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 نمايه هاي ايمني : 

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

 .دستگاه و نيز در دفترچه راهنماي آن توضيح داده شده است

 .كنيددقت اشكال زير  به مفهوم »هشدارهاي ايمني«شود كه قبل از خواندن متن و  پيشنهاد مي

               نشانه                                                                                                                                 مفهوم

 شكلها :

     نشانه                                                                                                                                      مفهوم

 

 

 

 

 

 .مي باشد برق گرفتگي و غيره ،سوختگي ،شكستگي ،پيچ خوردگي ،ضرب ديدگي ،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 جدي 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 كه در داخل يا . آن بايد اجتناب شوداين شكل نماد عملي است كه از انجام 
 . نزديك شكل نوشته شده است بيان مي شود 

آن نيز با استفاده از كلمات يا تصوير كه در داخل يا نزديك شكل مفهوم . اين شكل نيز نشان دهنده يك عمل اجباري است 
 .نوشته شده است بيان مي شود

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

 
 خودداري نماييد. دار شيب، از نصب در جاي ناهموار و صدمات ناشي از سقوط دستگاهجهت جلوگيري 

 
 با دستان خيس خودداري نماييد.برق  از گرفتن دوشاخه

 
 ا بيش از حد الزم باال نبريد. و نيز نور تصوير برداري ر روشنايي مانيتور دستگاهبه منظور راحتي بيمار، 

 
 قرار ندهيد. قسمتهاي متحرك دستگاهدر فضاي خالي مابين از آسيب ديدگي، انگشتتان را  جهت اجتناب

 
 كمي صبر كنيد تا خنك شود. المپ قبل از تعويضبه دليل احتمال سوختگي ، 

 
دستگاه را خاموش كرده و كمي صبر كنيد تا شارژ ابتدا  المپ فالش،در صورت نياز به تعويض جلوگيري از شوك الكتريكي  به منظور

 بكشيد.برق آن را از  دستگاه، قبل از اقدام به تميز كردن الكتريكي تخليه گردد.

 

 به فاصله بين دستگاه و صورت بيمار توجه داشته باشيد.براي ممانعت از آسيب به چشم و بيني  بيمار در هنگام جابجايي بدنه اصلي، 

 

 

 هشدار

 احتياط

 مفهوم ها نشانه

 

 نماييد.دار متصل  ارت ولت 220 ورودي برق دستگاه را به جهت جلوگيري از جرقه يا شوك الكتريكي ناشي از جريان نشتي حتماً

 

خدمات پس از فروش در صورت نياز به هرگونه تعمير فقط با واحد  .خودداري كنيداب از شوك الكتريكي، از بازنمودن دستگاه ت اجتنجه
 .تماس بگيريد

 

مگر به دليل احتمال خطر شوك الكتريكي از باز كردن درپوش اجزاي دستگاه مانند بدنه اصلي، چين رست و يا منبع تغذيه خودداري كنيد 
  .در مواردي كه نياز به تعويض المپ باشد

 

 جهت جلوگيري از بروز جرقه و يا شوك الكتريكي، دستگاه را در جاي خشك و دور از مايعات نصب نماييد.
 همچنين از قرار دادن ظروف محتوي مايعات روي دستگاه و متعاقباً تماس آب و مواد ديگر به داخل دستگاه  جلوگيري كنيد.

 

 شوك الكتريكي اجسام فلزي را داخل حفره، منفذ وشكاف هاي بدنه دستگاه قرار ندهيد.جهت جلوگيري از 

 

در صورت مشاهده دود  جهت اجتناب از آتش سوزي  در زمان عملكرد  نادرست دستگاه، فوراً كليد برق را خاموش و كابل برق را بكشيد.
 بگيريد.و سوختگي با خدمات پس از فروش شركت تماس 
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 نه:ابازديدهاي روز
 .باعث كاهش كيفيت كار خواهد شدبه شدت دستگاه در محيط كار وجود گرد و غبار  •

نباشد. در  مقابل چشم بيمارمطلوب، بايد مراقب باشيد تا هيچگونه لك يا اثر انگشت روي لنز  تصاويرگرفتن اطمينان از به منظور  •

 پايان كار، درب لنز را ببنديد و دستگاه را با روكش بپوشانيد.

 است باشيد. هنگام برداشتن يا قراردادن روكش مراقب فيبر نوري كه از قسمت باالي دستگاه خارج شده •

دستورات ذكر شده در قسمت  مطابق، درصورت مشاهده لكه روي لنز ، از تميز بودن لنز  مطمئن شويد. تگاهدس استفاده ازاز قبل  •

 نماييد. عمل» تميز كردن لنز «

 شود آن را خاموش نماييد. هنگامي كه از دستگاه استفاده نمي •

 
 المپ روشنايي: تعويض
و يا سوختگي ناشي از داغ  جهت اجتناب از شوك الكتريكي بكشيد.برق دستگاه را از  و ابتدا منبع تغذيه را خاموش كردهي اقدامهر قبل از 

تا خنك شود و حتي االمكان براي گرفتن المپ از پارچه  در صورت نياز به تعويض بالفاصله به آن دست نزنيد. كمي صبر كنيد، بودن المپ

 وصل آن دقت كنيد. در هنگامت الكتريكي بسيار پاييني مي باشد يا دستكش استفاده نماييد.  با توجه به اينكه المپ داراي مقاوم

 پس از اين مدت تعويض آن توصيه ميگردد.باشد.  ساعت مي 2000عمر المپ روشنايي بطور تقريبي  •

 
 تميز كردن:

پنل و صفحه كردن روكش هاي خارجي، بدنه، كنترل ممانعت از آسيب به دستگاه و يا ايجاد شوك الكتريكي، در هنگام تميزجهت 

 موارد زير را رعايت فرماييد: نمايشگر

  منبع تغذيه را خاموش كرده و دستگاه را از برق بكشيد.، يقبل از هرگونه اقدام •

نفوذ به داخل دستگاه باعث اختالل در درصورت خودداري كنيد چرا كه  يا اطراف آن دستگاه بر روياز اسپري كردن مايعات  •

هاي فرار نظير  منظور جلوگيري از تغيير رنگ اجزاي پالستيكي بدنه دستگاه به هيچ وجه از محلولبه عملكرد آن خواهد شد. 

