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Identificatie van het apparaat

Serienummer Apparaten van de serie UV 100 L zijn in verschillende vari-
anten leverbaar.

De voorhanden gebruiksaanwijzing geldt uitsluitend voor 
het geleverde apparaat. Het apparaat wordt via het serie-
nummer eenduidig geïdentificeerd.

Vergelijk hiertoe het typeplaatje en het serienummer op het 
apparaat met het duplicaat dat op deze pagina geplakt is.

Toelichting bij het typeplaatje zie hoofdstuk G2.

Typeplaatje (duplicaat van 
het origineel)

Duplicaat  
hier inplakken!
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Parameters van het apparaat 
tonen

Voorbeeld: UV 100 L (UV6)

Identificatie in de besturing van het apparaat tonen:

1. Menu 'Keuze' oproepen (zie hoofdstuk G5, gedeelte 
"Menu: Keuze").

2. Menu 'Extra functie' met cursor-pijl markeren en met 
enter-toets bevestigen.

3. Functie 'Apparaat' met cursor-pijl markeren en met 
enter-toets bevestigen.

 De volgende gegevens verschijnen:
 - Apparaatfamilie
 - Versie

4. Enter-toets drukken.
 De volgende gegevens verschijnen:

 - Ingebouwde lampen (UVA)
 � Type
 � Aantal

5. Enter-toets drukken.
 De volgende gegevens verschijnen:

 - Ingebouwde lampen (UVB)
 � Type
 � Aantal

6. Enter-toets meermaals drukken tot het menu "Extra 
functie" weer weergegeven wordt.

 Keuze          (01)
 Bestraling
 Extra functie
 Passwordfunctie

 Extra functie  (02)
 Bedrijfsuren
 Start-Password
 Apparaat

Apparaat
Fam.  : UV100
T-ID  : xx
T-Rev : xx.xx

Apparaat

UVA       : NONE
T         : 00

Apparaat

UVB       : UV6
T         : 08
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Bestralingssterkte (intensiteit)

Bestralingssterkte bij 
eindcontrole van het 
apparaat

De bestralingssterkte wordt bij de eindcontrole van het ap-
paraat in de fabriek gemeten.

Spectrum UVA UVB

 
Lamptype ______________ ______________

Bestralingssterkte bij  
eindcontrole van het apparaat ______________ mW/cm² ______________ mW/cm²

Meting na 3 min., afstand 21 cm

Ingestelde  
maximale dosis ______________ J/cm² ______________ J/cm²

Resulterende  
maximale bestralingsduur ______________ min:s ______________ min:s

 
Datum ______________

Volgende metingen

(zie hoofdstuk G8, gedeelte "Meet-
protocol bestralingssterkte")

De "Bestralingssterkte bij eindcontrole van het apparaat" 
wordt gebruikt voor de berekening van de bestralingstijd 
tot een nieuwe actuele waarde gemeten en in het bestra-
lingsapparaat opgeslagen wordt.

De bestralingssterkte van de UV-lampen neemt na verloop 
van tijd af. De bestralingssterkte moet regelmatig door 
geschoold vakpersoneel worden gemeten. Bestralings-
sterkte alle 25 bedrijfsuren meten.

 OPMERKING: In de standaard instelling van de be-
sturing is de functie "Meet informatie" ingeschakeld 
(zie hoofdstuk G5, gedeelte "Passwordfunctie"). De 
besturing meldt na elke 25 bedrijfsuren dat een me-
ting van de bestralingssterkte moet worden uitge-
voerd.
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Gebruiksaanwijzing Register
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Het apparaat is ontwikkeld volgens de huidige stand van 
de techniek, algemeen erkende veiligheidstechnische re-
gels en de nieuwste kennis. Het is onder grootste zorgvul-
digheid, met gebruik van hoogwaardige materialen gefabri-
ceerd en op functie gecontroleerd.

Toch kan bij het gebruik ervan gevaar voor lijf en leven van 
het bedienend personeel, de patiënt of derden en een na-
delige invloed op het apparaat of andere waardevaste goe-
deren ontstaan. 

Apparaat alleen in een technisch onberispelijke toe-
stand, conform de bestemming, veiligheids- en gevaar-
bewust gebruiken. 

De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
schade, die wordt veroorzaakt door gebruik dat afwijkend 
is van de bestemming of door het negeren van veiligheids-
aanwijzingen en waarschuwingen.

Het apparaat is zowel bedoeld voor gebruik in professione-
le inrichtingen voor gezondheidszorg als voor gebruik in de 
medische verzorging in huiselijke omgeving.

De gebruiksaanwijzing geldt voor beide toepassingsge-
bieden. Als voor één van de toepassingsgebieden speci-
ale voorwaarden gelden, wordt het van toepassing zijnde 
toepassingsgebied expliciet in de gebruiksaanwijzing ge-
noemd.

G1

Veiligheidsaanwijzingen

Grondbeginsel
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Gebruiksaanwijzing - Register Apparaten van de serie UV 100 L zijn in verschillende vari-
anten leverbaar.

Deze gebruiksaanwijzing is onderverdeeld in meerdere re-
gisters.

1  WAARSCHUWING! Lamptypes, spectra en 
dosiswaarden hebben slechts voorbeeldka-
rakter! De arts is verplicht, voor iedere patiënt 
een op diens indicatie aangepaste therapie en 
dosering uit te voeren!

Register 1 bevat beschrijvingen, afbeeldingen en 
grafieken die in de regel verklaard worden aan de 
hand van een voorbeeld van een apparaat met the-
rapiemodules van de uitvoering "UV6".

2 Register 2 bevat informatie over het lamptype en 
het spectrum dat overeenstemt met de uitvoering 
van het geleverde apparaat:

1x lamptype / spectrum UVA of UVB

3 Register 3 bevat therapievoorstellen die overeen-
stemmen met de uitvoering van het geleverde ap-
paraat:

1x Monotherapieën UVA of UVB

4
5

Register 4 + 5 staan ter beschikking voor het op-
bergen van eigen notities (bijv. onderhoudsprotocol-
len).
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Waarschuwingen en 
opmerkingen

Opbouw van de 
waarschuwingen

Lees en volg de fundamentele veiligheidsaanwijzingen en 
de waarschuwingen op die in deze gebruiksaanwijzing aan-
gegeven zijn. 

Fundamentele veiligheidsaanwijzingen staan in hoofdstuk 
G1 "Veiligheidsaanwijzingen". 

Waarschuwingen staan in alle hoofdstukken voor de des-
betreffende handelingsinstructie. 

De waarschuwingen zijn geclassificeerd naar de zwaarte 
van het gevaar. De gebruikte symbolen en signaalwoorden 
worden verklaard in de volgende tabel.

SYMBOOL / SIGNAALWOORD

Soort en bron van het gevaar!

Mogelijke gevolgen

 ¾ Maatregelen / Verboden!

In handelingssequenties is een verkorte schrijfwijze mo-
gelijk:

 SIGNAALWOORD! Soort en bron van het gevaar! 
Maatregelen / Verboden!

Symbool / signaalwoord Beschrijving

 GEVAAR Dit symbool en signaalwoord markeert punten die bij ne-
geren of verkeerd gebruik direct zware verwondingen of 
de dood tot gevolg kunnen hebben.

 WAARSCHUWING Dit symbool en signaalwoord markeert punten die bij 
negeren of verkeerd gebruik zware verwondingen of de 
dood tot gevolg kunnen hebben.

 VOORZICHTIG Dit symbool en signaalwoord markeert punten die bij ne-
geren of verkeerd gebruik verwondingen of beschadigin-
gen tot gevolg kunnen hebben.

 OPMERKING Dit symbool en signaalwoord markeert punten die voor 
gebruik en werking van betekenis zijn.
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Locatie  GEVAAR

Explosiegevaar! 
Gevaar door elektrische schok!

Gebruik van het apparaat in ruimten met explosie-
gevaar kan een explosie tot gevolg hebben. Gebruik 
in een vochtige omgeving kan gevaar door een elek-
trische schok en corrosie tot gevolg hebben. Een te 
hoge omgevingstemperatuur kan oververhitting en 
beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben. 

 ¾ Apparaat alleen in droge ruimten zonder explosie-
gevaar gebruiken!

 ¾ Apparaat binnen de toegestane omgevingsvoor-
waarden gebruiken (zie hoofdstuk G3, gedeelte 
"Technische gegevens")!

Voor inbedrijfstelling  GEVAAR

Gevaar door ondeskundig gebruik!

Gebruik dat afwijkend is van de bestemming of het 
negeren van veiligheidsaanwijzingen en waarschu-
wingen kan zware verwondingen of de dood tot ge-
volg hebben.

 ¾ Lees beslist deze gebruiksaanwijzing en eventu-
eel alle verdere handleidingen, voordat u het ap-
paraat in gebruik neemt!

 ¾ Lees en volg de in de handleidingen en aan het 
apparaat aangebrachte veiligheidsaanwijzingen en 
waarschuwingen op!

 ¾ Gebruiksaanwijzing zo bewaren dat het bedienen-
de personeel altijd toegang heeft!

 ¾ De gebruiksaanwijzing is bestanddeel van het ap-
paraat. Wordt het apparaat verkocht, moet de ge-
bruiksaanwijzing met het apparaat worden mee-
gegeven!
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Bedienend personeel  WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar door UV-straling!

De bediening van het apparaat door ongekwalifi-
ceerd, ongetraind personeel of onbevoegde perso-
nen kan levensgevaarlijke verbrandingen of de dood 
tot gevolg hebben.

 ¾ Als het apparaat in professionele inrichtingen voor 
gezondheidszorg gebruikt wordt: Het apparaat 
mag alleen door voldoende gekwalificeerd perso-
neel onder toezicht van een arts worden gebruikt. 
De behandelende arts dient kennis en ervaring te 
bezitten op het gebied van lichtbiologie. Het is niet 
toegestaan, de behandeling alleen aan het me-
disch-technisch personeel over te dragen!

 ¾ Als het apparaat in professionele inrichtingen voor 
gezondheidszorg gebruikt wordt: Het bedienende 
personeel moet door een gekwalificeerde per-
soon in de bediening van het apparaat geïnstru-
eerd zijn!

 ¾ Als het apparaat in de medische verzorging in hui-
selijke omgeving gebruikt wordt: De behandelen-
de specialist moet een exact behandelingssche-
ma voor zijn patiënt opstellen. De patiënt moet als 
niet-vakkundige bediener het behandelingssche-
ma van zijn specialist opvolgen en een patiënten-
dagboek bijhouden.

 ¾ Als het apparaat in de medische verzorging in hui-
selijke omgeving gebruikt wordt: Voor hulp bij de 
inbedrijfstelling en bediening van het apparaat de 
gebruiksaanwijzing lezen en indien nodig contact 
opnemen met de Waldmann-hotline, zie hoofd-
stuk G2, gedeelte "Hotline".

 ¾ Als het apparaat in de medische verzorging in hui-
selijke omgeving gebruikt wordt: Bij onverwacht 
bedrijf of voorvallen contact opnemen met de 
Waldmann-hotline, zie hoofdstuk G2, gedeelte 
"Hotline".
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 WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar door UV-straling!

De bediening van het apparaat door ongekwalifi-
ceerd, ongetraind personeel of onbevoegde perso-
nen kan levensgevaarlijke verbrandingen of de dood 
tot gevolg hebben.

 ¾ Ervoor zorgen dat het apparaat niet door onbe-
voegde personen gebruikt kan worden (bijv. kin-
deren!

 ¾ Als het apparaat in de medische verzorging in hui-
selijke omgeving gebruikt wordt: Bij een huishou-
den met kinderen, start-password (kinderbeveili-
ging) activeren!

 ¾ Toegangscodes niet openbaar toegankelijk docu-
menteren!

 ¾ Toegangscodes niet in deze gebruiksaanwijzing 
noteren!

Bescherming tegen 
onbevoegd gebruik
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Elektromagnetische 
uitstralingen

 GEVAAR

Gevaar door elektromagnetische straling!

Waldmann therapiesystemen voldoen aan de 
EMC-bepalingen van de norm DIN EN 60601-1-2.  
Om de medische werkzaamheid te waarborgen is 
het niet mogelijk, de therapiesystemen, in het bijzon-
der in de nabijheid van de lampen, volledig elektro-
magnetisch af te schermen

Ondanks consequente inachtneming van de 
EMC-normen kan daarom tijdens de bestraling een 
storing van andere medische elektrische apparaten 
(implantaten of extracorporele apparaten) niet volle-
dig worden uitgesloten.

 ¾ De arts moet een beoordeling doen voor elk op 
zich staand geval, eventueel samen met de fabri-
kant van het medische elektrische apparaat!

EMC-aanwijzingen zie hoofdstuk G3, gedeelte 
"Technische gegevens".

Magnetische fluxdichtheid zie hoofdstuk G3, ge-
deelte "Technische gegevens".

 ¾ Zonder een positieve beoordeling van elk op zich 
staand geval mogen zich geen personen met me-
dische elektrische apparaten tijdens bestralingen 
binnen de patiëntoMgeving bevinden!
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Nadelige invloeden door 
andere apparaten

 GEVAAR

Gevaar door elektrische schok! 
Verlies van de veiligheid van het apparaat!

Bij aanraking kan de lekstroom van een niet-medisch 
elektrisch apparaat zware verwondingen of de dood 
tot gevolg hebben.

De elektromagnetische straling van andere appara-
ten (bijvoorbeeld mobiele telefoon) kan een nadeli-
ge invloed op de veiligheid van het apparaat en door 
overdosering verbrandingen of de dood tot gevolg 
hebben.

 ¾ Binnen de patiëntoMgeving mogen geen niet-me-
dische elektrische apparaten worden opgesteld of 
gebruikt!

 ¾ Het bedienende personeel mag de patiënt en een 
niet-medisch elektrisch apparaat niet gelijktijdig 
aanraken!

 ¾ Elektromagnetische storingen door andere elektri-
sche apparaten verhinderen. Eisen aan medisch 
gebruikte ruimten nakomen!

EMC-aanwijzingen zie hoofdstuk G3, gedeelte 
"Technische gegevens".

 ¾ Veiligheidsafstand in acht nemen, tussen draag-
bare of mobiele HF-communicatieapparatuur (bijv. 
mobiele telefoon) en het bestralingsapparaat! 
Veiligheidsafstanden zie hoofdstuk G3, gedeelte 
"Technische gegevens"!

 ¾ Elektromagnetische koppeling verhinderen. Be-
stralingsapparaat niet direct naast of gestapeld 
met andere apparaten gebruiken! Uitzondering: 
Waldmann accessoires en goedgekeurde combi-
naties (zie hoofdstuk G7).
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Beschermende maatregelen 
voor patiënten

 WAARSCHUWING

Beschadiging van de ogen door UV-straling!

UV-straling kan zware beschadiging van de ogen tot 
gevolg hebben.

 ¾ De patiënt moet tijdens de bestraling beslist een 
UV-beschermingsbril dragen! Alleen de ogen slui-
ten is niet voldoende!

 WAARSCHUWING

Erytheemvorming door UV-straling!

Bij de fotochemotherapie met UVA-lampen (PUVA) 
kan ook het UV-gehalte in het natuurlijke daglicht 
voor en na de bestraling zware beschadiging van de 
ogen en de huid tot gevolg hebben.

 ¾ Bij de orale PUVA-therapie moet de gesensibili-
seerde patiënt voor, tijdens en na de bestraling 
zijn ogen honderd procent tegen UV-straling be-
schermen (UV-beschermingsbril met zijbescher-
ming)! 

 ¾ De gesensibiliseerde patiënt moet voor en na de 
bestraling zijn huid tegen UV-straling beschermen!

 ¾ Het tijdsbestek waarin de ogen en huid beschermd 
moeten blijven, is afhankelijk van de fotosensibi-
lisator en de aard van zijn aanwending (topisch, 
systemisch). Vakinformatie van de fotosensibilisa-
tor in acht nemen!
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Beschermende maatregelen 
voor bedienend personeel  
en derden

 WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar door UV-straling! 
Beschadiging van de ogen door UV-straling! 
Erytheemvorming door UV-straling!

De UV-straling van het apparaat kan zware beschadi-
ging van de ogen en levensgevaarlijke verbrandingen 
of de dood tot gevolg hebben.

Zonder geschikte beschermingsmaatregelen kan de 
gecumuleerde dosis van de UV-straling bij het bedie-
nende personeel tot erytheemvorming en tot later 
optredend letsel leiden.

 ¾ Tijdens de bestraling mogen zich geen andere 
personen of dieren zonder geschikte UV-bescher-
ming in dezelfde ruimte bevinden!

 ¾ Het bedienende personeel moet altijd voorzich-
tig zijn wat betreft de UV-straling en geschikte 
beschermingsmaatregelen treffen! Ogen en huid 
tegen UV-straling beschermen!

 ¾ Overheidsvoorschriften met betrekking tot vei-
ligheidsrichtlijnen voor de arbeidsplaats en Ar-
bo-voorschriften naleven!

 ¾ Bij functiecontroles met ingeschakelde lampen en 
controlemetingen absoluut huid en ogen tegen 
UV-straling beschermen! UV-overall, UV-bescher-
mingskap en handschoenen dragen! UV-bescher-
mingsbril dragen!

 WAARSCHUWING

Wurging door stroomkabel

Als baby's of kinderen zich in de stroomkabel wikke-
len, kan dit tot een wurging leiden.

 ¾ Baby's en kinderen niet zonder toezicht in de na-
bijheid van het apparaat laten!
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 WAARSCHUWING

Verstikkingsgevaar door inslikken van kleine delen

Het apparaat bevat kleine delen. Worden kleine de-
len ingeslikt, kan dit leiden tot verstikking.

 ¾ Baby's en kinderen niet zonder toezicht in de na-
bijheid van het apparaat laten!
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Herkenbare gebreken  GEVAAR

Gevaar door elektrische schok! 

Het apparaat mag niet gebruikt en toegepast wor-
den, wanneer het gebreken heeft waardoor patiën-
ten, bedienend personeel of derden in gevaar ge-
bracht kunnen worden! 

Een defecte stroomkabel of ontbrekende afdekkin-
gen kunnen gevaar door een elektrische schok tot 
gevolg hebben. 

 ¾ Visuele en functiecontroles uitvoeren, voor elk ge-
bruik en in regelmatige intervallen (zie hoofdstuk 
G6, gedeelte "Controle van de veiligheid van het 
apparaat")! Controles mogen alleen door vakkun-
dig, geïnstrueerd personeel worden uitgevoerd. 
Verantwoordelijk is de  exploitant.

 ¾ Apparaat alleen gebruiken, wanneer er geen spra-
ke is van overduidelijke gebreken! 

 ¾ Apparaat alleen gebruiken, wanneer alle afdekkin-
gen correct aangebracht zijn!

 ¾ Een beschadigde stroomkabel onmiddellijk los-
koppelen van de stroomvoorziening en laten ver-
vangen door de fabrikant of door vakpersoneel dat 
geschoold en geautoriseerd is door de fabrikant!

 VOORZICHTIG

Verlies van de homogeniteit! 

De uitval van lampen heeft een inhomogene bestra-
ling tot gevolg. Wordt het apparaat niet onmiddellijk 
volgens voorschrift gereviseerd, leidt dit tot verbran-
dingsgevaar. 

 ¾ Als een lamp uitgevallen is: Een reeds begonnen 
bestraling mag ten einde worden gebracht.

 ¾ Als meerdere lampen uitgevallen zijn: geen be-
straling uitvoeren!

 ¾ Revisie laten uitvoeren conform de Wald-
mann-werkinstructie voor het vervangen van de 
lampen. De werkinstructie staat ter beschikking 
van het geautoriseerde vakpersoneel!
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Onderhoud, controles, revisie  GEVAAR

Gevaar door elektrische schok!  
Verlies van de veiligheid van het apparaat!

Onvakkundig onderhoud of onvakkundige revisie 
heeft het verlies van de veiligheid van het apparaat 
tot gevolg. Uitvoering van werkzaamheden of wijzi-
gingen aan het apparaat door niet door de fabrikant 
geschoold en ongeautoriseerd personeel sluiten ie-
dere aansprakelijkheid door de fabrikant uit!

Uitvoering van werkzaamheden, zonder het apparaat 
van het stroomnet los te koppelen, kan gevaar door 
een elektrische schok tot gevolg hebben.

 ¾ Onderhoudsintervallen naleven (zie hoofdstuk G6)!

 ¾ Apparaat van het stroomnet loskoppelen, voor het 
begin van alle onderhouds- en revisiewerkzaam-
heden!

 ¾ Onderhouds- en revisiewerkzaamheden mogen 
alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of 
door vakpersoneel dat door de fabrikant dienover-
eenkomstig geschoold en geautoriseerd is! 

Service-informatie zie hoofdstuk G2, gedeelte 
 "Hotline".

 ¾ Wijzigingen aan het apparaat zijn niet toegestaan!

 ¾ Veiligheidstechnische controles, onderhouds- en 
revisiewerkzaamheden moeten met een visuele 
en functiecontrole worden afgesloten! Stroomaan-
sluiting en stroomkabel moeten op beschadigin-
gen worden gecontroleerd! 
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Reserveonderdelen, 
reservelampen

 GEVAAR

Verlies van de veiligheid van het apparaat! 
Verbrandings gevaar door UV-straling!

Het gebruik van verkeerde lampen kan door overdo-
sering levensgevaarlijke verbrandingen of de dood 
tot gevolg hebben!

 ¾ Defecte of verbruikte lampen mogen alleen ver-
vangen worden door de fabrikant of door vakper-
soneel dat geschoold en geautoriseerd is door de 
fabrikant! Aanwijzingen hiervoor zie aparte ser-
vice-instructie!

 ¾ Er mogen alleen originele Waldmann-lampen of 
door Waldmann vrijgegeven lampen worden ge-
bruikt!

 ¾ Lampen mogen alleen worden vervangen door 
die van hetzelfde type en spectrum!

 WAARSCHUWING

Verlies van de veiligheid van het apparaat!

Het gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderde-
len heeft het verlies van de veiligheid van het appa-
raat tot gevolg en sluit iedere aansprakelijkheid van 
de fabrikant uit!

 ¾ Er mogen alleen originele Waldmann reserveon-
derdelen worden gebruikt!
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Reiniging, desinfectie  GEVAAR

Gevaar door elektrische schok! 

Door een natte reiniging of desinfectie door sproei-
en kan vochtigheid in het apparaat dringen en gevaar 
door een elektrische schok en corrosie tot gevolg 
hebben.

 ¾ Apparaat van het stroomnet nemen, voor het be-
gin van de reiniging of desinfectie!

 ¾ Reiniging en desinfectie alleen met een vochtige 
doek! Niet toegestaan is een natte reiniging of 
desinfectie door sproeien!  

 WAARSCHUWING

Verlies van de veiligheid van het apparaat!

Verkeerde reiniging of desinfectie kan beschadiging 
van het apparaat en verlies van de veiligheid van het 
apparaat tot gevolg hebben.

 ¾ Reinigings- en desinfectie-instructies opvolgen 
(zie hoofdstuk G6)!

