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  نمایه های ایمنی : 

دیگرانبه   و  اپراتور  برای  از خطر  اجتناب  و  دستگاه  این  از  ایمن  استفاده  هشدار   ،منظور  و  روی    ،ای الزمهمشخصات 

 .دستگاه و نیز در دفترچه راهنمای آن توضیح داده شده است 

 .کنیددقت اشکال زیر   به مفهوم «هشدارهای ایمنی» شود که قبل از خواندن متن و پیشنهاد می

               نشانه                                                                                                                         : هشدار مفهوم

 شکلها :

        نشانه                                                                                                               : احتیاط                  مفهوم

 

 

 

 . می باشد برق گرفتگی و غیره  ،سوختگی ،شکستگی ،پیچ خوردگی ،ضرب دیدگی ،جراحت وارده احتمالی شامل صدمات •

 .اشاره دارد به احتمال آسیب به ساختمان یا تجهیزات فیزیکی صدمات •

      

      

      

.ردد عدم توجه و نادیده گرفتن این عالمت ممکن است منجر به خطر مرگ یا صدمات جدی گ

ه و تجهیزات مورد مانند هرگونه آسیب فیزیکی به دستگا. آن باید اجتناب شوداین شکل نماد عملی است که از انجام 
.  استفاده می باشد

:                          یادداشت ها برای برجسته کردن موارد با اهمیت ویژه مورد استفاده قرار میگیرد که
باره دارد نکاتی که نیاز به بازنگری دو* کمک به انتخاب صحیح می کند             * باید بخاطر سپرد         * 

و تاثیر آنها در (کاربری دستگاه ها)این عالمتها برای بیان روشها  و خصوصیاتی مطرح میشود که پیامدهای احتمالی 
.  محیط زیست را باید در نظر داشت
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های چشم پزشکی در حین کار با بیمار و تشخیص طراحی شده است. یونیت مورد نظر برای تسهیل در قرار دادن لوازم و دستگاه

انجام این امر یک سری کنتاکت های برقی تعبیه شده است و همچنین برای نشستن بیمار بر روی یونیت مذکور از باالبرها و برای  

   برهای برقی استفاده شده است.پایین 

 

 را ببینید(   3.2.1یونیت چشم پزشکی )بخش   -1

 را ببینید(  3.3صندلی )بخش  -2

 بازوی فروپتر )انتخابی( -3

 را ببینید.  3.4لنز )انتخابی( بخش کشوی  -4

 )انتخابی( CV 5000 PSکمک به  -5

 المپ برای دید نزدیک )انتخابی( -6

 

 

 

 

 

 روشن کردن یونیت  – 4.1.1

 المپ یونیت باید در حالت آبی باشد. دستگاه را با وصل کردن یونیت به برق روشن کنید.

 خاموش کردن دستگاه: – 4.1.2

 دستگاه یا زمانی که قرار است دستگاه به مدت طوالنی خاموش باشد آن را از برق بکشید. در هنگام اتمام کار با 

 خاموش کردن دستگاه برای طوالنی مدت  – 4.1.3

 اگر قرار است دستگاه برای طوالنی مدت خاموش باشد آن را از برق خارج نمایید. 
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به منظور عملکرد ایمن دستگاه، تمامی موارد مربوط به نگهداری این دستگاه بجز مواردی که در این دفترچه به آن اشاره  

 شده است، باید به متخصصین فنی آموزش دیده شرکت نماینده تاپکان ارجاع داده شود.  

ب • که  دارد  دستگاه وجود  از  نگهداری  برای  اقدامات مشخص  دیگر، یک سری  انجام  از سوی  پزشک  توسط خود  اید 

 گیرد.

 از تمیز کردن دستگاه هنگامی که اجزاء الکترونیکی به آن متصل  اجتناب کنید.  •

 هرگز برای تمیز کردن دستگاه از کف یا مواد شوینده خانگی استفاده نکنید. •

به طور منظم با استفاده از پارچه های نرم گرد و خاک دستگاه را بگیرید، در صورت وجود هرگونه لک بر روی دستگاه   •

 %( استفاده نمایید.  70از پارچه ای نرم آغشته با آب یا الکل )نهایتاً 

 

مواد      از  استفاده  کنید.  تمیز  شوینده  ماده  و کمی  مرطوب  پارچه  با  را  ها  به  دستگاه  به صدمه  منجر  میتواند  شیمیایی 

 قسمت های زیر شود: 

 قسمت های چوبی دستگاه  •

 قسمت های داخلی دستگاه  •

 قسمت های فلزی دستگاه  •

 

 دیگر ادوات چشم پزشکی را مستقیماً بر روی یونیت قرار ندهید.

 

در صورت خاموش بودن    کنید.بعد از استفاده از دستگاه همه ادوات متصل به یونیت را به صورت کامل خاموش    

به زور بیرون   محکم و   آن را از برق بکشید. درپوش را درآورید، به هیچوجه درپوش را  یونیت برای مدت زمان طوالنی

 نکشید. زیرا باعث قطعی سیم های داخلی، برق گرفتگی و آتش سوزی  میشود. 

 شسته باشد اطمینان حاصل نمایید.قبل از تکان دادن صندلی یا صفحه ، از اینکه بیمار بر روی یونیت نن  

 

 

نگهداری
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 اند، مجاز است.* *استفاده از اين دستگاه فقط توسط افرادي كه آموزش كامل ديده 

 

 

 

 

 

 توجه:  

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

فروش   از  پس  واحد خدمات  به  را  موضوع  و سریعاً  نموده  تعمیر خودداری  به  اقدام  و  دستکاری  از  نشدید  اشکال  رفع  به  موفق 

   سئول جبران خسارات وارده احتمالی نخواهد بود.در غیر اینصورت شرکت م شرکت اطالع دهید.

 در است ممکن. باشد می نظر مورد آن عمومی جنبه و نداشته اشاره خاصی مدل به متن در مندرج تصاویر
 شود. مشاهده تفاوتهایی مدلها از بعضی


