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Europeană 2002�364�EC. Conformit�� Europ��enne.2002�364�EC. Conformit�� Europ��enne.  

Despre acest ghid
Acest �hid de ope���e v�� ofe��� o p�ezent��e 
�ene��l�� � p�incipiilo� de utiliz��e AV300��  Det�lii  
supliment��e�� inclusiv cele p�ivind tehnicile �eco-
m�nd�te�� inst�ucţiunile p�ivind utiliz��e� c���cte�is-
ticilo� �v�ns�te �le AV300 şi �cceso�iile opţion�le se 
�e���sesc �n M�nu�lul de utiliz��e AV300 de pe DVD-
ul c��e �nsoţeşte AV300�� M�nu�lul de utiliz��e AV300 
po�te fi şi desc���c�t de pe www���ccuvein��com 

Caracteristici ale porţiunii inferioare  

Capacul bateriei

Lentile

Vizor vene 
(Fantă laser)

Port de conectare USB

Compartimentul 
bateriei
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Avertismente şi atenţionări 

   Citi�i toate instruc�iunile�� aten�ionările �i avertismenteleCiti�i toate instruc�iunile�� aten�ionările �i avertismentele 
înaintea utilizării. Produsul este destinat utilizării exclusive de către 
personal medical calificat. AV300 nu este destinat utilizării ca 
metodă unică de reperare a venelor �i nu poate �ine locul unei păreri 
medicale avizate �i nici reperării vizuale �i tactile a venelor.

Înainte de a utiliza AV300 asupra unui pacient, personalul medical 
calificat trebuie să citească şi să aprofundeze acest Ghid de operare 
AV300, precum şi Manualul de utilizare AV300, ce se regăseşte pe 
DVD-ul furnizat odată cu dispozitivul. Personalul medical calificat care 
ia în considerare utilizarea AV300 trebuie să se familiarizeze �i cu 
modul de amplasare adecvată a dispozitivului urmând instruc�iunile 
de mai jos. Înainte de prima utilizare�� utilizatorii trebuie să compare 
modul în care AV300 detectează venele cu tehnicile de detectare 
vizuală �i prin palpare. Orice reperare a venelor cu ajutorul AV300 
trebuie să fie confirmată printr-o părere medicală corespunzătoare 
pe baza tehnicilor de reperare �i evaluare vizuală �i tactilă a venelor..

  �i�uranţa pacientului şi a utili�atorului ���i�uranţa pacientului şi a utili�atorului �� 
Avertismente

AVERTISMENT: AV300 permite reperarea anumitor vene periferice �i 

nu poate �ine locul unei păreri medicale avizate bazate pe reperarea �i 
evaluarea vizuală �i tactilă a venelor. AV300 trebuie să fie utilizat numai 
în completare la părerea unui cadru medical calificat.

AVERTISMENT: AV300 afi�ează numai venele periferice �i numai la 
adâncimi limitate�� în func�ie de diver�i factori specifici pacientului.  
AV300 nu indică adâncimea venelor.

AVERTISMENT: Nu expune�i ochii la lumina de afi�are a 
venelor.

AVERTISMENT: Nu �ine�i AV300 în timpul efectuării de punc�ii venoase 
sau a altor proceduri medicale.

AVERTISMENT: Întrerupe�i utilizarea AV300 dacă lumina ro�ie nu se 
aprinde când butonul albastru este apăsat..

  �i�uranţa pacientului şi a utili�atorului �� Atenţionări�i�uranţa pacientului şi a utili�atorului �� Atenţionări

ATENŢIONARE: Operarea sau utilizarea dispozitivului AV300 într-un alt 
mod decât cel specificat în acest Ghid de operare AV300 �i Manualul 
utilizatorului AV300 poate provoca expunerea la radia�ii periculoase.

  �ntreţinerea ec�ipamentului �� Avertismente�ntreţinerea ec�ipamentului �� Avertismente

AVERTISMENT: Nu scufunda�i AV300�� suportul de încărcare AV300 sau 
soclul AV300 pentru regim „hands-free” în lichid �i nu permite�i AV300 
sau componentelor sale să se umezească într-atât încât lichidul să se 
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scurgă.  

AVERTISMENT: Nu încerca�i să steriliza�i AV300 prin metode cu 
căldură uscată sau umedă. 

AVERTISMENT: Interferen�ele electromagnetice (EMI) pot afecta 
performan�a corespunzătoare a dispozitivului. Se poate reveni la 
func�ionarea normală prin eliminarea sursei interferen�ei. 