 WAARSCHUWING

Overdracht van ziektes! 

Ontbrekende hygiëne kan overbrenging van ziektes 
tot gevolg hebben. 

 ¾ De exploitant moet de eisen van de bevoegde na-
tionale commissie voor hygiëne en desinfectie in 
acht nemen!
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Beeldschermweergaven
 WAARSCHUWING

Verbrandings gevaar door UV-straling! 

De in deze gebruiksaanwijzing en in de beeld-
schermweergaven getoonde indicaties, therapieën, 
lamptypes, spectra en dosiswaarden hebben slechts 
voorbeeldkarakter. Ze dienen uitsluitend voor het 
aanschouwelijk maken. Worden de gegevens ge-
bruikt zonder deze aan de indicatie van de patiënt aan 
te passen, kan dit door overdosering levensgevaarlij-
ke verbrandingen of de dood tot gevolg hebben.  

 ¾ De arts is verplicht, voor iedere patiënt een op 
diens indicatie aangepaste therapie en dosering 
uit te voeren!
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G2

Inleiding

Conventies in deze gebruiksaanwijzing

Typografie Overzichten

• Vakbegrippen worden in hoofdstuk G8, gedeelte "Glos-
sarium" verklaard als ze in de doorlopende tekst gefor-
matteerd zijn als hoofdletters, cursief.

 Voorbeeld: patiëntoMgeving

• Afkortingen worden in hoofdstuk G8, gedeelte "Afkor-
tingen" verklaard. 

• Literaire bronnen worden in hoofdstuk G8, gedeelte 
"Literatuur" opgesomd. De verwijzing naar een literaire 
bron is in de doorlopende tekst gemarkeerd als num-
mer tussen vierkante haakjes, cursief. De nummers 
zijn gescheiden door komma's als meerdere bronnen 
gebruikt zijn.

 Voorbeeld: Citaat [1, 2]

Beschrijving van de besturing

• De naam van een toets staat in de doorlopende tekst 
tussen vierkante haakjes.

 Voorbeeld: [Stop]
• De naam van een menu, venster of een functie staat in 

de doorlopende tekst tussen enkelvoudige aanhalings-
tekens.

 Voorbeeld: 'Keuze'
• Om de beschrijving van een functie overzichtelijk vorm 

te geven, wordt op geschikte punten een afgekorte 
schrijfwijze gebruikt. Meerdere stappen die na elkaar 
uitgevoerd moeten worden, zijn in de doorlopende 
tekst gescheiden door het teken ">".

 Voorbeeld:
'Keuze' > 'Extra functie' > 'Apparaat'

 Betekenis:
1. Menu 'Keuze' oproepen (zie hoofdstuk G5, ge-

deelte "Menu: 'Keuze'").
2. Functie 'Extra functie' markeren en met en-

ter-toets bevestigen (zie hoofdstuk G5, gedeelte 
"Menu 'Keuze'").

 Menu 'Extra functie' verschijnt.
3. Functie 'Apparaat' markeren en met enter-toets 

bevestigen.
 Parameters van het apparaat verschijnen
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Verklaring van symbolen

Symbool Verklaring Symbool Verklaring

Gebruiksaanwijzing opvolgen!
UIT  
(alleen een deel van het apparaat:  
besturing, lampenstroomkring)

UV-beschermingsbril dragen! Wisselstroom

Waarschuwing!  
Gevaarlijke elektrische spanning!

Apparaat van beschermingsklasse II  
(beschermende isolering)

CE-conformiteitsmarkering met nummer 
van de genoemde instantie Zekering

ton/toff

Intermitterend bedrijf: 
ton = maximale bestralingsduur
toff = noodzakelijke pauze daarna

IP20

Beschermingsklasse volgens  
DIN EN 60529
2 = Beschermd tegen vaste vreemde 
voorwerpen met diameter vanaf 12,5 mm
0 = Geen bescherming tegen water

Niet samen met het huisvuil verwijderen! 
Verwijderingsaanwijzing in acht nemen! IP21

Beschermingsklasse volgens  
DIN EN 60529
2 = Beschermd tegen vaste vreemde 
voorwerpen met diameter vanaf 12,5 mm
1 = Bescherming tegen verticaal vallend 
druipwater

Niet-ioniserende straling Tegen vocht beschermen!  
(zie omgevingsvoorwaarden)

VDE-goedkeuring Breekbaar, voorzichtig behandelen!

VDE-keurmerk elektromagnetische 
compatibiliteit

Boven! Bij transport en opslag moeten 
pijlen naar boven wijzen.

AAN  
(alleen een deel van het apparaat:  
besturing, lampenstroomkring)
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Het typeplaatje bevindt zich op de achterkant van het appa-
raat naast de stroomingang. 

Toelichting bij het typeplaatje:

Nr. Benaming

A Adres van de fabrikant

B Typeomschrijving (= apparaatserie)

C Serienummer
 OPMERKING: De beide laatste cijfers van het  

serienummer geven het productiejaar aan. 
(bijv.: 99999 - 13 = productiejaar 2013)

D Nominale spanning

E Bedrijfsfrequentie

F Werkzaam vermogen (P) 
of stroomverbruik (I)

 OPMERKING: waarde voor volledige uitrusting  
(apparaat met twee zijdelen)

G Vermogensfactor
 OPMERKING: waarde voor volledige uitrusting  

(apparaat met twee zijdelen)

H Modus: Intermitterend bedrijf
ton = maximale bestralingsduur
toff = noodzakelijke pauze daarna
(zie hoofdstuk G3, gedeelte "Gebruik volgens de voorschriften")

I Zekering

J Zie gedeelte "Verklaring van symbolen"

K Productieland

Typeplaatje (toelichting)

Voorbeeld:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
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Contact

Fabrikant

Hotline

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 5062
78057 Villingen-Schwenningen
Duitsland

Telefoon +49 7720 601-200
Telefax +49 7720 601-356
www.waldmann-medizintechnik.com
info-puva@waldmann.com

DUITSLAND
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen
Duitsland
Telefoon +49 7720 601-253
Telefax +49 7720 601-395
info-puva@waldmann.com

FRANKRIJK
Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle 
Rue de l‘Embranchement
67116 Reichstett
Frankrijk
Telefoon +33 3 88 20 95 88
Telefax +33 3 88 20 95 68
info-fr@waldmann.com

NEDERLAND
Waldmann B.V.
Lingewei 19
4004 LK Tiel
Nederland
Telefoon +31 344 63 10 19
Telefax +31 344 62 78 56
info-nl@waldmann.com

ZWITSERLAND
Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 Küttigen
Zwitserland
Telefoon +41 62 839 1212
Telefax +41 62 839 1299
info-ch@waldmann.com
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Bestemming 1 Toepassingsgebied

Het apparaat is zowel bedoeld voor gebruik in professione-
le inrichtingen voor gezondheidszorg als voor gebruik in de 
medische verzorging in huiselijke omgeving.

2 Foto- en fotochemotherapie

UV-bestralingsapparaat voor het uitvoeren van de fotothe-
rapie en fotochemotherapie bij verschillende dermatosen.

Geschikt onder andere voor volgende indicaties:
• psoriasis
• atopische dermatitis
• lichen ruber planus
• vitiligo
• mycosis fungoides (MF)
• uremische pruritus
• polymorfe lichtdermatose
• en andere fotodermatosen

Bij de fotochemotherapie vindt de UVA-bestraling met 
Waldmann PUVA-lampen plaats in combinatie met een fo-
tosensibilisator (bijv. meladinine als kant en klaar preparaat 
of 8-MOP resp 5-MOP als receptuur).

Ieder therapieschema wordt door de behandelende der-
matoloog hoofdzakelijk vastgelegd in afhankelijkheid van 
de indicaties en het huidtype van de patiënt. Het is niet 
toegestaan de behandeling in artspraktijken of ziekenhui-
zen alleen aan het medisch-technisch personeel over te 
dragen.

Als het bestralingsapparaat voor de medische verzorging 
in huiselijke omgeving gebruikt wordt, moet de behande-
lende dermatoloog een exact behandelingsschema voor 
zijn patiënt opstellen. De patiënt moet als niet-vakkundige 
bediener het behandelingsschema van zijn dermatoloog 
opvolgen en een patiëntendagboek bijhouden.

G3

Beschrijving

Gebruik volgens de voorschriften
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3 Fotodiagnostische testprocedures

Met het bestralingsapparaat UV 100 L is uitsluitend in pro-
fessionele inrichtingen ook de uitvoering van fotodiagnosti-
sche testprocedures mogelijk.

4 Algemene bedrijfsvoorwaarden

Tijdens de bestraling mogen zich geen andere personen of 
dieren zonder geschikte UV-bescherming in dezelfde ruim-
te bevinden.

Het gebruik is alleen toegestaan in droge ruimten zonder 
explosiegevaar. Omgevingsvoorwaarden voor het gebruik 
zie gedeelte "Technische gegevens".

5 Voorzienbaar misbruik

Onafhankelijk van de uitrusting met lampen is het apparaat 
niet goedgekeurd voor cosmetische bruiningsdoelein-
den.
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Eisen aan gebruiker Het apparaat is zowel bedoeld voor gebruik in professione-
le inrichtingen voor gezondheidszorg als voor gebruik in de 
medische verzorging in huiselijke omgeving.

De patiënt en/of das hulppersoneel moeten in de medi-
sche verzorging in huiselijke omgeving als niet-vakkundige 
bediener worden gezien.

Gebruik in professionele inrichtingen voor 
gezondheidszorg

• Arts
 - Kennis en ervaring op het gebied van de lichtbiologie
 - Door gekwalificeerde persoon geïnstrueerd voor de 
bediening van het apparaat

• Assistent of vergelijkbare kwalificatie
 - Bediening alleen onder toezicht van een arts
 - Geoefend in het gebruik van UV-therapie-apparaten
 - Door gekwalificeerde persoon geïnstrueerd voor de 
bediening van het apparaat

• Patiënt
 - Aanwijzingen van de arts of het medische personeel 
opvolgen.

 - Adviezen van de arts nakomen en therapeutisch 
noodzakelijke plichten vervullen.

 - Taal van de besturing van het apparaat begrijpen.

Gebruik in de medische verzorging in huiselijke 
omgeving

• Niet-vakkundige bediener (patiënt/hulppersoneel)
 - Gebruiksaanwijzing van het therapie-apparaat lezen 
en opvolgen.

 - Behandelingsschema van de arts opvolgen.
 - Adviezen van de arts nakomen en therapeutisch 
noodzakelijke plichten vervullen.

 - Patiëntendagboek bijhouden.
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Patiënt als gebruiker De patiënt is de beoogde gebruiker. 

Eisen aan de patiënt en/of het hulppersoneel, zie gedeelte 
"Eisen aan gebruiker".

De functies de de gebruiker uit mag voeren, zijn afhankelijk 
van het toepassingsgebied.

In professionele inrichtingen voor gezondheidszorg 
mag de patiënt als niet-vakkundige bediener onder toezicht 
van een arts de volgende functies uitvoeren: 

• Start van een bestraling met de door het bedienend 
personeel ingestelde dosis

• Start van een tweede deelbestraling
• Bevestiging van de naam om een bestraling in af-

standsbedieningsmodus te starten
• Afbreken van een bestraling

In de medische verzorging in huiselijke omgeving mo-
gen de patiënt en/of het hulppersoneel als niet-vakkundi-
ge bedieners alle functies uitvoeren die niet door de toe-
gangscode "Passwordfuncties" beveiligd zijn.
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Contra-indicaties, risico's en 
bijwerkingen

 WAARSCHUWING

Gezondheidsschade door buiten beschouwing 
gelaten contra-indicaties en risico's! 

Op grond van een groot aantal therapievormen en 
medicaties kunnen contra-indicaties, risico's en bij-
werkingen mogelijk zijn die hierna niet opgesomd 
worden. 

 ¾ De behandelende arts moet aanvullende medi-
sche inzichten en de gegevens in de begeleiden-
de papieren van de gebruikte medicamenten in 
acht nemen!

Bekende contra-indicaties, risico's en bijwerkingen van de 
fototherapie en fotochemotherapie worden hierna opge-
somd [1, 2, 3].

Contra-indicaties:
• gendefect met verhoogde lichtgevoeligheid of ver-

hoogd huidkankerrisico
• epilepsie
• onvermijdbaar gebruik van fotosensibiliserende medi-

camenten
• maligne huidtumoren in de voorgeschiedenis
• algemeen verhoogde lichtgevoeligheid
• atypische (dysplastische) naevuscelnaevi

Mogelijke risico's en chronische bijwerkingen: 
• zonnebrand of fototoxische reacties bij overdosering
• fototoxische reacties door onbedoelde toevoer van een 

fotosensibilisator
• conjunctivitis en keratitis (bij ontbrekende oogbescher-

ming)
• provocatie van dermatosen (bijv. polymorfe lichtdermatose)
• UV-lentigines
• veroudering van de huid door licht
• precancereuze afwijkingen en spinocellulair carcinoma

Mogelijke acute bijwerkingen:
• jeuk (fotochemotherapie)
• zonnebrandachtige rode huid, vooral op niet aan licht 

blootgestelde plaatsen
• misselijkheid (bij orale PUVA-therapie)
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Behandelingsaanwijzingen Arts en bediener

• Voorlichting van de patiënt door de arts.
• Als het apparaat in professionele inrichtingen voor 

gezondheidszorg gebruikt wordt: 
 - Gebruik en instelling van het apparaat alleen door 
arts of geoefend en geschoold medisch personeel.

 - Arts altijd direct bereikbaar.
• Als het apparaat in de medische verzorging in huiselijke 

omgeving gebruikt wordt: Medische onduidelijkheden 
moet direct met de arts worden opgehelderd.

• Risicobeoordeling door de arts, wanneer patiënt op 
een medisch-elektrisch implantaat of extracorporeel 
apparaat aangewezen is.

• Als het apparaat in professionele inrichtingen voor 
gezondheidszorg gebruikt wordt: Voorbeeldtherapieën 
kunnen in de software "DermaMate" geïmporteerd en 
afgedrukt worden. Meer informatie zie gebruiksaan-
wijzing "DermaMate". Geselecteerde uittreksels uit de 
voorbeeldtherapieën vindt u in register 3 "Therapievoor-
stellen".

Patiënt

• Ieder gebruik van medicamenten aan de arts meedelen.
• Geen fotosensibiliserende substanties gebruiken. Deze 

kunnen onder andere zitten in:
 - verschillende theesoorten
 - selderijsalade
 - Sint-Janskruid-preparaten

• Geen geparfumeerde cosmetica op de huid aanbrengen.
• Geen zonnebrandmiddelen op de huid aanbrengen.
• Bij therapie voor het gehele lichaam altijd compleet uit-

kleden.
• Mannelijke patiënten genitaliën afdekken (in het bijzon-

der bij PUVA-therapie).
• Tijdens de bestraling altijd UV-beschermingsbril dragen!
• Bij onpasselijkheid bestraling afbreken en personeel 

informeren.
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Modus Het apparaat is geconcipieerd voor intermitterend bedrijf.

 VOORZICHTIG

Beschadiging door continu bedrijf! 

Continu bedrijf kan door een ontoelaatbaar hoge be-
drijfstemperatuur beschadiging van het apparaat tot 
gevolg hebben.

 ¾ Het apparaat mag niet in continu bedrijf worden 
ingezet!

 ¾ De maximale bestralingsduur (ton) mag niet over-
schreden worden (zie typeplaatje)!

 ¾ Binnen de vastgelegde cyclus (= tijdsbestek ton + 
toff) mag de pauzetijd (toff) niet onderschreden wor-
den (zie typeplaatje)!

Intermitterend bedrijf is het gebruik van het apparaat in een 
serie van vastgelegde cycli. Iedere cyclus bestaat uit de 
bestralingsduur en een daarop volgende pauze. Vastgeleg-
de tijden voor intermitterend bedrijf conform typeplaatje 
opvolgen. 

Na een bestralingsduur van 60 minuten (ton) is een pauze 
van 15 minuten (toff) noodzakelijk. 

 OPMERKING: Na een kortere bestralingsduur kan 
de pauze worden aangepast. Binnen het aangegeven 
tijdsbestek ton + toff mag de som van de pauzetijden 
de waarde toff echter niet onderschrijden!

Pauze:
• apparaat niet uitschakelen (vrijloop):

 - Bediening van de besturing van het apparaat mogelijk.
 - Geen bestraling starten!

alternatief
• apparaat uitschakelen. 
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Gebruikslevensduur Apparaat

Het apparaat is ontworpen voor een gebruikslevensduur 
van 10 jaar vanaf productiedatum (zie serienummer).

Uitgezonderd hiervan zijn slijtdelen, bijv.:
• lampen
• starters

Voorwaarde voor het bereiken van de gebruikslevensduur 
is het nakomen van alle voorschriften in deze gebruiksaan-
wijzing.

Het apparaat kan na de beoogde gebruikslevensduur wor-
den ingezet onder de volgende voorwaarden:
• onderhoudsintervallen worden nog steeds nagekomen.
• onderhoud wordt nog steeds uitgevoerd, conform 

Waldmann-voorschrift.
• originele Waldmann-reserveonderdelen zijn nog be-

schikbaar.

Accessoires

De levensduur van de UV-beschermingsbril voor de patiënt 
bedraagt 5 jaar. Bij sterke gebruikssporen dient de UV-be-
schermingsbril reeds voor afloop van de levensduur te 
worden vervangen. Bij beschadiging moet de UV-bescher-
mingsbril onmiddellijk worden vervangen. 

Wezenlijke kenmerken • Afgifte van de door de gebruiker gewenste bestralings-
dosis of bestralingstijd

• Verplaatsbaar apparaat
• Bij volledige uitrusting: zwenkbare zijdelen voor het 

openen van het apparaat
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Componenten

Beschrijving van het apparaat

Fig. G3-010

A Middendeel

B Greep

C Zijdeel links

D LCD-besturing

E Aan/uit-schakelaar

F Zijdeel rechts

Fig. G3-010: perspectief - aanzicht van linksvoor, zijdelen geopend

Fig. G3-020: aanzicht van achteren, zijdelen gesloten

C

A

D
E

F

B

H

J

H

I

G

K

L

Fig. G3-020

G Wandophanging

H Kabelhouder

I Stroomkabel

J Greep

K Typeplaatje

L PC-interface (optioneel)
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Constructie

Weinig ruimte nodig. Patiënten worden staand behandeld.

Afmetingen zie gedeelte "Technische gegevens". Eisen aan 
vertrek zie hoofdstuk G4 "Inbedrijfstelling".

Benodigde ruimte

• Verplaatsbaar apparaat
• Besturing van het apparaat en aan/uit-schakelaar aan 

het middendeel.
• Bij volledige uitrusting: zwenkbare zijdelen voor de 

gelijktijdige homogene bestraling van de zijdelingse 
lichaamsdelen.
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Uitrusting Uitvoering

Het apparaat is leverbaar in twee uitvoeringen. 

• Basisuitrusting
 - Apparaat zonder zwenkbare zijdelen

• Volledige uitrusting
 - Apparaat met zwenkbare zijdelen

Lampen

• Het apparaat is uitgerust met UV-lampen van één 
lamptype en spectrum.
 - Uitrusting: lamptypes, zie dekblad "Bestralingssterkte".
 - Specificatie van de lamptypes zie register 2.
 - Aantal lampen afhankelijk van de uitvoering van het 
apparaat.  
Basisuitrusting: 4 lampen,  
Volledige uitrusting: 8 lampen

• Lagedruklamp-technologie
 - Apparaat is meteen bedrijfsklaar.

• Groot homogeen bestralingsveld door speciale plaat-
sing van de lampen en hoogglanzende reflectoren. Dit 
waarborgt een gelijkmatig intensieve bestraling.

• Korte bestralingstijden door relatief hoge bestralings-
sterkte.
 - "Bestralingssterkte bij eindcontrole van het apparaat" 
zie dekblad "Bestralingssterkte".

 - Volgende metingen zie hoofdstuk G8, gedeelte 
"Meetprotocol bestralingssterkte".
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Besturing

• Waldmann LCD-timer
 - Microprocessorbesturing
 - Technologisch en veiligheidstechnisch op de modern-
ste stand.

 - Directe invoer van dosiswaarden in J/cm². De be-
sturing berekent de bestralingstijd automatisch op 
basis van de opgeslagen bestralingssterkte en de 
ingevoerde dosis.

 - Invoer van een bestralingstijd mogelijk (kort menu). 
De bestralingstijd moet handmatig berekend wor-
den (zie hoofdstuk G5, gedeelte "Berekening van de 
bestralingstijd").

PC-interface (optioneel)

 OPMERKING: De software voor de afstandsbedie-
ning van het therapie-apparaat is goedgekeurd voor 
gebruik in professionele inrichtingen voor gezond-
heidszorg. De software voor de afstandsbediening 
van het therapie-apparaat is niet goedgekeurd voor 
gebruik in de medische verzorging in huiselijke om-
geving.

Het apparaat kan optioneel uitgerust worden met een op-
to-elektronische pc-interface (opto-interface. 
• Afstandsbediening van het apparaat via een aangeslo-

ten pc.
• De galvanische scheiding vindt plaats via de opto-elek-

trische verbinding.
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Veiligheid Elektrische veiligheid

• Het apparaat voldoet aan de veiligheidseisen volgens 
IEC 60601-1 en IEC 60601-1-11.

Zekerheid bij uitval

• Alle vermogensdelen zijn redundant uitgevoerd en wor-
den gecontroleerd. 

• De restdosis van een lopende bestraling blijft opgesla-
gen, bij onderbreking van de stroomvoorziening.
 - Stroomuitval
 - Uitschakelen met de aan/uit-schakelaar

Bediening

Eenvoudige en veilige bediening.
• Makkelijk te begrijpen menustructuur
• Meldingen en dialogen in tekstvorm
• Meerdere talen beschikbaar

PC-interface (optioneel)

 OPMERKING: De software voor de afstandsbedie-
ning van het therapie-apparaat is goedgekeurd voor 
gebruik in professionele inrichtingen voor gezond-
heidszorg. De software voor de afstandsbediening 
van het therapie-apparaat is niet goedgekeurd voor 
gebruik in de medische verzorging in huiselijke om-
geving.

Veiligheid en comfort van de bediening kunnen door het 
gebruik van een computer en goedgekeurde software nog 
verder worden verhoogd (zie hoofdstuk G7 "Accessoires 
en goedgekeurde combinaties").

Bescherming tegen onbevoegd gebruik

Het apparaat kan met een start-password beschermd wor-
den tegen onbevoegd gebruik. 

Is de beveiliging actief, moet een code ingevoerd worden 
nadat het apparaat ingeschakeld is. De functies van de be-
sturing staan dan alleen na invoer van de correcte code ter 
beschikking.
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Dosering

Per spectrum zijn 3 grenswaarden voor de dosis gedefini-
eerd (zie ook tabel):
• Grenswaarde "Limiet" = Apparaatlimiet, geen wijziging 

mogelijk.
• Grenswaarde "Maximaal"= bedienend personeel 

kan geen dosis invoeren die boven deze waarde ligt. 
Aanpassing mogelijk, tot apparaatlimiet. Aanpassing 
vereist autorisatie (zie hoofdstuk G5, gedeelte "Pass-
wordfuncties").

