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 نمایه های ایمنی : 

مشخصات و هشدارهای الزم در دفترچه  ،از این دستگاه و اجتناب از خطر برای اپراتور و دیگرانمنظور استفاده ایمن به 

 ه دستگاه نیز عالمت زده شده است.راهنما ی آن توضیح داده شده و روی بدن

 .اشکال زیر را درک کنید مفهوم  "هشدارهای ایمنی"پیشنهاد می شود که قبل از خواندن متن و 

 نشانه                                                          مفهوم                                                                                          

 شکلها :

 نشانه                                                                مفهوم                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 برق گرفتگی و غیره ،سوختگی ،صدمات شخصی  از جمله جراحت. 

  می باشد که می تواند صدمه به ساختمان یا تجهیزات مقدماتی را نیز شامل شود  بالقوهآسیب های فیزیکی،آسیب های.  

       

 

.گرددعدم 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 آسیبهای احتمالی گ

ویر نزدیک به مفهوم خاص آن نیز با استفاده از کلمات یا تص. این شکل نماد عملی است که از انجام آن اجتناب شده است 
. شکل روبرو بیان می شود 

.  رو بیان می شود مفهوم آن نیز با کلمات یا تصویر نزدیک به شکل روب. این شکل نیز نشان دهنده یک عمل اجباری است 

.ان می شود مفهوم آن نیز با کلمات یا تصویر نزدیک به شکل روبرو بی.می باشد( هشدار دهنده ) این شکل نماد خطر 
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 موارد ایمنی : 

   

 مفهوم نشانه ها

 

خدمات  تعمیر فقط با واحددر صورت نیاز به هرگونه .خودداری کنیداز بازنمودن دستگاه  ،اب از شوک الکتریکیت اجتنجه

 .پس از فروش تماس بگیرید

 

ورت آب و دیگر مایعات قرار دستگاه را در جای خشک نصب نموده و در مجا ،شوک الکتریکیجرقه و جهت جلوگیری از 

   .با دستان خیس خودداری نماییدبرق  همچنین از گرفتن دوشاخه .ندهید

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .تا از بروز شوک الکتریکی  جلوگیری نماییدمنفذ وشکاف های بدنه دستگاه قرار ندهید  ،اجسام فلزی را داخل حفره

 

جهت جلوگیری از جرقه یا شوک الکتریکی ناشی از جریانهای الکتریکی حتماً از ارت دار بودن کابل و پریز برق اطمینان حاصل 

 .نمایید

 

 .فقط از فیوزهای مجاز و مناسب استفاده نمایید .قبل از تعویض فیوزها حتماً کابل برق را از دستگاه جدا کنید

 

ادامه کار با .فوراً منبع تغذیه را خاموش کرده و کابل برق را بکشید ،در صورت بروز هر پیشامد غیر عادی مانند بلند شدن دود

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

 .بگیرید

 

 

 مفهوم نشانه ها

      
 .متحرک  و شیب دار خودداری نمایید ،از نصب دستگاه بروی سطوح ناهموار ،جهت جلوگیری از آسیب  و جراحت

     

به دقت کنید که  ،حرکت چین رست  به باال و پایین توسط دکمه های لمسی کار با دستگاه نظیر از آسیب دیدگی در هنگام جهت اجتناب

 .این نکته را به بیمار نیز یادآوری کنید .ر نکندانگشتان بیمار مابین آن گیچشم یا بینی بیمار برخورد نکند و همینطور مراقب باشید که 

       

 .دست نزنید و لبه کاتر کاغذ آن و به بدنه فلزی پرینتر درب پرینتر را در حین کار با پرینتر باز نکنید ،بالقوهجهت جلوگیری از صدمات 

 خاموش کنید. هرگونه اقدامی آن راقبل از  ،دستگاه مثل گیرکردن کاغذ عملکرد نادرستدر صورت همچنین 

تحت نظر  باید میباشد که تنهاجهت امور پزشکی  "RM/KR-800" دستگاه اتوکراتورفراکتومتر تاپکان مدل

 .مورد استفاده قرار گیرد متخصص

 

هشدار

احتیاط
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 .است Touch Screenمانيتور  را بزنيد تا دستگاه روشن شده و آماده به كار گردد. Powerكليد  (1

 

و پيشاني بيمار  Chin Rest( بيمار را پشت دستگاه و در جاي صحيح خود قرار دهيد به طوري كه چانه بيمار روي 2

 .قرار گيرد Forehead Restروي 

 

وسط قرنيه درون كادر مركزي قرار  مربعبه طوري كه  كنيد Focusروي چشم بيمار  با استفاده از جوي استيك( 3

 .خواهد نمودگيري اندازهشروع به  خودكارسپس دستگاه به صورت  گرفته و تصوير وضوح الزم را داشته باشد.

