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Micro Baseدستور العمل استفاده از دستگاه تورنیکت دیجیتالی  

RS1000مدل 

قرار دهید.onر وضعیت دق را بــه دستـــگاه وصـــل کنیدوکلید برق در پشت دستگاه را کـــابــل بـــر-1
نگهدارید تا دستگاه روشن شود.ثانیه 3حدودراجلوي دستگاهPowerکلید-2

به کانکتور خروجی وصل نمایید.رارابطشلنگ -3
اف متناسب با اندام بیمار را انتخاب نموده و دور عضو مورد نظر ببندید.ک-4
فشار داده ، در این حالت دگمه هاي روي پنل جهت انجام تنظیمات فعال می شود.را functionکلید-5

به آنها را تنظیم نمایید. زمان بر حسب دقیقه می باشــد و فــــــشار بــر مربوط به فشار و زمان، مقادیر مربوط بوسیله دکمه هاي   -6
( میلیمتر جیوه) تنـــظیم مــی شود.mmHgحسب 

.نکته: ده ثانیه پس از انجام تنظیمات، صفحه کلید مربوط به قسمت کنترل و زمان و فشار قفل می شود
در فشار مربوطه کنترل می شود.ید. کاف باد شده ورا فشار دهStartپس از انجام تنظیمات فشار و زمان دگمه -7

یمی به پایان برســد، دســتگاهدقیقه یکبار آالرم کوتاهی جهت هشدار به اپراتور می زند و وقتیکه زمان تنظ30دستگاه به طور برنامه ریزي شده هر نکته:
دقیقه یکبار آالرم می زند تا اپراتور زمان را افـــزایش دهـــد و یا جهت استــراحت عضو کاف را بـــاز نماید.پنجهر 

ید.مشاهده نماLCDزم به ذکر است که عالوه بر فشار و زمان تنظیمی ، اپراتور می تواند زمان کارکرد دستگاه و وضعیت آنرا بر روي صفحه ال-
ه عبارتند از:وضعیتهاي مختلف دستگا

STOP.بدون استفاده و متوقف می باشد :
WORKING.در حال کار است :

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

:کردتخــــلیه ف را میتوان کــــادو حــــالت به،functionکلیدپس از زدن در پــــایــــان کــــار ،-8
(مستمر) کاف را تخلیه می کند.Continuousبه صورت STOPکلید -
م می کند تا کــاف کــامالً از فشار کاف را ک100mmHgثانیه 5به صورت پلکانی کاف را تخلیه می کند. به این صورت که در هر STOP/secکلید -

تخلیه شود.
را افزایش ویا کاهش  و زمان تنظیمی را افزایش دهد. الزم به ذکر است که کاربر می تواند حین کار فشار تنظیمی -9


