
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Truview PCD-R 
 

Instrukcja obsługi 
 

Wideolaryngoskop i laryngoskop optyczny  
z monitorem LCD i kamerą 

 
Przed pierwszym uŜyciem laryngoskopu naleŜy zapoznać się poniŜszą instrukcją obsługi. 
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ROZDZIAŁ  1 Wprowadzenie                                                                
 
1. Wybierz łyŜkę laryngoskopową z lupą optyczną 
Dostępne w 5 rozmiarach łyŜki Truview PCD-R są wykonane ze stali nierdzewnej 
z specjalnie ukształtowanym wąskim końcem, aby umoŜliwić wykonanie trudnej intubacji 
(zarówno przez nos jak i przez usta) przy uŜyciu zminimalizowanej siły oraz zredukować 
skutki uboczne, takie jak ból gardła czy uszkodzenia tkanki. ŁyŜki Truview PCD-R posiadają 
optykę z załamanym kątem widzenia, aby uzyskać poprawę widoczności głośni w skali 
Cormack & Lehane. Podawanie tlenu podczas intubacji przez unikalny port znajdujący się na 
łyŜce Truview PCD  zmniejsza szybkość desaturacji i zapobiega parowaniu oraz osadzaniu 
się wydzieliny na optyce zapewniając czysty i wyraźny obraz podczas całej procedury. 
 
KaŜda łyŜka moŜe być uŜyta samodzielnie lub podłączona za pomocą unikalnej 
kamery do specjalnie zaprojektowanego 5” monitora LCD lub większości kamer 
endoskopowych juŜ pracujących na sali operacyjnej. 
 
 
2. Wybierz rękojeść akumulatorową 
System Truview PCD-R wymaga mocnego niebiesko-białego światła LED, aby uzyskać 
optymalna jakość obrazu. 
 
Zalecane jest stosowanie akumulatorowych rękojeści TruLED, które zostały 
specjalnie zaprojektowane, aby otrzymać mocne, intensywne światło za pomocą 
prostej procedury ponownego ładowania akumulatora.  
 
Rękojeści akumulatorowe TruLED, dostępne w rozmiarze standardowym i pediatrycznym po 
naładowaniu zapewniają 10 godzin ciągłego świecenia. Rękojeści Truled moŜna czyścić 
i dezynfekować w sterylizatorach plazmowych Sterrad po usunięciu wkładu akumulatorowo 
– diodowego. 
 
 
3. Wybierz kamerą do podłączenia 
Kamera Sony 
Specjalnie zaprojektowana kamera Truview PCD–R z magnetycznym przyłączem i regulacją 
ostrości działa w oparciu o kamerę Sony CCD II Exview HAD CCD II. 
 
Rozwiązanie alternatywne: kamera endoskopowa Storz lub inna. 
ŁyŜki optyczne Truview PCD-R mogą być podłączone do większości kamer endoskopowych 
stosowanych na salach operacyjnych, które uŜywają standardowego przyłącza o średnicy 
32mm. 
 
 
4. Wybierz monitor 
Monitor Truview PCD 
5” monitor Truview PCD-R pozwala na rejestrację, archiwizację i przeglądanie zdjęć i plików 
wideo zapamiętanych podczas intubacji. 



Lekki i niewielki monitor moŜna łatwo przenosić pomiędzy salami operacyjnymi lub, aby 
przegrać do komputera w celach dokumentacyjnych lub naukowych. Komputer rozpoznaje 
podłączony monitor jako pamięć podręczną. Nie jest wymaga instalacja Ŝadnego 
oprogramowania. Monitor do komputera jest podłączany za pomocą kabla USB . Przy 
pomocy kabla AV moŜemy podłączyć monitor Truview PCD-R do duŜego monitora. Pliki 
wideo lub zdjęcia będą wówczas wyświetlane jednocześnie na duŜym monitorze i monitorze 
Truview PCD-R. 
 