AVERTISMENT: Nu încerca�i să desface�i�� să dezasambla�i sau 
să depana�i blocul de alimentare cu baterii. Nu strivi�i�� în�epa�i�� 
scurtcircuita�i contactele externe �i nu le elimina�i în foc sau apă. Nu 
expune�i la temperaturi de peste 60 °C / 140 °F.  

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare 
�i interferen�e supărătoare�� utiliza�i numai accesoriile recomandate �i 
nu expune�i acest echipament ploii sau umezelii. 

AVERTISMENT: Utiliza�i numai accesorii �i piese de schimb AccuVein 
la AV300. Utilizarea altor accesorii decât cele AccuVein poate reduce 
siguran�a în func�ionare.

AVERTISMENT: Portul USB de sub capacul bateriei nu trebuie utilizat 
niciodată în prezen�a pacien�ilor..

  �ntreţinerea ec�ipamentului �� Atenţionări�ntreţinerea ec�ipamentului �� Atenţionări

ATENŢIONARE: Utiliza�i numai accesorii de încărcare a bateriei avizate 

de AccuVein�� baterii BA300 AccuVein �i soclu de alimentare marca 
AccuVein. În caz de neutilizare îndelungată a dispozitivului AV300�� 
scoate�i �i depozita�i bateria într-un loc sigur �i lipsit de praf.
ATENŢIONARE: Elimina�i bateriile uzate conform instruc�iunilor 
fabricantului. AV300 este alimentat de o baterie litiu-ion reciclabilă. 
Lua�i legătura cu AccuVein la numărul (816) 997-9400 pentru 
informa�ii privind eliminarea sau reciclarea acestei baterii.
ATENŢIONARE: Nu dezasambla�i. AV300 nu con�ine componente 
ce pot fi depanate de către client. Interven�iile asupra AV300 �i a 
accesoriilor sale se vor efectua numai de către un departament de 
repara�ii AccuVein autorizat.
ATENŢIONARE: Se interzice scoaterea sau înlocuirea bateriei (BA300) 
în prezen�a pacien�ilor. 
Un cadru medical calificat poate repera anumite vene periferice 
�i poate analiza centrul respectivelor vene cu ajutorul AV300. În 
func�ie de distan�a la care AV300 este �inut fa�ă de piele�� vena afi�ată 
poate părea pu�in mai lată sau mai îngustă decât vena propriu-zisă. 
De asemenea�� dacă AV300 nu este �inut direct deasupra venei�� 
vena poate fi afi�ată cu o deviere fa�ă de pozi�ia sa reală. Pentru 
o vizualizare adecvată a venelor�� AV300 trebuie �inut la înăl�imea�� 
unghiul �i pozi�ia centrală descrise în acest Ghid de operare AV300 �i 
în Manualul de utilizare AV300 disponibil pe DVD-ul AV300.
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1	 Inst�l��e
Sistemul de vizu�liz��e � venelo� AV300 include un vizo� venos 
AV300 cu b�te�ie �e�nc���c�bil���� un supo�t de �nc���c��e şi su�s�� de 
�liment��e�� document�ţie ce include o pl�c�� de p�ob���� un DVD di-
d�ctic şi �lte �cceso�ii�� �� p�im� po�ni�e � dispozitivului AV300�� este 
neces���� select��e� limbii�� Pent�u info�m�ţii supliment��e p�ivind 
set��e� limbii dispozitivului�� consult�ţi M�nu�lul de utiliz��e de pe 
DVD-ul fu�niz�t��

OBSERVAŢIE: AccuVein �ecom�nd�� �nc���c��e� complet�� � dispozitivului 
AV300 �n�inte de p�im� utiliz��e�� 

OBSERVAŢIE: Sco�teţi c�p�cul de p�otecţie din pl�stic de pe ��D �n�inte de 
utiliz��e

AVERTISMENT: Examina�i prezen�a de vicii la cablurile de 
alimentare �i la componente. În cazul observării oricărui viciu�� nu 
utiliza�i dispozitivul până la înlocuirea acestuia.
ATENŢIONARE: Utiliza�i numai sursa de alimentare PS310 
AccuVein® cu suportul CC300 �i soclul „hands-free” alimentat HF300. 

