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1 OBECNÉ INFORMACE 

1.1 Součásti dodávky 

  
Item No. Description Počet   
2001 Wood Light 1  
30007 Kufřík 1   
 Uživatelský manuál 1   
     

Volitelné příslušenství 
80100 Ochranné pacientské brýle    
80200 Ochranné brýle pro obsluhu    
88887 Blacklight lampa, 9 W    

 
 
 

1.2 Použití 

Tento uživatelský manuál a technický popis je nedílnou součástí tohoto přístroje. Každý, kdo bude 
obsluhovat tento přístroj, si ho musí před uvedením do provozu přečíst a porozumět mu, a to včetně 
všech varování, upozornění a instrukcí. 
Instrukce životně důležité pro bezpečnost obsluhy přístroje, která se léčí tímto přístrojem a majetek, 
zahrnující, ale ne omezující se jen na přístroj, jsou obsaženy v tomto uživatelském manuálu.  Pokud 
nejsou tyto instrukce úplně pochopeny a nepostupuje se podle nich, může dojít k vážným poraněním a 
dokonce i úmrtí.  
Tento uživatelský manuál je v souladu se všemi regulačními normami pro tento přístroj v době výroby 
přístroje a v souladu s originálním výtiskem manuálu. Všechna práva na tento přístroj a na související 
materiály jsou vyhrazena, a to i včetně softwaru, mechanických aplikací a metod, obchodního názvu a 
loga.  
Přístroj a manuál podléhají změnám bez předchozího upozornění. Žádná část tohoto manuálu nesmí být 
reprodukována nebo použita k jinému účelu, než je k provozu přístroje, pokud tak není písemně 
odsouhlaseno firmou MEDlight GmbH. 

1.3 Popis přístroje 

MEDlight Wood Light je vybaven zdrojem tzv černého světelného zdroje (UVA, dominantní vlnová délka 
365 nm). Tento malý kapesní přístroj najde uplatnění v dermatologii pro analýzu různých kožních 
onemocnění. 
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1.4 Použití k určenému účelu 

Přístroj může být používán pouze k takovým účelům, které jsou popsány v tomto uživatelském manuálu. 
Přístroj najde uplatnění v dermatologii a může být ovládán pouze osobou, která na základě svých 
znalostí a praktických zkušeností, může zajistit správné zacházení. Přístroj smí být provozován pouze pod 
neustálým dohledem uživatele. 

1.5 Symboly & Definice 

 

POZOR Odstavce označené tímto symbolem musí být čteny s větší 
pozorností.  

 

PŘÍLOŽNÁ ČÁST TYPU B 

 

POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE 

 

2 VAROVÁNÍ & BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

2.1 Definice 

Varování: Varování označuje nebezpečí. Pokud není dodrženo, může dojít k vážnému zranění nebo 
dokonce i smrti.  

 
Upozornění: Upozornění označuje možnou nebezpečnou situaci. Pokud není dodrženo, toto nebezpečí    
                         může vyústit k lehkému zranění nebo poškození majetku či přístroje.  
 

2.2 Úraz elektrickým proudem 

Varování: Aby se vyhnulo možnému úrazu elektrickým proudem, přístroj musí být vždy 
připojen ke zdroji napájení s ochranným vodičem. Zásuvka musí být vždy v souladu se všemi 
národními a místními předpisy. Přístroj zapojujte pouze na napájecí zdroj, jehož napětí se 
pohybuje v rozsahu uvedeném na typovém štítku. 
 
Varování: Před každým použitím vždy zkontrolujte, zda je přístroj ve správném 
provozuschopném stavu. Dále vždy zkontrolujte napájení, kabely, vypínače a další kontrolní 
prvky, stejně jako ozařovací jednotku a všechny mechanické komponenty. Po objevení vadné, 



 
 UŽIVATELSKÝ MANUÁL & TECHNICKÝ POPIS  

User Manual Wood Light Rev1_CZ MEDlight GmbH 
Werrestr. 94 
32049 Herford 
Germany 

Tel.: +49 5221 99429-0 
Fax: +49 5221 99429-40 
info@medlight.eu 
www.medlight.eu Strana 5 z 10 

 

Transmission of (a) personnel safety glasses and (b) patient goggles 

 

Přenos záření pro (a) brýle pro personál a (b) pacientské brýle 

 

opotřebované nebo poškozené součástky, kontaktujte Vašeho dodavatele a oprávněná osoba 
Vašeho dodavatele tyto součástky vymění a přístroj otestuje, než bude opět uvedeno do 
provozu. 
 
