikasyonlar 

Aşağıdaki durumlarda TES tedavisi uygulanamaz:

 µ Elektriksel uyarımla hızlandırılabilecek bir damar büyüme süreci olan hastalar; örneğin: 

 – Herhangi bir nedene bağlı oküler neovaskülarizasyonlar 

 – Makula ödemi 

 – Arteriyel veya venöz tıkanıklıklar 

 – Diyabetik retinopati 

 – Yaşa bağlı makula dejenerasyonu 

 µ Tıbbi değerlendirmeye göre, tedavi nedeniyle kötüleşebilecek ciddi bir akut veya kronik 
hastalığı (tıbbi, psikiyatrik, diğer anormal bulgular) olan hastalar. 

 µ Aktif implantları olan hastalar [2]  

 µ Emziren annelerde 

 µ Akut göz iltihabı  

 
Transkorneal elektriksel uyarım tedavisini kullanmak için gereksinim-
ler şunlardır: 

 µ Hastanın olur verme kabiliyeti 

 µ Görme keskinliği: en azından ışık algılanabilmelidir 

 µ Hastalar 30 dakika kıpırdamadan oturabilmelidirler  

1 Alman Pro Retina Hasta Örgütü‘nün „Klinik Sorunlar“ araştırma grubuna göre, bu hastalıkların TES ile terapi edilmesinin herhangi 
bir sakıncası yoktur. Kaynak: https://www.pro-retina.de/forschungsfoerderung/wissenschaftliche-beratungsgremien/empfeh-
lungen/bewertung-zur-elektrostimulation-am-auge

2 İmplant devre dışı bırakılır ve dış bileşenler çıkarılırsa, koklear implantları olan hastalar da TES terapisi için düşünülebilir.
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1 OkuStim System nedir? 

OkuStim, retina distrofilerinin tedavisi için transkorneal elektrik uyarım (TES) için bir sistemdir. 
Dışarıdan uygulanabilen terapi evde bağımsız olarak kullanılabilir.  

OkuStim System ile elektriksel uyarım tedavisi, retinis pigmentosa ve diğer genelleşmiş, kalıtsal 
retina distrofilerinde görme alanının daralmasını yavaşlatmayı ve daha uzun süre kullanılabilir 
görüş sağlamayı mümkün kılabilir.   

Hastalıklı retinanın zayıf akımlarla uyarılması, sinyal yollarını ve retina hücreleri üzerinde 
koruyucu etkisi olan maddelerin salınmasını aktive edebilir. Bu nöroprotektif etki, retinanın 
fizyolojik işlevlerini daha uzun süre koruyabilir ve kademeli dejenerasyonunu yavaşlatabilir.  

TES terapisinde retina uyarımı, transkorneal elektrik uygulanarak elde edilir: Bir iplik elektro-
du, OkuEl elektrot, gözün içinden retinaya doğru yayılan göz yüzeyine zayıf bir akım (<1 mA) 
uygulamak için kullanılır. 

Sistem bileşenleri 

OkuSpex kablosunu 
bağlamak için soket

ekran

BAŞLAT düğmesi

USB bellek kartı yuvası

AÇMA / KAPATMA /  
DURDURMA düğmesi

doktor PC‘si için USB bağlantısı 

Şekil  1-1: OkuStim

Şekil  1-2: OkuEl Electrot

elektrot dişi

kurşun conta

dirsek

DURAKLAT düğmesi

Not: Bu broşürdeki bileşen resimleri, gerçek ürünlerden biraz farklı olabilir.

   Rev. 2022-04-01    OkuStim System   TD60K06 -

8 36



Kullanım Talimatları 09

arşıt elektrot bağlantısı

tutma çubukları

burun köprüsü

elektrot tutucu

OkuEl elektrodu, göz bebeğinin alt kısmından göz yüzeyine yerleştirilen iki ince ipliğe sahip bir 
braketten oluşur.  

OkuSpex‘in gözlük şeklindeki çerçevesi, OkuEl elektrotları için bir tutucu görevi görür. OkuSpex 
bir kablo ile OkuStim‘e bağlanır. OkuSpex, kullanıcının bireysel yüz şekline kolayca uyarlana-
bilir. Biraz pratikle OkuEl elektrotları ayrıca görme engelliler tarafından OkuSpex‘e kolayca 
yerleştirilebilir.  

OkuEl elektrotlar ve OkuEl karşıt elektrotlar tek seferlik kullanım içindir; hijyenik nedenler-
den dolayı bir seferden fazla kullanılamazlar.       

 

Terapi   

OkuStim açıldıktan sonra retina, ayarlanan güçle 30 dakikalık belirtilen süre boyunca otoma-
tik olarak elektriksel uyarılır. Bu esnada beyaz ışık parlamaları („fosfen“ olarak adlandırılır) 
algılanabilir.   

Hastaların bireysel uyarım parametreleri tıbbi uzman personel tarafından olarak ayarlanır ve 
OkuStim‘in USB bellek kartına kaydedilir.   

Uyarım sırasında üretilen direnç değerleri gibi veriler USB bellek kartına kaydedilir. Böylece 
tedavinin seyri tedaviyi yürüten tıbbi uzman personel tarafından da takip edilebilir.   

OkuStim, cihazın tüm önemli çalışma durumları hakkında bilgi sağlayan bir ekran ve bir ses 
çıkışı ile donatılmıştır; böylece görme bozukluğunun çok ileri bir aşamasında olan hastalar bile 
cihazı sorunsuz bir şekilde kullanabilir.  

Şekil  1-3: OkuSpex gözlük
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2 OkuStim System‘in teslimat kapsamı  

OkuStim System‘inizi, aynı zamanda ayrı sistem bileşenlerini depolamaya yarayan sağlam 
bir taşıma kutusunda alırsınız. Kullandıktan sonra OkuSpex‘i katlanmamış olarak kendisi için 
sağlanan girintiye geri koyun. Elektrot tutucunun hareket etmesine neden olabileceğinden, 
kabloyu OkuSpex‘in etrafına sarmayın.  