AccuVein ofe��� şi soclu�i „h�nds-f�ee” opţion�le pe c��e nume�oşi 
medici le conside��� utile�� p�ecum şi cutii de t��nspo�t��e şi soluţii 
mobile pent�u medicii c��e c��l��to�esc�� Pent�u info�m�ţii p�ivind 
�ceste p�oduse şi �lte �cceso�ii opţion�le�� vizit�ţi site-ul web 
AccuVein��

Pent�u � v�� �si�u�� c�� b�te�i� ���mâne �nc���c�t�� şi ��t� de utiliz��e�� 
depozit�ţi dispozitivul AV300 �n supo�tul s��u de �nc���c��e s�u soclul 
„h�nds-f�ee” �liment�t HF300�� U�m�ţi inst�ucţiunile incluse �n cuti� 
setului HF300 când utiliz�ţi HF300�� Se inte�zice utiliz��e� supo�tului 
de �nc���c��e ��300 �n p�ezenţ� p�cienţilo���

2	 Utiliz��e p�ev��zut��
AccuVein® AV300 este un inst�ument po�t�bil�� cu m�nev���e 
m�nu�l���� c��e �sist�� c�d�ele medic�le c�lific�te s�� �epe�eze �numite 
vene pe�ife�ice��  AV300 este destin�t utiliz���ii exclusive de c��t�e 
c�d�e medic�le c�lific�te şi d�ept complet��e pent�u p�e���ti�e� 
şi expe�ienţ� medic�le �decv�te�� AV300 nu este destin�t utiliz���ii 
c� metod�� unic�� de �epe���e � venelo� şi nu po�te ţine locul unei 
p���e�i medic�le �viz�te şi nici �epe����ii şi ev�lu���ii vizu�le şi t�ctile 
�le venelo���

În c�zul unei utiliz���i �decv�te�� AV300 pe�mite utiliz�to�ilo� s�� 
�epe�eze �numite vene pe�ife�ice pent�u �numite p�ocedu�i 
medic�le�� cum �� fi puncţi� veno�s����

AV300 po�te fi utiliz�t �n o�ice situ�ţii c��e impun �epe���e� venelo���

3	 Desc�ie�e� p�odusului
AV300 funcţione�z�� pe p�incipiul detect���ii venelo� subcut�n�te 
cu �juto�ul luminii inf���oşii�� iluminându-se �poi poziţi� venelo� pe 
sup��f�ţ� pielii�� di�ect de�sup�� venelo��� Pe�son�lul medic�l c�lific�t 
po�te obse�v� �eţe�u� v�scul���� �fiş�t���� cont�ibuindu-se �stfel l� 
�epe���e� de c��t�e �ceşti� � unei vene cu dimensiune� şi poziţi� 
�decv�te pent�u puncţi� veno�s����

AV300 �fişe�z�� do�� venele pe�ife�ice�� Adâncime� m�xim�� de 
�fiş��e � venelo� dife��� �n funcţie de p�cient�� M�i mult�� este posibil 
c� venele uno� p�cienţi s�u o po�ţiune din �ceste� s�� nu fie �fiş�te 
cl�� s�u deloc�� ��uzele unei �fiş���i neoptime s�u �bsente � venelo� 
includ�� �ns�� nu se limite�z�� l��� �dâncime� venelo��� p�oblemele 
de�m�tolo�ice (de ex�� eczeme�� t�tu�je)�� pilozit�te��� cic�t�icile s�u 
�lte sup��feţe �le pielii �n �elief�� p�ecum şi ţesutul �dipos (���s)��

Utili�are şi operare de ba�ă 
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4	 �ont��indic�ţii 
AV300 nu t�ebuie s�� fie utiliz�t l� �epe���e� venelo� din inte�io�ul s�u 
din �p�op�ie�e� ochilo���

AV300 nu este destin�t utiliz���ii c� dispozitiv de di��nostic��e s�u �n 
scopu�i te��peutice de o�ice fel��

În c�zul ţine�ii pe�pendicul�� pe sup��f�ţ���� AV300 �epe�e�z�� 
cu p�ecizie cent�ul unei vene�� Ab�te�e� de l� poziţi� di�ect 
pe�pendicul���� duce l� o devie�e � poziţiei venei �fiş�te��

AVERTISMENT: Reperarea venelor cu AV300 depinde de 
diver�i factori specifici pacientului�� fiind posibil ca dispozitivul să nu 
afi�eze venele pacien�ilor cu vene adânci�� probleme dermatologice�� 
pilozitate�� cicatrici sau alte suprafe�e ale pielii în relief�� precum �i �esut 
adipos (gras).