Varování: Pokud přístroj vydává neobvyklé zvuky, kouří se z něj nebo jsou vidět jiskry, 
okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku a přístroj dále nepoužívejte. Kontaktujte Vašeho 
dodavatele kvůli opravě a přístroj nepoužívejte do doby, dokud neproběhne oprava 
oprávněnou osobou dodavatele a přístroj není znovu otestován.  
 
Varování: Za žádných okolností nikdy neotvírejte kryt přístroje. Přístroj vždy vypínejte, když 
není používán. Pro úplné odpojení přístroje ze sítě, odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Při 
odpojení vždy tahejte za zástrčku, nikoliv za kabel. Umístěte vždy napájecí kabel tak, aby byl 
chráněn před neúmyslným vytažením nebo poškozením.  
  
Varování: Vždy umístěte zařízení tak, aby byla zásuvka vždy jednoduše dostupná pro případ 
možného odpojení od sítě.  
 
Varování: Ujistěte se, že přístroj je Vaším dodavatelem MEDlight servisován minimálně 
jednou ročně. 

2.3 Nebezpečí UV záření 

Varování: UV záření z přístroje může 
vést k poškození sítnice. K ochraně očí 
během provozu používejte ochranné 
brýle, které jsou součástí dodávky. To 
platí jak pro pacienta, tak i obsluhu 
nebo kohokoliv, kdo je v dosahu 
přístroje. Pokud je to nutné, další 
ochranné brýle mohou být objednány 
od Vašeho dodavatele MEDlight. Dále 
je zapotřebí se během provozu vyhnout přímému pohledu do světla. Obsluha přístroje, která 
je vystavena UV záření po delší dobu, by měla nosit rukavice nebo používat bariérové krémy 
s vysokým ochranným faktorem na exponované části kůže.  
 

2.4 Další nebezpečí 

Varování: Modifikace přístroje nejsou povoleny. Přístroj provozujte pouze s dodanými 
originálními díly a příslušenstvím od Vašeho dodavatele. 
 
Varování: Zařízení nesmí být používáno ani skladováno ve vlhkých prostorách. Vyhněte se 
kapající, proudící či stříkající vodě v blízkosti přístroje a zajistěte, aby se do přístroje nedostala 
žádná kapalina. Při čištění přístroje navlhčeným hadrem zajistěte, aby se voda nedostala 
dovnitř. 
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Varování: Zařízení nesmí být používáno v prostorách potenciálně hrozících nebezpečím 
výbuchu nebo v prostorách, kde se skladují alkohol, líh nebo jiné podobné výbušné látky. 
 
Upozornění: Přístroj je určen pro krátkodobý provoz, a to maximálně po dobu 15 minut. 
(KB15). Když je překročen maximální provozní čas, vypněte přístroj a vyčkejte, až úplně 
vychladne, než ho budete znovu používat.   
 
Upozornění: Nechávejte položený napájecí kabel tak, aby nehrozilo dalším osobám 
nebezpečí zakopnutí o něj.  

3 OBSLUHA & PROVOZ 

3.1 Obsluha 

Při aplikaci vždy držte přístroj za rukojeť. Nepoužívejte přístroj bez příslušného nástavce. 

3.2 Provoz 

3.2.1 Zapnutí & přípravná fáze 

Po zapnutí přístroje kolébkovým spínačem je zapotřebí vyčkat přibližně 2 minuty, než přístroj dosáhne 
plného výkonu.  

3.2.2 Vypnutí a konec doby osvitu 

Po uplynutí doby osvitu vypněte přístroj kolébkovým spínačem  - přístroj se automaticky nevypíná!  
Přerušení doby osvitu je kdykoliv možné stiskem kolébkového spínače. Po vypnutí přístroje vždy vyčkejte 
3 - 5 minut, než ho budete znovu používat! 