Teslimat kapsamı: 

• OkuStim® el cihazı (ürün etiketinde: OkuStim®) 

• OkuSpex® gözlük 

• OkuEl® elektrot paketi (OkuEl® Electrode Package), aşağıdakileri içerir:  

 – 10 adet OkuEl® elektrot (ürün etiketinde: OkuEl® Electrode) 

 – 12 adet OkuEl® karşıt elektrot (ürün etiketinde: OkuEl® Counter-Electrode) 

• OkuSpex‘in ayarlanması ve OkuStim pillerinin değiştirilmesi için tornavida 

• USB bellek kartı (ürün etiketinde: OkuStim® USB-Stick)

• Taşıma kutusu 

• 4 adet AA pil 

• Kullanım talimatları  
 
 
  

Şekil  2-1: Okustim sistem taşıma ve saklama kutusu.
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3  İlk kullanımdan önce  

Uyarılar: 

 µ Bireysel tedavi parametreleri tedavi başlangıcında bir tıbbi uzman personel tarafından 
belirlenmeli ve ayarlanmalıdır.  

 µ Göz kuruluğu (örn. Keratokonjunktivitis sicca) olan hastalarda OkuStim ile TES tedavisi 
sırasında göz damlası almaları önerilir.  

 µ Hareket kabiliyeti azalmış olan hastalar (örn. ilerlemiş romatizma, Parkinson hastalığı) 
OkuStim ile TES tedavisinin uygulanmasında desteğe ihtiyaç duyabilir.  

OkuSpex‘in sizin için özel olarak ayarlanmasını sağlayın. Evde elektrot tutucu üzerinde 
yapılacak sonraki ayarlamalarda ikinci bir kişinin desteği faydalı olacaktır. Herhangi bir zorluk 
yaşarsanız lütfen OkuStim System‘i almış olduğunuz doktora veya optisyene başvurun.  

OkuStim System‘inizi aldıktan ve OkuSpex‘i uyarladıktan sonra, cihaz tanıtımı için bir rande-
vu alarak doktorunuzu ziyaret edin ve tedavi parametrelerinizi sistemle birlikte verilen USB 
bellek kartına yazdırın. Doktorunuz veya bayiniz sonraki adımlar konusunda size tavsiyede 
bulunacaktır.

USB bellek kartının cihaza düzgün bir şekilde yerleştiğinden emin olun. USB bellek kartı bir 
beyaz ve bir siyah yüze sahiptir. Beyaz tarafı, OkuStim‘in alt kısmındaki sokete takılırken yukarı 
bakmalıdır. 

Pilleri OkuStim‘in arka tarafındaki bölmenin içine yerleştirin. Bu esnada kutuplamaya dikkat 
edin.  

USB bellek kartını OkuStim‘inize takın ve uzman talimatlarını izleyerek uyarım uygulayın.   

Çıkarılması gerekmiyorsa USB bellek kartını OkuStim‘de bırakmanız önerilir. Takma veya 
çıkarmada her zaman OkuStim cihazının kapalı olduğundan emin olun.   

Doktorunuzun tedavinin seyrini düzenli olarak kontrol etmesini sağlayın.

Şekil 3-1: USB bellek kartının beyaz tarafı, OkuStim cihazına takılırken yukarı bakmalıdır.
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4  Bir tedavi seansının uygulanması için kısa   
 kılavuz  

Lütfen tam olarak bir terapi seansı hazırlamak ve yürütmek için adımları izleyin. Bu çok güçlü 
bir fosfen algısına yol açabilir. 

  

Uyarımın hazırlanması  

 µ OkuEl karşıt elektrot(lar)ı takmadan önce cildi temizleyin.  

 µ OkuEl karşıt elektrot(lar)ı temizlenmiş cilt alanlarına yapıştırın.  

 µ OkuEl elektrot(lar)ı OkuSpex‘in elektrot tutucusuna yerleştirin.  

 µ Rahat ve dengeli bir oturma pozisyonu alın.  

 µ OkuSpex‘i takın. Kabloyu OkuStim‘e doğru yönlendirin, bu esnada arkadan başınızın çevre-
sinden geçirin.   

 µ OkuStim‘i açın.  

 µ OkuSpex kablosunu OkuStim‘e takın.  

 µ OkuEl karşıt elektrotlarını OkuSpex‘deki kablolara bağlayın.  

 µ Uyarımı başlatın. Uyarım sırasında gözlerinizi kapalı tutmanız önerilir.  

 

Uyarımdan sonra  

 µ Uyarım 30 dakika sonra otomatik olarak sona erer.  

 µ OkuEl karşıt elektrot(lar)ından kablolar üzerindeki basma düğmelerini dikkatlice çıkarın. 
Kabloları çekmeyin, bu onları yırtabilir.   

 µ OkuSpex kablosunu OkuStim‘den ayırın.  

 µ OkuSpex‘i yere koyun ve elektrotları OkuSpex‘ten çıkarın. 

 µ OkuSpex‘i kutuya geri koyun. Onları katlamayın.  

 µ Kabloyu gevşek bir şekilde katlayın. Elektrot tutucunun hareket etmesine neden 
olabileceğinden OkuSpex‘in etrafına sarmayın. Öngörülen girintiye yerleştirin  

 µ OkuStim‘i kapatın (önceden otomatik olarak kapanmadıysa).  

 µ Karşıt elektrotları cildinizden çıkarın ve bunları OkuEl elektrotları ile birlikte genel atık olarak 
atın. 
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Yatay tutma çubukları, elektrot tutucusunun uçları burun ve temporal göz kapağı açısına 
gelecek, yani gözün tam olarak sağında ve solunda cildin hemen önünde kalacak şekilde 
ayarlanmalıdır. Bunun için yatay tutma çubukları dikkatle göze doğru ilerletilir. OkuEl ipliği 
göz bebeğinin alt kısmında, alt göz kapağının yukarısında konjunktivanın üzerine basınçsız bir 
şekilde yerleştiğinde, OkuSpex gözlük hasta için doğru bir şekilde ayarlanmış demektir. 

