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 نمايه هاي ايمني : 

مشخصات و هشدارهاي الزم در دفترچه  ،اپراتور و ديگرانمنظور استفاده ايمن از اين دستگاه و اجتناب از خطر براي به 

 ه دستگاه نيز عالمت زده شده است.راهنما ي آن توضيح داده شده و روي بدن

 .اشكال زير را درك كنيد مفهوم  "هشدارهاي ايمني"پيشنهاد مي شود كه قبل از خواندن متن و 

 نشانه                                                          مفهوم                                                                                          

 شكلها :

 نشانه                                                                مفهوم                                                                                        

   

 
 
 
 
 
 

 

 .برق گرفتگي و غيره ،سوختگي ،صدمات شخصي  از جمله جراحت •

  .مي باشد كه مي تواند صدمه به ساختمان يا تجهيزات مقدماتي را نيز شامل شود  بالقوهآسيب هاي فيزيكي،آسيب هاي  •

       

 

 .عدم توجه و ناديده گرفتن اين عالمت ممكن است منجر به خطر مرگ يا صدمات بالقوه گردد

 .  ناديده گرفتن اين عالمت ممكن است منجر به صدمات شخصي و آسيبهاي احتمالي گردد 

مفهوم خاص آن نيز با استفاده از كلمات يا تصوير نزديك به . اين شكل نماد عملي است كه از انجام آن اجتناب شده است 
 . شكل روبرو بيان مي شود 

  .  مفهوم آن نيز با كلمات يا تصوير نزديك به شكل روبرو بيان مي شود . اين شكل نيز نشان دهنده يك عمل اجباري است 

   .مفهوم آن نيز با كلمات يا تصوير نزديك به شكل روبرو بيان مي شود .مي باشد) هشدار دهنده ( اين شكل نماد خطر 
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 موارد ايمني : 

   

 مفهوم نشانه ها

 

خدمات  تعمير فقط با واحددر صورت نياز به هرگونه .خودداري كنيداز بازنمودن دستگاه  ،اب از شوك الكتريكيت اجتنجه
 .پس از فروش تماس بگيريد

 

ورت آب و ديگر مايعات قرار دستگاه را در جاي خشك نصب نموده و در مجا ،شوك الكتريكيجرقه و جهت جلوگيري از 
   .با دستان خيس خودداري نماييدبرق  همچنين از گرفتن دوشاخه .ندهيد

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .تا از بروز شوك الكتريكي  جلوگيري نماييدمنفذ وشكاف هاي بدنه دستگاه قرار ندهيد  ،اجسام فلزي را داخل حفره

 

جهت جلوگيري از جرقه يا شوك الكتريكي ناشي از جريانهاي الكتريكي حتماً از ارت دار بودن كابل و پريز برق اطمينان حاصل 
 .نماييد

 

 .فقط از فيوزهاي مجاز و مناسب استفاده نماييد .قبل از تعويض فيوزها حتماً كابل برق را از دستگاه جدا كنيد

 

ادامه كار با .فوراً منبع تغذيه را خاموش كرده و كابل برق را بكشيد ،در صورت بروز هر پيشامد غير عادي مانند بلند شدن دود
در اين خصوص با نمايندگي فروش دستگاه تماس  .ممكن است باعث جرقه الكتريكي گردد ،دستگاه و ناديده گرفتن مشكل آن

 .بگيريد

 

 

 مفهوم نشانه ها

      
 .متحرك  و شيب دار خودداري نماييد ،از نصب دستگاه بروي سطوح ناهموار ،جهت جلوگيري از آسيب  و جراحت

     
به دقت كنيد كه  ،حركت چين رست  به باال و پايين توسط دكمه هاي لمسي كار با دستگاه نظير از آسيب ديدگي در هنگام جهت اجتناب

 .اين نكته را به بيمار نيز يادآوري كنيد .ر نكندانگشتان بيمار مابين آن گيچشم يا بيني بيمار برخورد نكند و همينطور مراقب باشيد كه 

       

دستگاه مثل  عملكرد نادرستدر صورت همچنين  .درب پرينتر را در حين كار با پرينتر باز نكنيد ،بالقوهجهت جلوگيري از صدمات 
 خاموش كنيد. هرگونه اقدامي آن راقبل از  ،گيركردن كاغذ

مورد تحت نظر پزشك  بايد ميباشد كه تنهاجهت امور پزشكي  "KR-1" اتوكراتورفراكتومتر تاپكان مدلدستگاه 

 .استفاده قرار گيرد

 هشدار

 احتياط
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زاويه مانيتور با توجه به محل قرار گرفتن  را بزنيد تا دستگاه روشن شده و آماده به كار گردد. Powerكليد  )1
 پزشك قابل تنظيم است.

 

و پيشاني بيمار  Chin Rest) بيمار را پشت دستگاه و در جاي صحيح خود قرار دهيد به طوري كه چانه بيمار روي 2
 اين دستگاه برقي مي باشد)  Chin Rest(توجه داشته باشيد كه قرار گيرد. Forehead Restروي 

 

 

قرار دادن دست بر روي صفحه مانيتور (چپ و راست، باال و پايين) دستگاه در  گيري، با پس از نمايش صفحه اندازه) 3
                                         سپس چشم بيمار را پيدا كرده و با استفاده از  (جايگزين جوي استيك). كند همان جهات حركت مي

 راهنماي سريع كاربري دستگاه
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وسط قرنيه درون كادر مركزي قرار گرفته و تصوير وضوح الزم را  مربعبه طوري كه  كنيد Focusروي چشم بيمار 
شروع به  خودكارگذاري كرده، دستگاه به صورت  سپس كافيست  مركز چشم را با انگشت نشانه داشته باشد.