Rozwiązanie alternatywne: monitor uŜywany wraz kamerą endoskopową Storza 
lub innego producenta 
ŁyŜki optyczne Truview PCD-R mogą być podłączone do większości kamer endoskopowych 
stosowanych na salach operacyjnych, które uŜywają standardowego przyłącza o średnicy 
32mm. W przypadku podłączenia łyŜki Truview do kamery endoskopowej, cały proces 
intubacji moŜe być obserwowany na duŜym monitorze stosowanym wraz z kamera 
endoskopową. 
 
 
Rozdział 2                              ŁyŜki Optyczne Truview PCD-R                                      
 
Wybór właściwego rozmiaru łyŜki 
PoniŜsza tabela zawiera tylko ogólne propozycje zastosowań. Wybór właściwego rozmiaru 
łyŜki jest zaleŜny od wielu medycznych czynników i warunków. Decyzję, która łyŜka 

powinna być zastosowana podejmuje lekarz na własne ryzyko 

i odpowiedzialność. 

Nazwa łyŜki Rozmiar łyŜki Wiek pacjenta 
(w latach) 

Waga pacjenta 
(w kg) 

Waga pacjenta 
(w funtach) 

Noworodkowa 

Niemowlęca 

Dziecięca 

Dorosła średnia 

Dorosła duŜa 

0 

1 

2 

3 

4 

<1 

1 - 3 

2 - 16 

>16 

>16 

0,8 - 4 

4 - 8 

8 - 60 

50 - 120 

>120 

2 - 9 

9 - 18 

18 - 132 

110 - 265 

>265 

 
Dezynfekcja łyŜek optycznych 
Sprawdź czy wszystkie elementy laryngoskopu są czyste i zamocowane we właściwy 
sposób, lupa optyczna nie jest uszkodzona, a laryngoskop świeci po podłączeniu do 
rękojeści. 
Zalecane jest sprawdzenie, czy występ lupy optycznej znajduje się w wycięciu na łyŜce 
laryngoskopu. 
 



Upewnij się, Ŝe akumulator w rękojeści TruLed 
jest naładowany. Po podłączeniu rękojeści 
TruLED PCD do gniazdka sieciowego spód 
rękojeści zaświeci się na zielono, jeśli rękojeść 
jest naładowana do pełna. Zamocuj łyŜkę 
TRUVIEW PCD™ do rękojeści zasilającej TRU-
LED PCD™. Sprawdź czy działa oświetlenie 
laryngoskopu.   
Przed kaŜdym uŜyciem sprawdź czy lupa nie jest 
porysowana, lub uszkodzona. Wymień lupę, jeśli 
to konieczne. 
 
Intubacja dotchawicza wymaga 
odpowiednich kwalifikacji. Tylko 
przeszkoleni uŜytkownic mogą stosować 
laryngoskop Truview PCD Sprzęt medyczny 
moŜe być źródłem infekcji, jeśli jest 
stosowany u róŜnych pacjentów. 

Laryngoskop naleŜy czyścić, dezynfekować, sterylizować po kaŜdym pacjencie 
i przechowywać w stanie czystym. 
 
 
Zapobieganie parowaniu optyki 
Aby zapobiec parowaniu optyki i zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta podłącz łyŜkę Truview 
PCD-R poprzez port umieszczony na łyŜce do źródła tlenu lub powietrza. Po podłączeniu 
łyŜki do źródła tlenu za pomocą plastikowego węŜyka upewnij się, Ŝe port tlenowy jest 
droŜny i tlen jest odprowadzany na powierzchnie lupy optycznej. 
 
Zalecany przepływ tlenu 
Dla łyŜek 0 i 1 – zalecany przepływ tlenu wynosi: do 5 l/min (*). 
Dla łyŜek 2, 3 i 4 – zalecany przepływ tlenu wynosi: do 10l/min (*). 
 
(*) Podane przepływy tlenu są wartościami proponowanymi. Ze względu na fakt, Ŝe wartość 
ta jest zaleŜna od wielu innych medycznych czynników, powinna być ustalona przez lekarza. 
 
