
Uživatelská příručka a technický popis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTAderm 
311 nm úzkopásmové UVB 

 

 



 

 2  
  

1. OBECNÉ INFORMACE .................................................................................. 3 
1.1 Součásti dodávky ....................................................................................... 3 
1.2 Návod montáže .......................................................................................... 4 

2. INDIKACE .................................................................................................... 6 
2.1 Kontraindikace ........................................................................................... 6 

3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ........................................................................... 7 
4. PRAKTICKÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ ..................................................... 8 

4.1 Před ošetřením .......................................................................................... 8 
4.2 Doba ošetření ............................................................................................ 9 
4.3 Fotosenzitivita kůže bělochů ..................................................................... 9 
4.4 Úvodní dávkování .................................................................................... 10 
4.5 Dávky při použití úzkopásmových UVB trubic .......................................... 11 
4.6 Po ošetření ............................................................................................... 11 

5. PROVOZNÍ POSTUP ................................................................................... 12 
5.1 Nastavení dávky pro ošetření .................................................................. 13 
5.2 Zahájení terapie ....................................................................................... 14 
5.3 Průběh terapie ......................................................................................... 14 
5.4 Chybové zprávy ........................................................................................ 16 
5.5 Provozní hodiny ....................................................................................... 16 

6. POKROČILÉ MOŽNOSTI ............................................................................. 17 
6.1 Limit dávky ............................................................................................... 17 
6.2 Automatické opakování terapie ............................................................... 18 

7. RIZIKA ....................................................................................................... 19 
7.1 Fotosenzibilizátory ................................................................................... 19 
7.2 Nechtěné předávkování ........................................................................... 19 
7.3 Ochrana očí .............................................................................................. 20 
7.4 Ochrana personálu .................................................................................. 21 

8. ČIŠTĚNÍ ..................................................................................................... 22 
9. STÁRNUTÍ A OPOTŘEBENÍ ......................................................................... 22 

9.1 Výměna opotřebených komponent ......................................................... 23 
10. SPEKTRUM .............................................................................................. 24 
11. TECHNICKÁ DATA .................................................................................... 24 
12. PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU, SKLADOVÁNÍ A PROVOZ ............................. 25 
13. ZÁKAZNICKÝ SERVIS A ÚDRŽBA ............................................................... 25 
14. KLASIFIKACE ZAŘÍZENÍ ............................................................................. 26 
16. PACIENTSKÝ ZÁZNAM ............................................................................. 28 
 



 

 3  
  

 

1. OBECNÉ INFORMACE 

MEDlight OCTAderm je UV-fototerapeutické zařízení pro léčbu 
lidské pokožky. Mobilní zařízení, šetřící uživateli místo, je 
spojením nejmodernější elektroniky a inovativního designu se 
všestrannou léčbou. Zařízení je vyrobeno z vysoce kvalitních 
komponentů, které splňují současné požadavky na poměr 
efektivita a náklady, a tím vedou k nejvýhodnější terapii.   

Jedním ze stavebních kamenů terapie je naprostá nepotřebnost 
podpůrné medikace.  Jedná se pouze o čistě fyzikální léčebnou 
metodu. 

Spektrální rozsah záření se shoduje s DNS absorpčním spektrem. 
Absorbovaná energie ultrafialového záření má přímý léčebný 
efekt na psoriatické kožní projevy a další dermatózy, a to bez 
nutného použití dalších senzibilizátorů. 