AV300 nu este destin�t utiliz���ii c� metod�� unic�� pent�u �epe���e� 
venelo� şi t�ebuie utiliz�t num�i de c��t�e un c�d�u medic�l c�lific�t�� 
c��e v� �ecu��e l� �cest� fie �n�inte� p�lp���ii ce vize�z�� identific��e� 
�mpl�s���ii unei vene�� fie �poi�� pent�u � confi�m� s�u infi�m� 
�mpl�s��e� pe�ceput�� � unei vene�� �� utiliz��e� dispozitivului 
AV300�� medicii t�ebuie s�� �especte �ntotde�un� p�otoco�lele şi 
p��cticile medic�le �decv�te impuse de c��t�e unit�te� medic�l�� de 
c��e �p��ţin�� f��când concomitent dov�d�� de ��ţion�ment medic�l 
�viz�t��

AV300 nu necesit�� �nt�eţine�e pe�iodic�� s�u p�eventiv����

AV300 este po�t�bil�� fiind �liment�t de o b�te�ie inte�n�� şi �p�ob�t 
pent�u funcţion��e continu���� AV300 este conside��t pies�� cu 
�plic�ţie pe p�cient�� de tip B�� şi nu este p�otej�t cont�� p��t�unde�ii 
�pei��

Butoanele stânga, centru şi 
dreapta 

Ecran LCD

Buton 
albastru 

lateral

Compartiment baterie 
(în spate)

5	 �omenzi şi ec��ne pent�u utiliz�to�

Pentru a opri (OFF) lumina de 
afi�are a venelor când dori�i�� 
apăsa�i butonul pornit/oprit (on/
off) din dreapta dacă este activ 
sau apăsa�i �i men�ine�i apăsat 
butonul albastru lateral.

Notă:

Română

�omenzile AV300 pe scu�t

Pornire (ON) AV300 Apăsa�i butonul albastru lateral sau butonul de 
Alimentare de sub ecranul LCD din dreapta

Pornirea (ON) sau oprirea (OFF) luminii de 
afi�are a venelor

Când AV300 este pornit (ON)�� apăsa�i butonul 
albastru lateral timp de ½ (o jumătate) de 
secundă

Parcurgerea setărilor afi�ajului venos Când lumina afi�ajului venos este pornită (ON)�� 
atinge�i u�or butonul albastru lateral

Oprire (OFF) AV300 Apăsa�i butonul albastru lateral timp de 2 
secunde sau apăsa�i butonul de Alimentare de 
sub ecranul LCD din dreapta
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Examinare

S1

ER-1

6	 Ope���e� AV300
Poziţionarea AV300

AVERTISMENT: AV300 permite reperarea anumitor vene 
periferice �i nu poate �ine locul unei păreri medicale avizate bazate 
pe reperarea �i evaluarea vizuale �i tactile ale venelor. AV300 trebuie 
să fie utilizat numai în completare la părerea unui cadru medical 
calificat.
AVERTISMENT: Pentru a vizualiza adecvat amplasarea venelor�� 
este necesară pozi�ionarea dispozitivului AV300 la înăl�imea �i 
unghiul corecte�� precum �i direct deasupra centrului venei evaluate.  
Manualul de utilizare oferă detalii suplimentare privind pozi�ionarea 
adecvată a dispozitivului AV300.

Ţineţi dispozitivul l� �p�oxim�tiv 7 pân�� l� 12 ţoli (180 - 300 mm) 
de�sup�� sup��feţei pielii şi �n un�hi d�ept (pe�pendicul��) f�ţ�� de 
di�ecţi� venelo��� De �semene��� �si�u��ţi-v�� c�� lumin� de ilumin��e 

Nume programabil
de către utilizator

Legendă butoane

Stare 
baterie

Informaţii stare

Setare afişaj venă
Buton stânga

Buton dreapta
Buton centru

� venelo� este fix�t�� di�ect 
de�sup�� liniei cent��le � 
venei�� Nu depl�s�ţi şi nu 
�otiţi dispozitivul �n l�te��lele 
venei�� deo��ece �stfel se v� 
devi� ven� �fiş�t�� �n ��po�t 
cu �mpl�s��e� s� �e�l�� de sub 
piele�� În cele m�i multe c�zu�i�� 
puteţi �mbun��t��ţi c�lit�te� 
�fiş�jului p�in mici �just���i 
�duse �n��lţimii şi un�hiului�� 
M�i ex�ct�� �p�opie�e� s�u 

dist�nţ��e� dispozitivului f�ţ�� de piele po�te cont�ibui l� vizu�liz��e� 
m�i multo� vene�� �n funcţie de �eţe�u� v�scul������ ilumin��e� 
c�me�ei şi �dâncime� venelo��� M�nu�lul de utiliz��e ofe��� det�lii 
supliment��e p�ivind poziţion��e� �decv�t�� � dispozitivului AV300�� 

