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Micro Baseدستور العمل استفاده از دستگاه تورنیکت دیجیتالی  

RS3000مدل 

اف دوبــل را دارد. در ایــن مــدل قابلیت کارکرد با یک و یا دو کاف معمولی و یا یک کRS3000دستگاه تورنیکت دیجیتالی مدل - 

و کنترل می باشند.وجود دارد که هر کدام به طور مجزا قابل تنظیم Proximalو Distalدو خروجی 

ـــرق را بــه دستـــگاه وصـــل کنید.کـــابــل ب- 1

قرار دهید.ONرا در وضعیت Powerدگمه - 2

ه کانکتور خروجی وصل نمایید.) شلنگ مربوطه را بDistal( و یا Proximalجهت استفاده از خروجی - 3

عضو مورد نظر ببندید.با اندام بیمار را انتخاب نموده و دور کاف متناسب- 4

قرمــز رنــگ مربــوط بــه آن و LED) را فشــار دهیــد، در ایــن حالــت Distal( یــا Proximalجهت انجام تنظیمات الزم،  دگمه - 5

شروع به چشمک زدن می کنند.LCDهمچنین اعداد قابل تنظیم روي 

را تنظیم نمایید. زمان بر حسب دقیقه می باشــد و مربوط به فشار و زمان، مقادیر مربوط به آنهابوسیله دکمه هاي   - 

( میلیمتر جیوه) تنـــظیم مــی شود.mmHgفــــشار بر حسب 

نکته: ده ثانیه پس از انجام تنظیمات، صفحه کلید مربوط به قسمت کنتــرل و زمــان و فشــار قفــل مــی شــود و بـــــراي استــــــفاده

) زده شـــود.Distal( و یا Proximalمـــجدد بـــاید دگــــمه 

را فشار دهید. کاف باد شده و در فشار مربوطه کنترل می شود.Startدگمه پس از انجام تنظیمات فشار و زمان- 6

400نکته: در صورت تنظیم فشار دستگاه در کمتر از  mmHg دقیقــه یکبــار آالرم کوتــاهی 45،دستگاه به طور برنامه ریزي شــده هــر

دقیقــه یکبــار زده مــی شــود و 60تنظیم شود این آالرم هر 400mmHgر می زند و در صورتیکه فشار باالتر از جهت هشدار به اپراتو
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وقتیکه زمان تنظیمی به پایان برسد، دستگاه هر دو دقیقه یکبار آالرم می زند تــا اپراتــور زمــان را افـــــزایش دهـــــد و یــا جهــت 

استــراحت عضو کاف را بـــاز نماید.

LCDزم به ذکر است که عالوه بر فشار و زمان تنظیمی ، اپراتور می تواند زمان کارکرد دستگاه و وضعیت آنــرا بــر روي صــفحه ال- 

مشاهده نماید.

وضعیتهاي مختلف دستگاه عبارتند از:

STOP.بدون استفاده و متوقف می باشد :

WORKING.در حال کار است :

DISCHARGEدر حال تخلیه کاف است :.

STEP DIS.در حال تخلیه کاف به طور پلکانی است :

) Distal( و یــا Proximalر صورتیکه در حین کار دستگاه ، کاربر تمایل به افزایش و یا کاهش فشار داشته باشد، ابتدا باید دگمه د- 7

را فشار دهد و سپس بوسیله دگمه تنظیم فشار آنرا افزایش یا کاهش دهد.

ف دارد:کــــار ، دستگاه  دو حــــالت جــــهت تخــــلیه کــــادر پــــایــــان- 8

(مستمر) کاف را تخلیه می کند.Continuousبه صورت STOPکلید - 

ی مــاز فشــار کــاف را کــم 100mmHgثانیه 5به صورت پلکانی کاف را تخلیه می کند. به این صورت که در هر STOP/secکلید - 

شود.کند تا کاف کامالً تخلیه 

) را فشار دهد تا دگمــه هــاي مربــوط بــه Distal( و یا Proximalد دگمه جهت تخلیه کاف به هر یک از دو روش، اپراتور ابتدا بای- 

تخلیه فعال شوند.

باید ابتــدا دگمــه مربــوط بــه Distal, Proximalنکته مهم: جهت انجام تنظیمات مربوط به هر یک از خروجی هاي 

کنار آن حالت چشمک زن دارد دگمه هاي تنظیم فشار و زمان و کنترل بــراي آن LEDه آن زده شود و مادامیک

ثانیه مجدداً قفل می شوند.10خروجی فعال می باشند و پس از 


