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 هاي ايمني :    نمايه

منظور استفاده ايمن از اين دستگاه و اجتناب از خطر براي اپراتور و ديگران ، مشخصات و هشدارهاي الزم روي به 

 دستگاه و نيز در دفترچه راهنما ي آن توضيح داده شده است .

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

 نشانه                                                                                                                             مفهوم                      

 

 شكلها :

 نشانه                                                               مفهوم                                                                                        

 

 

  

 

 مي باشد . گرفتگي و غيرهسوختگي ، برق ضرب ديدگي ، پيچ خوردگي ، شكستگي ، جراحت ،  وارده احتمالي شامل صدمات •

 . اشاره دارد به احتمال آسيب به ساختمان يا تجهيزات فيزيكي صدمات •

       

 

 .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 

 . مفاهيم خاص كه با استفاده از كلمات يا تصوير كه در داخل يا نزديك شكل نوشته شده است بيان مي شود   ممنوع

 . مفاهيم خاص كه با استفاده از كلمات يا تصوير كه در داخل يا نزديك شكل نوشته شده است بيان مي شود   الزام

مفهوم آن با استفاده از كلمات يا تصوير كه در داخل يا نزديك شكل . مي باشد) هشدار( اين شكل نماد خطر حتياط ا
 .  نوشته شده است بيان مي شود 
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 يموارد پيشگير نشانه ها

 
 *قبل از جابجايي بازوها ، مراقب باشيد كه كسي نزديك به دستگاه نباشد چرا كه احتمال آسيب ديدگي وجود دارد . 

 
 حرارت بيش از حد آن ممكن است باعث جرقه گردد .تنها از المپ مشخص شده استفاده نماييد . در غير اينصورت 

 
 از تعادل بازوي دوم اطمينان حاصل كنيد و همچنين قبل از نصب لوازم ، از قفل بودن همه بازوها به جهت ايمني بيشتر مطمئن شويد . چراكه

 ممكن است بازوي دوم بطور ناگهاني حركت كرده و صدماتي  را وارد سازد .

 
 استريل كه آسيب ديده و ازبين رفته اند استفاده ننماييد چرا كه باعث بيماريهاي عفوني خواهد شد .از پوشش هاي 

 
ها به  لوازم را باالي سر بيمار نصب / باز نكنيد  . پس از نصب / باز نمودن  لوازم ، مطمئن شويد كه نگهدارنده ها ، اهرم ها ، پيچها و حلقه

 هريك از آنها مي تواند باعث جراحت و حتي مرگ شود . درستي بسته شده باشند . افتادن

 
استفاده نكنيد. بازو ها  جابجايي دستگاهيا فيلتر محافظ ليزر براي   TVه هيچ وجه از كابل پدال و يا كابل دستگاههاي پيوست مانند دوربين ب

 *ممكن است افتاده و باعث جراحت شود .

 
 با فشار باالست .  بازوي دوم را جدا نسازيد و در معرض آتش قرار ندهيد . ممكن است آسيب ببينيد .فنر تعادلي در بازوي دوم محتوي گاز 

 
، چرا كه حركت ناگهاني بازوها به باال و پائين ويا به طرفين ممكن است  كنيد محكمليه دستگيره هاي حركت ميكروسكوپ را همواره ك

 موجب آسيب ديدگي گردد.

 
 روشنايي مناسب استفاده كنيد . قرار دادن شبكيه بيمار در معرض نور بيش از حد منجر به عوارض شبكيه اي خواهد شد .طي عمل از حداقل 

 
جدا اجتناب كنيد و مطمئن شويد  ها و پريزم ها از سالم بودن آن مطمئن شويد . همچنين از نصب لنز در باالي سر بيمارلنز انواع  هنگام نصب

 جاي خود نصب شده است .   كه لنز به درستي در
 

  ميكروسكوپ  جهت صرفاًذكر شده اند  *كه با عالمت  موارديOMS-850 باقي موارد مشترك مي باشد  در بوده و. 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار
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 موارد پيشگيري نشانه ها

 
كند  باشد، دستگاه بطور نرمال عمل نميدقت كنيد كه پيغام خطا در صفحه نمايش شدت نور ، به نمايش در نيامده باشد. اگر خطايي وجود داشته 

 و نتيجتاً مشكالتي را درحين عمل جراحي بوجود خواهد آورد.

 
 دستگاه را باز نكنيد چرا كه خطر شوك الكتريكي را به همراه دارد. جهت تعمير دستگاه  با واحد خدمات پس از فروش تماس بگيريد .