Alternatywnie moŜna ogrzać laryngoskop w ciepłej wodzie o temperaturze max. 60° C, lub 
zastosować środki przeciw parowaniu.  
 
Aby ułatwić manipulowanie rurką intubacyjną zalecane jest stosowanie prowadnicy 
OptiShape lub prowadnicy z ruchomą końcówką Truflex. Upewnij się, Ŝe końcówka 
prowadnicy jest prawidłowo umieszczona w rurce intubacyjnej i nie przechodzi przez otwór 
Murphy’go. Prowadnica powinna być usunięta po przejściu przez struny głosowe. 
 
Lupa optyczna nie moŜe być sterylizowana w autoklawie. Lupa moŜe być 
czyszczona i sterylizowana zgodnie z instrukcją zamieszczoną poniŜej. 
Czyszczenie łyŜek Truview PCD-R 
Natychmiast po uŜyciu wszystkie części składowe łyŜki Truview PCD-R powinny być 
spłukane wodą aby uniknąć tworzenia się osadów. Zewnętrzne powierzchnie powinny 

Niewłaściwie 

Właściwie 



zostać dokładnie umyte w wodzie z mydłem przy uŜyciu miękkiej szczotki, aby usunąć 
zaschnięte osady. Nie naleŜy uŜywać ostrych materiałów, takich jak wełna stalowa. 
 
NaleŜy spłukać łyŜkę w wodzie zdemineralizowanej oraz dokładnie wysuszyć przed 
dezynfekcją lub/i magazynowaniem. Port do tlenu powinien zostać oczyszczony przy 
pomocy spręŜonego powietrza. 
 
ŁyŜki Truview PCD w rozmiarach 2, 3 i 4 mogą być rozłoŜone na mniejsze części. ChociaŜ 
jest moŜliwe czyszczenie łyŜek Truview PCD w całości, łatwiej i wygodniej będzie wyczyścić 
łyŜki po rozłoŜeniu na części (zdemontowaniu światłowodu i lupy optycznej). Po 
wyczyszczeniu i przed odłoŜeniem do przechowywania zalecane jest złoŜenie łyŜki. Upewnij 
się, Ŝe lupa optyczna jest włoŜona we właściwy sposób. 
 
Dezynfekcja łyŜek  
Do dezynfekcji moŜna stosować powszechnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące, 
takie jak Cidex Plus® Cidex OPA®. NaleŜy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących 
czasu dezynfekcji oraz stęŜenia roztworów. Po dezynfekcji naleŜy dokładnie opłukać 
laryngoskop w zdemineralizowanej wodzie i dokładnie wysuszyć. Do dezynfekcji mogą być 
stosowane termiczne dezynfektory. Nie naleŜy uŜywać chemicznych detergentów 
zawierających Ŝrące składniki takie jak roztwory jodyny powidonowej, wybielaczy, 
roztworów nadtlenków, NaOCl i innych, które mogą spowodować nieodwracalne 
uszkodzenia instrumentu. 
 
Sterylizacja 
Zaleca się sterylizowanie laryngoskopu Truview PCD™ przy uŜyciu systemów Sterrad®  
(50S,100S, 200NX, 100NX) lub tlenkiem etylenu (ETO) zgodnie z zaleceniami producentów.  
 
Nie naleŜy sterylizować łyŜek w autoklawach parowych.  
Nie naleŜy sterylizować lup optycznych przy uŜyciu temperatury powyŜej 95°C.  
 
Skuteczność sterylizacji zaleŜy od wielu czynników, stosowanych sterylizatorów, myjek 
mechanicznych, czy środków chemicznych. Wszystkie te czynniki pozostają poza kontrolą 
firmy Truphatek, która nie ponosi odpowiedzialności za czystość, czy stopień sterylności 
urządzeń. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości naleŜy stosować te same procedury jak w przypadku 
optyk endoskopowych. 
 