• Grenswaarde "Waarschuwing" = 50% van de grens-
waarde "Maximaal". Wordt een dosis boven deze 
grenswaarde ingevoerd, verschijnt een waarschuwing.

Grenswaarden

Lamp
(spectrum)

Limiet
Apparaatlimiet

Maximaal*  Waarschuwing

PUVA
(320 - 410 nm)

20 J/cm² 12 J/cm² 6 J/cm²

UVA1 (TL10R)
(350 - 400 nm)

35 J/cm² 35 J/cm² 17,5 J/cm²

UV6
(280 - 360 nm)

1 J/cm² 1 J/cm² 0,5 J/cm²

TL01
(310 - 315 nm)

5 J/cm² 3 J/cm² 1,5 J/cm²

*standaard instelling door Waldmann

Monitoring

Tijdens de bestraling geeft de besturing de volgende ge-
gevens aan:
• resterende bestralingstijd
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Technische gegevens

Algemeen

Klimaattechnische gegevens

Omgevingsvoorwaarden voor het 
gebruik

 - Omgevingstemperatuur 5 °C tot 40 °C

 - Relatieve luchtvochtigheid 15 % tot 93 % (niet condenserend)

 - Luchtdruk 700 hPa tot 1060 hPa

Omgevingsvoorwaarden voor 
transport en opslag

 - Omgevingstemperatuur -25 °C tot +70 °C

 - Relatieve luchtvochtigheid max. 93 % (niet condenserend)

 - Luchtdruk 500 hPa tot 1060 hPa

Classificaties

Classificatie volgens  
richtlijn 93/42/EEG Klasse IIa

Veiligheidscategorie II  (beschermende isolering)

Beschermingsklasse  
volgens DIN EN 60529

 - Apparaat voor gebruik in pro-
fessionele inrichtingen voor 
de gezondheidszorg

IP20

 - Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met 
 diameter vanaf 12,5 mm

 - Geen bescherming tegen water

 - Apparaat voor gebruik in de 
medische zorg in huiselijke 
omgeving

IP21

 - Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met 
 diameter vanaf 12,5 mm

 - Bescherming tegen verticaal vallend  druipwater

Ruimtes niet voor ruimtes met explosiegevaar

Toepassingsdelen geen

Desinfectie desinfectie volgens desinfectie-instructie,  
geen sterilisatie
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Modus Intermitterend bedrijf:

 - maximale  
bestralingsduur (ton): 60 min

 - vervolgens noodzakelijke  
pauze (toff): 15 min

 OPMERKING: Na een kortere bestralingsduur 
kan de pauze worden aangepast. Binnen het 
aangegeven tijdsbestek ton + toff mag de som van 
de pauze tijden de waarde toff echter niet onder-
schrijden.

Mobiliteit verplaatsbaar
 - 4x zwenkwiel met rem

Veiligheidskeuringen

 - Elektrische veiligheid volgens IEC 60601-1, IEC 60601-1-11

 - EMC volgens IEC 60601-1-2

De EG-conformiteitsverklaring kan bij Waldmann worden 
aangevraagd.

Certificatie van de producent volgens DIN EN ISO 9001  
volgens DIN EN ISO 13485  
volgens bijlage II van de richtlijn 93/42/EEG

Afmetingen

Buitenmaten (zie ook tekening)

 - Hoogte ca. 1877 mm

 - breedte, gesloten  
(inclusief greep)

ca. 599 mm

 - breedte, geopend ca. 900 mm

 - diepte  
(over stelpoten gemeten)

ca. 660 mm

Gewicht (zonder verpakking, met 
zijdelen en stelpoten)

ca. 62 kg
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Uitrustingsvarianten
(zie besturing van het apparaat)

Spectrum UVA UVB

Lamptypes PUVA UVA-1 TL01 UV6

Specificatie van de lamptypes zie register 2

Lampen basisuitrusting 4 x 100W fluorescentielamp
van één lamptype en spectrum

Lampen volledige uitrusting 8 x 100W fluorescentielamp
van één lamptype en spectrum

Verdeling van de lampen zie lampuitrustingsschema

Elektrische varianten
(zie typeplaatje)

UV 100 L 230V/50Hz 220V/60Hz

Nominale spanning 230 V ~ 220 V ~

Bedrijfsfrequentie 50 Hz 60 Hz

Werkzaam vermogen 0,95 kW 0,90 kW

Vermogensfactor cos ϕ 0,98 cos ϕ 0,98

Elektrische gegevens

Stroomkabel ca. 5 m, met ongeaarde eurostekker 

Ingebouwde veiligheidsinrichting

 - Stroomaansluiting 2 x fijnzekering T6,3H250V

Veiligheid van personen in elektromagnetische velden
Meting volgens EN 62233:2008

UV 100 L 230V/50Hz 220V/60Hz

Magnetische fluxdichtheid 2,87 µT 2,08 µT

Meetafstand 0,3 m 0,3 m
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PC-interface (optioneel)

Opto-interface

Golflengte 660 nm voor zender en ontvanger

Zenddiode

 - standaardinstelling, interne 
brug op opto-module open

min. 130 µW

 - optioneel, interne brug op 
opto-module gesloten

min. 260 µW

Ontvanger min. 6 µW

Galvanische scheiding geïntegreerd

 - Testspanning 4 kV  

Gegevensformaat

 - baudrate 1200 baud

 - databits 7

 - pariteit oneven (odd)

 - stopbits 1

 - flow control geen
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Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Grondbeginsel Medische elektrische apparaten zijn onderworpen aan bij-
zondere voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de elek-
tromagnetische compatibiliteit. 

Het apparaat moet conform de EMC-aanwijzingen in dit 
document geïnstalleerd en gebruikt worden.

Draagbare en mobiele HF-communicatie-inrichtingen kun-
nen medische elektrische apparaten beïnvloeden

Lees en volg de gegevens op in de volgende tabellen. 

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische stooruitstralingen 
(volgens EN60601-1-2:2007-12, tabel 1)

Het apparaat UV 100 L is bedoeld voor het gebruik in de hieronder aangegeven elektromagnetische omgeving.  
De gebruiker van het apparaat UV 100 L dient ervoor te zorgen dat het in een dergelijke omgeving gebruikt wordt.

Stooruitstralingsmetingen Overeenstemming Elektromagnetische omgeving - Richtlijnen

HF-uitstralingen  
volgens CISPR 11

Groep 1 Het apparaat UV 100 L gebruikt HF-energie 
uitsluitend voor zijn interne functie. Daarom is zijn 
HF-uitstraling zeer gering en het is onwaarschijnlijk 
dat naburige elektronische apparaten gestoord 
worden.

HF-uitstralingen  
volgens CISPR 11

Klasse B Het apparaat UV 100 L is geschikt voor gebruik in 
alle inrichtingen, inclusief die in het woongebied 
en zulke die direct op een openbaar stroomnet 
aangesloten zijn dat ook gebouwen van stroom 
voorziet die voor woondoeleinden gebruikt worden.

Uitstraling van harmonischen 
volgens  
IEC 61000-3-2

Klasse A

Uitstraling van spanningsfluctuaties / 
flakkeringen  
volgens IEC 61000-3-3

Stemt overeen 1

1 IEC 61000-3-3 niet toepasbaar voor 60-Hz-apparaten.
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische stoorimmuniteit 
(volgens EN60601-1-2:2007-12, tabel 2)

Het apparaat UV 100 L is bedoeld voor het gebruik in de hieronder aangegeven elektromagnetische omgeving.  
De gebruiker van het apparaat UV 100 L dient ervoor te zorgen dat het in een dergelijke omgeving gebruikt wordt.

Stoorimmuni-
teitstests

IEC 60601 – Testniveau
Overeenstemmings-
niveau

Elektromagnetische 
omgeving - Richtlijnen

Ontlading van sta-
tische elektriciteit 
(ESD) volgens  
IEC 61000-4-2

± 6kV contactontlading ± 6kV contactontlading Vloeren dienen uit hout of 
beton te bestaan of van 
keramische tegels voorzien 
te zijn. Wanneer de vloer van 
synthetisch materiaal voor-
zien is, moet de relatieve 
vochtigheid minstens 30% 
bedragen.

± 8kV luchtontlading ± 8kV luchtontlading

Snelle transiënte 
elektrische stoor-
grootheden/bursts 
volgens  
IEC 61000-4-4

± 2kV voor elektrische leidingen ± 2kV voor elektrische 
leidingen

De kwaliteit van de span-
ningsvoorziening dient 
overeen te komen met die 
van een typische zakelijke of 
ziekenhuisomgeving.

± 1kV voor ingangs- en 
uitgangsleidingen

Niet toepasbaar

Stootspanningen / 
surges volgens  
IEC 61000-4-5

± 1 kV spanning buitenader-
buitenader

± 1 kV spanning 
buitenader-buitenader

De kwaliteit van de span-
ningsvoorziening dient 
overeen te komen met die 
van een typische zakelijke of 
ziekenhuisomgeving.

± 2 kV spanning buitenaderaarde ± 2 kV spanning 
buitenader-aarde

Spanningsdips, 
kortstondige on-
derbrekingen en 
fluctuaties van de 
spanningsvoorzie-
ning volgens  
IEC 61000-4-11

< 5% UT 
(> 95% dip van de UT) 
gedurende ½ periode

< 5% UT 
(> 95% dip van de UT) 
gedurende ½ periode

De kwaliteit van de span-
ningsvoorziening dient 
overeen te komen met die 
van een typische zakelijke of 
ziekenhuisomgeving. 

Als de gebruiker van het ap-
paraat UV 100 L een voort-
gezette functie ook bij het 
optreden van onderbrekin-
gen in de energievoorziening 
eist, wordt geadviseerd, 
het apparaat UV 100 L 
vanuit een onderbrekings-
vrije stroomvoorziening te 
voeden.

40% UT

(60% dip van de UT)
gedurende 5 periodes

40% UT 
(60% dip van de UT)
gedurende 5 periodes

70% UT

(30% dip van de UT)
gedurende 25 periodes

70% UT

(30% dip van de UT)
gedurende 25 periodes

< 5% UT

(> 95% dip van de UT)
gedurende 5s

< 5% UT

(> 95% dip van de UT)
gedurende 5s

Magneetveld bij  
de netfrequentie 
(50/60 Hz) volgens 
IEC 61000-4-8

3 A/m Niet toepasbaar Magneetvelden bij de net-
frequentie dienen overeen 
te komen met de typische 
waarden zoals ze in de zake-
lijke en ziekenhuisomgeving 
te vinden zijn.

OPMERKING: UT is de netwisselspanning voor de toepassing van het testniveau.
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische stoorimmuniteit 
(volgens EN60601-1-2:2007-12, tabel 4)

Het apparaat UV 100 L is bedoeld voor het gebruik in de hieronder aangegeven elektromagnetische omgeving.  
De gebruiker van het apparaat UV 100 L dient ervoor te zorgen dat het in een dergelijke omgeving gebruikt wordt.

Stoorimmuniteitstests
IEC 60601 - 
Testniveau

Overeenstem-
mingsniveau

Elektromagnetische omgeving - 
Richtlijnen

Draagbare en mobiele zendapparatuur 
dient niet op een geringere afstand 
tot het apparaat UV 100 L inclusief 
de leidingen te worden gebruikt dan 
de aanbevolen veiligheidsafstand die 
volgens de voor de zendfrequentie 
toepasselijke vergelijking berekend 
wordt.

Aanbevolen veiligheidsafstand:

Geleide  
HF-stoorgrootheden  
volgens IEC 61000-4-6

3 Veffectieve waarde

150 kHz tot 80 MHz
3 V d = 1,2√P

Gestraalde  
HF-stoorgrootheden  
volgens IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz tot 2,5 GHz

3 V/m d = 1,2√P 
voor 80 MHz tot 800 MHz

d = 2,3√P 
voor 800 MHz tot 2,5 GHz

met P als het nominale vermogen 
van de zender in watt (W) volgens de 
gegevens van de zenderfabrikant en d 
als de aanbevolen veiligheidsafstand in 
meter (m).

De veldsterkte van stationaire zenders 
dient bij alle frequenties conform een 
onderzoek ter plaatse a lager te zijn dan 
het overeenstemmingsniveau b.

In de omgeving van apparaten die 
het volgende symbool dragen, zijn 
storingen mogelijk.

OPMERKING 1:  Bij 80 MHz en  800 MHz geldt het hogere frequentiegebied.

OPMERKING 2:  Deze richtlijnen kunnen niet in alle gevallen toepasbaar zijn. De verbreiding van elektromagne-
tisch grootheden wordt beïnvloed door absorpties en reflecties van gebouwen, voorwerpen en mensen.

a De veldsterkte van stationaire zenders, zoals bijv. basisstations van draadloze telefoons en apparaten van 
landmobiele diensten, amateurstations, AM- en FM- radio- en tv-zenders kan theoretisch niet precies voor-
speld worden. Om de elektromagnetische omgeving met betrekking tot stationaire zenders te bepalen, dient 
een studie van de elektromagnetische fenomenen van de locatie overwogen te worden. Wanneer de gemeten 
veldsterkte op de locatie, waarop het apparaat UV 100 L gebruikt wordt, het bovenstaande overeenstemmings-
niveau overschrijdt, moet het apparaat UV 100 L geobserveerd worden om het gebruik volgens de voorschriften 
te bewijzen. Wanneer ongewone prestaties geobserveerd worden, kan het noodzakelijk zijn, extra maatregelen 
te nemen, zoals bijv. een gewijzigde richting of een andere locatie van het apparaat UV 100 L.

b Over het frequentiegebied van 150 kHz tot 80 MHz dient de veldsterkte lager te zijn dan 3 V/m.
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Aanbevolen veiligheidsafstanden tussen draagbare en mobiele  
HF-telecommunicatieapparatuur en het apparaat UV 100 L 

(volgens EN60601-1-2:2007-12, tabel 6)

Het apparaat UV 100 L is bedoeld voor het gebruik in een elektromagnetische omgeving, waarin de HF-stoor-
grootheden gecontroleerd zijn. De gebruiker van het apparaat UV 100 L kan helpen elektromagnetische storingen 
te vermijden door de minimumafstand tussen draagbare en mobiele HF-telecommunicatieapparatuur (zenders) 
en het apparaat UV 100 L – afhankelijk van het uitgangsvermogen van het communicatieapparaat, zoals hieronder 
aangegeven – in acht te nemen.

Nominaal vermogen  
van de zender

W

Veiligheidsafstand afhankelijk van de zendfrequentie

m

150 kHz tot 80 MHz

d = 1,2√P

80 MHz tot 800 MHz

d = 1,2√P

800 MHz tot 2,5 GHz

d = 2,3√P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Voor zenders waarvan het maximaal nominale vermogen in bovenstaande tabel niet aangegeven is, kan de aanbe-
volen veiligheidsafstand d in meter (m) met gebruik van de vergelijking bepaald worden die bij de desbetreffende 
kolom hoort, waarbij P het maximaal nominale vermogen van de zender in watt (W) volgens vermelding van de 
zenderfabrikant is.

OPMERKING 1:  Bij 80 MHz en  800 MHz geldt het hogere frequentiegebied.

OPMERKING 2: Deze richtlijnen kunnen niet in alle gevallen toepasbaar zijn. De verbreiding van elektromagne-
tisch grootheden wordt beïnvloed door absorpties en reflecties van gebouwen, voorwerpen en mensen.
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Tekeningen

Wijzigingen voorbehouden, die de 
technische of medische vooruit-
gang dienen.

Fig. G3-040: aanzicht van links, aanzicht van boven (afmetingen in mm)

Afmetingen

Lampuitrustingsschema

Basisuitrusting

4 x UV-lamp, van één type en 
spectrum

Volledige uitrusting

8 x UV-lamp, van één type en 
spectrum

Fig. G3-050

1 ... 8 Lamp-nummer Fig. G3-050: lampuitrustingsschema, volledige uitrusting

3 4 5 61 2 87
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G4

Inbedrijfstelling

Leveringsomvang

Controleer de inhoud van de verpakking. Inhoud van de le-
vering:

Verpakkingseenheid A

• middendeel
• 2 stelpoten
• gebruiksaanwijzing
• 1 UV-beschermingsbril voor patiënten (meer bescher-

mingsbrillen kunnen bij Waldmann worden besteld)
• indien nodig: landspecifieke adapter voor stekker 

Verpakkingseenheid B (alleen bij volledige uitrusting)

• 2 zijdelen

A

B

Fig. G4-010: leveringsomvang volledige uitrusting
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 WAARSCHUWING

Letselgevaar!

Het tillen van zware lasten kan lichaamsletsel tot ge-
volg hebben!

Onvoorzichtige montage kan leiden tot kneuzingen 
en ander zwaar letsel!

 ¾ Apparaat met twee personen monteren!

 ¾ Overheidsvoorschriften met betrekking tot vei-
ligheidsrichtlijnen voor de arbeidsplaats en Ar-
bo-voorschriften naleven!

 WAARSCHUWING

Wurging door stroomkabel

Als baby's of kinderen zich in de stroomkabel wikke-
len, kan dit tot een wurging leiden.

 ¾ Baby's en kinderen niet zonder toezicht in de na-
bijheid van het apparaat laten!

 WAARSCHUWING

Verstikkingsgevaar door inslikken van kleine delen

Het apparaat bevat kleine delen. Worden kleine de-
len ingeslikt, kan dit leiden tot verstikking.

 ¾ Baby's en kinderen niet zonder toezicht in de na-
bijheid van het apparaat laten!

 VOORZICHTIG

Beschadiging van de kabel!

Door een onvoorzichtige montage kunnen kabels 
worden platgedrukt en beschadigd.

 ¾ Kabels niet klemmen!

 OPMERKING: De montagehandleiding is ook ver-
krijgbaar als apart document.

Grondbeginsel

Montage
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Voorschriften: basisuitrusting 
met zijdelen uitrusten

Montagepersoneel

 WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar door inhomogene bestraling!

De nieuwe lampen in de zijdelen beschikken over 
een hogere bestralingssterkte dan de gebruikte lam-
penset in het middendeel. Als de lampenset van het 
middendeel langer dan 100 uur gebruikt is, kan het 
sterke verschil van de bestralingssterkten leiden tot 
verbrandingsgevaar door inhomogene bestraling. 

 ¾ Als de lampenset van het middendeel langer dan 
100 uur gebruikt is, nieuwe lampen laten inbouwen.

Door de latere montage van de zijdelen kan de apparaat 
worden uitgebreid van basisuitrusting naar volledige uitrus-
ting. Er gelden de volgende voorschriften:

Als de lampenset van het middendeel nog niet langer dan 
100 bedrijfsuren gebruikt is, mag de gebruiker de zijdelen 
plaatsen. De lampenset wordt niet vervangen. De be-
drijfsuren van de lampenset worden niet gereset. De be-
stralingssterkte wordt niet opnieuw gemeten.

Als de lampenset van het middendeel langer dan 100 be-
drijfsuren gebruikt is, moeten nieuwe lampen worden in-
gebouwd door de fabrikant of door vakpersoneel dat ge-
schoold en geautoriseerd is door de fabrikant. 

Het apparaat mag alleen worden gemonteerd door perso-
nen die de montagehandleiding begrijpen en die in staat 
zijn, de beschreven werkzaamheden correct uit te voeren. 
De personen moeten beschikken over het benodigde ge-
reedschap. 
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Montage als verplaatsbaar apparaat

Middendeel positioneren

1. Leg het middendeel horizontaal op een 
werkvlak, zie G4-030.

2. Positioneer het middendeel zo, dat de 
onderzijde van het middendeel over het 
werkvlak uitsteekt.

Fig. G4-030: middendeel positioneren

Alleen bij volledige uitrusting: zijdelen 
monteren en aansluiten

 OPMERKING: De afbeeldingen tonen de 
montage van het linker zijdeel. Het rech-
ter zijdeel moet spiegelbeeldig worden 
gemonteerd. 

3. Voer de aansluitstekker B van het zijdeel 
door de uitsparing A aan het middendeel, 
zie fig. G4-040.

4. Plaats de lageras D van het zijdeel in het 
middendeel.

5. Steek de aansluitstekker B in de aansluit-
bus C.

6. Controleer of de aansluitstekker goed 
vast zit.

B

A

C

D

Fig. G4-040: linker zijdeel aan de onderzijde monteren 
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7. Positioneer het zijdeel zo, dat de bout E 
in de boring F aan het middendeel ge-
schoven kan worden, zie fig. G4-050.

8. Schuif de bout in de boring aan het mid-
dendeel tot de bout vastklikt.

9. Controleer door iets eraan te trekken of 
het zijdeel goed vast zit.

10. Om het tweede zijdeel te monteren her-
haalt u de stappen 3 tot 9.

E

F

Fig. G4-050: linker zijdeel aan de bovenzijde monteren

Stelpoten monteren

11. Schroef de vleugelmoeren I en de tand-
schijven J aan de onderzijde van het mid-
dendeel weg, zie fig. G4-060.

 OPMERKING: Elke stelpoot kan links of 
rechts aan het middendeel worden ge-
monteerd. De stelpoot kan alleen in de 
correcte montagepositie, vooraan ver 
uitstekend, op het middendeel worden 
gestoken. 

12. Schroef de stelpoten H met de vleugel-
moeren I en de tandschijven J aan de on-
derzijde van het middendeel.

H

I

J

Fig. G4-060: stelpoten monteren

Apparaat plaatsen

 WAARSCHUWING! Zijdelen moeten 
gesloten zijn!

13. Plaats het apparaat.
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Montage aan de wand

Alleen bij volledige uitrusting: zijdelen 
monteren en aansluiten

 OPMERKING: De afbeeldingen tonen de 
montage van het linker zijdeel. Het rech-
ter zijdeel moet spiegelbeeldig worden 
gemonteerd. 

1. Leg het middendeel horizontaal op een 
werkvlak.

2. Voer de aansluitstekker B van het zijdeel 
door de uitsparing A aan het middendeel, 
zie fig. G4-080.

3. Plaats de lageras D van het zijdeel in het 
middendeel.

4. Steek de aansluitstekker B in de aansluit-
bus C.

5. Controleer of de aansluitstekker goed 
vast zit.

6. Positioneer het zijdeel zo, dat de bout E 
in de boring F aan het middendeel ge-
schoven kan worden, zie fig. G4-090.

7. Schuif de bout in de boring aan het mid-
dendeel tot de bout vastklikt.

8. Controleer door iets eraan te trekken of 
het zijdeel goed vast zit.

9. Om het tweede zijdeel te monteren her-
haalt u de stappen 2 tot 8.

B

A

C

D

Fig. G4-080: linker zijdeel aan de onderzijde monteren

E

F

Fig. G4-090: linker zijdeel aan de bovenzijde monteren
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Bevestigingsschroeven vastschroeven.

VOORWAARDEN: 

• De opbouw van de wand moet 
geschikt zijn voor de draaglast van 
minstens 110 kg in belastingsrichting.

• Extra benodigd montagemateriaal 
(niet bij de levering inbegrepen):

 - 2 schroeven/pluggen geschikt voor 
ondergrond en draaglast.

