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Úvod 

Děkujeme Vám za zakoupení UV fototerapeutického zařízení řady KN-4003. Tento 

uživatelský manuál Vám byl poskytnut, za účelem zajištění, že budete rozumět, jak 

používat toto UV fototerapeutické zařízení a budete toho schopni. 

Tento manuál zařízení dopodrobna popisuje a ukazuje, jak má zařízení být používáno a 

udržováno. Dodatky v této příručce také ukazují, jak efektivně a bezpečně určit čas 

expozice pro UV léčbu tímto přístrojem. 

Prosíme Vás o pečlivé přečtení manuálu a přiložené dokumentace před prvním použitím 

tohoto zařízení. 

Obsah tohoto dokumentu je chráněn autorskými právy. Tudíž, není povoleno vytvářet 

kopie tohoto manuálu nebo jeho částí ani ho překládat bez předchozího písemného 

povolení. Všechna práva jsou vyhrazena. 

Pro více informací o našich produktech a službách, navštivte www.kerneluvb.com 

 

  

Verze: V2.0 

Datum vydání: 26. května 2015 

http://www.kerneluvb.com/
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1 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY & OPATŘENÍ 
 

• Pacienti a obsluha přístroje musí při jeho použití používat ochranné brýle blokující 

ultrafialové záření, aby bylo zabráněno případnému poškození očí. 

• Před zahájením UV fototerapie se stanoví MPD (minimal phototoxic dose = minimální 

fototoxická dávka) nebo MED (minimal erythemic dose = minimální erytemická 

dávka). 

• Jakékoliv ošetření s pomocí tohoto zařízení by mělo být sledováno a zaznamenáváno 

obsluhou přístroje. 

• Jakékoliv nežádoucí účinky, jako např. bolest nebo změny v pokožce by měly být 

zhodnoceny dermatologem. 

• Vypněte napájení, pokud zařízení není používáno. 

 

1.1 Varování 

 

• Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte uživatelský manuál. 

• Pro zabránění elektrickému šoku nesmí zařízení nikdy přijít do kontaktu s tekoucí 

nebo stříkající tekutinou nebo vodou. Také buďte opatrní, při čištění zařízení vlhkým 

hadrem, aby nedošlo ke vniknutí tekutiny do zařízení. Pokud do zařízení vnikne voda, 

okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte společnost KERNEL, místního 

distributora nebo servisní centrum. 

• Při použití zařízení používejte ochranné brýle blokující UV záření, aby bylo zabráněno 

případným poraněním očí. Při překročení doporučené dávky záření může dojít k 

vážným popáleninám. 

• Pro zabránění erytémům, zajistěte, aby byly všechny části pokožky, které jsou 

vystaveny záření, ale u kterých neprobíhá léčba (obličej, krk, uší, čelo atd.), pokryty 

opalovacím krémem s ochranným faktorem 15 nebo více. Ne všechny opalovací 

krémy jsou stejné. Dodržujte všechny pokyny výrobce daného opalovacího krému pro 

správnou aplikaci a použití. 

• Všechny osoby v dohledu zařízení musí používat ochranu očí během ozařování. 

• Pro zabránění nebezpečnému vystavení ostatních osob UV záření, nepoužívejte 

zařízení s přihlížejícími ve stejné místnosti. 

• Časové tabulky expozice obsahují obecné parametry a jsou pouze orientační. Váš 

ošetřující lékař by měl určit a vydat Váš léčebný plán.  
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• Je důležité pečlivě stanovit vhodný čas expozice. Nadměrná expozice bude mít za 

následek erytémy a diskomfort. Nedostatečná expozice bude mít za následek 

snížený terapeutický přínos společně se zvýšenou rezistencí vůči budoucí léčbě. 

Vždy dodržujte pokyny Vašeho ošetřujícího lékaře. 

• Nepoužívejte zařízení se zakrytým povrchem expozice, mohlo by to způsobit 

přehřívání a následné poškození zařízení. 

• Vždy před použitím zkontrolujte kryt zařízení, časovač, napájecí šňůru a ochranné 

brýle, abyste se ujistili, že jsou ve stavu vhodném pro použití. Nepoužívejte zařízení, 

pokud se zdá být poškozeno nebo jakkoliv pozměněno. 

• Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí. 

• Pokud se při léčbě objeví jakékoliv nežádoucí účinky, okamžitě kontaktujte svého 

ošetřujícího lékaře. 

• Nikdy zařízení nepoužívejte v přítomnosti hořlavých anestetických směsí se 

vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným nebo na místech kde jsou používány 

hořlavé látky jako například alkohol, paliva apod. 

• Toto zařízení by nemělo být používáno pacienty, kteří v minulosti trpěli rakovinou 

kůže. 

• Ošetření genitálních lézí vyžaduje opatrnost a pokyny od Vašeho ošetřujícího lékaře. 

 

1.2 Preventivní opatření 

 

• Používejte pouze vyměnitelné díly a příslušenství dodané nebo určené distributorem 

nebo společností KERNEL.  

• Nevhodné vypínání může zařízení poškodit. 

• Selhání napájení může způsobit přerušení času expozice při použití zařízení. 

• Likvidace obalového materiálu a zařízení musí být v souladu s místními předpisy. 

• Nepoužívejte zařízení v elektromagnetických polích jiných zařízení jako např. 

rentgen, nebo MRI. Tato interference může narušit normální chod zařízení. 

 

1.3 Kontraindikace 

 

• Xeroderma pigmentosum. 

• Poruchy fotosenzitivity (také lupus, porfyrie atd.) 

• Syndrom bazocelulárního névu. 