Ayarlamadan sonra OkuSpex gözlüğün mafsallarındaki altıköşe başlı vida tekrar dikkatle 
sıkılmalıdır. Vidaları tekrar sıkmak için OkuSpex gözlüğü tekrar elinize alın. 

  Not: 

  Altıköşe başlı tornavida ile çalışmadan önce her zaman OkuSpex‘i yere koyun.  

5 Taşıma ve uygulama   

5.1  OkuSpex‘in hastaya göre ayarlanması  

OkuSpex tıbbi uzman personel (gözlükçü veya göz kliniğinde) tarafından yüzünüzün şekline 
adapte edilmelidir (bakınız Şek. 5-1), böylece elektrot ipliği göz bebeğinin altındaki konjonk-
tiva üzerinde durmalıdır (bakınız Şek. 5-5). Bunun için OkuSpex gözlük mafsallarındaki alyan 
vidalar hafifçe açılarak, dikey ve yatay tutma çubuklarının kolayca hareket ettirilmesi sağlanır. 
Ardından OkuSpex, gözleriniz kapalı olacak şekilde dikkatlice üzerinize yerleştirilir ve dikey 
tutma çubukları doğru yüksekliğe ayarlanır. Gerekirse OkuSpex gözlüklerin burun köprüsünün 
yüksekliği ayarlanabilir. 

Şekil 5-1: OkuSpex elektrot tutucusu için seçenekleri ayarlama; Elektrot ipliğinin konjonktiva üzerindeki konumu 
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5.2 OkuEl karşıt elektrotlarının vücuda yapıştırılması  

OkuEl karşıt elektrotları şakak bölgesine yapıştırılır (bkz. Şek. 5-2). Eğer sadece bir göz 
uyarılacaksa, OkuEl karşıt elektrot sadece ilgili tarafta gerekli olacaktır.  

OkuEl karşıt elektrotları yapıştırılmadan önce cildin ilgili alanları itinayla temizlenmeli ve 
kurulanmalıdır. Bunun için örneğin alkol pedleri kullanın. Su ve sabun ekseriyetle yeterli olmaz.  

OkuEl karşıt elektrodu, koruyucu folyodan çekerek çıkarın ve hafifçe bastırılarak şakak bölge-
sine yapıştırın.  

Bunu çıkardıktan sonra geri kalan elektrotların kurumasını önlemek için OkuEl karşıt 
elektrotlarının folyo ambalajını, yırtılmış olan kenarın üzerine katlayarak kapatın. 

Şekil 5-2: Karşıt elektrotların şakaktaki konumu; Şekil 5-3: OkuEl elektrodu temas yüzeyi. 

5.3 OkuEl elektrot ambalajının açılması 

Münferit OkuEl elektrot ambalajını açmadan önce hasar olup olmadığını kontrol edin. OkuEl 
elektrotları sadece ambalajı sağlam ve dokunulmamış durumda ise kullanın. 

Bir OkuEl elektrodunu paketinden çıkarmak için folyoyu kağıttan dikkatle çekerek, elektrodun 
tümünün yukarıdan serbestçe tutulabilmesini sağlayın. 

OkuEl elektrodu, hijyen nedeniyle sadece braket kısmından tutulmalıdır. Göz ile temas eden 
elektrot ipliği, parmaklar ile temas etmemelidir (bkz. 5-2). 
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5.4 OkuEl elektrotların OkuSpex‘e yerleştirilmesi  

OkuEl elektrodunu OkuSpex‘e yerleştirmek için OkuEl, OkuSpex‘in yüzünden kavisli elektrot 
tutucusuna itilir. Bunu yaparken mavi contalı elektrot tarafı dışarı gelmelidir, yani burundan 
dışarı doğru yerleştirilmelidir. Elektrodu, OkuEl braketinin elektrot tutucusuyla aynı hizada 
olacağı şekilde tümüyle elektrot tutucunun üzerine itin. 

Eğer tek bir göz uyarılacaksa, sadece bir adet OkuEl elektrot ve bir adet OkuEl karşıt elektrot 
gerekir. Eğer her iki göz de uyarılacaksa iki adet OkuEl elektrot ve iki adet OkuEl karşıt elektrot 
gerekecektir (bakınız Şek. 1-3, Sayfa 9). 

Şekil 5-4: OkuEl elektrodunun OkuSpex elektrot tutucusuna yerleştirilmesi
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5.5 OkuSpex‘in yerleştirilmesi    

OkuSpex‘i takmak için başınızı geriye doğru koyun ve gözlerinizi geniş açın. OkuSpex, burun 
köprüsü tamamen eyere dayandığında doğru şekilde oturur. OkuEl elektrot braketinin dış 
kenarları gözlerle temas etmemeli ve elektrot ipliği, alt göz kapağının hemen üzerinde, 
doğrudan göz bebeğinin altında konjunktivanın üzerine yerleşmiş olmalıdır (Şekil 5-5). Uyarım 
sırasında gözlerinizi kapalı tutmanız önerilir. 

OkuStim System‘inizi aldığınızda size tıbbi personel tarafından OkuSpex‘i nasıl takacağınız 
açıklanmış olmalıdır. 

Şekil 5-5: Gözdeki OkuEl elektrodu sadece göz bebeğinin alt kısmında konjunktivaya temas eder 
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5.6 OkuSpex‘in OkuStim ile bağlanması   

OkuSpex‘in OkuStim ile bağlanması  

OkuSpex fişini OkuStim‘in üst tarafındaki konektöre takın. Bu sırada fişin düz tarafı yukarı 
bakmalıdır. Fiş sadece bu durumda kolayca içeri girecektir.  

Fişin konektörün içine sonuna kadar girmiş olduğundan emin olun. Ancak bu şekilde doğru bir 
kullanım garanti edilebilir.   

