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 نمایه های ایمنی : 

 به منظور استفاده ایمن از این دستگاه و اجتناب از خطر برای اپراتور و دیگران ، مشخصات و هشدارهای الزم روی دستگاه و نيز در دفترچه

 راهنما ی آن توضيح داده شده است .

 دقت کنيد .به مفهوم اشکال زیر   "هشدارهای ایمنی  "پيشنهاد می شود که قبل از خواندن متن و 

 نشانه                                                                                               مفهوم                                                  

 شکلها :

 نشانه                                                                               مفهوم                                                                

    

 

 
 می باشد . سوختگی ، برق گرفتگی و غيرهضرب دیدگی ، پيچ خوردگی ، شکستگی ، جراحت ،  وارده احتمالی شامل صدمات 

 اشاره دارد به احتمال آسيب به ساختمان یا تجهيزات فيزیکی صدمات . 

       

 

.گردد عدم توجه و نادیده گرفتن این عالمت ممکن است منجر به خطر مرگ یا صدمات بالقوه

.  ردد نادیده گرفتن این عالمت ممکن است منجر به صدمات شخصی و آسيبهای احتمالی گ

فهيم گردد  این عالمت به معنای خطر احتمالی است که قبل از استفاده از دستگاه باید کامال ت

. بيان می شود مفاهيم خاص که با استفاده از کلمات یا تصویر که در داخل یا نزدیک شکل نوشته شده استممنوع

. يان می شود مفاهيم خاص که با استفاده از کلمات یا تصویر که در داخل یا نزدیک شکل نوشته شده است بالزام

زدیک شکل مفهوم آن با استفاده از کلمات یا تصویر که در داخل یا ن. می باشد( هشدار) این شکل نماد خطر حتیاط ا
.  نوشته شده است بيان می شود 
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 موارد ایمنی : 

   

 موارد پيشگيرنده هانشانه

 

 هرگز از پروبی که از تاریخ مصرف آن گذشته است استفاده ننمایيد.اندوپروب محصول یکبار مصرف استریل می باشد. 

 

از قرار دادن ظروف  محتوی مایعات روی دستگاه و متعاقباً   ،خشک و دور از آب و مایعات نصب نمودهدر جای را دستگاه 

   با دستان خيس نيز خودداری نمایيد .برق  تماس آب و مواد دیگر به داخل دستگاه  جلوگيری کنيد . از گرفتن دوشاخه

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                        جهت جلوگيری از شوک الکتریکی، اجسام فلزی را داخل حفره، منفذ وشکاف های بدنه دستگاه قرار ندهيد.                                 

 

را خاموش کرده و کابل برق را بکشيد.ادامه کار  در صورت بروز هر پيشامد غير عادی مانند بلند شدن دود، فوراً منبع تغذیه

دستگاه و نادیده گرفتن مشکل آن، ممکن است باعث جرقه الکتریکی گردد. در این خصوص با نمایندگی فروش دستگاه با 

 .تماس بگيرید

 

درصورت مشاهده از چشمی کمکی ميکروسکوپ که فاقد فيلتر محافظ است، استفاده از عينک مناسب )توصيه شده در  

باشد. استفاده از عينک مناسب برای تمام افرادی که در محدوده تابش ليزر هستند ضروری راهنمای انگليسی( الزامی می

 اند.باشد. چرا که اشعه ليزر ممکن است به چشم آسيب برسمی

 

در زمان روشن بودن دستگاه و فعال بودن ليزر، نصب عالیم و تابلوهای هشدار دهنده در قسمت ورودی اتاق ضروری 

 باشد.می

 

 

 موارد پيشگيرنده هانشانه

 

برق سيم برق را به خروجی ارت دار وصل نموده و قبل از جایگزینی فيوزها کليد برای جلوگيری از جرقه و شوک الکتریکی  

 همچنين هنگامی که جعبه فيوز باز است کابل برق را وصل نکنيد. را خاموش و کابل را جدا سازید .