• Fotosenzibilizující léky s akčním spektrem uvnitř vlnových délek aplikovaných 

zařízením. 
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2 OBECNÉ INFORMACE 

 

2.1 Použití 

 

Modely UV fototerapeutických zařízení KN-4003AL/KN4003BL a KN-4003A/KN-4003B, 

používají ultrafialové (UV) záření na poškozenou pokožku. Zařízení by mělo být 

používáno pod dohledem Vašeho ošetřujícího lékaře, a je vhodné při léčbě psoriázy, 

vitiliga a atopické dermatitidy (ekzémů) na kožních typech (I – VI). Ve spojení s 

MPD/MED Tester přílohou KN-4000M jsou přístroje vhodné i pro stanovení minimální 

fototoxické dávky, resp. minimální erytemické dávky.  

 

2.2 Popis zařízení 

Model zařízení KN-4003AL/KN-4003BL se skládá z krytu s integrovanou UV lampou, 

LCD displejem a tlačítky jako je ukázáno na obr. 2.1, 2-3. 

 

Model zařízení KN-4003A/KN-4003B se skládá z krytu s integrovanou UV lampou, jako je 

ukázáno na obr. 2-2, 2-3. 

Obr. 2-1 modely KN-4003AL/KN-4003BL 

Obr. 2-1 model KN-4003AL/KN-4003BL 

Obr. 2-3, lampa uvnitř zařízení 
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2.3 Symboly & Definice 
  

POZOR!  

 

VAROVÁNÍ! ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ 

 

MUSÍ BÝT POUŽITY OCHRANNÉ BRÝLE 

ON NAPÁJENÍ ZAPNUTO 

OFF NAPÁJENÍ VYPNUTO 

 

ODKAZ NA UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

 

ZAŘÍZENÍ TŘÍDY II 

 

VÝROBCE 

 

DATUM VÝROBY 

 

SÉRIOVÉ ČÍSLO 

 

AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE PRO EU 

 

NELIKVIDOVAT ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ JAKO BĚŽNÝ 
NETŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 

  

Odstavce označené tímto symbolem musí 

být čteny se zvýšenou pozorností 
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2.4 Technická data 

 

Elektrický zdroj: AC 230V ± 10%, 50 Hz ±2% 

Spotřeba energie: 50 VA 

Pojistka v zařízení: T0.5/250V 

Provozní podmínky: Teploty 5 až 40°C; RH ≤85%; 
Atmosférický tlak 700 až 1060 hPa 

Třída spotřebiče: Třída II 

Typ zařízení: Ruční 

Doporučená expoziční vzdálenost: 3 cm 

Nastavení času expozice: 0 až 30 min; přesnost <±1%; Rozlišení 1s 

Oblast ozáření: 48 cm² ±2% 

Teplota krytu lampy: < 60°C 

 

  

Parametr Počet lamp Rozsah spektra (nm) Typ 

displeje 

Tabulka 2-1 srovnání modelů produktu 
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Poznámka: Hodnota ozáření jednotlivými zařízeními se může lišit kvůli výrobním 

tolerancím UV lamp. Hodnota ozáření udávané v miliwattech na centimetr čtvereční klesá 

v čase, kvůli stárnutí lampy. Pro zajištění účinnosti léčby musí být hodnota ozáření 

v rozsahu viz tabulka výše. V závislosti na klesání hodnoty ozáření, může časem být 

třeba zvýšení expoziční doby, podle doporučení lékaře. Původní hodnota ozáření Vašeho 

zařízení byla změřena výrobcem. Příslušná hodnota viz Dodatek 1, Tabulka A-1. 

 

3 OBSLUHA 

 

3.1 První kroky 

• Vyjměte zařízení z obalu! 

• Zkontrolujte, zda zařízení není poškozeno. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozeno, a 

neprodleně kontaktujte naše zákaznické oddělení! 

• Zkontrolujte, zda obsah balení souhlasí s obsahem balení na poslední straně. 

 

3.2 Zapojení napájení 

• Zapojte zástrčku označenou A do předřadníku, jak je ukázáno na Obr. 3-1. Poté zapojte 

zástrčku B do vhodné zásuvky. Zařízení může být používáno pouze s elektrickým 

zdrojem s napětím, jaké je uvedeno v tomto manuálu. 

• V závislosti na požadavcích prodejní oblasti, může být druh zásuvky jiný, než je uveden 

na Obr. 3-1. 

• Zařízení musí být připojeno do zásuvky, která je používána pouze tímto zařízením a 

nesmí být sdílena s dalšími zařízeními. 

• Zařízení by nemělo být používáno v prostředí, kde by mohlo být vystaveno vibracím. 

  

Intenzita záření (ozáření): 

Ozáření 

Spektrum Spektrum 
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• Toto zařízení by mělo být používáno za pouze provozních podmínek stanovených tímto 

manuálem. Použití zařízení za nedodržení těchto podmínek může mít za následek 

závady, nepředvídatelné následky a škodu na zařízení. 

 

3.3 Instalace hřebenového nástavce 

Umístěte čtyři výstupky hřebenového nástavce do drážek krytu zařízení a opatrně 

nasuňte hřebenový nástavec ve směru šipky, dokud se nezacvakne na své místo, jako 

je ukázáno na Obr. 3-2. 

 

  

Obr. 3-1 

Obr. 3-2 
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4 PROVOZ 

 

4.1 Příprava k léčbě 

 

Následující stránky popisují provoz zařízení. Ošetření však může být proveden 

pouze po úplném přečtení a pochopení uživatelského manuálu 

 

Lékař: By měl stanovit léčebný plán, který bude zahrnovat: oblast léčby, 
typ kůže, počáteční dávku, intervaly ošetření a počet ošetření. 