10. Zorg ervoor dat in de wand geen leidin-
gen liggen die bij het boren beschadigd 
kunnen worden.

11. Markeer de positie van de twee boorga-
ten. Afmetingen zie fig. G4-100. 

12. Boor de gaten.

13. Schroef de twee schroeven in de wand 
tot de afstand tussen schroefkop en 
wand 2 tot 4 mm bedraagt.

Fig. G4-100: positie van de boorgaten

Apparaat ophangen

 WAARSCHUWING! Zijdelen moeten 
gesloten zijn!

14. Hang het apparaat aan de schroeven.

15. Controleer of het apparaat goed vast zit.
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Controles na de montage

Grondbeginsel  WAARSCHUWING

Gevaar door ondeskundig gebruik!  
Gevaar door elektrische schok!

Gebruik dat afwijkend is van de bestemming of het 
negeren van veiligheidsaanwijzingen en waarschu-
wingen kan zware verwondingen of de dood tot ge-
volg hebben.

 ¾ Lees en volg de in de handleidingen en aan het 
apparaat aangebrachte veiligheidsaanwijzingen en 
waarschuwingen op!

 ¾ De montage moet worden afgesloten met een vi-
suele en functiecontrole! 

 WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar door UV-straling! 

De UV-straling van het apparaat kan zware beschadi-
ging van de ogen, levensgevaarlijke verbrandingen of 
de dood tot gevolg hebben.

 ¾ Bij functiecontroles met ingeschakelde lampen en 
controlemetingen absoluut huid en ogen tegen 
UV-straling beschermen! UV-overall, UV-bescher-
mingskap en handschoenen dragen! UV-bescher-
mingsbril dragen!

 X Voer aan de hand van de checklist "Controles na de 
montage" een visuele en functiecontrole uit.
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Visuele controles

Positie Beschrijving
Uitslag

i.o. n.i.o.

1 Geen optische uitwendige beschadigingen  

2 Stroomaansluiting en stroomkabel controleren:
- geen beschadigingen
- geen isolatiefouten
- geen knikken

 

Functiecontroles

Positie Beschrijving
Uitslag

i.o. n.i.o.

1 Controleren of de zijdelen goed vast zitten  

2 Bij gemonteerde stelpoten: stuurbare rollen op functie en beweeglijkheid controle-
ren

 

3  WAARSCHUWING: verbrandingsgevaar door UV-straling!  
Huid en ogen tegen UV-straling beschermen!

 OPMERKING: Bij de medische verzorging in huiselijke omgeving vindt de 
functiecontrole in het kader van de eerste inbedrijfstelling, zie gedeelte 
"Eerste inbedrijfstelling".

Functiecontrole van alle lampen  

i.o. = in orde, n.i.o. = niet in orde

Tab. G4-T010: checklist "Controles na de montage"

Checklist "Controles na de montage"

Werkzaamheden afsluiten 1. Koppel het apparaat los van het stroomnet.

2. Reinig het apparaat.

3. Draag het apparaat over aan de persoon die verant-
woordelijkheid is voor de inbedrijfstelling.
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Demontage

Grondbeginsel  GEVAAR

Gevaar door elektrische schok!  
Verlies van de veiligheid van het apparaat!

Uitvoering van de demontage, zonder het apparaat 
van het stroomnet los te koppelen, kan gevaar door 
een elektrische schok tot gevolg hebben.

 ¾ Apparaat voor de demontage van het net loskop-
pelen!

 WAARSCHUWING

Letselgevaar!

Het tillen van zware lasten kan lichaamsletsel tot ge-
volg hebben!

Onvoorzichtige demontage kan leiden tot kneuzin-
gen en ander zwaar letsel!

 ¾ Apparaat met twee personen demonteren!

 ¾ Overheidsvoorschriften met betrekking tot vei-
ligheidsrichtlijnen voor de arbeidsplaats en Ar-
bo-voorschriften naleven!

 WAARSCHUWING

Wurging door stroomkabel

Als baby's of kinderen zich in de stroomkabel wikke-
len, kan dit tot een wurging leiden.

 ¾ Baby's en kinderen niet zonder toezicht in de na-
bijheid van het apparaat laten!

 WAARSCHUWING

Verstikkingsgevaar door inslikken van kleine delen

Het apparaat bevat kleine delen. Worden kleine de-
len ingeslikt, kan dit leiden tot verstikking.

 ¾ Baby's en kinderen niet zonder toezicht in de na-
bijheid van het apparaat laten!

 VOORZICHTIG

Beschadiging van de kabel!

Door een onvoorzichtige demontage kunnen kabels 
worden platgedrukt en beschadigd.

 ¾ Kabels niet klemmen!
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Demontage van een verplaatsbaar apparaat

Stelpoten demonteren

 WAARSCHUWING! Zijdelen moeten 
gesloten zijn!

1. Leg het apparaat horizontaal op een 
werkvlak.

2. Schroef de vleugelmoeren B en de tand-
schijven C aan de onderzijde van het mid-
dendeel weg en verwijder de stelpoten 
A zie fig. G4-120.

3. Schroef de tandschijven C en de vleu-
gelmoeren B aan de onderzijde van het 
middendeel.

A

B

C

Fig. G4-120: stelpoten demonteren

Alleen bij volledige uitrusting: zijdelen 
demonteren

 OPMERKING: De afbeeldingen tonen 
de demontage van het linker zijdeel. Het 
rechter zijdeel moet spiegelbeeldig wor-
den gedemonteerd.

4. Druk de hendel E in de daarvoor gedach-
te inkeping met een schroevendraaier in 
de richting van de pijl, zie fig. G4-130.

5. Trek de bout D uit het middendeel.

6. Trek de aansluitstekker G uit de aansluit-
bus H, zie fig. G4-140.

7. Trek de lageras I van het zijdeel uit het 
middendeel.

8. Voer de aansluitstekker G van het zijdeel 
door de uitsparing F aan het middendeel.

D

E

Fig. G4-130: linker zijdeel aan de bovenzijde demonteren

G

F

H

I

Fig. G4-140: linker zijdeel aan de onderzijde demonteren 
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Demontage van de wand

Apparaat van de wand halen

 WAARSCHUWING! Zijdelen moeten 
gesloten zijn!

1. Haal het apparaat van de wand af.

Alleen bij volledige uitrusting: zijdelen 
demonteren

 OPMERKING: De afbeeldingen tonen 
de demontage van het linker zijdeel. Het 
rechter zijdeel moet spiegelbeeldig wor-
den gedemonteerd.

2. Leg het apparaat horizontaal op een 
werkvlak.

3. Druk de hendel B in de daarvoor gedach-
te inkeping met een schroevendraaier in 
de richting van de pijl, zie fig. G4-130.

4. Trek de bout A uit het middendeel.

5. Trek de aansluitstekker D uit de aansluit-
bus H, zie fig. G4-160.

6. Trek de lageras F van het zijdeel uit het 
middendeel.

7. Voer de aansluitstekker D van het zijdeel 
door de uitsparing C aan het middendeel.

A

B

Fig. G4-150: linker zijdeel aan de bovenzijde demonteren

D

C

E

F

Fig. G4-160: linker zijdeel aan de onderzijde demonteren 
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Locatie  GEVAAR

Explosiegevaar! 
Gevaar door elektrische schok!

Gebruik van het apparaat in ruimten met explosie-
gevaar kan een explosie tot gevolg hebben. Gebruik 
in een vochtige omgeving kan gevaar door een elek-
trische schok en corrosie tot gevolg hebben. Een te 
hoge omgevingstemperatuur kan oververhitting en 
beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben. 

 ¾ Apparaat alleen in droge ruimten zonder explosie-
gevaar gebruiken!

 ¾ Apparaat binnen de toegestane omgevingsvoor-
waarden gebruiken (zie hoofdstuk G3, gedeelte 
"Technische gegevens")!

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Medische elektrische apparaten zijn onderworpen aan bij-
zondere voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de elek-
tromagnetische compatibiliteit. 

Het apparaat moet conform de EMC-aanwijzingen in dit 
document geïnstalleerd en gebruikt worden (zie hoofdstuk 
G3, gedeelte "Technische gegevens").

Opbouwbepalingen
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Kameruitrusting

 VOORZICHTIG

UV-straling! 

De UV-straling kan verkleuringen en beschadigingen 
veroorzaken aan de vloer, het plafond en de kamer-
uitrusting in de onmiddellijke omgeving.

 ¾ Vloer, plafond en kameruitrusting uit UV-besten-
dige materialen resp. met UV-bestendige coating 
gebruiken!

Klimaatrichtlijnen

Omgevingsvoorwaarden voor het gebruik zie hoofdstuk 
G3, gedeelte "Technische gegevens"

Daarnaast moeten de volgende richtlijnen in acht genomen 
worden:

• Luchtvochtigheid

 VOORZICHTIG

Nadelige invloed op de veiligheid van het apparaat! 

De afkoeling van een ruimte zonder luchtverversing 
verhoogt de relatieve luchtvochtigheid. Condenswa-
ter op of in het apparaat wijst altijd op een duidelijk te 
hoge luchtvochtigheid. Dit kan beschadiging van het 
apparaat en een nadelige invloed op de veiligheid van 
het apparaat tot gevolg hebben. 

 ¾ Vochtigheid vermijden!

 ¾ Voldoende toevoer van droge lucht!

 ¾ Afkoeling tijdens de nacht beperken!



Uitgave: 16-05-2014 Versie: H G4-15

 Gebruiksaanwijzing - Register 1
UV 100 L | Inbedrijfstelling | Opbouwbepalingen

Verplaatsbaar apparaat, transportpositie

 GEVAAR

Gevaar door elektrische schok!

Een defecte stroomkabel kan gevaar door een elek-
trische schok tot gevolg hebben.

 ¾ Niet met de rollen over de stroomkabel rijden! 

 ¾ Apparaat zo plaatsen dat de stroomkabel niet ge-
spannen is!

 WAARSCHUWING

Letselgevaar!

De volgende maatregelen opvolgen als het apparaat 
tegen of over een hindernis wordt gereden, bijv. een 
drempel tussen twee ruimtes. Indien ze genegeerd 
worden, bestaat gevaar dat het apparaat kantelt.

 ¾ Beide zijdelen sluiten

 ¾ Stroomkabel oprollen! 

 ¾ Apparaat met de rechterhand aan de greep vast-
houden, met de linkerhand de zijdelen vasthou-
den en in de rijrichting schuiven, zie fig. G4-140.

Het apparaat kan op de rollen vrij worden bewogen. Er 
moet echter op gelet worden dat het tijdens de bestraling 
naar alle zijden loodrecht en onbeweeglijk staat. 

Zet de rollen vast nadat u het apparaat correct uitgericht 
hebt. 

Kies de locatie zo dat tijdens de bestraling geen hittege-
voelige voorwerpen mee verhit kunnen worden.

Fig. G4-140: rijrichting
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Wandafstand

Er is geen wandafstand vereist.

Patiëntomgeving

 GEVAAR

Gevaar door elektrische schok!

Bij aanraking kan de lekstroom van een niet-medisch 
elektrisch apparaat zware verwondingen of de dood 
tot gevolg hebben.

 ¾ Binnen de patiëntoMgeving mogen geen niet-me-
dische elektrische apparaten worden opgesteld of 
gebruikt!

 ¾ Het bedienende personeel mag de patiënt en een 
niet-medisch elektrisch apparaat niet gelijktijdig 
aanraken.

De patiëntoMgeving is een zone van 1,5 m rond de patiënt 
en het apparaat (zie schematische weergave, fig. G4-160). 

Het apparaat zo neerzetten, dat de afstand tot alle niet-me-
dische apparaten minstens 1,5 m bedraagt.

 

Fig. G4-160: patiëntomgeving
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Combinaties

De combinatie met andere apparaten is niet toegestaan!

Uitzonderingen:

• Afstandsbediening via computer met de ingebouwde 
interface (zie gedeelte "Verbinding met een computer").

 OPMERKING: De pc-interface is optioneel 
verkrijgbaar. Ze wordt alleen op aanvraag inge-
bouwd.

• Door Waldmann goedgekeurde combinaties (zie hoofd-
stuk G7 "Accessoires en goedgekeurde combinaties").
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Stroomaansluiting

Grondbeginsel  GEVAAR

Gevaar door elektrische schok!

Een ondeskundige aansluiting op het stroomnet kan 
een elektrische schok tot gevolg hebben.

 ¾ Om veiligheidsredenen mag het apparaat alleen 
worden aangesloten op het stroomnet als de elek-
trische installatie ter plaatse correct is uitgevoerd!

 ¾ Een beschadigde stroomkabel onmiddellijk los-
koppelen van de stroomvoorziening en laten ver-
vangen door de fabrikant of door vakpersoneel dat 
geschoold en geautoriseerd is door de fabrikant!

 ¾ Bijkomende losse meervoudige stekkerlijsten of 
verlengsnoeren mogen niet aangesloten worden!

 VOORZICHTIG

Beschadiging door foute aansluitspanning! 

Een verkeerde aansluitspanning kan het apparaat be-
schadigen of vernielen.

 ¾ Controleer voor de aansluiting op het stroomnet 
of de nominale spanning en frequentie op het ty-
peplaatje overeenstemmen met de waarden van 
het stroomnet.

1. Plaats het apparaat zo, dat de stekkerverbinding ge-
makkelijk te bereiken is. 

Daardoor kan het apparaat indien nodig snel van het 
stroomnet worden losgekoppeld.

2. Steek de stekker van de stroomkabel in het stopcon-
tact. 

Stekkerverbinding
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 X Trek de stekker van de stroomkabel uit het stopcon-
tact.

Loskoppeling van het 
stroomnet

Het apparaat is niet geschikt voor alle stroomnetten ter we-
reld.

In enkele landen moet een transformator worden voorge-
schakeld als het apparaat niet leverbaar is met een nomi-
nale spanning en frequentie die past bij het plaatselijke 
stroomnet. 

 GEVAAR! Aansluiting alleen door geschoolde elek-
trotechnicus!

Wettelijke bepalingen, normen en lokale voorschriften in 
acht nemen! Meer informatie bij:

• Waldmann hotline (zie hoofdstuk G2)
• Waldmann dochterbedrijven of verkooppartners

Afwijkende netspanning

De stroomkabel is vast aangesloten op het apparaat.

Visuele controle van de stroomkabel en de stroomaanslui-
ting zijn voorgeschreven:
• voor ieder gebruik van het apparaat (zie ook hoofdstuk 

G6, gedeelte "Controle van de veiligheid van het appa-
raat").

• na ondeskundige belasting (bijv. overreden met de 
rollen van het apparaat, vastgeklemd).

• nadat het apparaat op een andere locatie opgesteld is.

Stroomkabel

Adapter voor stekker De stroomkabel wordt geleverd met een ongeaarde euros-
tekker CEE 7/XVII. Voor landen waar andere stekkers nodig 
zijn, zijn adapters beschikbaar, zie hoofdstuk G7 "Accessoi-
res en goedgekeurde combinaties".

 OPMERKING: Een adapter die op de eurostekker 
gestoken is, kan niet meer worden verwijderd.

 X Steek de benodigde adapter op de eurostekker.

 X Bij de Zwitserse uitvoering van de adapter: Trek de 
montagehulp A van adapter B af, zie fig. G4-180.

A

B

Fig. G4-180: montagehulp verwijderen
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Verbinding met een computer (optioneel)

 GEVAAR

Gevaar door elektrische schok! 
Verlies van de systeemveiligheid!

Het aansluiten van apparaten die geen deel uitmaken 
van het systeem heeft het verlies van de systeem-
veiligheid tot gevolg en kan gevaar veroorzaken door 
een elektrische schok.

 ¾ Bedrijfsmiddelen die geen deel uitmaken van het 
systeem, mogen niet aangesloten worden!

 ¾ Bijkomende losse meervoudige stekkerlijsten of 
verlengsnoeren mogen niet aangesloten worden!

 OPMERKING: De software voor de afstandsbedie-
ning van het therapie-apparaat is goedgekeurd voor 
gebruik in professionele inrichtingen voor gezond-
heidszorg. De software voor de afstandsbediening 
van het therapie-apparaat is niet goedgekeurd voor 
gebruik in de medische verzorging in huiselijke om-
geving.

Het apparaat kan optioneel uitgerust worden met een op-
to-elektronische pc-interface (opto-interface. Op aanvraag 
wordt het apparaat in de regel direct van fabriekswege uit-
gerust met de opto-interface.

 WAARSCHUWING! De latere inbouw van een pc-in-
terface mag alleen uitgevoerd worden door de fabri-
kant of door vakpersoneel dat geschoold en geauto-
riseerd is door de fabrikant!

Het apparaat kan via de ingebouwde interface verbonden 
worden met een personal computer (pc). 

Hierdoor wordt een medisch elektrisch systeem (ME 
systeem) opgebouwd. 

Voor medische elektrische systemen moeten speciale 
voorschriften in acht genomen en maatregelen getroffen 
worden (zie gedeelte "Voorschriften en maatregelen").

Met de Waldmann-software "DermaMate" kan het apparaat 
via een pc op afstand worden bediend. De Waldmann-soft-
ware biedt extra functies en voordelen (zie gebruiksaanwij-
zing "DermaMate"). 

Grondbeginsel
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Systemen en behandelingseenheden

Als een medisch systeem wordt samengesteld uit afzon-
derlijke componenten, gelden de volgende bepalingen 
m.b.t. de conformiteitsbeoordeling:
• EU-richtlijn 93/42/EEG, artikel 12
• Wettelijke omzetting van de EU-richtlijn in de lidstaten:

 - Duitsland: MPG, § 10
• Voor wettelijke bepalingen buiten de EU raadpleegt u:

 - Waldmann hotline
 - Waldmann dochterbedrijven of verkooppartners

Veiligheid

Fabrikant van een medisch elektrisch systeem (ME-sys-
teem) is die natuurlijke of rechtspersoon die een ME-sys-
teem uit losse componenten verantwoordelijk samenstelt 
of laat samenstellen.

De fabrikant van het ME-systeem moet de voorschriften 
in acht nemen van de norm EN 60601-1 die gelden voor 
ME-systemen.

De fabrikant van het ME systeem moet de desbetreffen-
de veiligheidsmetingen uitvoeren en ervoor zorgen dat de 
grenswaarden in acht genomen worden. 

De fabrikant van het ME systeem moet de verantwoor-
delijke organisatie begeleidende papieren ter beschikking 
stellen. De inhoud is gedefinieerd in de norm EN 60601-1. 

De verantwoordelijke organisatie moet alle in de begelei-
dende papieren genoemde procedures voor het instellen, 
de reiniging, sterilisatie en desinfectie uitvoeren.

De verantwoordelijke organisatie moet controleren dat de 
eisen van norm EN 60601-1 in acht genomen worden, bij 
de samenstelling van het ME systeem en bij wijzigingen 
tijdens de gebruikslevensduur.

Voorschriften en maatregelen
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Losse stekkerlijsten

Het gebruik van losse stekkerlijsten of verlengsnoeren is 
niet toegestaan. Dit geldt voor alle apparaten die deel uit-
maken van het medische systeem:
• therapie-apparaat
• pc
• monitor
• periferieapparaten (bijv. printers)

Vereisten aan pc, monitor, periferie

 GEVAAR

Gevaar door elektrische schok! 
Verlies van de veiligheid van het apparaat!

De verbinding met apparaten die niet compatibel 
zijn, heeft het verlies van de veiligheid van het appa-
raat tot gevolg!

 ¾ Het apparaat mag alleen verbonden worden met 
apparaten die door Waldmann als compatibel 
vastgelegd zijn (zie hoofdstuk G7 "Accessoires en 
goedgekeurde combinaties")!

 ¾ Het apparaat mag alleen gecombineerd worden 
met medische producten (bijv. software) die door 
Waldmann als compatibel vastgelegd zijn!

De pc, monitor en periferie moeten voldoen aan de volgen-
de eisen en keuringen:
• CE-conformiteit
• Norm IEC/EN 60950 of IEC/EN 60601-1
• EMC-richtlijnen
• Systeemvoorwaarden zie gebruiksaanwijzing van de 

software voor de afstandsbediening van het thera-
pie-apparaat.
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Eisen aan de software

Voor de software voor de afstandsbediening van het thera-
pie-apparaat gelden de volgende voorschriften:
• De software moet dezelfde classificatie hebben als het 

therapie-apparaat (EU-richtlijn 93/42/EEG, appendix IX, 
deel II, alinea 2.3).

• De software moet door Waldmann goedgekeurd zijn 
voor de afstandsbediening van het apparaat (zie hoofd-
stuk G7 "Accessoires en goedgekeurde combinaties").

Locatie van pc, monitor, periferie

 GEVAAR

Gevaar door elektrische schok!

Bij aanraking kan de lekstroom van een niet-medisch 
elektrisch apparaat zware verwondingen of de dood 
tot gevolg hebben.

 ¾ Binnen de patiëntoMgeving mogen geen niet-me-
dische elektrische apparaten worden opgesteld of 
gebruikt!

 ¾ Het bedienende personeel mag de patiënt en een 
niet-medisch elektrisch apparaat niet gelijktijdig 
aanraken!

• Geval 1: alleen het therapie-apparaat voldoet aan de 
norm IEC/EN 60601-1:
 - De apparaten van het ME systeem die niet voldoen 
aan de norm IEC/EN 60601-1, moeten buiten de 
patiëntomgeving opgesteld en gebruikt worden. 

 - Als bescherming tegen een elektrische schok moet 
gewaarborgd zijn dat geen vreemde spanningen 
worden overgedragen op het therapie-apparaat. Dit 
kan bereikt worden door de galvanische scheiding 
van de verbinding met het therapie-apparaat. De 
galvanische scheiding moet voldoen aan de goedkeu-
ring volgens de norm IEC/EN 60601-1. De galvanische 
scheiding moet buiten de patiëntomgeving geïnstal-
leerd zijn. 
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• Geval 2:  Meerdere apparaten van het ME systeem 
voldoen aan de norm IEC/EN 60601-1:
 - De apparaten van het ME systeem die voldoen aan 
de norm IEC/EN 60601-1, mogen binnen de patiëntom-
geving opgesteld en gebruikt worden. 

 - Als bescherming tegen elektrische schokken zijn 
verdere maatregelen vereist:  
 � Alle aangesloten apparaten, aansluitingen en  
contactdozen die niet voldoen aan de norm  
IEC/EN 60601-1 (bijv. printer, netwerkaansluiting, 
etc.), moeten galvanisch gescheiden zijn. De galva-
nische scheiding moet voldoen aan de goedkeuring 
volgens de norm IEC/EN 60601-1. De galvanische 
scheiding moet buiten de patiëntomgeving geïn-
stalleerd zijn.

 � Door het grote aantal verschillende constellaties 
moeten eventueel andere maatregelen aan de 
norm EN 60601-1 worden ontleend.

• De toegestane omgevingsvoorwaarden en eventueel 
andere voorschriften vindt u in de gebruiksaanwijzin-
gen van de gebruikte apparaten.