Konserwacja modułu światłowodu FibreClip™ 
Odłączyć łyŜkę laryngoskopową od rękojeści zasilającej. 
Aby zdemontować moduł światłowodu naleŜy za pomocą kciuka wypchnąć moduł 
FibreClip™ na zewnątrz, do momentu aŜ moduł oddzieli się od łyŜki. 
Aby zamontować moduł światłowodu najpierw naleŜy wprowadzić końcówkę światłowodu 
FibreClip™ do otworu w łyŜce, następnie bazę modułu wcisnąć w otwór w bazie łyŜki 
i upewnić się, czy została poprawnie zamocowana. 
 
Po czyszczeniu lub wymianie światłowodu FibreClip zawsze sprawdź działanie łyŜki. 
Niektóre detergenty i środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach mogą spowodować 
nagromadzenie na końcówkach światłowodu osadu, który moŜe być szkodliwy dla jakości 



działania i trwałości modułów światłowodowych FibreClip™.  W takich przypadkach zaleca 
się uŜywanie miękkiej szmatki z etanolem lub innym roztworem nie zawierającym kwasu, 
aby zetrzeć nalot z końcówki światłowodu. Chronić przed zarysowaniem. 
 
Mycie ultradźwiękami oraz sterylizacja typu „flash” nie są wskazane i będą 
skutkować utratą gwarancji. 
Częste autoklawowanie moŜe zmniejszyć przewodzenie światła oraz Ŝywotność 
światłowodu FibreClip™ 
 
Podsumowanie informacji dotyczących czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji 
łyŜek Truview PCD-R 
 
Czyszczenie • Za pomocą miękkiej szczotki wyczyść ręcznie zewnętrzne i wewnętrzne 

powierzchnie łyŜki. 
• Nie uŜywaj ostrych materiałów, takich jak wełna stalowa. 
• Wypłukaj pod bieŜącą wodą 

Dezynfekcja 
 
Płukanie 

• Zanurz w roztworze enzymatycznym zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

• Jeśli łyŜki mają być czyszczone w zmywarce upewnij się, Ŝe na Ŝadnym 
etapie wybranego programu temperatura nie przekracza 95° C  

• W zmywarce mogą być stosowane detergenty. Zalecane jest 
stosowanie detergentów o neutralnym pH. 

Sterylizacja • Stosuj systemy Sterrad®, lub tlenek etylenu (ETO) zgodnie z 
zaleceniami producentów. 

• Do sterylizacji w autoklawie parowym łyŜek Truphatek numer 2, 3 i 4 
usuń lupę optyczną, która musi być sterylizowana inną powyŜej 
opisaną metodą. Pozostałe części łyŜki mogą zostać umieszczone w 
autoklawie parowym. 

• ŁyŜki TruviewPCD w rozmiarze 0 i 1 nie mogą być 
sterylizowane w autoklawie. 

 
 
Rozdział 3                            Rękojeści akumulatorowe TruLed     
 
Rękojeść Truled posiada komfortową, ułatwiającą uchwyt powłokę z tworzywa Santoprene 
(termoplastyczny wulkanizat, elastyczny i wytrzymały w szerokim zakresie temperatur) 
i moŜe być poddana róŜnym metodom czyszczenia takim jak autoklawowanie czy 
sterylizacja plazmowa systemem Sterrad. Rękojeść TruLed jest przeznaczona do pracy ze 
specjalnie zaprojektowanymi akumulatorami litowo-jonowymi. Podłącz zasilacz 
bezpośrednio do gniazda umieszczonego na stopce rękojeści, a następnie do zasilania 
sieciowego. 

• Czerwona dioda w stopce rękojeści sygnalizuje proces ładowania akumulatora (moŜe 
się zdarzyć, Ŝe czerwona dioda będzie migać). 

• Zielony kolor  diody wskazuje zakończenie procesu ładowania i gotowość do pracy. 
• Stale migająca (dłuŜej niŜ 15 minut) czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie. NaleŜy 

skontaktować się z dystrybutorem w celu wymiany akumulatora lub naprawy 
rękojeści. 



