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Tooteinfo

Käesolevat toodet arendatakse pidevalt edasi. Hoolimata sellest, et me püüame 
alati käesolevat dokumenti värskendada, jätame me endale õiguse muuta 
tehnilisi andmeid ja aparatuuri ilma eelnevalt teatamata.
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Käesolevas kasutamisjuhendis kasutatavad 
kokkulepped

Tingmärgid

Tingmärkide tähendus pakendil, masinal ja/või käesoleval instrumendil on 
järgmine:

Kontrollige kasutamisjuhendist. 

OHT
Võimalik ohuallikas.

OHT
Elektrilöögi oht.

Märgistused

Suurtähtedega on märgistatud tööviisid ja funktsioonid.

Kasutamisjuhend

Käesolev kasutamisjuhend sisaldab olulist teavet, mis on vajalik seadme 
turvaliseks ja tõhusaks kasutuseks. Enne kasutamist uurige põhjalikult 
käesolevat dokumenti ja kõigi protseduuride ajal kasutatavate seadmete 
kasutamisjuhendeid ning kasutage seadmeid vastavalt juhistele. Hoidke seda ja 
kõiki sellega seotud kasutamisjuhendeid turvalises ligipääsetavas kohas. Kui teil 
on antud dokumendis sisalduva teabe kohta küsimusi või kommentaare, võtke 
ühendust Olympusega. 
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Märgusõnad

Käesolevas kasutamisjuhendis on läbivalt kasutatud järgmisi märgusõnu:

HOIATUS
Osutab potentsiaalselt ohtlikule olukorrale, mis juhul, kui seda ei väldita, võib 
põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.

ETTEVAATUST
Osutab potentsiaalselt ohtlikule olukorrale, mis juhul, kui seda ei väldita, 
võib põhjustada kergeid või keskmisi vigastusi. Seda võidakse kasutada ka 
hoiatuseks ohtlike tegevuste ja seadmete võimaliku kahjustuse eest.

NB
Osutab täiendavale kasulikule informatsioonile või soovitustele, mis puudutavad 
aparatuuri praktilist kasutust ning mis on tähtsad seadme sujuvaks talitluseks.

Ettevaatust

ETTEVAATUST
 - Ettevaatust kemikaalide käsitsemisel.  
Enne kemikaalide käsitsemist lugege kindlasti läbi kemikaali ohutuskaardilt. 
Võtke kasutusele nõuetele vastavad ettevaatusabinõud. Kandke alati 
ohutusprille ja kaitsekindaid, et vältida kontakti naha ja silmadega. 
Kokkupuutejärgselt tuleb nahka põhjalikult voolava vee all loputada.

 - EndoDis ja EndoAct on korrosiivse toimega. Vältida sattumist nahale ja silma!
 - Kokkupuutejärgselt peske nahka kohe voolava veega. Eemaldage 
kontamineerunud riided.

 - Juhul kui desinfitseerimisvahendit satub silma, loputage silmi kohe voolava 
veega. Asetage silma peale steriilsest marlist side ja pöörduge silmaarsti 
juurde.

 - Keemilisi aineid (EndoDis, EndoAct, EndoDet) sisaldavate mahuti sisestamisel 
või asendamisel peab olema tähelepanelik, et iga mahuti saaks ettenähtud 
kohale ja õigesti ühendatud (vt lõik 2.8 “Puhasti/desinfitseerija/aktivaatori 
sahtel”). Vastasel juhul kasutatakse aineid vales järjekorras. See võib 
omakorda põhjustada ebapiisavat töötlust või endoskoobi tõsist kahjustumist.
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1 Sissejuhatus

1.1 Palun jätke meelde!

Lugege kasutaja ja seadmete vigastuste vältimiseks enne aparatuuri kasutusse 
võtmist kasutamisjuhend hoolikalt läbi.

NB
 - Endotermodesinfitseerija ETD3 on loodud eranditult käesolevas 
kasutamisjuhendis määratletud rakendusteks. Seadme kasutamine muudel 
otstarvetel on ebasoovitatav ja võib olla ohtlik.

 - ETD3 tohivad kasutada ainult vastava väljaõppega töötajad.
 - On soovitatav, et ETD3 (haigla) operaator tagab ETD3 turvalise kasutuse 
ja hoolduse tagamiseks kogu ETD3-ga töötava personali vastava väljaõppe 
enne ETD3 kasutamist.

 - ETD3 käitlemiseks vajalike kemikaalidega töötav personal peab omama 
väljaõpet kõnealuste kemikaalide ohutuks kasutuseks.

 - On soovitatav, et ETD3 (haigla) operaator viib ETD3 turvalise kasutuse ja 
hoolduse tagamiseks kogu ETD3-ga töötava personali seas läbi regulaarseid 
õppusi. On soovitatav koostada õppustel osalejate nimekiri kinnitamaks, 
et õppustel osalejad on saanud piisava väljaõppe ning neil on põhjalik 
arusaamine ETD3-ga töötamisest.

 - Järgige igas peatükis toodud ETD3 hoiatusi ja ettevaatushoiatusi. Arvestage 
samuti peatükiga 8 “Rikkeotsing”.

Olympus hoolitseb ETD3 paigaldusele järgneva kasutajate väljaõppe eest. Kui 
Te olete huvitatud lisatoest regulaarsetel õppustel, võtke ühendust kohaliku 
Olympuse esindajaga.

Kui Teil on küsimusi käesolevas kasutamisjuhendis käsitletud teemade või 
aparatuuri talitluse või ohutuse suhtes, pöörduge kohaliku Olympuse esindaja 
või lähima Olympuse kontori poole.

1.2 Sihtotstarve

Endotermodesinfitseerija ETD3 on mõeldud järgmiste seadmete automaatseks 
puhastamiseks ja desinfitseerimiseks:

 - kõik ettevõtte Olympus painduvad endoskoobid, mis on loetletud lisaseadmete 
lehel “EDT3 adapterid – ühilduvus”;

 - teiste tootjate painduvad endoskoobid, millele Olympus pakub adaptereid;
 - jäigad Olympuse endoskoobid.

Teiste tootjate painduvate endoskoopide töötlemisel järgige endoskoobi 
vastavaid kasutamisjuhendeid, eriti seoses käesoleva endoskoobi tootja poolt 
väljastatud automaatse töötluse kohta.
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Töödelge uuesti ainult neid painduvaid endoskoope, mille tootja on valideerinud 
automatiseeritud pesur-desinfitseerijates korduvtöötlemiseks. Teiste tootjate 
painduvate endoskoopide töötlemisel Olympuse ETD seadmetes järgige tootja 
töötlemisjuhiseid.

Ärge kasutage masinat muudel otstarvetel kui ainult sihtotstarbeliselt.

1.3 ETD3 PAA: versioonid Basic ja Plus

ETD3 PAA on mõeldud keemiliseks töötlemiseks peräädikhappel (PAA) 
baseeruvate kemikaalidega. Painduvate endoskoopide töötlemiseks ETD3 
PAA-s soovitab Olympus kasutada kemikaale EndoDet (puhastusvahend), 
EndoDis (desinfektant) ja EndoAct (aktivaator). 

Saadaval on kaks erinevat ETD3 PAA mudelit:
 - ETD3 Plus PAA (E04 25 502)
 - ETD3 Basic PAA (E04 25 503)
 - ETD3 Elementary PAA (E04 25 507)

Mudelite ülevaade
EndoID Voolukontroll Flow Control 2 x korv E601 2 x adapter 3STD-GI 2 x adapter 3XMAJ-855

ETD3 Plus PAA + + + + +

ETD3 Basic PAA – – + + +

ETD3 Elementary PAA – – – – –

Märkused
 - EndoID on endoskoobi ja kasutaja automaatseks tuvastamiseks. 
 - Voolukontroll on endoskoobi kanalite korrektse läbivoolu kontrollimise 
toetamiseks.

 - EndoID (tootenr: E04 24 423) ja voolukontrolli Flow Control (tootenr: 
E04 24 422) võib lisada versioonile ETD3 Basic PAA.

 - Käesoleva dokumendi lõigud, mis puudutavad ETD3 Plus PAA erifunktsioone, 
on paigutatud vastavate peatükkide lõppu.

 - ETD3 Elementary PAA on ette nähtud täiendamiseks versiooni ETD3 Basic 
lisapaketiga Expansion Kit 4 endoskoobi jaoks (WD00119A). Lisateabe 
saamiseks lugege täienduskomplekti kasutamisjuhendit.

1.4 ETD3 PAA uuenduskomplekt Upgrade Kit

ETD3 PAA uuenduskomplektiga Upgrade Kit (E04 24 430) saab Olympuse 
hooldusmeeskond uuendada ETD3 GA versiooni ETD3 PAA versiooniks:

 - ETD3 Plus GA (E04 25 500) on võimalik uuendada vastavaks ETD3 Plus PAA 
versiooniks (E04 25 502).

 - ETD3 Basic GA (E04 25 501) on võimalik uuendada vastavaks ETD3 Basic 
PAA versiooniks (E04 25 503).
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1.5 Ühilduvad endoskoobid

Täielikult sukeldatavad painduvad Olympus OES fiiberskoobid, EVIS 
videoskoobid, EVIS EXERA endoskoobid ja nende lisatarvikud on sobilikud 
desinfitseerimiseks PAA-töötlusega (peräädikhape). Lisateavet saate 
lisaseadmete tabelist “EDT3 adapterid – ühilduvus”. Ultrasonic endoskoope 
saab töödelda ETD3-s, kasutades selleks spetsiaalselt ettenähtud korve. 
Jäike endoskoope tohib töödelda ainult spetsiaalselt termotöötluseks mõeldud 
korvides. STD EndoDis ja STD EndoDis Dry programmid ei sobi jäikade 
endoskoopide puhul kasutamiseks. Jäikade endoskoopide töötlemisel 
tuleb kasutada THERMAL DISIN programmi (lugege lõiku 2.12 “Jäikade 
endoskoopide korv (valikuline)”). Detailsema info saamiseks lugege vastava 
korvi kasutamisjuhendit.

ETTEVAATUST
 - Olympus saab tagada ainult Olympuse endoskoopide töötlemise. Kui te 
soovite töödelda ETD3-s mõne muu tootjafirma endoskoope, pöörduge 
küsimustega vastava endoskoobi tootja poole.

 - LF-TP on akutoitega endoskoop. Enne LF-TP töötlemist ETD3-s tuleb aku 
eemaldada. Vastasel juhul võib aku kuumutamine aku võimsust vähendada ja/
või aku lõhata.

Veel infot ühilduvate endoskoopide ja adapterite kohta leiate lõigust 2.7 
“Voolikute ühendamine” ja lisaseadmete tabelist “EDT3 adapterid – ühilduvus”.

1.6 ETD3 eriomadused

 - ETD3 tagab kahe painduva endoskoobi ja lisatarvikute kiire ja tõhusa 
täisautomaatse puhastuse ja desinfitseerimise ühe tööprotsessi käigus.

 - ETD3 on varustatud täielikult automatiseeritud lekketestriga koos integreeritud 
ülerõhuklapiga vastavalt standardile DIN EN ISO 15883.

 - Kemikaalide koguseid jälgitakse kvantitatiivselt doseerimiskontrolli abil.
 - ETD3 on varustatud alumist pritsimiskätt jälgiva pritsimiskäe pöördliikumise 
jälgimise süsteemiga pesuruumi sees.

 - Mikroelektrooniline juhtseade (Profitronic) tagab täisautomatse juhtimise ja 
jälgimise.

 - ETD3 on varustatud elektromagnetilise ukse siselukuga (ETT), mis tagab, et 
pesuruumi ust ei ole võimalik desinfitseerimisprotsessi käigus avada.

 - ETD3 on varustatud UV (ultraviolett) seadmega, mis tagab, et masinasse 
siseneb vaid desinfitseeritud vesi.

 - Kuuma õhu kasutamine võimaldab kiiret kuivatamist.
 - Termiline desinfitseerimisprotsess, mille otstarbeks on jäikade endoskoopide 
termiline desinfitseerimine spetsiaalselt selleks loodud kaasaskantavas MIC 
injektorseadmes (E 450).

 - ETD3 on varustatud automaatse endoskoobi tuvastamisseadmega (EndoID, 
ETD3 Plus).

 - ETD3 on varustatud automaatse kasutaja tuvastamisseadmega masina 
kasutaja tuvastamiseks (EndoID, ETD3 Plus).

 - ETD3 on varustatud automaatse endoskoobi kanalite voolukontrolliga Flow 
Control (seade kanalite läbivoolu jälgimiseks, ETD3 Plus).

 - ETD3 on varustatud TCP/IP liidesega (internetiliides) sidusdokumentatsiooni 
otstarbel ENDOBASE III juures (EndoID, ETD3 Plus).
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1.7 Kasutustingimused 

VOOLUVARUSTUS
400 V*

Pinge
Sagedus
Pingekõikumised
Voolutarbimine

400 V/3N AC
50 Hz
±10 %
9,2 kW 

VOOLUVARUSTUS
230 V*

Pinge
Sagedus
Pingekõikumised
Voolutarbimine

230 V/AC
50 Hz
±10 %
6,7 kW 

ÜMBRITSEVAD 
KASUTUSTINGIMUSED

Ümbritsev temperatuur
Suhteline õhuniiskus

25 °C (+/-5 °C), lühiajaliselt 35 °C
30-85 % 

VEEVARUSTUS Soe vesi/külm vesi
(joogivee kvaliteet**)
Vee rõhk
 

Voolukiirus
Veekulu programmi kohta
Auru kondensaatorvesi
Voolukiirus
Tsirkulatsioonipumba võimsus 
(Qmaksimaalne)
Müratase

Soe vesi (30 °C maksimaalselt) või külm vesi

1–10 baari (standardseadistus), 
kui <2,2 baari => pikem sissevooluperiood; kasutage vähendamiskorki,  
kui on < 2 baari, võtke ühendust Olympuse teeninduskeskusega 
7,5 l/min
STD ENDODIS: 51,5 l, THERMO DISIN: 48 l
külm vesi
4 l/min
400 l/min 

67,1 dB (A) (autonoomne seade)
54,9 dB (A) (integreeritud seade) 

* Tsükli ajad on 230 V puhul veidi pikemad kui 400 V juures.
** Veenduge, et vesi vastab Euroopa Liidu joogivee direktiivile 98/83/EÜ. 
Võtke veest regulaarsete intervallidega 1-liitrine proov ning laske seda testida 
kvalifitseeritud töötajal vastavalt alltoodud tabelile. Testid 1 ja 2 tuleb läbi viia 
filtreerimise teel.

1. Escherichia coli (E. coli) 0 PMÜ/100 ml

2. Enterokokid 0 PMÜ/100 ml

ETTEVAATUST
On oluline, et ülalkirjeldatud kasutustingimustest sujuva, katkestusteta (nt 
ebapiisava veevarustuse tõttu) talitluse tagamiseks ja seadme kahjustuste 
vältimiseks rangelt kinni peetaks.

1.8 Ettevaatusabinõud ja hoiatused

Pöörake enne ETD3 kasutamist tähelepanu järgmisele:

HOIATUS
EndoDis desinfektandi mahutist väljapääsemisel eralduvad aurud, mis on 
tervisele kahjulikud. Kui seadme kasutamise ajal esineb ebatavaline tugev 
lõhn, siis ärge enam seadet kasutage. Vajadusel tühjendage ruum inimestest ja 
õhutage tuba põhjalikult. Võtke ühendust ettevõtte Olympus teenindusega.

ETTEVAATUST
 - ETD3 ei tohi puhastamise eesmärgil veega pritsida.
 - Ärge toetuge ega istuge lahtisele uksele, ETD3 võib ümber kalduda või viga 
saada.
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 - Vesi pesuruumis ei sobi joomiseks.
 - Pesuruumi vahetükke tohib kasutada ainult juhistele vastavalt.
 - Vältige kütteelementide puudutamist ETD3 avamisel kohe pärast 
töötlemistsüklit (põletusoht).

 - Välisseadmete ühendamisel jadaliidese (RS-232) või Etherneti (TCP/IP) külge 
kasutage ainult Olympuse poolt levitatavaid liidesekaableid.

 - Optimaalsete puhastus- ja desinfitseerimistulemuste saamiseks on soovitatav 
ETD3 regulaarne hooldamine.

 - Desinfektsiooniprogrammides olevaid puhastus- ja desinfitseerimisstandardeid 
tuleb kasutaja poolt korrapäraselt valideerida. Protsessi tuleb regulaarselt 
termoelektriliste, keemiliste või bioindikaatorite abil jälgida ning kõik see tuleb 
täielikult dokumenteerida.

 - ETD3 ei ole mõeldud merenduslikuks kasutuseks ega kasutuseks 
transpordivahendites, nagu autoelamutes, lennukites jne. Siiski on seda 
võimalik kohandada selliseks kasutuseks juhul, kui seade paigaldatakse riski 
vähendamiseks vastava kvalifikatsiooniga mehaaniku poolt.

 - See masin ei ole mänguasi! Vigastusohu vältimiseks ärge lubage kunagi lastel 
masina läheduses mängida või seda juhtida.

 - Olge teravaotsaliste esemete sorteerimisel ja ETD3-e asetamisel ettevaatlik, 
et te ei vigastaks iseennast ja/või ohustaks teisi.

 - Kasutage ETD3 juures ainult Olympuse originaallisatarvikuid. Konsulteerige 
nimetatud varustuse tüübi ja tellimise suhtes Olympusega.

 - Tootjafirmat ei saa pidada vastutavaks masina ebaõigest kasutamisest tingitud 
vigastuste eest.

 - Vigane ETD3 või lekkiv ETD3 on turvaoht. Lülitage kohe elektrivarustus välja 
ja kutsuge Olympuse tehnik.

 - Pange tähele, et ETD3 võib olla kontamineerunud vere ja/või teiste vedelikega 
ja see tuleb enne hävitamist saastest puhastada.

 - Enne vana ETD3 utiliseerimist tehke see kasutuskõlbmatuks. Eemaldage 
seade elektrivõrgust, lõigake juhe ETD3 lähedalt küljest ära ja eemaldage 
pistikupea juhtme küljest. Keskkonna- ja ohutusalastel põhjustel kontrollige, 
et ETD3 oleks täielikult tühjendatud võimalikust jääkveest ja puhastus- 
või desinfitseerimisainest. Jälgige ohutusnõudeid ja kandke kaitseprille 
ja -kindaid. Tehke ukse lukk kasutuskõlbmatuks, et lapsed ei saaks end 
kogemata sisse lukustada. Seejärel tehke vajalikud korraldused ETD3 ohutuks 
utiliseerimiseks.

 - Seadme üldine kaitsesüsteem võib kahjustuda, kui seadet kasutatakse 
käesolevas dokumendis mittetoodud viisil.

 - Seadme elektriohutus tagatakse vaid juhul, kui seade on ühendatud 
kohalikele eeskirjadele vastava kaitsva maandussüsteemiga. Kontrollige 
kindlasti maandussüsteemi. Kahtluste korral võtke elektrisüsteemide 
kontrollimiseks ühendust eksperdiga.

 - Käesolevat seadet kasutav personal peab olema koolitatud enne seadme 
kasutamist. Koolitusi tuleb läbi viia regulaarselt. Seadme kasutamine vastava 
väljaõppeta personali poolt on rangelt keelatud.

 - Tootjafirmat ei saa pidada vastutavaks käesolevate hoiatus- ja ohutusjuhiste 
eiramisest tingitud vigastuste eest.

 - Asetage ETD3 seadmesse ainult roostekindlaid esemeid.
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1.8.1 Asukoht

HOIATUS
ETD3 ei tohi paigaldada aladele, kus elektromagnetilised interferentsid võivad 
tekitada potentsiaalset ohtu.
Ärge paigaldage ETD3 plahvatusohtlikele või väga külmade tingimustega 
aladele.

ETTEVAATUST
Tagada tuleb ümbritsevad kasutustingimused, vt lõik 1.6 “Kasutamistingimused”, 
või ETD3 asukoha piisav ventilatsioon.

1.8.2 Toote usaldusväärsus

ETTEVAATUST
Olympus on Olympuse endoskoopide töötlemisel hoolikalt kontrollinud 
materjalide sobivust ja hügieenilist tõhusust. Olympus saab tagada ainult 
Olympuse endoskoopide töötlemise. Kui te soovite töödelda mõne muu 
tootjafirma endoskoope, pöörduge küsimustega vastava endoskoobi tootja 
poole.

NB
Ette võib tulla juhtelementide ja/või toitepistikute värvuse muutumist, kuid need 
ei põhjusta endoskoobi talitlushäireid. Olympus ei vastuta värvimuutuste eest.

Tootja võtab endale vastutuse selle aparatuuri ohutuse, usaldusväärsuse ja 
jõudluse suhtes ainult alljärgnevatel juhtudel.
 - Paigaldus/kokkupanek, laiendamine, ümberhäälestused, muudatused või 
remondid on teostatud ettevõtte Olympus poolt volitatud tehnikute poolt.

 - Elektri- ja sanitaarvarustus ruumis, kuhu aparatuur paigaldatakse, vastavad 
asjakohastele standarditele või Saksa ühenduse VDE (Saksa elektrotehnikute 
ühendus) ja Saksa ühenduse DVGW (gaasi- ja veeküsimuste ühendus) 
Euroopa vastete määrustele ning sellistele paigaldustele esitatavatele 
kohalikele nõuetele.

 - Aparatuuri kasutatakse vastavalt käesolevas dokumendis antud juhistele.
 - Kasutatakse ainult käesolevas kasutamisjuhendis nimetatud puhastus- ja 
desinfitseerimisvahendeid.

 - Kraanivesi on ETD3-s kirjeldatud soolade abil juhistele vastavalt 
pehmendatud. Vesi peaks olema joogivee kvaliteediga ning vastama 
Euroopa joogivee kvaliteedi direktiivile. Suur rauasisaldus võib põhjustada 
taastöödeldud instrumentidel ja seadmel rooste tekke. Kui kloriidisisaldus 
ületab 100 mg/l, suureneb töödeldud instrumentide ja ETD3 kambri 
roostetamise oht järsult.

 - Kasutustingimused vastavad spetsifikatsioonitabeli nõuetele peatükis 9 
“Tehnilised andmed”.

ETTEVAATUST
Puhastamise ja desinfitseerimise korrektse standardile vastavuse peab tagama 
kasutaja. Puhastus- ja desinfitseerimisprotsess tuleb valideerida vastavalt 
standardi EN ISO 15883-4 või teiste sobivate meetoditega. Tagada tuleb 
korrektne töötlemine ning testi tulemused tuleb dokumenteerida.
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2 Seadme kirjeldus

2.1 Standardkomponendid

ETD3 tarnitakse allpool näidatud lisatarvikutega.
Võrrelge kõiki pakis leiduvaid esemeid komponentidega joonisel 2.1.
Kontrollige, et ükski ese poleks vigastatud. Kui instrument on viga saanud, mõni 
osa on kadunud või teil on tekkinud küsimusi, ärge kasutage instrumenti; võtke 
kohe ühendust ettevõttega Olympus. 
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2.1.1 ETD3 Plus PAA, ETD3 Basic PAA

Joonis 2.1. ETD3 lisatarvikud

1) Standardne voolikukomplekt
2) Lehter regenereerimissoola uuesti täitmiseks
3) Kasutamisjuhend
4) Kuuskantvõti (2 tk, 7 mm/10 mm)
5) Üks komplekt vahetustihendeid voolikukomplekti jaoks
6) Jämesõel
7) Peenfilter
8) Pinnasõel/mikropeensõel
9) Jämefilter 1
10) Kleepsildid
11) Pisidetailide korv
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2.1.2 ETD3 Elementary PAA

Joonis 2.2. ETD3 lisatarvikud

1) Lehter regenereerimissoola uuesti täitmiseks
2) Kasutamisjuhend
3) Jämesõel
4) Peenfilter
5) Pinnasõel/mikropeensõel
6) Jämefilter 1
7) Kleepsildid
8) Pisidetailide korv
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2.2 Valikulised komponendid

Järgnevaid valikulisi detaile on võimalik kasutada koos ETD3 seadmega ning 
neid on võimalik eraldi osta.
 - Voolikukomplektid (täpsema info saamiseks vt lõiku 2.7 “Voolikute 
ühendamine” ja lisaseadmete tabelit “EDT3 adapterid – ühilduvus”)

 - Operatiivne korv (E450) (tootenr: E04 24 427)
 - Ultraheliendoskoopide korv (tootenr: E04 24 428)
 - Termoprinter (tootenr: WD00113A). Saadaval ainult seadme ETD3 Plus jaoks.
 - Sildikomplekt EasyCoder 75 mm (tootenr: E04 24 415). Saadaval ainult 
seadme ETD3 Plus jaoks.

 - ISDN-i ruuterikomplekt ETD3 seadme jaoks (tootenr: E04 24 449). 

ETD3 Plus on võimalik liita haigla võrgu kaudu Endobase'iga välistel 
personaalarvutitel. Välised personaalarvutid peavad olema kooskõlas IEC 950 
ja EN 60950-ga. Valikuliste komponentide kohta uurige Olympuse kohalikult 
esindajalt.
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2.3 ETD3 ehitus

Joonis 2.3. ETD3 ehitus

1) Kasutaja ID antenn (aktiivne ainult ETD3 Plus juures)
2) Pesuruumi uks
3) Kuivati (asub sahtli taga)
4) Hoiusahtel EndoDet (puhastusaine), EndoAct (aktivaator) ja EndoDis 

(desinfektant) jaoks
5) ETD3 juht- ja kuvaripaneel



19

EndotermodesinfitseerijaW7071481

2.4 ETD3 juht- ja kuvaripaneel

Juht- ja kuvaripaneel sisaldab kõiki ETD3 juhtimiseks vajalikke funktsioone. Näit 
näitab ETD3 hetkelist tööstaatust.

Joonis 2.4. Juht- ja kuvaripaneel

1) Toitelüliti
2) Juhtpaneel
3) Näidik
4) Programmi valimise lüliti
5) Endoskoobid on desinfitseeritud (kui lambike süttib)
6) Masin vajab hooldust (kui lambike süttib)
7) Viga (kui lambike süttib)
8) Masin on sisse lülitatud ja kasutusvalmis (kui lambike süttib)
9) Seiskamisnupp
10) Käivitusnupp
11) Ukse avamise nupp
12) Funktsiooniklahvid (-/+)
13) Funktsioonivõtmed (VASAK/PAREM)
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Lambid 5 kuni 8 eelmisel leheküljel tähistavad järgmist:

5. DESINFITSEERIMISE lamp (roheline):
DESINFITSEERIMISE lamp süttib eduka desinfitseerimisprogrammi läbimise 
lõpus.

6. HOOLDUSE lamp (kollane):
HOOLDUSE lamp süttib selleks, et anda märku hooldustöö vajadusest. Näidikul 
on vajalik töö täpsemalt määratletud (vt peatükk 8 “Rikkeotsing”).

7. TALITLUSHÄIRE lamp (punane):
TALITLUSHÄIRE lamp süttib ETD3 talitlushäire korral. Näidul on talitlushäire 
täpsemalt määratletud (vt peatükk 8 “Rikkeotsing”).

8. TÖÖ lamp (valge):
TÖÖ lamp süttib ETD3 sisselülitamisel. Värv ja sümbol tähendavad: 
kasutusvalmis.

ETD3 on töökorras, kui toitelüliti on sisse (ON) lülitatud ja läbi on viidud lühike 
süsteemi kontroll (SYSTEMCHECK).
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2.5 Pesuruum

Pesuruum koosneb järgmistest osadest.

