
28/03/1398تاریخ تنظیم:  تورنیکهکافدستور العمل استفاده از 

2از 1صفحه  سال5محل نگهداري نسخه ي معتبر و باطل شده: زونکن مدیریت تولید  / 00، ویرایشP71شماره سند: 

کاف تورنیکھدستور العمل استفاده از 
ک دستکاف تورنیکھ با اتصال بھ دستگاه تورنیکت قابلیت بستن شریان را پیدا می کند ات الینف اف تورنیکھ جزء متعلق ی ک گاه تورنیکت (یعن

د) ی باش تم یلھ دس راح و بوس ط ج ر توس ای دیگ ھ و وزن و فاکتورھ ھ جث تھ ب ت، بس ر روی باف ار ب اد فش زان ایج ت از . می ھ جگاه تورنیک مل
قابلیت تنظیم دارد.تورنیکت دیجیتال این شرکت یعنی رایین صنعت 

، وزن و جثھ در ابعاد زیر توسط شرکت رایین صنعت ارائھ می گردد:(دست یا پا) کاف تورنیکھ بنا بر عضو بیمار

، کاف تورنیکھ رایین صنعت١شکل 

ابدین منظور شرکت رایین صنعت بھ عنوان اول ژه در کشور و در دنی ع دستگاھی جامین تولید کننده دستگاه تورنیکت دیجیتال با قابلیتھای وی
رای عمل طراحی و بھ بازار ایران عرضھ کرد کھ توسط آن می توان از انواع کاف تورنیکھ ھای تک سلولی و دو سلولی ب١٣٨٨را در سال 

ا ھای جراحی اورتوپدی و عمومی استفاده نمود.  ک و ی ھ دستگای ط ب ق شلنگ راب ل از طری اف دوب ک ک ا ی اف معمولی و ی کت ه تورنیدو ک
رایین صنعت متصل شده و توسط آن جراح فشار کنترل شده ای را بر روی عضو بیمار ایجاد  میکند. دیجیتالی 

انواع سایز کاف تورنیکھ طراحی شرکت رایین صنعت عبارتند از:
ای مرتبط با کاف تورنیکت، شکل شماتیک انواع سایز و مدلھ٢شکل
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انواع کافو راهنماي انتخاب سایز اندام مناسب کاف، ١جدول 

کافناسبماندامسایزانتخابراهنماي مدل انواع کاف شماره ردیف

سانتی متر50الی25 CF40 - سرمه اي90*13رگسال سینگلبزکاف رانی  01

سانتی متر55الی 40 CF90 آبی-90*10سینگلدرشت کاف رانی بزرگسال* 02

سانتی متر50الی25 CF80 -وسیط- 14*90کاف دبل رانی بزرگسال  03

سانتی متر60الی 45 CF70 مشکی100*13چاق کاف رانی بزرگ پا سینگل* 04

سانتی متر34الی 25 CF50 سبز- 13*60کاف بازویی دبل 05

سانتی متر34الی 25 CF60 -رشکیز- 7,5*60ا کاف ران اطفال(دومنظوره)کاف بازویی بزرگ ی 06

سانتی متر21الی 15 CF30 -مزقر- 10*60کاف بازویی سینگل  07

سانتی متر10الی 7 CF10 ردز- 7*25کاف بازویی اطفال سینگل* 08

سانتی متر16الی 12 CF20 ارنجین- 10*40کاف ران اطفال سینگل  09

ازوی بزرگ، ١مدلھای بیان شده در جدول  ال، ب وزاد، ران اطف ازوی ن د از: (ب ب عبارتن ھ ترتی ھ و رده سنی ب ق جث ھ بر اساس تفکیک نمودن طب ا جث سال ب
معمولی،  بازوی بزرگسال با جثھ بزرگ،  بازوی بزرگسال با جثھ درشت، ران بزرگسال باجثھ درشت، بازوی بزرگسال چاق)

انی و ١۵دود این طیف گسترده از انواع کاف تورنیکھ در مدت ح ز درم ر اسال سابقھ تولید و خدمات و گرفتن بازخورد از مراک ھ ب ساس نمون
در دنیا طراحی و ساختھ شده است.ھای اروپایی

رده و شیلنگ(تک سلولی) بھ منظور استفاده از کافھای سینگل  ط متصل ک ھ شینگ راب ط را شرکت رایین صنعت، ابتدا کاف تورنیکھ را ب راب
ر رویفشار ت متصل می نماییم. دستگاه تورنیک اف تورنیکھ را ب ار توسط جراح تنظیم می شود. ک ای بیم پارچھ دستگاه بر اساس فاکتورھ

رل شده اف فشار کنت دستگاه را تمیز در باالی عضوی از بیمار کھ تحت عمل جراحی قرار میگیرد، می بندیم. با استارت دستگاه تورنیکت، ک
ضو بیمار ایجاد می نماید.بھ صورت بار گسترده بر روی ع

طھای کاف تورنیکھ را بھ شینگ دو کانکتور ھوای بھ منظور استفاده از کافھای دابل (دو سلولی) شرکت رایین صنعت، ابتدا  رده راب متصل ک
ط راھای و شیلنگ  ھ پورتھای راب اییم. proximalو distalب ر اساس فاکتورفشار دستگاه تورنیکت متصل می نم ای بیدستگاه ب ار ھ م

رد، می رار میگی ا توسط جراح تنظیم می شود. کاف تورنیکھ را بر روی پارچھ تمیز در باالی عضوی از بیمار کھ تحت عمل جراحی ق دیم. ب بن
د. ار ایجاد می نمای ر روی عضو بیم ار گسترده ب ھ صورت ب ھ از در اینحالاستارت دستگاه تورنیکت، کاف فشار کنترل شده دستگاه را ب ت ک

ا ا ک د ب ی توان راح م ل، ج اف داب تفاده از ک ان اس ھ زم ده است ک ھ ش تگاه تورنیکت تعبی تفاده می شود، مکانیزمی در دس ل اس ردن کف داب م ک
بھ بدن بیمار، از درد بیمار بکاھد و احتمال آمبولی را نیز کاھش دھد.سرعت ورود مواد تزریق شده

توصیھ می گردد.١نعت استفاده از جدول بھ منظور انتخاب سایز مناسب کاف فشار خون رایین ص