 

شود قرار نگيرید چرا که ممکن است دجار سوختگی احتياط کنيد که به هرگز در مقابل تابش اشعه ليزرکه از خروجی ساتع می

 چشمی و پوستی گردید.

 

دستگاه را بر طبق مراحل شرح داده شده در دفترچه راهنما  بکار ببرید. چنانچه کنترل و تنظيمات  دستگاه را  بر مبنای مراحلی 

از  قرار گرفته که نتيجه آن سوختگی وغير از آنچه که در راهنما آمده انجام دهيد،  ممکن است در معرض تابش اشعه ليزر 

 کاهش بينایی خواهد بود.

هشدار

احتیاط
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 پدال را در مسير رفت و آمد قرار ندهيد.  

 

را تنظيم کنيد، تنظيم نادرست منجر به درمان نادرست طه تابش فوکوس و نق، فاصله مردمک  ،قبل از استفاده از دستگاه، دیوپتر 

 خواهد شد.

 

 باشيد.چشم و بينی بيمار  ، فضای بين قطعات متحرک را در نظر گرفته و مراقب انگشتانتان  ، کار با اسليت لمپ هنگام

 

. روشنایی بيش از حد نه تنها باعث ناراحتی  بيمار خواهد شد بلکه ممکن است به چشم بيمار دقت کنيدروشنایی ميزان تنظيم در 

 برساند. نيز آسيب

 

 از مواد شيميایی مانند مواد پاک کننده خورنده، جهت نظافت استفاده نکنيد.   

 

در صورتی که  شوک الکتریکی به هنگام تعویض المپ، کليد برق را خاموش و کابل برق را بکشيد. خطر جهت جلوگيری از

 ، نسوزید. بالفاصله بعد از خاموش شدن المپ،  ناچار به تعویض آن شدید، مراقب باشيد که به سبب حرارت باالی آن

 

 :کاربری

 آماده سازی بیمار:

 برای استفاده شود. ترجیحا از صندلی با قابلیت تنظیم ارتفاع 

 از بیمار بخواهید در پشت اسلیت لمپ بنشیند 

 ترین حالت ارتفاع صندلی ، ارتفاع میز اسلیت لمپ و موقعیت چین رست را به طوری تنظیم کنید که بیمار در راحت

 ممکن قرار داشته باشد تا بیمار در اثر وضعیت نامناسب مجبور به تغییر وضعیت مکرر و یا لرزش نشود.

  پیشانی بیمار باید به طور کامل به هد رست تماس داشته باشد و چانه بیمار به طور مناسب روی چین رست قرار گرفته

 باشد.

  تنظیمات دستگاه:

 بعد از روشن کردن دستگاه با استفاده از کنترل پنل میتوانید تنظیمات مورد نظر را با استفاده از توضیحات زیر انجام دهید:

 ی نشانگر وضعیت کاری دستگاه مطمئن شوید دستگاه در حالت ابتدا با بررسStandby .قرار دارد 

  شدت لیزر را با استفاده از ولومPower .تنظیم کنید 

  زمان اعمال پالس لیزر با استفاده از کلیدDuration .تنظیم کنید 

  حالت کاری دستگاه را تنظیم کنید(Continuous / Pulse / One pulse) 

 الت چانچه از حContinuous/Pulse کنید با استفاده از ولوم استفاده میInterval توانید فاصله زمانی بین پالس می

 های لیزر را مشخص کنید.
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  شدت نور اسلیت لمپ و Aiming Beam های مربوطه تنظیم کنید.را با استفاده از ولوم 

  وضعیت کاری دستگاه لیزر را ازStandby  بهReady  .تغییر دهید 

 گردد.های لیزر مطابق تنظیمات انجام شده توسط شما به بیمار اعمال میبا فشردن پدال پالس 

  شود و اگر حالت انتخاب شده باشد با هر بار فشردن پدال یک پالس اعمال می تک پالساگر حالتContinuous / 

Pulse هایی متناوب با انتخاب شده باشد با فشردن پدال و نگه داشتن آن پالسInterval  شود.تنظیم شده اعمال می 

 

 مراحل انجام یک فرآیند کامل:

 آماده کنیدگراف مربوطه بیمار را اطبق موارد گفته شده در پار. 

