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RS5300مدل RAEENمارك میکروبیسحافظه داردستور العمل استفاده از دستگاه تورنیکت دیجیتالی -1

شرح محصول:-1-1
ي هاا در اطاقرتفاده دستگاه تــــورنیکت جهت قطع جریان خــون در اندام دست و پا استفاده می شود و با توجه به این مشخصه بیشترین اس- 

تفاده ــلب) نیز اسقپا به عمل هاي جنرال، ترمیمی و نیز در اطاق عمل قلب ( عمل هاي قلب باز جهت پیوند رگعمل ارتوپدي دارد البته در اطاق 

د. وقانی می باشتانی و فهایی با سایزهاي مختلف، مورد استفاده براي اطفال و بزرگساالن و اندام تحگردد. این دستگاه با اتصال به کافمی

ی ف و کاور اصلحافظ کاسایز مختلف کاف را تولید نموده که هر کدام از کاف ها شامل کاف داخلی، مچندیننعت در این رابــطه شرکت رایین ص- 

(مطابق آزمون ایزو با ویژگی زیست سازگار بودنTPUمی باشد. وجه تمایز کافهاي تولیدي شرکت رایین صنعت در این است که کاف از جـنـس 

کــم بوده و TPUبه هم متصل گردیده که در ایـن حالت ضخامت ورقـــه هاي Hi Frequencyجوش می باشد و اطراف آن بوسیله، )10993

مبولی و ده و تاثیر آیاد بوزاثرات جانبی آن بر بافت بیمار کمتر است. در حالیکه در موارد دیگر از جنس بوتیل رابر استفاده شده که ضخامت آن 

خون مردگی بر بافت را دارد.

ال س5صوالت به مدت سال در نظر گرفته شده است و اسناد و مستندات مربوط به تولید هر یک از مح5تگاه طول عمري معادل با براي این دس- 

سال می داند.10مدت بایگانی می شود. الزم به ذکر است که شرکت خود را ملزم به گارانتی دستگاه به مدت یک سال و خدمات پس از فروش به

و Distalل دو خروجــی قابلیت کارکرد با یک و یا دو کاف معمولی و یا یک کاف دوبل را دارد. در این مــدRS3000دیجیتالی مدل دستگاه تورنیکت -

Proximal.وجود دارد که هر کدام به طور مجزا قابل تنظیم و کنترل می باشند

طراحی و ساخت:- 1-1-1
شرکت اري ایمن را با صحت عملکرد پشت سر گذارد. ضمنا کافهاي تولیديدوره ک100000کنترلر فشار دستگاه می تواند حداقل - 

ت ایمن می دوره کاري را به صور100,000رایین صنعت نیز که به عنوان ملزومات جانبی دستگاه بکار گرفته می شوند این قابلیت 

توانند پشت سر قرار دهند.

)(بررسی شودصر بفرد بر روي میکرو نوشته می شود.افزار میکرو نیز به صورت یک عدد  منحتاریخ صدور نرم- 

لوازم جانبی محصول:-2-1
دستگاه تورنکیت به همراه تعدادي از ملزومات همراه بکار گرفته می شود: این ملزومات عبارتند از:

کاف تورنکیت - 

شیلنگ رابط- 
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ولت220کابل برق سه پین - 

راه اندازي دستگاه:آغاز بکار و -3-1
از بکارروش اجرایی آغ- ١-٣-١

د از آنها از دستگاه استفاده شود:بدین منظور سه اقدام زیر باید صورت پذیرد و بع

هواي تورنیکت متصل شود.به دو کانکتور خروجی باید بدین منظور دو شیلنگ رابط - 

هاي متناسب با جثه و وزن بیمار متصل گردد.خروجیهاي شیلنگ هاي رابط نیز به کاف- 

سبز رنگ نشاندهنده اتصال به ورودي بــرق بــر روي پنــل جلــوي LEDتا اه نیز از پشت متصل گرددولت دستگ220کابل برق - 

.دستگاه دیده شود

اه اندازی و استفاده از دستگاهرروش اجرایی - ١-٣-١

ـــرق را بــه دستـــگاه وصـــل کنید.کـــابــل ب- 1

و همین فراینــد بــراي ثانیه کلید لمسی پاور باید نگه داشته شود3مدت . بدین منظور بهقرار دهیدONرا در وضعیت Powerکلید- 2

.خاموش کردن نیز استفاده شود

.شویدوارد مد عملکردي دستگاه PROXIMALبا فشردن کلید وه و نمایان شدن صفحه نمایشگربا روشن شدن دستگا- 3