Joonis 2.5. Pesuruum

1) Toitetuubi adapter vee tsirkulatsiooniks korvi
2) Pritsimiskäe toruotsad pesuruumi laes
3) Kaetud apertuur küljele avanevate väljalaskeavadega sooja ja niiske auru 

väljapääsuks aurukondensaatorisse
4) Kuuma õhu sissevool kuivatist pesuruumi ja endoskoobi korvi
5) Pritsimiskäe toruotsad pesuruumi põrandal koos pritsimiskäe pöördliikumise 

jälgimise süsteemiga
6) Veevarustuse sisselaskeavad korvi
7) Pesuruumi antenn EndiID jaoks (ainult ETD3 Plus seadmel)
8) Lekketestri toitetuubid
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2.6 Korv painduvate endoskoopide jaoks

Painduvate endoskoopide korv koosneb kolmest moodulist.
 - Moodul 1: alumise endoskoobi sisend (E601)
 - Moodul 2: ülemise endoskoobi sisend (E601)
 - Ratastega baasmoodul, mis on varustatud kõigi moodulite 1 ja 2 jaoks vajalike 
tarvikutega (E600).

ETD3 standardsesse tarnekomplekti kuulub korv, mis koosneb moodulitest 
E600 ja E601 (kaks tükki) ning mis aitab korraga töödelda kahte painduvat 
endoskoopi. Korv on varustatud kõigi standardsete painduvate endoskoopide 
jaoks vajalike vahendite ja tarvikutega. Erinevate rakenduste adaptereid 
on võimalik eraldi tellida. Eri tüüpi endoskoopidele mõeldud spetsiaalseid 
korvihoidjaid (nt ultraheliendoskoopide korv; tootenr: E04 24 428) on võimalik 
eraldi tellida. ETD masinate korvid on kuluvad tarvikud. Neid tuleb regulaarselt 
kontrollida ning regulaarsete intervallidega välja vahetada. 
Ärge vahetage korvidega baasmoodulit teiste ETD masinate korvide vastu.
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Joonis 2.6. Painduvate endoskoopide korv

1) – 3) Ülemise endoskoobi 1 ühendamisvoolikud
4) – 6) Alumise endoskoobi 2 ühendamisvoolikud
7) Baasmoodul (E600)
8) Moodul 1: alumise endoskoobi sisend (E601)
9) Moodul 2: ülemise endoskoobi sisend (E601)
10) Elevaatorikanali ühendus (punane)



24

Endotermodesinfitseerija W7071481

2.7 Voolikute ühendamine

Ühendusvoolikud ühendavad erinevaid endoskoobi kanaleid endoskoobi korviga 
endoskoobi kanalite sisemise pinna põhjaliku puhastamise, desinfitseerimise ja 
kuivatamise tagamiseks (vt joonis 2.6).
Kindlustage, et ühendusvoolikud ei oleks keerdus, kui endoskoobikanalid on 
voolikutega ühendatud.
Kaasasolevat standardset ühendusvoolikut kasutatakse gastrointestinaaltrakti 
OES fiiberskoopide ja EVIS videoskoopide ühendamiseks (välja arvatud 
GIF-2T10/20; 2T 160).
Erinevat tüüpi endoskoopidele on saadaval vastavad endoskoobi adapterid.
Tabel lisaseadmete lehel “EDT3 adapterid – ühilduvus” annab ülevaate erinevat 
tüüpi adapteritest, mida Olympuse turustab.

Joonis 2.7. Standardne ühendusvoolik

Järgmised adapterid kuuluvad ETD3 standardsesse tarnekomplekti.

Toode Tootenumber 

3STD GI E0424448 

3XMAJ-855 E0424447 

3XMB-109 E0424446
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2.8 Puhastusvahendi/desinfektandi/aktivaatori sahtel

Sahtel pakub ruumi pesuaine, aktivaatori ja desinfitseerimisvahendi mahutite 
hoidmiseks. Kasutajad peavad tagama, et mahutid oleksid paigutatud sahtlisse 
õiges asendis. Sellele osutab eriotstarbeline värvikood. Roheline mahuti 
(EndoDet/puhastusvahend) tuleb asetada rohelise kleeplindiga märgistatud 
kohale. Must mahuti (EndoAct/aktivaator) tuleb asetada musta kleeplindiga 
märgistatud kohale. Valge mahuti (EndoDis/desinfitseerimisvahend) tuleb 
asetada kohale, kus imemispiik on ühendatud sahtli külge. Rohelise korgiga 
imemispiik tuleb asetada rohelise mahuti ja musta korgiga imemispiik 
musta mahuti juurde (vt ka peatükk 3.3 “Ettevalmistused puhastus- ja 
desinfitseerimisvahendite ja aktivaatorite kasutamiseks”).

ETTEVAATUST 
Ebaõige desinfektsiooni risk
Kui mahutid on paigutatud vales järjekorras, siis toimige järgmiselt:
• Vahetage mahutid ja pange need õigesse asendisse (vt joonis 2.8). 
• Kemikaalide eemaldamiseks imupiikidest käivitage programmid DOSFILL 

CLEANER (9) ja DOSFILL ACTIVAT (10).

Joonis 2.8. Kemikaalisahtel

1) EndoDis (valge mahuti)
2) EndoAct (must mahuti)
3) EndoDet (roheline mahuti)
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2.9 Kuivati

Joonis 2.9. Kuivati

Kuivati imeb ruumist õhku. Õhk filtreeritakse, kuumutatakse ja juhitakse edasi. 
Õhk tõmmatakse sisse turbopuhuri abil läbi jämefiltri ning puhutakse läbi 
radiaatori läbi HEPA-filtri. Seejärel juhitakse kuumutatud õhk torustikku mööda 
pesuruumi. Kuivati asub juhtpaneeli all ning sellele pääseb ligi, kui avada 
puhastusaine, aktivaatori ja desinfitseerimisvahendi sahtel.
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2.10 Seadme tagakülg

Joonis 2.10. ETD3 tagantvaade

1) Õhutoru õhu juhtimiseks kuivatist pesuruumi
2) Voolukontrolli Flow Control andur (ETD3 Plus)
3) Töötluskemikaalidega varustamise torud
4) Aurukondensaatori tühjendusvoolik
5) Pesuruumi tühjendusvoolik
6) Aurukondensaatori veevarustus
7) Töötlusvee veevarustus
8) Elektritoide
9) Aurukondensaator
10) DVGW poolt heaks kiidetud vee-eraldaja

2.11 UV-seade

ETD3 on varustatud uudse efektiivse disainiga UV-seadmega kogu siseneva 
vee UV-valgusega desinfitseerimiseks. ETD3 PAA versiooni puhul täiendab 
UV-valgusega desinfitseerimist väikeses annuses (10 mg/l) PAA lisamine 
sisenevasse vette. Selline PAA annus on patsientidele ja kasutajatele ohutu, 
kuid suurendab UV-valgusega desinfitseerimise tõhusust. UV-seade annab 
hooldustööde vajadusel näidul hoiatusteate.
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NB
UV-seade lülitub pikkadel kasutuseta perioodidel (ootel oleku perioodidel) 
automaatselt välja ning lülitub töötluse käigus automaatselt sisse. Nii 
pikendatakse UV-lambi eluiga.

2.12 Jäikade endoskoopide korv (valikuline)

Jäikade endoskoopide ja kuumakindlate toodete töötlemiseks tuleb kasutada 
spetsiaalset eriotstarvelise kodeeringuga (ID) korvi (vt joonist 2.11).

Küsige detailsemat infot E450/jäiga korvi kohta kohaliku Olympuse müüja käest 
(tootenr: E04 24 427).

Joonis 2.11. Jäikade endoskoopide korv (E450)

1) Magnetiline korvi kodeering

ETTEVAATUST
STD ENDODIS ja STD ENDODIS DRY programmid ei sobi jäikade 
endoskoopide puhul kasutamiseks. Jäikade endoskoopide töötlemisel tuleb 
kasutada programmi THERMAL DISIN.
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NB
 - Töötlemist kõrgematel temperatuuridel kui 60 °C saab alustada vaid siis, kui 
ETD3 on tuvastanud magnetilise korvi kodeeringu.

 - Kaasaskantavaid seadmeid, mooduleid ja vahetükke tohib kasutada ainult 
sihtotstarbeliselt. Õõnsaid instrumente tuleb puhastada põhjalikult nii seest kui 
väljast.

2.13 Endoskoobi tuvastamine; EndoID (ETD3 Plus PAA)

Töötlemise tulemuste ja parameetrite dokumenteerimiseks on vajalik 
kasutajate ja endoskoopide tuvastamine. Selle tuvastamise ja töötlemise 
dokumenteerimise viib läbi EndoID.
EndoID baseerub transponderi tehnoloogial.

Endoskoopide transponder
Transponderid talletavad ID-numbreid mille EndoID antennid tavatalitluse käigus 
ära tunnevad.

Endoskoobid on varustatud spetsiaalsete transponderitega. Nimetatud 
transponderid tuleb Olympuse tehniku poolt enne kasutamist endoskoobi külge 
kinnitada.

Joonis 2.12. Transponder endoskoobi valgusjuhi konnektori küljes

1) transponder
2) valgusjuhi konnektor

ETTEVAATUST
Transpondereid tohivad endoskoopide külge paigaldada ainult Olympuse 
tehnikud. 
Pärast transponderi endoskoobi külge paigaldamist ei tohi seda enam 
eemaldada. 

Transponderis sisalduv ID informatsioon loetakse antennide poolt välja niipea, 
kui transponder pesuruumi sisekülje antenni läheduses tuvastatakse. ETD3 
Plus sisaldab kahte erinevat tüüpi antenne.
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Pesuruumi antenn
Neid antenne kasutatakse endoskoopide valgusjuhi konnektorite külge 
kinnitatud transponderite automaatseks tuvastamiseks.

Joonis 2.13. Pesuruumi alumine antenn

1) Pesuruumi alumine antenn

Kasutaja transponder
Kasutaja ID-kaart, mis sisaldab kasutaja transponderit, sisaldab kogu 
kasutajainfot, mis on vajalik ETD3 Plus poolt identifitseerimiseks (vt joonis 2.14). 
Kasutaja ID-kaardi saab Olympuse käest.

Kasutaja antenn
Pesuruumi ukse ülemises osas asuv kasutaja antenn tuvastab ETD3 Plus 
kasutaja (vt joonis 2.14). Kasutaja ID-d kasutatakse ka uute endoskoopide või 
teenindusest tagasi toodud endoskoopide skaneerimiseks. Detailsema info 
saamiseks lugege lõiku 3.5.6 “Menüü SERVICE RETURN”.

Joonis 2.14.

1) Kasutaja ID-kaart



31

EndotermodesinfitseerijaW7071481

Sisemine andmebaas
Enne EndoID esmakordset kasutamist tuleb endoskoopide ja kasutajate 
andmed sisestada seadme sisemisse andmebaasi (vt lõik 3.5 “EndoID 
andmebaas (ETD3 Plus PAA)”).

Töötlusandmeid on võimalik välise printeriga siltidele välja printida. Iga 
endoskoobi kohta on võimalik välja printida üks või kaks silti. Olympus soovitab 
kasutada termoprinterit (tootenr: WD00113A). Printer ei kuulu standardsesse 
tarnekomplekti, kuid seda on võimalik eraldi juurde osta.

Töötlusraportid
ETD3 pakub töötlusprotokollide käitlemiseks kahte võimalust.
Protokolle on võimalik printida isekleepuvatele siltidele, kui ETD3 Plus 
on ühendatud sildiprinteriga (vt joonis 2.15). Olympus soovitab kasutada 
termoprinterit (tootenr: WD00113A).
Töötlusraporteid on samuti võimalik kanda üle ja talletada ENDOBASE III-s, 
tingimusel et nii ETD3 Plus kui ka ENDOBASE III on mõlemad vastavalt 
häälestatud.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks pöörduge Olympuse poole.

Joonis 2.15. Sildiprinter

Siltide printimine
Kui töötlustsükkel on lõpetatud, koostab ETD3 Plus, tingimusel et sildiprinter on 
ühendatud, väljatrükid, mis sisaldavad kasutaja/õe nime, endoskoobi tüüpi, ETD 
tüüpi ning töötlusandmeid. Väljatrükke on võimalik käidelda erinevalt. See sõltub 
peamiselt endoskoopia osakonna kohalikust organisatsioonist ning patsiendi- ja 
töötlusandmete käitlemise korrast. ETD3 väljatrükkide puhul ei ole tingimata 
vaja järgida allpool toodud soovitusi dokumentatsiooniks. Te võite leida, et 
alljärgnevad soovitused on abiks Teie enda dokumentatsiooni võimaluste 
leidmisel.
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Väljatrüki näidis

Prot-No: 347 

USER: J EPPE 

ENDOSCOP GIF-160 seerianr 000001 

ETD-TYPE ETD3 

04.12.03 ETD3 0000000 

12:04:14 STD ENDODIS 

12:06:15 LT 1 OK 2 OK 

PRECLEANING I

12:08:29 FLOW 1 OK 2 OK 

12:08:36 -- C/00:30 

CLEANING 

12:11:37 CLEANER 30 C/0.60 % 

12:15:01 35 C/03:00 

DISIN 

12:18:24 ACTIVATOR -- C/1.20 % 

12:18:37 DISIN --/1.20 % 

12:23:45 35C/05:00 

RINSING II 

12:26:19 FLOW 1 OK 2 OK 

12:26:55 -- C/01:00 

FINAL RINSE

12:30:09 -- C/01:00 

12:31:09 DISINFECTED 

12:31:09 END

Joonis 2.16. Töötlusprotokolli näidis

Rida 1:
see rida näitab protokolli numbrit. EndoID talletab sisemises andmebaasis 
kuni 100 töötlusprotokolli. Kui talletatakse rohkem kui 100 töötlusprotokolli, 
kirjutatakse vanimad protokollid automaatselt üle. 

Rida 2:
see rida näitab endoskoobi ETD3 Plus seadmes töödelnud kasutaja nime.

Rida 3:
see rida näitab töödeldud endoskoobi tüüpi ja seerianumbrit. 

Rida 4:
see rida näitab kasutatava ETD tüüpi ja seerianumbrit. 

Rida 5 ja edasi:
see ja järgmised read näitavad töötlustsükli aega ja arengut.
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Mõiste DISINFECTED
Proovi väljatrükis toodud mõiste DISINFECTED (desinfitseeritud) tähendab, 
et saavutatud on sellised töötlusparameetrid, mis olid ETD3 protsessi jaoks 
määratud. Lisaks sellele peab kasutaja veenduma, et nõutud manuaalsed 
etapid (manuaalne eelpuhastus, endoskoobi sisestamine korvi, adapterite 
ühendamine, läbitavuse kontrollimine enne ja pärast töötlemist jne) on tehtud 
käesolevas dokumendis toodud juhiste ja endoskoobi kasutamisjuhendi 
kohaselt.

Ühendus ENDOBASE III-ga
ETD3 on võrgukasutusvõimalusega, seega on seda võimalik ühendada 
välise endoskoopia andmebaasiga, nagu näiteks OLYMPUS ENDOBASE III. 
ENDOBASE III-s talletatud andmeid on võimalik teha kättesaadavaks ETD3 
kaudu, tingimusel et mõlemad süsteemid on vastavalt häälestatud. Sellisel juhul 
ei ole manuaalne sisestus EndoID andmebaasi vajalik.

Kui mõlemad süsteemid on vastastikku seostatud, on võimalik andmeid 
sisestada, muuta ja kustutada nii EndoID kui ka ENDOBASE III kaudu. 
Informatsioonivahetus toimub pidevalt, nii et uusimad andmed on alati 
kättesaadaval mõlema süsteemi kaudu.

ETTEVAATUST
EndoID ja ENDOBASE III vastastikust seostamist tohivad läbi viia ainult 
Olympuse tehnikud.

Töötlusraportid ENDOBASE III-s
Kasutades ETD3 Plusi ühenduses ENDOBASE III-ga ei ole töötlusraportite 
printimine vajalik. EndoID kannab kõik töötlusraportid ENDOBASE III üle.
Kui läbivaatuseks valitakse endoskoop, ühendab ENDOBASE III töötlustsüklite 
läbimise raporti automaatselt läbivaatuse raportiga ning seega patsiendi 
haiguslooga.
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Joonis 2.17. Patsiendi haiguslugu programmis ENDOBASE III näitamas 
endoskoobi töötlemise läbimist

2.14 Voolukontroll Flow Control (ETD3 Plus PAA)

Voolukontroll Flow Control on ETD3 Plusi seade. Seda on võimalik kasutada 
ainult koos automaatse EndoID funktsiooniga.

Voolukontrolli Flow Control süsteem on varustatud järgmiselt:
 - kuni 3 sõltumatut vooluandurit iga endoskoobi jaoks ETD3 Plus seadmes;
 - üks eraldi rõhuandur elevaatorikanali uhtmiseks.

Vooluandurid toetavad endoskoobi kanalite läbivoolu kontrollimist töötlustsükli 
eriotstarbeliste töötlusfaaside ajal. Endoskoobi kanalisüsteemid on:
 - õhu-/veekanalisüsteem
 - aparaadi-/aspiratsioonikanalisüsteem
 - abiveekanal
 - elevaatorikanal (nt duodenoskoop)

Flow Control kannab mõõdetud vooluandmed EndoID-sse üle. Seal 
analüüsitakse andmeid ning kasutajat informeeritakse ETD3 Plus näidul sellest, 
kas:
kõik ühenduslülid/adapterid on korrektselt endoskoopi asetatud;
läbi kanalisüsteemide on liikunud piisavas koguses töötlusvedelikku.
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NB
 - Vaht võib vooluanduri funktsiooni ning ETD masina õiget talitlust halvendada. 
Tagage, et ETD masina pesuruumi ei viida ühtegi eeltöötluse puhastus- või 
desinfitseerimisvahendit.

 - EndoID poolt tundmatute endoskoopide kanalite läbivoolu korrektsust ei 
näidata. Siiski on endoskoopide töötlemine ETD3 Plusis võimalik.

ETTEVAATUST
Automaatne voolukontrolli Flow Control seade ei kõrvalda kasutaja kohustust 
hoolikalt kontrollida endoskoope ja korrigeerida endoskoopide ühendusi ETD3 
seadmega enne ja pärast nende töötlemist seadmes ETD3 Plus. Järgida tuleb 
talitluse juhtimist vastavalt endoskoopide töötlusjuhistele.
Endoskoobi esmakordsel töötlemisel ETD3 Plus seadmes talletatakse 
automaatselt voolu referentsandmed. Kontrollige seetõttu iga endoskoopi 
enne esimest töötlustsüklit ETD3 Plusis ning kontrollige kõigi adapterite õiget 
paigaldust.

Joonis 2.18. Elektroonilised andurid näitavad kanalite läbivoolu 
(skemaatiline vaade)

1) Elektroonilised vooluandurid

Juhul kui Flow Control ajal ilmub ETD3 Plus näidikule veateade, talitage 
järgmiselt.



36

Endotermodesinfitseerija W7071481

Veateade võib olla tingitud kahest asjaolust.
 - Valed või ebakorrektsed ühendused
 - Endoskoobi kanal on blokeeritud

1. Kontrollige, kas kõik pistikud on korralikult ühendatud.
2. Kontrollige, kas lekketestri adapterid on ühendatud vastava endoskoobi 

külge (detailsema info saamiseks lugege lõiku 5.5 “Lekketestri 
ühendamine”).

3. Kontrollige, et kõik endoskoobi kanalid oleksid takistustest vabad.
4. Kontrollige, et adapterite tihendid ei oleks kulunud (detailsema info 

saamiseks lugege lõiku 6.14 “Endoskoobi adapterite tihendite vahetamine”).
5. Seejärel taaskäivitage programm. Kui veateade ilmub uuesti näidikule, võtke 

ühendust Olympuse tehnikuga.

Voolukontroll abistab kasutajat õige voolu tagamisel läbi endoskoobikanalite. 
See suurendab ohutust oluliselt. Lisaks voolukontrollile Flow Control toimige 
järgmiselt:
 - enne töötlemist tuleb vee aspireerimise abil kontrollida kõigi kanalite 
läbitavust. Kanaleid tuleb harjata kohalike suuniste kohaselt

 - pärast töötlustsüklit tuleb kontrollida, et kõik ühendused on tsükli jooksul 
jäänud endoskoobiga korralikult ühendatuteks.

Voolukontrolli Flow Control tundlikkus kanalite ummistuste või ebaõigesti 
ühendatud adapterite suhtes sõltub ETD3 seadme individuaalsest 
talutavusseadistusest. Sellest lähtuvalt ei pruugi seade teatud juhtudel 
edastada õiget tõrketeadet. Igapäevaste töötlemisvajaduste jaoks optimaalsete 
seadistuste leidmiseks võtke ühendust Olympuse teenindustehnikuga.



37

EndotermodesinfitseerijaW7071481

3 Ettevalmistus ja kontroll

3.1 ETD3 paigaldamine

ETD3 on meditsiiniseade (klass IIb), mis on heaks kiidetud VDE poolt (Saksa 
elektriinseneride assotsiatsioon), s.t et ühendusi toite- ja veevarustusega saab 
teha ilma täiendavaid seadmeid paigaldamata.
Paigaldusnõuded tuleb kasutaja poolt täita vastavalt VDE eeskirjadele kohalike 
kommunaalteenuste pakkujate poolt tunnustatud elektrike ja torumeeste poolt, 
nagu ka kohalikud nõuded.
ETD3 ise tuleb paigaldada volitatud Olympuse tehniku poolt.
Varustussüsteemide poolt pakutud kasutustingimusi tuleb kohapeal kontrollida 
ning need peavad vastama peatükis 9 “Tehnilised andmed” kirjeldatud 
tehnilistele andmetele.

ETTEVAATUST
Kontrollige, et kohapeal oleks paigaldatud maanduse/lühise võimsuslüliti 
(30 mA).
ETD3 elektriohutust on võimalik tagada ainult siis, kui see on kohapeal 
ühendatud õigesti paigaldatud maandussüsteemiga. On ülimalt tähtis, et seda 
esmast ohutusnõuet regulaarselt kontrollitaks, ning kui peaks tekkima vähimgi 
kahtlus, peab elektrisüsteemi vaatama üle kvalifitseeritud elektrik. Tootja ei 
vastuta tõhusa maandussüsteemi puudumisest või nõuetele mittevastavusest 
tingitud vigastuste eest masinale või personalile (nt elektriššokk).

NB
 - Tavalise statsionaarse seinapaigalduse asemel, mida pakub kohalik elektrik, 
soovitatakse pistikuga ühendust (CEE pistik), mis võimaldab hooldustööde 
ajal lihtsamat käsitsust. Seega paigaldage pistikuühendus nii, et see oleks igal 
hetkel ligipääsetav.

 - Statsionaarse seinapaigalduse puhul tuleb paigaldada toitelüliti, mida 
on võimalik lukustada asendisse OFF (väljas), pakkudes üldterminali 
väljalülitamist (miinimumvahe: 3 mm).

 - Kui vaja, on võimalik läbi viia usaldusväärne potentsiaalne ühtlustamine.
 - Ühenduslüli kahe tühjendusvooliku vahel Y-liitmiku küljes ei tohi segi ajada. 
Demonteerimisel tohib eemaldada ainult aurukondensaatori kõrvalvooliku.
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3.2 Kontrollid

Automaatsed kontrollid
Tagamaks, et ETD3 on pidevalt töökorras, kontrollib kontrollelektroonika 
(Profitonic) järgmisi ohutusse puutuvaid osasid ning kuvab vajaduse korral 
näidikule teateid.

1. Desinfitseerimisvahendi (EndoDis) tase
2. Aktiveeriva aine (EndoAct) tase
3. Puhastusvahendi (EndoDet) tase
4. Veepehmendi (sool) tase
5. Jämefilter (FT1) kuivatis
6. HEPA-filter (FT2) kuivatis
7. UV-seade
8. Hooldus 

ning, kui see on paigalduse käigus määratud:
9. Hügieenikontroll

Desinfitseerimisprogrammi käivitamisel kontrollitakse (1.) (2.) ja (3.) olekut. 
Soovitatav on eelnevalt läbi viia kontroll kindlustamaks, et olemas on piisavalt 
puhastus- ja desinfitseerimisvahendit.
Süsteemi kontrollimise käigus kontrollitakse automaatselt parameetreid (4) 
kuni (9).
Juhtseade jälgib parameetrite (4) kuni (7) tööaegu ning piiride ületamisel ilmub 
näidikule teade, süttib kollane signaaltuli ning kõlab sumisti.
Parameetrite (1), (2) ja (3) talitlushäiretest annavad teada punane signaaltuli ja 
piiksuja, kui see on installeerimisel aktiveeritud. Eraldi individuaalsete teadete 
tähtsust on detailsemalt selgitatud peatükis 8 “Rikkeotsing”.

NB
Kui parameetrite (4) kuni (7) piire ületatakse rohkem kui 10 %, katkestatakse 
ETD3 kasutus ohutuspõhjustel.

Kui näidikule ilmub üks ülalnimetatud näidustustest, tuleb kohe võtta kasutusele 
vastavad vastumeetmed vastavalt õpetustele peatükist 8 “Rikkeotsing”. 
Punase talitlushäire lambi süttimisel peab haigla tehnik või Olympuse esindaja 
kõrvaldama vea vastava teenindusprogrammi käivitamisega.

Täiendavad kasutajapoolsed kontrollid
• Kontrollige ja puhastage pritsimiskäe toruotsad.
• Kontrollige pesuruumi jääkide suhtes.
• Kontrollige, kas ETD3 all ei ole veeloike, mis viitaksid lekkele.
• Kontrollige veevarustus- ja -äravoolutorustikku vananemise suhtes 

(värvimuutused, mõrad, haprumine).
• Kontrollige korvi voolikukomplekti (torustiku kuju ja sobivus metallühendustel, 

torustiku läbipaistvus, toitepistikute kruviühendused, voolikukomplekti 
terviklikkus).

• Kontrollige korvi tugipinda. Kontrollige eriti veevarustuse ühendust ülemise 
tihendiga.

• Kontrollige endoskoobi adapterite tihendite liitmike kvaliteeti, need ei tohi olla 
viga saanud.

• Kontrollige lekketestri adaptereid, nende sees ei tohi olla niiskust ja O-rõngad 
ei tohi olla viga saanud.
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ETTEVAATUST
 - Defektsed voolikukomplektid ja ummistunud toruotsad võivad nõrgendada 
ETD3-e puhastus- ja desinfitseerimistulemusi.

 - Defektsed O-rõngaste lekketestri adapterid põhjustavad töö katkestusi. Pärast 
O-rõngaste väljavahetamist uute vastu tuleb töörežiim taaskäivitada.

 - Defektsed endoskoobi adapteri tihendid põhjustavad töö katkestusi. Pärast 
tihendite väljavahetamist uute vastu tuleb töörežiim taaskäivitada.

NB
Olympuse tehniku poolt tuleb läbi viia ETD3 regulaarseid kontrolle 
kindlustamaks, et ETD3 töötab nõuetele vastavalt. Olympus soovitab 
teostada regulaarselt hügieenikontrolle tagamaks, et ETD3 pakub korrektseid 
hügieenitulemusi (lugege ka lõiku 6.5 “Hügieenikontroll”).

3.3 Ettevalmistused puhastusainete, desinfitseerivate ainete ja 
aktivaatorite kasutamiseks

Ladustage EndoDIS mahuti alati püstiselt, nagu näidatud joonisel 3.1.