 
 

Przed pierwszym uŜyciem naleŜy naładować obie rękojeści oraz monitor Truview PCD-R, 
rękojeści oraz monitor naleŜy równieŜ naładować jeśli nie były uŜywane dłuŜej niŜ 7 dni. 
 
Konserwacja i czyszczenie rękojeści TruLed 
Wyciągnij akumulator odkręcając stopkę rękojeści. Akumulator moŜna ostroŜnie przetrzeć 
suchą ściereczką. NaleŜy uwaŜać, aby nie porysować warstwy szkła zabezpieczającej diodę 
LED. Obudowę rękojeści moŜna czyścić, dezynfekować i sterylizować stosując zimne płyny, 
dezynfektory termiczne, systemy Steris, Sterad, ETO i autoklawy parowe. 
Chroń akumulator od bezpośredniego kontaktu z wodą i ogniem.  
Nie otwieraj akumulatora ani obudowy zasilacza. 
 
Konserwacja akumulatora: 
Przechowuj akumulator w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze 0 - 45° C.  
Akumulator przechowywany w stanie nieuŜywanym przez ponad 6 miesięcy naleŜy 
ponownie naładować.  
 
Chroń rękojeść od bezpośredniego kontaktu z wodą i ogniem. Utylizuj zuŜyte 
akumulatory. 
 
Rozdział 4                             Kamera Truview PCD-R 
 
W monitorze Truview PCD-R  została zastosowana doskonałej jakości, właściwie 
odwzorująca kolory, kamera Sony Exview HAD CCD.  
 
Podłączenie kamery Truview PCD-R 

Wyciągnij delikatnie kamerę z magnetycznego mocowania z 
boku monitora.  
Podłącz kamerę do wizjera lupy optycznej, który znajduje się w 
łyŜce laryngoskopu. Upewnij się, Ŝe  zaczep mocujący kamery 
znalazł się w wycięciu wizjera lupy optycznej. Przekręć 
delikatnie, aby zablokować kamerę. 

                                         Upewnij się, Ŝe monitor Truview PCD-R LCD jest w pełni   
                                         naładowany lub świecą się przynajmniej 2 diody. Włącz  
                                         monitor za pomocą przycisku 2. Monitor zaświeci się po kilku  
                                         sekundach. Za pomocą regulatora ostrości (13) ustaw czysty i  
                                         wyraźny obraz na ekranie (obraz powinien znajdować się w   
                                         odległości 10-20mm od końca łyŜki).  
 
Podłączenie kamery endoskopowej 

Laryngoskop optyczny Truview PCD-R moŜe być podłączony do 
większości kamer endoskopowych posiadających standardowe 
podłączenie o średnicy 32mm. 
 
 
 
 
 



 

Rozdział 5                         Monitor Truview PCD-R 
 
Mały, przenośny 5-calowy monitor TFT LCD jest idealnym rozwiązaniem w                               
większości sytuacji klinicznych. Obraz jest wystarczającą duŜy równieŜ dla  
celów szkoleniowych, a monitor jest wystarczająco mały, aby moŜna go 
było przenosić pomiędzy salami operacyjnymi. Monitor posiada 
wbudowaną pamięć umoŜliwiającą zapamiętanie 1000 zdjęć lub 60 minut 
wideo (kaŜdy film moŜe mieć max 5 minut). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optymalne ustawienia monitora i kamery 
 
Monitor 

• Jasność: 30 
• Kontrast: 33 
• Nasycenie: 40 

 

Monitor Truview PCD-R 
Lp. Opis 
1 Gniazdo zasilające 
2 Przycisk Włącz/Wyłącz 
3 Port USB 
4 Port AV 
5 Uchwyt 
6 Otwory wentylacyjne 
7 Przycisk sterujący 1 
8 Przycisk sterujący 2 
9 Przycisk sterujący 3 
10 Przycisk sterujący 4 
11 Przycisk sterujący 5 
12 Kamera PCD 
13 Regulator ostrości 
14 Zielona dioda – pełny akumulator 
15 śółta dioda – akumulator naładowany do 

połowy 
16 Czerwona dioda – niski poziom naładowania 

akumulatora 
  



Kamera 
• Metoda kompensacji podświetlenia: wyłącz (OFF) 
• AGC: włącz (ON) 
• Tryb ekspozycji: Auto Shutter  + IRIS 
• Day & Night: Color 
• Ustawienia ATR: ON 
• Detekcja ruchu: ON 
• AWB: Auto 