د.طه را به کانکتور خروجی وصل نمایی) شلنگ مربوDistal( و یا Proximalجهت استفاده از خروجی - 4

ه و دور عضو مورد نظر ببندید.کاف متناسب با اندام بیمار را انتخاب نمود- 5

مز رنــگ مربــوط بــه آن و همچنــین قرLED) را فشار دهید، در این حالت Distal( یا Proximalکلیدجهت انجام تنظیمات الزم،  - 6

چشمک زدن می کنند.شروع به LCDاعداد قابل تنظیم روي 
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و یم نمایید. زمان بر حسب دقیقــه بــودهمربوط به فشار و زمان، مقادیر مربوط به آنها را تنظکلیدهاي لمسیبوسیله - 

(میلیمتر جیوه) تنـــظیم مــی شود.mmHgفــــشار بر حسب 

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

.زن برگرددمربوطه به حالت چشمکدي ايالتا وضعیت ) زده شـــودDistal( و یا Proximalمـــجدد بـــاید دگــــمه 

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

LCDزم به ذکر است که عالوه بر فشار و زمان تنظیمی ، اپراتور می تواند زمان کــارکرد دســتگاه و وضــعیت آنــرا بــر روي صــفحه ال- 

مشاهده نماید.

وضعیتهاي مختلف دستگاه عبارتند از:

STOP.بدون استفاده و متوقف می باشد :

WORKING.در حال کار است :

DISCHARGEست.: در حال تخلیه کاف ا

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

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

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

رد:ان کــــار ، دستگاه  دو حــــالت جــــهت تخــــلیه کــــاف دادر پــــایــــ- 8

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

تا کــاف اهدمیکاز فشار کاف را 100mmHg،ثانیه5به صورت پلکانی کاف را تخلیه می کند. به این صورت که در هر STOP/secکلید - 

شود.کامالً تخلیه

دي در ايبــا قــرار گــرفتن ال) را فشار دهد تــا Distal( و یا Proximalدکلیجهت تخلیه کاف به هر یک از دو روش، اپراتور ابتدا باید - 

دگمه هاي مربوط به تخلیه فعال شوند.زن، وضعیت چشمک

نکته مهم:

آن حالت کنارLEDمربوط به آن زده شود و مادامیکه کلیدید ابتدا باDistal, Proximalجهت انجام تنظیمات مربوط به هر یک از خروجی هاي 

.ثانیه مجدداً قفل می شوند10چشمک زن دارد دگمه هاي تنظیم فشار و زمان و کنترل براي آن خروجی فعال می باشند و پس از 
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توجه:

LED ر اگر دولت به دستگاه متصل است و220ق ورودي کابل برباشد به معنی آنست که روشنپاور در پایین سمت چپ پنل اگر در وضغیت

کابل برق ورودي متصل نیست و دستگاه از باطري مصرف می کند.بدان معنیست کهخاموش باشدوضعیت 

منبع تغذیه الکتریکی دستگاه-4-1
ه قطعات بتبدیل و12ژ عملکردي ولت ورودي در قطعه پاور سوئیچ به ولتا220ولت کار میکنند به همین دلیل برق 12قطعات دستگاه با برق 

و تگاه سوئیچ میکندولت باطري تعبیه شده در دس12دستگاه ارسال می شود. ضمنا در صورت قطع برق ورودي دستگاه به صورت اتوماتیک به برق 
.ریسک نامتعارفی را براي عملکرد دستگاه ایجاد نمی کند

پیامهاآالرمها و -5-1
براي کاربر ارسال می گردد که لیست آنها عبارتند از:برخی از پیغامها به عنوان آالرم

اگر برق ورودي دستگاه وصل یا قطع شود سیستم دو بوق منقطع میزند.. 1
و ســپس سیســتم را درصد از باطري ماند) دو بوق منقطع میزند و روي صفحه، االرم بــاطري میدهــد10اگر باطري دستگاه رو به اتمام باشد (. 2

خاموش میکند.
سیستم وقتی به نزدیک اتمام زمان تعیین شده برسد االرم میدهد.کار دستگاه،م در هنگا. 3

 بوق کوتاه مقطع2دقیقه مانده به پایان عمل: 10در
 مقطعبوق کوتاه 5دقیقه مانده به پابان عمل:5در
 بوق کشیده3دقیقه مانده به پایان عمل :2در
 : بوق کشید5در هنگام رسیدن به پایان عمل