Şekil 5-6: OkuSpex fişi OkuStim cihazında 

Şimdi OkuStim‘i açabilirsiniz.  

Son adım olarak, OkuEl karşıt elektrodu OkuSpex düğmesiyle şakaklara bağlanır. 
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5.7 Doktorun verdiği talimatlarla hastanın kendisi tarafından   
 yapılan uyarım 

„AÇ/KAPAT/DURDUR“ tuşuna (solda) en az bir saniye basarak OkuStim‘i açın. Art arda uzun 
ve kısa tonlardan oluşan bir ton serisiyle cihazın açıldığı bildirilir. Mümkünse, cihazı açarken 
adınızın OkuStim ekranında görüntülendiğinden emin olun. Bölgeniz için geçerli tedavi yolu-
na bağlı olarak uyarım parametreleriniz adınız yerine ekranda görünür. Bu, göz kliniğine 
yapılacak bir sonraki kontrol ziyaretinde değiştirilecektir. 

Daha önce yapmadıysanız OkuEl karşıt elektrodu OkuSpex düğmesiyle şakaklara bağlanır. 

Tedavi seansınıza başlamak için „BAŞLAT“ tuşuna basın (sağda).  

Uyarım sırasında, yaklaşık saniyede 1 kez düzenli bir ton ile cihazın düzgün çalıştığı bildirilir. 
Kalan tedavi süresi ekranda gösterilir.  Tedavi uyarım gücüne ulaşıncaya kadar uyarım gücü 
başlangıçta yavaşça artırılır.  Bu işlem ekranda rampa sembolü olarak gösterilir.  

Eğer uyarım düzgün bir şekilde yapılamıyorsa cihaz bunu bir ses sinyaliyle bildirir. Ton sinyalleri 
ve anlamlarıyla ilgili genel bir açıklamayı Sayfa 23‘de bulabilirsiniz.  

 µ Böyle bir durumda uyarımı önce „DURAKLAT“ tuşuyla (ortada) yarıda kesin ve: 

 µ OkuEl elektrotlarının iyi oturduğunu ve OkuSpex‘in iyi yerleşmiş olduğunu kontrol edin  

 µ gözleri gözyaşı solüsyonuyla nemlendirin,  

 µ karşıt elektrot kablosunun takılı olup olmadığını kontrol edin, 

 µ OkuSpex fişinin OkuStim‘e takılı olduğunu kontrol edin, 

 µ uyarımı „BAŞLAT“ tuşuna (sağda) basarak devam ettirin. 

OkuStim bir sinyal tonu vermeye devam ederse lütfen optisyeninize başvurun. 

 

Şekil 5-7: OkuStim cihazının soldan sağa üç tuşu şunlardır: AÇ/KAPAT/DURDUR, DURAKLAT, BAŞLAT 
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Uyarımın bitmiş olduğu, uzun bir ton ve ardından gelen kısa bir ton ile bildirilir.  

Uyarımı her zaman „DURAKLAT“ tuşuna (orta) basarak durdurabilirsiniz. Duraklatma durumu 
kısa ve sürekli tekrarlayan iki ton ile bildirilir. Uyarım seansınızı devam ettirmek için „BAŞLAT“ 
tuşuna (sağda) basın. Uyarım süresi, kesinti boyunca durdurulur ve tekrar başlatıldığında 
saymaya devam eder.  

Tedavi seansı bittikten üç dakika sonra OkuStim cihazı kendiliğinden kapanır.  

Kullanıcı, uyarımı „AÇ/KAPAT/DURDUR“ tuşuna (sol) basarak erken sonlandırabilir.  

5.8 OkuSpex‘in çıkarılması     

OkuSpex fişini OkuStim‘in üst tarafındaki konektörden çekin.  

OkuEl karşıt elektrotların kablolarını, basma düğmeleri çekerek sökün. Kabloları asla çek-
meyin, bu onları yırtabilir. OkuSpex çıkarılırken göz kapakları geniş bir şekilde açılarak, OkuEl 
elektrotlarının gözden kolay çıkabilmesi sağlanmalıdır. Ardından OkuEl elektrotları Oku-
Spex‘ten çıkarılabilir ve atılabilir.  

OkuEl elektrotlar ve OkuEl karşıt elektrotlar tek seferlik kullanım içindir; hijyenik ve teknik 
nedenlerden dolayı bir seferden fazla kullanılamazlar.  

OkuStim ve OkuSpex‘i yalnızca bunlar için öngörülen kutuda saklayın. OkuEl elektrotlarını, 
kullanıma kadar OkuEl elektrot paketinde - kutusunda saklamak en iyisidir.  

5.9 OkuEl karşıt elektrotların ciltten çıkarılması  

OkuEl karşıt elektrotların ciltten çıkarılması 

OkuEl karşıt elektrotları bir taraftan başlayarak dikkatle ciltten çekin ve yönetmeliklere uygun 
şekilde imha edin. 
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6 Yan etkiler  

Gözde kullanıldığında, bazen korneada göz kızarıklığı ve kuruluk hissi ile fark edilebilen 
hafif bir mekanik tahriş olabilir. Bu durumlarda piyasada bulunan göz damlaları faydalı olur. 
Kızarıklık 1-2 içinde geçmezse doktora gitmenizi öneririz. 

Elektriksel uyarım, hastalığı ilerlemiş olanlarda hafif ağrıya yol açabilir.  