Pacient: By si měl přečíst uživatelský manuál a porozumět mu. Vyčistit 
oblast léčby a odstranit z ní veškerou kosmetiku. Zakrýt části 
pokožky, které nejsou ošetřovány, hadrem nebo opalovacím 
krémem. Nasadit si ochranné brýle a provést ošetření. 

Minimální fototoxická dávka (MPD), respektive minimální erytemická dávka (MED) by měla 

být stanovena pro každého pacienta zvlášť před jeho první UV fototerapií. Další informace 

týkající se určení MPD/MED viz Dodatek C tohoto uživatelského manuálu. 

• UV fototerapie musí být předepsána schváleným lékařem. 

• Pacienti a kdokoliv v dohledu zařízení musí použít přesně padnoucí brýle blokující UV 

záření. 

 

4.2 Provoz KN-4003A / KN-4003B 

• Už před začátkem ošetření musí osoba obsluhující zařízení a každá další osoba 

v dohledu zařízení použít přesně padnoucí brýle blokující UV záření. 

• Zařízení je vybaveno hřebenovými zuby, které pomáhají udržet si správnou expoziční 

vzdálenost 3 cm (viz Obr. 4-1) pří přiložení zařízení na ošetřovanou část pokožky. 

Obr. 4-1 
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• Jako měřítko ošetření je obvykle uváděna dávka v joulech na centimetr čtvereční 

(J/cm3). Čas expozice vyžadovaný pro aplikaci požadované dávky lze vypočítat v 

kombinaci s ozářením (viz Dodatek A) pomocí tohoto vzorce: 

 

• Případně si můžete čas expozice dohledat v Dodatku D v Tabulkách D-1 až D-5. 

• Pro zahájení ošetření dejte spínač napájení do polohy ON. 

• Po uplynutí požadovaného času expozice zařízení musí být vypnuto. 

 

4.3 Provoz KN-4003AL / KN-4003BL 

• Jako měřítko ošetření je obvykle uváděna dávka v joulech na centimetr čtvereční 

(J/cm3). Čas expozice vyžadovaný pro aplikaci požadované dávky lze vypočítat v 

kombinaci s ozářením (viz Dodatek A) pomocí tohoto vzorce: 

 

• Případně si můžete čas expozice dohledat v Dodatku D v Tabulkách D-1 až D-5. 

• Pro zahájení ošetření dejte spínač napájení do polohy ON. 

• Nastavte požadovaný čas expozice za pomocí vestavěného elektronického časovače 

a zahajte ošetření. Detailní popis funkcí časovače lze najít v následující sekci. 

• Po uběhnutí požadovaného času expozice časovač automaticky vypne lampu. Poté 

vypněte zařízení spínačem napájení. 

 

4.3.1 Nastavení časovače 

Zapojte zařízení a zapněte jej. Držte zařízení horizontálně, jako je ukázáno na Obr. 4-2, 

tak aby bylo možné číst obsah displeje. 

  

Dávka [J/cm2 x 1000] ÷ Ozáření [mW/cm2] = Čas expozice v sekundách 

Dávka [J/cm2 x 1000] ÷ Ozáření [mW/cm2] = Čas expozice v sekundách 

Obr. 4-2 



UŽIVATELSKÝ MANUÁL KN-4003 SERIES 

  

Uživatelský Manuál – KN4003 Series – V2-0.doc-CZ 13/41 

 

Obr. 4-5 

Výchozí displej 

Po zapnutí zařízení zobrazuje systémový čas, datum, nastavený čas expozice a symbol 

pro aktuální stav provozu, jak je znázorněno na Obr. 4-3. 

Tyto symboly ukazují aktuální stav provozu:  spuštěno,  pozastaveno,  zastaveno 

Nastavení systémového času a data 

Pro vstup do režimu nastavení času a data, jak je znázorněno na obrázku 4-4, stiskněte 

klávesu ^ a potom stiskněte OK. Příslušné upravitelné položky (rok, měsíc, pracovní den, 

hodina nebo minuta) jsou zvýrazněny modře. Pomocí kláves < a > vyberte položku, 

kterou chcete upravit (posuňte se doleva nebo doprava). Hodnotu změníte pomocí kláves 

^ a v. Stisknutím tlačítka OK potvrďte nastavení a opusťte režim nastavení.  

Poznámka: Čas lze nastavit pouze ve formátu 24 hodin. 

 

Nastavení času expozice 

Stiskněte klávesu V pro vstup do režimu nastavení expozičního času. 

Příslušná upravitelná položka (minuty nebo sekundy) je zvýrazněna modře. Použijte 

klávesy < a > k nastavení požadovaného času expozice. Odpovídající položku změňte 

pomocí kláves ^ a v. Stisknutím tlačítka OK potvrďte nastavení a opusťte režim 

nastavení. 

  

Obr. 4-3 

Obr. 4-4 
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Začátek, pozastavení a konec času expozice 

Pokud zařízení pouze testujete, musíte lampu namířit směrem pryč od Vašich očí a 

pokožky. Nikdo další by neměl současně s Vámi být v místnosti. 

Před zahájením ošetřením se seznamte s rozmístěním tlačítek  spuštění,  pozastavení, 

 zastaveno. 

 

Spuštění  

Po nastavení expoziční doby si nasaďte ochranné brýle a stiskněte tlačítko Spuštění . 