Utilizarea plăcii de probă

Pent�u � test� dispozitivul AV300 
�n�inte� utiliz���ii �sup�� unui p�cient�� 
utiliz�ţi pl�c� de p�ob�� ce �nsoţeşte 
dispozitivul��  

Aşez�ţi pl�c� cu sup��f�ţ� �lb�� �n sus�� 
Po�niţi dispozitivul AV300 şi lumin� s� de 
�fiş��e � venelo� p�in �p��s��e� butonului 
�lb�st�u l�te��l�� Ţineţi dispozitivul 
AV300 cent��t de�sup�� p��t��tului l� 
�p�oxim�tiv 7 ţoli (180 mm) de l� p��te� 
infe�io���� � dispozitivului AV300 pân�� l� sup��f�ţ� pl��cii�� �n �ş� fel 
�ncât lumin� de �fiş��e se �nc�d�e�z�� �n m��c�jele �oşii �le colţu�ilo��� 
Re�l�ţi �n��lţime� AV300 �n �ş� fel �ncât lumin� s�� umple p��t��tul��  
�ând ţineţi dispozitivul �decv�t�� v� �p���e� o „ven��” pe pl�c� de 
p�ob���� c��e continu�� ven� t��s�t�� pe �mbele p���ţi �le �fiş�jului�� 
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Înce�c�ţi s�� �otiţi dispozitivul AV300 şi veţi obse�v� c�� f�ls� ven�� 
�ncepe s�� disp���� pe m��su��� ce v�� �b�teţi de l� e��� Re�duceţi 
dispozitivul l� un un�hi d�ept �p�oxim�tiv f�ţ�� de ven�� pent�u c� 
ven� s�� fie i�� �fiş�t���� Puteţi �nce�c� dispozitivul AV300 pe dosul 
p�lmei dv s�u pe b��ţ pent�u � v�� f�ce o idee p�ivind modul s��u de 
funcţion��e��

De reţinut: paşi de bază  

Ap��s�ţi butonul �lb�st�u l�te��l

Ap��s�ţi butonul �lb�st�u l�te��l pent�u � po�ni dispozitivul AV300 
şi pent�u � �ctiv� lumin� de �fiş��e � venelo���  �ând lumin� este 
�p�ins���� �tin�eţi ��pid butonul �lb�st�u l�te��l pent�u � p��cu��e 
dive�sele set���i de �fiş��e � venelo� şi select�ţi-o pe ce� m�i 
�decv�t�� p�cientului şi p�ocedu�ii viz�te�� Pent�u � �nchide lumin� 
de �fiş��e � venelo��� �p��s�ţi butonul �lb�st�u l�te��l timp de ½ (o 
jum��t�te) de secund���� Astfel�� dispozitivul ���mâne po�nit�� i�� dv 
puteţi utiliz� ec��nul ��D�� Re�p��s�ţi butonul �lb�st�u l�te��l pent�u 
� �epo�ni lumin� de �fiş��e � venelo� şi pent�u � �e�ncepe p�ocesul 
de �epe���e � venelo��� Pent�u � �nchide �tât lumin� cât şi dispozitivul 
AV300�� �p��s�ţi butonul �lb�st�u l�te��l timp de 2 secunde��

AVERTISMENT: Nu expune�i ochii la lumina de afi�are a venelor.

ATENŢIONARE: Reflexele de clipire pot fi inhibate sau reduse în 
urma bolilor�� administrării de medicamente sau a altor probleme medicale. 
La pacien�ii care ar putea avea reflexe de clipire inhibate sau reduse�� 
AccuVein recomandă echiparea pacientului cu un ecran de protec�ie 
oculară. Se va utiliza un ecran de protec�ie oculară capabil să blocheze 
unde de 642 nm �i 785 nm. Un ecran de protec�ie oculară contra laserului 
disponibil în comer� �i adecvat pentru protec�ia ochilor este „Laser- Aid Eye 
Shield”. Glendale™ �i Laser-Aid® sunt mărci comerciale ale de�inătorilor de 
drept. 