Galvanische scheiding

De galvanische scheiding verhindert dat vreemde spannin-
gen via de datakabel worden overgedragen op het thera-
pie-apparaat. De galvanische scheiding vindt plaats via de 
opto-elektrische verbinding.

De aansluiting van het apparaat op het medische elektri-
sche systeem (ME-systeem) is beschreven in de montage-
handleiding van de interface van het apparaat.

De montagehandleiding is afzonderlijk verkrijgbaar en 
is geen bestanddeel van de gebruiksaanwijzing.

Als het apparaat later met een computer verbonden moet 
worden, kan de montagehandleiding worden aangevraagd 
bij Waldmann. 

Aansluiting op het  
ME-systeem



Uitgave: 16-05-2014 Versie: H G4-25

 Gebruiksaanwijzing - Register 1
UV 100 L | Inbedrijfstelling | Eerste inbedrijfstelling

Eerste inbedrijfstelling

Gebruik in professionele 
inrichtingen voor 
gezondheidszorg

 WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar door UV-straling! 
Beschadiging van de ogen door UV-straling!

De UV-straling van het apparaat kan zware beschadi-
ging van de ogen en levensgevaarlijke verbrandingen 
of de dood tot gevolg hebben.

 ¾ Tijdens de eerste inbedrijfstelling mag er geen 
persoon zonder geschikte UV-bescherming aan-
wezig zijn in de bestralingszone van het apparaat! 
Beslist ogen en huid tegen UV-straling bescher-
men!

 ¾ Functiecontrole en verklaring van de bediening 
van het apparaat mogen alleen uitgevoerd wor-
den door de fabrikant of door vakpersoneel dat 
geschoold en geautoriseerd is door de fabrikant!

Als het apparaat in professionele inrichtingen voor gezond-
heidszorg gebruikt wordt, zijn de volgende maatregelen 
voorgeschreven:

• Functiecontrole

 In het kader van de functiecontrole wordt een testbe-
straling uitgevoerd.

 OPMERKING: Voor de levering is het apparaat 
bij de fabrikant onderworpen aan een veiligheids-
technische controle.

• Verklaring van de functies van het apparaat

 De verantwoordelijke organisatie en het bedienend 
personeel worden geïnstrueerd voor de bediening en 
de functies van het apparaat.

• Documentatie van de maatregelen

 De maatregelen moeten gedocumenteerd worden! 
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Gebruik in de medische 
verzorging in huiselijke 
omgeving

 WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar door UV-straling! 
Beschadiging van de ogen door UV-straling!

De UV-straling van het apparaat kan zware beschadi-
ging van de ogen en levensgevaarlijke verbrandingen 
of de dood tot gevolg hebben.

 ¾ Tijdens de eerste inbedrijfstelling mag er geen 
persoon zonder geschikte UV-bescherming aan-
wezig zijn in de bestralingszone van het apparaat! 
Beslist ogen en huid tegen UV-straling bescher-
men!

 ¾ Voor hulp bij de inbedrijfstelling van het appa-
raat de gebruiksaanwijzing lezen en indien nodig 
contact opnemen met de Waldmann-hotline, zie 
hoofdstuk G2, gedeelte "Hotline".

Als het apparaat in de medische verzorging in huiselijke 
omgeving gebruikt wordt, vindt de eerste inbedrijfstelling 
plaats door de niet-vakkundige bediener.

De volgende maatregelen zijn voorgeschreven:

• Controle na de montage

 De visuele en functiecontroles worden uitgevoerd  
conform de checklist "Controles na de montage",  
ie gedeelte "Controles na de montage".

• Functiecontrole

 OPMERKING: Voor de levering is het apparaat 
bij de fabrikant onderworpen aan een veiligheids-
technische controle.

 Het apparaat wordt op het stroomnet aangesloten en 
ingeschakeld. Het apparaat voert een zelftest uit die 
enkele seconden duurt. Na de succesvolle test ver-
schijnt een dialoog met verdere mogelijkheden. Het 
apparaat is gebruiksklaar.

 Om te controleren of alle lampen functioneren, voert 
de patiënt de eerste bestraling uit volgens de richtlijn 
van de arts. Meer informatie, zie hoofdstuk G5, gedeel-
te "Verloop van een bestraling". Zijn lampen defect, zie 
hoofdstuk G6, gedeelte "Lampen vervangen".
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Een hernieuwde inbedrijfstelling moet uitgevoerd worden 
als het apparaat gedemonteerd en opnieuw opgebouwd 
werd. Een verhuizing kan eveneens een hernieuwde eer-
ste inbedrijfstelling noodzakelijk maken.

Voor meer informatie wendt u zich tot:

• Waldmann hotline (zie hoofdstuk G2)
• Waldmann dochterbedrijven of verkooppartners

Hernieuwde inbedrijfstelling
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Bewaren

 WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar door UV-straling! 

De bediening van het apparaat door ongekwalifi-
ceerd, ongetraind personeel of onbevoegde perso-
nen kan door overdosering zware verbrandingen tot 
gevolg hebben. 

 ¾ Ervoor zorgen dat het apparaat niet door onbe-
voegde personen gebruikt kan worden!

 ¾ Toegangscodes mogen niet openbaar toeganke-
lijk worden gedocumenteerd!

 WAARSCHUWING

Wurging door stroomkabel

Als baby's of kinderen zich in de stroomkabel wikke-
len, kan dit tot een wurging leiden.

 ¾ Baby's en kinderen niet zonder toezicht in de na-
bijheid van het apparaat laten!

Omgevingsvoorwaarden voor transport en opslag in acht 
nemen (zie hoofdstuk G3, gedeelte "Technische gege-
vens").

Na een behandeling

Algemeen

 X Als geen verdere behandeling uitgevoerd zal worden: 
schakel het apparaat uit.

1. Schakel het apparaat uit.

2. Bij volledige uitrusting: sluit de zijdelen.

3. Trek de stekker van de stroomkabel uit het stopcon-
tact.

4. Rol de stroomkabel om de kabelhouder.

Langer niet gebruiken
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Bediening

Beeldschermweergaven  WAARSCHUWING

Verbrandings gevaar door UV-straling! 

De in deze gebruiksaanwijzing en in de beeld-
schermweergaven getoonde indicaties, therapieën, 
lamptypes, spectra en dosiswaarden hebben slechts 
voorbeeldkarakter. Ze dienen uitsluitend voor het 
aanschouwelijk maken. Worden de gegevens ge-
bruikt zonder deze aan de indicatie van de patiënt aan 
te passen, kan dit door overdosering levensgevaarlij-
ke verbrandingen of de dood tot gevolg hebben.  

 ¾ De arts is verplicht, voor iedere patiënt een op 
diens indicatie aangepaste therapie en dosering 
uit te voeren!



G5-2 Versie: H Uitgave: 16-05-2014

Gebruiksaanwijzing - Register 1
UV 100 L | Bediening | Basisfuncties

Inschakelen Het apparaat wordt ingeschakeld met de aan/uit-schake-
laar.

  = Aan

  = Uit

 OPMERKING: De aan/uit-schakelaar brandt als het 
apparaat ingeschakeld en op het stroomnet aange-
sloten is.

Het apparaat voert een uitgebreide zelftest uit. De goede 
werking van veiligheidsrelevante componenten wordt ge-
controleerd.

Dit duurt enkele seconden. Gedurende deze tijd wordt de 
fabrikant en de versie van de besturing weergegeven. 

Na de succesvolle test verschijnt een dialoog met verdere 
mogelijkheden. Het apparaat is gebruiksklaar.

Basisfuncties

Uitschakelen Het apparaat kan steeds uitgeschakeld worden met de 
aan/uit-schakelaar.

 OPMERKING: Als het apparaat tijdens een lopende 
bestraling wordt uitgeschakeld, blijft de resterende 
dosis opgeslagen. De bestraling kan na het inschake-
len worden voortgezet.

Fig. G5-010

Fig. G5-020



Uitgave: 16-05-2014 Versie: H G5-3

 Gebruiksaanwijzing - Register 1
UV 100 L | Bediening | Positionering van het apparaat

Positionering van het apparaat

Locatie  X Kies een geschikte locatie, zie hoofdstuk G4, gedeel-
te "Locatie". 

 X Om een verplaatsbaar apparaat te bewegen volgt u 
de aanwijzingen in het hoofdstuk "Inbedrijfstelling" 
op, zie hoofdstuk G4, gedeelte "Verplaatsbaar appa-
raat, transportpositie".

Zijdelen openen

Zijdelen sluiten

Zijdelen zijn alleen beschikbaar bij de uitrustingsvariant 
"Volledige uitrusting".

De zijdelen moeten worden geopend voordat de besturing 
bediend of een bestraling uitgevoerd kan worden. 

Aan de voorzijde van ieder zijdeel is een greep aangebracht. 

1. Pak de zijdelen vast aan de greep.

2. Open de zijdelen tot de aanslag.

Zijdelen zijn alleen beschikbaar bij de uitrustingsvariant 
"Volledige uitrusting".

Het apparaat moet worden uitgeschakeld voordat de zijde-
len worden gesloten. 

Aan de voorzijde van ieder zijdeel is een greep aangebracht. 

1. Schakel het apparaat uit.

2. Pak de zijdelen vast aan de greep.

3. Sluit de zijdelen. 

De zijdelen worden met de magneten A, B aan het 
middendeel gesloten gehouden, zie fig. G5-040.

Fig. G5-030: zijdelen openen

Fig. G5-040: zijdelen sluiten

A B
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Behandelingssituaties Het apparaat kan worden gebruikt in twee soorten monta-
ge, zie hoofdstuk G4, gedeelte "Montage".

• Als verplaatsbaar apparaat op stelpoten 

• Gemonteerd aan de wand 

Onafhankelijk van het soort montage kan de patiënt alleen 
staand worden behandeld.

Bij gebruik als verplaatsbaar apparaat: Tijdens de bestraling 
moet het apparaat naar alle zijden loodrecht en vast staan. 

 X Zet de rollen vast.

 WAARSCHUWING

Beschadiging van de ogen door UV-straling!

UV-straling kan zware beschadiging van de ogen tot 
gevolg hebben.

 ¾ De patiënt moet tijdens de bestraling beslist een 
UV-beschermingsbril dragen! Alleen de ogen slui-
ten is niet voldoende!

Voor de correcte dosering moet aan de volgende voor-
waarden worden voldaan:

• De patiënt moet op een afstand van ca. 21 cm voor 
het middendeel gaan staan.

• Bij volledige uitrusting: De zijdelen moet tot de aanslag 
geopend zijn.

• Lichaamshouding aannemen waarbij de betroffen 
huidarealen niet afgedekt zijn.

Aantal deelbestralingen

• Bij volledige uitrusting: Voor een homogene volledige 
lichaamsbestraling zijn twee deelbestralingen met 
dezelfde dosis/tijd nodig: een deelbestraling voor de 
voorkant en één voor de achterkant van het lichaam 
uitvoeren.

• Bij basisuitrusting: Door het ontbreken van de zijdelen 
zijn voor een homogene volledige lichaamsbestraling 
vier deelbestralingen met dezelfde dosis/tijd nodig: 
een deelbestraling voor de voorkant, één voor de ach-
terkant, één voor de linker- en één voor de rechterkant 
van het lichaam uitvoeren.

Fig. G5-050: verplaatsbaar apparaat, volledige 
uitrusting, aanzicht van boven (afmetingen in 
mm)

21
0

21
0
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Verloop van een bestraling

Grondbeginsel Bestralingsherhaling

 WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar bij  bestralingsherhaling!

Als een lichaamszijde tweemaal direct na elkaar met 
dezelfde dosis wordt bestraald, kan dit levensgevaar-
lijke verbrandingen of de dood tot gevolg hebben 
door overdosering. 

 ¾ Patiënt eerst omdraaien. Daarna tweede deelbe-
straling starten!

In de besturing van deze apparaatserie is de functie "Be-
stralingsherhaling" geprogrammeerd. Een bestralingspro-
cedure bestaat uit twee deelbestralingen met elk dezelfde 
dosis/tijd. De beide deelbestralingen worden na elkaar uit-
gevoerd zonder dat de dosis/tijd opnieuw ingevoerd hoeft 
te worden.

• Bij volledige uitrusting: 

Voor een homogene volledige lichaamsbestraling zijn twee 
deelbestralingen met dezelfde dosis/tijd nodig.

Een bestralingsprocedure, bestaande uit twee deelbestra-
lingen, wordt uitgevoerd:

1e deelbestraling = voorkant lichaam

2e deelbestraling = achterkant lichaam  

• Bij basisuitrusting: 

Door het ontbreken van de zijdelen zijn voor een homoge-
ne volledige lichaamsbestraling vier deelbestralingen met 
dezelfde dosis/tijd nodig. 

De eerste bestralingsprocedure wordt net als bij een appa-
raat met volledige uitrusting uitgevoerd voor de voorkant 
en achterkant van het lichaam. Vervolgens moet dezelfde 
dosis/tijd nogmaals worden ingevoerd. Een tweede bestra-
lingsprocedure wordt uitgevoerd, die weer uit twee deel-
bestralingen bestaat:

3e deelbestraling = linkerkant van het lichaam

4e deelbestraling = rechterkant van het lichaam 
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1. Dosis vastleggen  WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar door UV-straling!

Overdosering kan levensgevaarlijke verbrandingen of 
de dood tot gevolg hebben. 

 ¾ De dosis mag alleen door een arts worden vastge-
legd! De arts moet kennis en ervaring hebben op 
het gebied van de lichtbiologie.

 ¾ De arts is verplicht, voor iedere patiënt een op 
diens indicatie aangepaste therapie en dosering 
uit te voeren!

De arts legt de dosis vast aan de hand van indicatie en 
anamnese van de patiënt. Eventueel moet de compatibili-
teit van een voorgaande bestraling worden gecontroleerd.

De eenheid van de dosis is J/cm².

 OPMERKING: Aanknopingspunten voor de dosering 
bieden de therapievoorstellen in register 3 "Therapie-
voorstellen".



Uitgave: 16-05-2014 Versie: H G5-7

 Gebruiksaanwijzing - Register 1
UV 100 L | Bediening | Verloop van een bestraling

2. Patiënt voorbereiden Voor de bestraling moet de patiënt in overeenstemming 
met de medische vereisten worden voorbereid (zie ook 
hoofdstuk G3, gedeelte "Behandelingsinstructies").

• UV-beschermingsbril opzetten!

• Positioneren van de patiënt en het apparaat (zie ge-
deelte "Positionering van het apparaat").

• Bij therapie voor het gehele lichaam altijd compleet uit-
kleden.

• Mannelijke patiënten genitaliën afdekken (in het bijzon-
der bij PUVA-therapie).

Bij fotodiagnostische testprocedures in professionele in-
richtingen:

• Lichaamsdelen afdekken die niet meebestraald mogen 
worden. UV-ondoorlaatbare  doeken gebruiken.
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3. Dosis invoeren  WAARSCHUWING

Gevaar voor verbranding door verkeerde  
uitgangswaarden!

Het gebruik van verkeerde uitgangswaarden bij de 
berekening van de bestralingstijd kan voor de patiënt 
tot gevaar voor verbranding leiden.

 ¾ De bestralingssterkte moet regelmatig door 
geschoold vakpersoneel worden gemeten (zie 
hoofdstuk G6)!

Het invoeren van de dosis is afhankelijk van de gebruiks-
vorm van het apparaat:

3.1 Dosis-invoer

De door de arts vastgelegde dosis wordt in het ondermenu 
'Bestraling' ingevoerd. De eenheid van de dosis is J/cm².

Elke dosis wordt gecontroleerd op grenswaarden die in de 
besturing ingesteld zijn, voordat de bestraling gestart kan 
worden.

De besturing berekent de bestralingstijd automatisch op 
basis van de opgeslagen bestralingssterkte en de inge-
voerde dosis.

3.2 Tijd-invoer (kort menu)

 WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding! Neem 
nooit de bestralingstijden over van andere apparaten! 

De bestralingstijd moet handmatig worden berekend. For-
mule en informatie over de omrekeningstabellen, zie ge-
deelte "Berekening van de bestralingstijd". 

De bestralingstijd wordt direct in de besturing ingevoerd. 
De eenheid van de bestralingstijd is min:s.
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3.3 Afstandsbedieningsmodus
 OPMERKING: Alleen mogelijk bij een appa-

raat met ingebouwde pc-interface.

De invoer van de dosis gebeurt in de software die gebruikt 
wordt voor de afstandsbediening. Meer informatie zie ge-
bruiksaanwijzing van de software.

De afstandsbedieningssoftware zendt de volgende gege-
vens naar het apparaat:
• Dosis
• Naam van de patiënt

De besturing berekent de bestralingstijd automatisch op 
basis van de opgeslagen bestralingssterkte en de inge-
voerde dosis.

4. Patiënt en apparaat 
positioneren

Patiënten worden staand behandeld. Patiënt zo plaatsen, 
dat tijdens de bestraling gemakkelijk op de positie geble-
ven kan worden.

Gedetailleerde informatie over de positie van de patiënt 
en de bestralingsafstand, zie gedeelte "Behandelingssitu-
aties". 
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5. Bestraling starten De start van de bestraling is afhankelijk van de gebruiks-
vorm van het apparaat:

5.1 Dosis-invoer

De bestraling begint met de keuze van de functie "Start" 
in het ondermenu 'Bestraling' en bevestiging met de en-
ter-toets.

5.2 Tijd-invoer (kort menu)

De ingevoerde bestralingstijd moet met de enter-toets be-
vestigd worden om de bestraling te starten.

5.3 Afstandsbedieningsmodus

 WAARSCHUWING

Verwisselingsgevaar! 

In de afstandsbedieningsmodus kunnen meerdere 
patiënten na elkaar bestraald worden. De verwisse-
ling van patiënten kan door overdosering levensge-
vaarlijke verbrandingen of de dood tot gevolg heb-
ben!

 ¾ Bestraling alleen starten wanneer de naam van de 
actuele patiënt weergegeven wordt!

• De naam van de actuele patiënt verschijnt:
1. Naam met de enter-toets bevestigen.
 Bestraling start.

• De naam van een andere patiënt verschijnt:
1. Stop-toets drukken.
 Gegevens worden verworpen.
 Apparaat is klaar voor een nieuwe bestralingsproce-

dure.
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6. Einde van de eerste 
deelbestraling

De eerste deelbestraling wordt automatisch beëindigd zo-
dra de ingevoerde dosis toegediend is.

De lampen worden uitgeschakeld. Er klinkt een akoestisch 
signaal.

De verdere procedure en de melding op het display zijn 
afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt ge-
bruikt:

6.1 Dosis-invoer

Het einde van de eerste deelbestraling wordt aangege-
ven. De melding draagt de patiënt op zich voor de tweede 
deelbestraling om te draaien of de bestralingsprocedure te 
stoppen.

6.2 Tijd-invoer (kort menu)

Het einde van de eerste deelbestraling wordt aangege-
ven. De melding draagt de patiënt op zich voor de tweede 
deelbestraling om te draaien of de bestralingsprocedure te 
stoppen.

6.3 Afstandsbedieningsmodus

 Het apparaat zendt de gegevens van de eerste deel-
bestraling naar de aangesloten computer.

 Op de computer verschijnt een melding met de 
vraag de patiënt voor de tweede deelbestraling om 
te draaien.

1. Melding op de computer bevestigen.
 Computer zendt de gegevens voor de tweede deel-

bestraling naar het apparaat.
 Op de display verschijnt de naam van de patiënt.
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7. Tweede lichaamszijde 
bestralen

 WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar bij  bestralingsherhaling!

Als een lichaamszijde tweemaal direct na elkaar met 
dezelfde dosis wordt bestraald, kan dit levensgevaar-
lijke verbrandingen of de dood tot gevolg hebben 
door overdosering. 

 ¾ Patiënt eerst omdraaien. Daarna tweede deelbe-
straling starten!

De start van de tweede deelbestraling is afhankelijk van de 
gebruiksvorm van het apparaat:

7.1 Dosis-invoer

De tweede deelbestraling begint door bevestiging met de 
Enter-toets.

7.2 Tijd-invoer (kort menu)

De tweede deelbestraling begint door bevestiging met de 
Enter-toets.

7.3 Afstandsbedieningsmodus

 WAARSCHUWING

Verwisselingsgevaar! 

In de afstandsbedieningsmodus kunnen meerdere 
patiënten na elkaar bestraald worden. De verwisse-
ling van patiënten kan door overdosering levensge-
vaarlijke verbrandingen of de dood tot gevolg heb-
ben!

 ¾ Bestraling alleen starten wanneer de naam van de 
actuele patiënt weergegeven wordt!

• De naam van de actuele patiënt verschijnt:
1. Naam met de enter-toets bevestigen.
 Bestraling start.

• De naam van een andere patiënt verschijnt:
1. Stop-toets drukken.
 Gegevens worden verworpen.
 Apparaat is klaar voor een nieuwe bestralingsproce-

dure.
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8. Einde van de bestraling De bestraling wordt automatisch beëindigd zodra de inge-
voerde dosis toegediend is.

De lampen worden uitgeschakeld. Er klinkt een akoestisch 
signaal. Het display toont de gegevens van de afgesloten 
bestraling.

De verdere stappen zijn afhankelijk van de gebruiksvorm 
van het apparaat:

8.1 Dosis-invoer

Na het drukken van de enter-toets volgt een sprong terug 
naar het menu 'Keuze'.

8.2 Tijd-invoer (kort menu)

Na het indrukken van de enter-toets is het apparaat klaar 
voor de invoer van een nieuwe bestralingstijd.

8.3 Afstandsbedieningsmodus

 Gegevens van de bestraling worden naar de aange-
sloten computer gestuurd.

 Apparaat is klaar voor een nieuwe bestralingsproce-
dure. 

Bestraling voortijdig beëindigen

Indien nodig kan de bestraling voortijdig beëindigd worden.
 OPMERKING: Bestraling kan niet voort gezet wor-

den. 

De volgende mogelijkheden staan ter beschikking:
• Stop-toets drukken.
• In de afstandsbedieningsmodus daarnaast mogelijk:  

knop [Stop] drukken, in de software.
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Besturing

Toetsenbord

Display-symbolen

Fig. G5-100

1 Display

2 Cursortoets "naar boven"
= cursorsprong naar boven

3 Cursortoets "naar beneden"
= cursorsprong naar beneden

4 zonder functie

5 Enter-toets 
= invoerbevestiging

6 Stoptoets
= afbreken of sprong terug naar 
het hogere menu

7 Correctietoets
= verkeerd ingevoerde getallen 
worden gewist

8 Cijferblok 0-9

Fig. G5-100: toetsenbord

8

1

2

3

4

5

67

Menumarker

De menumarker geeft aan in welk menu u zich actu-
eel bevindt.

Cursorpijl

De cursorpijl markeert een functie.

Enter-symbool

Het knipperende enter-symbool - rechts onder op 
het display - geeft aan, dat de indicatie blijft staan 
tot u de enter-toets drukt.
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Functioneren van de LCD-besturing

Functie uitvoeren

Functie afbreken

Op het display knippert het 
enter-symbool

Invoer corrigeren

De cursorpijl [  ]markeert een functie in het menu. 