Lampa se zapne, začne odpočítávání času a na displeji se zobrazí symbol , který 

ukazuje, že ošetření bylo zahájeno. Ujistěte se, že hřeben přístroje je umístěn přímo na 

oblasti pokožky, která má být ošetřena. V průběhu posledních deseti sekund ošetření 

bude zařízení každou sekundu pípat, aby upozornilo, že konec ošetření už je blízko. 

 

Pozastavení  

Pokud chcete přerušit ošetření, stiskněte tlačítko Pozastavení  . Tímto se vypne lampa 

a zastaví se odpočet času expozice. Pozastavené ošetřování je indikováno tímto 

symbolem  na displeji. Stisknutí tlačítka  znovu zapne lampu a odpočet času expozice. 

Pokud je v průběhu ošetření zmáčknuto tlačítko zastavení , tak se ošetření zastaví a 

čas expozice se nastaví na nulu.  

 

Zastavení  

Jakmile odpočítávání času dosáhne nuly, je ukončeno ošetření a lampa se automaticky 

vypne. Odpovídající stav provozu je indikován symbolem  na displeji.  

 

Po ošetření 

Časovač automaticky uloží poslední čas expozice. Vypněte zařízení, jakmile je ošetření 

ukončeno. 
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5 URČENÍ ČASU EXPOZICE 

 

5.1 Definice 

 

mW/cm2 

Miliwatty na centimetr čtvereční. Taková je intenzita záření (obvykle 
označovaná jako ozáření) vyzařovaného lampou zařízení. Ozáření 
vydávané zařízením už bylo změřeno výrobcem ze vzdálenosti 3cm 
(vzdálenost hřebenového nástavce) a korespondující hodnota byla 
zaznamenána do Tabulky A-1. 

mJ/cm2 

nebo 

mJ/cm2 

Milijouly na centimetr čtvereční, respektive Jouly na centimetr čtvereční. 
Tato jednotka je využívána pro stanovení dávky UV záření. 
1000 mJ/cm = 1 J/cm2 

 

Čas expozice je čas, při kterém je pokožka ošetřována UV zářením. Pro 

několik prvních ošetření je obvykle volen kratší čas expozice. Toto počáteční 

vystavení pokožky UV záření pomáhá zjistit, jak pokožka na UV záření 

reaguje, bez způsobení bez okamžitého způsobení vážných vyrážek (erytémů). 

 

Pokud Vám Váš lékař poskytnul léčebný plán s informacemi o dávce, přečtěte si prosím 

bod 5.2. 

Pokud Vám Váš lékař poskytnul léčebný plán bez informací o dávce, přečtěte si prosím 

bod 5.3. 

 

5.2 Informace o dávce UV záření byly poskytnuty lékařem  

Pokud Vám Váš lékař poskytnul léčebný plán s dávkami vyjádřenými v J/cm2, můžete si 

vypočítat za pomocí prvního vzorce v Dodatku D. Pro zvolení požadovaného expozičního 

času také můžete použít Tabulky D1-D5. Také budete potřebovat skutečnou hodnotu 

ozáření vydávaného vaším zařízením, kterou naleznete v Tabulce A-1. 

Pečlivě si projděte léčebný plán, protože někteří lékaři uvádějí dávku v mJ/cm2. Pokud je 

toto Váš případ, použijte druhý vzorec v Dodatku D. 

Po stanovení potřebného času expozice si ho prosím poznamenejte. Avšak s tímto 

časem expozice nezačínejte léčbu. Aby bylo možné bezpečným způsobem zjistit, jak 

kůže skutečně reaguje na UV záření, musí být počáteční čas expozice kratší než dříve 

stanovený čas expozice. Více informací o počátečním času expozice naleznete v 

Dodatku B. 
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5.3 Informace o dávce UV záření nebyly poskytnuty lékařem 

Vám Váš lékař Vám mohl místo léčebného plánu sdělit informace o Vašem typu kůže. 

Pokud je toto Váš případ přečtěte si prosím Dodatek B pro určení potřebného času 

expozice. 

 

6 ÚDRŽBA 

 

6.1 Čištění 

Čištění zařízení 

1. Odpojte napájení zařízení před čištěním. 

2. Lampa by neměla přijít do přímého kontaktu s žádnými předměty, ale pokud vyžaduje 

čištění, použijte měkký hadr se 70% isopropyl alkoholem pro opatrné vyčištění 

povrchu lampy. 

 

Čištění příslušenství 

1. Ochranné brýle a hřebenový nástavec namočte na 5 minut do 70% isopropyl 

alkoholu, poté důkladně opláchněte vodou. 

2. Před dalším použitím ochranné brýle i hřebenový nástavec osušte. 

Pozor: 

Nečistěte lampu papírem! 

Neaplikujte tekuté čistící prostředky přímo na povrch zařízení nebo lampy, 

mohlo by to poškodit elektronické součástky. 

Při použití pro více než jednoho pacienta musí být všechny části zařízení, 

kterých se dotýká pacient, dezinfikovány pomocí vysoce kvalitního 

nemocničního čistícího prostředku. 

 

6.2 Přeprava a skladování 

 

Přeprava: Pří přepravě zařízení nesmí být vystaveno dešti, sněhu nebo korozivním 

směsím a plynům. Po každé přepravě zkontrolujte, zda zařízení nebylo poškozeno. 

V případě, že zařízení bylo poškozeno, jej nepoužívejte a neprodleně kontaktujte naše 

zákaznické oddělení.  

Přepravovací a skladovací podmínky musí být dodržovány. 