Ev�lu��e� �eţelei v�scul��e

�ând lumin� de �fiş��e � venei este po�nit���� ilumin�ţi piele� 
p�cientului cu dispozitivul AV300�� Ace�st�� ope��ţiune po�te 
p�ecede p�lp��e��� sc�nându-se ��pid piele� pent�u � �educe 
num���ul �mpl�s���ilo� posibile�� s�u po�te succed� p�lp��e��� dup�� ce 
�ce�st� � confi�m�t �mpl�s��e� şi pe�tinenţ� venei�� 

Nu omiteţi s�� poziţion�ţi AV300 l� �n��lţime��� un�hiul şi poziţi� de 
cent���e �decv�te�� confo�m indic�ţiilo� �nte�io��e�� De cele m�i 
multe o�i�� venele pot fi obse�v�te m�i bine p�in �oti�e� uşo���� � 
dispozitivului AV300 pe p�op�i� �x���� �p�opiindu-l s�u dist�nţându-l 
de piele şi �tin�ând uşo� butonul �lb�st�u l�te��l pent�u � p��cu��e 
set���ile de �fiş��e � venelo��� Puteţi de �semene� s�� select�ţi o set��e 
p�in inte�mediul �fiş�jului ��D��

�onfi�m��e� �mpl�s���ii venei

Dup�� ev�lu��e� �eţelei v�scul��e � 
p�cientului�� confi�m�ţi punctul de 
�e�liz��e � p�ocedu�ii viz�te p�in ve�ific��e� 
�mpl�s���ii şi pe�tinenţei venei cu 
�juto�ul tehnicilo� medic�le no�m�le şi � 
��ţion�mentului medic�l co�espunz��to��� 
cum �� fi vizu�liz��e� şi p�lp��e� venei�� d�� 
şi �lte tehnici medic�le��

În c�zul efectu���ii unei puncţii veno�se

D�c�� efectu�ţi o puncţie veno�s���� �nmân�ţi AV300 unui �sistent 
pent�u � �ve� �mbele mâini libe�e l� efectu��e� p�ocedu�ii�� Puteţi 
utiliz� AV300 şi �nt�-un soclu „h�nds-f�ee” opţion�l�� disponibil pe 
site-ul web AccuVein�� AV300 se v� utiliz� num�i de c��t�e c�d�e 
medic�le c�lific�te şi exclusiv �n combin�ţie cu tehnicile �decv�te 
de ev�lu��e vizu�l�� şi t�ctil�� � venelo���
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7	 Înc���c��e� AV300
�ând b�te�i� AV300 este pe punctul de � 
se desc���c� complet (indic�to�ul b�te�iei 
lumine�z�� inte�mitent�� �n ��lben s�u �n �oşu)�� 
t�ebuie s�� �nc���c�ţi b�te�i� p�in �şez��e� 
dispozitivului �n supo�tul s��u de �nc���c��e�� 
cu ec��nul ��D o�ient�t �n �f������ �ând AV300 
se �fl�� �n supo�tul s��u de �nc���c��e�� lumin� 

de �fiş��e � venelo� este nefuncţion�l���� i�� dispozitivul nu po�te fi 
utiliz�t�� �ând AV300 se �nc��c���� se v� �fiş� picto���m� �nim�t�� de 
�nc���c��e � b�te�iei��

D�c�� dispozitivul se utilize�z�� când nu exist�� o su�s�� fi�bil�� de 
elect�icit�te�� b�te�iile supliment��e pot fi �nc���c�te cu �juto�ul 
�nc���c��to�ului de b�te�ie �utonom opţion�l�� �ceste� putând fi 
utiliz�te c� �nlocuito�i�� unde este c�zul�� 

 �� funcţion��e� no�m�l���� b�te�i� AV300 necesit�� �nlocui�e 
�p�oxim�tiv o d�t�� l� doi �ni�� �iclu�ile de �nc���c��e p�elun�ite�� 
pe�io�dele de funcţion��e �eduse�� p�ecum şi �le�t� p�ivind 
defect��e� b�te�iei sunt to�te semne c�� b�te�i� necesit�� �nlocui�e��

Pent�u � �nlocui b�te�i��� deschideţi comp��timentul b�te�iei 
din c�p��tul �n�ust �l p���ţii infe�io��e � dispozitivului�� Utiliz�ţi o 
şu�ubelniţ�� s�u muchi� unei monede mici�� Aveţi ��ij�� s�� nu �tin�eţi 
şi s�� nu z�â�i�ţi lentilele din p��te� poste�io���� � dispozitivului�� 
Puteţi ve�ific� nivelul de �nc���c��e � b�te�iei cât �ce�st� nu este �n 
dispozitiv p�in int�oduce�e� unui pix s�u � unei ����fe �n o�ificiul mic 
din b�te�ie�� Se v� �p�inde un indic�to� luminos d�c�� b�te�i� este 
suficient �nc���c�t�� pent�u cel puţin 30 de minute de funcţion��e �n 
�e�im no�m�l��

8	 �u���ţ��e şi dezinfect��e
AVERTISMENT: Utilizatorii trebuie să inspecteze dispozitivul 
AV300�� cură�ându-l �i dezinfectându-l conform cerin�elor institu�iilor 
de care apar�in�� pentru a se asigura că acesta este suficient de curat 
înaintea fiecărei utilizări.
AVERTISMENT: Nu utiliza�i AV300 dacă vizorul de iluminare a 
venelor este zgâriat sau murdar. Dacă vizorul de iluminare a venelor 
este zgâriat�� restitui�i companiei dispozitivul AV300.