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

توان مواد  پارچهاي خشك تميز كنيد. اگر همچنان اثر لك باقي ماند، مي، آن را با استفاده از درصورت كثيف شدن بدنه دستگاه •

 شوينده خنثي را كه با آب ولرم رقيق شده است، مورد استفاده قرار داد.

 
 
 
 
 

 نگهداري
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 :تميز كردن لنز 

از پهلو به سطح لنز نگاه كنيد به  حال اگر. را بيرون بكشيد IRفيلتر  وده وابتدا دستگاه را روشن نماييد سپس و شدت روشنايي را زياد نم

 توانيد وجود لك را تشخيص دهيد. راحتي مي

 دار روش تميز كردن و زدودن گرد و غبار از لنز  نسبت به ساير لنزهاي روكشبه علت حساس بودن و مقاومت پايين لنز در برابر ساييدگي، 

ل لك يا گرد و غبار بدميد. مراقب باشيد كه لبه انتهايي دمنده با لنز با استفاده از يك دمنده روي محكار ابتدا براي اين  .متفاوت است

 برخورد نكند.

با توجه به نوع و ميزان لك ايجاد شده روي لنز، در صورت سطحي بودن آن، از بخار تنفس و دستمال مخصوص تميز كردن لنز استفاده  

 اين كار را آنقدر تكرار كنيد تا لكه بطور كامل از بين برود. طور كامل ازبين نرفت، با دستمال جديد  نماييد و چنانچه لكه به

فراموش نكنيد كه در  تميز كنيد.به آرامي  دستمال مخصوص لنز آغشته به اتانولرا با استفاده از يك در صورت مقاوم بودن اثر لك، آن 

بطور كامل ناپديد گردد. در پايان با يك دستمال صورت كثيف شدن دستمال، آن را تعويض نموده و سپس ادامه دهيد تا جايي كه اثر لك 

 كن خشك و درصورت لزوم بخار تنفس، لنز را كامال تميز نماييدكنيد. لنزپاك

 

، استفاده از مواد قليايي قوي، كن فلزي براي گرفتن دستمال لنزپاكيا ابزار استفاده از پنس  ،تراشيدن لكه توسط ناخنمواردي چون توجه: 

 لنز خواهد شد.باعث آسيب شديد 
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را بزنيد تا  OCTدستگاه  Power) ابتدا رايانه متصل به دستگاه را روشن كنيد. سپس كليد 1
 دستگاه روشن شده و آماده به كار گردد. 

 

قديمي انتخاب بيمار را ثبت ويا  را انتخاب نموده و سپس نام بيمار جديد  «Capture Data»در صفحه اول نرم افزار مود )2
 شود.

و پيشاني بيمار روي  Chin Rest) بيمار را پشت دستگاه و در جاي صحيح خود قرار دهيد به طوري كه چانه بيمار روي 3
Forehead Rest قرار گيرد. 

 

گيري با حركت دادن بدنه دستگاه به سمت چپ و راست، باال و پايين، عقب و جلو روي چشم  ) پس از نمايش صفحه اندازه4
 تارگتطوري كه تصوير شبكيه بيمار مشخص شود. از بيمار بخواهيد به  كرده تا تصوير چشم بيمار ديده شود به Focusبيمار 

 سبز رنگ درون دستگاه نگاه كند.

دو نقطه  Joystickبا حركت نقطه روشن روي صفحه ظاهر مي شود،  دستگاه به سمت بيمار دو پايه) با نزديك كردن 5
 ) قرار دهيد.  و در مركز كادر ( را تبديل به يك نقطه

 

 

 راهنماي سريع كاربري دستگاه
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 را در  يك راستا قرار دهيد. Splitدو خط عمودي  Focusهمچنين با ولوم مربوط به ) 6

 رش

 

 شبكيه در نرم افزار با بهترين كيفيت ديده شود. OCT Scanرا زده تا تصوير  Auto-Z) كليد 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، عكسبرداري انجام مي شود.Joystick) با فشردن دكمه 8
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 )  عكس هاي مورد تائيد را ذخيره و عكسهاي نامطلوب را حذف نمائيد.  9

 

. كردو گزارش عملكرد را چاپ نمود ويرايش بازنگري و توان  نتايج  مورد تاييد را مي   «View Data») در مود10

شود به صورت روزانه انجام شود)  گزينه آرشيوگيري (كه توصيه مي «Data Management»همچنين در مود 
 قابل دسترسي است.

 دستگاه را خاموش كنيد.  Power) پس از اتمام كار با دستگاه با استفاده از كليد 11

 اطالعات بيشتر به دفترچه راهنما مراجعه كنيد.) براي انجام تنظيمات و آگاهي از جزئيات و 12

 

 

 

 

 

 

 

ه* د دي ل  ش كام ي كه آموز د فرا ا ط  ط توس فق ه  دستگا ن  از اي ه  د ت.* استفا د، مجاز اس  ان

 

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

موفق به رفع اشكال نشديد از دستكاري و اقدام به تعمير خودداري نموده و سريعاً موضوع را به واحد خدمات پس از فروش 
 نصورت شركت مسئول جبران خسارات وارده احتمالي نخواهد بود.در غير اي شركت اطالع دهيد.

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