 

راهنمای سریع کاربری دستگاه
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 انجام داد. (Auto,Manual) دستي و اتوماتيك گيري را در دو حالتتوان اندازهمي( 4

 ،نسبت به چشم قرار گرفته باشدباشد چنانچه دستگاه در فاصله مناسب   Auto( اگر دستگاه در حالت4-1

 ( KR-800دستگاه )مخصوص شود.صورت خودكار  انجام مي بهگيري اندازه

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

                  بر روي كاغذ از نتايج چاپشود. براي ميدستگاه نشان دادهگيري بر روي صفحه نمايش ( 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 اندازهاين 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

 .دستگاه را خاموش كنيد  Power( پس از اتمام كار با دستگاه با استفاده از كليد11

 مراجعه كنيد. ي همراه دستگاه( براي انجام تنظيمات و آگاهي از جزئيات و اطالعات بيشتر به دفترچه راهنما11
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 نگهداری کاربر :

تنها مواردی که در ذیل مشخص شده است را به منظور نگهداری از آن می   ،جهت حفظ ایمنی و عملکرد دستگاه ها

 ات بیشتر دستورات زیر را دنبال کنید :برای جزئی .توانید انجام دهید

  دستگاه گیریاندازهکادر کردن تمیز 

 بازدیدهای روزنه:

  گیری کنیددر فواصل منظم چشم تست نمونه را اندازه ،گیریاندازه صحت و دقت درکنترل جهت. 

 Step 0.12روی  راD  گیری را انجام دهید.کنید و اندازهتنظیم 

  با واحد  ،گیری دستگاه با مقادیر گرفته شده از چشم تست تفاوت چشمگیری داشته باشدچنانچه نتیجه اندازه

 .خدمات پس از فروش شرکت ایران ممکو تماس بگیرید

 دستگاه:کردن یز تم

  گیریاندازهدر هنگام  گیریاندازهجهت اطمینان از صحت KRT  با دمیدن آن را رصورت وجود گرد و غبار د

لنز  یز کردنمخصوص تم دستمالبا  ،روی لنز همچنین درصورت وجود اثر انگشت یا لکه های چربیبزدایید. 

 .دوربین آن را پاک کنید

 به هیچ وجه از  .استفاده نماییدهمراه دستگاه از پارچه سیلیکونی نرم و خشک  ،برای تمیز کردن دستگاه

 .گیرهای شیمیایی استفاده ننماییدهای فرار )بنزین، تینر و غیره(  و گردمحلول

 نگهداری روزانه:

 را ببندید و  گیریاندازهدرپوش کادر  ،از اتمام کار با دستگاه دستگاه باید دور از گرد و غبار قرار گیرد و پس

 .روکش آن را بگذارید

 

 

 

نگهداری
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 موارد نگهداری توسط کاربر:

  اطمینان حاصل نمایید  تمیز بودن لنز شیءو همچنین  آنکارکرد صحیح قبل از بکارگیری دستگاه از. 

 دستگاه را تمیز نماییدسایر اجزای پنل و  کنترلو  ،خارجی درصورت لزوم بدنه. 

 به هیچ وجه از محلول های فرار نظیر بنزین بدنه دستگاه به منظور جلوگیری از تغییر رنگ اجزای پالستیکی، 

استفاده ننمایید. استفاده از محلول رقیق شده مایع ظرفشویی توصیه  برای تمیزکردن و غیره نفت ،اتر ،تینر

 گرددمی

  مخصوص آن را تمیز کنید. اگر همچنان اثر  دستمالو غبار مانیتور را زدوده و با با استفاده از یک برس نرم گرد

 مرطوب و لکه را پاک نمایید.آب مخصوص مانیتور را با  دستمالماندلک باقی

 

  توسط واحد خدمات پس از فروش : نگهداری دوره ای

 و  منبع تغذیه و کلیدها کنترل ،سرویس اپتیکی، گیریصحت اندازهو  جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه

 گردد.یکبار توصیه میسال هر PMای و پیشگیرانه ، بازدید دورهسایر موارد

 

 

 

 

 

 

 

 توجه: 

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

و اقدام به تعمیر خودداری نموده و سریعاً موضوع را به واحد خدمات ید از دستکاری دچنانچه موفق به رفع اشکال نش

 در غیر اینصورت شرکت مسئول جبران خسارات وارده احتمالی نخواهد بود.  پس از فروش شرکت اطالع دهید.