1.1 Součásti dodávky 

Příslušenství / Náhradní díly: 
E.č. položky Popis Množství 
1005 OCTAderm 311 nm úzkopásmové UVB 1 
80100 Ochranné pacientské brýle 2 
83221 UVB 311 nm trubice, 100 W 8 
83269 Elektronický startér 8 
10092 Klíč 2 
10115 Distanční tyč 1 
   
Možné volitelné příslušenství: 
80200 Ochranné brýle pro personál  
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1.2 Návod montáže 
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Obr. 1: Komponenty zařízení 
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Poté co 1. je zařízení rozbaleno, je zapotřebí ukotvit ricinové 
držáky 2,3,4, a 5 viz Obr. 1 do zdířek ve spodní části jednotky. 
Každý z držáků je proto vybaven odpruženým tlačítkem, které 
musí být natočeno do takové pozice, aby poté, co je držák vložen 
do zdířky, zapadlo tlačítko do příslušného otvoru ve zdířce 
v hlavní jednotce. Během sestavování je zapotřebí dbát zvýšené 
pozornosti u předních dvou držáků. Tyto dva mají totiž ještě 
boční zdířky, do kterých se později zasune distanční tyč. Je proto 
zapotřebí je namontovat tak, aby zdířky v pouzdru směřovaly 
dovnitř proti sobě. Poté co jsou všechny držáky namontovány, lze 
vložit distanční tyč. To je provedeno tak, že se vloží nejprve do 
jedné ze zdířek v držáku a poté se postupně zasouvá ke druhé, 
dokud nezapadne i do ní. 

2. INDIKACE 

• Lupénka (Psoriasis vulgarit) • Kopřivka obecně 
• Parapsoriasis en plaques • Akné (Acne vulgarit) 
• Psoriasis punctata • Svědění 
• Psoriasis seborrheica • Mastocytóza 
• Retikulóza • Kopřivka papulózní 

2.1 Kontraindikace 

• Nádorová onemocnění 
• Patologická citlivost na světlo např. Xeroderma pigmentosa 
• Porfyrické onemocnění 
• Floridní tuberkulóza nebo jiné floridní procesy 
• Hypertyreóza 
• Lupus erythematodes 
• Současně probíhající léčba s potenciálním ohrožením kůže 

nebo zvýšená citlivost na světlo 
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3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Nadřízené orgány vyžadují od výrobce zcela jasnou informaci o 
bezpečnostních opatřeních pro toto zařízení. Nejpodstatnější 
bezpečnostní aspekty související se zařízením MEDlight 
OCTAderm jsou popsány v následující části. 

Odstavce označené ! je zapotřebí si přečíst velmi důkladně a 
vyžadují zvláštní pozornost. Provozní manuál mějte vždy uložený 
na lehce přístupném místě pro případné další nahlédnutí. 

Před prvním použití si prosím pozorně přečtěte tento provozní 
manuál. 

Zařízení může být používáno pouze pro aplikace vypsané v 
provozním manuálu a pouze s originálním příslušenstvím, které je 
dodáno firmou MEDlight, a musí být v perfektním technickém 
stavu.   

Zařízení nesmí být používáno ani skladováno ve vlhkých 
prostorách. Vyvarujte se proniknutí vody, ať v kapkách nebo ve 
spreji, do blízkosti zařízení a zajistěte, aby se voda do zařízení 
nemohla dostat. Při čištění přístroje navlhčeným hadrem 
zajistěte, aby se voda nedostala dovnitř. Zařízení nesmí být 
používáno v prostorách potenciálně hrozících nebezpečím 
výbuchu nebo v prostorách, kde se skladují alkohol, líh nebo jiné 
podobné výbušné látky. 

Na zařízení jsou rozmístěny varovné symboly, které je zapotřebí 
sledovat. Tyto symboly jsou podrobněji popsány v Kapitole 7.4. 

Zařízení může být obsluhováno pouze takovou osobou, která 
může zajistit správné zacházení na základě své profese, vzdělání 
nebo praktické zkušenosti. Aby se předešlo neoprávněnému 
zacházení ze strany nepovolaného uživatele, klíč k zapnutí 
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zařízení by měl být vždy po každém použití přístroje vyndán a 
schován na bezpečném místě. Před čištěním zařízení vždy 
vytáhněte napájecí přívod elektrické energie ze zásuvky. Pokud 
zaznamenáte, že zařízení vydává neobvyklé zvuky, zápach nebo 
se objeví jiskry, okamžitě vytáhněte přívod elektrické energie. 
Zařízení pak nepoužívejte do té doby, dokud nebude 
zkontrolováno a případně opraveno kvalifikovaným technikem. 

4. PRAKTICKÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ 

Váš doktor Vám doporučil léčebnou terapii pomocí zařízení 
MEDlight OCTAderm. Prosíme Vás, abyste postupovali pozorně 
dle jeho instrukcí, jelikož se jedná o zdravotnický prostředek, 
který při nesprávném používání může způsobit závažná poranění 
(podrobněji v Kapitole 7 - RIZIKA). MEDlight doporučuje vedení 
záznamů o terapii, kde bude zaznamenávána aplikovaná dávka, 
čas a datum terapie a Vaše osobní poznámky k terapii. Ukázku 
takovýchto záznamů najdete v Kapitole 16. PACIENTSKÝ ZÁZNAM. 

Vždy prosíme, dodržujte přesnou vzdálenost, která je určena 
distanční tyčí. Pokud se dostanete blíže k zařízení, vzroste i 
aplikovaná dávka a naopak při oddálení aplikovaná dávka klesá. 

4.1 Před ošetřením 

Aby se zabránilo nežádoucím interakcím mezi světlem a 
jakýmkoliv topickým přípravkem, a pro plné využití 
fototerapeutického efektu, měla by být kůže pacienta před 
použitím fototerapie bez jakýchkoli přípravků. Šupiny na kůži by 
měly být důkladně odstraněny. 
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4.2 Doba ošetření 

Pro vymizení symptomů, a to v závislosti na jejich klinickém 
vzhledu, je zapotřebí nejméně 20-30 sezení. Nepravidelně 
prováděná terapie může narušit nebo dokonce ohrozit úspěch 
léčby. Pravidelná terapie zajistí uspokojivý léčivý proces až 
do doby, než vymizí všechny symptomy. Neexistuje však žádné 
univerzální schéma terapie, které by bylo možno aplikovat na 
všechny pacienty. Fototerapie by měla být vždy přizpůsobena 
individuálním potřebám pacienta. Veškeré indikace jsou pouze 
průměrnými hodnotami, které se mohou lišit na základě stavu 
kůže a její citlivosti. 

4.3 Fotosenzitivita kůže bělochů 

Fotosenzitivita se mění v závislosti na ročním období a na 
fyziologickém stavu jedince. Následující grafy ukazují rozdílnou 
fotosenzitivitu kůže během jednoho roku (Obr. 2) a rozdílnou 
fotosenzitivitu kůže v průběhu těhotenství (Obr. 3). 

Obr. 2:  Fotosenzitivita kůže bělocha během jednoho roku (pro severní 
polokouli) dle Ellingera. 

 

Obr. 3: Fotosenzitivita kůže v průběhu těhotenství 
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4.4 

Úvodní dávkování 

Úvodní dávkování pro úzkopásmové UVB (311 nm) 

Prof. Dr. E. Hölze, et. Al. ‚Empfehlungen zur Phototherapie und Photochemotherapie‘ 
DDG Berlin 2003 

Typ kůže Charakteristika Dávka UVB 311 nm 

I Vždy pálí, nikdy se neopálí, 
odlupování 

0.20 J/cm² 

II Vždy pálí, minimální opálení 0.30 J/cm² 

III Občas pálí, pomalu se 
opaluje do hněda 

0.50 J/cm² 

IV Pálí minimálně, vždy se 
opaluje 

0.60  J/cm² 

 

V závislosti na fotosenzitivitě kůže pacienta a podle klinického 
obrazu lze léčebnou dávku v jednotlivých krocích terapie dále 
zvyšovat. (viz 4.5). 