Skladování: Tento produkt musí být skladován v suchém skladu s ventilací vzduchu a 

nesmí být vystaven korozivním směsím nebo silným magnetickým polím. 
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Podmínky pro přepravu & skladování 

(tyto hodnoty platí, pokud je produkt skladován ve vhodném balení po dobu 10 týdnů) 

Okolní teplota: -40 až +55 °C 

Vlhkost: ≤ 95% 

Atmosférický tlak: 500 hPa až 1060 hPa 

 

6.3 Výměna UV lampy 

Použité devítiwattové (9W) UVA a UVB lampy jsou vyráběny společností Philips a 

výrobce uvádí, že mají životnost 1000 hodin provozu. Po uplynutí stanovené životnosti 

budou lampy nadále po dobu stovek hodin vydávat viditelné světlo a nízké úrovně UV 

záření. Pro zajištění efektivity léčby, by lampy měly být měněny a správně zlikvidovány 

po zhruba 350ti hodinách provozu, protože poté je ozáření na méně než 50ti % své 

původní hodnoty. 

Specifikace lampy: 

 Výrobce Typ lampy Specifikace lampy 

UVA LightTech LTC9W/G23 9W 

UVB Philips PL-S 9W/01/2P 9W 

 

Pozor: 

• Prosím ujistěte se, že Vaše náhradní lampa byla určena nebo poskytnuta vaším 

distributorem. 

• Lampy jsou křehké a musí s nimi být zacházeno opatrně, obzvlášť při jejich 

výměně. 

 

Varování: 

• Vždy vypojte napájení zařízení před výměnou lampy. 

• Lampa obsahuje rtuť, která může být škodlivá, pokud se dostane do přímého 

kontaktu s kůží nebo pokud je nesprávně likvidována. Pro získání informací o 

správné likvidaci kontaktujte lokální a federální úřady. 
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Postupujte podle níže uvedených pokynů pro výměnu svítilny nebo se obraťte na svého 

distributora se žádostí o výměnu svítilny. 

1. Pro odebrání hřebenového nástavce jej posuňte doleva a vytáhněte jej z drážek 

v krytu zařízení, jako je ukázáno na Obr. 5-1. 

2. Odšroubujte klip lampy a odeberte jej. 

3. Vytáhněte lampu směrem doleva z jejího držáku, jako je ukázáno na Obr. 5-3, 

opatrně nadzvedněte konec lampy a vytáhněte ji z krytu zařízení. 

4. Vložte novou lampu do držáku lampy, dokud nezacvakne na své místo. 

Přišroubujte zpět klip lampy, aby držel lampu na místě a nasuňte zpět hřebenový 

nástavec. 

  

Obr. 5.2 

Obr. 5-1 

Obr. 5-1 
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6.4 Řešení problémů 

V případě, že se vyskytne technický problém se zařízením, níže uvedená Tabulka 6-1 

poskytuje přehled možných příčin problému a návrhy na jejich řešení. 

 

Tabulka 6-1 

Číslo Problém Možná příčina Možné řešení 

1 
UV lampa nefunguje 
nebo nesvítí jasně 

Uvolněná UV lampa 
Reinstalujte UV 
lampu 

Elektrické kontakty 
UV lampy nebo 
zřízení se zdají být 
černé (oxidová 
vrstva) 

Seškrábejte 
oxidovou vrstvu 

Porucha UV lampy, 
pojistky nebo 
transformátoru 
zařízení 

Kontaktujte výrobce 
nebo autorizovaného 
prodejce 

Napájecí napětí je 
příliš nízké 

Zkontrolujte napájecí 
napětí! Pokud je 
příliš nízké, 
nepoužívejte 
zařízení. 

2 
Displej zůstává 
tmavý po zapnutí 
zařízení 

Selhání napájení 
Zkontrolujte pojistky 
a zapojení napájení 

Porucha zařízení 
Kontaktujte výrobce 
nebo autorizovaného 
prodejce 

3 
Displej funguje, ale 
UV lampa se 
nezapne 

Porucha zařízení 
Kontaktujte výrobce 
nebo autorizovaného 
prodejce 

4 
Časovač nefunguje 
správně 

Porucha zařízení 
Kontaktujte výrobce 
nebo autorizovaného 
prodejce 
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6.5 Poprodejní služby 

1. Společnost KERNEL nebude poskytovat bezplatné služby žádnému zařízení, které 

bylo použito, opraveno nebo upraveno mimo továrnu jakýmkoliv způsobem, který by 

ovlivnil jeho vzhled, ani zařízení, které bylo nesprávně použito, v důsledku nedbalosti 

nebo nehody, nebo bylo používáno jiným způsobem než v souladu s tímto 

uživatelským manuálem. V těchto případech společnost KERNEL neponese 

zodpovědnost za žádné následné škody, i pokud byla společnost KERNEL 

informována o možnosti těchto škod. Předpokladem je běžné používání a 

požadovaná údržba v určených intervalech. 

2. Pokud Vaše zařízení vyžaduje údržbu, kontaktujte prosím přímo servisní středisko 

firmy KERNEL pomocí emailu, faxu nebo telefonu. 

3. Obvodové diagramy, servisní příručky atd. jsou k dispozici na vyžádání pro 

autorizované servisní techniky. 

 

6.6 Poznámka k likvidaci 

 

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických 

a elektronických zařízeních (OEEZ) (angl. WEEE) vyžaduje, že staré 

domácí elektrické spotřebiče nesmí být likvidovány jako součást běžného 

komunálního odpadu. Staré spotřebiče musí být sbírány odděleně, aby 

bylo optimalizováno využití a recyklace materiálů, které obsahují, a aby 

byl snížen dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Přeškrtnutý symbol 

popelnice na zařízení má za účel Vám připomenout, že při likvidaci musí 

zařízení být sbíráno samostatně, a ne jako součást běžného 

komunálního odpadu. Zákazníci by měli kontaktovat příslušné místní úřady nebo 

prodejce pro získání informací o správné likvidaci starých spotřebičů. 