Pent�u � cu���ţ� co�pul dispozitivului AV300 şi supo�tul s��u de 
�nc���c��e�� utiliz�ţi o câ�p�� umezit�� cu �p�� şi s��pun�� 70 % �lcool 
izop�opilic şi 10 % clo� de �n��lbit dilu�t �n �p�� distil�t���� s�u 
clo�hexidin���� Puteţi utiliz� şi dezinfect�nţi şi şe�veţele umede 
domestice no�m�le��

Nu scufund�ţi AV300�� supo�tul de �nc���c��e AV300 s�u soclul 
AV300 pent�u �e�im „h�nds-f�ee” �n lichid şi nu pe�miteţi AV300 
s�u componentelo� s�� se umeze�sc�� �nt�-�tât �ncât lichidul s�� se 
scu������ 

Nu z�â�i�ţi vizo�ul de ilumin��e � venelo�; cu���ţ�ţi num�i confo�m 
indic�ţiilo��� 

Nu încercaţi s�� ste�iliz�ţi AV300 p�in metode cu c��ldu��� usc�t�� 
s�u umed���� 

Nu cu���ţ�ţi AV300 cât �cest� se �fl�� �n supo�tul de �nc���c��e s�u 
soclul „h�nds-f�ee”��  

Nu cu���ţ�ţi AV300 când c�p�cul comp��timentului b�te�iei este 
deschis�� s�u �nl��tu��t���� 

Deconectaţi supo�tul de �nc���c��e �n�inte de � cu���ţ� supo�tul��

Pent�u pe�fo�m�nţ�� optim���� sup��feţele optice din p��te� infe�io���� 
� dispozitivului AV300 şi lentilele de pe p��te� poste�io���� � 

�ncărcare, curăţare şi remedierea problemelor 
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9	 Remedie�e� p�oblemelo�
D�c�� AV300 sesize�z�� c�� nu po�te funcţion� 
co�espunz��to��� �cest� op�eşte lumin� de �fiş��e � 
venelo� şi �fişe�z�� o �le�t�� s�u un ec��n de e�o��e�� 
Ale�tele �p�� d�c�� �cţion�ţi dispozitivul �nt�-un 
mediu cu tempe��tu�i p�e� sc��zute (sub 5 °�/ 
41 °F) s�u p�e� �idic�te (peste 40 °�/104 °F)�� 
În c�zul su�veni�ii unei �le�te te�mice�� este 
suficient s�� �e�duceţi AV300 �n inte�v�lul s��u de 
tempe��tu��� de luc�u��

Alte �le�te indic�� necesit�te� �nc���c���ii s�u 
�nlocui�ii b�te�iei�� 

În c�zul �p��iţiei ec��nului de e�o��e�� �nt�e�upeţi imedi�t utiliz��e� 
dispozitivului AV300�� Op�iţi dispozitivul p�in �p��s��e� butonului de 
Aliment��e ci�cul�� din d�e�pt��� de sub ec��nul ��D�� În c�z cont����� 
dispozitivul se v� op�i �utom�t �n 30 de secunde�� Apoi�� lu�ţi le���tu�� 
cu �sistenţ� tehnic�� AccuVein p�in telefon�� l� num���ul (816) 997-9400����

dispozitivului t�ebuie menţinute cu��te l� �ândul lo��� Utiliz�ţi num�i 
un şe�veţel mo�le pent�u lentile�� cu câtev� pic��tu�i de soluţie �lcool 
izop�opilic 70 %�� Mu�d���i� s�u z�â�ietu�ile de pe vizo�ul de �fiş��e � 
venelo� �p�� sub fo�m� uno� pete �ntunec�te �n p�oiect��e� venelo���

10	 Rezum�t ����nţie

AccuVein ����nte�z�� c�� AV300�� cu condiţi� s�� fie �chiziţion�t de l� un dist�ibuito� 
�uto�iz�t�� nu p�ezint�� defecte de m�te�i�l şi de f�b�ic�ţie şi este confo�m cu specific�ţiile 
f�b�ic�ntului pe o pe�io�d�� de un �n de l� d�t� �chiziţion���ii de l� AccuVein s�u 
dist�ibuito�ii s�u ��enţii s��i �uto�iz�ţi�� Pe�io�d� de ����nţie � �cceso�iilo� este dup�� 
cum u�me�z��: Supo�t de �nc���c��e – 1 �n; Su�s�� de �liment��e – 1 �n; B�te�ie – 90 de 
zile�� AccuVein v� �ep��� s�u �nlocui o�ice p�odus ce nu �espect�� �ceste ����nţii �n �cest 
inte�v�l�� f����� � pe�cepe costu�i de l� client�� T�ebuie s�� obţineţi un num��� de �uto�iz�ţie de 
�etu� �l p�oduselo� de l� �sistenţ� tehnic�� AccuVein�� �u�ţi le���tu�� cu �sistenţ� tehnic�� 
AccuVein l� num���ul (816) 997-9400 pent�u se�vice s�u info�m�ţii supliment��e��

 Aceste ����nţii nu �cope��� utiliz��e� inco�ect�� s�u �buzu�ile�� Aceste ����nţii sunt nule 
şi d�c�� inst�umentul este �ep���t de �ltcinev� decât AccuVein s�u un ��ent �uto�iz�t��   
Nu exist�� �lte ����nţii�� fie explicite�� fie implicite�� �n �f��� celo� indic�te �n ����nţi� sc�is�� 
AccuVein��

 AccuVein v�� pune l� dispoziţie un cont��ct de se�vice inclus �n ����nţi� P�emium ce 
p�elun�eşte du��t� de �cope�i�e � ����nţiei AV300 l� 3 �ni�� 

 Acest� este do�� un �ezum�t �l �cope�i�ii ����nţiei AccuVein�� �u�ţi le���tu�� cu AccuVein�� 
consult�ţi M�nu�lul de utiliz��e AV300 s�u �cces�ţi www���ccuvein��com/le��l/w����nty 
pent�u det�lii complete p�ivind �cope�i�e� ����nţiei��

Garanţie şi răspundere 

Nici AccuVein�� nici clientul nu vo� fi �n niciun c�z �espons�bili unul f�ţ�� de cel��l�lt pent�u 
o�ice d�une incident�le�� indi�ecte�� speci�le s�u consecutive (incluzând�� �ns�� f����� limit��e 
l��� pie�de�i de p�ofit s�u opo�tunit��ţi de �f�ce�i pie�dute) pe c��e ce�l�lt�� p��te le-�� 
pute� supo�t� �n u�m� �ncheie�ii s�u ��po�t���ii l� un �co�d de �chiziţie s�u �nchi�ie�e 
s�u c��e decu�� din execut��e� o�i �nc��lc��e� unui �semene� �co�d�� deşi p��te� cont�� 
c���ei� se �n�inte�z�� plân�e�e� � fost �nştiinţ�t�� s�u cunoşte� posibilit�te� uno� �semene� 
d�une�� �imit��e� sus-menţion�t�� se v� �plic� indife�ent de fo�m� plân�e�ii �n c��e o 
�semene� ���spunde�e �� pute� fi �fi�m�t���� inclusiv �nc��lc��e� cont��ctului�� p�ejudiciile 
(inclusiv ne�lijenţ�) s�u �ltele �sem��n��to��e��

11	 �imit��e� ���spunde�ii
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12	 Specific�ţii

Generale

Greutate 275 grame  (9��7 oz.)

Mărime 5 x 6 x 20 cm  (2” x 2��4” x 7��9”) 

Baterie AccuVein® BA300 înlocuibilă de către utilizator 
Li-Ion 3��7V�� 2.400 mAh

Durată de func�ionare continuă (cu 
lumina pentru vene) la încărcare 
maximă:

De regulă 2 ore

Număr de proceduri de vizualizare 
standard realizabile cu bateria încărcată 
complet

360

Durată de încărcare (la maximum) De regulă 2 ore

Regim de lucru Temperatură 4 °C până la 40 °C  (39 °F până la 104 °F)

Umiditate 5 % până la 85 % UR fără condens

Transportare Temperatură -20 °C până la 50 °C  (-4 °F până la 122 °F)

Umiditate 5 % până la 85 % UR fără condens

Depozitare Temperatură -20 °C până la 50 °C  (-4 °F până la 122 °F)

Umiditate 5 % până la 85 % UR fără condens

�pecificaţii produs  
Etichete produs

Etichetă produs şi număr de serie
Sub baterie în compartimentul bateriei

AV300  Rev. 1.2

AV09270001

Etichetă de siguranţă laser cu notă clasificare laser
În afara capacului compartimentului bateriei

Etichetă informativă cu notă produs laser
Sub capacul compartimentului bateriei
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