Na začátku terapie se může objevit nespecifické svědění, které 
v nejhorším případě může vést k přerušení léčby. Svědění obecně 
vymizí po několika sezeních, avšak do té doby je potřeba, aby se 
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léčebná dávka nezvyšovala, dokud svědění nevymizí. Po každém 
sezení je doporučeno mazat kůži indiferentní mastí kvůli zajištění 
její vlhkosti.  

 

 

 

4.5 Dávky při použití úzkopásmových UVB trubic  

Schéma léčby: Příklad pro kůži typu II 

1. den 0.30 J/cm²  6. den 0.60 J/cm² 
2. den 0.35 J/cm²  7. den 0.60 J/cm² 
3. den 0.40 J/cm²  8. den 0.70 J/cm² 
4. den 0.45 J/cm²  9. den 0.70 J/cm² 
5. den 0.50 J/cm²  10. den 0.80 J/cm² 

 

Podle fotosenzitivity kůže pacienta a klinického obrazu lze dávku 
v jednotlivých krocích terapie dále zvyšovat. Podle individuálních 
výsledků je možno postupovat po menších či větších krocích. 

! 
 

Zvýšení dávky mezi po sobě jdoucími kroky by 
nemělo nikdy přesáhnout 0.20 J / cm ².  

Hodnoty jsou platné jako pro přední část, tak pro záda. Celková 
maximální dávka je automaticky omezena na 3.00 J/cm². 

4.6 Po ošetření 

Až se ošetřované léze zahojí, měla by terapie nadále pokračovat 
dle následujícího schématu. Toto je nezbytné pro dosažení 
dlouhotrvajícího efektu a fáze bez opakovaného výskytu. 

1. týden: 3x 
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2. týden: 2x 
3. týden: 1x 
4. týden: 1x 

 

 

 

 

! 
Je známo, že UV záření díky svému 
sebodepresivnímu efektu vysušuje kůži. Péče o kůži 
v rámci dalšího ošetřování dermatózy je třeba 
přizpůsobit vyšším nárokům na promašťování.  

 

5. PROVOZNÍ POSTUP 

Obr. 4: Ovládací panel 

 

 

Obr. 5: Tlačítko START 
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Zapojte zařízení do zásuvky. Vložte Klíč do klíčové dírky a otočte 
jím z pozice 0 do pozice 1. Zařízení je nyní připraveno k používání. 

 

 

 

5.1 Nastavení dávky pro ošetření 

Obr. 6: Vstup pro nastavení dávky 

 

Úvodní obrazovka po zapnutí zařízení OCTAderm (viz Obr. 6). 

 

!1 
V případě, že se na Vašem zařízení objeví např. “2 
x” nebo “4 x” místo “1 x” před slovem “Dose”, 
přečtěte si předtím, než zahájíte terapii, nejprve 
Kapitolu 6.2 - AUTOMATICKÉ OPAKOVÁNÍ TERAPIE. 

Tlačítky + a – na ovládacím panelu se po krocích 0.01 J/cm² 
nastavuje dávka až do maxima 3.00 J/cm². 
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Dávka může být zvýšena pomocí tlačítka + a snížena pomocí 
tlačítka -. 

 

5.2 Zahájení terapie 

Dle postupu v Kapitole 4.1 byste měli být nyní připraveni na 
zahájení terapie. Ujistěte se, že byla nastavena správná dávka. 

Nasaďte si ochranné brýle, které byly dodány společně se 
zařízením a chrání Vaše oči před UV zářením během terapie. 
Dodržujte přitom správnou vzdálenost. Ta je určena tak, že stojíte 
před zařízením a Vaše chodidla se dotýkají distanční tyče. 

Pro zahájení terapie stiskněte tlačítko START, viz Obr. 5. To se 
nachází na levé části kontrolního panelu. Hned poté se 
automaticky zapnou UV lampy. 