Joonis 3.1. EndoDisi mahuti

ETTEVAATUST
 - Ettevaatust puhastus- ja desinfitseerimisvahendite kasutamisel. Võtke 
kasutusele nõuetele vastavad ettevaatusabinõud. Kandke alati kaitseprille ja 
-kindaid, et vältida kontakti naha ja silmadega. Kokkupuutejärgselt tuleb nahka 
põhjalikult voolava vee all loputada.

 - Laiatarbekaubana müüdavad desinfitseerimisvahendid toatemperatuuril 
kasutamiseks ei sobi kasutamiseks ETD3 poolt kasutatavas 
termokeemilises tööprotsessis, vaid sobivad ainult külmdesinfitseerimiseks. 
Külmdesinfitseerimisvahendid võivad põhjustada materjali sobimatust 
ja endoskoobi ebapiisavat desinfitseerimist. Pidage silmas kõiki 
desinfitseerimisvahendi mahutil kirjas olevaid ettevaatusabinõusid. 
Viskoossuse erinevuse tõttu võib ETD anda veateateid, kui ei kasutata 
Olympuse, vaid mõne muu tootjafirma kemikaale.

 - Ärge üritage avada EndoDis mahuti musta korki. Avage ainult valge kork.
 - EndoDis ja EndoAct on korrosiivse toimega! Vältida sattumist nahale ja silma! 
Pidage silmas desinfitseerimisvahendi ja aktivaatori mahutil kirjas olevaid 
ettevaatusabinõusid.

 - Ärge loksutage kemikaale kemikaalisahtlisse või masina teistesse osadesse. 
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 - Kokkupuutejärgselt peske nahka kohe hoolikalt voolava vee ja seebiga. 
Eemaldage kontamineerunud riided.

 - Juhul kui desinfitseerimisvahendit satub silma, loputage silmi kohe voolava 
veega. Asetage silma peale steriilsest marlist side ja pöörduge silmaarsti 
juurde.

 - Keemilisi vahendeid sisaldavate mahutite paigaldamisel ja asendamisel tuleb 
pöörata erilist tähelepanu iga mahuti õigesse kohta asetamisele ja nende 
korrektsele ühendamisele. Mahutite segiajamine põhjustab ebapiisavaid 
desinfitseerimistulemusi ja/või ETD3 automaatset seiskumist. 

 - Kemikaalimahutite paigaldamisel või vahetamisel õhutage kindlasti ruume 
põhjalikult.

 - Eeltöötlus puhastus- või desinfitseerimisvahenditega võib tekitada vahtu, 
nagu ka teatud tüüpi määrdumised ja keemilised vahendid. Vahul võib olla 
desinfitseerimis- ja puhastusprotsessile ebasoodne mõju.

 - ETD3 on koostatud kasutamiseks ainult vee ja lisatava keemilise vahendiga. 
ETD3-s ei tohi kasutada orgaanilisi lahusteid, sest need võivad teatud 
tingimustel põhjustada tule- või plahvatusohtu. Kuigi need ei kaasne kõigi 
orgaaniliste lahustitega, võib nende kasutamine põhjustada muid probleeme, 
nt kummi- ja sünteetiliste osade vigastusi.

NB
 - Edasisi juhendeid kemikaalide kasutuse kohta võite leida 
materjaliohutusandmete lehtedelt. Need saab koos kemikaalidega kaasa. Kui 
te neid kaasa ei saanud, võtke ühendust kohaliku Olympuse esindajaga.

ETD puhastusvahend (EndoDet), ETD aktivaator (EndoAct) ja ETD 
desinfitseerimisvahend (EndoDis) on välja töötatud ainult Olympuse 
endoskoopide puhastamiseks ja desinfitseerimiseks ETD3 PAA-s ja neid tohib 
kasutada ainult sihtotstarbel.

Joonis 3.2. ETD puhastusaine, ETD desinfitseerimisvahend ja ETD 
aktivaator

1) EndoDet (roheline)
2) EndoDis (valge)
3) EndoAct (must)
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3.3.1 Kuidas varustada ETD3 PAA mahutitega

ETD3 PAA varustamisel ETD puhastusainega EndoDet, ETD aktivaatoriga 
EndoAct ja ETD desinfitseerimisvahendiga EndoDis toimige järgnevalt.

Joonis 3.3. Hoiusahtel puhastusaine, aktivaatori ja 
desinfitseerimisvahendiga

1) Imemispiik
2) EndoDis
3) EndoAct
4) EndoDet

1. Kandke alati kaitseprille ja -kindaid, et vältida kontakti naha ja silmadega. 
Kokkupuutejärgselt tuleb nahka põhjalikult voolava vee all loputada.

2. Asetage (roheline) EndoDet mahuti hoiusahtli eesossa (vt joonis 3.3).
3. Avage (roheline) EndoDet mahuti ja keerake imemispiikidega roheline kork 

mahuti peale.
4. Pange (must) EndoAct mahuti hoiusahtli keskossa (vt joonis 3.3).
5. Avage (must) EndoAct mahuti ja keerake imemispiikidega must kork mahuti 

peale.
6. Eemaldage EndoDis mahutilt (valge) keeratav kork.
7. Asetage EndoDis mahuti (valge) hoiusahtli tagaossa, nagu näidatud 

joonisel 3.4.
8. Lükake mahuti omale kohale nii, et imemispiik läbistaks selle suuosa 

(vt joonis 3.5).
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Joonis 3.4. EndoDis mahuti asetamine hoiusahtlisse

1) Imemispiik

Joonis 3.5. EndoDis mahuti lõplik asend hoiusahtlis

1) Imemispiik
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ETTEVAATUST
Kindlustage, et roheline kork oleks ühendatud ETD puhastusvahendi mahutiga 
ja must kork ETD aktivaatori mahutiga. Mahutite segiajamine põhjustab 
ebapiisavat töötlust ja/või töödeldava endoskoobi rasket kahjustumist.

NB
Roheline, pesuainega (EndoDet) täidetud mahuti asub hoiusahtlis eespool. 
Must, aktiveerimisainega (EndoAct) täidetud mahuti keskel ning valge 
desinfitseerimisainega (EndoDis) täidetud mahuti taga (vt hoiusahtlil olevat silti).

3.3.2 EndoDet ja EndoAct mahutite asendamine

Jääkkemikaalide ümbervalamiseks tuleb mahutid asetada kontrollimatu maha 
ajamise vältimiseks ETD3 uksele (vt joonis 3.6).

ETD puhastusaine (EndoDet, roheline mahuti) ja ETD aktivaatori (EndoAct, 
must mahuti) asendamiseks järgige allpool äratoodud juhiseid.

Joonis 3.6. Kemikaalimahutite vahetamine

1. Kasutage kindlasti kaitsekindaid ja -prille.
2. Avage ETD3 pesuruumi uks.
3. Tõmmake mahutitele ligipääsemiseks hoiusahtel lõpuni välja (vt joonis 3.6).
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ETTEVAATUST
 - Mahuteid tuleb vahetada pesuruumi uksel. Hoidke mahutite korgid alles 
tühjade mahutite sulgemiseks, et õhku ei pääseks aure.

 - ETD3 tohib kasutada ainult soovitatud kemikaalidega. Muude, mitte 
ühilduvate ainete kasutamine võib kahjustada nii endoskoope kui ka ETD3-e 
või anda ebapiisava desinfitseerimistulemuse. Võib juhtuda, et ETD3 
doseerimissüsteem ei anna välja piisavalt kemikaale desinfitseerimisprotsessi 
jaoks. Lugege hoolikalt peatükki 7 “Teenindus”.

4. Mahutite asendamiseks võtke ETD puhastusvahend (roheline) sahtlist välja 
ja asetage see pesuruumi uksele. Võtke uus ETD puhastusvahendi mahuti 
(roheline), asetage see pesuruumi uksele, keerake kork maha ja sisestage 
imemispiik koos rohelise korgiga uude EndoDet mahutiasse (roheline) ja 
fikseerige see rohelise korgiga.

5. ETD aktivaatori (must mahuti, must kork) uuesti täitmiseks korrake sama 
protseduuri. Vt etapp 4.

6. Eemaldage kaitsekindad ja -prillid. Hoolitsege selle eest, et te ei ajaks sahtlit 
sulgedes torustikku keerdu ega pigistaks seda.

3.3.3 EndoDis mahuti asendamine

Kui EndoDis mahuti (valge) on tühi, süttib ETD3 PAA esipaneelil olev punane 
indikaatortuli ja ilmub teade “CHECK DOS SYSTEM DISINFECTANT”. Mahuti 
asendamiseks toimige järgnevalt:

ETTEVAATUST
 - Asendage EndoDis mahuti (valge) ainult juhul, kui see on täiesti tühi. Kui on 
vajalik osaliselt täidetud mahuti hävitamine, siis veenduge, et hävitate selle 
professionaalselt vastavalt kohalikele suunistele.

 - EndoDis on korrosiivse toimega! Vältida sattumist nahale ja silma!
 - Vältige imemispiigi puudutamist (oht naha kokkupuuteks EndoDis-iga).
 - Kokkupuutejärgselt peske nahka kohe põhjalikult voolava veega. Eemaldage 
kontamineerunud riided.

 - Juhul kui desinfitseerimisvahendit satub silma, loputage silmi kohe voolava 
veega. Asetage silma peale steriilsest marlist side ja pöörduge silmaarsti 
juurde.

 - Asetage EndoDis mahuti ainult hoiusahtli tagaossa. Ärge ühelgi juhul asetage 
EndoDis mahutit hoiusahtli keskele või eesossa ja/või ühendage EndoDis 
mahutit imemispiikide külge. See võib põhjustada ebapiisavat töötlust ja/või 
endoskoobi tõsist kahjustumist.

1. Kandke alati kaitseprille ja -kindaid, et vältida kontakti naha ja silmadega.
2. Avage hoiusahtel.
3. Võtke tühi EndoDis mahuti (valge) välja, tõmmates seda tahasuunas. 

Vältige mahuti lükkamist ülespoole, kuna see võib kahjustada imemispiiki.
4. Eemaldage uuelt EndoDis mahutilt keeratav kork ja asetage mahuti 

hoiusahtli tagaossa (vt joonis 3.4).
5. Lükake mahuti oma kohale nii, et imemispiik läbistaks selle suuosa 

(vt joonis 3.5).
6. Sulgege hoiusahtel.
7. Sulgege tühi EndoDis mahuti keeratava korgiga ja hävitage see vastavalt 

kohalikele seadustele.
8. Eemaldage kaitsekindad ja -prillid.
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3.3.4 Põhiandmed ETD puhastusaine, ETD aktivaatori ja ETD 
desinfitseerimisvahendi kohta

Puhastusaine

Kauba nimetus EndoDet

Pakkimisviis 5-liitrine mahuti (sisaldab 4 l), 3 tk

Mahuti värvus Roheline

Turustaja Olympus Winter & Ibe GmbH

Tootja Ecolab GmbH & Co. OHG

Käesolev seade vastab meditsiiniseadmete direktiivi 93/42/EMÜ nõuetele. Klassifikatsioon: I klass

Aktivaator

Kauba nimetus EndoAct

Pakkimisviis 5-liitrine mahuti (sisaldab 4 l), 3 tk

Mahuti värvus Must

Turustaja Olympus Winter & Ibe GmbH

Tootja Ecolab GmbH & Co. OHG

Käesolev seade vastab meditsiiniseadmete direktiivi 93/42/EMÜ nõuetele. Klassifikatsioon: I klass

Desinfitseerimisvahend

Kauba nimetus EndoDis

Pakkimisviis 2,8-liitrine mahuti (sisaldab 2,8 l), 3 tk

Mahuti värvus Valge

Turustaja Olympus Winter & Ibe GmbH

Tootja Ecolab GmbH & Co. OHG

Käesolev seade vastab meditsiiniseadmete direktiivi 93/42/EMÜ nõuetele. Klassifikatsioon: klass IIb

Kontrollige, et kasutatavate kemikaalide säilivustähtaegu ei ületata. Edasise info 
leidmiseks kemikaalide hoiustamise kohta lugege materjaliohutusandmete lehti.
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3.4 EndoID installeerimine (ETD3 Plus PAA)

ETD3 Plus on varustatud endoskoopide ja kasutajate täisautomaatse 
tuvastamisseadmega. See lisafunktsioon on mõeldud ETD3 Plus 
töötlustingimuste dokumenteerimiseks koos endoskoobi ja kasutaja andmetega. 
Nimetatud seadet tohivad installeerida ainult Olympuse tehnikud.

NB
Palun pöörake tähelepanu sellele, et endoskoopide ja kasutajate automaatne 
tuvastamisseade (EndoID) on valikuline seade ning ei ole ETD3 Basic versiooni 
osa.

3.4.1 Üldine informatsioon

ETTEVAATUST
 - Nimetatud seadet tohivad installeerida ainult Olympuse tehnikud! 
 - Kontrollige enne EndoID esmakordset kasutamist, et kõik selle seadmega 
koos kasutatavad seadmed oleksid ühendatud. 

3.4.2 Ligipääs EndoID seadistusele

EndoID seadistusmenüü on kaitstud ala ETD3 sees, millele pääsevad ligi 
ainult eriõigustega kasutajad. Ligipääs on võimalik kehtiva salasõnaga 
kasutajatasemel C. Detailsema info saamiseks kasutajatasemete kohta lugege 
lõiku 4.1 “Kasutajatasemed”.

NB
Pidage silmas, et EndoID seadistusele on ligipääs ainult Olympuse tehnikutel. 
Detailsema info saamiseks pöörduge oma Olympuse tehniku poole.

EndoID seadistusele ligipääsemiseks toimige järgnevalt.

1. Lülitage ETD3 Plus juhtpaneelil asuvast toitelülitist sisse (ON).
2. Pärast süsteemikontrolli lõppemist ilmub järgmine näit.

3. Vajutage korraga PAREMAT ja VASAKUT nuppu.
4. Sisestage salasõna ja valige START. Ilmub järgmine näit.

PROGRAMME1:                  STD ENDODIS

24.04.03   /   14.10         >START<
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NB
Vaikimisi salasõna on “0000”. Võimalik, et haldur on seda muutnud.

5. Valige PAREMA või VASAKU nupu abil SETUP ja vajutage valiku 
lõpetamiseks START. Ilmub järgmine näit:

NB
PROFITRONIC on kaitstud ala ning sellele pääseb ligi ainult kasutajatasemetel 
B või C. Detailsema info saamiseks kasutajatasemete kohta lugege lõiku 4.1 
“Kasutajatasemed”.

3.5 EndoID andmebaas (ETD3 Plus PAA)

3.5.1 Ligipääs EndoID andmebaasile

EndoID andmebaas on kaitstud ala ETD3 Plus sees, millele pääsevad ligi 
ainult kõrgendatud ligipääsuõigustega kasutajad. Ligipääs on võimalik kehtiva 
salasõnaga kasutajatasemel B.

Kui ETD3 Plus ei tööta parajasti desinfitseerimisprogrammil ega mõnel 
muul teenindus- või hooldusprogrammil, tuleb korraga vajutada VASAKUT 
ja PAREMAT nuppu. Teil palutakse muuta kasutajataset. Minge tasemele 
B ja vajutage START. Teil palutakse sisestada Teie salasõna. Trükkige sisse 
salasõna ning kinnitage sisestust START nupuga. Te olete nüüd tasemel B ning 
Teil on täielik ligipääs EndoID andmebaasile.

NB
Salasõna sisestab Olympuse tehnik ETD3 paigaldamisel. Küsige salasõna 
kohaliku hooldustehniku käest. Juhul kui salasõna ei ole kättesaadav, võtke 
ühendust kohaliku Olympuse esindajaga.

Kasutajatasemed
Mõned menüüd on “kaitstud menüüd”. Neile pääsevad ligi ainult eriliste 
kasutajaõigustega kasutajad. Detailsema info saamiseks kasutajatasemete 
kohta lugege lõiku 4.1 “Kasutajatasemed”.

PROGRAMME1:              STD ENDODIS DRY
PROGRAMME SURVEY         >SETUP<
06.03.03   14.10         START

SETUP     ETD3 PLUS          VERSION PAA
>DATABASE ENDOID<            PROFITRONIC
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Kasutajatase B
Kasutajatase B võimaldab ligipääsu järgmistele menüüdele:
DATABASE ENDOID
 - VIEW
 - DATE/TIME
 - SERVICE RETURN
 - SYSTEM INFO

 - NEW DATA
 - EDIT DATA
 - DELETE DATA

PROFITRONIC
 - OPERATING INFO
 - PC/PRONT FUNCTIONS
 - SYSTEM FUNCTIONS

3.5.2 Kuidas menüüdes liikuda

Menüüdes liikumiseks kasutage esipaneeli nuppe järgmiselt:
 - Hetkel nähtava menüü sirvimiseks kasutahe nuppe PAREM/VASAK.
 - Tähtede, numbrite ja valikute muutmiseks kasutage +/- nuppe.
 - Muutmisreţiimile minekuks või seadistuse kinnitamiseks vajutage START 
nuppu.

 - Emamenüüsse tagasipöördumiseks vajutage STOP nuppu.

3.5.3 Menüüde ülevaade

Järgmised leheküljed annavad menüüdest ülevaate.

VIEW DATA:
selles menüüs on võimalik kõik töötlusprotseduurid sisemisest andmebaasist 
välja otsida ja näidata. EndoID saab talletada kuni 100 töötlusprotseduuri. 
Seejärel hakatakse vanimaid protseduure uute andmetega üle kirjutama. 
Vt lõiku 3.5.4 “Menüü VIEW”.

VIEW DATE/TIME:
selles vaates on näidatud hetkeline kuupäev ja kellaaeg. Vt lõiku 3.5.5 
“Funktsioon VIEW DATE/TIME”.

SERVICE RETURN:
on võimalik, et remondi käigus tuleb välja vahetada endoskoobi transponder, nt 
siis, kui välja on tulnud vahetada valgusjuhi konnektor. Kasutage seda menüüd 
endoskoobi teenindusest tagasisaamisel kontrollimaks, kas transponderi kiip on 
välja vahetatud või mitte. Vt lõiku 3.5.6 “Menüü SERVICE RETURN”.

SYSTEM INFO:
selles vaates on näidatud informatsioon EndoID hetkeseadistuste kohta. 
Siin leiduv informatsioon võib olla kasulik teenindusraportite koostamisel. 
Vt lõiku 3.5.7 “Menüü SYSTEM INFO”.

NEW DATA:
selles menüüs on võimalik lisada uusi endoskoope (ENDOSCOPES) või 
kasutajaid (USERS). Vt lõiku 3.5.8 “Menüü NEW DATA”.
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EDIT DATA:
selles menüüs on võimalik muuta kasutajate (USERS) või endoskoopide 
(ENDOSCOPES) andmeid. Vt lõiku 3.5.9 “Menüü EDIT DATA”.

DELETE DATA:
selles menüüs on võimalik kustutada kasutajaid (USERS) või endoskoope 
(ENDOSCOPES). Vt lõiku 3.5.10 “Menüü DELETE DATA”.



50

Endotermodesinfitseerija W7071481

MAIN LEVEL

SETUP

DATA BASE ENDOID

VIEW

DETAILS

DETAILS

P R O G R A M M E 1:STANDARD DRY
PROGRAMME SURVEY                >SETUP<
06.03.03 / 14.10                >START<

SETUP ETD3 PLUS             VERSION PAA
>DATA BASE ENDOID<        >PROFITRONIC<

ENDOID          1/2
>VIEW<          DATE/TIME
SERVICE RETURN  SYSTEM-INFO

ENDOID          2/2
>NEW DATA<      EDIT DATA
DELETE DATA

VIEW               NO: 0
TYPE      SER-NO   DATE      ERROR
GIF-2T20  4711123  20-01-03  OK
                            >DETAILS<

VIEW DETAILS                 1/2
PROT-NO:     263  DATE: 20-01-03
TYP: GIF-2T20 SER-NO: 4711123
USER:B
VIEW DETAILS                 2/2
SER-NO ETD: 53090133
ERROR CODE: OK
ETD INFO:  >DETAILS<

VIEW DETAILS ETD INFO           1/8
20.01.03 ETD3 03110027
12:04:14 STD ENDODIS
112:06:15 LT 1 OK  2 OK
VIEW DETAILS ETD INFO           2/8
PRECLEANING I
12:08:29 FLOW 1 OK  2 OK

VIEW DETAILS ETD INFO           3/8

12:08:36 -- C / 00:30

VIEW DETAILS ETD INFO           4/8
CLEANING
12:11:37 CLEANER 30 C/0.60%
12:15:01  35 C / 00:30
VIEW DETAILS ETD INFO           5/8
DISIN
12:18:24 ACTIVATOR --C / 1.20%
12:18:37 DISIN --C / 1.20%
VIEW DETAILS ETD INFO           6/8
RINSING II
12:26:19 FLOW 1 OK  2 OK
12:26:55     --C / 01:00
VIEW DETAILS ETD INFO           7/8
FINAL RINSE
12:30:09 --C / 01:00

VIEW DETAILS ETD INFO           8/8
12:31:09 DISINFECTED
12:31:09 END

DATE/TIME

SERVICE RETURN

VIEW    DATE / TIME

06.03.2003       15.17.12

SERVICE RETURN
        SCAN ENDOSCOPE
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SYSTEM- INFO

NEW DATA

NEW ENDOSCOPE NEW ENDOSCOPE

NEW USERNEW USER

SYSTEM INFO ENDOID                1/3
S/N: 1009
SOFTWARE VERSION: 0.00.61 02
DATE: Release Dec 17 2002 12:19:09
SYSTEM INFO ENDOID                2/3
IP ADDRESS : 192.168.0.2
NETMASK    : 255 . 255 . 255 . 0
GATEWAY    : 0.0.0.0.
SYSTEM INFO ENDOID                3/3
IP ADDR PPP : 0.0.0.0.
NETMASK PPP : 0.0.0.0.

NEW DATA    NEW ENDOSCOPE
TRANSPONDER ID:

       SCAN NEW ENDOSCOPE

NEW DATA    NEW ENDOSCOPE          1/3
TRANSPONDER ID:000623Z526
TYPE:> <
SER-NO:
NEW DATA    NEW ENDOSCOPE          2/3
OPT.ID.NO:
LOAN INSTRUMENT

NEW DATA    NEW ENDOSCOPE          3/3
FLOW CHANNELS:[0]
FLOW VALUES: [0] [0] [0] [0]
ALBARRAN CHANNEL:[NO]

NEW DATA
>NEW ENDOSCOPE<
NEW USER

NEW DATA    NEW USER
TRANSPONDER ID:

       SCAN NEW USER
NEW DATA    NEW USER               2/2
USER ID:
USER LEVEL: >A<

NEW DATA    NEW USER               1/2
TRANSPONDER ID:000623Z526
NAME:     > <
TITLE:
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Toimige järgmistel lehekülgedel kirjeldatud menüüdesse pääsemiseks 
järgmiselt:

1. Lülitage ETD3 Plus juhtpaneelil asuvast toitelülitist ON sisse. Ilmub järgmine 
näit:

EDIT DATA

EDIT ENDOSCOPE EDIT

EDIT DATA    EDIT USER  NO:0
NAME         TITLE      ID
MILLER       JOHN       B-007
                                 >EDIT<

EDIT USER
EDIT DATA  EDIT USER                1/2
TRANSPONDER ID: 0006237D07
TITLE :>JOHN<
NAME  : MILLER

EDIT

EDIT DATA  EDIT USER                2/2
USER ID:>B-007 <
USER LEVEL: A

DELETE DATA
>DELETE ENDOSCOPE<
DELETE USER

DELETE DATA

EDIT DATA
>EDIT ENDOSCOPE<
EDIT USER

EDIT DATA  EDIT ENDOSCOPE  NO. 0
TYPE       SER-NO          OPT.-ID
GIF-160    2900123         15
                                 >EDIT<

EDIT DATA  EDIT ENDOSCOPE           1/3
TRANSPONDER ID: 00062A2C47
SER-NO: >2900123< TYPE : GIF-100
OPT.ID--NO: 16
EDIT DATA  EDIT ENDOSCOPE           2/3
LOAN INSTRUMENT: >NO <
COUNTER: 1       REPROCESS CYCLES

EDIT DATA  EDIT ENDOSCOPE           3/3
FLOW CHANNEL: >2<
FLOW VALUES: 0 0 0
ALBARRAN CHANNEL  : NO

DELETE ENDOSCOPE

DELETE USER

DELETE   ENDOSCOPE  NR. 0
TYPE     SER-NO     OPT.-ID
GIF-160  2900123    15
                    >DELETE<

DELETE   USER       NR: 0
NAME     TITLE      ID
MILLER   JOHN       B-007
                    >DELETE<

PROGRAMME1:              STD ENDODIS DRY
PROGRAMME SURVEY         >SETUP<
06.03.03     14.10       START



53

EndotermodesinfitseerijaW7071481

2. Valige PAREMA või VASAKU nupu abil SETUP ja vajutage valiku 
lõpetamiseks START. Ilmub järgmine näit:

NB
PROFITRONIC on kaitstud ala ning sellele pääseb ligi ainult kasutajatasemetel 
B või C. Detailsema info saamiseks kasutajatasemete kohta lugege lõiku 4.1 
“Kasutajatasemed”.

3. Valige PAREMA või VASAKU nupu abil DATABASE ENDOID ja vajutage 
valiku lõpetamiseks START. Näidikule ilmub järgmine menüü:

Kasutage erinevatesse menüüdesse sisenemiseks järgmistel lehekülgedel 
antud juhiseid.

SETUP   ETD3 PLUS   VERSION PAA
>DATABASE ENDOID<   PROFITRONIC

ENDOID                              1/2
>VIEW<              DATE/TIME
SERVICE RETURN      SYSTEM INFO

ENDOID                              2/2
NEW DATA            EDIT DATA
DELETE DATA
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3.5.4 Menüü VIEW

Seadme sisemises andmebaasis on ruumi kuni 100 töötlusraportile, mida on 
võimalik välja otsida ja näidikule kuvada.

1. Töötlusandmete näitamiseks valige peamenüüst PAREMA või VASAKU 
nupu abil VIEW. Seejärel vajutage START. Näidikule ilmuvad nimekirjas 
esimese raporti põhiandmed. Korraga näidatakse ainult ühte raportit.

2. Kasutage raportite nimekirja sirvimiseks juhtpaneeli nuppe + ja -. Hetkel 
näidatava raporti avamiseks vajutage START.

3. Kasutage raporti järgmisele leheküljele liikumiseks PAREMAT või VASAKUT 
nuppu:

ENDOID                              1/2
>VIEW<              DATE/TIME
SERVICE RETURN      SYSTEM INFO

ENDOID                              2/2
NEW DATA            EDIT DATA
DELETE DATA

VIEW                               NO: 1
TYPE     SER-NO   DATE      ERROR
GIF 160  1234567  27.03.03  OK
                              >DETAILS<

VIEW DETAILS                         1/2
PROT-NO: 222      DATE: 27.03.03
TYPE:    GIF-160  SER-NO: 1234567
USER:    NURSE A
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4. Mõne kirje jaoks on saadaval suvand DETAILS. Nendele detailidele 
ligipääsemiseks vajutage START.

5. Detailides DETAILS sisalduv info võib koosneda kuni 8 leheküljest 
ning sõltub valitud desinfitseerimisprogrammist. Kasutage lehekülgede 
sirvimiseks nuppe + ja -.