 
Ładowanie monitora LCD Truview PCD 
 
Przed pierwszym uŜyciem i jeśli monitor był nie uŜywany przez 2 tygodnie lub 
dłuŜej naleŜy, naładuj akumulator do pełna  (przycisk włączenia powinien być w 
pozycji „OFF”. Procedura ładowania zajmuje około 2,5godziny. 
 
W pełni naładowany akumulator zapewnia 3 godziny ciągłej pracy. JeŜeli akumulator jest 
naładowany do pełna, po włączeniu monitora zapalą się wszystkie trzy diody. 
 
Przed kaŜdym uŜyciem: 
Wciśnij przycisk (2), aby włączyć monitor i sprawdzić status baterii i upewnić się, Ŝe 
przynajmniej dwie diody informujące o stanie akumulatora zapaliły się. 

• Jeśli tylko czerwona dioda jest zapalona, czas pracy monitora wynosi maksymalnie 
50 minut. 

• Zapalenie się Ŝółtej (15)  i czerwonej diody (16) oznacza czas pracy około 120 minut.  
• W trakcie ładowania akumulatora wszystkie diody (14, 15, 16) są wygaszone.  
• Jeśli akumulator jest naładowany do pełna zapalą się wszystkie trzy diody. 

 
Monitor nie moŜe być uŜywany w trakcie ładowania akumulatora. Odłącz monitor od 
zasilania sieciowego przed uŜyciem. Pomiędzy intubacjami wyłączaj monitor przyciskiem (2), 
aby nie doprowadzić do rozładowania akumulatora. 
Uwaga: Po zakończeniu pracy upewnij się, Ŝe monitor jest wyłączony (przycisk (2) jest w 
pozycji „OFF”, a następnie podłącz zasilacz, aby naładować akumulator. 
 



 
 

 



Rozdział 6                         Rozwiązywanie problemów 
 
Opis Zdjęcie Rozwiązanie problemu 
Zamazany i 
nieostry obraz 

 

Ustaw ostrość białym pierścieniem 
znajdującym się na kamerze (13). 

Zamazany / 
zamglony obraz 
podczas intubacji 

 Port tlenowy: sprawdź czy do portu 
tlenowego laryngoskopu jest 
podłączony tlen, prędkość podawania 
tlenu wynosi: 5l/min dla łyŜek 1 i 2. 
Jeśli obraz jest dalej nieostry naleŜy 
zwiększyć przepływ tlenu do 10l/min. 
Przypadku łyŜek 3 i 4 zalecany 
przepływ tlenu wynosi 10l/min. Aby 
zapobiec parowaniu lupy moŜna 
stosować środki przeciwmgielne. 

Obraz na 
monitorze 
ciemnieje podczas 
intubacji. 

 

Język lub/i tkanka w tylnej, bocznej 
części gardła przykrywa koniec 
światłowodu. Upewnij się, Ŝe łyŜka nie 
jest włoŜona zbyt głęboko. Sprawdź 
głębokość wprowadzenia łyŜki za 
pomocą dwóch palców. 

Obraz nie jest w 
pełni widoczny na 
ekranie monitora 

 

Upewnij się, Ŝe powierzchnia wizjera 
lupy optycznej jest czysta. Jeśli to 
konieczne wyczyść wizjer nie 
pozostawiającą włókien ściereczką 
i alkoholem. Upewnij się, Ŝe głowica 
kamery jest czysta. Jeśli to konieczne 
wyczyść ją nie pozostawiającą włókien 
ściereczką. 