 

6.7 Kontaktní údaje 

 

Jméno společnosti: Xuzhou Kernel Medical Equipment Co., Ltd. 

Adresa společnosti: Kernel Mansion, Economic, Development District, 

Xuzhou City, Jiangsu Province, China 

Zip kód: 221004 

Telefon: +86 (516) 877322-09 

Fax: +86 (516) 877322-10 

Webové stránky: www.kernelmed.com www.kerneluvb.com  

Email: sales1@kernelmed.com 

  

http://www.kernelmed.com/
http://www.kerneluvb.com/
mailto:sales1@kernelmed.com
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Autorizovaný zástupce pro EU: 

Jméno společnosti: Prolinx GmbH 

Adresa společnosti: Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf, Germany  

Telefon: +49 (0) 211 3105 4698 

Fax:  

Webové stránky: www.eulinx.eu  

Email: med@eulinx.eu 

 

Autorizovaný prodejce: 

MEDlight GmbH 

Werrestr. 94 

32049 Herford 

Germany 

Telefon: +49 (5221) 99429-0 

Fax: +49 (5221) 99429-40 

Webové stránky: www.medlight.eu 

Email: info@medlight.eu 

WEEE-Reg.-Number: DE11726256 

 

Výhradní distributor a servis pro Českou republiku:  

Medicton Group s.r.o.  

Na Babě 1526/35  

160 00 Praha 6  

Telefon: +420 233 338 538  

E-mail: servis@medicton.com  

Web: www.medicton.com 

  

http://www.eulinx.eu/
http://www.medlight.eu/
mailto:info@medlight.eu
mailto:servis@medicton.com
http://www.medicton.com/
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DODATEK A – HODNOTA OZÁŘENÍ 

VYDÁVÁNEHO ZAŘÍZENÍM 

 

Hodnota ozáření vydáveného Vaším zařízením byla změřena výrobcem a tato naměřená 

hodnota je uvedena je uvedena v Tabulce A-1 níže. Tato hodnota bude použita 

s tabulkami v tomto uživatelském manuálu, pro určení požadovaných časů expozice. 

 

Tabulka A-1 

Spektrum Hodnota ozáření (mW/cm2) 

UVA  

UVB  

 

Pozor: Ozáření vydávané UV lampou se stárnutím klesá s časem v důsledku stárnutí 

lampy. Proto může být nutné, kompenzovat snížení ozáření zvýšením času expozice. 

Pokud naopak byla nainstalována nová UV lampa s vyšší hodnotou ozáření, může být 

nezbytné odpovídajícím způsobem zkrátit čas expozice. Jediný způsob, jak zkontrolovat 

hodnotu ozáření vydávanou zařízením je provést měření kalibrovaným UV radiometrem. 

V tomto ohledu prosím kontaktujte společnost KERNEL nebo autorizovaného prodejce. 
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DODATEK B – REFERENČNÍ TABULKA K 

DÁVKOVÁNÍ UV FOTOTERAPIE 

 

1.  Typ kůže 

Před zahájením terapie musí váš lékař určit váš typ kůže a připravit léčebný plán. 

Následující tabulka ukazuje obecné rozdělení typů kůže podle citlivosti na sluneční svit. 

Tabulka B-1 

Typ kůže Genetické dispozice Charakteristika 

I Bílá; velmi světlé, rudé nebo blonďaté vlasy; 
modré oči, pihy 

Vždy se spálí, nikdy se se 
neopálí 

II Bílá; světlé, rudé nebo blonďaté vlasy; 
modré, světle hnědé nebo zelené oči 

Obvykle se spálí, opaluje se 
s obtížemi 

III Krémově bílá; světlá s jakoukoliv barvou očí 
nebo vlasů 

Občas se lehce spálí, 
postupně se opaluje 

IV Hnědá; typická středomořská nebo 
kavkazská pleť 

Zřídkakdy se spálí, opaluje 
s lehkostí 

V Tmavě hnědá, středovýchodní typy kůže Velmi zřídka se spálí, 
snadno se opaluje 

VI Černá Nikdy se nespálí, velmi 
snadno se opaluje 

 

2. Doporučená dávka 

Tabulky B-2 až B-4 poskytují doporučené dávky pro různé léčebné plány a jsou myšleny 

pouze jako doporučení pro zdravotníky. Skutečná dávka musí být vždy určena 

individuálně v souladu s potřebami pacienta. 

Léčba PUVA (UVA + fotosenzibilizátor) 

Tabulka B-2 dávka PUVA 

Typ 
kůže 

Počáteční dávka (J/cm2) Zvyšování dávky (J/cm2) Maximální dávka (J/cm2) 

I 0,5 0,5 8 

II 1,0 0,5 8 

III 1,5 0,5 8 

IV 2,0 1,0 12 

V 2,5 1,0 12 

VI 3,0 1,0 12 
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Léčba UVA 

Tabulka B-3 dávka UVA 

 

Úzkopásmová léčba UVA 

Tabulka B-4 úzkopásmová UVB dávka 

 

Poznámka: 

• Přestože určení dávky podle typu kůže je poměrně snadné, není tato metoda tak 

přesná jako test MPD nebo MED. 

• Některá léčiva mohou ovlivnit fotosenzitivitu kůže, toto ovlivnění není obvykle 

bráno v potaz při pouhém určení pomocí typu kůže. 