3.3 Fluorescenční diagnostika 

Vyšetření se provádí v tmavé místnosti, což umožňuje přístroji Wood Lamp ozářit přímo postiženou 
oblast po dobu několika sekund a sledovat následně případnou fluorescenci. Normální pleť není 
fluoreskující při ozáření přístrojem Wood Light. Je-li přítomná plísňová nebo bakteriální infekce, nebo 
porucha pigmentu zkouška přístrojem Wood Light může potvrdit nebo vyvrátit podezření na konkrétní 
diagnózy, v závislosti na barvě fluorescence postižené kůže. 
 

3.4 Čištení & Dezinfekce 

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), který může být 
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objednán u Vašeho dodavatele. 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.  

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. 
 

 
 

3.5 Podmínky pro přepravu, skladování & 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 od 30°C  do +65°C 
Vlhkost vzduchu od 10% do 90% 
Atmosférický tlak  od 500hPa do 1060hPa 
  
Provozní podmínky:  
Okolní teplota od +10°C  do +40°C 
Vlhkost vzduchu od 30% do 75% 
Atmosférický tlak od 700hPa do  1060hPa 

  

4 TECHNICKÁ SEPCIFIKACE & INFORMACE 

4.1 Technická data 

Napájení: 230 V, 50 Hz, jednofázově 
Spotřeba energie: max. 16VA 
Rozměry (Délka x Šířka x Výška): 355 x 47 x 42 mm 
Váha: 695 g 
Zařízení třídy I 
Zařízení typu B 
Režim provozu: Krátkodobý, max. 15 minut (KB15) 
Stupeň ochrany před vniknutím vody: IPX0 
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4.2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity EMC mezinárodní normy EN 60601-1-1-2. Tyto 
limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci 
v lékařském zařízení. Zařízení může vysílat radiofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a použito 
v souladu s instrukcemi v návodu, může způsobit škodlivé rušení ostatních zařízení v okolí.  
Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje 
rušení ostatních zařízení, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se 
pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:  

a) Přesměrujte nebo přemístěte přijímací zařízení.  
b) Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.  
c) Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ve kterém jsou připojena ostatní zařízení. 

 

4.3 Spektrální rozsah 

 

4.4 Přesnost 

Upozorňujeme, že v důsledku stárnutí světelného zdroje se intenzita světelného záření přístroje bude 
postupně snižovat v průběhu času (asi o 20% na každých 2000 provozních hodin). 

4.5 Údržba & oprava 

 Přístroje MEDlight jsou vysoce kvalitní zdravotnické přístroje, a proto je pro zachování 
bezpečné funkce potřeba provádět pravidelné roční údržby. V rámci údržby jsou prováděna 
bezpečnostní testování, kontrolní měření a kalibrace, které jsou nezbytné pro další bezpečné 
fungování přístroje. Pokud je nutná údržba, na displeji se automaticky objeví příslušná 

zpráva. Kromě výměny pojistek musí být všechny další práce prováděny pouze autorizovaným 
technikem Vašeho dodavatele. Schémata, servisní manuály atd. jsou k dispozici na vyžádání od Vašeho 
dodavatele. Pokud je potřeba, je možné si sjednat schůzku se servisním technikem Vašeho dodavatele. 
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4.5.1 Stárnutí lamp & jejich výměna 

UV lampy v přístroji MED-Tester MINI jsou vysoce kvalitní, nicméně dochází samozřejmě i u nich 
k opotřebení. Díky inovativnímu designu je výměna UV lamp velmi jednoduchá a může být provedena 
přímo uživatelem. Než provedete výměnu, nezapomeňte zařízení nejprve vypnout, vytáhnout ze zásuvky 
a UV lampu nechat chvíli vychladnout. Náhradní žárovky lze objednat u Vašeho dodavatele. 