5.3 Průběh terapie 

Obr. 7: Ukázka obrazovky po začátku terapie 
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Stejně jako u normálních fluorescenčních lamp, i UV lampy také 
potřebují chvíli, než začnou zářit. Během této doby se na 
obrazovce zobrazí zpráva "UV-MEASURING STARTS" viz Obr. 7. 

Obr. 8: Zbývající čas 

 

Po úspěšném zahájení terapie se na obrazovce zobrazí zbývající 
čas (v minutách a vteřinách) do konce ošetření (viz Obr. 8). Od 
zahájení terapie OCTAderm měří senzorem celkovou vyzářenou 
energii UV záření. Jakékoliv změny intenzity UV záření během 
provozu jsou rozpoznány a přepočítává se tak nový zbývající čas 
do konce terapie. Tyto změny v intenzitě UV záření se také 
odrážejí v zobrazeném čase do konce terapie, takže ne vždy čas 
na displeji bude odpočítáván.   

Jakmile vyprší čas terapie, UV lampy se automaticky vypnou a je 
slyšitelně oznámen konec terapie. Nyní můžete otočit klíčem do 
polohy 0 a tím zařízení vypnout.  

! V případě, že potřebujete terapii předčasně ukončit, 
jednoduše zmáčkněte klávesu ESC na kontrolním 
panelu, anebo otočte klíčem do polohy 0. 
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5.4 Chybové zprávy 

Obr. 9: Chyba senzoru 

 

Pokud během terapie nastane porucha senzoru emitovaného UV 
záření, terapie se automaticky vypne a na displeji se zobrazí 
chybová zpráva, viz Obr. 9. Nejprve prosím zkontrolujte, zda 
senzor není zanesen nějakou nečistotou. Senzor se nachází na 
prostřední desce těsně nad třetí UV lampou z leva. Blízko 
přednímu panelu je přibližně 5mm otvor, který slouží jako měřící 
štěrbina. Ujistěte se, že není zanesena prachem nebo něčím 
podobným. 

Poté stiskněte tlačítko OK na kontrolním panelu a spusťte 
testovací terapii. Nezapomeňte si nasadit ochranné brýle. Když 
displej stále ukazuje chybovou hlášku, zkontrolujte, jestli nedošlo 
k poškození jedné z UV lamp. Pokud nedojde k vyřešení 
problému a chybová hláška se stále zobrazuje na displeji, prosím 
kontaktujte svého dodavatele MEDlight. 

5.5 Provozní hodiny 

Výkon UV lamp se s přibývajícím časem postupně snižuje a na 
jejich životnost má vliv i frekvence používání. Pro přehled si lze na 
displeji zobrazit jak četnost používání, tak i provozní hodiny UV 
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lamp. Zapněte zařízení pomocí klíče a pak zároveň stiskněte 
tlačítka A a B na kontrolním panelu. Po dobu stisku tlačítek se na 
displeji objeví následující informace, viz Obr. 10. 

Obr. 10: Cykly UV lamp a provozní hodiny 

 

 

6. POKROČILÉ MOŽNOSTI 

OCTAderm nabízí další pokročilé možnosti, které mohou být 
přednastaveny při výrobě dle zákaznických preferencí. Tyto 
pokročilé možnosti mohou změnit již dříve popsané standardní 
nastavení. 

6.1 Limit dávky 

Ve výchozím nastavení má OCTAderm nastaven maximální dávku 
na 3.00 J/cm². Pokud je potřeba, lze toto tovární nastavení 
změnit a navýšit tak maximální dávku. Limit dávky lze navýšit 
postupně od 0.05 J/cm² až k 9.95 J/cm². 
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6.2 Automatické opakování terapie 

V továrním nastavení zařízení OCTAderm je také nastavení 
ohledně opakování terapie. Zařízení lze přednastavit tak, že 
zvolená dávka může být aplikována až 4x za sebou. Toto 
nastavení může být především užitečné, když léčba probíhá, jak 
na přední části těla, tak na zádech anebo když je potřeba, aby 
léčba probíhala ze všech 4 stran těla. Dle přednastaveného čísla 
opakování se zobrazí na displeji "2 x" nebo "4 x" před slovem 
Dose, viz Obr. 6. 