NB
DETAILS sisalduv info sõltub valitud desinfitseerimisprogrammist.

6. Menüüst lahkumiseks vajutage STOP. Näidik lülitab tagasi peamenüü peale.

VIEW DETAILS                         2/2
SER-NO ETD: 77777
ERROR CODE: OK
ETD INFO:   >DETAILS<

VIEW DETAILS      ETD INFO           X/8
ETD INFO:
ETD INFO:
ETD INFO:
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3.5.5 Funktsioon VIEW DATE/TIME

Funktsioon VIEW DATE/TIME võimaldab vaadata hetkelist kuupäeva ja 
kellaaega.

Valige peamenüüst PAREMA või VASAKU nupu abil VIEW DATE/TIME. 
Seejärel vajutage START. Näidikule ilmub järgmine informatsioon:

Leheküljelt lahkumiseks vajutage STOP. Näidik lülitab tagasi peamenüü peale.

3.5.6 Menüü SERVICE RETURN

On võimalik, et remondi käigus Olympuses tuleb välja vahetada endoskoobi 
transponder, nt siis, kui välja on tulnud vahetada valgusjuhi konnektor. 
Kontrollimaks, kas teenindusremondi käigus on transponder välja vahetatud või 
mitte, tuleb sooritada järgmine endoskoobi tagasisaamisele järgnev protseduur.

ENDOID                              1/2
VIEW                  >DATE/TIME<
SERVICE RETURN        SYSTEM INFO

ENDOID                              2/2
NEW DATA              EDIT DATA
DELETE DATA

VIEW                DATE   /   TIME
                    
          27.03.2003 14:00:00
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Valige peamenüüst PAREMA või VASAKU nupu abil SERVICE RETURN. 
Seejärel vajutage START. Näidikule ilmub järgmine teade:

Skaneerige endoskoobi transponder, hoides endoskoobi transponderit 
vastu ETD3 esiküljel asuvat antenni (vt joonis 5.13). Kui transponderit ei ole 
vahetatud, ilmub näidikule järgmine teade:

ENDOID                              1/2
VIEW               DATE/TIME
>SERVICE RETURN<   SYSTEM INFO

ENDOID                              2/2
NEW DATA           EDIT DATA
DELETE DATA

SERVICE RETURN

           SCAN ENDOSCOPE

       ENDOSCOPE WAS DETECTED

             >CONTINUE<
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Vajutage START. Näidik lülitab tagasi peamenüü peale.
Kui transponderi on välja vahetatud, ilmub näidikule järgmine teade:

1. Vajutage START. Noolsulud ( > < ) muutuvad kandilisteks sulgudeks ( [ ] ). 
Muutmisrežiim on aktiveeritud.

2. Sisestage välise klaviatuuri või juhtpaneeli nuppude abil endoskoobi 
seerianumber. Kasutage numbrite ja tähtede nimekirja sirvimiseks nuppe + 
ja -. Rea järgmise tähemärgi kirjutamiseks vajutage PAREMAT nuppu.

3. Vajutage uute seadistuste salvestamiseks uuesti START (kandilised sulud 
muutuvad tagasi noolsulgudeks).

4. Pärast seerianumbri sisestamist valige PAREMA nupu abil CONTINUE. 
Seejärel vajutage START.

Kui EndoID tunneb sisestatud seerianumbri ära, salvestatakse see koos uue 
transponderi ID-ga ning näidik lülitab tagasi peamenüü peale. 
Kui EndoID ei tunne seerianumbrit ära, ei ole seda endoskoopi varem süsteemi 
sisestatud. Sellisel juhul ilmub näidikule järgmine teade:

5. Vajutage START. Näidik lülitab tagasi peamenüü peale.
6. Valige peamenüüst NEW DATA ja sisestage uue endoskoobi andmed 

vastavalt juhenditele lõigus 3.5.8 “Menüü NEW DATA”.

        UNKNOWN TRANSPONDER CODE

SERIAL NUMBER :> <
                               CONTINUE

UNKNOWN ENDOSCOPE

>CONTINUE<
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3.5.7 Menüü SYSTEM INFO

See menüü näitab põhiinformatsiooni EndoID tarkvara väljaannete kohta ja 
võrgu/ISDN liidese seadistusi.

Nimetatud informatsioonile ligipääsemiseks valige peamenüüst PAREMA või 
VASAKU nupu abil SYSTEM INFO. Seejärel vajutage START. Näidikule ilmub 
järgmine informatsioon:

Vaatest lahkumiseks vajutage STOP. Näidik lülitab tagasi peamenüü peale.

ENDOID                              1/2
VIEW                  DATE/TIME
SERVICE RETURN        >SYSTEM INFO<

ENDOID                              2/2
NEW DATA              EDIT DATA
DELETE DATA

SYSTEM INFO     ENDOID              1/3
S/N: 1009
SOFTWARE VERSION:   0.00.03.02
DATE.     RELEASE FEB. 17 2003 14:00:00

SYSTEM INFO ENDOID                  2/3
IP-ADDRESS:      192 168  0  2
NETMASK:         255 255 255 0
GATEWAY:          0   0   0  0

SYSTEM INFO      ENDOID             3/3
IP--ADDRESS PPP:  0   0   0  0
NETMASK PPP:      0   0   0  0
GATEWAY:          0   0   0  0
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3.5.8 Menüü NEW DATA

Kasutage seda menüüd endoskoopide ja kasutajate lisamiseks süsteemi 
installeerimise või hiljem tavakasutuse käigus.

NB
Salvestuskonfliktide vältimiseks blokeeritakse see menüü, kui ETD3 Plus on 
ühendatud ENDOBASE III-ga. Sellisel juhul on andmeid võimalik sisestada 
ainult ENDOBASE III kaudu. EndoID sisemist andmebaasi uuendatakse 
automaatselt.

Valige peamenüüst PAREMA või VASAKU nupu abil NEW DATA. Seejärel 
vajutage START. Näidikule ilmub järgmine menüü:

EndoID suudab talletada kuni 200 erinevat endoskoopi ja 50 kasutajat.
Vastava info sisestamiseks toimige järgmiselt:

Uus endoskoop
Valige menüüst NEW DATA NEW ENDOSCOPE. EndoID palub Teil skaneerida 
endoskoobi transponderi.

ENDOID                              1/2
VIEW              DATE/TIME
SERVICE RETURN    SYSTEM INFO

ENDOID                              2/2
>NEW DATA<        EDIT DATA
DELETE DATA

NEW DATA
>NEW ENDOSCOPE<
NEW USER
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Skaneerige endoskoobi transponder, hoides endoskoobi transponderit vastu 
ETD3 esiküljel asuvat antenni (vt joonis 5.13).

Kui skaneerimine õnnestus, ilmuvad näidikule järgmised 3 menüüd.

1. Vajutage START. Noolsulud ( > < ) muutuvad kandilisteks sulgudeks ( [ ] ). 
Muutmisrežiim on aktiveeritud.

2. Sisestage andmed kas välise klaviatuuri või juhtpaneeli nuppude abil. 
Kasutades juhtpaneeli nuppe kasutage numbrite ja tähtede nimekirja 
sirvimiseks nuppe + ja -. Rea järgmise tähemärgi kirjutamiseks vajutage 
PAREMAT nuppu.

3. Vajutage uute seadistuste salvestamiseks uuesti START (kandilised sulud 
muutuvad tagasi noolsulgudeks).

4. Kasutage menüü järgmise välja juurde pääsemiseks PAREMAT nuppu ja 
korrake iga ühiku juures samme 1 kuni 3.

5. Kasutage järgmisele leheküljele pääsemiseks nuppu +.

NEW DATA      NEW ENDOSCOPE
TRANSPONDER ID:

              SCAN NEW ENDOSCOPE

NEW DATA      NEW ENDOSCOPE         1/3
TRANSPONDER ID: AB00000354G
TYPE:>  <
SER-NO:

NEW DATA      NEW ENDOSCOPE         2/3
OPT. ID-NO:
LOAN INSTRUMENT:  >NO<

NEW DATA      NEW ENDOSCOPE         3/3
FLOW CHANNEL >0<
FLOW VALUES  >0<  >0<  >0<
ALBARRAN Channel >NO<
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Erinevatel väljadel menüüdes on järgmised tähendused.

TRANSPONDER TYPE Ilmub automaatselt peale uue endoskoobi sisse skaneerimist. Seda ei tohi muuta. 

TYPE Endoskoobi tüüp, nt: GIF-2T160; BF-160

SER.NO: Endoskoobi seerianumber 

OPT.ID-NO: Endoskoobi valikuline ID number. Mõned haiglad kasutavad oma seadmetel omi ID-sid või numbreid. See on võimalik sisestada 
siia. ID sisestamine ei ole kohustuslik.

LOAN INSTRUMENT Endoskoobi saab tuvastada laenatud endoskoobina. Selle välja vaikimisi seade on NO. 

FLOW CHANNEL Voolukontrolli andmed: siin määratletakse juurdevoolukanalite arv endoskoopide juurde. Vaikimisi seade on NO. See tähendab, 
et Flow Control ei arvuta selle endoskoobi vooluandmeid. 
Voolukanalite maksimumarv endoskoobi kohta on 3. Voolukanalid on: õhu/veekanal, imemis-/biopsiakanal, düüsikanal jne.

FLOW VALUE Endoskoobi vooluandmed. Need selgitatakse automaatselt eraldi monitooringu käigus.

ALBARRAN CHANNEL Kui endoskoop on varustatud elevaatorikanaliga, tuleb siia välja kirjutada YES. Elevaatorikanaliga endoskoobid on tavaliselt JF 
tüüpi endoskoobid.

ETTEVAATUST
Jälgige voolukontrooliga ETD3 Plusi turvalise ja katkestuste töö tagamiseks, 
et Te sisestaksite alljärgnevate osade vajalikud andmed NEW ENDOSCOPE 
andmemenüü menüüsse 3/3:
 - Flow Channel
 - Flow Values
 - Elevator Channel

Juhised õigete andmete sisestamiseks on saadaval sellest dokumendist eraldi. 
Küsige kohalikult Olympuse müüjalt.
Olympus soovitab tungivalt, et allpool kirjeldatud installeerimisprotsessi viiks läbi 
Olympuse teenindus!

NB
Kui kasutusel on ETD3 Basic, mis ei ole varustatud voolukontrolliga, ei ole NEW 
ENDOSCOPE andmemenüü menüü 3/3 andmete sisestamine kohustuslik.

Olympus soovitab tungivalt, et allpool kirjeldatud installeerimisprotsessi viiks läbi 
Olympuse teenindus!
NB
Kui kasutusel on ETD3 Basic, mis ei ole varustatud voolukontrolliga, ei ole NEW 
ENDOSCOPE andmemenüü menüü 3/3 andmete sisestamine kohustuslik.

              SAVE DATA?

>YES<                                NO

6. Sisestatud andmete salvestamiseks valige YES ning vajutage START.
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Uus kasutaja
Valige menüüst NEW DATA NEW USER.

Teil palutakse skaneerida uue kasutaja poolt kasutatav kasutaja transponderit 
sisaldav ID-kaart.
Skaneerige uus kasutaja, hoides ID-kaarti vastu ETD3 esiküljel asuvat antenni 
(vt joonis 5.13).

Kui skaneerimine õnnestus, ilmub näidikule järgmine menüü:

1. Vajutage START. Noolsulud ( > < ) muutuvad kandilisteks sulgudeks ( [ ] ). 
Muutmisrežiim on aktiveeritud.

2. Sisestage andmed kas välise klaviatuuri või juhtpaneeli nuppude abil. 
Kasutades juhtpaneeli nuppe kasutage numbrite ja tähtede nimekirja 
sirvimiseks nuppe + ja -. Rea järgmise tähemärgi kirjutamiseks vajutage 
PAREMAT nuppu.

3. Vajutage uute seadistuste salvestamiseks uuesti START (kandilised sulud 
muutuvad tagasi noolsulgudeks).

4. Kasutage menüü järgmise välja juurde pääsemiseks PAREMAT nuppu ja 
korrake iga ühiku juures samme 1 kuni 3.

5. Menüüst lahkumiseks vajutage STOP.

NEW DATA
NEW ENDOSCOPE
>NEW USER<

NEW DATA                NEW USER
TRANSPONDER ID:

              SCAN NEW USER

NEW DATA                NEW USER    1/2 
TRANSPONDER ID:XYZ
NAME: > <
TITLE:

NEW DATA                NEW USER    2/2
USER ID:
USER LEVEL: >A<
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              SAVE DATA?

>YES<                                NO

6. Sisestatud andmete salvestamiseks valige YES ning vajutage START.

Erinevatel väljadel menüüdes on järgmised tähendused.
TRANSPONDER ID Ilmub automaatselt peale uue endoskoobi sisse skaneerimist. Seda ei tohi muuta 

NAME Kasutaja perekonnanimi 

TITLE Kasutaja eesnimi või tiitel 

USER ID Siia on võimalik sisestada valikuline ID. ID sisestamine ei ole kohustuslik

USER LEVEL Määratud on 3 erinevate ligipääsuõigustega kasutajataset 
Tase A: tavapärase kasutaja tase 
Tase B: kõrgendatud kasutajaõigused 
Tase C: administraatori õigused 
Vaikeseadistus on A

3.5.9 Menüü EDIT DATA

Kasutage seda menüüd endoskoobi või kasutaja andmete muutmiseks.

NB
Salvestuskonfliktide vältimiseks blokeeritakse see menüü, kui ETD3 Plus on 
ühendatud ENDOBASE III-ga. Sellisel juhul on andmeid võimalik sisestada 
ainult ENDOBASE III kaudu. EndoID sisemist andmebaasi uuendatakse 
automaatselt.
Kui ETD3 Plus on ühendatud ENDOBASE III-ga, on võimalik andmeid 
ka ENDOBASE III-s muuta. EndoID sisemist andmebaasi uuendatakse 
automaatselt. Kui ENDOBASE III on ühendatud ETD3 Plus seadmega ning 
ENDOBASE III ja ETD3 Plus seadmed on võrgus, saab andmeid muuta vaid 
ENDOBASE III seadmes.
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Valige peamenüüst PAREMA või VASAKU nupu abil EDIT DATA. Seejärel 
vajutage START. Näidikule ilmub järgmine menüü:

Edit Endoscope
1. Valige menüü EDIT ENDOSCOPE. Näidikule ilmuvad esimese endoskoobi 

andmed.

2. Kasutage endoskoopide nimekirja sirvimiseks nuppe + ja -.
3. Hetkel nähtava endoskoobi muutmiseks valige EDIT ning vajutage START. 

Näidikule ilmuvad järgmised 3 menüüd.

ENDOID                              1/2
VIEW                  DATE/TIME
SERVICE RETURN        SYSTEM INFO

ENDOID                              2/2
NEW DATA              >EDIT DATA<
DELETE DATA

EDIT DATA
>EDIT ENDOSCOPE<
EDIT USER

EDIT DATA  EDIT ENDOSCOPE  NO :1
TYPE       SER-NO          OPT.-ID
GIF 160    1234567         14
                           >EDIT<
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4. Vajutage START. Noolsulud ( > < ) muutuvad kandilisteks sulgudeks ( [ ] ). 
Muutmisrežiim on aktiveeritud.

5. Sisestage andmed kas välise klaviatuuri või juhtpaneeli nuppude abil. 
Kasutades juhtpaneeli nuppe kasutage numbrite ja tähtede nimekirja 
sirvimiseks välise klaviatuuri nuppe ÜLES ja ALLA. Rea järgmise tähemärgi 
kirjutamiseks vajutage PAREMAT nuppu.

6. Vajutage uute seadistuste salvestamiseks uuesti START (kandilised sulud 
muutuvad tagasi noolsulgudeks).

7. Kasutage lehekülje järgmiste väljade juurde pääsemiseks PAREMAT nuppu 
ja korrake iga ühiku juures samme 4 kuni 6.

8. Kasutage menüü järgmisele leheküljele pääsemiseks nuppu +.
9. Sisestage andmed, korrates siis, kui muudatused on vajalikud, samme 4 

kuni 6.
10. Menüüst lahkumiseks vajutage STOP. Ilmub järgmine teade:

11. Sisestatud muudatuste salvestamiseks valige YES ning vajutage START.

EDIT DATA  EDIT ENDOSCOPE           1/3
TRANSPONDER ID: AB 0001234
SER-NO: 1234567    TYPE: GIF-160
OPT. ID-NO: 14

EDIT DATA  EDIT ENDOSCOPE           2/3
LOAN INSTRUMENT: >NO<
COUNTER: 134      REPROCESS CYCLES

EDIT DATA  EDIT   ENDOSCOPE         3/3
FLOW CHANNEL >2<
FLOW VALUE >1234< >2345<      >400<
ALBARRAN CHANNEL  >NO<

              SAVE DATA?

>YES<                                NO
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Muuda kasutajat
1. Valige menüü EDIT USER. Näidikule ilmuvad esimese kasutaja andmed.
2. Kasutage kasutajate nimekirja sirvimiseks nuppe + ja -.

EDIT DATA
EDIT ENDOSCOPE
>EDIT USER<

EDIT DATA EDIT USER               NO :1
NAME      TITLE                   ID
JONES     TINA                    A0
                                 >EDIT<
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3. Hetkel nähtava kasutaja muutmiseks valige EDIT ning vajutage START. 
Näidikule ilmuvad järgmised 2 menüüd.

4. Vajutage START. Noolsulud ( > < ) muutuvad kandilisteks sulgudeks ( [ ] ). 
Muutmisrežiim on aktiveeritud.

5. Sisestage andmed kas välise klaviatuuri või juhtpaneeli nuppude abil. 
Kasutades juhtpaneeli nuppe kasutage numbrite ja tähtede nimekirja 
sirvimiseks nuppe + ja -. Rea järgmise tähemärgi kirjutamiseks vajutage 
PAREMAT nuppu.

6. Vajutage uute seadistuste salvestamiseks uuesti START (kandilised sulud 
muutuvad tagasi noolsulgudeks).

7. Kasutage lehekülje järgmise välja juurde pääsemiseks PAREMAT nuppu ja 
korrake iga ühiku juures samme 4 kuni 6.

8. Kasutage järgmisesse menüüsse pääsemiseks nuppu +.
9. Menüüst lahkumiseks vajutage STOP. Ilmub järgmine teade:

10. Sisestatud muudatuste salvestamiseks valige YES ning vajutage START.

3.5.10 Menüü DELETE DATA

Menüü DELETE võimaldab andmebaasis olevate endoskoopide ja kasutajate 
andmeid kustutada.

EDIT DATA              EDIT USER    1/2
TRANSPONDER ID: G 40000J00
TITLE :        >TINA<
NAME:          >JONES<

EDIT DATA              EDIT USER    2/2
USER ID:    >AO<
USER LEVEL: >A<

              SAVE DATA?

>YES<                                NO
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NB
 - Salvestuskonfliktide vältimiseks blokeeritakse see menüü, kui ETD3 Plus on 
ühendatud ENDOBASE III-ga. Sellisel juhul on andmeid võimalik kustutada 
ainult ENDOBASE III kaudu. EndoID sisemist andmebaasi uuendatakse 
automaatselt.

 - Kui ETD3 Plus on ühendatud ENDOBASE III-ga, on võimalik andmeid ka 
ENDOBASE III-s kustutada. EndoID sisemist andmebaasi uuendatakse 
automaatselt. Samuti uuendatakse ENDOBASE III automaatselt, kui andmeid 
kustutatakse EndoID programmis.

1. Valige peamenüüst PAREMA või VASAKU nupu abil DELETE DATA.

ENDOID                              1/2
VIEW                    DATE/TIME
SERVICE RETURN          SYSTEM INFO

ENDOID                              2/2
NEW DATA                EDIT DATA
>DELETE DATA<
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2. Valige menüü DELETE ENDOSCOPE ning vajutage START. Näidikule ilmub 
järgmine menüü:

3. Valige menüü DELETE ENDOSCOPE. Näidikule ilmuvad esimese 
endoskoobi andmed.

4. Kasutage endoskoopide nimekirja sirvimiseks nuppe + ja -.
5. Hetkel nähtava endoskoobi kustutamiseks valige DELETE ning vajutage 

START. Näidikule ilmub järgmine menüü:

6. Valitud endoskoobi kustutamiseks valige YES ning vajutage START.

NB
Seda toimingut ei ole võimalik tagasi võtta. Kogemata kustutatud andmete 
taassisestamiseks toimige vastavalt lõigus 3.5.8 “Menüü NEW DATA” antud 
juhistele.

7. Kui endoskoobi kustutamine õnnestus, lülitab näidik tagasi eelnevale 
menüüle.

8. Menüüst DELETE lahkumiseks vajutage STOP.

DELETE DATA
>DELETE ENDOSCOPE<
DELETE USER

DELETE         ENDOSCOPE          NO :1
TYPE           SER-NO           OPT.-ID
GIF 160        1234567          14
                                >DELETE<

             DELETE DATA?

>YES<                                NO
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Kustuta kasutaja
1. Valige menüü DELETE USER. Näidikule ilmuvad esimese kasutaja 

andmed.

2. Kasutage kasutajate nimekirja sirvimiseks nuppe + ja -.
3. Hetkel nähtava kasutaja kustutamiseks valige DELETE ning vajutage 

START. Näidikule ilmub järgmine menüü:

4. Valitud kasutaja kustutamiseks valige YES ning vajutage START.

NB
Seda toimingut ei ole võimalik tagasi võtta. Kogemata kustutatud andmete 
taassisestamiseks toimige vastavalt lõigus 3.5.8 “Menüü NEW DATA” antud 
juhistele.

5. Kui kasutaja kustutamine õnnestus, lülitab näidik tagasi eelnevale menüüle.
6. Menüüst DELETE lahkumiseks vajutage STOP.

DELETE DATA
DELETE ENDOSCOPE
>DELETE USER<

DELETE USER  NO :1
NAME   TITLE ID
JONES  TINA  A0
                               >DELETE<

             DELETE DATA?

>YES<                                NO
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3.5.11 Juhendid siltide vahetamiseks

NB
Pidage silmas, et järgnevad juhised on mõeldud ainult juhuks, kui kasutate 
termoprinterit (tootenr: WD00113A) või printerit OD5. Teise printeri kasutamisel 
lugege vastava printeri kasutamisjuhendit.

Termoprinter (tootenr: WD00113A) on võimalik järgnevalt seadistada uue 
sildipikkuse jaoks:

1. Lülitage printer välja (OFF).
2. Avage printeri kaas.
3. Paigaldage uus sildirull.
4. Sulgege printeri kaas.
5. Vajutage kollast FEED nuppu. Hoidke nuppu all ja lülitage printer sisse 

(ON).
6. Laske kollane FEED nupp lahti. Printer kontrollib sildipikkust ja prindib välja 

testsildi.
7. Vajutage uuesti FEED nuppu.
8. Printer on uue sildipikkuse salvestanud ja kasutusvalmis.

Olympus soovitab kasutada järgnevaid silte.

Toote nimi Kirjeldus Tootenumber 

Label Set Easy Coder 75 mm 750 silti rullis ja 1 joonistusriba 
Sildi pikkus: 75 mm 
Kasutamiseks koos: Endoscan 2 ja EndoID-ga varustatud ETD3 
Plusiga

E0424415

3.6 Voolukontroll Flow Control (ETD3 Plus PAA)

Sihtotstarve
Integreeritud kanali voolukontroll (flow control) toetab endoskoobikanaleid läbiva 
töötluslahuse voolu jälgimist. Voolukontroll (flow control) aitab kasutajal leida:
 - kanaleid, mis on täielikult ühendamata;
 - kanaleid, mis ei ole õigesti ühendatud;
 - umbunud kanaleid.

Automaatne Flow Control voolukontrolli seade ei vabasta kasutajat kohustusest 
endoskoope hoolikalt enne ja pärast ETD3 Plus seadmes korduvat 
töötlemist kontrollida. Järgida tuleb talitluse juhtimist vastavalt endoskoopide 
töötlusjuhendis toodud töötlusjuhistele. Sel juhul vastab töötlusprotsess 
standardile EN ISO 15883-4.

Parameetrite võrdlus
ETD3 Plus seadmel on andmebaas ETD3 Plus seadmes töödeldavate 
endoskoopide võrdlusvoolukiiruste suhtes. ETD3 Plus võrdleb töödeldava 
endoskoobi kõigi kanalite referentsvoolukiirusi hetkeliste voolukiirustega. 
Kui mõõdetud suurused jäävad töötlemise käigus soovitud tasemele, süttib 
õnnestunud töötlusprotsessi järel esipaneelil roheline lamp ning töötlusraportis 
prinditakse teade “Disinfected” (desinfitseeritud).
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Kui hetkeline voolukiirus on märgatavalt madalam kui referentsvoolukiirus, 
võivad kanalid olla ummistunud. ETD3 katkestab desinfitseerimisprotsessi. 
Kasutaja peab kanali ummistusest vabastama. Kui hetkeline voolukiirus on 
märgatavalt suurem kui referentsvoolukiirus, ei ole ühendustoru võib-olla 
korralikult ühendatud. ETD3 katkestab protsessi. Kasutaja peab endoskoobi 
korralikult ühendama.

Endoskoopide ettevalmistamine enne esmakordest töötlemist ETD3 Plus 
seadmes
Iga endoskoobi kohta tuleb süsteemi talletada korrektsed voolusuurused. ETD3 
Plus on varustatud automaatse monitooringfunktsiooniga mis käivitub siis, kui 
endoskoopi esimest korda töödelakse.

Sõltuvalt EndoID seadme määrangutest on valida kahe suvandi vahel.
 - Andmebaas sisaldab voolu referentsväärtuseid. Neid eelmääratud väärtuseid 
kasutatakse andmebaasis olevate endoskoopide kõigi töötlustsüklite korral.

 - Esimese töötlustsükli jooksul mõõdab Flow Control automaatselt 
referentsvoolusuurused. Mõõdetud suurused talletatakse sisemises 
andmebaasis ning neid kasutatakse kõigil selle endoskoobi järgnevatel 
töötlustsüklitel referentsvoolusuurustena.

Mõlema suvandi korral tagage alati, et kõik endoskoobid oleks korralikult 
ühendatud ning et ükski kanal poleks ummistatud.

ETTEVAATUST
Korrektsete referentssuuruste saamiseks esmakordsel töötlemisel on ülimalt 
tähtis, et tagataks kõigi kanalite korralik läbivool.

Kontrollige enne endoskoobi ETD3 Plusi sisestamist, et ükski kanal ei oleks 
ummistunud. Viige läbi allpool kirjeldatud põhjalik töötest:

1. Sisestage läbi vee-/õhukanali vett ja/või õhku. Kontrollige, et nii õhu- kui ka 
veekanalid oleksid ummistustest vabad.

2. Kontrollige aspiratsioonikanalit õhu ja/või vee sisseimemisega. Kontrollige, 
et õhku/vett oleks võimalik probleemideta sisse imeda.

3. Juhul, kui endoskoobil on lisaveekanal (nt CF-Q160AI, CF-Q160AI/L, 
CF-160L/I, CF-Q160S, CF-Q145L/I), sisestage valgusjuhi konnektori 
ühenduse juures asuvast ühendusest läbi kanali vett. Kontrollige, et vesi 
voolab takistusteta läbi kanali.

4. Kui takistusi ei leita, asetage endoskoop ETD3 Plus korvi nii, nagu 
kirjeldatud lõigus 5.3 “Endoskoobi asetamine korvi (E601)”.