Ayrıca OkuStim System ile bağlantılı olarak aşağıdaki yan etkiler bilinmektedir (meydana 
gelme olasılığı %1‘den azdır):  

 µ Maküler kistler 

 µ Lens değişiklikleri  

 µ Subjektif görme kaybı 

 µ Katarakt 

 µ Enfeksiyonlar 

 µ Göz dışındaki ağrılar 

Gerekirse doktorunuza haber verin. 
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OkuStim açıldığında ekranda aşağıdakiler belirir:

OkuStim seri numarası:
 – burada S/N: 0001

OkuStim cihaz yazılım sürümü:
 – burada v1.47

Pil durumu:
 –

Sol göz (oculus sinister OS):
 – OS -

Sağ göz (oculus dexter OD):
 – OD -

O anki tarih ve saat:
 – burada 2020-01-01 10:12:00

OkuStim uyarımı başlatıldığında ve duraklatmadan sonra tekrar başlatıldığında ekranda şu gösterilir:

Pil durumu:
 –

Hastanın adı: 
 – burada John Miller 

Kalan uyarım süresi artış süresi dahil (ss:dd:ss)
 – burada 00:30:30

Uyarım durumu:
 –                Ramping (uyarım gücünde yavaşça artış)

Sol göz direnci [Ohm]:
 – burada OS 7750

Sağ göz direnci [Ohm]:
 – burada OD 7760

O anki tarih ve saat:
 – burada 2020-01-01 10:12:30

OkuStim uyarımı bittikten sonra ekranda şu gösterilir: 

Pil durumu:
 –

Hastanın adı:
 – burada John Miller

Kalan uyarım süresi (ss:dd:ss):
 – burada 00:27:59

Sol göz direnci [Ohm]:
 – burada OS 7750

Sağ göz direnci [Ohm]:
 – burada OD 7760

O anki tarih ve saat:
 – burada 2020-01-01 10:12:30

7  OkuStim ekran mesajlarının açıklaması  

OS -   OD -
2020-01-01 10:12:00

 S/N:0001  v2.XX

00:27:59
OS 7750  OD 7760
2020-01-01 10:12:30

John Miller

00:30:30
OS 7750  OD 7760
2020-01-01 10:12:30

John Miller
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OkuStim uyarımı yarıda kesilirse ekranda şu gösterilir: 

Pil durumu: 
 –  

Hastanın adı: 
 – burada John Miller  

Kalan uyarım süresi (ss:dd:ss):

 – burada 00:27:59 

Uyarım durumu:

 – Paused = duraklatıldı  

Sol göz:  
 – OS - 

Sağ göz: 
 – OD - 

O anki tarih ve saat: 

 – burada   2020-01-01 10:12:30

OkuStim uyarım seansı yarıda kesildiyse, ekranda şu gösterilir:

Pil durumu:

 –

Hastanın adı: 
 – burada John Miller 

Uyarım durumu: 
 – Stim. stopped = durdu

Sol göz:  
 – OS - 

Sağ göz: 
 – OD - 

O anki tarih ve saat: 

 – burada  2020-01-01 10:12:30

OkuStim uyarımı bittikten sonra ekranda şu gösterilir: 

Pil durumu:

 –

Hastanın adı: 
 – burada John Miller 

Uyarım durumu: 
 – Stim. finished = bitmiş

Sol göz:  
 – OS - 

Sağ göz: 
 – OD - 

O anki tarih ve saat: 

 – burada  2020-01-01 10:12:30

stim. stopped
OS -   OD -
2020-01-01 10:12:30

John Miller

stim. finished
OS -   OD -
2020-01-01 10:12:30

John Miller

00:27:59 Paused 
OS -   OD -
2020-01-01 10:12:30

John Miller
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Ses sinyali Anlamı  

Uzundan kısaya doğru 13 ton  

L-L-L-L-L-S-S-S...

Cihaz açılıyor  

Kısadan uzuna doğru 13 ton  

S-S-S-S-L-L-L-...

Cihaz kapanıyor  

S---S---S(...) Uyarım çalışıyor  

SS---SS---SS (...) Uyarım duraklatıldı  

LS Uyarım yarıda kesildi veya uyarım otomatik kapan-
madan sonra sonlandırıldı  

İşaretlerin anlamı: 

L = uzun ton  

M = orta uzunlukta ton  

S = kısa ton  

- = Duraklatma  

(...) = Ton serisi sürekli tekrarlanır  

8  OkuStim ses sinyallerinin açıklaması  
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9  Pilleri takma ve değiştirme 

Pilleri lütfen sadece OkuStim kapatılmış durumdayken değiştirin. 

Pilleri değiştirmeden veya pilleri ilk kez takmadan önce, lütfen daima önce USB bellek kartını 
OkuStim cihazından çıkarın. 

Eğer OkuStim cihazını 4 haftadan uzun bir süre kullanmamayı planlıyorsanız lütfen pilleri 
cihazdan çıkarın. 

OkuStim cihazının arka tarafındaki bölmeye dört adet AA tip (Mignon) pil yerleştirilir. Pilleri 
değiştirmek için, sistemle birlikte teslim edilmiş olan alyan anahtarı gereklidir. 

Pil bölmesinin kapağındaki iki vidayı sökün ve çıkarın. 

DİKKAT: OkuStim‘in kauçuk kenarının altında bir vida bulunur (Şek. 8-1). Lütfen pil bölmesi-
nin kapağını açarken asla zorlamayın. 

Pilleri belirtilen yönde yerleştirin (kutuplara dikkat edin). Dördüncü pil takıldığında OkuStim 
cihazı, işitilebilir uzun tonlar ve kısa tonlardan oluşan bir ton serisiyle otomatik olarak açılır. 

Kutuplar yanlış yerleştirilirse, cihaz açıldığında bu ton serisi duyulmaz. Böyle bir durumda 
pillerin kutuplara göre yerleşimi düzeltilmelidir. 

Cihaz, kullanılmaması halinde üç dakika sonra otomatik olarak kapanır ve/veya soldaki „AÇ/
KAPAT/DURDUR“ tuşuna uzun süreli basıldığında kapanır ve bu durum kısa ve uzun tonlardan 
oluşan bir ton serisi ile onaylanır. 

Pillerin değiştirilmesi sadece, ekranda üç şarj çubuğundan sadece biri gösteriliyorsa gereklidir.  
Pillerin kullanım ömrü normal kullanımda birkaç haftadır. 

       Ekranda pil durumu:  
       100% / 75% / 25% / 0%

Pil bölmesinin kapağını, piller takıldıktan sonra tekrar kapatın ve vidalayın. 