Met de beide cursortoetsen [   ] wordt de cursorpijl 
regel voor regel naar beneden of naar boven verschoven.

Met de enter-toets [  ]wordt de gemarkeerde functie be-
vestigd en uitgevoerd.

Verkeerd ingevoerde getallen kunnen met de correctie-
toets [ CE  ]worden gewist.

Met de rode stoptoets [  ] kan de bestraling voortijdig 
beëindigd worden.

Bovendien kan met deze toets de sprong terug naar het 
bovenliggende menu plaatsvinden. Indien nodig meer-
maals indrukken.

Wanneer het enter-symbool [  ] rechts onder op het dis-
play knippert, blijft de indicatie blijft staan tot de enter-toets 
[  ]gedrukt wordt.
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Toegangscodes  WAARSCHUWING

Misbruik!

De bediening van het apparaat door ongekwalifi-
ceerd, ongetraind personeel of onbevoegde perso-
nen kan levensgevaarlijke verbrandingen of de dood 
tot gevolg hebben. 

 ¾ Als het apparaat in de medische verzorging in hui-
selijke omgeving gebruikt wordt: Bij een huishou-
den met kinderen start-password (kinderbeveili-
ging) activeren!

 ¾ Toegangscodes mogen niet openbaar toeganke-
lijk worden gedocumenteerd!

 ¾ Toegangscodes niet in deze gebruiksaanwijzing 
noteren!

Bepaalde functies kunnen alleen uitgeoefend worden na 
het invoeren van een toegangscode. De aard van de toe-
gangscode bepaalt het recht voor het uitvoeren van func-
ties. De volgende toegangscodes zijn gedefinieerd:

• Toegangscode "Start-Password"  Recht:
 - Bescherming tegen onbevoegd gebruik (kinderbevei-
liging) vrijgeven.

• Toegangscode "Passwordfuncties"  Recht:
 - Instellingen van het apparaat wijzigen.
 - Bescherming tegen onbevoegd gebruik (kinderbevei-
liging) vrijgeven.

Als het apparaat in professionele inrichtingen voor gezond-
heidszorg gebruikt wordt, worden de toegangscodes in het 
kader van de eerste inbedrijfstelling overhandigd aan de 
verantwoordelijke organisatie.

Als het apparaat in de medische verzorging in huiselijke 
omgeving gebruikt wordt, vindt de eerste inbedrijfstelling 
plaats door de patiënt zelf.

 X Om de toegangscode "Start-Password" te krijgen 
neemt u contact op met de Waldmann-hotline, zie 
hoofdstuk G2, gedeelte "Hotline".
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Keuze van de invoermodus

Invoermodus wijzigen

Tijd-invoer

Dosis-invoer Bij deze invoermodus kan de door de specialist vastgeleg-
de dosis (J/cm²) direct worden ingevoerd.

De besturing berekent de bestralingstijd automatisch op 
basis van de opgeslagen bestralingssterkte (intensiteit) en 
de ingevoerde dosis.

Alle functies van de besturing staan ter beschikking.

Een blijvende wijziging van tijd-invoer naar dosis-invoer of 
omgekeerd kan via de passwordfunctie 'Kort menu' wor-
den uitgevoerd:

Als het apparaat ingesteld is op tijd-invoer, is het menu 
'Keuze' niet beschikbaar. Om in het menu 'Keuze' te ko-
men drukt u op de enter-toets [  ] terwijl u het apparaat 
inschakelt.

Bij de LCD-besturing zijn verschillende invoermodi beschik-
baar:

• kort menu uit = dosis-invoer1

• kort menu aan = tijd-invoer

1standaardinstelling door Waldmann 

Als het korte menu ingeschakeld is, verschijnt op de bestu-
ring direct na het inschakelen de "Tijd-invoer".

De gebruiker moet de bestralingstijd handmatig bere-
kenen, zie gedeelte "Berekening van de bestralingstijd",  
pagina G5-18.

Behalve start of afbreken van de bestraling zijn geen verde-
re functies toegankelijk.

Om tijdelijk toegang tot de verdere functies te krijgen drukt 
u op de enter-toets [  ] terwijl u het apparaat inschakelt. 
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Berekening van de 
bestralingstijd

Formule

 WAARSCHUWING

Gevaar voor verbranding door verkeerde bestra-
lingstijd!

Het gebruik van verkeerde uitgangswaarden bij de 
berekening van de bestralingstijd kan voor de patiënt 
tot gevaar voor verbranding leiden.  

 ¾ Neem nooit de bestralingstijden over van andere 
apparaten!

 ¾ De bestralingssterkte moet regelmatig door ge-
schoold vakpersoneel worden gemeten!

 ¾ Bereken de bestralingstijd alleen op basis van de 
actuele bestralingssterkte van het apparaat en de 
door de arts vastgelegde dosis!

Bij de invoermodus "Dosis-invoer" berekent de besturing 
de bestralingstijd automatisch aan de hand van de opge-
slagen bestralingssterkte en de ingevoerde dosis. 

De handmatige berekening van de bestralingstijd is alleen 
nodig als de besturing op de invoermodus "Tijd-invoer (kort 
menu)" ingesteld is.

Omrekentabel

(zie Waldmann-homepage)

Waldmann stelt op het internet een formulier ter beschik-
king:

www.waldmann.com > Taal kiezen > Licht voor de medi-
sche fototherapie > Download > Omrekeningstabel.

Met dit formulier kunnen de bestralingstijden voor een volle-
dige behandelingsreeks worden berekend. Het resultaat kan 
worden afgedrukt in de vorm van een omrekeningstabel.

De bestralingstijd wordt aan de hand van de door de arts 
vastgelegde dosis en de actuele bestralingssterkte bere-
kend volgens de volgende formule:

bestralingstijd (s)=
dosis (J/cm²) x 1000

bestralingssterkte (mW/cm²)
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 WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding! Spectra, lamptypes en waarden hebben voorbeeldkarakter en 
kunnen afwijken van het geleverde apparaat. Therapie en dosering voor elke patiënt individueel aanpassen! 

ZE Tijd-invoer (= kort menu)

Indicatie van het 
 lampentype

Beginbeeld

Druk op de enter-toets om de bestraling te starten.

Bij invoer van een toegestane waarde begint de be-
stralingsprocedure .

Zijn de grenswaarden overschreden, dan klinkt een 
akoestisch signaal en een passende waarschuwing:

- Wanneer het invoerlimiet (maximaal toegestane 
dosis) overschreden wordt, moet na het indrukken 
van de enter-toets [  ] een nieuwe waarde worden 
ingevoerd.

- Wanneer het waarschuwingslimiet (50% van de 
maximaal toegestane dosis) overschreden wordt, 
moet de invoer nog een keer met de enter-toets [  
] worden bevestigd.

Het apparaat wacht op de invoer van de bestralingstijd 
(de eerste invoerpositie knippert).

Voer nu de waarden voor de bestralingstijd in: bijv. 
"00:09" voor 0 minuten en 9 seconden.

U kunt de invoer weer wissen, door op de correctie-
toets [ CE  ] of de stoptoets [  ] te drukken.

Na het inschakelen wordt de versie van de timer weer-
gegeven.

De sprong naar de tijd-invoer geschiedt automatisch.

Is het afvragen van het start-password actief, dan is 
een verdere invoer pas mogelijk na een correcte in-
voer van het password. Zie ook gedeelte "Extra func-
tie" en "Systeemmeldingen".

Invoer van de 
bestralingstijd

Start van de 
 bestraling

Bepaling van de bestralingstijd zie  gedeelte 
"Berekening van de bestralingstijd".

Vervolg zie volgende paginaZ2

Lamp
UV6

00:09

_ _:_ _

Starten bestraling..

      Waldmann      
   Medical Devices  
    Joules-Timer    
       Vxx.xx
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 WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding! Spectra, lamptypes en waarden hebben voorbeeldkarakter en 
kunnen afwijken van het geleverde apparaat. Therapie en dosering voor elke patiënt individueel aanpassen! 

Z2 Tijd-invoer (= kort menu)
(vervolg)

Einde van de 
eerste deelbe-
straling

Einde van de 
 bestraling

Indicatie van 
de resterende 
bestralingstijd

Indicatie van 
de resterende 
bestralingstijd

Bestralingstijd is 
afgelopen

De lampen worden uitgeschakeld. Er klinkt een akoes-
tisch signaal. 

Het display meldt het einde van de eerste deelbestra-
ling. 

Patiënt omdraaien voor tweede deelbestraling of be-
stralingsprocedure stoppen.

De lampen worden uitgeschakeld. Er klinkt een akoes-
tisch signaal. 

Het display toont de gegevens van de afgesloten be-
straling.

Druk op de enter-toets [  ] om het signaal uit te zet-
ten en naar de invoeraanvraag terug te keren.

Indicatie van de resterende bestralingstijd.

Indicatie van de resterende bestralingstijd.

Druk op de Enter-toets om de bestraling van de twee-
de lichaamszijde te starten. 

Het apparaat gebruikt dezelfde instellingen als bij de 
eerste deelbestraling.

 WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding! 
Patiënt eerst omdraaien. Daarna tweede deelbe-
straling starten!

Druk de op stoptoets om de bestralings-
procedure af te breken.

Start van de 
tweede deelbe-
straling

Tweede lichaamszijde  
bestralen?

Nee

Ja

00:06

00:00

00:06

einde deelbelichting
omdraaien s.v.p.    
doorgaan    :    < >
onderbreking: <STOP>

Einde bestraling

UVB     :  0:09

Starten bestraling..
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Menu  
'Keuze'

Ondermenu  
'Bestraling'

Ondermenu  
'Extra functie'

Ondermenu  
'Password-
functie'

Keuze van de dosisinvoer en start van de 
bestraling.

Na invoer van het geldige password kan 
worden gekozen uit de volgende func-
ties:
- Ingave-limieten
- Intensiteit
- Bestralingen
- Urenteller
- Taal
- Kort menu*

- Korte toon
- Meetinfo
- Startvertraging

Aanvraag van de password-invoer (6 cijfers).

Wanneer het password fout is, volgt automatisch 
een sprong terug naar het menu 'Keuze'.

Keuze uit de volgende functies:
- Contrast
- Dosis-limieten
- Intensiteit
- Meetfase*
- Aantal bestralin-

gen

- Bedrijfsuren
- Protocol*
- Zelftest*
- Start-Password
- Apparaat

Keuze van een functie door markering met de cursor-
pijl [  ] en vervolgens bevestiging met de enter-toets 
[  ].

01 Menu 'Keuze'

Beginbeeld Na het inschakelen wordt de versie van de timer weer-
gegeven.

Na enkele seconden wordt automatisch naar het menu 
'Keuze' geschakeld. 

Is het afvragen van het start-password actief, dan is 
een verdere invoer pas mogelijk na een correcte in-
voer van het password. Zie ook gedeelte "Extra func-
tie" en "Systeemmeldingen".

* = Functie is niet bij alle apparaten beschikbaar.01

01

 Keuze          (01)
 Bestraling
 Extra functie
 Passwordfunctie

 Dosis-ingave   (60)
 UVB     : 0.00J/cm²
 Start
 Afbreken

 Extra functie  (02)
 Contrast
 Dosis-limieten
 Intensiteit

 Passwordfunct. (20)
 Ingave-limieten
 Intensiteit
 Bestralingen

   X X X X X X
Password-ingave :

   _ _ _ _ _ _

      Waldmann      
   Medical Devices  
    Joules-Timer    
       Vxx.xx

60

02

20
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60 Ondermenu 'Bestraling'

Ja

HD

BA

Invoer van de dosis (in J/cm², 4 cijfers), evt. cor-
rectie van de invoer met de correctietoets [ CE  ] 
en hernieuwde invoer van de dosis.

Indicatie van de ingestelde dosis. 
Keuze van 'Start' met de cursortoetsen [   ] 
en bevestiging met de enter-toets [  ].

Wanneer een van de vastgelegde 
grenswaarden (invoer- of waar-
schuwingslimiet) overschreden 
wordt, volgt een betreffende in-
voeraanvraag (zie gedeelte "Waar-
schuwingen bij hoge dosis").

Wordt de bestralingsprocedure om 
een of andere reden afgebroken, 
dan kan de bestraling later weer 
worden voortgezet (zie gedeelte 
"Afbreken van de bestraling").

Na bevestiging met de enter-toets [  ] volgt de 
sprong terug naar het ondermenu 'Bestraling'.

Indicatie van de resterende bestralingstijd.

Keuze van de 
dosis-invoer

Dosis-ingave 
(voorbeeld PUVA)

Start van de  
bestraling

Indicatie van de 
resterende bestra-
lingstijd

Keuze van de dosis-invoer.
Bevestiging met de enter-toets [  ].

Vervolg zie volgende pagina

Eén van de  
limieten is overschreden? 

Bestraling  
wordt afgebroken? 

Nee

nee

BF

 Dosis-ingave   (60)
 UVB     : 0.00J/cm²
 Start
 Afbreken

 Dosis-ingave   (60)
 UVB     : 0.02J/cm²
 Start
 Afbreken

Dosis-ingaveUVB
Lamp  :     UV6

_ _._ _ J/cm²

Dosis-ingaveUVB
Lamp  :     UV6

0 0.0 2 J/cm²

00:06
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BF Ondermenu 'Bestraling'
(vervolg)

Einde van de eer-
ste deelbestraling

Einde van de 
 bestraling

Indicatie van de 
resterende bestra-
lingstijd

Bestralingstijd is 
afgelopen

De lampen worden uitgeschakeld. Er klinkt een 
akoestisch signaal. 

Het display meldt het einde van de eerste deel-
bestraling. 

Patiënt omdraaien voor tweede deelbestraling 
of bestralingsprocedure stoppen.

De lampen worden uitgeschakeld. Er klinkt een 
akoestisch signaal. 

Het display toont de gegevens van de afgeslo-
ten bestraling.

Na het drukken van de enter-toets [  ] volgt 
een sprong terug naar het menu 'Keuze'.

Indicatie van de resterende bestralingstijd.

Druk op de Enter-toets om de bestraling van de 
tweede lichaamszijde te starten. 

Het apparaat gebruikt dezelfde instellingen als 
bij de eerste deelbestraling.

 WAARSCHUWING! Gevaar voor verbran-
ding! Patiënt eerst omdraaien. Daarna twee-
de deelbestraling starten!

Druk de op stoptoets om de be-
stralingsprocedure af te breken.

Start van de twee-
de deelbestraling

Tweede lichaamszijde  
bestralen?

Nee

Ja

einde deelbelichting
omdraaien s.v.p.    
doorgaan    :    < >
onderbreking: <STOP>

Starten bestraling..

Einde bestraling

UVB     : 0.02 J/cm²

00:06

00:00
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HD Waarschuwing bij hoge dosis

Wanneer een dosis ingevoerd wordt die het waar-
schuwingslimiet overschrijdt, wordt nogmaals een 
bevestiging verlangd. Afbreken van de invoer ge-
schiedt met de stoptoets.

Wanneer een dosis ingevoerd wordt die het invoer-
limiet overschrijdt, klinkt een akoestische waar-
schuwing met een betreffende melding op het 
display.

Nadat de hoge dosis bevestigd is, kan de be-
stralingsprocedure worden gestart.

Na het drukken van de enter-toets [  ] volgt 
een sprong terug naar het ondermenu 'Bestra-
ling'. De dosis-invoer is gewist.

De ingestelde invoerlimieten zijn in het ondermenu 
'Extra functie' te zien.

Een wijziging van de invoerlimieten is via het menu 
'Passwordfunctie' mogelijk.

Na het afbreken met de stoptoets volgt een 
sprong terug naar het ondermenu 'Bestraling'. 
De dosis-invoer is gewist.

Dosis-invoer 
overschrijdt het 
waarschuwings-
limiet

(voorbeeld UV6)

Dosis-invoer 
overschrijdt de 
invoerlimiet.

Controleren of 
wijzigen van de 
ingestelde in-
voerlimieten

 Dosis-ingave   (60)
 UVB     : 0.52J/cm²
 Start
 Afbreken

 Dosis-ingave   (60)
 UVB     : 0.00J/cm²
 Start
 Afbreken

 Dosis-ingave   (60)
 UVB     : 0.00J/cm²
 Start
 Afbreken

Waarsch., hoge dosis
Dosis :  0.52 J/cm² 
Ok      :        < >
Afbreken :    <STOP>

Dosis te hoog,
Ingave afgebroken

doorgaan met     < >
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BA Afbreken van de bestraling

Tijdens de bestraling wordt op het display de res-
pectievelijk resterende bestralingstijd aangegeven.

Tijdens de bestraling wordt op het display de res-
pectievelijk resterende bestralingstijd aangegeven.

Na het afbreken via de stoptoets wordt op het dis-
play de tot dan toe afgegeven dosis aangegeven.

Na het drukken van de enter-toets volgt een sprong 
terug naar het menu 'Keuze'.

De bestraling wordt onderbroken met de aan/uit- 
schakelaar of door stroomuitval.

Na het inschakelen wordt de versie van de timer 
weergegeven.

Na enkele seconden wordt automatisch naar het 
menu 'Laatste bestraling' geschakeld.

Na de keuze van de desbetreffende functie kan in-
formatie over de onderbroken bestraling worden 
weergegeven en tussen voortzetten en afbreken 
worden gekozen.

Bestraling wordt 
afgebroken

Bestraling wordt 
onderbroken

Afbr. bestraling

UVB     : 0.01 J/cm²

      Waldmann
   Medical Devices
    Joules-Timer
       Vxx.xx

 Laatste bestraling 
 Info
 doorgaan
 afbreken

 Keuze          (01)
 Bestraling
 Extra functie
 Passwordfunctie

00:06

00:06
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02 Ondermenu 'Extra functie'

Door de desbetreffende regel met de cursorpijl [  ] 
te kiezen en het drukken van de enter-toets [  ] 
volgt de sprong naar de gekozen functie.

Ondermenu  
'Extra functie'

Extra functie  
'Contrast'

Extra functie  
'Dosis-limieten'

Extra functie  
'Intensiteit'

Extra functie  
'Aantal bestra-
lingen'

Extra functie  
'Bedrijfs uren'

Door de keuze van de desbetreffende regel en het - 
eventueel meermaals - drukken van de Enter-toets  
[  ] wordt het contrast van het display ver-
hoogd of verlaagd.

De opgeslagen bestralingssterkte ('Intensiteit') 
wordt weergegeven. Om verder te gaan moet 
de enter-toets [  ] worden gedrukt.

Het aantal bedrijfsuren wordt weergegeven. 
Om verder te gaan moet de enter-toets [  ] 
worden gedrukt.

Het aantal uitgevoerde bestralingen wordt 
weergegeven. Om verder te gaan moet de en-
ter-toets [  ] worden gedrukt.

De ingestelde dosis-limieten worden weerge-
geven. Om verder te gaan moet de enter-toets 
[  ] worden gedrukt.

Verdere functies zie volgende pagina

Extra functie  
'Start-Pass-
word'

Na de keuze van de functie kan de status wor-
den weergegeven, en de functie 'Start-Pass-
word' (kinderbeveiliging) worden in- of uitge-
schakeld.

Z2

 Extra functie  (02)
 Contrast
 Dosis-limieten
 Intensiteit

 Contrast       (04)
 Contrast +
 Contrast -
 Einde

Dosis-lim.  UVB
Limiet   1.00 J/cm²
Maxim.   1.00 J/cm²
Waarsch. 0.50 J/cm²

Intensiteit UVB
Lamp :      UV6  
Intensiteit :
      01.95 mW/cm²

Aantal bestralingen

UVB      : 00012

Bedrijfsuren

UVB     :00000:25:05
System  :00000:25

 Start-Password(114)
 Status aangeven
 Start-Password uit
 Start-Password aan
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Verlaten van het  
ondermenu  
'Extra functie'

Extra functies  
'Apparaat'

Na het kiezen van de extra functie 'Apparaat' 
kunnen de parameters van het apparaat wor-
den opgevraagd. Om verder te gaan moet de 
enter-toets [  ] worden gedrukt.

Na het kiezen van de functie 'Einde' en 
het drukken van de enter-toets [  ] volgt 
een sprong terug naar het keuzemenu.

Z2 Ondermenu 'Extra functie'
(vervolg)

01

Apparaat
Fam.  : UV100
T-ID  : xx
T-Rev : xx.xx

Apparaat

UVA       : NONE
T         : 00

Apparaat

UVB       : UV6
T         : 08

 Extra functie  (02)
 Start-Password
 Apparaat
 Einde
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20 Ondermenu 'Passwordfunctie'

Door de desbetreffende regel met de cursorpijl  
[  ] te kiezen en het drukken van de enter-toets  
[  ] volgt de sprong naar de gekozen functie.

Ondermenu  
'Passwordfunc-
tie'

Passwordfunctie  
''Ingave-limie-
ten''

Na het kiezen van de functie kunnen de invoerli-
mieten van alle bereiken worden weergegeven 
en binnen de apparaatlimieten worden gewij-
zigd.

Na het kiezen van de functie 'Limiet weer-
geven' worden de limieten van het apparaat 
weergegeven.

De maximaal instelbare invoerlimiet 
wordt weergegeven.

Na het kiezen van de functie 'weergeven' 
wordt het actueel ingestelde invoerlimiet 
weergegeven.

Na de keuze van de functie 'invoeren' 
kan een ander invoerlimiet worden inge-
voerd. Met enter-toets [  ] bevestigen!

Verdere functies zie volgende paginaP2

 Passwordfunct. (20)
 Ingave-limieten
 Intensiteit
 Bestralingen

 Ingave-limieten(98)
 UVB
 Einde

 Lim.   UVB
 Limiet weergeven
 weergeven
 invoeren

Ingave-lim. UVB

Limiet   1.00 J/cm²

Lim. UVB      act.

Maxim.   1.00 J/cm²
Waarsch. 0.50 J/cm²

Ingave-lim. UVB
Lamp :     UV6

_ _._ _ J/cm²



Uitgave: 16-05-2014 Versie: H G5-29

 Gebruiksaanwijzing - Register 1
UV 100 L | Bediening | Ondermenu 'Passwordfunctie'

 WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding! Spectra, lamptypes en waarden hebben voorbeeldkarakter en 
kunnen afwijken van het geleverde apparaat. Therapie en dosering voor elke patiënt individueel aanpassen! 

Passwordfunctie  
'Intensiteit'

Na het kiezen van de functie kunnen de limieten 
van alle bereiken worden weergegeven en de 
actuele waarden worden weergegeven en ver-
anderd.

Na het kiezen van de functie ''Limieten 
weergeven'' worden de limieten van het ap-
paraat weergegeven.

Het bereik van de instelbare bestralings-
sterkte ('Intensiteit') wordt weergege-
ven.

Na het kiezen van de functie 'weergeven' 
wordt de actueel ingestelde bestralings-
sterkte weergegeven.

Na de keuze van de functie 'invoeren' kan 
de actueel gemeten bestralingssterkte 
(intensiteit) worden ingevoerd. Met en-
ter-toets [  ] bevestigen!