Kontrollige pärast endoskoobi korvi asetamist, et kõik ühenduslülid oleksid 
õigesti endoskoobi külge kinnitatud. Lugege lisaseadmete tabelit “EDT3 
adapterid – ühilduvus”.

NB
Kui endoskoopide ettevalmistamine töötlustsükliks ei ole korralikult sooritatud, 
võib Flow Control salvestada andmebaasi valed referentsväärtused. See võib 
mõjutada Flow Controli usaldusväärsust.
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4 Programmi ülevaade

4.1 Kasutajatasemed

Kasutajatasemed võimaldavad kasutajal käivitada ETD3 programme. ETD3 on 
varustatud järgmiste kasutajatasemetega.

Kasutajatase A: 
tavakasutuse tase.

Kasutajatase B: 
haigla tehniku tase (selle kasutajataseme kasutamiseks on vajalik salasõna, 
mille saab Olympuselt).

Kasutajatase C: 
tase, millele pääseb ligi ainult Olympuse tehnik.

Olenevalt kasutajatasemest on võimalik kasutada ETD3 allpool loetletud 
programme.

Programmid, mis on kirjas tase B all, ei ole ETD3 tavakasutuses kättesaadavad. 
Neid programme tohib kasutada ainult haigla tehnik. B tasemele pääseb 
järgmiselt.

1. Vajutage korraga PAREMAT ja VASAKUT nuppu.
2. Valige PAREMA või VASAKU nupu abil tase B.
3. Vajutage START nuppu.
4. Vajutage uuesti START. Noolsulud ( > < ) muutuvad kandilisteks sulgudeks 

( [ ] ). Muutmisrežiim on aktiveeritud.
5. Sisestage + ja - nuppude abil salasõna.
6. Kasutage PAREMAT ja VASAKUT nuppu sulgudes järgmise numbri juurde 

liikumiseks.
7. Vajutage START nuppu.
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4.2 PAA töötlusega ETD3 programmid

Kui ETD3 on seatud peräädikhappe (PAA) protsessi peale, on ligipääsetavad 
järgmised programmid.

Valikulüliti 
asend

Ligipää-
su tase

Programmi nimi Kirjeldus

1 A STD ENDODIS DRY Desinfitseerimisprogramm STANDARD koos kuivatamisega

2 A STD ENDODIS Desinfitseerimisprogramm STANDARD

3 A DRYING Kuivatamine (15 minutit, endoskoopide täielikuks kuivatamiseks)

4 A THERMAL DISIN Kuumusega desinfitseerimise programm

5 A SELF DISIN Isedesinfitseerimisprogramm (termiline programm)

6 A STDRD PRECL DRY STANDARD desinfitseerimisprogramm koos eelpuhastusega (2 minutit) pluss 15-minutiline 
kuivatus

7 A LEAK TEST Eraldi lekketestri programm

8 A SALT REMOVAL Programm jääksoola eemaldamiseks pesuruumist pärast soola lisamist veepehmendisse

9 A DOSFILL CLEANER Puhastusvahendi doseerimissüsteemist õhu eemaldamise protsess

10 A DOSFILL ACTIVAT Desinfitseerimisvahendi doseerimissüsteemist õhu eemaldamise protsess

11 A DOSFILL WATER Sissevoolava vee desinfitseerimiseks mõeldud doseerimissüsteemist õhu eemaldamise protsess 
(õhu eemaldamine pumbast väikeste PAA koguste lisamisel)

12 A DOSFILL DISIN Õhu eemaldamise protsess desinfitseerimisvahendi doseerimissüsteemist

13 Funktsioon määramata

14 Funktsioon määramata

15 Funktsioon määramata 

16 

17 A DOSFILL SYSTEM Õhu eemaldamise protsess kogu doseerimissüsteemist 

18 Funktsioon määramata 

19 B SYSTEM CHECK Süsteemikontrolli programm. See programm on ETD3 automaattestimisprogramm. 
Süsteemikontrolli ajal viib ETD3 läbi järgmised sammud:
 - Lekketestri enesetest
 - Veepehmendi regenereerimine
 - Veeteede desinfitseerimine

20 B CHANGE FILTER1 Vaheta õhufilter 1 kuivatusseadme sees. Programm nullib õhufilter 1 tunniloendi. 

21 B TEACH-IN RT Teach-In Program FlowControl. Seda programmi tuleb kasutada siis, kui endoskoobi kanalid ei 
olnud automaatse monitooringutsükli ajal õigesti uhutud. Programm loob uued referentsväärtused 
ja kirjutab vanad väärtused üle. 

22 Funktsioon määramata 

23 Funktsioon määramata 

24 Funktsioon määramata 

Joonis 4.1. Peräädikhappega (PAA) töötluseks mõeldud ETD3 programmid

Kontaktajad
Näidatud kontaktaegu ei pea saavutama järjestikusel ekspositsioonil. 
Kontaktaeg koosneb tööaegadest, mille jooksul seade töötab 
nominaaltemperatuuri ületavas näidatud temperatuurivahemikus. 
Nominaaltemperatuurist väiksema temperatuuriga tööajad ei lähe kontaktajana 
arvesse.
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Kemikaalide annustamise talutavuspiirid
Alljärgnevates lõikudes loetletud kemikaalide annuste koguse talutavus (±10 %) 
on annuse individuaalse talutavuspiiri ja jälgimissüsteemi talutavuspiiri summa. 
Individuaalne tolerantsus on ±5 %.

4.3 Programm STD ENDODIS DRY

ETTEVAATUST
ETD3 kuivatusfunktsioon valmistab endoskoope kuivatamiseks ette, kuid ei 
taga täielikku kuivatust vastavalt standardile DIN EN 15883-4 ning seda eriti 
endoskoopide puhul, millel on pikad sisekanalid ja albarrani kanal.
Täieliku kuivatamise tagamiseks vastavalt standardile DIN EN 15883-4 asetage 
endoskoop pärast töötlemise kuivatuskappi.

Töötluseks kasutatakse peräädikhappel (PAA) baseeruvat 
desinfitseerimisvahendit EndoDis. Töötlemise baasandmed leiate alltoodud 
tabelist. 

Joonis 4.2. STD ENDODIS DRY programm
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Number 
tabelis

Töösamm Kontaktaeg Töösammu 
koguaeg (*)

Vee 
sisselaskekogus

Temperatuur Kemikaali annuse 
kogus** 

1 Lekketest 1,5 min (±2,5 %) 1,5 min – – –

2 Eelpuhastus 0,5 min (±2,5 %) 3,0 min 11 l vett (±5 %) Ei kuumutata –

3 Puhastus 3 min (±2,5 %) 7,0 min 10,5 l vett (±5 %) 35 °C (-0 K/+5 K) 63 ml EndoDet (±10 %)

4 Desinfektsioon 5 min (±2,5 %) 9,0 min 10,5 l vett (±5 %) 35 °C (-0 K/+5 K) 126 ml EndoDis (±10 %),  
126 ml EndoAct (±10 %)

5 Esimene loputus 1 min (±2,5 %) 3,5 min 10 l vett (±5 %) Ei kuumutata –

6 Lõplik loputus 1 min (±2,5 %) 9,0 min 9,5 l vett (±5 %) 57 °C (-0 K/+5 K) –

7 Kuivatamine 15 min (±1 %) 17,0 min – 57 °C –

Koguaeg koos 
kuivatamisega 

50,0 min 

Tingimused
Toide: 3N AC 400 V 50 Hz
Sissevoolava vee temperatuur: 30 °C

* Aeg koos vee sisselaskmise, kuumutamise, kontaktaja ja vee väljalaskmisega.
** Igal töösammul doseeritakse sisselastavasse vette 0,22 ml EndoDis-i ühe liitri 
vee kohta (= 10 ppm PAA-d).
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4.4 Programm STD ENDODIS

ETTEVAATUST
Mitte kasutada STD ENDODIS’i jäikade endoskoopide puhastamiseks ja 
desinfitseerimiseks. Programmi THERMAL DISIN tuleb kasutada jäikade 
endoskoopide puhul (lugege lõiku 4.5 “THERMAL DISIN programm”).

Töötluseks kasutatakse peräädikhappel (PAA) baseeruvat 
desinfitseerimisvahendit EndoDis. Töötlemise baasandmed leiate alltoodud 
tabelist.

Joonis 4.3. STD ENDODIS programm
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Number 
tabelis

Töösamm Kontaktaeg Töösammu 
koguaeg (*)

Vee 
sisselaskekogus

Temperatuur Kemikaali annuse 
kogus** 

1 Lekketest 1,5 min (±2,5 %) 1,5 min – – –

2 Eelpuhastus 0,5 min (±2,5 %) 3,0 min 11 l vett (±5 %) Ei kuumutata –

3 Puhastus 3 min (±2,5 %) 7,0 min 10,5 l vett (±5 %) 35 °C (-0 K/+5 K) 63 ml EndoDet (±10 %)

4 Desinfektsioon 5 min (±2,5 %) 9,0 min 10,5 l vett (±5 %) 35 °C (-0 K/+5 K) 126 ml EndoDis (±10 %),  
126 ml EndoAct (±10 %)

5 Esimene loputus 1 min (±2,5 %) 3,5 min 10 l vett (±5 %) Ei kuumutata –

6 Lõplik loputus 1 min (±2,5 %) 3,5 min 9,5 l vett (±5 %) Ei kuumutata –

Koguaeg ilma 
kuivatamiseta

27,5 min

Tingimused
Toide: 3N AC 400 V 50 Hz
Sissevoolava vee temperatuur: 30 °C

* Aeg koos vee sisselaskmise, kuumutamise, kontaktaja ja vee väljalaskmisega.
** Igal töösammul doseeritakse sisselastavasse vette 0,22 ml EndoDis-i ühe liitri 
vee kohta (= 10 ppm PAA-d).
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4.5 Programm THERMAL DISIN

Kuumusega desinfitseerimise programm on mõeldud ainult kuumakindla 
aparatuuri, eriti jäikade endoskoopide töötlemiseks. Kuumusega 
desinfitseerimise programmi korral soovitab Olympus kasutada veevarustusena 
demineraliseeritud vett ja paigaldada toitevooliku ETD3 seadme jaoks 
demineraliseeritud veele (E04 25 547).

Kirurgiline korv (E450) (tootenr: E04 24 427) on nõutud nende rakenduste 
juures. Korv on varustatud täiendava korvikoodiga, mis võimaldab termilise 
protsessi käivitamist.

ETTEVAATUST
Kuumusega desinfitseerimise programmi ei tohi käivitada painduvate 
endoskoopide töötlemisel ETD3-s.

THERMO DISIN programmi tingimustes saavutatakse A0 = 3000. Olympus 
soovitab THERMAL DISIN programmi kasutada ainult autoklaavimiseks 
ettevalmistamiseks.

HOIATUS
 - Spetsiifilised nõuded ja riiklikud suunised ja soovitused võivad nõuda 
suuremate A0 väärtuste saavutamist.

 - Ärge käivitage programmi THERMAL DISIN kaks korda järjest. Oodake kas 
tund aega või käivitage vahelduseks teine programm.

NB
Korve, millel kood puudub, ei saa termiliseks töötluseks kasutada.

Joonis 4.4. PAA programm: THERMAL DISIN
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Number 
tabelis

Töösamm Kontaktaeg Töösammu 
koguaeg (*) 

Vee 
sisselaskekogus

Temperatuur Kemikaali annuse 
kogus** 

1 Eelpuhastus 1 min (±2,5 %) 3,5 min 10 l vett (±5 %) Ei kuumutata –

2 Puhastus 5 min (±2,5 %) 8,5 min 10,5 l vett (±5 %) 53 °C (-0 K/+5 K) 63 ml EndoDet (±10 %)

3 Esimene loputus 2 min (±2,5 %) 4,5 min 9 l vett (±5 %) Ei kuumutata –

4 Lõplik loputus 1 min (±2,5 %) 3,5 min 9 l vett (±5 %) Ei kuumutata –

5 Termiline desin-
fitseerimine

5 min (±2,5 %) 16,5 min 9,5 l vett (±5 %) 90 °C (-0 K/+5 K) –

6 Kuivatamine 15 min (±1 %) 20,0 min – 90 °C –

Koguaeg 56,5 min

Tingimused 
Toide: 3N AC 400 V 50 Hz 
Sissevoolava vee temperatuur: 30 °C

* Aeg koos vee sisselaskmise, kuumutamise, kontaktaja ja vee väljalaskmisega.
** Igal töösammul doseeritakse sisselastavasse vette 0,22 ml EndoDis-i ühe liitri 
vee kohta (= 10 ppm PAA-d).

4.6 Isedesinfitseerimisprogramm

ETD3 on varustatud isedesinfitseerimisprogrammiga. See programm pakub 
lisakaitset ETD3 sisemuse saastumise vastu. See protsess baseerub termilisel 
desinfitseerimisel. Seda tuleb kasutada pikemate ootel oleku perioodide järel. 
Programmi on võimalik käivitada ainult käsitsi, sest kuumutamine temperatuurini 
üle 58 °C vajab kasutajapoolset kinnitust.
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Joonis 4.5. PAA programm: SELF DISIN (termaalne)

Number 
tabelis

Töösamm Kontaktaeg Vee sisselaskekogus Temperatuur Kemikaali annuse 
kogus* 

1 Puhastus 3 min (±2,5 %) 10,5 l vett (±5 %) 43 °C (-0 K/+5 K) 63 ml EndoDis (±10 %),  
63 ml EndoAct (±10 %)

2 Esimene loputus 1 min (±2,5 %) 10,5 l vett (±5 %) Ei kuumutata –

3 Termiline desinfitseerimine 10 min (±1 %) 10,5 l vett (±5 %) 80 °C (-0 K/+5 K) –

* Igal töösammul doseeritakse sisselastavasse vette 0,22 ml EndoDis-i ühe liitri 
vee kohta (= 10 ppm PAA-d).

Isedesinfitseerimisprogrammi käivitamine
Termilist isedesinfitseerimisprogrammi saab käivitada ainult eriotstarbelise 
korvikoodi abil või mõnede lisasammude sooritamisel Profitronic esipaneelil. 
Isedesinfitseerimisprogrammi käivitamiseks toimige järgnevalt.

ETTEVAATUST
Kontrollige, et isedesinfitseerimisprotsessi käigus ei oleks ETD3 sees 
painduvaid endoskoope. 
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1. Valige termilise isedesinfitseerimise programm (programm nr. 5/SELF 
DISIN), kasutades selleks programmi valikulülitit.

2. Vajutage START. ETD3 kontrollib, kas ühilduv korv on ETD3-s.
3. Kui ETD3 seadmesse on asetatud korvikoodiga korv, käivitub programm 

automaatselt.
4. Kui ETD3-e on asetatud ilma korvikoodita painduvate endoskoopide korv, 

ETD3 ei käivitu, vaid annab järgneva hoiatusteate:
5. Näidikule ilmub teade “NO ENDOSCOPE DISIN PROGRAM”.
6. See teade ilmub kindlustamaks, et isedesinfitseerimisprogrammi ajal ei 

oleks ETD3-s painduvaid endoskoope.
7. Kui korvis ei ole painduvaid endoskoope, vajutage korraga nuppe +, - ja 

START.
8. Näidikule ilmub järgmine teade.

9. Valige VASAKU või PAREMA klahvi abil START.
10. Vajutage isedesinfitseerimisprogrammi käivitamiseks START.

NB
ETD3 pakub ka isedesinfitseerimisprogrammi, mis käivitatakse automaatselt 
taimeriga. Detailsema info saamiseks võtke ühendust Olympus’e kohaliku 
esindajaga.

YOU WANT TO START A THERMAL DISINFECTION
PROGRAMME PLEASE PROGRAMME: MAKE SURE 
THAT THERE IS NO ENDOSCOPE INSIDE THE 
MACHINE!  STOP                  START
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4.7 Programm STDRD PRECL DRY

Pikendatud eelpuhastusetapiga STDRD PRECL DRY programmi baasandmed 
leiate alljärgnevast tabelist.

Joonis 4.6. PAA programm: STDRD PRECL DRY

Number 
tabelis

Töösamm Kontaktaeg Vee sisselaskekogus Temperatuur Kemikaali annuse 
kogus*

1 Lekketest 1,5 min (±2,5 %) – – –

2 Eelpuhastus 2 min (±2,5 %) 11 l vett (±5 %) Ei kuumutata –

3 Puhastus 5 min (±2,5 %) 10,5 l vett (±5 %) 35 °C (-0 K/+5 K) 63 ml EndoDet (±10 %)

4 Desinfektsioon 5 min (±2,5 %) 10,5 l vett (±5 %) 35 °C (-0 K/+5 K) 126 ml EndoDis (±10 %), 
126 ml EndoAct (±10 %)

5 Esimene loputus 1 min (±2,5 %) 10 l vett (±5 %) Ei kuumutata –

6 Lõplik loputus 1 min (±2,5 %) 9,5 l vett (±5 %) 57 °C (-0 K/+5 K) –

7 Kuivatamine 15 min (±1 %) – 57 °C –

* Igal töösammul doseeritakse sisselastavasse vette 0,22 ml EndoDis-i ühe liitri 
vee kohta (= 10 ppm PAA-d).
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5 Kasutamine

5.1 ON/OFF lülitamine igapäevasel kasutamisel

ETD3 tuleks sisse (ON) lülitada tööpäeva alguses ning välja (OFF) lülitada alles 
tööpäeva lõpus. Kasutage ON/OFF toitelülitit esipaneelil. ETD3 käivitab kohe 
pärast sisse (ON) lülitamist lühikese sisemise funktsioonitesti.

Selle testi ajal teeb EDT3 järgmist:
 - Lekketestri enesetest
 - Masina vee sisselaskeava isedesinfektsiooon
 - Veepehmendi regenereerimine

Kui pesuruumi uks ei ole ETD3 sisse (ON) lülitamisel suletud, ilmub näidikule 
veateade. Süsteemikontroll algab kohe pärast seda, kui pesuruumi uks on 
korralikult suletud.

ETTEVAATUST
 - Kontrollige, et süsteemikontrolli ajal ei oleks lekketestri külge ühendatud 
endoskoope! Asetage lekketestri ühendusvoolikud seisuasendisse 
(vt joonis 5.11).

 - Süsteemikontrolli ajal kasutab ETD3 veepehmendi regenereerimiseks 
soola. Kui süttib kollane lamp, täitke uuesti soolamahuti, et sool oleks 
süsteemikontrolli ajal kättesaadav. Vastasel juhul ei pruugi süsteem käivituda.

 - Süsteemikontrolli ajal kasutab ETD3 masina vee sisselaskeava 
desinfitseerimiseks EndoDisi. Kui süttib punane hoiatuslamp ning ilmub teade 
CHECK DOS SYSTEM DISINFECTANT, vahetage EndoDIS mahuti. Vastasel 
juhul katkestatakse süsteemikontroll.

Teistest kasutustingimusi puudutavatest vigadest antakse süsteemikontrolli 
lõpus teada näidikul.

NB
 - Ärge lülitage ETD3 tööpäeva jooksul välja (OFF). See lühendab vee 
desinfitseerimise UV-lambi eluaega. ETD3 on süsteemikontrolli järel 
kasutusvalmis.

 - ETD3 lülitatakse tööpäeva lõpus ON/OFF toitelülitist välja (OFF) ning 
veekraanid keeratakse kinni (OFF). Pidage meeles, et pesuruumi ust ei ole 
võimalik avada, kui ETD3 on välja (OFF) lülitatud.

 - Ärge jätke endoskoope ööseks ETD3 seadmesse. Endoskoope tuleb hoida 
kuivas kohas.
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5.2 Endoskoopide ettevalmistamine

ETD3 seadmes saab puhastada ja desinfitseerida ainult täielikult sukeldatavaid 
endoskoope.

ETTEVAATUST
 - Endoskoopilise varustuse töötlemise eest peaks vastutama kindel isik (või 
isikud) endoskoopia osakonnast. On ülimalt soovitatav, et üks vastava 
väljaõppega isik oleks alati endoskoopide töötlemise ajal kättesaadaval. 

 - Töötlemise eest vastutavad isikud peavad täielikult mõistma alljärgnevat: 
 - kutsealaseid tervise- ja ohutusnõudeid;
 - kõiki riiklikke ja kohalikke haigla juhtnööre ja eeskirju;
 - käesolevas kasutamisjuhendis toodud juhiseid; 
 - juhiseid endoskoobi kasutamisjuhendis;
 - endoskoopiaseadmete mehaanilisi aspekte; 
 - germitsiidseid märgistusi. 

 - Endoskoopide puhastamiseks ettevalmistamisel peab sellega tegelev 
personal kandma kaitsekindaid nakkuse vastu. Kasutusele tuleks võtta ka 
muud vajalikud kaitseabinõud. Hügieeninõuetest tuleb rangelt kinni pidada. 

 - Endoskoobi eelpuhastuseks kasutage ainult vett või Olympuse poolt heaks 
kiidetud ühilduvaid puhastus- ja/või desinfitseerimisvahendeid. Ärge kasutage 
Olympuse poolt heaks kiitmata keemilisi vahendeid, see võib põhjustada 
ETD3-s töötlemise ajal tahtmatuid keemilisi reaktsioone. See võib omakorda 
põhjustada ebapiisavaid töötlustulemusi või tõsiseid endoskoobi vigastusi. 

 - Kohe pärast endoskoopiat tuleks läbi viia töökorras oleku kontroll. 
 - Pühkige sisestustoru marliga. 
 - Eemaldage õhu-/veeklapp. Paigaldage õhu-/veekanali puhastusadapter 
ja juhtige läbi kanalite kas õhku või vett. Kontrollige tähelepanelikult kõigi 
kanalite ja endoskoobi otsas oleva otsaku läbitavust. Seejärel kontrollige 
aspiratsioonikanalit õhu ja/või vee sisseimemisega. Selle kanali uhtumine 
tagab katkestamatu läbipääsu. Detailsema info saamiseks lugege 
töödeldava endoskoobi töötlemise käsiraamatut (peatükk “Puhastus-, 
desinfitseerimis- ja steriliseerimisprotseduurid”). 

 - Vältida tuleks kasutatud ja/või nakatunud endoskoopide pikki kuivamisaegu 
enne ETD3-e asetamist.

 - Kanaleid tuleb harjata. Pidage kinni kohalikest eeskirjadest. Hari tuleks 
juhtida läbi kanalite ning klapi ühenduskohad tuleks hoolikalt puhastada ja 
desinfitseerida. Detailsema info saamiseks lugege töödeldava endoskoobi 
töötlemise käsiraamatut (peatükk “Puhastus-, desinfitseerimis- ja 
steriliseerimisprotseduurid”).

 - Nähtava saaste korral kasutage endoskoobi klappide ja ühendusportide 
puhastamiseks puhastusharja.

Endoskoope tuleb enne ETD3-s töötlemist kohalikele ja Euroopa määrustele 
vastavalt eelpuhastada. Järgida tuleb kohalikke endoskoopide eelpuhastamise 
juhtnööre (nt käsitsi eelpuhastamine puhastusvahendi lahusega, endoskoobi 
kanalite harjamine enne töötlemist jne).

Enne endoskoobi asetamist ETD3-e tuleb eemaldada kõik käsitsi töötlemise (nt 
harjamise) jääkkemikaalid.

Pühkige kõik endoskoobi ja ETD3 adapterite kokkupuutekohad 70 % (etüül- või 
isopropüül-)alkoholiga.
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5.3 Endoskoopide sisestamine korvi (E601)

NB
ETD3 pesuruumi ust on võimalik avada ainult siis, kui ETD3 on sisse (ON) 
lülitatud. Kui seade on välja (OFF) lülitatud, on uks lukustatud.

Kontrollige, et ETD3 ei oleks nakatunud endoskoobi poolt nakatatud. Pesuruumi 
ust tohib avada ja sulgeda ainult desinfitseeritud kätega.

Pisidetailide korv
Pisidetailid, nagu näiteks klapid, distaalsed korgid jne, tuleb eelnevalt 
eemaldada ja asetada pisidetailide korvi (vt peatükk 5.6 “Lisatarvikud”).

Endoskoobi hoidmine
Vasak käsi: Valgusjuhi konnektor
Parem käsi: Distaalne ots ja endoskoobi juhtseade (vt joonis 5.1) 

Joonis 5.1. Endoskoobi hoidmine
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Endoskoobi sisestamine
Endoskoop asetatakse korvi nii, nagu allpool näidatud.

1. Avage ETD3 pesuruumi uks ja tõmmake korv lahtise ukse peale välja.
2. Võtke endoskoobi valgusjuhi konnektor vasakusse kätte. Endoskoobi 

juhtseadet ja distaalset otsa tuleks hoida paremas käes (vt joonis 5.1).
3. Asetage valgusjuhi konnektor ettenähtud hoidjasse kontrollides, et 

lekketestri ühenduslüli vaataks korvi keskele (vt joonis 5.2).

NB
Kontrollige, et valgusjuhi konnektor oleks õigesti korvi asetatud. Ainult siis, 
kui valgusjuhi konnektor ja sellega koos ka transponder on õigesti paigutatud, 
tuvastatakse endoskoop usaldusväärselt.

Joonis 5.2. Valgusjuhi konnektori osa sisestamine

1) Valgusjuhi konnektor
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• Asetage universaaljuhe ettenähtud tugiosale (vt joonis 5.3).

Joonis 5.3. Universaaljuhtme paigaldamine

1) Universaaljuhe

• Asetage juhtseade selleks ettenähtud kohatäitele (vt joonis 5.4).

Joonis 5.4. Juhtseadme paigaldamine

1)  Juhtseade
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• Asetage sisselasketoru ettenähtud tugiosadesse mooduli välisküljel 
(vt joonis 5.5).

Joonis 5.5. Sisestustoru paigaldamine

• Rihtige universaaljuhe ja sisselasketoru nende õigetesse asenditesse.

NB
Pidage endoskoobi korvist välja võtmisel silmas, et Te hoiaksite distaalset otsa 
ja juhtseadet paremas ning valgusjuhi konnektorit vasakus käes.

5.4 Voolikute ühendamine

ETTEVAATUST
 - Hoolitsege selle eest, et Te kasutate erinevate endoskoopide puhul 
õigeid ühendusvoolikuid. Vastasel juhul võivad endoskoobid saada 
ebapiisavalt desinfitseeritud. Detailsema info saamiseks lugege vastavate 
ühendusvoolikute kasutamisjuhendeid.

 - Defektsed voolikukomplektid ja ummistunud toruotsad võivad nõrgendada 
ETD3 puhastus- ja desinfitseerimisjõudlust.

 - Jälgige, et ülemised voolikud oleksid ühendatud endoskoop 1 külge (ülemine 
endoskoop) ning alumised voolikud oleksid ühendatud endoskoop 2 külge 
(alumine endoskoop).

 - Punast elevaatorijuhet (3XMB-109) on võimalik kasutada nii ülemise kui ka 
alumise endoskoobi küljes.

 - Kontrollige, et adapterid oleksid tugevalt korvi põhimooduli külge kinni 
kruvitud.
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Joonis 5.6. Painduvate endoskoopide korv

1) – 3) Ülemise endoskoobi 1 ühendamisvoolikud
4) – 6) Alumise endoskoobi 2 ühendamisvoolikud
7) Baasmoodul (E600)
8) Moodul 1: alumise endoskoobi sisend (E601)
9) Moodul 2: ülemise endoskoobi sisend (E601)
10) Elevaatorikanali ühendus (punane)
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NB
Lugege lisalehte “ETD3 adapterid – sobivus” ja kontrollige endoskoope, mis 
vajavad ühendamist punast värvi elevaatorivooliku 3XMB-109 külge.