Přednastavené opakování terapie se nijak znatelně neliší od 
nastavení terapie, které bylo popsáno v Kapitole 5.3. Nicméně 
když je první dávka ukončena, UV lampy se automaticky 
nevypnou. Místo toho uslyšíte znatelný zvuk po dobu 10 vteřin. 

Během této doby je zapotřebí, aby ta část těla, která má být 
léčena následovně, byla vystavena před UV lampy. Potvrzení 
nové pozice těla musí být ještě potvrzeno na kontrolním panelu 
stisknutím tlačítka START. 

Pokud není zmáčknuto tlačítko START do 10 vteřin, UV lampy se 
z bezpečnostního důvodu automaticky vypnou. Pokud je 
stisknuto až po 10 vteřinách, UV lampy se opět zapnou a terapie 
může pokračovat dále. Tento proces je opakován až do doby 
dosažení přednastaveného počtu opakování. Poté se ozve 
slyšitelný zvuk a UV lampy se automaticky vypnou. Nakonec je 
zapotřebí otočit klíčem do pozice 0 a vypnout tak zařízení. 
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7. RIZIKA 

7.1 Fotosenzibilizátory 

Fotosenzibilizátory nemají praktický dopad jen ve volné přírodě a 
jsou např. v zelenině, ale především se jedná o léky ovlivňující 
fotosenzitivitu.  

Pokud pacient takové léky bere, doporučuje se, aby jeho 
ošetřující lékař provedl před zahájením fototerapie test za 
pomoci stupňované intenzity světla v rozsahu UVB nebo UVA.  
Totéž se také doporučuje, když se v pacientském záznamu objeví 
dřívější speciální citlivost na UV záření. Pacient by měl být také 
informován o případných vedlejších následcích a být obeznámen, 
aby řekl svému lékaři, že podstupuje fototerapeutickou léčbu, 
pokud jsou mu takové léky předepsány. Důkladná anamnéze 
napomůže vyhnout se negativním reakcím související s ozářením. 

Pro další dotazy prosím kontaktujte svého lékaře. 

7.2 Nechtěné předávkování 

Důsledkem nechtěného předávkování, např. reakce jako erytém 
a puchýře by měly ošetřeny podáním kyseliny acetylsalicylové 
v kombinaci s antihistaminiky.  

Lokální terapie by měla spočívat v aplikaci kortikosteroidních 
mastí. Pokud nejsou reakce velmi výrazné, lze použít tekuté 
prostředky nebo protřepávanou směs (lotio alba) bez steroidů. 

U těžkých případů by měly být vážněji zasažené oblasti kůže 
dodatečně překryty vlhkým krytím. Může být nutno interně 
podávat steroidy stejně jako kardiovaskulární přípravky. U 
těžkých případů je možné doporučit hospitalizaci pacienta. 
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Terapii je třeba zahájit co možná nejdříve po detekci 
předávkování. V tu chvíli by hned měla být podána 
antihistaminika a kyselina acetylsalicylová. Lokální opatření by se 
v tuto chvíli měla omezit na topické steroidní prostředky, protože 
již to může postačovat jako protiakce a způsobit zmírnění reakcí. 
Další terapeutické metody jako je vlhké krytí a kardiovaskulární 
prostředky apod. by se měly přizpůsobit pozorovaným změnám 
na kůži. 

Z forenzního důvodu a v případech, kdy jsou změny závažné, by 
se měly změny na kůži zaznamenávat fotograficky nebo písemně. 
A to vzhledem k tomu, že předávkování se může objevit i 
z důvodu dalšího vystavení slunečnímu svitu.  