Verdere functies zie volgende pagina

P2 Ondermenu 'Passwordfunctie'
(vervolg)

Passwordfunctie  
'Bestralingen'

Passwordfunctie  
'Urenteller'

Na het kiezen van de functie kan het aantal be-
stralingen voor alle bereiken worden weergege-
ven en gereset.

Na het kiezen van de functie kan de urenteller 
voor alle bereiken worden weergegeven en ge-
reset.

De urenteller Systeem kan alleen worden weer-
gegeven maar niet worden gereset.

Passwordfunctie  
'Taal'

Na het kiezen van de functie kan een ander dia-
loogtaal worden gekozen.

P3

 Intensiteit    (95)
 UVB
 Einde

 Intens.UVB     (97)
 Limieten weergeven 
 weergeven
 invoeren

IntensiteitUVB
Lamp :     UV6
min. :  0.86 mW/cm²
max. :  3.20 mW/cm²

IntensiteitUVB
Lamp :     UV6

actuel  : 1.95mW/cm²

Inga.Intens.UVB
Lamp :     UV6

_ _._ _ mW/cm²

 Bestralingen   (90)
 UVB
 Einde

 Urenteller     (80)
 UVB
 Systeem
 Einde

 Taal           (03)
 Duits
 Engels
 Frans
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P3 Ondermenu 'Passwordfunctie'
(vervolg)

Passwordfunctie  
'Kort menu'

Passwordfunctie  
'Korte toon'

Passwordfunctie  
'Meetinformatie'

Na het kiezen van de functie kan de status van 
de toonlengte worden weergegeven en de ge-
wenste variant worden gekozen.
- Korte toon: Akoestisch signaal verstomt na 

vijf pieptonen.
- Lange toon: Akoestisch signaal verstomt na 

het drukken van de Enter-toets [  ]

Na het kiezen van de functie kan de status wor-
den weergegeven, en de meetinformatie in- of 
uit worden geschakeld.

 OPMERKING: Standaard instelling van fa-
briekswege = 'Meetinformatie' ingeschakeld. 
De besturing meldt na elke 25 bedrijfsuren 
dat een meting van de bestralingssterkte 
moet worden uitgevoerd.

Na de keuze van de functie kan de status van 
het korte menu (tijdinvoer) worden weergeven, 
en het korte menu worden uit- of ingeschakeld.

 OPMERKING: Tijdinvoer (kort menu) kan 
alleen bij Mono-apparaat ingesteld worden.

Verlaten van het  
ondermenu  
'Passwordfunctie'

Na het kiezen van de functie 'Einde' en 
het drukken van de enter-toets [  ] volgt 
een sprong terug naar het keuzemenu.

Passwordfunctie  
'Startvertra-
ging'

Na het kiezen van de functie kan de status wor-
den weergegeven, en de startvertraging inge-
voerd worden.

De startvertraging is de tijd die tussen de start 
van de bestraling en het inschakelen van de 
lampen voorbijgaat.

 OPMERKING: Standaard instelling van 
fabriekswege = 0 seconden. Dit betekent 
dat de lampen gelijktijdig met de start van de 
bestraling inschakelen

01

 Kort menu     (110)
 Kort menu weergeven
 Kort menu uit
 Kort menu in

 Toonlengte    (112)
 Toonlengte aangeven
 Korte toon aan
 Lange toon aan

 Meet-inform.  (113)
 Status aangeven
 Meet-inform. Uit
 Meet-inform. Aan

 Passwordfunct. (20)
 Meet informatie
 Startvertraging
 Einde

 Startvertrag. (115)
 weergeven
 wijzigen
 Einde
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SM Systeemmeldingen

Start-Password  
(kinderbeveiliging)

Meting van de 
bestralingssterk-
te nodig

(voorbeeld)

Na het inschakelen wordt de versie van de timer 
weergegeven.

Na enkele seconden verschijnt automatisch de aan-
vraag voor de password-invoer (6 cijfers).

 OPMERKING: Deze functie is standaard van 
fabriekswege niet geactiveerd. De activering is 
mogelijk via het menu 'Extra functie'. Dit dient 
als bescherming tegen onbevoegd gebruik (kin-
derbeveiliging).

Wanneer een fout password ingevoerd wordt, 
klinkt een akoestische waarschuwing met een des-
betreffende melding op het display. Het apparaat 
kan alleen nog worden uitgeschakeld.

De bestralingssterkte (intensiteit) van de lampen is 
sinds meer dan 25 uur niet meer gemeten. 

 WAARSCHUWING! De door het apparaat 
berekende bestralingstijd is alleen dan correct, 
wanneer de opgeslagen "intensiteit" met de actu-
eel gemeten bestralingssterkte overeenkomt.

Bestralingssterkte meten. 

Volg de aanwijzingen voor de meting van de bestra-
lingssterkte in hoofdstuk G6, gedeelte "Meting van 
de bestralingssterkte" op.

Belangrijke info :
Dringend meten :

UVB

      Waldmann
   Medical Devices
    Joules-Timer
       Vxx.xx

   X X X X X X
Password-ingave :

   _ _ _ _ _ _
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Afstandsbediening
 OPMERKING: Alleen mogelijk bij een apparaat met ingebouwde pc-interface.

RC

Na het inschakelen wordt de versie van de timer 
weergegeven.

Na enkele seconden verschijnt een melding. Af-
hankelijk van de actuele instelling kan de afstands-
bedieningsmodus worden in- of uitgeschakeld.

Om de actuele instelling te wijzigen moet de en-
ter-toets [  ] binnen 2 seconden worden gedrukt. 

Ontvangstgereed-
heid

Afstandsbediening  
Aan/Uit

Beginbeeld

Het apparaat is klaar voor de ontvangst van gege-
vens van een aangesloten computer.

Afstandsbed.: aan

      Waldmann   
   Medizintechnik
    Joule-Timer  
      Vxx.xx

  Afstandsbediening
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 WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding! Spectra, lamptypes en waarden hebben voorbeeldkarakter en 
kunnen afwijken van het geleverde apparaat. Therapie en dosering voor elke patiënt individueel aanpassen! 

R1 Bestraling in afstandsbedieningsmodus

Ontvangstgereed-
heid

Indicatie van de 
resterende bestra-
lingstijd

Gegevensontvangst

Indicatie van de resterende bestralingstijd.

Druk op de enter-toets om de bestraling te starten.

Druk de op stoptoets om de bestra-
lingsprocedure af te breken.

Start van de 
 bestraling

Apparaat heeft gegevens voor een bestraling ont-
vangen. De naam van de patiënt verschijnt.

 WAARSCHUWING! Verwisselingsgevaar! Be-
straling alleen starten wanneer de naam van de 
actuele patiënt weergegeven wordt!

Het apparaat is klaar voor de ontvangst van gege-
vens van een aangesloten computer.

Het einde van de bestralingstijd wordt aangege-
ven. De lampen worden uitgeschakeld. Er klinkt 
een akoestisch signaal.

Na enkele seconden schakelt het apparaat auto-
matisch op ontvangstgereedheid.

De software op de aangesloten computer meldt 
het einde van de eerste deelbestraling. De soft-
ware vraagt de patiënt zich om te draaien voor de 
tweede deelbestraling. Zodra deze melding beves-
tigd wordt, worden de gegevens voor de tweede 
deelbestraling naar het apparaat gezonden. Meer 
informatie, zie afzonderlijke gebruiksaanwijzing van 
de software.

Einde van de eer-
ste deelbestraling

Vervolg zie volgende pagina

Naam correct?
Nee

Ja

R2

Staal , Henk

naam bevestigen
a.u.b.

 Afstandsbediening

Starten bestraling..

 Afstandsbediening

00:06

00:00
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 WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding! Spectra, lamptypes en waarden hebben voorbeeldkarakter en 
kunnen afwijken van het geleverde apparaat. Therapie en dosering voor elke patiënt individueel aanpassen! 

R2 Bestraling in afstandsbedieningsmodus
(vervolg)

Einde van de 
 bestraling

Indicatie van de 
resterende bestra-
lingstijd

Naambevestiging 
voor tweede deel-
bestraling

Het einde van de bestralingstijd wordt aangege-
ven. Er klinkt een akoestisch signaal.

Gegevens van de bestraling worden naar de aange-
sloten computer gestuurd.

Na enkele seconden schakelt het apparaat auto-
matisch op ontvangstgereedheid.

Indicatie van de resterende bestralingstijd.

Druk op de Enter-toets om de bestraling van de 
tweede lichaamszijde te starten. 

 WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding! 
Patiënt eerst omdraaien. Daarna tweede deelbe-
straling starten!

Start van de twee-
de deelbestraling

Druk de op stoptoets om de bestra-
lingsprocedure af te breken.

Apparaat heeft de gegevens voor de tweede deel-
bestraling ontvangen. De naam van de patiënt ver-
schijnt.

 WAARSCHUWING! Verwisselingsgevaar! Be-
straling alleen starten wanneer de naam van de 
actuele patiënt weergegeven wordt!

Naam correct?
Nee

Ja

Starten bestraling..

Staal , Henk

naam bevestigen
a.u.b.

 Afstandsbediening

00:06

00:00
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G6

Verzorging, onderhoud, verwijdering

Reiniging en desinfectie

 GEVAAR

Gevaar door elektrische schok! 

Door een natte reiniging of desinfectie door sproei-
en kan vochtigheid in het apparaat dringen en gevaar 
door een elektrische schok en corrosie tot gevolg 
hebben.

 ¾ Apparaat van het stroomnet nemen voor de reini-
ging of desinfectie!

 ¾ Reiniging en desinfectie alleen met een vochtige 
doek! Niet toegestaan is een natte reiniging of 
desinfectie door sproeien!

 VOORZICHTIG

Beschadiging door foute reiniging of desinfectie!

Verkeerde reiniging of desinfectie kan beschadiging 
van het apparaat en verlies van de veiligheid van het 
apparaat tot gevolg hebben.

 ¾ Reinigings- en desinfectieaanwijzingen opvolgen 
(zie volgende pagina's)!

Grondbeginsel
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Reinigingsinstructies Voor de reiniging mogen in geen geval geconcentreer-
de desinfectie- of oplosmiddelen of alcoholhoudende 
vloeistoffen worden gebruikt! Deze middelen kunnen 
scheuren in kunststof onderdelen veroorzaken.

Beschadigingen door chemische agenten, zoals bijvoor-
beeld ongeschikte reinigingsmiddelen, vallen niet onder de 
verantwoordelijkheid van de producent.

Apparaat regelmatig reinigen. 

Alle componenten reinigen met een vochtige doek met 
een normaal huishoudelijk reinigingsmiddel.

Let bij de gebruikte middelen altijd op de verdraagzaam-
heid met lakken en kunststoffen!

De volgende componenten nooit droog afwrijven:
• Lampen
• Reflectoren
Dit heeft krassen tot gevolg. Daardoor wordt de werking 
nadelig beïnvloed en is de veiligheid van het apparaat niet 
meer gewaarborgd.

Afhankelijk van de verontreinigingsgraad kan de behuizing 
ook droog worden afgewreven met een antistatische doek.
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Desinfectie-instructies Voor de desinfectie mogen alleen middelen worden ge-
bruikt die de werking niet nadelig beïnvloeden.

In geen geval mogen geconcentreerde of alcoholhou-
dende desinfectie- of oplosmiddelen worden gebruikt! 
Deze middelen kunnen scheuren in kunststof onderdelen 
veroorzaken.

De gebruikte middelen moeten goedgekeurd zijn voor het 
gebruik op acrylglas.

Gebruikt de middelen alleen voor desinfectie door afwis-
sen. Desinfectie door sproeien is niet toegestaan.

Voor concentratie en inwerktijd neemt u de informatie op 
de bijsluiter van het gebruikte middel in acht.
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Grondbeginsel Apparaat mag alleen in technisch onberispelijke toe-
stand worden gebruikt!

Het apparaat mag niet gebruikt en toegepast worden, wan-
neer het gebreken heeft waardoor patiënten, bedienend 
personeel of derden in gevaar gebracht kunnen worden!

Controle van de veiligheid van het apparaat

Controles, voor ieder gebruik  WAARSCHUWING

Gevaar voor verbranding en beschadiging van 
de ogen door UV-straling!

De UV-straling van het apparaat kan zware beschadi-
ging van de ogen en levensgevaarlijke verbrandingen 
of de dood tot gevolg hebben.

 ¾ Bij functiecontroles met ingeschakelde lampen en 
controlemetingen absoluut huid en ogen tegen 
UV-straling beschermen! UV-overall, UV-bescher-
mingskap en handschoenen dragen! UV-bescher-
mingsbril dragen!

Voor ieder gebruik van het apparaat de volgende visuele 
controles en functietests uitvoeren:

• Visuele controle op isolatiefouten, beschadigingen of 
kinken van:
 - Stroomkabel 
 - Stroomaansluiting
 - Datakabel (optioneel)

• Visuele controle op ontbrekende of beschadigde afdek-
kingen.

• Als het apparaat in professionele inrichtingen voor ge-
zondheidszorg gebruikt wordt, moet de functiecontrole 
van alle lampen worden uitgevoerd door vakkundig, 
geïnstrueerd personeel.

• Als het apparaat in de medische verzorging in huise-
lijke omgeving gebruikt wordt, controleert de patiënt 
als niet-vakkundige Bediener de functie van alle lampen 
tijdens de bestraling.
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Controles, iedere 25 
bedrijfsuren

 WAARSCHUWING

Gevaar voor verbranding en beschadiging van 
de ogen door UV-straling!

De UV-straling van het apparaat kan zware beschadi-
ging van de ogen en levensgevaarlijke verbrandingen 
of de dood tot gevolg hebben.

 ¾ Bij functiecontroles met ingeschakelde lampen en 
controlemetingen absoluut huid en ogen tegen 
UV-straling beschermen! UV-overall, UV-bescher-
mingskap en handschoenen dragen! UV-bescher-
mingsbril dragen!

Iedere 25 bedrijfsuren de volgende controles uitvoeren:

1. Bestralingssterkte meten. Volg de aanwijzingen voor 
de meting op de volgende pagina's op.

 OPMERKING: In de standaard instelling van 
de besturing is de functie 'Meet informatie' 
ingeschakeld (zie hoofdstuk G5, gedeelte 
"Passwordfunctie"). De besturing meldt na 
elke 25 bedrijfsuren dat een meting van de 
bestralingssterkte moet worden uitgevoerd.

2. Sla de actueel gemeten bestralingssterkte op in de 
besturing van het bestralingsapparaat (zie hoofdstuk 
G5, gedeelte "Passwordfunctie).

 WAARSCHUWING! De door het apparaat 
berekende bestralingstijd is alleen dan correct, 
wanneer de opgeslagen "intensiteit" met de 
actueel gemeten bestralingssterkte overeen-
komt.
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Grondbeginsel

Meten van de bestralingssterkte (intensiteit)

 WAARSCHUWING

Gevaar door ondeskundige meting!

Ondeskundige meting kan leiden tot onjuiste instel-
lingen van het apparaat en als gevolg daarvan voor 
de patiënt tot onjuiste dosering en gevaar voor ver-
branding!

 ¾ De bestralingssterkte mag alleen door geschoold 
vakpersoneel worden gemeten! 

 ¾ Voor de controle van de bestralingssterkte mogen 
alleen UV-meetapparaten worden gebruikt, die 
volgens de Waldmann-standaard 220692 gekali-
breerd zijn!

 ¾ Bij functiecontroles met ingeschakelde lampen en 
controlemetingen absoluut huid en ogen tegen 
UV-straling beschermen! UV-overall, UV-bescher-
mingskap en handschoenen dragen! UV-bescher-
mingsbril dragen!

Nieuwe lampen beschikken over een hogere bestra-
lingssterkte dan gebruikte lampen. Wordt de bestra-
lingssterkte na het vervangen van de lampen niet 
gemeten, leidt dit voor de patient tot gevaar voor 
verbranding!

 ¾ De bestralingssterkte moet voor en na het ver-
vangen van de lampen gemeten worden. Na het 
vervangen van de lampen moet de serie behande-
lingen van de patiënt dienovereenkomstig aange-
past worden!

De bestralingssterkte van de UV-lampen neemt na verloop 
van tijd af. De bestralingssterkte moet regelmatig door 
geschoold vakpersoneel worden gemeten. Bestralings-
sterkte meten, na elke 25 bedrijfsuren.

Sla de actueel gemeten bestralingssterkte op in de bestu-
ring van het bestralingsapparaat.
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Benodigde apparaten, 
hulpmiddelen

• UV-meetapparaat, gekalibreerd volgens Wald-
mann-standaard 220692:
 - Waldmann Variocontrol met UV-sensorkop
 - Waldmann UV-meter

• Afstandhouder (21 cm)

• Beschermingsuitrusting (UV-ondoorlaatbaar)
 - Beschermingskap / beschermingsbril
 - Beschermingsoverall / beschermingskleding
 - Handschoenen

Meetopstelling

Fig. G6-010

L5 Lamp nr. 5

M1 Meetpunt

a Afstand sensor tot 
 lampvlak = 21 cm

Fig. G6-010: aanzicht van boven (schema)

De positie van het meetpunt is als volgt gedefinieerd, zie 
fig. G6-010:

• Aantal: 1 meetpunt
 Bij beide uitrustingsvarianten van het apparaat (ba-

sisuitrusting / volledige uitrusting) is het meetpunt 
identiek.

• Afstand: a = 21 cm
 De afstand a tussen de sensor en het middendeel 

komt overeen met de afstand tussen huid en licht-
bron bij de bestraling.

 OPMERKING: Als u met het meetapparaat Va-
riocontrol meet, gebruikt u de afstandshouder. 

• Richting: 
• Parallel ten opzichte van het middendeel.  

De sensor wijst direct naar lamp L5.
• In het centrum van het middendeel 

De sensor wijst direct naar het midden van lamp 
L5. Sensor bij de meting heen en weer bewegen 
en de maximale waarde zoeken.

a

L5

M1
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Meting  WAARSCHUWING

Gevaar voor verbranding en beschadiging van 
de ogen door UV-straling!

De UV-straling van het apparaat kan zware beschadi-
ging van de ogen en levensgevaarlijke verbrandingen 
of de dood tot gevolg hebben.

 ¾ Bij functiecontroles met ingeschakelde lampen en 
controlemetingen absoluut huid en ogen tegen 
UV-straling beschermen! UV-overall, UV-bescher-
mingskap en handschoenen dragen! UV-bescher-
mingsbril dragen!

De ruimtetemperatuur tijdens de meting dient ongeveer 
20°C tot 25 °C te bedragen.

1. Meetapparaat inschakelen en meetbereik instellen 
(lamptype/spectrum). Gebruiksaanwijzing van het 
meetapparaat opvolgen.

2. Op het bestralingsapparaat hoge dosis invoeren en 
bestraling starten.

3. Meting uitvoeren na ca. 3 minuten bestralingstijd.

4. De meetwaarde aflezen/opslaan. Meetpunt en posi-
tie van de sensor zie gedeelte "Meetopstelling".

5. Na de meting bestraling beëindigen.
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Analyse 1. Sla de actueel gemeten bestralingssterkte op in de 
besturing van het bestralingsapparaat (zie hoofdstuk 
G5, gedeelte "Passwordfunctie"). 

 WAARSCHUWING! De door het apparaat 
berekende bestralingstijd is alleen dan correct, 
wanneer de opgeslagen "intensiteit" met de 
actueel gemeten bestralingssterkte overeen-
komt.

2. Vul de actueel gemeten bestralingssterkte in het 
"Meetprotocol bestralingssterkte" in (zie hoofdstuk G8).
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Grondbeginsel  GEVAAR

Gevaar door elektrische schok!  
Verlies van de veiligheid van het apparaat!

Onvakkundig onderhoud of onvakkundige revisie 
heeft het verlies van de veiligheid van het apparaat 
tot gevolg. Uitvoering van werkzaamheden of wijzi-
gingen aan het apparaat door niet door de fabrikant 
geschoold en ongeautoriseerd personeel sluiten ie-
dere aansprakelijkheid door de fabrikant uit!

 ¾ Onderhoudsintervallen nakomen!

 ¾ Onderhouds- en revisiewerkzaamheden mogen 
alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of 
door vakpersoneel dat door de fabrikant dienover-
eenkomstig geschoold en geautoriseerd is! 

Service-informatie zie hoofdstuk G2, gedeelte 
 "Hotline".

 ¾ Wijzigingen aan het apparaat zijn niet toegestaan!

Om de goede werking van het apparaat te verzekeren, 
zijn onderhoudsbeurten op vastgelegde tijdstippen voor-
geschreven (zie gedeelten "Onderhoudsintervallen, termij-
nen" en "Onderhoudsomvang"). 

Vraag het Waldmann-onderhoudscontract aan.

Onderhoud, revisie
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Onderhoudsintervallen, 
termijnen

In professionele inrichtingen voor gezondheidszorg is een 
onderhoud en veiligheidstechnische controle (VTC) voor-
geschreven na elke 12 maanden. Deze termijn geldt ook 
voor gebruik als huur- of leenapparaat.

In de medische verzorging in huiselijke omgeving is een 
onderhoud en veiligheidstechnische controle (VTC) voorge-
schreven na elke 24 maanden.

Onderhoudsomvang Het onderhoud omvat de volgende activiteiten:

• Veiligheidstechnische controle (VTC)
 OPMERKING: De veiligheidstechnische controle 

is afzonderlijk aangegeven, daar deze in Duitsland 
wettelijk voorgeschreven is ( MPBetreibV, § 6). 
De Duitse Medizinprodukte-Betreiberverordnung 
(MPBetreibV) geldt niet voor medische produc-
ten die niet dienen voor commerciële of econo-
mische doeleinden en waar geen werknemers 
binnen de gevarenzone ervan werkzaam zijn.

 - Stappen, zie gedeelte "Veiligheidstechnische controle".

• Technische inspectie
 - volgens onderhoudsverslag van Waldmann.

• Protocol (onderhoudsverslag)
 - Er moet een protocol van het onderhoud worden 
opgesteld.

Veiligheidstechnische 
controle

De veiligheidstechnische controle omvat de volgende stap-
pen:

• Controle volgens norm DIN EN 62353 (VDE 0751-1) 

• Meting van de bestralingssterkte met een volgens 
Waldmann-standaard gekalibreerd meetapparaat, con-
form apparaatspecifieke keurings- en testinstructie.
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Lampen vervangen  GEVAAR

Verbrandings gevaar door UV-straling!

Het gebruik van verkeerde lampen kan door overdo-
sering levensgevaarlijke verbrandingen of de dood 
tot gevolg hebben.

 ¾ Defecte of verbruikte lampen mogen alleen ver-
vangen worden door de fabrikant of door vakper-
soneel dat geschoold en geautoriseerd is door de 
fabrikant! Aanwijzingen hiervoor zie aparte ser-
vice-instructie!

 ¾ Lampen mogen alleen worden vervangen door 
die van hetzelfde type en spectrum!

Minimale bestralingssterkte

De bestralingssterkte van de lampen vermindert na ver-
loop van tijd. In het apparaat is een minimale bestralings-
sterkte gedefinieerd. Hierdoor is de correcte werking van 
het apparaat en de effectiviteit van de bestraling in een 
voor de patiënt acceptabele tijd gewaarborgd.

