
Flip-up –luppien käyttöohje 

Onnittelut hyvästä hankinnasta! 

Lupit on mittasäädetty parhaan työskentelyasentosi mukaisesti juuri 

sinulle sopiviksi. Valitse aluksi rauhallisia tilanteita työkokeiluun. 

Potilasta tarpeen mukaan kääntelemällä pystyt työskentelemään 

suurimman osan ajasta hyvässä työasennossa. Lupit saa helposti 

käännettyä ylös toimenpiteissä, joissa niitä ei tarvitse tai pysty 

käyttämään. 

Käyttöohjeeseen tutustumalla saat parhaan hyödyn irti lupeistasi. 



Flip-up –toiminto 

Parhaan kuvan kohteesta saa silloin kun lupit ala-asennossaan 

koskettavat silmälasilinssejä tai silmälasikehyksen reunaa. 

Herkkätoiminen flip-up 

Kosketa vain helposti puhdistetta-

vaa metallista otekohtaa (luppien 

rungon keskellä) kääntäessäsi 

luppeja ylös ja alas työn aikana. 

Saranan kitkan säätäminen 

Uusi sarana voi tarvita säätöä 

alkukäytön jälkeen. Älä kiristä 

liikaa, riittää kun lupit pysyvät 

paikallaan sekä ylä– että ala-

asennoissaan. 

Luppien irrottaminen ja kiinnittäminen 

Lupeissa oleva saranaosa irtoaa ja kiinnittyy vain luppien ollessa kään-

nettynä yläasentoon. 

Kiinnittäminen silmälaseihin 

Tue sormella nupin alapuolelta ja 

paina saranaosa nupin akseliin 

suoraan ylhäältä pohjaan saakka. 

Irrottaminen silmälaseista 

Vedä saranasta vastaavasti ylös-

päin. Sarana irtoaa nupista helposti 

oikeaan suuntaan vedettäessä. 



Työskentelyetäisyyden hienosäätö 

Lupeissa on esisäädettynä mitattu työskentelyetäisyytesi, mutta sitä voi 

olla tarpeellista hienosäätää jälkikäteen. Säätö on helppo ja tärkeää 

tehdä, koska työskentely syvyystarkkuusalueen keskikohdalla ehkäisee 

silmiä rasittumasta ja antaa maksimaalisen liikkumavaran lähemmäs ja 

kauemmas kohteesta. 

Luppien työskentelyetäisyyttä säädetään kiertämällä sisimpiä 

linssejä reunan loviin asetetulla työkalulla 

 Irrota lupit silmälaseista. 

 Ota tukeva ote luppikartiosta ja aseta työkalu loviin. 

 Myötäpäivään (+) kiertäminen lisää ja vastapäivään (-) kiertäminen 

lyhentää työskentelyetäisyyttä. Neljäsosakierros (90 astetta) 

muuttaa etäisyyttä luppimallista riippuen seuraavasti: 

 EASY (2.0x) 1.0 cm 

 ERGO (2.6x) 1.5 cm 

 ENDO (3.0x) 2.0 cm 

 ENSI (1.7x) Ei etäisyyssäätömahdollisuutta 

 Kierrä molempia linssejä aina saman verran ja samaan suuntaan. 

Leveät lovet ovat tasamerkkejä, joiden tulee aina olla runkoon 

nähden samassa vaiheessa. 

 Etene neljäsosakierros kerrallaan ja kokeile vaikutusta. 



Puhdistaminen 

Yksinkertaisen rakenteensa ansiosta lupit on helppo puhdistaa. Mukana 

toimitettava mikrokuituliina on paras väline sekä luppien että silmälasien 

puhdistamiseen. Etäisyyssäätömekanisminsa vuoksi lupit eivät ole 

täysin vesitiiviit, mutta ne voi silti pyyhkiä kostealla liinalla. 

Luppikartioihin upotettujen okulaarilinssien puhdistaminen onnistuu 

hyvin pumpulipuikolla. 

Perusteellista puhdistamista varten lupit kannattaa irrottaa silmälaseista, 

jolloin silmälasit voi pestä erikseen. 

Suositeltavat puhdistusaineet 

 Silmälasien puhdistamiseen tarkoitetut aineet 

 Astianpesuaineet (vesiliuoksena) 

Pesuainejäämiä luppien saranaosassa ja silmälasien nuppiosassa tulee 

välttää, sillä ne saattavat vaikuttaa flip-up –mekanismin kitkaan. 

Desinfiointi 

 Luppien kaikki osat voi desinfioida 70% alkoholilla. 

Käyttö ja säilytys huoneenlämpötilassa. 
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