  Uyarılar: 

  Her zaman tüm pilleri birden değiştirin.  
  Lütfen tekrar şarj edilebilen piller kullanmayın (akü). 

Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Alkali piller zehirlidir. Yutulması halinde 
derhal doktorunuzu veya bölgenizdeki zehir merkezini arayın. Kullanılmış pilleri çevreye uygun 
şekilde imha edin.  

Şekil 9-1: Pil bölmesi kapağı; kutup işaretli pil bölmesi
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10  Saklama 

OkuStim ve OkuSpex‘i birlikte verilen kutuda saklayın. 

Elektronik devrelerde hasara veya diğer türde arızalara yol açmamak için tüm sistemi özenle 
kullanın. 

OkuStim, OkuEl elektrotları veya OkuEl karşıt elektrotları aşırı nem, sıcaklık, soğukluk veya 
kirlenmeye maruz bırakmayın. 

Temizlemeden önce cihazı kapatın (bakınız Böl. 11). 

Cihazı asla suyun içine daldırmayın ve aşırı neme maruz bırakmayın.  

10.1 Elektrot paketi 

OkuEl karşıt elektrotlar ve OkuEl elektrotlar saklama için bir paketin içinde sunulur. 

OkuEl elektrotları OK100305, elektrot paketinde tekli olarak paketlenmiştir.  

OkuEl elektrotların son kullanma tarihi, tekli ambalajın ön yüzündeki etikette belirtilmiştir. 

OkuEl elektrotlar için saklama sıcaklığı: 20°C-25°C. 

10.1.1 OkuEl karşıt elektrotların saklanması 

OkuEl karşıt elektrotlarını, 3‘lü paketlerde bir koruyucu folyoyla elektrot paketi içinde bulabilir-
siniz. 

OkuEl karşıt elektrotların son kullanma tarihi, elektrot paketinin ön yüzündeki etikette 
belirtilmiştir. OkuEl karşıt elektrotlar için saklama sıcaklığı: 5°C-40°C oda sıcaklığı. 

OkuEl karşıt elektrotlarını çıkardıktan sonra, geri kalan elektrotların kurumasını önlemek için 
torbayı, yırtılmış olan tarafın üzerine katlayarak tekrar kapatın.  
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11 Temizleme talimatları 

11.1 OkuSpex‘in temizlenmesi, dezenfeksiyonu ve bakımı 

OkuSpex‘i yumuşak ve tüysüz bir bez ile temizleyin. Güçlü kirler için piyasada satılan bulaşık 
deterjanlarını kullanın. 

OkuSpex‘in silme dezenfeksiyonu için önerimiz:  

 µ Schülke mikrozid sensitive wipes premium veya 

 µ Schülke Pursept-A Xpress wipes. 

İkisi de Schülke & Mayr GmbH, Robert-Koch Straße 2, 22851 Norderstedt, Almanya. 

Dezenfekte edilecek yüzeyi dezenfeksiyon mendilleriyle iyice silin. Tüm yüzeyin ıslanmasına 
dikkat edin. Yüzey tüm etki süresi boyunca nemli kalmalıdır. Dezenfeksiyon etkisinin yeterli 
olması için, yüzeyin üzerinde yeterli miktarda etken madde bulunmalıdır. 

Uyarı:  

  Lütfen agresif, klorlu, aşındırıcı veya keskin temizlik maddeleri kullanmayın.  
  Benzin, alkol, eter veya çözücü maddeler kullanılmamalıdır. Ultrasonik banyo 
  da temizlenmesine izin verilmez. 

11.2 OkuStim‘in ve OkuSpex kablosunun temizliği ve bakımı 

Temizlemeden önce cihazı kapatın. 

OkuStim‘i ve OkuSpex‘in kablosunu yumuşak ve tüysüz bir bez ile temizleyin. Bez en fazla 
hafif nemli olmalıdır, asla damla çıkacak kadar ıslak olmamalıdır. Cihazın içine asla nem 
nüfuz etmemesine dikkat edin. Buna rağmen cihazın içine nem girmesi halinde, cihaz tekrar 
kullanılmadan önce bir teknik güvenlik kontrolünden geçirilmelidir. Gerekirse optisyeniniz veya 
bayinizle irtibata geçin. 

11.3 OkuEl elektrot ve OkuEl karşıt elektrot 

OkuEl elektrotlar ve OkuEl karşıt elektrotlar tek seferlik kullanım içindir; hijyenik ve teknik 
nedenlerden dolayı bir seferden fazla kullanılamazlar. 

 

12 Onarım ve bakım 

Cihaz, kişisel kullanım durumunda herhangi bir bakım gerektirmez. Ticari kullanıcılar, tıbbi 
elektrikli cihazların çalıştırılmasıyla ilgili yasal gereklilikleri dikkate almalıdır. 

 

Uyarı: 

  Cihaz üzerinde herhangi bir onarım veya bakım çalışması yapmayın; böyle bir  
  durumda optisyeninize veya satıcınıza başvurun. 

 

Piller sayfa 24‘te açıklandığı gibi değiştirilmelidir. 
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13 Sorun giderme  

OkuStim düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, bu durum ses sinyalleriyle ve ekran mesajlarıyla 
bildirilir (bkz. aşağıda). 

13.1  Ekran mesajları 

Ekran Anlamı  

OkuEl elektrotlarından en az birinde açık kontak veya hata. Duraklat 
tuşu ile uyarımı yarıda kesin ve: 

 µ gözlüğün iyi oturduğunu ve OkuEl elektrotların iyi yerleşmiş olduğunu 
kontrol edin, 

 µ gözleri gözyaşı solüsyonuyla nemlendirin, 

 µ karşıt elektrot kablosunun takılı olup olmadığını kontrol edin, 

 µ gözlüğün fişinin OkuStim‘e takılı olduğunu kontrol edin, 

 µ uyarımı Başlat tuşuna basarak devam ettirin. 