• Pro stanovení léčebné dávky je také důležité vzít v úvahu reakce pacienta na 

sluneční záření. U pacientů se stejným typem kůže by měla být zvolena nižší 

dávka pro ty, kteří se opalují jen pomalu. 

  

Typ 
kůže 

Počáteční dávka (J/cm2) Zvyšování dávky (J/cm2) Maximální dávka (J/cm2) 

I 2 1 10 

II 2 1 10 

III 4 1 20 

IV 4 1 20 

V 6 1 35 

VI 6 1 35 

Typ 
kůže 

Počáteční dávka (J/cm2) Zvyšování dávky (J/cm2) Maximální dávka (J/cm2) 

I 0,2 0,05 2 

II 0,2 0,05 2 

III 0,3 0,10 3 

IV 0,3 0,10 3 

V 0,4 0,15 5 

VI 0,4 0,15 5 



UŽIVATELSKÝ MANUÁL KN-4003 SERIES 

  

Uživatelský Manuál – KN4003 Series – V2-0.doc-CZ 25/41 

 

DODATEK C – URČENÍ MPD / MED 

Pro určení minimální fototoxické dávky nebo erytemické dávky společnost KERNEL 

nabízí přístroj KN-4000 MPD/MED tester. Tento malý a užitečný přístroj může být snadno 

připevněn na výrobky řady KN-4003. Testovací nástavec KN-4003M může být použit 

s modely KN-4003A nebo KN-4003AL pro určení minimální fototoxické dávky, nebo 

v kombinaci s modely KN-4003B a KN-4003BL pro určení minimální erytemické dávky. 

Nástavec má 5 otvorů s různými propustnosti světla, které umožňují aplikaci pěti různých 

dávek při jediné expozici. Pro pohodlné použití nástavce obsahuje jeho balení i popruhy 

na suchý zip s pomocí kterých může být zařízení připevněno na testovanou část 

pokožky. 

1. Zacházení s testovacím nástavcem 

1. Opatrně vysuňte hřebenový nástavec směrem doleva a vytáhněte jej z drážek v krytu 

zařízení, abyste jej odstranili, jako je ukázáno na Obr. C-1. 

2. Umístěte čtyři výstupky testovacího nástavce do drážek krytu lampy a opatrně 

nasuňte testovací nástavec ve směru šipky, dokud se nezacvakne na své místo, jako 

je ukázáno na Obr. C-2. 

3. Chcete-li testovací zařízení upevnit na testovanou část pokožky, připojte k němu 

prosím popruhy na suchý zip, jako je ukázáno na Obr. C-3. K dispozici jsou různé 

délky popruhů na suchý zip v závislosti na různých oblastech použití. 

Obr. C-1 

Obr. C-2 

Obr. C-3 
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2. Testovací procedura 

Test MPD nebo MED mohou provádět pouze osoby, které mohou, díky své 

profesi nebo svým znalostem a praktickým zkušenostem. Zajistit řádnou 

manipulaci. Pro optimální provozní teplotu, resp. optimální světelný výkon je 

doporučeno zařízení zapnout asi dvě minuty před použitím na pacienta. 

Uživatelé zařízení a pacienti musí při testovací proceduře použít těsně 

padnoucí ochranné brýle blokující UV záření. S ohledy na možné kontraindikace 

s prosím přečtěte sekci 2.1 tohoto uživatelského manuálu. 

 

1. Určete typ kůže pacienta podle Tabulky B-1 v Dodatku B. 

2. Určete vhodnou oblast pokožky pro testování. Vhodné oblasti pro testování jsou 

např. vnitřní stranu předloktí, abdomen, dolní část zad, hýždě, stehna a jiné 

oblasti pokožky bez lézí, které nejsou běžně vystaveny slunečnímu záření a jsou 

proto méně pigmentované. Za testovací oblast by měla vybrána oblast, která 

nebyla v posledních třech týdnech ošetřena UV fototerapií. 

3. Před testováním je třeba danou část kůže důkladně očisti alkoholem lékařského 

stupně. 

4. Umístěte testovací nástavec na požadovanou část kůže a připevněte jej tam 

s pomocí popruhů na suchý zip, jako je ukázáno na Obr. C-4. Ujistěte se, že 

strana nástavce označená čísly 1-5 směřuje směrem ke kůži pacienta. 

5. Vyberte vhodnou dávku s ohledem na typ kůže podle Tabulky C-1. 

Tabulka C-1 doporučená dávka MPD/MFD 

Typ kůže I II III IV V VI 

Maximální 
doporučená 

testovací 
dávka 
(J/cm2) 

UVA 
2 3 5 7,5 9 12 

*2,5 *3,6 *6 *9 *11 *14,5 

UVB 
0,4 0,65 0,9 1,2 1,5 1,8 

*0,5 *0,8 *1,4 *1,8 *2,3 *2,5 

Obr. C-4 

Poznámka: předloktí a venkovní část paže jsou obvykle méně citlivé vůči UV záření. 

Proto tyto oblasti vyžadují vyšší dávku záření, která je v tabulce označena hvězdičkou*. 
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6. MPD/MED nástavec ovlivní hodnotu ozáření vydávanou Vaším zařízením řady 

KN-4003. Aby toto bylo vzato v úvahu, je nutné hodnotu ozáření uvedenou 

v Dodatku A Tabulce A-1 vynásobit korekčním faktorem 0,6. Pro vypočtení času 

expozice pro test MPD/MED je tak nutné použít tento vzorec: 

Případně si lze vyhledat požadovaný čas expozice v Dodatku D v Tabulkách D-1 

až D-5, ale je třeba se ujistit, že pro to používáte správnou hodnotu ozáření 

(hodnota ozáření × 0,6). 