یقه یک بار)س از آن سیستم بعد از اتمام ساعت تنظیم شده وارد مقادیر منفی شده و در دقایق منفی و فرد االرم میدهد(هر دو دقپ. 4
وي صــفحه پیغــامهر کانال به مقــدار تنظــیم شــده خــود نرســد ُ سیســتم االرم داده (یــک بــوق بلنــد) و ر،اگر پس از سه دقیقه از شروع کار . 5

system have leakage OR cuff not connected.را نمایش میدهد

و اخطارهاي ایمنیهشدارها -6-1
ده شده است. ر نشان دامنجر به مشاهده عالئمی در وضعیت بیمار می شود در جدول زیتورنکیتدستگاه برخی از نواقص احتمالی که بروز آنها در 

مل ر رفع عیب کاه منظوضطراري نسبت به برطرف کردن آن اقدام نموده و بپرسنل محترم با دیدن عالئم و بررسی علل رخدا می توانند در شرایط ا
دستگاه به همراه ملزومات آنرا به محل شرکت ارسال نمایند.

نکات مهمی که مراکز درمانی محترم زمان استفاده از دستگاه باید مد نظر قرار دهند.
ردیف نوع نقص  علل رخداد نقص اقدام جهت رفع ایراد

1 زي در بیمار خونری
کاف یا کانکتورهاي اتصال دهنده و یا شیلنگ 

یا هاي رابط، داراي پارگی و یا نشتی هستند
فشار تنظیم شده کم است.

و شیلنگهاي مورد استفاده تعویض کاف- 
اهراه اندازي مجدد دستگ- 

شار دستگاه مطابق با نظر جراحفتنظیم - 
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2 خاموش شدن دستگاه پس از چند دقیقه یا کانکتورهاي اتصال دهنده و یا شیلنگ کاف 
هاي رابط، داراي پارگی و یا نشتی هستند.

و شیلنگهاي مورد استفاده تعویض کاف- 
اهراه اندازي مجدد دستگ- 

شار دستگاه مطابق با نظر جراحفتنظیم - 

3
خونریزي در بیمار یا خاموش شدن 

دستگاه پس از چند دقیقه
ل اتصال بست هاي مورد استفاده در مح

شیلنگ ها، بسته نشده است
تعویض شیلنگ هاي رابط

4
عدم قابلیت تنظیم فشار(پارگی شریان 

در بیمار)
کلیدهاي میکروسوئیچ شکسته هستند و یا به 

هر دلیل عمل نمی کنند.
ارسال دستگاه به شرکت جهت تعمیرات

5
خونریزي در بیمار یا خاموش شدن 

دستگاه پس از چند دقیقه نگها تاخوردگی وجود دارد.در شیل اصالح وضعیت شیلنگ رابط

6
خونریزي در بیمار یا خاموش شدن 

دستگاه پس از چند دقیقه
کانکتورها به دو سر، شیلنگها به صورت کامل 

پرس نشده اند
تعویض شیلنگ رابط و یا زدن بست به 

کانکتورهاي دو سر شیلنگها

7 پیچیدن کاف دور زخم  نلعدم توجه کافی پرس منتقل کردن کاف به باالي محل زخم

8 پارگی شریان ار استفاده از کاف در محل هاي استفاده از ابز
می شود.داخل رگی که سبب آسیب به بیمار 

بستن کاف در باالي زخم بیمار و در محلی 
که ابزار داخل رگی قرار نداشته باشد.

9 ملزومات دستگاهپوسیدگی  عمر مفید پایان یافته است تعویض ملزوم پوسیده شده

راکز درمانی محترم منیز روش عملکردي زیر به عنوان پیشنهاد مطرح میگردد. الزم به ذکر است پرسنلهاي تورنیکتکافبه منظور استفاده از 
میتوانند بر اساس دستورالعملهاي خود نیز اقدام نمایند.

باید مد نظر قرار دهند.ف تورنیکتکانکات مهمی که مراکز درمانی محترم زمان استفاده از 

ند، ستریل نداراابلیت کاربران محترم توجه داشته باشند از آنجاییکه کافهاي تولید شده توسط این شرکت و یا هر شرکت دیگر ق
اف از محل کلذا با تشخیص پزشک جراح در صورتیکه فاصله محل بستن کاف با محل عمل جراحی کم باشد الزم است در زیر

.چه اي استریل استفاده شده و کاف بر روي آن بسته شودپار

شدار:  ""
متصل شود."" حفاظ دارای زم ه اص ه منبع تغذ د  ا ات  ، این تج برای اجتناب از رسک برق گرفت
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عالئم و نمادها:-7-1

I Iطبقه بندي RAEENمارك تورنکیتدستگاه 

نماد توضیحات

RS5300(با دو پورت هواي خروجی)مدل

عالمت هشدار عمومی ایمنی:

ملحقات دستگاه یعنی شیلنگ رابط و در زمان پوسیدگی - 1
.کافها، تعویض پیش از استفاده اجباریست

در صورت داشتن نشتی دستگاه قابل استفاده نیست.- 2

ازیافت ببه عنوان زباله قابل امحاء: (عالمت مناسب براي معدوم کردن
)ی تواند در اختیار شهرداري قرار گیردم

عالمت ارت حفاظتی

BFتایپ 

دستورالعملهاي کاريبهمراجعه

مدارك همراهبهمراجعه

IIتجهیزات طبقه 
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حفاظت از محیط زیست:-8-1
ه، شیلنگها و ستگاد بدنه دد ماننبر خی از قطعات مورد استفاده در ساخت دستگاه قابل بازیافت بوده و به سامانههاي بازیافتی شهرداري باید تحویل گرد

سایر قطعات پالستیکی و الستیکی و نباید به سطل زباله انداخته شوند.

ود. برخی از قطعات مانند باطري و قطعات برد الکترینیک شیوه امحاء خاص خود را داشته و باید به شهرداري تحویل  داده ش

شرح فنی:-2

ایید سازمانتا مورد داري پرسنلی از مرکز درمانیست که صالحیت علمی و عملی آنهبرتوضیحات فنی قطعات مورد استفاده در دستگاه جهت بهره- 

.استفاده نمایند2شکل و میتوانند از فلوچارتمربوطه قرار گرفته و یا داراي مدرك مهندسی مکانیک یا الکترونیک و یا مهندسی پزشکی باشند

ی (برد پنل) مفــشاربـرقی، مخزن هوا، برد میکروکنترلر، برد گیرنده دیتاهاي، شامل یک پمپ روتاري، شیردستگاه تـــورنیکتاجزاي اصلی 

باشد. 

شرایط محیطی عملکرد و انبارش :

و   %80رجه سانتیگراد، رطوبت کمتر از د0-40

)acولت 220(ولتاژ خطرناك

سال 5عمر محصول: 
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، فلوچارت مدارات دستگاه2شکل

اه ولتاژ ستگاور سوئیچ دشند. پسه نوع مدار پنوماتیکی، الکتریکی و کنترلی در این دستگاه به صورت مجموعه اي و متأثر از هم در حال فعالیت می با- 

مورد نیاز شار عملکرديفاد با بمورد نیاز برد، ال سی دي و قطعات پنوماتیکی برقی از قبیل  موتورکمپرسور را تأمین میکند. کمپرسور دستگاه تامین 

این نی یعود دارد.خنترلکرا بر عهده دارد و میکرو کنترلر دستگاه به صورت خودکار و هوشمند کلیه فرایند اعمال فشار و زمان عملکرد را تحت 

در این رسور روتاريکمپ0دستگاه بوسیله میکروکنترلر، فشار داخـل کاف را بر اساس فشار تنظیم شده دستگاه توسط اپراتور، کنـترل می کند

ولید را تکافاي برزمالسیستم به این دلیل انتخاب شده است که کمترین نشتی هوا و کمترین صدا را دارد و نسبت به حجم خـود فشار مـناسب و 

ر دلیلی ار بنا به هحین کمی کند. شیر برقی جهت تخلیه کاف در پایان کار و همچنین کنترل فشار در حین کار استفاده می گردد و در صورتیکه در

شار مورد نیاز فه ثبت فـــ)، وظیفشار افزایش یابد این شیر به طور اتوماتیک باز شده و فشار را متعادل می کند. برد گیرنده دیتاهاي فشاري(برد پنل

ه فـــرمان ـیکرو بوسیلتم مــتوسط کاربر را بر عهده دارد و در صورت بـــروز هـــر گونه تغییر آنرا به بـرد میکروکنترلر انتقال می دهد و سیس

دادن به پــمپ و شیر بـــرقی فشار را مـتعادل و بر اساس خواست اپراتور تنظیم می نماید.

آمپري استفاده شده یکفیوزهايآمپر مصرف میکنند و بدین منظور در ورودي دستگاه از 0,2طعات الکترونیکی دستگاه جریانی کمتر از کلیه ق- 

است.