7.3 Ochrana očí 

! 
Brýle pohlcující UV záření je nutné vždy nosit 
během fototerapie, aby se předešlo zánětu 
spojivek. Dále je důležité, aby personál obsluhující 
zařízení nebo další osoby v dosahu UV záření měly 
také ochranné brýle. Vhodné ochranné brýle pro 
pacienty a personál jsou k dispozici u dodavatele 
MEDlight. Následující graf vykresluje křivky přenosu 
v závislosti na vlnové délce pro brýle personálu a 
brýle pacienta. 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 11: Přenos v závislosti na vlnové délce, (a)  ochranné brýle pro personál, 
(b)   pacientské brýle 
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7.4 Ochrana personálu 

Obsluhující personál vystavený UV záření delší časový úsek by 
měl nosit rukavice nebo používat  Sunblocker s vysokým 
ochranným faktorem na části těla vystavené UV záření. Také by 
měl nosit ochranné brýle (viz příslušenství). Totéž platí pro 
pacienty, kteří používají zařízení doma. 

Z bezpečnostních důvodů jsou na zařízení následující symboly: 

 Obr. 12: UV                                                          Obr. 13: Ochranné brýle 

 

Obrázek 12 popisuje zařízení jako zařízení určené pro UV terapii. 
Lze ho tedy používat pouze pod dohledem lékaře. 

Obrázek 13 vyžaduje nošení ochranných brýlí. 
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8. ČIŠTĚNÍ 

Zařízení a zejména všechny komponenty vyrobené z plastu by 
neměly být čištěny abrazivními čisticími prostředky, rozpouštědly 
nebo činidly obsahující alkohol. Pro čištění doporučujeme 
používání klasických domácích čisticích prostředků jako je např. 
prostředek na mytí nádobí. Pro dezinfekci povrchu 
doporučujeme čisticí prostředek of firmy. ®" (Schülke & Mayr 
GmbH, Germany).  

Vrstva prachu na lampách a akrylovém předním dílu snižuje sílu 
vyzářeného UV záření. Proto doporučujeme čistit tyto části 
kdykoliv je to potřeba a za pomocí suchého hadříku 
z mikrovlákna. Pro tento případ lze akrylový přední díl jednoduše 
sundat z magnetických držáků na zařízení. 

! 
Zařízení a jednotlivé součásti čistěte vždy, když je 
zařízení vypnuté a vytažené ze zásuvky. Všechny 
povrchy by měly být čištěny jen mírně navlhčeným 
hadříkem, aby se zabránilo průniku vody do 
zařízení. 

9. STÁRNUTÍ A OPOTŘEBENÍ 

UV lampy a startéry jsou vysoce kvalitní produkty. Nicméně 
dochází u nich k opotřebení. Když přestane fungovat UV lampa, je 
nutné ji vyměnit. Jestli je to možné, doporučujeme vždy vyměnit 
všechny UV lampy, aby docházelo k rovnoměrnému rozložení UV 
záření. Elektronické startéry by měly být vyměněny alespoň 
s každou druhou výměnou UV lamp. 

Všechny náhradní díly mohou být objednány od Vašeho 
dodavatele za pomocí evidenčního čísla, viz Kapitola 1.1, nebo 
mohou být objednány přímo z MEDlight z Německa. 
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9.1 Výměna opotřebených komponent 

Díky inovativnímu designu je výměna UV lamp a startéru velmi 
jednoduchá a může být provedena přímo uživatelem. 

Než budete provádět výměnu, nezapomeňte prosím zařízení 
vypnout, vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky a UV lampy nechat 
chvíli vychladnout.  

Při výměně UV lamp nebo startérů nejdříve sejměte ochranný 
akrylový kryt. Akrylový kryt je připevněn magnetickými držáky a 
můžete být sundán bez použití nástrojů. Uchopte kryt jednoduše 
na horní hraně a vytáhněte jej ze zařízení. 

