
30/05/1395تاریخ تنظیم:  اره اورتوپديدستور العمل استفاده از دستگاه 

2از 1صفحه  سال5حل نگهداري نسخه ي معتبر و باطل شده: زونکن مدیریت تولید  / م01، ویرایشP51شماره سند: 

دستورالعمل اپراتوري اره اورتوپدي- 1

با فشار دادن دکمه )9(آیتمرها) در قسمت هد 11(آیتمتیغهنشان داده شده است. بر این اساس براي راه اندازي ابتدا 1در شکل و تیغه اورتوپدي اره
زده می شود. ) (در برخی نمونه هاي تولیدي به جاي دکمه فنري، پیچی می باشند) در محل خود جا 10فنري(آیتم 

45وي آن را با پیچاندن حدود ) را قرار داده و قفل ر6) در داخل دسته دستگاه جا زده شده و درپوش (آیتم 5سپس مانند اره اورتوپدي، باطري (آیتم 
درجه می بندیم. 

1شکل 

ف کاست گرفته و به روي رن باطري به راحتی دستگاه را با دست ) را باز نموده سپس براي بیرون کشید6پس از اتمام کار ابتدا قفل درپوش (آیتم 
می کنیم.ستفادهادست چپ ضربه می زنیم تا باطري به بیرون سر بخورد و یا از قالب روي انتهاي باطري جهت بیرون کشیدن  باطري از محل 
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شارژ نمودن باطري- 2

نه یدهاي روي بدبه گار قرار داده می شود (باطري فقط از یک جهت جا می خورد و بایدبدین منظور باطري طبق شکل نشان داده شده در محل شارژ
عت سا2س از دو ود و پباطري و محل قرارگیري آن روي شارژر دقت نمود) در اینحالت اگر باطري دشارژ باشد هر دو چراغ قرمز و سبز روشن می ش

ولت می باشد.)220سبز نشان دهنده اتصال شارژر به برق ورودي باطري شارژ می گردد و چراغ قرمز خاموش می شود.(چراغ 

تعمیرات پیشگیرانه:- 3

تعمیرات پیشگیرانه در دو رده مراکز درمانی و شرکت تولید کننده تقسیم می شوند.
یند.اه را استریل نماسپس دستگبعد از هر عمل، تیغه را باز نموده و هد تیغه گیر را بشویند.مراکز استفاده کننده بایستی -الف

: بسیار دقت شود که در زمان شستشو و استریل و اتوکالو،  باطري به هیچ عنوان داخل دستگاه نباشد.خطر!
رسال ر آدرس ذیل ادی می بایست در دوره هاي زمانی سه ماهه دستگاه را جهت بازدید دوره اي و تعمیرات پیشگیرانه به محل شرکت مراکز درمان-ب

نمایند. بازدیدهایی که در محل شرکت صورت می پذیرد عبارتند از:
جریان مصرفی موتور دستگاه اندازه گیري می شود و سیستم هاي گردنده داخلی روغنکاري می شوند.- 1
ولتاژ خروجی باطري و ولتاژ و جریان خروجی شارژر باطري اندازه گیري می شوند تا همچنان آماده بکار باشند.- 2
یر بررسی می شود که تیغه را در محل خود حفظ نماید.هد تیغه گ- 3

نکته مهم:
وکالو در ذی ھ روش ات یش از استریل دستگاه ب وکالو نمی باشند. پ ل دقت نکتھ مھم: باطری و شارژر باطری قابل ات

سی وارد اشود کھ باطری در دستگاه قرار نداشتھ باشد زیرا این اتفاق باطری را اسقاط نموده و بھ دستگاه آسیب اس
می کند.

134دقیقھ یا در دمای ٣٠درجھ بھ مدت ١٢۵**(در صورت عدم وجود دستورالعمل در بخش اتوکالو در دمای 

دقیقھ صورت گیرد)15درجھ بھ مدت 