 .دستگاه لیزر و اسلیت لمپ را روشن کنید 

 .تنظیمات مورد نیاز با توجه به فرآیند درمان هر بیمار روی دستگاه اعمال شود 

 دیگر شرایط محیطی ، وضعیت بیمار و تنظیمات دستگاه را بررسی کنید. قبل از اعمال لیزر یک بار 

 اید بعد از پایان کار هر بیمار تنظمیات را به حالت پیش فرض چنانچه تنظیمات پیش فرض در دستگاه تعریف کرده

 برگردانید.

 دن آنها استفاده کنید.بعد از پایان روز کاری دستگاه لیزر و اسلیت لمپ را خاموش کرده و از کاور برای پوشان 

 

 نگهداری :

 

   از آنجایيکه ليزرPhoto coagulator   یک ابزار الکترونيک  برای اهداف پزشکی می باشد، کاربرد آن تنها توسط پزشکی ،

که آموزشهای الزم را دیده و تجربه کاربری دستگاه را دارد، مجاز به استفاده از آن می باشد. مطلقاً از دستگاه بجزکاربردی 

 درمانی چشمی استفاده نکنيد. 

 استفاده نکنيد. اه غير از لوازمی که در دفترچه راهنمای دستگاه ذکر شدهاز اتصال هر گونه تجهيزات دیگر به دستگ ، 

 

 وظیفه کاربر :

برای حفظ و عملکرد ایمن دستگاه، از انجام هر کاری در خصوص نگهداری دستگاه غير از مواردی که در راهنما مشخص 

باشد مواردی چون نظافت بدنه دستگاه، تعویض فيوز، گردید، بپرهيزید. با این وجود برای اینکه دستگاه عملکرد درستی داشته 

 .تعویض المپ ، نظافت لنز، آینه و فيلتر باید طبق دفترچه راهنما توسط کاربر انجام پذیرد
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 :بازدید روزانه

  استفاده از دستگاه از وجود تهویه مناسب در اتاق اطمينان حاصل نمایيد . قبل از 

  شود روی آن را بپوشانيد چرا که دستگاه نسبت به گرد و غبار حساس می باشد.دستگاه استفاده نمیپس از پایان کار، زمانيکه از 

 . فيبر نوری متصل به دستگاه حساس و شکننده است . از خم کردن آن جداً خودداری کنيد 

  اسليت لمپ انجام دهيد.تميز کردن لنزها و آیينه های اسليت لمپ را مطابق دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنمای 

 

 نگهداری پیشگیرانه :

 ماه  6خدمات پس از فروش هر واحد توسط دستگاه  ایدوره هایسرویسانجام  و کاليبراسيون، به منظور اطمينان از عملکرد صحيح دستگاه

 گردد.می توصيهیکبار 

 

 مواردی که شامل گارانتی نمی شود :

 سهل انگاری و سوءاستفاده توسط کاربر و همچنين کاربرد در شرایط  ،دستکاری توسط اشخاص دیگر ،زلزله ،صدمات ناشی از آتش سوزی

 نامتعارف.

  کاربرد دستگاه به طریقی غير از آنچه در دفترچه راهنما شرح داده شده است.صدمات ناشی از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه: 

دفترچه راهنمای مربوطه مراجعه شود و چنانچه موفق به رفع  Trouble Shootingدر صورت بروز هرگونه اشکال در دستگاه ابتدا به قسمت 

در غير  اشکال نشوید از دستکاری و اقدام به تعمير خودداری نموده و سریعاً موضوع را به واحد خدمات پس از فروش شرکت اطالع دهيد.

 اینصورت شرکت مسئول جبران خسارات وارده احتمالی نخواهد بود. 
 