OkuEl elektrotlarından en az birinde kısa devre. Bu durumda lütfen 
doğrudan optisyeninize veya bayinize başvurun. 

Bu hastada elektrostatik yüklenme olabileceğini gösterir. Lütfen cihazı 
kapatıp açın ve bu hatanın tekrar gösterilip gösterilmediğine bakın. 
Bu hata devam ederse, kendinizi elektrostatik olarak boşaltmak 
için topraklanmış bir metal nesneye (örn. musluk) dokunun. Hata 
tekrar meydana gelirse lütfen doğrudan optisyeninize veya bayinize 
başvurun. 

OkuStim cihazında USB bellek kartı yok ya da yanlış yerleştirilmiş. 

Lütfen OkuStim kapalı haldeyken USB bellek kartının düzgün  

yerleştirildiğini kontrol edin.  

OkuStim cihazınız ile kullanılan USB bellek kartı arasında bir uyum-
suzluk var veya yapılandırma verileri bulunamadığından uyarım 
başlatılamadı. 

Lütfen OkuStim cihazı kapalı haldeyken USB bellek kartının düzgün  

yerleştirildiğini kontrol edin. 

Sorun devam ederse lütfen doğrudan optisyeninize veya bayinize 
başvurun.  

00:29:59  open

OS > 15K  OD > 15 K
2020-01-01 12:00:00

John Miller

Error Defect!
OS -  OD -
2020-01-01 12:00:00

No Memory Stick 
OS -  OD -
2020-01-01 12:00:00

John Miller

John Miller

00:25:00 ShortCir. 
OS <200 OD <200
2020-01-01 12:00:00

John Miller

Invalid config. file
OS -  OD -
2020-01-01 12:00:00

John Miller

   Rev. 2022-04-01    OkuStim System   TD60K06 -

27 36



Kullanım Talimatları 09

Ekran Anlamı  

Zamanı gelmediği halde tekrar bir tedavi seansı yapmaya çalıştınız. 
Bir sonraki tedavi seansını ne zaman yapabileceğiniz gösterilir. (Ekran 
mesajı örneği: Bir sonraki seans en erken 25 Ocak tarihinde yapılabilir.) 

13.2  Ses sinyalleri  

Successione di suoni Anlamı

MMM (...) En az bir elektrotta açık kontak veya hata.   

S S S (...) En az bir elektrotta kısa devre. 

SS - SS - SS - S Yapılandırma verileri bulunamadığından uyarım başlatılamadı. Lütfen 
USB bellek kartının OkuStim cihazına üç nokta yukarı bakacak şekilde 
doğru yerleşip yerleşmediğini kontrol edin veya USB bellek kartının 
tekrar açıklaması için doktorunuza danışın. 

LSSS Zamanı gelmediği halde tekrar bir tedavi seansı yapmaya çalıştınız.

İşaretlerin anlamı: 

L = uzun ton  

M = orta uzunlukta ton  

S = kısa ton  

- = Duraklatma  

(...) = Ton serisi sürekli tekrarlanır  

Diğer arıza durumlarında optisyeninize veya satıcınıza başvurun.

Next Stim. on JAN 25 
OS >15K OD >15K
2020-01-20 12:00:00

John Miller
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14 Teknik veriler  

Nörostimülatör, 

Ek IX, Tıbbi Ürünler için AB Yönergesi 93/42/EWG 9‘uncu maddesi uyarınca Sınıf IIa bir tıbbi 
üründür. 

Güç kaynağı  

Güç kaynağı 4x 1,5V standart AA tip pil (Mignon)   

Bağlantılar 

Elektrot bağlantısı: OkuSpex ile bağlantı  

Mini USB portu 

USB‘den PC‘ye standart USB-B soket  

USB bellek kartı  

USB bellek kartı (Okuvision GmbH tarafından özel olarak yapılandırılmıştır; teslimat 
kapsamındadır)  

Kasa  

Toza karşı korumalı (IP 22)  

Koruma sınıfı dahili akım ile beslenir (pille çalışır) 

Uygulama parçası: Tip BF 

Kullanım ömrü  

OkuStim System‘in beklenen kullanım ömrü 16 yıldır; OkuEl elektrotlar ve OkuEl karşıt 
elektrotlarının raf ömrü ise 18 aydır. Son kullanma tarihi ilgili etiketin üzerinde belirtilmiştir. 

OkuStim çalıştırma koşulları  

Sıcaklık: +5°C ila +40°C 

Nem:  %15-%93 bağıl nem (yoğuşmasız) 

Hava basıncı: 700 hPa – 1060 hPa 

Depolama ve taşıma koşulları  

Sıcaklık:  +5°C ila +40°C 

Nem:  %15-%93 bağıl nem (yoğuşmasız)  

Hava basıncı:  700 hPa – 1060 hPa 

Önemli performans özelliği 

OkuStim 10 mA üzerinde akım vermez. Önemli performans özelliğinin kaybı, gözlerde geri 
dönüşü olmayan hasara neden olabilir. Önemli performans özelliği OkuStim tarafından sürekli 
otomatik olarak denetlenir ve korunur.   
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15 Kullanılmış cihazların ve pillerin imhası  

  Kullanılmış pilleri lütfen yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.  

Kullanılmış OkuEl elektrotları ve OkuEl karşıt elektrotları evsel atıkla imha edilebilir. 

Daha fazla bilgi için Okuvision GmbH veya OkuStim System iletişim noktanıza 
başvurabilirsiniz. 

15.1 Veri gizliliği 

İmha edilecek eski cihazlardaki kişisel verileri silmekten sorumlu olduğunuzu tüm elektrikli ve 
elektronik ekipman son kullanıcılarına bildirmek isteriz.  

 

   Rev. 2022-04-01    OkuStim System   TD60K06 -

30 36



Kullanım Talimatları 09

16  Garanti

OkuStim System‘in tüm bileşenleri için yasal garanti koşulları geçerlidir. 