 .خواهد نمودگيري  اندازه

 انجام داد. )Auto,Manual( دستي و اتوماتيك گيري را در دو حالتتوان اندازه مي) 4

پس  ،نسبت به چشم قرار گرفته باشدباشد چنانچه دستگاه در فاصله مناسب   Auto) اگر دستگاه در حالت4-1
 شود. صورت خودكار  انجام مي بهگيري  اندازهگذاري روي مركز چشم،  از نشانه

 شود. گيري انجام مي ، اندازه              باشد با فشردن دكمه Manual) اگر دستگاه در حالت 4-2

 

 
                  بر روي كاغذ از نتايج چاپشود. براي  مي گيري بر روي صفحه نمايش دستگاه نشان داده ) نتايج اندازه5

 . توجه كنيد كاغذ پرينت درست در جاي خود قرار گرفته باشد.نماييداستفاده 

 كنيم. استفاده مي             از گزينه  و آماده سازي براي بيمار بعدي ) براي پاك كردن اطالعات6

 بايستي فعال باشد.                IOL) در صورتي كه بيمار عمل كاتاراكت انجام داده باشد گزينه 7

 .  نمودگيري  توان قطر قرنيه را نيز اندازه اين دستگاه ميگزينه           ) با استفاده از 8

كليد                .           ازكاري دستگاه مود  تغييربراي  دهد. و هم رفركتومتري را انجام مي يدستگاه هم كراتومتراين  )9
 توان استفاده كرد. مي

موتورهاي قرار داده تا  Resetدر حالت  دستگاه را                     ) پس از اتمام كار با دستگاه با استفاده از كليد10

 .دستگاه را خاموش كنيد  Powerبا استفاده از كليد سپس  .دنز قرار گيردستگاه كامال در مركحركت 

 ) براي انجام تنظيمات و آگاهي از جزئيات و اطالعات بيشتر به دفترچه راهنما مراجعه كنيد.11
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 نگهداري كاربر :

نگهداري از آن مي تنها مواردي كه در ذيل مشخص شده است را به منظور   ،جهت حفظ ايمني و عملكرد دستگاه ها

 ات بيشتر دستورات زير را دنبال كنيد :براي جزئي .توانيد انجام دهيد

 دستگاه گيري اندازهكادر كردن تميز  •

 بازديدهاي روزنه:

 .گيري كنيد در فواصل منظم چشم تست نمونه را اندازه ،گيري اندازه صحت و دقت دركنترل جهت  •

• Step 0.12روي  راD  گيري را انجام دهيد. كنيد و اندازهتنظيم 

  با واحد  ،گيري دستگاه با مقادير گرفته شده از چشم تست تفاوت چشمگيري داشته باشد چنانچه نتيجه اندازه

 .خدمات پس از فروش شركت ايران ممكو تماس بگيريد

 دستگاه:كردن يز تم

و درصورت  دست نزنيد محيطيبه منبع نور  KRT گيري اندازهدر هنگام  گيري اندازهجهت اطمينان از صحت  •

با  ،روي لنز همچنين درصورت وجود اثر انگشت يا لكه هاي چربيبا دميدن آن را بزداييد. وجود گرد و غبار 

 .يز كردن لنز دوربين آن را پاك كنيدمخصوص تم دستمال

هيچ وجه از به  .استفاده نماييدهمراه دستگاه از پارچه سيليكوني نرم و خشك  ،براي تميز كردن دستگاه •

 .گيرهاي شيميايي استفاده ننماييدهاي فرار (بنزين، تينر و غيره)  و گرد محلول

 نگهداري روزانه:

را ببنديد و  گيري اندازهدرپوش كادر  ،دستگاه بايد دور از گرد و غبار قرار گيرد و پس از اتمام كار با دستگاه •

 .روكش آن را بگذاريد

 

 نگهداري
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 موارد نگهداري توسط كاربر:

 .اطمينان حاصل نماييد  تميز بودن لنز شيءو همچنين  آنكاركرد صحيح قبل از بكارگيري دستگاه از  •

 .ساير اجزاي دستگاه را تميز نماييدپنل و     كنترلو  ،خارجي درصورت لزوم بدنه •

 ،به هيچ وجه از محلول هاي فرار نظير بنزين بدنه دستگاه به منظور جلوگيري از تغيير رنگ اجزاي پالستيكي •

استفاده ننماييد. استفاده از محلول رقيق شده مايع ظرفشويي توصيه  براي تميزكردن و غيره نفت ،اتر ،تينر

 گردد مي

مخصوص آن را تميز كنيد. اگر همچنان اثر  دستمالبا استفاده از يك برس نرم گرد و غبار مانيتور را زدوده و با  •

 مرطوب و لكه را پاك نماييد.آب مخصوص مانيتور را با  دستمالماند لك باقي

 

  توسط واحد خدمات پس از فروش : نگهداري دوره اي

و  منبع تغذيه و كليدها كنترل ،سرويس اپتيكي، گيري صحت اندازهو  جهت اطمينان از عملكرد صحيح دستگاه •

 گردد. يكبار توصيه ميسال هر PMاي و پيشگيرانه  ، بازديد دورهساير موارد

 توجه: 

دفترچه راهنماي مربوطه مراجعه شود و  Trouble Shootingدر صورت بروز هرگونه اشكال در دستگاه ابتدا به قسمت 

سريعاً موضوع را به واحد خدمات يد از دستكاري و اقدام به تعمير خودداري نموده و دچنانچه موفق به رفع اشكال نش

 در غير اينصورت شركت مسئول جبران خسارات وارده احتمالي نخواهد بود.  پس از فروش شركت اطالع دهيد.


