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3.5 Pneumaattinen testi
Jotta voit suorittaa pneumaattisen kokeen, (tärykalvon 
tutkimus) , tarvitset palkeen. Palje on lisävaruste. Kiin-
nitä palje otoskoopin sivussa olevaan liittimeen “plug 
in” tyylisesti ilman erillistä liitintä. Nyt voit varovasti 
lisätä tarvittavan määrän ilmaa korvakäytävään.
3.6 Polttimoiden tekniset tiedot:
XL 2,5 V otoskooppi: 750 mA, kesto n. 15 tuntia
XL 3,5 V otoskooppi: 720 mA, kesto n. 15 tuntia
LED 3,5 V otoskooppi: 20 mA, kesto n. 10 000 tuntia

4. Ri-Scope® L oftalmoskooppi (kuva 2 )

4.1 Käyttötarkoitus
Näissä ohjeissa kuvattua RIESTER oftalmoskooppia 
käytetään silmän ja silmänpohjan tutkimiseen.
4.2 Dioptrin (korjauslinssin) säätö 
Dioptreja voidaan säätää linssirenkaasta. 
Dioptriasteikot ovat seuraavat:
L1 ja L2 oftalmoskoopit: 
Plus: 1-10, 12, 15, 20, 40 
Miinus: 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
L3 oftalmoskooppi: 
Plus: 1 - 45 Miinus: 1- 45 Arvot voidaan lukea valais-
tusta näytöstä. Plus-arvot ovat vihrein numeroin, miinus-
arvot ovat punaisin numeroin.
4.3 Valoaukot
Valoaukot säädetään valoaukkojen valintakiekosta. Valit-
tavana on seuraavat valoaukot:
L1 oftalmoskoopit: 
Puoliympyrä, pieni / medium / iso ympyrä, tähti, juova ja 
punasuodatin
L2 oftalmoskoopit: 
Puoliympyrä, pieni / medium / iso ympyrä, tähti ja 
juova.
L3 oftalmoskooppi: 
Puoliympyrä, pieni / medium / iso ympyrä, tähti, juova ja 
ristikko
Valoaukkojen käyttötarkoitukset: 
Pieni ympyrä, medium ympyrä ja puoliympyrä: 
Heijastusten vähentämiseksi pieniltä pupilleilta.
Iso ympyrä:
Normaaleihin tutkimuksiin
Ristikko: 
Verkkokalvon muutosten topografiseen määrittelyyn 
Juova: 
Tasoerojen määrittämiseen
Tähti:
Kohdistuksen varmistus keskelle tai sivuun.
4.4 Suodattimet
Suodatinkiekkoa käyttämällä voidaan valita seuraavat 
suodattimet:

L1 oftalmoskooppi toimitetaan ilman suodatinkiekkoa, 
punasuodatin sisältyy valoaukkojen valintakiekosta.
L2 oftalmoskooppi: punasuodatin, sinisuodatin ja polari-
saatiosuodatin
L3 oftalmoskooppi: punasuodatin, sinisuodatin ja polari-
saatiosuodatin

Suodattimien käyttötarkoitus: 
Punasuodatin: Vahvistaa kontrastia pienten verisuon-
imuutosten arvioimiseksi esim. verkkokalvon verestys, 
Sinisuodatin: Verisuonipoikkeamien ja verestyksen 
paremmaksi tunnistamiseksi.
Polarisaatiosuodatin: Kudosten värien tarkkaa arvointia 
varten sekä verkkokalvoheijastumien välttämiseksi.
L2 ja L3 oftalmoskoopiessa kaikkia suodattimia voidaan 
käyttää kaikkien valoaukkojen kanssa.
4.5 Kohdistuslaite (vain L3 oftalmoskoopissa)
Nopea tutkimusalueen hienosäätö saavutetaan eri etäi-
syyksissä kohdistuskiekkoa kääntämällä.
4.6 Suurennuslasi
5 x suurentava suurennuslasi toimitetaan oftalmoskoop-
pisetin mukana. Se voidaan asettaa tutkittavan alueen 
ja instrumenttipään väliin, jolloin tutkittava alue näkyy 
suurennettuna.
4.7 Polttimoiden tekniset tiedot
HL 2,5 V oftalmoskooppi 750 mA, kesto n. 15 tuntia
XL 3,5 V oftalmoskooppi 690 mA, kesto n. 15 tuntia
LED 3,5 V oftalmoskooppi 20 mA, kesto n. 10 000 tuntia

5. Juova- ja Pisteretinoskoopit (kuva 3 )

5.1 Käyttötarkoitus
Näissä käyttöohjeissa kuvatuilla juova / pisteretinoskoo-
peilla (skiaskoopeilla) määritetään silmän taitto-omi-
naisuuksia ( ametropioita).
5.2 Käytön aloitus ja toiminta
Aseta instrumenttipää kädensijaan, kuten kohdassa 2.4 
on kuvailtu. Juova- tai pistekuvan kierto ja kohdistus 
voidaan nyt suorittaa kädensijan yläosassa olevan mus-
tan renkaan avulla kiertämällä.
5.3 Kierto
Juova- tai pistekuvaa voidaan kiertää säätimellä 360 as-
tetta. Jokaisen kulman voi lukea suoraan retinoskoopin 
asteikolta.
5.4 Kohdistuskortit
Kohdistuskortit kiinnitetään retinoskoopin linssipuolelle 
kiinnikkeeseen.
5.5 Polttimoiden tekniset tiedot
Juovaretinoskooppi 2,5 V : 2,5 V 449 mA, kesto n. 15 
tuntia
Juovaretinoskooppi 3,5 V: 3,5 V 690 mA, kesto n. 50 
tuntia
Pisteretinoskooppi 2,5 V: 2,5 V 450 mA, kesto n. 15 
tuntia
Pisteretinoskooppi 3,5 V: 3,5 V 640 mA, kesto n. 15 
tuntia

6. Dermatoskooppi (kuva 4 )

6.1 Käyttötarkoitus
Näissä käyttöohjeissa kuvattua Ri-Derma® dermatos-
kooppia käytetään ihon pigmenttimuutosten (pahanlaa-
tuisien melanoomien) varhaiseen havaitsemiseen.
6.2 Käytön aloitus ja toiminta
Aseta instrumenttipää kädensijaan, kuten kohdassa 2.4 
on kuvailtu.