Migotanie obrazu 
 
 
 
 
 

 Odczekaj 10 s., aby zobaczyć czy ekran 
ustabilizuje się. Wyłącz monitor. 
Odczekaj kilkanaście sekund i włącz 
ponownie. JeŜeli monitor ciągle migota 
naleŜy go reklamować u lokalnego 
dystrybutora. 

Rękojeść nie świeci  Sprawdź czy akumulator jest 
naładowany. Upewnij się, Ŝe po 
podłączeniu do prądu stopka rękojeści 
zapala się na zielono, co oznacza 
zakończenie procesu ładowania 
rękojeści. Upewnij się, Ŝe łyŜka jest 
zamocowana prawidłowo. Nie stosuje 
rękojeści innych producentów. Podczas 
mocowania łyŜki powinien być 
słyszalny „klik”. Jeśli rękojeść ciągle nie 
świeci wymień akumulator. 



Intensywność 
światła zmniejszyła 
się 

 Upewnij się, Ŝe akumulator jest 
naładowany i jest poprawnie 
zamocowany wewnątrz rękojeści. Jeśli 
natęŜenie światła ciągle nie jest 
wystarczające naleŜy wymienić 
akumulator. 

Jak zmienić kształt 
prowadnicy 

 Prowadnica OptiShape jest wstępnie 
uformowana w oparciu o badania 
naukowe, tak aby zapewnić idealny 
kształt. Kształt prowadnicy moŜe 
zostać zmieniony jeśli lekarz preferuje 
inny, nie mniej jednak prowadnica po 
chwili wróci do swojego 
standardowego kształtu. 

Uszkodzenie 
światłowodu 

 Wyczyść koniec światłowodu nie 
pozostawiającą włókien ściereczką 
i alkoholem. Upewnij się, Ŝe 
światłowód FibreClip jest prawidłowo 
zamocowany na łyŜce. Aby prawidłowo 
zamocować światłowód najpierw 
naleŜy wprowadzić końcówkę 
światłowodu FibreClip™ do otworu w 
łyŜce, następnie podstawę modułu 
wcisnąć w otwór w podstawie łyŜki. 

 
Rozdział 7                              Dane techniczne 
 
Kamera  
Typ sensora:                     1/3” SONY Exview HAD CCD II 
System TV:  PAL 
Rozdzielczość:                   540 linii TV 
Ostrość:  ręcznie regulowana 
 
Zasilanie: 
Wbudowany akumulator litowo-jonowy 16.8V  
 
Wyjście:   
Analogowe kompozytowe AV PAL, Cyfrowe: USB-2 
Porty przyłączeniowe:  
Całkowita długość linii USB i AV nie powinna przekraczać 3m.  
 
Monitor 
Produkt klasy A zgodnie z normą FCC XRU-4190 
Typ:  TFT LCD 
Cyfrowy monitor, rozmiar:  5” 
Rozdzielczość:  640 * 480 
Rozmiar plamki:  2.2025(h) * 0.0675(w) 
Jasność:  200 cd/m2 



Głębia koloru:  24 Bit 
Wbudowana karta pamięci: 2GB TF (1000 zdjęć lub 60 minut wideo, czar rejestracji 
pojedynczego pliku wideo nie moŜe przekroczyć 5min.) 
Format pliku wideo:            AVI 25f/S 
Format zdjęcia:                  JPEG 
 
Temp. przechowywania:  0°°°° C - 35°°°° C.  
W przypadku przechowywania urządzenia dłuŜej niŜ jeden miesiąc, naleŜy naładować 
akumulatory (przy wyłączonym zasilaniu „OFF”). 
 
Uwaga: 
1. Nie naleŜy ładować akumulatora podczas pracy monitora. 
2. Nie naleŜy stosować zasilacza innego niŜ dostarczony. 
3. Nie naleŜy naraŜać monitora na uderzenie czy upuszczenie. 
4. Nie naleŜy przykrywać otworów wentylacyjnych (6).  
5. Akumulator w monitorze  TRUVIEW PCD™ MODEL PCD 4190 nie nadaje się do 

samodzielnej wymiany.  
6. Urządzenie moŜe być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis firmy 

Truphatek. 
7. KaŜda próba otwarcia obudowy urządzenia skutkuje utratą gwarancji. 
 