Ühendage GIF-, JF-, CF-endoskoopide standardvoolikud. Iga endoskoobi külge 
tuleb kinnitada mitu voolikut (vt alla).

• Lükake õhu-/vee- ja aspiratsioonikanal endoskoopide klappide 
kaitseümbristesse. Kui adapter on jõudnud lõppasendisse, kõlab 
õrn klõpsatus. Detailsema info leiate vastava voolikute komplekti 
kasutamisjuhendist.

• Lükake teine adapter endoskoobi biopsiaporti (vt joonis 5.7).
• Kui endoskoobil on lisaveekanal (nt CFQ-160AI, CFQ-160AL), ühendage 

3XMAJ-855 valgusjuhi konnektoriga. Lugege lisalehte “ETD3 adapterid 
– sobivus” ja kontrollige, kas töödeldav endoskoop vajab 3XMAJ-855 
ühendamist valgusjuhi konnektoriga.

Joonis 5.7. Adapteri ühendamine biopsiapordiga

1) Biopsiaport
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• Ühendage duodenoskoobi töötlemisel kõrgrõhupumba punane voolik 
duodenoskoobi elevaatorikanaliga (vt joonis 5.8).

Joonis 5.8. Adapter 3XMB-109 (punane) ühendamine elevaatorikanaliga

1) Elevaatorikanal

NB
 - Pidage silmas, et kahte duodenoskoopi ei ole võimalik korraga töödelda, sest 
ETD3 on varustatud ainult ühe voolikuga elevaatorikanali jaoks.

 - Veenduge, et teil on olemas kõik vajalikud adapterid töödeldavate 
endoskoopide jaoks (vt lisalehte “ETD3 adapterid – sobivus”).

 - Voolikud, mida ei kasutata, tuleb asetada selleks ettenähtud korvi, et nad ei 
saaks puhastusprotsessi ajal vänderdada ja ringi vingerdada ning ei kiiluks 
ukse sulgemisel ukse vahele.

Detailsema info leiate vastava voolikute komplekti kasutamisjuhendist.

Enne ETD3 käivitamist kontrollige, et kõik endoskoobikanalid on õigete 
voolikutega ühendatud.
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5.5 Lekketestri ühendamine

ETD3 pesuruumis on kaks spiraalset voolikut (punane ja sinine) endoskoobi 
ühendamiseks lekketestri külge. Punane voolik tuleb kinnitada ülemise 
endoskoobi ja sinine alumise endoskoobi külge. Eemaldage lekketester 
seisuasendist ja ühendage endoskoobi ventilatsiooniühenduse külge 
(vt joonis 5.9).

Joonis 5.9. Lekketestri ühendamine

1) Spiraalne voolik
2) Ventilatsiooniühendus

ETTEVAATUST
Asetage punane ja sinine spiraalne voolik voolikute sirgestamiseks ümber korvi 
kesksamba (vt joonis 5.10). See hoiab ära ülemise pritsimiskäe takistuse.
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Joonis 5.10. Spiraalsete voolikute asetamine kesksamba ümber

NB
 - Fiiberskoopide töötlemisel ühendatakse lekketester otse fiiberskoobi 
ventilatsiooniühendusega. Videoskoopide töötlemisel tuleb kõigepealt 
paigaldada veekindel kork, mille küljes asub ventilatsiooniühendus.

 - O-rõngastihendite vastupidavuse pikendamiseks on soovitatav panna igale 
kummist O-rõngastihendile lekketestri adapteril tilk seepi.

 - O-rõngastihendid lekketesti adapterites kuluvad regulaarsel kasutamisel läbi. 
Neid tuleb teatud aja tagant välja vahetada (vt lõik 6.13 “Lekketestri adapterite 
O-rõngaste vahetamine”).

 - Pidage lekketestri ühendamisel endoskoopidega silmas, et punane voolik 
oleks ühendatud endoskoop 1 külge (ENDO 1 = ülemine endoskoop) 
ning sinine voolik endoskoop 2 külge (ENDO 2 = alumine endoskoop). 
See korraldus aitab kontrollitavaid endoskoope defektide korral õigesti 
identifitseerida (vt peatükk 8 “Rikkeotsing”). Pesuruumi ukse siseküljel on silt 
kehtestatud korralduse kirjeldusega.

Järgige allpool kirjeldatud jaotust.
ENDO 1 = ülemine endoskoop punase voolikuga 
ENDO 2 = alumine endoskoop sinise voolikuga
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ETTEVAATUST
• Asetage ühendamata lekketester seisuasendisse ETD3 rullikalusel 

(vt joonis 5.11). Vastasel juhul võib järgmisel töötlustsüklil adapteri kaudu 
endoskoopi niiskust tungida.

• Kontrollige enne iga töötlustsüklit, et lekketestris ei oleks niiskust. Mitte-
Olympuse endoskoopide korral veenduge, et lekketestri adapter on samuti 
täiesti kuiv. Vastasel juhul võib järgmisel töötlustsüklil adapteri kaudu 
endoskoopi niiskust tungida. Eemaldage lekketestrist niiskus marli abil.

Joonis 5.11. Lekketestri asetamine seisuasendisse

5.6 Lisatarvikud

Endoskoopide pisidetailid, nagu näiteks klapid, distaalsed korgid jne, tuleb 
asetada pisidetailide korvi (vt joonist 5.12). See korv tuleb sulgeda ja asetada 
ETD3 korvi põhja (E 600).

Joonis 5.12 Pisidetailide korv (suletud)
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5.7 Desinfitseerimisprogrammi valimine ja käivitamine

Enne programmi käivitamist veenduge, et:
 - töödeldavad instrumendid on korralikult ühendatud ja asuvad õiges kohas;
 - endoskoobi kanalid ei ole ummistunud;
 - pihustuslabad pöörlevad vabalt ja on puhtad;
 - sõelkoostes ei ole suurt mustust (eemaldage suur mustus või puhastage 
vajadusel sõel);

 - pihustuslabade veeallika adapter või otsak on õigesti ühendatud.

1. Lükake korv töödeldavate endoskoopidega ETD3 pesuruumi.
2. Kontrollige, et korv oleks korralikult ETD3 külge ühendatud (vt lõiku 6.12 

“Korvi ETD3 külge ühenduse rihtimine”).
3. Sulgege ETD3 pesuruumi uks.
4. Valige vajalik desinfitseerimisprogramm (detailsema info saamiseks 

vt lõiku 4.2 “PAA-ga ETD3 programmid”), kasutades selleks ETD3 
juhtpaneelil asuvat programmilülitit. Kui programm on juba valitud, võite 
jätkata sammuga 5.

NB
 - Ilma kuivatamiseta programme tohib kasutada ainult juhul, kui endoskoopi 
kasutatakse kohe järgmiseks läbivaatuseks. Enne endoskoopide ladustamist 
tuleb alati kasutada kuivatusega programmi. Pikemate ladustusperioodide 
järel töödelge endoskoope enne kasutamist uuesti.

 - Kasutaja peab regulaarselt kontrollima endoskoopide säilitusjärgset 
hügieenitaset. Kui säilitusjärgne hügieenistandard ei ole õige, tuleb 
endoskoope enne kasutamist desinfitseerida. Pikemate ladustusperioodide 
järel töödelge endoskoope enne kasutamist uuesti.

5. Vajutage juhtpaneelil START nuppu.
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Juhul kui te kasutate ETD3 Plusi, jätkake sammuga 6.

6. ETD3 Plus palub Teil end identifitseerida. Näidikule ilmub järgmine teade.

7. Identifitseerige end, hoides selleks oma transponderi kaarti kasutajaantenni 
vastas ETD3 Plusi esiküljel (vt joonis 5.13).

Joonis 5.13. Kasutaja ID antenn (ainult ETD3 Plus puhul)

1)  ID-kaart
2)  Kasutaja ID antenn

8. Teie nimi ilmub näidikule alljärgnevalt.

ENDOID                   1: STD ENDODIS
NAME:
SCAN USER

ENDOID                   1: STD ENDODIS
NAME: SUSAN MILLER
SCAN USER
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See punktiirskeem selgitab EndoID rolli ETD3 Plusi töötlustsükli juures.

Talitluse kontroll ja
eelpuhastus

Uuringu lõpp, endoskoop
määrdunud

voodiäärne talitluse kontroll

Viimine läbivaatusruumist töötlusruumi

• Asetage endoskoop (endoskoobid) ETD3
Plusi korvi ja ühendage see (need) nõutavalt

• Sulgege ETD3 uks

Valige ETD3 Plusi
desinfitseerimisprogramm

ja käivitage masin

ETD3 Plus käivitab
kasutaja ID

Kasutage transponderit kasutaja ID jaoks

ETD3 Plus täidab
töötlusprogrammi

individuaalsed töösammud

Andoskoobi andmed ja
esialgsed töötlusandmed
saadetakse ENDOBASE III-e,
kui see on ühendatud

Töötlus ETD3 Plusis on
lõpetatud

Lõplikud töötlusandmed
saadetakse ENDOBASE III-e,
kui see on ühendatud

Endoskoop on valmis
järgmiseks uuringuks

ETD3 Plus käivitab
automaatselt endoskoobi ID
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5.8 Programmitsükli järel

NB
Kui kasutate ETD3-e, olge eriti ettevaatlik, et Te end pesuruumi ust 
avades ei põletaks ega puutuks kokku ärritavate ainetega. Peale 
kuumaõhukuivatusseadme kasutamist võib pesuruumist väljuda kuuma auru. 
Enne tühjendamist tuleb lasta korvidel, vahetükkidel ja lisatarvikutel maha 
jahtuda. Mahutitesse jäänud vesi võib ikka veel olla väga kuum. Tühjendage 
need enne väljavõtmist pesuruumi.

Avage programmitsükli lõpus pesuruumi uks ja tõmmake rullikalus lõpuni välja 
(umbes 30 cm). Ühendage enne endoskoobi moodulist välja võtmist lahti 
lekketestri ja endoskoobi ühendusvoolik.

Pärast iga programmi lõppemist veenduge, et:
 - kõik instrumendid on täielikult puhastatud;
 - kõik valendikuga endoskoobid on vastavate otsakutega ühendatud. Kõik 
instrumendid, mille toruotsad on programmi ajal lahti tulnud, tuleb uuesti 
töödelda.

 - endoskoobi sisemused ei ole ummistunud;
 - toruotsad ja liitmikud on tugevalt korviga ühendatud.

ETTEVAATUST
 - Kui desinfitseerimisprogramm katkestati, ei ole endoskoobid küllaldaselt 
desinfitseeritud. Desinfitseerimisprogramm tuleb uuesti käivitada.

 - Kontrollige alati, kas kõik voolikud on programmitsükli lõpuni korralikult 
ühendatud. Kui voolik on lõdvenenud või ära tulnud, ei ole endoskoobid 
korralikult desinfitseeritud. Sellisel juhul ühendage see korralikult ja korrake 
desinfitseerimisprogrammi.

NB
Kontrollige pärast kuivatamist endoskoobi okulaari niiskuse suhtes. Vajaduse 
korral pühkige okulaari elektrikontakti kahjustuste vältimiseks pehme lapiga, nt 
kui külge on ühendatud kaamera.

Voolukontroll abistab kasutajat õige voolu tagamisel läbi endoskoobikanalite. 
See suurendab ohutust oluliselt. Lisaks voolukontrollile Flow Control toimige 
järgmiselt.
• Enne töötlemist tuleb vee aspireerimise abil kontrollida kõigi kanalite 

läbitavust. Kanaleid tuleb harjata kohalike suuniste kohaselt.
• Pärast töötlustsüklit tuleb kontrollida, et kõik ühendused on tsükli jooksul 

jäänud endoskoobiga korralikult ühendatuteks.
• Enne endoskoobi kasutamist kontrollige endoskoopi endoskoobi 

kasutamisjuhistes toodud juhiste kohaselt.

Voolukontrolli Flow Control tundlikkus kanalite ummistuste või ebaõigesti 
ühendatud adapterite suhtes sõltub ETD3 seadme individuaalsest 
talutavusseadistusest. Sellest lähtuvalt ei pruugi seade teatud juhtudel 
edastada õiget tõrketeadet. Igapäevaste töötlemisvajaduste jaoks optimaalsete 
seadistuste leidmiseks võtke ühendust Olympuse teenindustehnikuga.
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5.9 Ohutusseadmed

 - Kogu tähtis info kasutustsükli jaoks on näha näidikul.
 - Seade on varustatud elektromagnetilise ukse siselukuga (ETT), mis tagab, et 
pesuruumi uks jääb desinfitseerimisprogrammi ajal suletuks.

 - Programmi katkestamisel väldib katkestuse alamprogramm kontakti 
desinfitseerimisvahendiga, pumbates vee välja. Kui programm katkestatakse, 
süttib punane TALITLUSHÄIRE hoiatuslamp (vt lõik 2.4 “ETD3 juht- ja 
kuvaripaneel”) ning näidikule ilmub talitlushäire tüüp. Pesuruumi ust 
on võimalik endoskoopide eemaldamiseks avada alles katkestuse 
alamprogrammi lõpus.
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6 Korrashoid ja hooldus

NB
Enne igasuguste hooldus- või remonditööde teostamist tuleb ETD3 
elektrivarustusest eemaldada kas siis elektrivarustuse isolaatori väljalülitamise 
või elektrivarustuse kaitsekorgi eemaldamise teel.

6.1 Protsessi valideerimine

Seadme kasutaja peab kindlustama, et puhastus- ja desinfitseerimisprotsessid 
töötavad korralikult. Mõnes riigis on see lausa riiklike seaduste, määruste või 
soovitustega nõutud. Näiteks Saksamaal – MPBetreibV, RKI juhtnöörid ja 
DGKH, DGSV ja AKI valideerimisjuhised. Rahvusvahelisel tasandil on vajalikud 
näiteks perioodilised testid vastavalt standardi EN ISO 15883 normile.

6.2 Rutiinsed testid

Enne igakordset masina käivitamist tuleb kasutaja poolt läbi viia teatud rutiinsed 
testid.

Kontrollige järgmist:
 - pesuruumi sõelasid;
 - masinas ja korvides asuvaid pihustuslabasid;
 - pesuruumi ja luugi tihendeid;
 - doseerimissüsteemi ja
 - korve ja vahetükke.

6.3 Soola lisamine veepehmendisse

ETTEVAATUST
Kasutage ainult spetsiaalset regenereerumissoola (kristalli suurus 1 kuni 4 mm), 
mis vastab standardile DIN EN 973, tabel 1 (tüüp A) ja tabel 3. Muud tüüpi soola 
kasutamine võib seadet kahjustada. Pärast soolaga täitmist käivitage programm 
SALT REMOVAL.

Kraavivett töödeldakse ETD3-s veepehmendiga. ETD3 paigaldamisel määrab 
Olympuse teenindus veepehmendi tööaja vastavalt kohalikule vee karedusele. 
Kui veepehmendi saab ETD3 kasutusperioodi käigus otsa, antakse sellest 
näidikul teada ning süttib kollane TEENINDUSE hoiatuslamp. Kasutaja peab 
sellisel juhul lisama veepehmendisse soola. Siiski on võimalik ETD3 kasutust 
kindla aja jooksul jätkata (<10 % teenindusajast). See teade ilmub näidikule 
enne iga programmi käivitamist kuni soola lisamiseni.
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HOIATUS
Pesuruumi jäänud regenereerumissool võib põhjustada roostet ja seadet 
kahjustada. Võimalikud põhjused.
 - Programmi SALT REMOVAL ei ole kasutatud.
 - Programmi SALT REMOVAL kasutati liiga hilja.
 - Regenereerumissoola läks mahutist kõrvale. Plastkatte keeramisel tagasi 
reservuaarile võivad soolakristallid jääda katte külge kinni, põhjustades selle 
hilisema lahtituleku.

Kasutage soola lisamise järel pesuruumist rikutud jääksoola eemaldamiseks 
programmi “SALT REMOVAL” (programm nr 8, vt lõik 4.2 “PAA-töötlusega ETD3 
programmid”).

Pärast SALT REMOVAL programmi kasutamist veenduge, et plastkaas on 
reservuaarile tihedalt kinnitatud.

NB
Kui veepehmendi teenindusaega on ületatud rohkem kui 10 %, blokeeritakse 
ETD3 kasutus ohutuspõhjustel ning punane TALITLUSHÄIRE lamp põleb seni, 
kuni veepehmendisse on lisatud soola.

Joonis 6.1. Veepehmendi täitmine
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Veepehmendisse soola lisamise kord

1. Avage ETD3 pesuruumi uks.
2. Eemaldage endoskoobi korv ETD3-st.
3. Kruvige pesuruumi põhjas asuva soolamahuti plastmasskate lahti.
4. Asetage soola lehter lahtise soola lisamise ava otsa.
5. Täitke mahuti umbes 1,5 kg regenereerimissoolaga.
6. Eemaldage soolakristallid soolareservuaari keermete küljest.
7. Keerake plastikkaas tugevalt mahutile.
8. Asetage endoskoobi korv ja rullikalus tagasi ETD3-e.
9. Asetage lekketestri adapterid seisuasendisse rullikalusel (vt joonis 5.11).
10. Sulgege ETD3 pesuruumi uks.
11. Valige programmi valikulüliti abil programm nr 8 (SALT REMOVAL).
12. Veenduge, et plastkaas on tihedalt kinni.
13. Vajutage START (protsess kestab umbes 7 minutit).
14. ETD3 on uuesti kasutusvalmis.

Üldiselt on võimalik kasutada regenereerimissooli, mille lahustumatud 
koostisosad ei ületa 300 mg/kg ning mille osakese suurus on umbes 1-4 mm 
(vt regenereerimissoolade tootjate andmeid).
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6.4 Kuivati filtrite vahetamine

Kui kuivati filtrite töötunnid on möödunud, süttib kollane TEENINDUSE 
hoiatuslamp, nagu seda on kirjeldatud peatükis 8 “Rikkeotsing”.

Jämefilter 1 vahetamiseks toimige järgnevalt.

1. Avage ETD3 hoiusahtel.
2. Eemaldage jämefilter 1 hoidja ja asetage hoidjasse uus filter (vt joonis 6.2).
3. Lülituge tasemele B (vt peatükk 4.1).

Joonis 6.2. Jämefiltri 1 vahetamine

1)  Jämefilter 1

4. Valige juhtpaneelil asuva programmi valikulüliti abil programm nr 20 
(CHANGE FILTER 1) ning vajutage valitud programmi käivitamiseks START. 
Programm lõpetatakse kohe.

5. Lülituge tagasi tasemele A (vt peatükk 4.1).
6. ETD3 on uuesti kasutusvalmis.
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6.5 Hügieenikontroll

Olympus soovitab viia läbi regulaarseid ETD3 töötluskvaliteedi hügieenikontrolle 
vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutajatele on võimalik automaatselt 
meenutada, et nad kutsuksid kohalikud mikrobioloogid. Võimalik on aktiveerida 
taimer hügieenikontrollide vajaduse meenutamiseks. Taimeri aktiveerimiseks 
pöörduge kohaliku Olympuse tehniku poole.

Aktiveeritud Hyg-Test korral ei sütti programmi lõppemisel roheline 
desinfektsioonilamp.

Loputusvee mikrobioloogilist kvaliteeti tuleb regulaarselt kontrollida. Riiklikest 
eeskirjadest ja juhtnööridest ning standardi EN ISO 15883 normidest tuleb kinni 
pidada.

NB
Programmi HYGIENIC CONTROL kasutamisel soovitatakse viimases 
loputusvees kontrollida PAA kontsentratsiooni. Vt lõik 6.7 “PAA uurimine 
viimases loputusvees”.

ETD3 võimaldab kasutajal võtta loputusveest proove. Järgige 
hügieenikontrolliprogrammi käivitamiseks alltoodud juhiseid:

1. Valige desinfitseerimisprogramm.
2. Vajutage 4 s jooksul ETD3 juhtpaneelil “+”-nuppu.
3. Näidikule ilmub teade SAMPLING POSSIBLE.

4. Programmi käivitamiseks vajutage START nuppu.
5. Pärast FINAL RINSE programmi etappi 8 ilmub näidikule teade SAMPLING 

POSSIBLE. Kui aktiveeritud on hügieenikontrollirežiimi sumisti, siis heliseb 
see.

6. Loputusvee proovide võtmise korral võib ETD3 pesuruumi ust hoida lahti nii 
kaua, kuni näidikul on teade SAMPLING POSSIBLE.

7. Kinnitage töötluse häirimine.
8. Avage pesuruumi uks ja võtke loputusvee proovid.

NB
Võtke loputusvee proove ainult peale hügieenikontrolliprogrammi kasutamist, 
sest ainult see protseduur tagab standardile vastavad proovid. PAA 
desinfektandi neutraliseerimiseks viimases loputusvee proovis soovitab 
Olympus kasutada ühte järgmist neutraliseerijat:
 - 3,0 % Tween80, 0,3 % letsitiin, 0,1 % tiosulfaat, 0,5 % histidiin,
 - fosfaatpuhvriga 3,0 % Tween80, 3,0 % Saponin, 0,5 % naatriumtiosulfaat ja 
0,1 % histidiin.

9. Sulgege uks. ETD3 juhib vee ära ja lõpetab tsükli.
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Joonis 6.3. PAA programm: STD ENDODIS

1) Lekketest
2) Eelpuhastus
3) Puhastus
4) Desinfitseerimine
5) Esimene loputus
6) Lõplik loputus
7) Veeproov – töötlusprogramm katkestatakse loputusvee proovide võtmiseks.
8) Vee äravool
9) 11 l vett, kuumutamiseta
10) 10,5 l vett, 35 °C (-0 K/+ 5 K), 63 ml EndoDeti
11) 10,5 l vett, 35 °C (–0 K/+5 K), 126 ml EndoDis, 126 ml EndoAct
12) 10 l vett, kuumutamiseta 
13) 9,5 l vett, kuumutamiseta 

6.6 Sadestuste eemaldamine annustamisvoolikutest

Kui ETD3 PAA seadet kasutatakse harva, võivad EndoActi mahutit 
annustamispumpadega ühendavates voolikutes tekkida sadestused. Need 
sadestused võivad vähendada voolikute diameetrit või blokeerida need täielikult. 
Sellisel juhul peatub jälgimissüsteem ja desinfitseerimisprogramm kohe.

EndoActi voolikute puhtana hoidmiseks soovitab Olympus voolikud regulaarselt 
loputada alljärgneval viisil.
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NB
Seda protseduuri teeb Olympuse tehnik, kui teil on olemas teenindusleping 
Olympusega.

1. Valmistage ette nõu, milles on 1 liiter 40 °C vett.
2. Eemaldage imemispiik EndoActi mahutist (must) ja viige see nõusse, mis on 

täidetud 40 °C veega.
3. Valige programm nr 10 DOSFILL ACTIVAT ja käivitage programm.
4. Korrake programmi DOSFILL ACTIVAT ligikaudu 4 korda, kuni kõik 

sadestused on eemaldatud ja EndoActi transpordivoolikud on jälle puhtad.
5. Eemaldage imamispiik nõust ja keerake see tagasi EndoActi mahutile 

(must).
6. Jääkvee eemaldamiseks veevarustuse voolikutest aktiveerige uuesti 

programm nr 10 DOSFILL ACTIVAT.
7. Korrake seda, käivitades kaks korda programmi DOSFILL ACTIVAT.

6.7 PAA kontroll viimases loputusvees

Regulaarselt (hügieenitestidega sama intervalliga) soovitatakse kontrollida PAA 
kontsentratsiooni desinfektsiooniprotsessi viimases loputusvees.
Kasutage kaubanduses saadavalolevat testriba (nt ettevõtte Merck 
toode Merckoquant). Seda testriba saab kasutada kontsentratsioonidel 
5–50 mg/l PAA, tootenr: 1.10084)

Kui kontrollite PAA kontsentratsiooni kasutades Merckoquanti testribasid, 
kasutage STD ENDODIS programme. Kui kasutatakse kuumutatud 
loputusveega programmi, ei pruugi testribad näidata õiget PAA 
kontsentratsiooni.

NB
Kontrollige loputusvett kohe pärast desinfektsiooniprogrammi (STD EndoDis)! 
Pesuruumi põhjas olev jääkvesi on selleks otstarbeks piisav.

Merkcoquanti testribade (5–50 mg/l) kasutamisel toimige järgmiselt.

1. Avage pesuruumi uks pärast desinfektsiooniprogrammi lõppu.
2. Eemaldage pesuruumi põhjas olev sõel.
3. Võtke testriba pakendist välja.
4. Hoidke testriba 1 sekund ETD3 põhjas olevas jääkvees.
5. Raputage testribalt maha liigne vesi.
6. Oodake 5 sekundit.
7. Leidke testriba värv testriba pakendil olevalt värviskaalalt. Märkige üles 

pakendil näidatud PAA kontsentratsioon.
8. PAA kontsentratsioon peab olema vahemikus 5–20 mg/l.

ETTEVAATUST
Kui PAA kontsentratsioon ei ole vahemikus 5–20 mg/l, võtke ühendust 
Olympusega. Olympuse teenindustehnik kontrollib ETD3 seadme üle.
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6.8 UV-seadme hooldus

UV-seadet tohib hooldada ja remontida ainult selleks volitatud personal. 
Tavaliselt tehakse seda aastase vahega Olympuse tehnikute poolt.

Vahetage kindlasti UV-lamp vähemalt pärast 4000 tundi töötamist välja.

Katkiste UV-lampide ja puuduliku eluaja puhul ilmub ETD3 näidikule 
hoiatusteade. Sellistel juhtudel tuleb kohale kutsuda selleks volitatud tehnik.

NB
UV-seade lülitatakse pikkade ootel oleku perioodide ajal automaatselt välja. Nii 
pikendatakse UV-lambi eluiga UV-seadmes.

6.9 Pesuruumis olevad sõelad

Joonis 6.4. Pesuruumi sõelad

Sõelasüsteem koosneb 3 peamisest osast:

1) Jämesõel
2) Peensõel
3) Pinnasõel/mikropeensõel

Sõelasüsteemi korrapärane puhastamine on talitlushäirete (nt vee ülevoolamine) 
vältimiseks täielikult hädavajalik. Korrapärase puhastamise puudumisel võivad 
suured mustuse osakesed sattuda tsirkulatsioonisüsteemi ning ummistada 
klappe või endoskoopide kanaleid. Seetõttu tuleb kõik sõelad regulaarselt 
pesuruumi korvist eemaldada ning neid vastavalt alljärgnevale kirjeldusele eraldi 
vannis puhastada:

NB
Seadme pinnasõelad/mikrosõelad suudavad filtreerida vaid objekte, mille 
läbimõõt on suurem kui 1,1 mm. Vähem kui 1,1 mm läbimõõduga objektid ei jää 
sõelale ning need võivad jääda tsirkuleerivasse vette.
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Sõelad eemaldatakse puhastamiseks järgnevalt:
• Jämesõel eemaldatakse puhastamiseks, vajutades kokku sisemised tripid ja 

tõstes sõel välja.
• Peensõel asub jämesõela all. See on asetatud mikropeensõela sisse ilma 

mehaanilise kinnituseta ning seda on seetõttu lihtne puhastamiseks välja 
võtta.

• Pinnasõel ja mikropeensõel moodustavad ühise üksuse. Üksuse eraldamiseks 
vajutatakse mikropeensõela tripid kokku ning vabastatakse kahe keeruga 
vastupäeva.