Garanti sınırlamaları: Garanti aşağıdaki istisnalara ve sınırlamalara tabidir: 

 µ Garanti, malzeme veya üretim hatalarında değiştirme hizmetiyle sınırlıdır. Okuvision GmbH, 
arızası veya hasarı herhangi bir uygunsuz kullanım, kazalar, tadilat, yanlış kullanım, ihmal 
veya profesyonel olmayan bakım nedeniyle oluşan cihazları değiştirmekle yükümlü değildir. 
Ayrıca Okuvision GmbH, OkuStim sistemlerinde Okuvision GmbH tarafından üretilenler 
dışındaki ürünlerin kullanımından kaynaklanan arızalar veya hasarlar için hiçbir sorumluluk 
kabul etmez. 

 µ Garanti talebi olması durumunda Okuvision GmbH, cihazları tasarım değişiklikleri olabilecek 
eşdeğerde bir ardıl model ile değiştirme hakkını saklı tutar. 

 

Yasal garanti talepleri saklı kalmak kaydıyla, Okuvision GmbH bu ürün için başka bir garanti 
vermez. Hasarın veya dolaylı hasarların sorumluluğu, Okuvision GmbH bu tür bir hasar ihtimali 
konusunda bilgilendirilmiş olsa bile, sadece yasal düzenlemeler çerçevesinde mevcut olacaktır. 

17 Aksesuarlar 

Sipariş numarası Ürün tanımı 

OK100350   OkuSpex®

OK100056   OkuStim®

OK100310   OkuEl® Electrode package

TD60K06-02   OkuStim® System Gebrauchsanweisung (DE)

TD60K06-03   OkuStim® System Instructions for Use (EN)

TD60K06-06   OkuStim® System Mode d’emploi (FR)

TD60K06-08   OkuStim® System Istruzioni per l‘uso (IT)

TD60K06-09   OkuStim® System Kullanım Talimatları (TR)

TD60K06-10   OkuStim® System Οδηγίες χρήσης (EL)

TD60K06-11  OkuStim® System Instrucciones de uso  (ES)

TD60K06-13  OkuStim® System Gebruiksaanwijzing (NL)

TD60K06-14  OkuStim® System Instrukcja użytkowania (PL)

TD60K06-22  OkuStim® System Bruksanvisning (NO)
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18  Elektromanyetik uyumluluk hakkında notlar 

OkuStim System klinik, muayenehane veya ev ortamında kullanım için uygundur. 

Uyarı: 

  Sistemi diğer elektrikli cihazların hemen yanında veya üst üste istiflenmiş   
  olarak kullanmaktan kaçının, aksi takdirde cihazın çalışması olumsuz etkile 
  nebilir. Bu tür bir kullanım gerekliyse, bu ve diğer cihazların düzgün şekilde  
  çalışıp çalışmadığı gözlenmelidir. 

Uyarı: 

  Sayfa 34‘da belirtilenler dışında aksesuarların kullanılması elektromanyetik  
  radyasyonu artırabilir veya cihazın elektromanyetik uyumluluğunun   
  azalmasına ve dolayısıyla cihaz işlevselliğinin bozulmasına yol açabilir. Oku 
  Spex kablosunun uzunluğu 1,6 metredir. 

Uyarı: 

  Taşınabilir HF iletişim cihazları (anten kabloları veya harici antenler gibi   
  çevre birimleri dahil) için minimum mesafeye uyulmalıdır, aksi takdirde  
  OkuStim System‘in performansı bozulabilir. Bu bölümdeki tabloya bakın. 

Uyarı: 

  80 MHz ile 86 MHz frekans aralığında OkuStim girişime maruz kalabilir. Bu  
  durumda ekranda „Error Defect!“, bakınız Bölüm 9, hata mesajı görüntülenir.   
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Emisyon ve bağışıklık standartlarına uygunluğu test edilmiştir 

Emisyon 

Cihaz; CISPR 11, Grup 1, Sınıf B uyarınca yayılan ve kablolu HF iletimi gereksinimlerini karşılamaktadır. 

Elektromanyetik uyumluluk hakkında yönergeler ve üreticinin açıklamaları 

 OkuStim System aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. OkuStim Sys-
tem‘in müşterisi veya kullanıcısı cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır. 

Bağışıklık testleri IEC 60601 test düzeyi Uyumluluk düzeyleri Elektromanyetik ortam - 
Kılavuz kurallar 

Statik elektrik deşarjı 
(ESD, IEC 61000-4-2) 

±8 kV kontak deşarjı 

±2, 4, 8 ve 15 kV hava 
deşarjı  

±8 kV kontak deşarjı 

±2, 4, 8 ve 15 kV hava 
deşarjı 

Zeminler ahşap, beton 
veya seramik fayans 
ile döşenmiş olmalıdır. 
Zemin sentetik malze-
meyle döşenmişse, bağıl 
nem oranı en az %30 
olmalıdır. 

Taşınabilir ve mobil 
telsiz cihazları, kabloları 
da dahil olmak üzere 
OkuStim System‘e, 
iletim frekansına uygun 
denkleme göre hesapla-
nan önerilen koruyucu 
mesafeden daha yakın 
kullanılamaz. 

Önerilen korunma 
mesafesi: 

IEC 61000-4-6 uyarınca 
hat çıkışı HF enterferansı 

3 Vrms 

0,15 MHz ila 80 MHz 

6 Vrms IMS bandında 
0,15 MHz ila 80 MHz 

80% AM, 1 kHz için 

3 Vrms 

0,15 MHz ila 80 MHz 

6 Vrms IMS bandında 
0,15 MHz ila 80 MHz 

80% AM, 1 kHz için 

d=1,2√P

IEC 61000-4-3 uyarınca 
yayılan HF enterferansı 

10 V/m 

80 MHz - 2,7 GHz

10 V/m 

80 MHz - 2,7 GHz

HF iletişim cihazları için 
IEC 60601-1-2 (9-28 
V/m) Tablo 9 uyarınca 
sınır değerler 
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Notlar
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