 
Diodowe, akumulatorowe, pracujące w systemie Green rękojeści TruLED dla dorosłych i dla 
dzieci nie wymagają konserwacji. Rękojeści są kompatybilne z międzynarodowym 
standardem ISO 7376:2009 
 
Standardy bezpieczeństwa 
Urządzenie jest certyfikowane zgodnie z:  EN60601-1, EN60601-1-1 & ITE 60950-1 
(Europa) i UL 60601-1, IEC60601-1-1 & UL60950-1 (USA). 
Zasilacz do akumulatora nie powinien być stosowany w bezpośrednim sąsiedztwie pacjenta. 
 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
Nie naleŜy demontować. 
Nie naleŜy doprowadzać do zwarcia styków akumulatora. 
NaleŜy chronić rękojeść od bezpośredniego kontaktu z wodą i ogniem. 
Nie naleŜy spalać rękojeści. 
Utylizuj zuŜyte akumulatory. 
 
Warunki przechowywania i transportu: 
Temperatura:   0 - 45°°°° C 
Wilgotność względna:  30 - 95% 
Ciśnienie atm.:   700 – 1060 hPa. 
 
Klasyfikacja urządzenia: 

• Typ ochrony przeciw poraŜeniu: urządzenie z wewnętrznym zasilaniem 
• Stopień ochrony przeciw poraŜeniu elektrycznemu: Typ B dla części aplikacyjnej. 
• Stopień ochrony przed skutkami wnikania wody: IPX0, bez ochrony. 



• Bezpieczeństwo stosowania w obecności palnych środków anestetycznych lub tlenu 
lub NO: kategoria: APG 

• Tryb działania: urządzenie przeznaczone do krótkotrwałego działania. Czas działania: 
5 minut. 

 
Dane techniczne 
 

Zasilacz AC/DC:  GFP051T-0505 (Europa) 
Wejście:   AC 100-240V 50/60Hz 0,2A 
Wyjście:   DC 5V 0,5A 
 
Akumulator:  Litowo-Jonowy 3,7V z PCM (Protection Curcuit Module) i modułem 
ładowania. 
 
Dioda:   Biała, 3,7V, 20mA, średnica 5mm. 
 
 
Rozdział 8                       Lista części i akcesoriów 
 
Numer 
katalogowy 

Opis Zdjęcie 

4144 
Stojak na monitor z koszykami na 

łyŜki 

 

4132 
Walizka na zestaw laryngoskopów 

(bez wyposaŜenia) 
 

4132 
 
 

Miękka walizka (bez wyposaŜenia) 

 

 
 

41000 
410000 
410009 
410001 
410004 

Prowadnice do rurek o rozmiarach 
Zestaw 4 sztuk 
ETT 2,5 - 3,5 
ETT 4 - 5,5 
ETT 5 - 6,5 
ETT 7 - 9 

 

410303E Lupa optyczna 

 



42143100 
42103000 

Akumulator do rękojeści 
- dla dorosłych 

- dla dzieci 
 

4145 
421460 

Zasilacz do monitora 
Zasilacz do rękojeści 

 

410005 

 
Prowadnica Truflex – z ruchomą 

końcówką 
 

 

 
 

 
 
 

Producent: 
Truphatek International Ltd. 

P.O. Box 8051 
Netanya, Israel 42504 
Tel. + 972 9 8851155 
Fax  + 972 9 8851212 

helpdsk@truphatek.com 
www.truphatek.com 

 
 
 
 
 

Informacje sprzedaŜ i serwis: 

 
ul. M. Skłodowskiej Curie 34 

41-819 Zabrze 
tel. (032) 271 76 66 
fax (032) 273 22 19 

www.medicom.com.pl 
firma@medicom.com.pl 

 
 