Puhastage sõelad voolava vee all loputades. Sõelad paigutatakse tagasi 
vastupidises järjekorras, kontrollige, et jämesõel korralikult klõpsuga kohale 
kinnituks.
Pesuruumi soovitatakse korrapäraselt kontrollida valge kattekihi moodustava 
sette suhtes. Üks asi, mis võib sellist setet põhjustada, võib olla veekvaliteedi 
muutusest tingitud silikaatide moodustumine. Juhul kui sete on tekkinud, 
informeerige sellest oma Olympuse teenindust.

NB
Kasutage sõelade eemaldamisel ja puhastamisel kindaid. Vältige kokkupuuteid 
sõelades asuvate vedelike ja muude jääkidega.

6.10 Vee juurdevooluavas olevad sõelad

Vastavalt ETD3-s kasutatava kraanivee keemilisele ja mikrobioloogilisele 
kvaliteedile tuleb korrapäraselt teostada mõlema veevarustustoru sõelade 
kontrolli. Juhul kui sõelade puhastamine ei ole enam võimalik, tuleb need välja 
vahetada.

Veevarustuse voolikute ühenduslülidesse on solenoidi klappide kaitseks 
ühendatud sõelad. Sõeladesse võib koguneda mustus, mis omakorda võib 
vähendada veevarustust ja põhjustada veepuudust.

Järgige sõelade puhastamisel järgnevaid samme.

1. Keerake veevarustus kinni (veekraanid).
2. Kruvige toruühendused veekraanide küljest lahti.
3. Eemaldage ja puhastage sõelad, vajaduse korral vahetage need välja.
4. Ühendage toruühendused uuesti veekraanide külge.
5. Keerake veekraanid uuesti lahti ja kontrollige, et vesi kusagilt välja ei lekiks.

NB
Halva veekvaliteedi puhul on võimalik paigaldada veevarustuse külge väljaspool 
ETD3-e täiendavaid sõelu/filtreid.
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6.11 Pritsimiskäe toruotsad

Pritsimiskäe toruotsad ei tohi olla blokeeritud. Igasugustel takistustel on 
kahjulik mõju pesumehhanismile, nt pritsimiskäe pöörlemisega ning seega ka 
desinfitseerimisprotsessile.

Joonis 6.5. Pritsimiskäe toruotsad

1) Tsentraalne hoiupolt
2) Toruotsad

Pritsimiskäe toruotsade puhastamiseks toimige järgnevalt.

1. Kontrollige regulaarselt, et toruotsad ei oleks ummistunud.
2. Eemaldage pritsimiskäsi puhastamiseks, kruvides selleks vastupäeva 

keerates lahti tsentraalne hoiupolt.
3. Puhastage ja uhtuge toruotsad pidades silmas, et toruotsade 

pihustussuunda ei ole muudetud.

6.12 Korvi ETD3 külge ühenduse rihtimine

Vee sissevooluühenduse õiget asetust pesuruumi laes (vt joonist 6.6) tuleb 
korrapäraselt kontrollida. Kui ühendus ei ole tihe, võib endoskoobi veevarustus 
olla ebapiisav, mis võib omakorda põhjustada endoskoopide ja lisatarvikute 
ebapiisavat töötlust. Te võite ühenduse lahti kruvida ja kõrgust muuta. Korvi ja 
lae vahele ei tohi jääda korvi lõplikus asendis pesuruumis õhuruumi.

ETTEVAATUST
Kontrollige enne pesuruumi ukse sulgemist, et rullikaluse juurdevooluvooliku 
adapter oleks õiges asendis. Vastasel juhul võib vedelikurõhk olla liiga väike. 
See võib aga põhjustada ebapiisavaid töötlemistulemusi.

NB
Juurdevooluvooliku adapter on õigesti asetatud siis, kui rullikaluse pesuruumi 
lükkamisel on poolel teel tunda kerget vastupanu.
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Juhul kui rullikaluse juurdevooluvoolik tuleb ümber kohandada, toimige 
järgmiselt:

Joonis 6.6. Juurdevooluvooliku adapteri kohandamine (külgvaade)

1) Pesuruumi ülemine äär
2) Väljalaskeava
3) Ülekate
4) Juurdevooluvooliku adapter
5) Keeratav kork

1. Hoidke ühe käega juurdevooluvooliku adapterist ja keerake kork kellaosuti 
suunas lahti.

2. Liigutage varustustoru adapterit ettevaatlikult üles või alla, kuni see kattub 
pesuruumi ülemises ääres asuva väljalaskeavaga.

3. Juurdevooluvooliku adapteri sellesse asendisse kinnitamiseks hoidke 
juurdevooluvooliku adapterit ühe käega kinni ja keerake kork kellaosuti 
vastassuunas kinni.

6.13 Lekketestri adapterite tihendusrõngaste vahetamine

Endoskoobi lekke näitaja põhjuseks võib olla ka lekketestri konnektoris asuva 
tihendi leke. Tihendusrõngad lekketesti adapterites kuluvad regulaarsel 
kasutamisel läbi. Soovitatud on tihendusrõngaste väljavahetamine. Täiendavaid 
tihendusrõngaid on võimalik tellida kohaliku Olympuse edasimüüja juures. 
Vahetage lekketestri adapterite tihendusrõngaid järgnevalt:

• Asetage uus tihendusrõngas kohale lisatööriistu kasutamata. Muidu võite 
seda vigastada.
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6.14 Endoskoobi adapterite tihendite vahetamine

Endoskoobi adapterites asuvad tihendid kuluvad regulaarsel kasutamisel läbi.
Tihendeid on soovitatav regulaarselt vahetada. Lisatihendeid on võimalik tellida 
kohaliku Olympuse edasimüüja juures. Vahetage endoskoobi adapterites 
olevaid tihendeid järgnevalt.

Joonis 6.7. Tihendite vahetamine endoskoobi adapteris

1) Tihend
2) Kuuskantvõti

1. Eemaldage kuuskantvõtme abil vana tihendi (vt joonis 6.7).
2. Asetage uus tihendi kohale ja kinnitage see kuuskantvõtme abil.
3. Korrake eelnevat kõigi adapterite juures. Jälgige, et tihendid segi ei läheks.

NB
Tihendeid on võimalik tellida ettevõttest Olympus.

6.15 Endoskoobi adapterite kontrollimine ummistuste osas

Kontrollige kõiki endoskoobi adaptereid korrapäraselt, et veenduda, et need on 
takistustest vabad. Kontrollige eriti adaptereid 3XMAJ-855 (valge) ja 3XMB-109 
(punane). Ummistuse või osalise takistuse avastamisel eemaldage takistuse 
tekitaja või võtke ühendust Olympuse teeninduskeskusega.

6.16 Korpus

NB
Ärge puhastage ETD3-e või selle lähiümbrust kunagi veevooliku või 
kõrgrõhuvooliku abil.

ETD3-l on kõgekvaliteediline roostevabast terasest korpus. Selle pindu on 
võimalik puhastada pühkides seda välispinna desinfitseerimisvahendiga. 
Plekkide või veeplekkide eemaldamiseks sobib roostevaba terase 
puhastusvahend.
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6.17 Pärast kasutust

1. Lülitage ETD3 juhtpaneelil asuvast toitelülitist välja (OFF).
2. Keerake veevarustus kinni (OFF) (sulgeklapid).

Kui masinat ei kasutada pikema aja vältel, võib see põhjustada ETD masinas 
bakterite kasvu, mis võib masina hügieenitaset halvendada. Olympus soovitab 
vähemalt ühel korral nädalas kasutada programme STANDARD ja SELF-DISIN.
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7 Teenindus

Seadet ETD3 tuleb kontrollida korrapäraste intervallide tagant. Kontrolle tuleks 
läbi viia vähemalt kord 12 kuu järel või 1000 töötunni järel. Selle hooldusteenuse 
peabläbi viima vastavate volitustega Olympuse tehnik.
ETD3 PAA kontrollimine hõlmab järgmist.

1. ETD puhastusaine, ETD aktivaatori ja ETD desinfitseermisvahendi 
doseerimissüsteemi kontroll. Kui eelseadistatud andmetest esineb 
kõrvalekaldeid, saab doseerimisparameetreid kohandada. Kui kohandamine 
ei ole enam võimalik, vahetatakse doseerimissüsteemi vajalikud osad välja.

2. Lekketestri adapterite O-rõngastihendite kontroll.
3. Adapterite tihenduste kontroll.
4. UV-seadme kontroll.
5. ETD3 sisemuse temperatuuriprofiili kontroll.
6. Uksetihendite kontroll.
7. Kuivatusseadme jämefiltri süsteemi kontroll.

Ainult ETD3 tehnilise ja mikrobioloogilise tõhususe regulaarne kontroll tagab 
optimaalsed töötlemistulemused.

ETD3-e tohib kasutusele võtta ning seejärel hooldada ainult selleks Olympuse 
poolt volitatud ja väljaõpetatud hooldustehnik. Meditsiiniseadmete direktiivile 
vastavuse tagamiseks on soovitatav sõlmida Olympusega hooldusleping.
Vastava kvalifikatsioonita isikute poolt teostatavad remondi- ja muud tööd võivad 
olla ohtlikud.
Võtke detailsema info saamiseks Olympuse hoolduslepingute ja kaugteeninduse 
kohta oma kohaliku Olympuse partneri poole.
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8 Rikkeotsing

8.1 Kollane hoiatuslamp

Teenindusnõue
SERVICE tähistus näidikul
Sumisti 30 sekundit

Nõutavale hooldustööle viidatakse kollase hoiatuslambiga näidikul ning 
sumistiga (ainult siis, kui see on sisse lülitatud).
Juhtuda võivad järgmised talitlushäired:

 - Süsteemikontroll LT3 (lekketest) negatiivne
 - Tööaeg ületatud järgmiste seadmete osas:

 - UV-lamp
 - Jämefilter 1 + 2 
 - Veepehmendi (lisage regenereerimissoola)
 - Teenindus
 - Hügieenikontroll

Täiendavad hooldustööd, millest punase või kollase hoiatuslambiga on:
 - Lekketestri adapterite O-rõngaste vahetamine (vt lõik 6.13).
 - Endoskoobi adapterite tihendite vahetamine (vt lõik 6.14).

8.2 Punane hoiatuslamp

Veateated
MALFUNCTION tähistus näidikul
Sumisti 30 sekundit

Punane hoiatuslamp viitab rikkele. ETD3 olemasolevad veateated on välja 
toodud allolevas tabelis.
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8.3 Veateated

Programmitsükli rikked: Järgnevas tabelis on ära toodud kõik vead, mis võivad 
ilmneda pärast ETD3 käivitamist koos märkusega, mida sel puhul ette võtta.

KUVATEADE KIRJELDUS PÕHJUS/VÄLJENDUS MIDA TEHA

MACHINE LOCKED AFTER 
ERROR (masina lukustus pärast vea 
tekkimist)

Desinfitseerimisel tekkis viga Vajutage 2 sekundit STOP nuppu. 
Avage ja sulgege uks. Taaskäivitage 
programm.

E000 
UNKNOWN ERROR CODE 
(tundmatu tõrkekood)

Helistage Olympuse teenindusse.

E001 
NOT DISINFECTED (ei ole 
desinfitseeritud)

Töötlus ei ole edukalt lõpetatud Korrake protsessi.

E002 
NO SCOPE DISIN 
PROGRAM (endoskoobi 
desinfitseerimisprogramm puudub)

Endoskoobi desinfitseerimise 
protsess puudub

Programmivaliku lüliti on vales 
asendis

Tutvuge peatükiga 4.6 
“Isedesinfitseerimisprgrammi 
aktiveerimine, etapid 7 kuni 10.

E010 
PT NEW VERSION (PT uus 
versioon)

Uus EPROM vigase versiooninumbri 
ja/või -kuupäevaga

Helistage Olympuse teenindusse.

E011 
PT PARAMETER (P) (PT parameeter 
(P))

Muutujate parameetrid defektsed Helistage Olympuse teenindusse.

E012 
PT PARAMETER (C) (PT parameeter 
(C))

CMOS-i parameetrid defektsed Helistage Olympuse teenindusse.

E013 
PT DISIN PROGRAM (PT 
desinfektsiooniprogramm)

PT desinfitseerimisprogrammid 
defektsed

Helistage Olympuse teenindusse.

E014 
PT DISIN REPORT (PT 
desinfektsiooniprogrammI raport)

Programm on kahjustatud Helistage Olympuse teenindusse.

E015 
PT ERROR REPORT (PT tõrke 
raport)

Desinfitseerimisraportid vigased Helistage Olympuse teenindusse.

E016 
PT TIMER (PT taimer)

Sisemine taimer on muudetud Helistage Olympuse teenindusse.

E017 
PT SUB COMPUTER 1 (PT arvuti 1 
alaüksus)

PT alaüksus 1 vigane Helistage Olympuse teenindusse.

E018 
PT SUB COMPUTER 2 (PT arvuti 2 
alaüksus)

PT alaüksus 2 vigane Helistage Olympuse teenindusse.

E019 
PT SUB COMPUTER 3 (PT arvuti 3 
alaüksus)

PT alaüksus 3 vigane Helistage Olympuse teenindusse.

E021 
BACKUP SYSTEM PARAMETER 
(varusüsteemi parameeter)

Probleemid parameetrite 
varundusega

Helistage Olympuse teenindusse.

E022 
BACKUP PARAMETER 
(varundusparameeter)

Parameetrite varundus ei ole võimalik Helistage Olympuse teenindusse.

E023 
BACKUP DISIN PROGRAM 
(desinfektsiooniprogrammi varundus)

Probleemid töötlustsükli varundusega Helistage Olympuse teenindusse.
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KUVATEADE KIRJELDUS PÕHJUS/VÄLJENDUS MIDA TEHA

E024 
SELECTOR SWITCH DAMAGED 
(valikulüliti kahjustus)

Programmi valimise lüliti defektne Helistage Olympuse teenindusse.

E025 
CHANGE BATTERY (aku vahetus)

Seadme siseaku on tühi Helistage Olympuse teenindusse.

E026 
PEAK-LOAD CUT-OUT TIME 
(tippkoormuse läviaeg möödunud)

Tõrge tippkoormuse läviaja 
funktsioonis

Helistage Olympuse teenindusse.

E027 
POWER FAILURE (toite rike)

Elektritoite äkiline kadu või ETD3 
lülitati välja

Kontrollige elektritoidet ja põhilülitit.

E031 
SSM2 – NO SIGNAL (SSM2 signaal 
puudub)

Puudub ühendus liidesemooduliga 
SSM2

Helistage Olympuse teenindusse.

E032 
CHECK PRINTER (printer vajab 
kontrolli)

Väline printer ei ole aktiivne või on 
defektne

Printer ei ole sisse (ON) lülitatud Lülitage printer sisse (ON).

E033 
DRYING UNIT DAMAGED 
(kuivatusseade on kahjustatud)

Kuivatusfunktsioon ei toimi Helistage Olympuse teenindusse.

E034 
STEAM CONDENSER 
(aurukondensaator)

Aurukondensaatori töö häiritud, 
võib-olla murdunud vee ärajuhtimise 
toru või aurukondensaatori 
kuivenduspumba vigastus.

Helistage Olympuse teenindusse.

E035 
UV-LAMP DEFECT (UV-lambi 
defekt)

UV-lamp katki või UV-UNIT seadme 
rike

Helistage Olympuse teenindusse.

E036 
ERROR REPORT DEFECT 
(vearaporti rike)

Vearaportite väljatrükk ei ole 
võimalik.  
Vearaportid on kahjustatud.

Helistage Olympuse teenindusse.

E041 
TEPM.-DIFF. AIR CIRCLE (ringleva 
õhu temperatuur erinev)

Temperatuurikontrolli õhuvarustuse 
rike

Helistage Olympuse teenindusse.

E042 
LACK OF SALT (vähe soola)

Mahutis puudub sool Täitke soolaga pehmendi 
manuti ja käivitage spetsiaalne 
hooldusprogramm.

E043 
SPRAY ARM BLOCKED (blokeeritud 
pihustikäsi)

Pihustikäsi ei käi ruumi põhjas ringi Kontrollige, kas miski blokeerib 
pihustikäe tööd.

E044 
WATER IN THE DRIP TRAY (vesi 
tilkumisalusel)

Veeleke ETD3 seadmes Helistage Olympuse teenindusse.

E045 
ELEVATOR-CHANNEL BLOCKED 
(elevaatorikanali ummistus)

Puudub vool JF-endoskoopide 
elevaatorikanalis

Kontrollige elevaatorikanalit.

E046 
PRESSURE-SENSOR DEFECT 
(rõhuanduri defekt)

Elevaatorikanalis ei toimu rõhu 
jälgimist

Helistage Olympuse teenindusse.

E051 
HYGENIC INSPECTION NEEDED 
(vajalik hügieenikontroll)

Vajalik on hügieenikontroll Võtke ühendust hügienistiga.

E061 
MAINTENANCE/SERVICE NEEDED 
(vajalik hooldus/teenindus)

Vajalik teenindus/hooldus Helistage Olympuse teenindusse.

E062 
CHANGE AIR FILTER 2 (õhufilter 2 
vajab vahetamist)

Õhufiltri 2 tööaeg kuivatusseadmes 
on ületatud

Helistage Olympuse teenindusse.
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KUVATEADE KIRJELDUS PÕHJUS/VÄLJENDUS MIDA TEHA

E063 
CHANGE AIR FILTER 1 (õhufilter 1 
vajab vahetamist)

Õhufiltri 1 tööaeg kuivatusseadmes 
on ületatud

Vahetage filter ja lähtestage loendur.

E064 
CHANGE UV-LAMP (UV-lamp vajab 
vahetamist)

UV-lambi tööaeg on ületatud Helistage Olympuse teenindusse.

E101 
VALVE TAP WATER DEFECT 
(kraanivee klapi rike)

Puudub vee sissevool ETD3 
seadmesse

Helistage Olympuse teenindusse.

E102 
VALVE WATER HOT DEFECT 
(kuumaveeklapi rike)

Puudub vee sissevool ETD3 
seadmesse

Helistage Olympuse teenindusse.

E103 
VALVE WATER AD-C DEFECT (AD-
C veeklapi rike)

Puudub vee sissevool ETD3 
seadmesse

Helistage Olympuse teenindusse.

E104 
VALVE WATER AD-H DEFECT (AD-
H veeklapi rike)

Puudub vee sissevool ETD3 
seadmesse

Helistage Olympuse teenindusse.

E105 
VALVE WATER AD DEFECT 
(demineraliseeritud vee veeklapi rike)

Puudub vee sissevool ETD3 
seadmesse

Helistage Olympuse teenindusse.

E106  
CHECK WATER INLET TAP (vee 
sissevoolukraan vajab kontrolli)

ETD3 külma vee/kraanivee varustus 
puudub! Kas kraan on avatud?

Avage kraan.

E107  
CHECK WATER INLET AD (AD vee 
sissevool vajab kontrolli)

Demineraliseeritud veevarustus 
puudub! Kas kraan on avatud? 

Avage kraan. 

E111  
CHECK WATER CIRCULATION 
(veetsirkulatsioon vajab kontrolli)

Pesuruumi veetaseme andurit ei 
lülitatud vee sisselaske järel või enne 
vee kuumutamist

Helistage Olympuse teenindusse.

E112 
WATER INLET TEMPERATURE 
(sissevoolava vee temperatuur)

Vee sisselaske temperatuur 
puhastusfaasis liiga kõrge (ületab 
37 °C)

Vähendage sisselastava vee 
temperatuuri!

E113  
CHECK WATER DRAIN (vee äravool 
vajab kontrolli)

Kuivenduspump on defektne Helistage Olympuse teenindusse.

E121 
CHECK HEATER SYSTEM WATER 
(kuumutussüsteemi vesi vajab 
kontrolli)

Nõutud temperatuuri ei saavutatud! 
Pesuruumi küttekeha defektne

Helistage Olympuse teenindusse.

E122 
CHECK HEATER SYSTEM  
AIR (kuumutussüsteemi õhk vajab 
kontrolli)

Nõutud temperatuuri ei saavutatud! 
Kuivatusseadme küttekeha defektne

Helistage Olympuse teenindusse.

E123 
TEMPERATURE AIR TOO HIGH 
(õhutemperatuur on liiga kõrge)

Temperatuur kuivatusseadmes ületab 
lubatud maksimaalse piiri

Laske masinal jahtuda ning 
taaskäivitage seejärel programm.

E124 
TEMPERATURE OVERRUN 
WATER (veetemperatuur ületas 
temperatuuripiiri)

Temperatuur pesuruumis ületab 
lubatud maksimaalse piiri

Taaskäivitage programm või 
helistage Olympuse teenindusse.

E125 
CHECK SENSOR AIR (õhuandur 
vajab kontrolli)

Kontrollige õhuvarustuse siseseid 
temperatuuriandureid. Ei saa 
signaali.

Helistage Olympuse teenindusse.

E126 
CHECK SENSOR WATER (veeandur 
vajab kontrolli)

Kontrollige vee temperatuuriandurit 
pesuruumis. Ei saa signaali.

Helistage Olympuse teenindusse.
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E127 
CHECK SENSOR AIR RED. (liigne 
õhuandur vajab kontrolli)

Kontrollige õhuvarustuse siseseid 
liigsidemetega temperatuuriandureid 
TUE veateade

Helistage Olympuse teenindusse.

E128 
CHECK SENSOR WATER RED. 
(liigne veeandur vajab kontrolli)

Kontrollige vee liigsidemetega 
temperatuuriandurit pesuruumis. 
TUE veateade

Helistage Olympuse teenindusse.

E131  
CHECK MEASURING SYSTEM 
AIR (süsteemiõhu mõõtmine vajab 
kontrolli)

Kuivatussüsteem ei tööta piisavalt Helistage Olympuse teenindusse.

E132  
CHECK MEASURING SYS WATER 
(mõõtmissüsteemi vesi vajab 
kontrolli)

Pesuruumi juurdevoolava vee hulk on 
ebapiisav

Kraan ei ole täielikult avatud või 
ebapiisav veesurve

Kontrollige veevarustust.

E141  
CHECK DOOR (uks vajab kontrolli)

Pesuruumi uks on avatud Sulgege uks.

E142  
DOOR DEFECT (ukse rike)

Helistage Olympuse teenindusse.

E143  
DOOR BLOCKED, PLEASE WAIT 
(uks blokeeritud, palun oodake)

Pesuruumis on veel vett Masin lülitati välja katkestuse 
marsruutimise ajal

Taaskäivitage programm.

E144  
DOOR OPEN, PLEASE CLOSE (uks 
on avatud, palun sulgege)

Uks on enne süsteemikontrolli avatud Sulgege uks ja taaskäivitage.

E201  
DMUM NO COMMUNICATION 
(puudub ühendus DMUM-iga)

Kommunikatsiooniprobleemid 
DMM-ga

Helistage Olympuse teenindusse.

E202  
ERROR DMUM1 MODULE (DMUM1 
mooduli viga)

Doseerimise jälgimise seade 
defektne

Helistage Olympuse teenindusse.

E203  
DMUM ERROR REPORT (DMUM-i 
vearaport)

Viga annuse jälgimise seadmes Helistage Olympuse teenindusse.

E204  
CHECK FLOW RATE (voolukiirus 
vajab kontrolli)

Annustamispump ei tööta korralikult Helistage Olympuse teenindusse.

E211  
CHECK COUNTER DETERGENT 
(pesuvahendi loendur vajab kontrolli)

Puhastusvahendi vooluanduri rike 
(EndoDet/CETD)

Helistage Olympuse teenindusse.

E212  
CHECK COUNTER ACTIVATOR 
(aktivaatori loendur vajab kontrolli)

Aktivaatori (EndoAct) vooluanduri rike Helistage Olympuse teenindusse.

E213  
CHECK COUNTER DISIN WATER 
(desinfektsioonivee loendur vajab 
kontrolli)

Helistage Olympuse teenindusse.

E214  
CHECK COUNTER DISINFECTANT 
(desinfektandi loendur vajab kontrolli)

Desinfektandi (EndoDis/DETD) 
vooluanduri rike

Helistage Olympuse teenindusse.

E221 SHORT-CIRCUIT NTC-DOS 1 
(NTC-DOS1 lühis)

Puhastusvahendi vooluanduri 
temperatuurianduri rike

Helistage Olympuse teenindusse.

E222  
SHORT-CIRCUIT NTC-DOS 2 (NTC-
DOS 2 lühis)

Aktivaatori vooluanduri 
temperatuurianduri rike

Helistage Olympuse teenindusse.

E223  
SHORT-CIRCUIT NTC-DISIN W. 
(NTC-DISIN W. lühis)

Helistage Olympuse teenindusse.
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E224  
SHORT-CIRCUIT NTC-DOS 4 (NTC-
DOS 4 lühis)

Desinfektand vooluanduri 
temperatuurianduri rike

Helistage Olympuse teenindusse.

E225  
NTC-DOS 1 BROKEN (NTC-DOS 1 
on katki)

DOS-puhasti andur defektne. 
Temperatuurinadur on katki

Helistage Olympuse teenindusse.

E226  
NTC-DOS 2 BROKEN (NTC-DOS 2 
on katki)

DOS-aktivaatori andur defektne. 
Temperatuurinadur on katki

Helistage Olympuse teenindusse.

E227  
NTC-DOS 3 BROKEN (NTC-DOS 3 
on katki)

Helistage Olympuse teenindusse.

E228  
NTC-DOS 4 BROKEN (NTC-DOS 4 
on katki)

DOS-desinfitsektandi andur defektne Helistage Olympuse teenindusse.

E231  
CALIBRATE DOS 1 (DOS 1 vajab 
kalibreerimist)

Vajalik on annuse jälgimissüsteemi 
(EndoDet/CETD) kalibreerimine

Helistage Olympuse teenindusse.

E232  
CALIBRATE DOS 2 (DOS 2 vajab 
kalibreerimist)

Vajalik on annuse jälgimissüsteemi 
(EndoAct/DETD) kalibreerimine

Helistage Olympuse teenindusse.

E233  
CALIBRATE DOS 3 (DOS 3 vajab 
kalibreerimist)

Helistage Olympuse teenindusse.

E234  
CALIBRATE DOS 4 (DOS 4 vajab 
kalibreerimist)

Vajalik on annuse jälgimissüsteemi 
(EndoDis) kalibreerimine

Helistage Olympuse teenindusse.

E235  
CALIBRATION MEAS.IMPULS 
(mõõtmisimpulsside kalibreerimine)

Puudub mõõteimpulss doseerimise 
vooluandurite kalibreerimisel

Helistage Olympuse teenindusse.

E236  
CALIBRATION MEAS.IMPULS 
(mõõteimpulsside kalibreerimine)

Mõõteimpulsid doseerimisandurite ja 
DMM vahel ebaregulaarsed

Helistage Olympuse teenindusse.

E237  
CALIBRATION TEMP. DRIFT 
(temperatuurinihke kalibreerimine)

Temperatuuri kõrvalekalle 
doseerimise vooluandurite 
kalibreerimisel

Helistage Olympuse teenindusse.

E251  
CHECK DOSAGE DETERGENT 
(pesuvahendi annustamine vajab 
kontrolli)

Pesuvahendi doseerimine ebapiisav  - mahutis on ebapiisavalt kemikaali • vahetage välja EndoDeti või 
CETD mahuti

 - mahutid on vales asendis • asetage mahutid ja imemispiigid 
õigesse asendisse ja käivitage 
programmid “DOSFILL 
CLEANER” ja “DOSFILL DISIN”.