Minimale bestralingssterkte tonen:
 'Keuze' > 'Passwordfunctie' > 'Intensiteit' > Spectrum 

kiezen > 'Limieten weergeven'. 

De bestralingssterkte moet regelmatig door geschoold 
vakpersoneel worden gemeten. Bestralingssterkte me-
ten, na elke 25 bedrijfsuren.

Sla de actueel gemeten bestralingssterkte op in de bestu-
ring van het bestralingsapparaat (zie hoofdstuk G5, gedeel-
te "Passwordfunctie").

De besturing kan geen waarden onder de minimale bestra-
lingssterkte opslaan. De volledige lampenset moet worden 
vervangen.

Volgende stappen uitvoeren:

1. Reservelampen bestellen.

2. Vervangen van de lampen in opdracht geven.
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Uitval van afzonderlijke lampen

Bij het vervangen van afzonderlijke lampen moet op een 
homogeen bestralingsveld worden gelet. Nieuwe lampen 
beschikken over een hogere bestralingssterkte dan ge-
bruikte lampen. De nieuwe lampen moeten daarom ge-
lijkmatig worden verdeeld. Een homogeen bestralingsveld 
en een bestraling met gelijkmatige intensiteit zijn alleen 
gewaarborgd als alle lampen van de lampenset over een 
nagenoeg gelijke bestralingssterkte beschikken.

De Waldmann-werkinstructie voor het vervangen van de 
lampen staat ter beschikking van het geautoriseerde vak-
personeel.
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Verwijdering

 VOORZICHTIG

Gevaar voor het milieu! 

Een ondeskundige verwijdering is schadelijk voor het 
milieu en kan gezondheidsproblemen tot gevolg heb-
ben. 

 ¾ Wettelijke bepalingen en lokale voorschriften in 
acht nemen!

In de EU is de verwijdering geregeld door de ju-
ridische omzetting van de richtlijn 2002/96/EG 
(WEEE) in de desbetreffende lidstaten. 

 ¾ Verwijderingsaanwijzingen volgen!

Een product dat met dit symbool gemarkeerd is, 
mag niet samen met het normale huisvuil verwijderd 
worden!

Verpakking  X Scheid de verpakkingsmaterialen en draag ze over 
aan de beschikbare inzamelsystemen.

Lampen Versleten fluorescentielampen 

Fluorescentielampen bevatten kwik en mogen niet met 
het huisvuil verwijderd worden. 

 X Draag verbruikte of defecte fluorescentielampen 
over aan de beschikbare inzamelsystemen. 

 X Als geen inzamelsysteem beschikbaar is: Breng fluo-
rescentielampen naar het KCA.

Wat doen wanneer een fluorescentielamp breekt?

 WAARSCHUWING

Gevaar door elektrische schok! 

Een gebroken fluorescentielamp in het apparaat kan 
gevaar door een elektrische schok tot gevolg hebben. 

 ¾ Apparaat loskoppelen van het stroomnet!
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 OPMERKING: De bij een gebroken fluorescentie-
lamp vrijgekomen hoeveelheid kwik is zo gering dat 
een risico voor de gezondheid over het algemeen 
niet bestaat (Duits rijksbureau voor milieuzaken (Um-
weltbundesamt), Duitsland, 2011).

1. Ventileer ca. 15 minuten en verlaat samen met alle 
andere personen zolang de ruimte.

2. Vermijd snijwonden en huidcontact. Trek bijv. weg-
werphandschoenen aan.

3. Gebruik geen stoffer. Veeg scherven en resten van 
de lamp op met een strook karton. 

4. Raap kleine scherven op met vochtige papieren doe-
ken of plakband.

5. Gebruik een stofzuiger pas na de hierboven beschre-
ven eerste reiniging. Reinig daarna het vloermond-
stuk met vochtige papieren doeken. Doe de stofzui-
gerzak en het fijnstoffilter bij het restafval, buiten 
gesloten ruimtes. 

6. Verwijder sterk vervuild textiel als afval. Reinig licht 
vervuild textiel voor, bijv. met plakband. Was het tex-
tiel vervolgens in de wasmachine.

7. Verzamel alle resten van de lamp, scherven, poeder 
in een luchtdicht afsluitbare doos. Breng dit als afval 
naar een verzamelpunt voor oude lampen.

8. Doe alle reinigingsbenodigdheden en wegwerphand-
schoenen bij het restafval, buiten gesloten ruimtes.

9. Ventileer de ruimte na het opruimen nog enige tijd.

10. Was uw handen.

 OPMERKING: Meer informatie over het the-
ma gebroken lamp vindt u op de internetsi-
te van het Duitse rijksbureau voor milieuzaken:  
http://www.umweltbundesamt.de
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Apparaat  X Aan het einde van de levensduur van het apparaat 
moet het worden overgedragen aan de beschikbare 
inzamelsystemen!

Informatie over goedgekeurde afvalverwerkingsbedrijven 
en teruggavemodaliteiten is verkrijgbaar bij:

• Waldmann hotline (zie hoofdstuk G2)
• Waldmann dochterbedrijven of verkooppartners
• www.waldmann.com

Informatie
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G7

Accessoires en goedgekeurde combinaties

 GEVAAR

Gevaar door elektrische schok! 
Verlies van de veiligheid van het apparaat!

Het gebruik van niet goedgekeurde accessoires 
heeft het verlies van de veiligheid van het apparaat 
tot gevolg en sluit elke aansprakelijkheid van de fa-
brikant uit!

De verbinding met apparaten die niet compatibel 
zijn, heeft het verlies van de veiligheid van het appa-
raat tot gevolg en sluit elke aansprakelijkheid van de 
fabrikant uit!

De verbinding met apparaten of leidingen die niet 
goedgekeurd zijn door Waldmann, kan leiden tot een 
verhoogde elektromagnetische uitstraling of een ge-
reduceerde stoorimmuniteit.

 ¾ Er mogen alleen originele Waldmann accessoires 
worden gebruikt!

 ¾ Het apparaat mag alleen gecombineerd worden 
met apparaten die door Waldmann als compatibel 
vastgelegd zijn!

 ¾ Het apparaat mag alleen gecombineerd worden 
met medische producten (bijv. software) die door 
Waldmann als compatibel vastgelegd zijn!

Grondbeginsel



G7-2 Versie: H Uitgave: 16-05-2014

Gebruiksaanwijzing - Register 1
UV 100 L | Accessoires en goedgekeurde combinaties

Accessoires

Benaming / Afbeelding Bestelnummer Beschrijving

UV-beschermingsbril voor de 
patiënt

407223010 De beschermingsbril is geschikt voor 
het beschermen van de ogen van de pa-
tiënt tijdens de bestraling. 

1 beschermingsbril in de leveringsom-
vang van het apparaat.

 OPMERKING: Waldmann advi-
seert elke patiënt een persoonlijke 
beschermingsbril ter beschikking 
te stellen. Voordeel: Wachttijden 
door reiniging en desinfectie kun-
nen vermeden worden.

UV-beschermingsbril voor het 
bedienende personeel

407223020 De beschermingsbril dient om de ogen 
te beschermen van personen die zich in 
de omgeving bevinden van ingeschakel-
de bestralingsapparaten. 

 OPMERKING: Niet geschikt voor 
oogbescherming van de patiën-
ten! Dit geldt ook voor oraal ge-
sensibiliseerde PUVA-Patiënten 
die tegen natuurlijke UV-straling 
beschermd moeten worden.

Transformator

Ingangsspanning (UPRI):
100/120 V, 50/60 Hz

Uitgangsspanning (USEC):
220/230 V, 50/60 Hz

Nominaal vermogen:
1100 VA

500847010 Voor aansluiting op een passend 
stroomnet.

 GEVAAR! Aansluiting alleen door 
geschoolde elektrotechnicus!
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Goedgekeurde combinaties

Benaming / Afbeelding Bestelnummer Beschrijving

Stekkeradapter - Zwitserland 515466010 Eenmalige stekkeradapter zonder ran-
daarde, van eurostekker zonder ran-
daarde naar stekker, Zwitserse uitvoe-
ring, met fijnzekering 10 A.

Stekkeradapter - Groot-
Brittannië

515467010 Eenmalige stekkeradapter zonder ran-
daarde, van eurostekker zonder ran-
daarde naar stekker, Engelse uitvoe-
ring, met fijnzekering 13 A.
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Goedgekeurde combinaties

Benaming / Afbeelding Bestelnummer Beschrijving

Variocontrol met 
sensorsysteem "UV-Sensor"

585400000-
00019421

• Meetapparaat voor de meting van de 
bestralingssterkte 

Sensorsysteem "UV-Sensor"

Spectrum
Hoofdemissiegebied
Golflengte [nm]

UVA1 350 - 400

PUVA 320 - 410

PUVA180 320 - 400

UV6 280 - 360

TL01 310 - 315

UV21 280 - 350

PROF_SR 320 - 410

• Huidtestsysteem (alleen in combina-
tie met het apart verkrijgbare artikel 
"Testeenheid")

Aparte gebruiksaanwijzing in acht ne-
men!

Testsjablonen voor 
fotoprovocatie

585440018 Hulpmiddel voor de afgrenzing van test-
velden op de patiënt.

Aparte gebruiksaanwijzing in acht ne-
men (bij gebruiksaanwijzing "Variocon-
trol" inbegrepen).
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Goedgekeurde combinaties

Benaming / Afbeelding Bestelnummer Beschrijving

Personal computer (pc) - Verkrijgbaar in de vakhandel.

De pc moet minstens voldoen aan de 
volgende eisen en keuringen:
• CE-conformiteit
• Norm IEC/EN 60950-1 of  

IEC/EN 60601-1
• EMC-richtlijnen

Systeemvoorwaarden voor de software 
zie gebruiksaanwijzing "DermaMate".

Voor de verbinding van een Wald-
mann-therapie-apparaat met een pc gel-
den de voorschriften van de EU-richtlijn 
93/42/EEG en de norm EN 60601-1 (zie 
hoofdstuk G4, gedeelte "Verbinding met 
een computer").

DermaMate 500920020 Versie 1.5 of hoger.

De Waldmann-software biedt o.a. de 
volgende mogelijkheden:
• Afstandsbediening van het apparaat 

via een pc
• Beheer van patiëntgegevens, behan-

delingsschema's en therapiesoorten

Aparte gebruiksaanwijzing in acht ne-
men! 

Voorwaarde: apparaat met ingebouwde 
pc-interface
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Goedgekeurde combinaties

Benaming / Afbeelding Bestelnummer Beschrijving

Glasvezelkabel-
gegevensconverter

Type LWL-2/K/LI

500948010 Voor het verbinden van het apparaat met 
een computer.

Voorwaarde: apparaat met ingebouwde 
pc-interface (opto-interface)

Aanwijzingen voor de aansluiting zie 
aparte montage-instructie. 

Stekkervoeding

Type LWN-2/LCS

500949010

Glasvezelkabel

Type LKS-1/D60, geconfectioneerd

12 m 500950010

24 m 500950020

36 m 500950030

48 m 500950040

60 m 500950050

Leiding serieel

10 m, voor opto-interface
Stekker DB25 - bus DB9

501039019

Adapter serieel

Stekker DB9 - bus DB25

501040010 Voor het verbinden van het apparaat met 
een computer.

PC met RS232-interface (DB25)

Aanwijzingen voor de aansluiting zie 
aparte montage-instructie. 
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Goedgekeurde combinaties

Benaming / Afbeelding Bestelnummer Beschrijving

Adapterstekker

DB9F/RJ45

515237010 Voor het verbinden van het apparaat met 
een computer.

Voorwaarde: apparaat met ingebouwde 
pc-interface (opto-interface)

Gestructureerde bekabeling: gebruik 
van de in het gebouw aanwezige techni-
sche infrastructuur.

Aanwijzingen voor de aansluiting zie 
aparte montage-instructie.

Adapterstekker

DB25M/RJ45 voor opto-interface

515239010

Netwerkkabel

RJ45, 8/8, afgeschermd, patch, 
100 Mbit/s

1 m 572193020

3 m 572193010

Datakabel

RJ45, gekruist, 3 m

572270010

USB-RS232-adapter

Stekker serieel DB9 (male) - 
stekker USB type A, bus powe-
red, kabellengte ca. 100 cm

515228010 Voor het verbinden van het apparaat met 
een computer.

PC met USB-interface

Aanwijzingen voor de aansluiting zie 
aparte montage-instructie. 
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G8

Bijlage

Meetprotocol bestralingssterkte (intensiteit)

Grondbeginsel  WAARSCHUWING

Gevaar door ondeskundige meting!

Ondeskundige meting kan leiden tot onjuiste instel-
lingen van het apparaat en als gevolg daarvan voor 
de patiënt tot onjuiste dosering en gevaar voor ver-
branding!

 ¾ De bestralingssterkte mag alleen door geschoold 
vakpersoneel worden gemeten! 

Volg de aanwijzingen voor de meting van de bestralings-
sterkte in hoofdstuk G6, gedeelte "Meting van de bestra-
lingssterkte" op.

1. Sla de actueel gemeten bestralingssterkte op in de 
besturing van het bestralingsapparaat (zie hoofdstuk 
G5, gedeelte "Passwordfunctie"). 

 WAARSCHUWING! De door het apparaat 
berekende bestralingstijd is alleen dan correct, 
wanneer de opgeslagen "intensiteit" met de 
actueel gemeten bestralingssterkte overeen-
komt.

2. Vul de actueel gemeten bestralingssterkte in het 
"Meetprotocol bestralingssterkte" in.

 OPMERKING: Maak indien nodig kopieën van 
een lege protocolpagina en voeg deze bij de 
gebruiksaanwijzing.
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Meetprotocol bestralingssterkte (intensiteit)

Type UV 100 L SN

Datum

Metende  
 
persoon
(naam,  
handtekening) S

pe
ct

ru
m

La
m

p
ty

p
e

Gemeten 
waarde
(mW/cm²)

Opmerking / 
aanpassing van 
een serie behan-
delingen

Volgende 
meting 
(bedrijfs- 
uren)

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________
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Meetprotocol bestralingssterkte (intensiteit)

Type UV 100 L SN

Datum

Metende  
 
persoon
(naam,  
handtekening) S

pe
ct

ru
m

La
m

p
ty

p
e

Gemeten 
waarde
(mW/cm²)

Opmerking / 
aanpassing van 
een serie behan-
delingen

Volgende 
meting 
(bedrijfs- 
uren)

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________
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Meetprotocol bestralingssterkte (intensiteit)

Type UV 100 L SN

Datum

Metende  
 
persoon
(naam,  
handtekening) S

pe
ct

ru
m

La
m

p
ty

p
e

Gemeten 
waarde
(mW/cm²)

Opmerking / 
aanpassing van 
een serie behan-
delingen

Volgende 
meting 
(bedrijfs- 
uren)

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________
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Meetprotocol bestralingssterkte (intensiteit)

Type UV 100 L SN

Datum

Metende  
 
persoon
(naam,  
handtekening) S

pe
ct

ru
m

La
m

p
ty

p
e

Gemeten 
waarde
(mW/cm²)

Opmerking / 
aanpassing van 
een serie behan-
delingen

Volgende 
meting 
(bedrijfs- 
uren)

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________

__ . __ . __ ______________  UVA
 UVB _______ ____ . ____ _________



G8-6 Versie: H Uitgave: 16-05-2014

Gebruiksaanwijzing - Register 1
UV 100 L | Bijlage | Wat doen wanneer?

Wat doen wanneer?

Probleem Mogelijke oorzaak Verhelpen

Bij het inschakelen: 
- Geen reactie op het 

display.
- Aan/uit-schakelaar 

brandt niet.

Stroomkabel is niet aan-
gesloten.

 X Stroomkabel correct in het stop-
contact steken.

Stroomkabel is defect.  X Een beschadigde stroomkabel 
onmiddellijk loskoppelen van de 
stroomvoorziening en laten ver-
vangen door de fabrikant of door 
vakpersoneel dat geschoold en 
geautoriseerd is door de fabri-
kant!

Spanningsuitval: 
zekering van het stroom-
voorzieningscircuit heeft 
zich uitgeschakeld.

 X Zekering van het stroomvoorzie-
ningscircuit weer inschakelen.

Stopcontact is defect.  X Apparaat op een ander stopcon-
tact aansluiten.

Vervolg zie volgende pagina

 GEVAAR

Verlies van de veiligheid van het apparaat!

Onvakkundig onderhoud of onvakkundige revisie 
heeft het verlies van de veiligheid van het apparaat 
tot gevolg. Uitvoering van werkzaamheden of wijzi-
gingen aan het apparaat door niet door de fabrikant 
geschoold en ongeautoriseerd personeel sluiten ie-
dere aansprakelijkheid door de fabrikant uit!

 ¾ Onderhouds- en revisiewerkzaamheden mogen 
alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of 
door vakpersoneel dat door de fabrikant dienover-
eenkomstig geschoold en geautoriseerd is! 

 ¾ Wijzigingen aan het apparaat zijn niet toegestaan!
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Probleem Mogelijke oorzaak Verhelpen

Een lamp flakkert of is 
helemaal uit.

Lamp steekt niet goed in 
de fitting.

 X Door geautoriseerd serviceper-
soneel laten controleren of de 
lamp er goed in zit.

Lamp is defect.  X Lamp door geautoriseerd servi-
cepersoneel laten vervangen.

Starter van de desbetref-
fende lamp is defect.

 X Starter door geautoriseerd servi-
cepersoneel laten vervangen.

Meerdere lampen flakke-
ren.

Onderspanning  X Stroomspanning laten controle-
ren, eventueel bij de stroomle-
verancier onderspanning mel-
den.

Fluorescentielamp is 
gebroken.

Mechanische inwerking  WAARSCHUWING! Een ge-
broken fluorescentielamp in 
het apparaat kan gevaar door 
een elektrische schok tot ge-
volg hebben. Apparaat los-
koppelen van het stroomnet!

 X Ruimte ventileren, vakkundig 
reinigen en gebroken fluores-
centielamp als klein gevaarlijk 
afval verwijderen, zie hoofdstuk 
G6, gedeelte "Verwijdering". 

Foutmelding van de 
besturing.

Invoerfout  X Als u hulp nodig hebt: Lees het 
desbetreffende hoofdstuk in de 
gebruiksaanwijzing.

 X Voer een mislukte functie 
nogmaals uit met gecorrigeerde 
invoer.

 X Als u de fout niet kunt herstel-
len: Neem contact op met de 
Waldmann-hotline

Vervolg zie volgende pagina
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Probleem Mogelijke oorzaak Verhelpen

Foutmelding van de 
besturing

Functiestoring  X Laat een functiestoring verhel-
pen door geautoriseerd vakper-
soneel.

Indien u een beroep op onze service wilt doen, zijn onze experts voor u bereikbaar:

Zie hoofdstuk G2, gedeelte "Hotline".
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Reserveonderdelenlijst

 WAARSCHUWING

Verlies van de veiligheid van het apparaat!

Het gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderde-
len heeft het verlies van de veiligheid van het appa-
raat tot gevolg en sluit iedere aansprakelijkheid van 
de fabrikant uit!

 ¾ Er mogen alleen originele Waldmann reserveon-
derdelen worden gebruikt!

Reserveonderdeel Type Bestelnr.

UVA-fluorescentielamp zie register 2

UVB-fluorescentielamp zie register 2

Starter voor UV-lampen Electronic Start 300483140

Schroefniet 515146010

Zwenkwiel 515140030
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Afkortingen

AC Alternating Current = wisselstroom

AWMF Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizini-
schen Fachgesellschaften = Duits samenwerkingsverband 
van wetenschappelijke medische vakorganisaties

bijv. bijvoorbeeld

BVDD Berufsverband der Deutschen Dermatologen e.V. = be-
roepsorganisatie van Duitse dermatologen

ca. circa

CEE Commission on the Rules for the Approval of the Electri-
cal Equipment = Internationale Commissie voor de rege-
ling van de keuring van elektrische uitrustingen

CISPR Comité international spécial des perturbations radioélectri-
ques = Internationaal Speciaal Comité voor Radiostoring

DC Direct Current = gelijkstroom

DDG Deutsche Dermatologische Gesellschaft e.V. = Duitse 
dermatologische maatschappij

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. = Duitse instituut 
voor standaardisatie

EMC Elektromagnetische compatibiliteit

etc. et cetera

EU Europese Unie

e.V. eingetragener Verein = vereniging zonder winstoogmerk

Fig. Afbeelding

GUI Graphical User Interface = grafische gebruikersinterface

HF hoogfrequentie

IEC International Electrotechnical Commission = Internationa-
le Elektrotechnische Commissie 

incl. inclusief

LCD Liquid Crystal Display = vloeibaar kristalscherm
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LED Light Emitting Diode = lichtemitterende diode

max. maximaal

MED minimale erytheemdosis

MPBetreibV Medizinprodukte-Betreiberverordnung = medische pro-
ducten - verordening voor exploitanten

MPD minimale fototoxische dosis

MPG Medizinproduktegesetz = wet medische producten

o. a. onder andere

PC Personal Computer

PUVA Fotochemotherapie (psoralen plus UVA)

Red. redactie

resp. respectievelijk

SELV Safety Extra Low Voltage = lage beveiligingsspanning

Uitg. uitgever

UV ultraviolet
Elektromagnetische straling die voor mensen onzicht-
baar is. De UV-straling is in verschillende spectrumgebie-
den ingedeeld, zie UVA, UVB.

UVA Spectrumgebied van de UV-straling
Golflengte: 315 - 380 nm (DIN 5031-7)

UVB Spectrumgebied van de UV-straling
Golflengte: 280 - 315 nm (DIN 5031-7)

VTC Veiligheidstechnische controle 
(in Duitsland geregeld door MPBetreibV)

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstech-
nik e.V. = Duits verband van elektrotechniek elektronica 
informatietechniek

WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment = oude elektri-
sche en elektronische apparatuur
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Glossarium

CoMBi-apparaat Apparaat met twee lamptypen voor de bestraling

Twee spectrumgebieden: UVA en UVB

Mogelijke therapie:
• CoMBitherapie

• Monotherapie

CoMBitherapie Gelijktijdige bestraling met UVA- en UVB-lampen.

Mono-apparaat Apparaat met één lamptype voor de bestraling.

Eén spectrumgebied: UVA of UVB

Mogelijke therapie:
• Monotherapie

Monotherapie Bestraling met lampen van één spectrumgebied.

patiëntoMgeving Gebied waarin een verbinding tot stand kan komen tussen 
de patiënt en delen van het apparaat of tussen een patiënt 
en andere personen die delen van het apparaat aanraken.

Binnen dit gebied mogen geen niet-medische elektrische 
apparaten opgesteld of gebruikt worden (zie hoofdstuk G4, 
gedeelte "Opbouw-bepalingen")!

toepassingsdeel Deel van het apparaat dat bij gebruik volgens de voorschrif-
ten met de patiënt in aanraking komt.

verantwoordelijke organisatie Voor het gebruik en instandhouding van het apparaat ver-
antwoordelijke persoon of onderneming.
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