 

جابجايي دستگاه ، احتياط كنيد كه كسي / چيزي در محدوده برخورد با آن نباشد . چرا كه احتمال ميكروسكوپ را با احتياط حمل كنيد .قبل از 

 ** . ل و يا خود ميكروسكوپ وجود داردآسيب ديدن افراد يا وساي

 
 ** نصب نكنيد . چرا كه ممكن است بطور ناگهاني حركت كند . شيب داردستگاه را روي سطوح 

 

 دستگاه ، از مواد شوينده قوي و غيره استفاده نكنيد . جهت ممانعت از آسيب به

 

پس از خاموش كردن روشنايي ، المپ همچنان داغ است . بنابراين از دستكش هاي عايق حرارت و غيره براي تعويض المپ استفاده كنيد . در 
 غير اينصورت ممكن است دچار سوختگي گرديد .

 

   ذكر شده اند صرفاً جهت ميكروسكوپ  **مواردي كه با عالمتOMS-800/90   بوده و در باقي موارد مشترك مي باشد. 

 

 

 را بزنيد تا دستگاه روشن شده و آماده به كار گردد. Power)دو شاخه دستگاه را به برق زده و كليد 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتياط

 راهنماي سريع كاربري دستگاه

OMS-800 OMS-90 
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 آمده است، انجام مي دهيم:) سپس تنظيمات زير را آنچنانكه در تصوير زير 2

 دستگاه را با توجه به كاربر آن تنظيم مي كنيم . با چرخاندن چشمي ها وضوح تصوير را تنظيم مي كنيم. PDالف) 

 ،ميزان بزرگنمايي دستگاه را تنظيم مي كنيم.(OMS-800)و يا پدال  (OMS-90)ب) با استفاده دسته زوم 

 

توان اين با پدال هم مي OMS-800را نيز با ولوم مربوطه تنظيم كرد.(در مدل ) مي توان شدت روشنايي نور دستگاه 3

 كار را انجام داد.)

 

 

درمركز قرار  Center) توصيه مي شود جهت جلوگيري از آسيب هاي احتمالي پس از پايان كار دستگاه توسط كليد 4

 هاي بعدي بر حسب نياز دوباره تنظيم شود. گيرد و براي استفاده

 

  

OMS-800 OMS-90 
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ها، در بين اعمال جراحي نور المپ قطع شود. همچنين پس از اتمام كار با دستگاه و ) براي افزايش عمر دستگاه و المپ5

 دستگاه را خاموش كنيد.  Powerخاموش كردن المپها از خنك شدن آنها اطمينان حاصل شود، سپس با استفاده از كليد 

 جعه كنيد.) براي انجام تنظيمات و آگاهي از جزئيات و اطالعات بيشتر به دفترچه راهنما مرا6

  

 تعويض المپ : 

 بر طبق دفترچه راهنماي انگليسي  المپ را تعويض كرده و از سالم بودن آن مطمئن شويد .   •

 از سالم بودن المپ يدك نيز اطمينان حاصل نماييد . •

 دو چشمينگهداري لنز شيء/لنز 

 يز كنيد .ق دفترچه راهنما آن را تم، بر طبدر صورت كثيف بودن لنز شيء / لنز دوچشمي  •

ز الكل مي توانيد آن را تمي، تنها با استفاده از يك پارچه و  /لنز دو چشميبه دليل پوشش مخصوص لنز شيء •
 كنيد .

 :غير اپتيكي دستگاهاجزاي  ز كردنتمي

يز كنيد . جهت پاك كردن مواد چسبناك از دستگاه ، از مايع ظرف شويي با استفاده از يك پارچه مرطوب تمدستگاه را 
 رقيق استفاده نموده و از پاك كننده هاي قوي اجتناب نماييد .

 
 

  توسط واحد خدمات پس از فروش : نگهداري دوره اي

و ساير  روشناييجهت اطمينان از عملكرد صحيح دستگاه، سرويس اپتيكي و مكانيكي، كنترل منبع تغذيه و  •
 گردد. هرسال يكبار توصيه مي PMاي و پيشگيرانه  موارد، بازديد دوره

 توجه: 

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

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

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

 نگهداري

تصاوير مندرج در متن به مدل خاصي اشاره نداشته و جنبه عمومي آن مورد نظر مي باشد. ممكن است در 
 بعضي از مدلها تفاوتهايي مشاهده شود.