7. Testovaná oblast by měla být označena např. kuličkovým perem, protože erytémy 

se neobjevují hned po vystavení pokožky záření. Po MED testu bude trvat asi 24 

hodin, než bude možné zhodnotit erytémy. Zatímco u MPD testu to bude trvat 

72 – 96 hodin (u orálně PUVA), respektive 92 – 120 (lázeň-PUVA). V průběhu 

tohoto času je nutné se vyhnout expozici přírodními nebo umělému UV záření. 

8. Díky stupňované propustnosti pěti testovacích otvorů budou aplikovány různé 

dávky, podle Tabulky C-2. 

 

Tabulka C-2 Stupňování dávky 

Otvor číslo 1 2 3 4 5 

Procento 
zvolené dávky 

100% 80% 60% 40% 20% 

 

9. Po úspěšném MPD/MED testu, by testovaná oblast měla vypadat jako 

příklad ukázaný na Obr. C-5. Z pěti různých dávek, dávka z otvoru číslo 4 

vytvořila pouze mírný erytém (zakroužkován červeně). Proto je tato dávka 

minimální erytemická dávka.  

10. Při výskytu závažného erytému nebo puchýřů, by měly být použity lokální 

kortikosteroidy. 

  

Dávka [J cm2⁄ × 1000]

Hodnota ozáření [mW cm2⁄ ] × 0,6
= Čas expozice v sekundách 

Obr. C-5 
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MPD/MED Tester – Obsah dodávky 

Pokud bylo vaše zařízení řady KN-4003 objednáno společně s testerem KN-4003M jsou 

do obsahu dodávky zahrnuty i následující položky. 

 

DODATEK D – DÁVKA A ČAS EXPOZICE 

  

Metoda 1: Referenční tabulka k času expozice 

Požadovaný čas expozice si lze přímo vyhledat v Tabulkách D-1 až D-5. 

Sloupce tabulky obsahují hodnoty ozáření od 1,00 mW/cm2 do 15,80 mW/cm2, a řádky 

tabulky ukazují dávky od 0,04 J/cm2 do 5,00 J/cm2. 

Pro zvolení vhodného času expozice, nejdřív najděte sloupec s hodnotou ozáření 

odpovídající hodnotě ozáření vašeho zařízení. Poté vyberte řádek s požadovanou 

hodnotou. 

Buňka tabulky na místě, kde se potkává zvolený sloupec se zvoleným řádkem, obsahuje 

čas expozice v minutách a sekundách. 

V následujícím příkladu byla zvolena hodnota ozáření 5,00 mW/cm2 (modrý sloupec 

tabulky) a dávka 2,50 J/cm2 (žlutý řádek tabulky). Buňka tabulky na místě, kde se 

potkává zvolený sloupec se zvoleným řádkem, je označena zeleně a obsahuje potřebný 

čas expozice pro tento příklad. 
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Metoda 2: Vypočítání času expozice 

Kromě použití tabulek je samozřejmě možné potřebný čas expozice vypočítat. 

 

Vzorec 1: Dávka v J/cm2 

Pokud byla dávka zadána v J/cm2, musí být čas expozice vypočítán podle tohoto vzorce: 

 

Vzorec 2: Dávka v mJ/cm2 

Pokud byla dávka zadána v mJ/cm2, musí být čas expozice vypočítán podle tohoto 

vzorce: 

 

Příklad: 

Pokud je hodnota ozáření vydávaného Vaším zařízením (viz Dodatek A) 4,00 mW/cm2, a 

požadovaná dávka je 6,0 J/cm2, bude výpočet vypadat takto: 

V tomto příkladu je čas expozice 1500 sekund (1500 sekund ÷ 60 = 25 minut). 

Pokud byla dávka zadána v mJcm2, nenásobte dávku 1000 jako v příkladu výše. 

  

Dávka [J cm2]⁄ × 1000

Hodnota ozáření [mW cm2⁄ ] Vašeho zařízení
= Čas expozice v sekundách 

Dávka [J cm2]⁄

Hodnota ozáření [mW cm2⁄ ] Vašeho zařízení
= Čas expozice v sekundách 

6,0 J cm2⁄  × 1000

 4,0 mW cm2⁄
= 1500 sekund (25 minut) 
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Tabulka D-1 (1.0-3.8 mW/cm2)  
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Pokračování Tabulka D-1 

  



UŽIVATELSKÝ MANUÁL KN-4003 SERIES 

  

Uživatelský Manuál – KN4003 Series – V2-0.doc-CZ 32/41 

 

 

Tabulka D-2 (4,0-6,8 mW/cm2) 
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Pokračování Tabulka D-2  
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Tabulka D-3 (7,0 - 9,8 mW/cm2)  
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Pokračování Tabulka D-3  



UŽIVATELSKÝ MANUÁL KN-4003 SERIES 

  

Uživatelský Manuál – KN4003 Series – V2-0.doc-CZ 36/41 

 

 

Tabulka D-4 (10,0 - 12,8 mW/cm2)  
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Pokračování Tabulka D-4  
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Tabulka D-5 (13,0 - 15,8 mW/cm2)  
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Pokračování Tabulka D-5  
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DODATEK E – INFORMACE O PACIENTOVI 

 

Číslo: …………...  Jméno: …………………………………………  Věk: ……… 
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OBSAH BALENÍ 

 

Číslo Položka Počet 

1 Fototerapeutické zařízení 1 

2 Hřebenový nástavec 1 

3 Brýle 1 

4 Uživatelský manuál 1 

5 Certifikát 1 
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