 - õhumullid on varustustorudes • käivitage programm “DOSFILL 
CLEANER”

 - vale kogus doseerimisel • helistage Olympuse tehnikule
 - kasutatav mitte-Olympuse 

kemikaal jääb väljapoole 
viskoossustolerantsi

• helistage Olympuse tehnikule

E252  
CHECK DOSAGE ACTIVATOR 
(aktivaatori annustamine vajab 
kontrolli)

Aktivaatori doseerimine ebapiisav Vahetage välja EndoActi mahuti.

E253  
CHECK DOSAGE DISIN WATER 
(desinfektsioonivee annustamine 
vajab kontrolli)

PAA ebapiisav doseerimine 
sissevoolavasse vette

Helistage Olympuse teenindusse.
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E254  
CHECK DOSAGE DISINFECTANT 
(desinfektandi annustamine vajab 
kontrolli)

Desinfektandi (DETD) doseerimine 
ebapiisav

 - mahutis on ebapiisavalt kemikaali • täitke uuesti kemikaalidega
 - mahutid on vales asendis • asetage mahutid ja imemispiigid 

õigesse asendisse ja käivitage 
programmid “DOSFILL 
CLEANER” ja “DOSFILL DISIN”.

 - õhumullid on varustustorudes • käivitage programm “DOSFILL 
CLEANER”.

 - vale kogus doseerimisel • helistage Olympuse tehnikule
 - Kasutatav mitte-Olympuse 

kemikaal jääb väljapoole 
viskoossustolerantsi

• helistage Olympuse tehnikule

E255  
CHECK DOSAGE DISINFECTANT 
(desinfektandi annustamine vajab 
kontrolli)

Desinfektandi (EndoDis) doseerimine 
ebapiisav

Vahetage välja EndoDisi mahuti.

E261  
FILL CONTAINER CLEANER 
(puhastusvahendi mahuti vajab 
täitmist)

Vahetage välja puhastusaine mahuti Vahetage välja mahuti.

E262  
FILL CONTAINER ACTIVATOR 
(aktivaatori mahuti vajab täitmist)

Vahetage EndoActi mahuti Vahetage välja mahuti.

E263  
FILL CONTAINER DISINFECTANT 
(desinfektandi mahuti vajab täitmist)

Vahetage DETD mahuti Vahetage välja mahuti.

E264  
FILL CONTAINER DISINFECTANT 
(desinfektandi mahuti vajab täitmist)

Vahetage EndoDisi mahuti Vahetage välja mahuti.

E301  
TUE-COMMUNICATION (TUE 
ühendus)

Ei toimu infovahetust TUE seadmega Helistage Olympuse teenindusse.

E302  
TUE AIR (TUE õhutemperatuur)

TUE aktiveeris õhutemperatuuri 
ülemise väljalülituse, õhutemperatuur 
liiga kõrge!

Helistage Olympuse teenindusse.

E303  
TUE WATER (TUE veetemperatuur)

TUE aktiveeris veetemperatuuri 
ülemise väljalülituse, veetemperatuur 
liiga kõrge!

Helistage Olympuse teenindusse.

E304  
TUE-BLOCKAGE (TUE ummistus)

3 eelneva desinfitseerimistsükli ajal 
lülitus sisse TUE veateade. TUE 
takistas ETD3 edasise kasutuse, 
seadet ei ole võimalik kasutada enne 
TUE taaskäivitamist

Helistage Olympuse teenindusse.

E305  
DOSAGE SYSTEM 1 DEFECT 
(annustamissüsteemi 1 rike)

Annuse jälgimise rike Helistage Olympuse teenindusse.

E306  
DOSAGE SYSTEM 2 DEFECT 
(annustamissüsteemi 2 rike)

Annuse jälgimise rike Helistage Olympuse teenindusse.

E307  
DOSAGE SYSTEM 3 DEFECT 
(annustamissüsteemi 3 rike)

Annuse jälgimise rike Helistage Olympuse teenindusse.

E311  
SYSTEM CHECK LT DEFECT 
(süsteemi lekketesti rike) 

LT3 süsteemikontrolli käigus avastati 
leke. LT3 deaktiveeritud. Endoskoobi 
desinfitseerimisprogrammide käigus 
ei tehta lekketesti

 - Lekketesti ajal ühendatud katkine 
endoskoop

 - Lekketester defektne

Kontrollige, et pesuruumis ei oleks 
endoskoope, ning korrake vajaduse 
korral “SYSTEM TEST” (programm 
nr 19).

E401  
LT COMMAND TIMEOUT (lekketesti 
käsu aegumine)

Lekketestrilt ei tulnud vastust Helistage Olympuse teenindusse.
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E402  
LT WAIT TIMEOUT (lekketesti 
ooteaja möödumine)

Lekketestrilt ei tulnud vastust Helistage Olympuse teenindusse.

E403  
SCOPE 1 LEAK (endoskoobi 1 leke)

Endoskoobi 1 (punane) leke Kontrollige endoskoopi 1 käsitsi.

E404  
SCOPE 2 LEAK (endoskoobi 2 leke)

Endoskoobi 2 (sinine) leke Kontrollige endoskoopi 2 käsitsi.

E405  
SCOPE 1+2 LEAK (endoskoobi 1 
ja 2 leke)

Endoskoobi 1 ja 2 leke Kontrollige mõlemat endoskoopi 
käsitsi.

E406  
LT DEFECT, SYSTEM CHECK 
(lekketestri rike, süsteemikontroll)

Lekketestri rike kontrolli ajal Korrake süsteemikontrolli.

E801  
ENDO-ID -NO SIGNAL (EndoID 
signaal puudub)

Ei toimu infovahetust EndoID 
seadmega

Helistage Olympuse teenindusse.

E802  
ENDO-ID COMMAND TIMEOUT 
(EndoID käsu aegumine)

EndoID ei vasta Helistage Olympuse teenindusse.

E803  
ENDO-ID WAIT TIMEOUT (EndoID 
ooteaja aegumine)

EndoID ei vasta Helistage Olympuse teenindusse.

E804  
ENDO-ID ATTENTION (EndoID 
tähelepanu)

EndoID veateade Helistage Olympuse teenindusse.

E805  
LT WRONG/NOT CONNECTED 
(lekketester on vale/ei ole ühendatud)

Endoskoop ei ole ühendatud 
lekketestriga või on tehtud vale 
ühendus

Kontrollige pesuruumis olevat 
lekketesti adapterit.

E807  
MANUAL FLOW TEST (manuaalne 
voolutest)

ETD3 Plus automaatne voolutest on 
välja lülitatud

Automaatne voolujälgimine puudub Kontrollige, et kanalid ei ole 
ummistunud ning endoskoobid on 
õigesti ühendatud.

E810  
LEAKY ENDOSCOPE 1 (lekkega 
endoskoop 1)

Lekketesti käigus tuvastati leke 
endoskoobis 1 (punane)

Eemaldage endoskoop 1 ja 
kontrollige manuaalselt.

E811 
LEAKY ENDOSCOPE 2 (lekkega 
endoskoop 2)

Lekketesti käigus tuvastati leke 
endoskoobis 2 (sinine)

Eemaldage endoskoop 2 ja 
kontrollige manuaalselt.

E812  
LEAKY ENDOSCOPES 1+2 (lekkega 
endoskoobid 1 + 2)

Lekketesti käigus tuvastati leke 
endoskoobis 1 (punane) ja 
endoskoobis 2 (sinine)

Eemaldage endoskoop 1 ja 2 ning 
kontrollige manuaalselt.

E813  
DOUBLE ALBARRAN (kahekordne 
albarran)

EndoID tuvastas pesuruumis 
kaks elevaatorikanaliga 
endoskoopi. Lubatud on ainult üks 
elevaatorikanaliga endoskoop.

Eemaldage üks elevaatorikanaliga 
endoskoop.

E814  
ALBARRAN BLOCKED (albarrani 
ummistus)

JF endoskoobi elevaatorikanalis ei 
tuvastatud läbivoolu, elevaatorikanal 
blokeeritud

Kontrollige endoskoopi.

E815  
ALBARRAN NOT CONNECTED 
(albarran ei ole ühendatud)

Elevaatorikanali varustus ei olnud 
ühendatud

Avage uks ja kontrollige mõlema 
endoskoobi kõigi adapterite 
ühendusi.

E816  
UNKNOWN ENDOSCOPE 1 
(tundmatu endoskoop 1)

ETD3 korvi ülemisel alusel avastati 
tundmatu transponder. Seda ei ole 
ETD3 süsteemi sisestatud!

Töötlemine jätkub, kuid seda 
ei dokumenteerita EndoID-s; 
voolukontrolli ei kasutata.

Endoskoobi andmed tuleb sisestada 
EndoID andmebaasi.

E817  
UNKNOWN ENDOSCOPE 2 
(tundmatu endoskoop 2)

ETD3 korvi alumisel alusel avastati 
tundmatu transponder. Seda ei ole 
ETD3 süsteemi sisestatud!

Töötlemine jätkub, kuid seda 
ei dokumenteerita EndoID-s; 
voolukontrolli ei kasutata.

Endoskoobi andmed tuleb sisestada 
EndoID andmebaasi.
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E818  
UNKNOWN ENDOSCOPE 1+2 
(tundmatu endoskoop 1 + 2)

Mõlemad transponderid ETD3 
pesuruumis on tundmatud. Neid ei 
ole ETD3 süsteemi sisestatud!

Töötlemine jätkub, kuid seda 
ei dokumenteerita EndoID-s; 
voolukontrolli ei kasutata.

Endoskoobi andmed tuleb sisestada 
EndoID andmebaasi

E819  
NO TAG FOR ENDOSCOPE 1 
(endoskoobil 1 puudub märgis)

Tundmatu endoskoop ilma 
transponderita

Helistage Olympuse teenindusse ja 
ostke uus transponder. 

E820  
NO TAG FOR ENDOSCOPE 2 
(endoskoobil 2 puudub märgis)

Tundmatu endoskoop ilma 
transponderita

Helistage Olympuse teenindusse ja 
ostke uus transponder.

E821  
NO TAG FOR ENDOSCOPE 1+2 
(endoskoobil 1+2 puudub märgis)

Tundmatu endoskoop ilma 
transponderita

Helistage Olympuse teenindusse ja 
ostke uus transponder.

E822  
NO FLOW SCOPE 1 (endoskoobis 1 
puudub vool)

Tuvastati endoskoop 1 (endoskoop 
ülemisel alusel) kanalite ebapiisav 
läbivool

Kontrollige loputusadapterite 
ühenduse õigsust ja/või endoskoobi 
kanalite süsteemi blokeeritust.

E823  
NO FLOW SCOPE 2 (endoskoobis 2 
puudub vool)

Tuvastati endoskoop 2 (endoskoop 
alumisel alusel) kanalite ebapiisav 
läbivool

Kontrollige loputusadapterite 
ühenduse õigsust ja/või endoskoobi 
kanalite süsteemi blokeeritust.

E824  
FLOWCONTROL DID NOT 
ANSWER (voolukontroll ei vastanud)

FlowControl ei vasta Helistage Olympuse teenindusse.

E825  
UNKNOWN SCOPE 1 WITHOUT 
FLOW (tundmatu endoskoop 1 ilma 
vooluta)

Ilma transponderita endoskoobi 
töötlemine

Endoskoobi kanal on blokeeritud Kontrollige adaptereid või endoskoobi 
kanalite blokeeritust. Ühendage 
transponder ja sisestage andmed 
EndoID andmebaasi.

E826  
UNKNOWN SCOPE 2 WITHOUT 
FLOW (tundmatu endoskoop 2 ilma 
vooluta)

Ilma transponderita endoskoobi 
töötlemine

Endoskoobi kanal on blokeeritud Kontrollige adaptereid või endoskoobi 
kanalite blokeeritust. Ühendage 
transponder ja sisestage andmed 
EndoID andmebaasi.

E827  
UNKNOWN SCOPE 1WITHFLOW 
(tundmatu endoskoop 1 koos 
vooluga)

Ilma transponderita endoskoobi 
töötlemine

Ühendage transponder ja sisestage 
andmed EndoID andmebaasi.

E828  
UNKNOWN SCOPE 2 WITH FLOW 
(tundmatu endoskoop 2 koos 
vooluga)

Ilma transponderita endoskoobi 
töötlemine

Ühendage transponder ja sisestage 
andmed EndoID andmebaasi.

E829  
SCOPE 1 WITHOUT REF. 
VALUES (endoskoop 1 ilma 
referentsväärtusteta)

Endoskoobi 1 kohta puuduvad 
voolukontrolli Flow Control 
suunisväärtused

Suunisväärtused on vajalikud.

E830  
SCOPE 2 WITHOUT REF. 
VALUES (endoskoop 2 ilma 
referentsväärtusteta)

Endoskoobi 2 kohta puuduvad 
voolukontrolli Flow Control 
suunisväärtused

Suunisväärtused on vajalikud.

E831  
PLEASE REMOVE ENDOSCOPE 1 
(eemaldage endoskoop 1)

Eemaldage endoskoop 1.

E832  
PLEASE REMOVE ENDOSCOPE 2 
(eemaldage endoskoop 2)

Eemaldage endoskoop 2.

E833  
FLOW CONTROL CALIBRATION: 
OK (voolukontrolli kalibratsioon: 
korras)

Voolukontrolli kalibratsioon on korras
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E834  
FLOW CONTROL CALIBRATION: 
ERR (voolukontrolli kalibratsioon: 
viga)

Viga: voolukontrolli kalibratsioon ei 
ole korras

Helistage Olympuse teenindusse.

E835  
ENDO1: MAN. FLOW CHECK 
NECESSARY! (endoskoop 1: vajalik 
on manuaalne voolukontroll)

Hoiatusteade: voolukontroll on 
inaktiveeritud

Kontrollige endoskoobi 1 kõigi 
adapterite õigeid ühendusi.

E836  
ENDO2: MAN. FLOW CHECK 
NECESSARY! (endoskoop 2: vajalik 
on manuaalne voolukontroll)

Hoiatusteade: voolukontroll on 
inaktiveeritud

Kontrollige endoskoobi 2 kõigi 
adapterite õigeid ühendusi.

E837  
LT3 DID NOT ANSWER (lekketester 
3 ei vastanud)

Lekketester ei vastanud Helistage Olympuse teenindusse.

E838:FC CHANNEL1: 
FLOW TOO HIGH (FC kanal 1: vool 
liiga suur) 
E839:FC CHANNEL2: 
FLOW TOO HIGH (FC kanal 2: vool 
liiga suur) 
E842:FC CHANNEL5: 
FLOW TOO HIGH (FC kanal 5: vool 
liiga suur) 
E843:FC CHANNEL6: 
FLOW TOO HIGH (FC kanal 6: vool 
liiga suur)

Vool vooluanduris on 
referentsväärtusest suurem 

 - Adapter ei ole endoskoobiga 
ühendatud

• Ühendage adapter õigesti 
endoskoobiga

 - Adapter on endoskoobiga valesti 
ühendatud

• Ühendage adapter õigesti 
endoskoobiga

 - Biopsiaadapter ei ole 
biopsiapordiga ühendatud

• Ühendage adapter õigesti 
endoskoobiga

 - Tihend on kulunud • Ühendage biopsiapordi adapter
 - Korvi ja adapteri vaheline tihend 

ei ole tihe
• Asetage adapterisse uus tihend 
• Vahetage tihend

 - Vigane monitooring • Helistage Olympuse 
teenindusse. Kui leiab kinnitust 
viga monitooringul: tehke uus 
monitooring

 - Adapter ei ole täielikult korviga 
ühendatud

• Ühendage adapter korviga

 - Katkine toru • Asendage toru või adapter
 - Katkine korv • Asendage korv

E840:FC CHANNEL3: 
FLOW TOO HIGH (FC kanal 3: vool 
liiga suur)  
E841:FC CHANNEL4: 
FLOW TOO HIGH (FC kanal 4: vool 
liiga suur)

Vool vooluanduris on 
referentsväärtusest suurem

 - Adapter ei ole endoskoobiga 
ühendatud

• Ühendage adapter endoskoobiga

 - Valge toru asemel on ühendatud 
punane toru

• Ühendage endoskoobiga õige 
adapter 3

 - 3. ja 4. kanal on ühendatud 
valesse kohta

• Ühendage 3. adapter endoskoobi 
ülemise otsaga ja 4. adapter 
endoskoobi alumise otsaga

 - Vigane monitooring • Helistage Olympuse 
teenindusse. Kui leiab kinnitust 
viga monitooringul: tehke uus 
monitooring

 - Adapter ei ole täielikult korviga 
ühendatud

• Ühendage adapter korviga

 - Katkine toru • Asendage toru või adapter
 - Katkine korv • Asendage korv

E844:FC CHANNEL1 
FLOW TOO LOW (FC kanal 1: vool 
liiga väike) 
E845:FC CHANNEL2: 
FLOW TOO LOW (FC kanal 2: vool 
liiga väike) 
E848:FC CHANNEL5 
FLOW TOO LOW (FC kanal 5: vool 
liiga väike) 
E849:FC CHANNEL6:  
FLOW TOO LOW (FC kanal 6: vool 
liiga väike)

Vool vooluanduris on 
referentsväärtusest väiksem 

 - Endoskoobi kanal on blokeeritud • Harjake endoskoobi kanalit
 - Adapter on ummistunud • Eemaldage ummistus
 - Korvi pesuruumi tipus asuv 

varustustoru adapter ei ole õigesti 
reguleeritud

• Reguleerige tiheda ühenduse 
tagamiseks varustustoru adapterit

 - Vigane monitooring • Helistage Olympuse 
teenindusse. Kui leiab kinnitust 
viga monitooringul: tehke uus 
monitooring

 - Kahjustatud metallspiraal • Asendage adapter
 - Keerdus toru • Asendage adapter
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KUVATEADE KIRJELDUS PÕHJUS/VÄLJENDUS MIDA TEHA

E846:FC CHANNEL3: 
FLOW TOO LOW (FC kanal 3: vool 
liiga väike) 
E847:FC CHANNEL4 
FLOW TOO LOW (FC kanal 4: vool 
liiga väike)

Vool vooluanduris on 
referentsväärtusest väiksem

 - Endoskoobi kanal on blokeeritud • Harjake endoskoobi kanalit
 - Adapter on ummistunud • Eemaldage ummistus
 - Adapteri toru on keerdus • Vältige voolikute keerdu ajamist
 - Pesuruumi tipus asuv varustustoru 

adapter ei ole õigesti reguleeritud
• Reguleerige tiheda ühenduse 

tagamiseks varustustoru adapterit
 - 3. ja 4. kanal on ühendatud 

valesse kohta
• Ühendage 3. adapter endoskoobi 

ülemise otsaga ja 4. adapter 
endoskoobi alumise otsaga

 - Vigane monitooring • Helistage Olympuse 
teenindusse. Kui leiab kinnitust 
viga monitooringul: tehke uus 
monitooring

 - Kahjustatud metallspiraal • Asendage adapter
 - Keerdus toru • Asendage toru või adapter

E850: LT CH 1 OVERPRESSURE 
(lekketestri kanali 1 ülesurve)

Lekketesti rõhk on liiga suur Lekketesti ei lõpetata Helistage Olympuse teenindusse.

E851: LT CH 2 OVERPRESSURE 
(lekketestri kanali 2 ülesurve)

Lekketesti rõhk on liiga suur Lekketesti ei lõpetata Helistage Olympuse teenindusse.

E852: LT CH 1+2 OVERPRESSURE 
(lekketestri kanalite 1 + 2 ülesurve)

Lekketesti rõhk on liiga suur Lekketesti ei lõpetata Helistage Olympuse teenindusse.

8.4 Rikkeotsingu juhend

Mõnda kasutuse käigus tekkivat probleemi on võimalik parandada 
tuginedes alltoodud tabelile. Kui Te ei suuda probleemi ka pärast kirjeldatud 
vastumeetmete kasutuselevõtmist kõrvaldada, lõpetage ETD3 kasutus ja võtke 
ühendust Olympusega.

Kõrvalekalde kirjeldus Võimalik põhjus Lahendus

Näidik jääb ETD3 sisse (ON) lülitamisel 
pimedaks. 

Toitekaabel ei ole korralikult ühendatud. Ühendage toitekaabel uuesti.

Taustavalgus ei tööta korralikult. Pöörduge hooldustehniku poole. 

Näidik ei lülitu pärast kasutaja 
transponderkaardi skaneerimist LEAK 
TEST näidule.

Kasutaja ei ole sisemises andmebaasis 
kättesaadav.

Muutke kasutaja andmeid vastavalt õpetustele lõigust 3.5.9 
“Menüü EDIT DATA”. Juhul kui kasutaja on uus, sisestage 
andmed vastavalt õpetustele lõigus 3.5.8 “Menüü NEW 
DATA”. 

ETD3 töötab korralikult, kuid väljatrükk 
ei ole võimalik.

Printeri toitekaabel ei ole korralikult ühendatud. Ühendage printeri toitekaabel uuesti. 

Printeri juhe ei ole korralikult ühendatud. Ühendage printeri juhe uuesti. 

Sildirull on tühi. Asendage kaablirull vastavalt prineri kasutamisjuhendis 
olevale õpetusele. 

Printer ei ole korralikult seadistatud. Kontrollige printeri seadistuste menüüd (vt lõik 3.5.3 
“Menüüde ülevaade”). 

ENDOID töötab korralikult, kuid puudub 
ühendus ENDOBASE III-ga (ETD3 
Plus)

Võrgukaabel ei ole korralikult ühendatud. Ühendage võrgukaabel uuesti. 

Ühendus ei ole õigesti loodud. Pöörduge hooldustehniku poole. 

Ust ei saa avada. Masina ülekuumenemine THERMAL DISIN režiimi 
kasutamise tõttu.

Laske masinal jahtuda.
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9 Tehnilised andmed
Mõõdud Laius 900 mm 

Sügavus 600 mm 

Kõrgus 850 mm koos kaanega 
820 mm ilma kaane ja isolatsioonita

Paigaldusala seinal kasutajaseadistuste jaoks 700 mm lai, keskselt ETD3 taga, 140 mm sügav 

Netokaal koos pehmendiga 135 kg 

Maks. koormus põrandale töö käigus 2158 N 

Elektritoide (400 V)* Pinge 400 V, 3N AC 50 Hz

Pingekõikumised ±10 %

Kaitsmed 3 x 16 A 

Voolutarbimine 9,2 kW 

Ühenduskaabel CEE pistikusüsteem (punane, 16 A) koos 
ühenduskaabliga 5 x 2,5 mm2/1,8 m pikk 

Elektritoide (230 V)* Pinge 230 V, AC 50 Hz 

Pingekõikumised ±10 %

Kaitsmed 1 x 30A 

Voolutarbimine 6,7 kW 

Ühenduskaabel CEE pistikusüsteem (sinine, 32 A) koos 
ühenduskaabliga  
3 x 4 mm2/1,8 m pikk

Veevarustus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tühjendusühendus**

Soe või külm vesi (joogivee kvaliteediga) 30 °C PAA versiooni jaoks (pesuruumi 
jaoks) kontrollitakse termostaadi kaudu 
segustusmärgistuse abil 

Külm vesi (aurukondensaatori vesi) Vesi veevärgist (aurukondensaatori jaoks) 

Vee rõhk 1,0–10,0 baari/DIN1988 (standardseadistus), 
kui < 2,2 baari => pikem vee sisselaskeperiood. 
ETD3-ga tarnitud survevähenduskork peab olema 
paigaldatud. Helistage Olympus teenindusse. 

Kasutaja poolt võimaldatud torude ristlõige 1,2” 

Voolikute suurused 3/8”; 1,5 m pikk 

Voolikute ühenduslülid 3/4” 

Vooliku märgistused  
Masin on varustatud tagasilöögiklapiga vastavalt 
DVGW nõuetele. 
 
Ühendustee

Töötlusvee voolik: punane ja sinine isoleerpael 
kuuma/külma vee varustuse jaoks 
Aurukondensaator: sinine isoleerpael ainult külma 
vee ühenduste jaoks 
Haisulukk eraldi kasutamiseks

Heitvee voolik/aurukondensaatori tühjendus Ühendatud Y-toruga** (juba eelmonteeritud)

* Tsükli ajad on 230 V puhul veidi pikemad kui 400 V juures.
** Ära vahetada või lühendada ei tohi töötlusvee ega aurukondensaatori 
tühjendusvooliku ühendusi Y-toru külge. Eemaldage parempoolne 
aurukondensaatori voolik vaid demonteerimisel. Tühjendusühenduste Y-toru 
kasutatakse ainult ETD3 paigaldamise lihtsustamiseks.
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Vooliku tüüp Poly-Rex voolik, diameeter: 22 mm

Vooliku pikkus Võib pikendada kuni 4 meetrini. Ei tohi lühendada. 
Ühendusi Y-toru külge ei tohi ära vahetada

Kaugpöördus Ühendus: Soovitatav on ISDN telefoniliin.
ISDN ruuteri elektritoide:
Kasutage pistikut RJ45.
230 V AC 50 Hz

Normatiivne olek

Käesolev seade vastab meditsiiniseadmete 
direktiivi 93/42/EMÜ nõuetele. Klassifikatsioon: 
klass IIb

Elektriline ohutus
EN 61010-1
EN 61010-2-40

Elektromagnetiline ühilduvus
EN 61326
EN 50366

Vee juurdevoolu/voolikute ohutus EN 61770

Elektromagnetiline ühilduvus
direktiiv 89/336/EEC
EN 55014-1
EN 55104-2
EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed Vastavalt Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ 
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta 
tähistab see tähis seda, et antud toodet ei tohi 
kõrvaldada sortimata olmejäätmetena, vaid peab 
lahuskoguma.

Teavet Teie riigis kasutatavatest tagastus-/
kogumisvõimalustest saate kohalikult Olympuse 
edasimüüjalt.

Tootmisaasta on võimalik kindlaks teha 
seerianumbri järgi.

Tavalise statsionaarse seinapaigalduse asemel, mida pakub kohalik elektrik, 
soovitatakse pistikuga ühendust (CEE pistik), mis võimaldab hooldustööde ajal 
lihtsamat käsitsust.
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Lisa

Igapäevaste rutiinsete kontrollide kontroll-loend

ETD tüüp

Seerianumber

Kontroll Tulemus (korras/mittekorras) Lahendus

Masina optiline staatus

Puhtus

Kahjustused

Lekked

Varustus- ja äravooluvoolikud

Ukse sulgumine

Märkused

Doseerimissüsteem

Vedelikutase, puhastusvahend

Vedelikutase, desinfitseerimisvahend

Vedelikutase, aktivaator

Märkused

Pesuruum

Välismulje (värvimuutused)

Puhtus

Lõhnad/aurud

Sõelad

Setiti

Soolamahuti kaas suletud

Pihustuslabad

Toruotsad (puhtad, vabad)

Pööramine

Kruvid

Märkused

Korv

Rattad

Ühendus kambri laes oleva 
veeväljavooluavaga

Märkused

Skoobi adapterid

Voolikud

Ühendus korviga

Ühendused endoskoopidega

Korrosioon

Lekketesti adapterid/niiskus

Endoskoobi adapterites ja lekketesti 
adapterites olevad tihendid

Märkused 
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ETD tüüp

Seerianumber

Koht Kuupäev

Kasutaja allkiri Ametikoht
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Tootja ja turustaja

Tootja vastavalt 93/42/EMÜ 
Miele & Cie KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Saksamaa

Turustaja 
Olympus Winter & Ibe GmbH
Kuehnstr. 61
22045 Hamburg
Saksamaa
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