5 DALŠÍ INFORMACE 

5.1 Záruka 

MEDlight používá jen vysoce kvalitní a ozkoušené komponenty. Úzce spolupracujeme s našimi 
dodavateli. Všechna zařízení jsou vyráběna a testována dle našich vysokých standardů kvality.  
Pro přístroj, popsaný v tomto uživatelském manuálu, poskytujeme po dobu 2 let od doby dodání plnou 
záruku pro koncového uživatele a 1 rok pro komerčního uživatele. Záruka na UV lampy je 6 měsíců. Tato 
záruka se však nevztahuje na poškození skla. 
Předpokladem je normální provoz a provádění pravidelné údržby. Záruka se vztahuje na závady 
způsobené při výrobě anebo na vady materiálu. MEDlight nese zodpovědnost během záruky za veškeré 
náklady spojené s náhradními komponenty a jejich výměnou. MEDlight si vyhrazuje právo, že poškozené 
přístroje mohou být odeslány zpět do továrny na opravu. MEDlight se pak následně postará o opravu 
Vašeho přístroje nebo jeho kompletní výměnu. Na rozhodnutí MEDlight je, zda je možné, aby byly práce 
provedeny Vaším dodavatelem nebo pak servisními techniky v MEDlight. 
Záruka je neplatná, pokud údržbu nebo opravu provedla osoba, která nebyla zaškolena a oficiálně 
autorizována firmou MEDlight, a pokud použité komponenty, testovací zařízení a postupy nebyly 
v souladu s doporučeními MEDlight. Tato záruka se dále nevztahuje na přístroje, které byly použity, 
opraveny nebo pozměněny mimo výrobní linku a to na všechny, u kterých byla změněna konstrukce 
nebo které byly použity k jinému účelu použití, než je popsáno v tomto uživatelském manuálu.  
V těchto případech nenese MEDlight žádnou zodpovědnost za vzniklé škody, a to i když byl MEDlight o 
možnosti takovýchto škod informován. MEDlight může vyžadovat technickou kontrolu přístroje, který 
byl nahlášen jako rozbitý, a pak teprve bude rozhodnuto, zda je materiál vadný v souladu se zárukou 
nebo nikoliv.  MEDlight si vyhrazuje právo na účtování času stráveného na cestě a servisních nákladů pro 
požadovanou servisní cestu k přístroji, který podléhá „ZÁRUCE“, ale které vedou k práci, na které se 
nevztahuje záruka. To může zahrnovat např. spálené pojistky nebo nezapojený přístroj. 

5.2 Předpokládaná životnost 

V zásadě není životnost přístroje nijak omezena, protože jakékoliv vadné součástky se dají vyměnit. 
Pouze dostupnost jednotlivých náhradních dílů může ovlivnit životnost. MEDlight nicméně zaručuje po 
dobu 10 let od doby dodání dodávku originálních náhradních dílů nebo adekvátních alternativ. 

5.3 Likvidace 

V případě likvidace starých přístrojů MEDlight včetně příslušenství prosím kontaktujte Vašeho 
dodavatele. 



 
 UŽIVATELSKÝ MANUÁL & TECHNICKÝ POPIS  

User Manual Wood Light Rev1_CZ MEDlight GmbH 
Werrestr. 94 
32049 Herford 
Germany 

Tel.: +49 5221 99429-0 
Fax: +49 5221 99429-40 
info@medlight.eu 
www.medlight.eu Strana 10 z 10 

 

5.4 Klasifikace 

Fototerapeutický přístroj MEDlight pro ošetření pokožky je zdravotnický prostředek třídy IIa, pravidla 9, 
přílohy IX směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/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 
60601-1:2006 a EN 60601-1-2:2006. Zajištění kvality výrobků naší výroby je ve shodě s normami ISO 
9001:2008 a ISO 13485:2003. Kopie příslušných certifikátů lze nalézt na stránkách www.medlight.eu 
 

 
 

5.5 Kontakt 

Výrobce:  
 
MEDlight GmbH 
Werrestr. 94 
32049 Herford, Německo 
 

Telefon: +49 5221 99429-0 
Fax: +49 5221 99429-40 
E-Mail: info@medlight.eu 
Web: www.medlight.eu 
 
Výhradní distributor a servis:  
 
Medicton Group s.r.o.  
Na Babě 1526/35 
160 00 Praha 6 
 
Telefon:  +420 468 008 921-923 
E-mail:  dispecink@medicton.com  
Web:   www.medicton.com  
 
Všechna práva pro konstrukci přístroje a materiálů, s ním spojených, včetně softwaru, obchodního názvu 
a loga jsou vlastnictvím MEDlight GmbH.. 
 

mailto:info@medlight.eu
http://www.medlight.eu/
mailto:dispecink@medicton.com
http://www.medicton.com/
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