Pro vyndání UV lampy se musí otočit UV lampou kolem své 
podélné osy (okolo 90 °) dokud nejde jednoduše vyndat bez 
většího odporu z držáku. (viz Obrázek 14). Zasunutí nové lampy je 
stejné akorát v obráceném pořadí.  

Pro vyndání startéru se musí otočit startérem proti směru 
hodinových ručiček, dokud to už více nejde a poté ho vyjmout 
z držáku (viz Obrázek 15). Chcete-li vložit nový startér, musí být 
dva spojovací kolíky přesně zasunuty do zářezů v držáku. 
Následně se startérem musí otočit ve směru hodinových ručiček, 
a to až na doraz. 
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Obr. 14: Vyjmutí UV lampy        Obr. 15: Vyjmutí startéru                          

10. SPEKTRUM 

Obr. 16: Spektrum 311 nm úzkopásmové UVB 

11. TECHNICKÁ DATA 

Napájení: 230 V AC ±10%, 50Hz 
Pojistky: 10 A/T 
Příkon: 1550 VA 
Rozměry podstavy: 69 x 69 cm 
Výška: 195 cm 
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Váha: 35.5 kg 
  

12. PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU, SKLADOVÁNÍ A PROVOZ 

Po každé přepravě zkontrolujte, jestli není zařízení poškozeno. 
Nepracujte s poškozenou jednotkou, ale informujte zákaznické 
centrum! Přepravní a skladovací podmínky musí být dodržovány. 

 

 

Skladovací podmínky:  
(Tyto hodnoty platí v příslušném balení po dobu 10 týdnů): 

Okolní teplota -40°C to +70°C 
Vlhkost vzduchu 10% to 75% 
Atmosférický tlak 500hPa to 106hPa 

 
Provozní podmínky: 

Okolní teplota +10°C to +35°C 
Vlhkost vzduchu 30% to 75% 
Atmosférický tlak 700hPa to 1060hPA 

13. ZÁKAZNICKÝ SERVIS A ÚDRŽBA 

Pro zajištění bezpečného provozu zařízení je nutná každoroční 
údržba. Obraťte se proto na svého místního dodavatele, nebo se 
obraťte na výrobce prostřednictvím kontaktních údajů, které lze 
nalézt na straně 28. Oproti výměně lamp a startérů musí být 
veškeré další práce prováděny pouze kvalifikovaným personálem. 



 

 26  
  

Schémata, technická data, atd mohou být poskytnuty na 
vyžádání. 

14. KLASIFIKACE ZAŘÍZENÍ 

Fototerapeutické zařízení MEDlight pro ošetření kůže je ZP třídy II 
a, pravidla 9, příloha IX směrnice pro lékařské přístroje93/42/EEC, 
implementované do německého zákona dle zákona o lékařských 
výrobcích Act ‘MPG’. 

Shoda se základními požadavky, příloha I této směrnice je zajištěna 
aplikováním relevantních norem EN 60601-1 a EN 60601-1-2. 
Zajištění kvality výrobků naší výroby je ve shodě s normami ISO 
9001:2008 a ISO 13485: 2010 a MDD/93/42 EEC. Certifikačním 
orgánem je Lloyd's Register Quality Assurance (0088). 

15. ZÁRUKA 

MEDlight poskytuje plnou záruku po dobu 2 let pro zákazníky a 1 
rok pro komerční účely. Záruka na UV lampy je 6 měsíců. Tato 
záruka se nevztahuje na poškození skla.  
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16. PACIENTSKÝ ZÁZNAM 

Jméno: Terapeutické zařízení:  
MEDlight OCTAderm 

Dávka [ J/cm²] Datum Čas Poznámky 
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Dávka [ J/cm²] Datum Čas Poznámky 
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MEDlight GmbH 

Werrestr. 94 
32049 Herford 

Germany 
 

Telefon: +49 5221 2044 
Fax: +49 5221 27235 

info@medlight.eu 
www.medlight.eu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Podléhá změnám bez předchozího upozornění 
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