د.می باش450mmHgمار استفاده می شود را دارد. البته حداکثر فشاري که در اطاق عمل براي بی700mmHg-0دستگاه قابلیت تنظیم فشار از - 

.% فشار کاري، در نظر گرفته شده است10طاي قابل قبول براي کالیبراسیون میزان خ

دقــیقه را دارد. 300-0م از دستگاه داراي تــایمر نیز می باشد و قابـــلیت تنظی-- 

ر صورتیکه عمل بیمار پیش از زمان تنظیمی پایان یابد امکان تخلیه کاف به دو صورت پیوسته و پلکانی وجود دارد.د-- 

وي رثانیه 2د را روي دستگاه تعبیه شده که به صورت تاخیري عمل می کند یعنی اپراتور باید دست خوSTOPر حالت تخلیه پیوسته؛ دگمه د- 

ه ایـــن دگمه نیز کروي دستگاه تعــبیه شده است STOP/5در حـالت پلکانی دگمه دگمه نگهدارد تا شیر برقی باز شده و کاف تخلیه گردد.

0دف کامالً تخلیه گرداز فــشار داخــل کاف کم می شود تا فــشار به صفر برسد و کا100mmHgثانیه 5ـی باشد. در این حالت هر تاخیري مـ

یا کاهش دهد.وفشار را افزایش Pressureاال و پایین آوردن فشار کاف وجود دارد و اپراتور می تواند بوسیله دگمه بدر حین کار امکان -- 

تهیه شده اند:چاپ و ) 4و 3(اشکال ترونیکی پنل فرمان و برد حاوي میکرو کنترلر مطابق با نقشه هاي زیر بردهاي الک
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، مدار برد میکرو3شکل 

، مدار برد پنل4شکل 

جدول مشخصه هاي فنی دستگاه:-1-2

قابلیت تنظیم فشار توسط جراح و کنترل اتوماتیک در حین عمل جراحی

ابلیت تنظیم زمان پیش بینی عمل جراحی توسط جراحق

قابلیت استفاده به صورت همزمان و مجزا در مدلهاي با دو پورت خروجی هوا

تورنیکت دیجیتالقابلیتهاي دستگاه

نیکیتقابلیتهاي کاف تورتورنیکتستگاهاعمال فشار به صورت بار گسترده بر روي عضو (دست یا پا) بیمار از طریق اتصال به د

ر):ن بیماعملکردي (تنظیم مطابق با دستورالعمل توسط جراح بر اساس جثه و وزن و سگستره فشار 
0-450 mmHgبراي بزرگساالن

0-300 mmHgبراي نوزاد
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توجه: "" 
در این خصوص  مسئول از مرکز درما ا شخ کت ارسال گردد  ه  ه  شش ما ای زما ازە  اسیون در  الی ه منظور  اە  ا "دست

اشد." کت در تماس  پرسنل ف

: کالیبراسیون-2-2

شــتریان محتــرم ، صورت مــی پــذیرد. ماستگیج شاهد که در دوره هاي زمانی مشخص در شرکتهاي معتبر کالیبره شده ها توسط کالیبراسیون دستگاه 

ه بــد جهــت اقــدام باید در دوره هاي زمانی شش ماهه جهت کالیبراسیون دستگاه خود را به شرکت ارسال نمیاند و یا در صورت دسترسی بــه گــیج شــاه

بره نمودن ضمن معرفی رسمی شخصی تایید صالحیت شده، به صورت غیر حضوري اقدام به کالیبره دستگاه نمایند.کالی

نصب دستگاه:-3-2
دســتگاه کــیس در زیــر 5نمــره خود دستگاه نیاز به نصب خاصی ندارد تنها قرار گرفتن دستگاه بر روي ترالی پرتابل می باشد که بدین منظور چهار پیچ 

. دستگاه را بر روي پلیت ترالی قرار داده و چهار پیچ بسته شود.تعبیه شده است

ولتاژ برق وروديهرتز50با فرکانس  acولت 220

ولتاژ مصرفی قطعات دستگاهdcولت 12ولتاژ 

مصرفیجریانآمپر0,2در حدود 

فیوز مورد استفاده بر روي جک برقیک آمپر

CLASS I, TYPE BF, IP53نوع تجهیز

پلیت ترالی 

محل بستن 
چھار پیچ  

ترالی 
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، ترالی دستگاه١شکل 

و بازدیدهاي دوره اييانبارش و نگهدارطیشرا-4-2
شد:به منظور نگهداري و انبارش دستگاه تورنیکت دیجیتال و ملزومات آن شرایطی به شرح جدول پیوست مد نظر قرار داشته با

ردیف نام ن روي همچیدما دما نور رطوبت حمل و نقل

1
تورنیکیت مدل 

RS1000
در صورت استفاده از محافظ مقوا یا 

پالستیک ضربه گیر تا دو الیه 
0 -40

c
دور  از نور آفتاب دور از محیط مرطوب 

%80باالي 
کاور پالستیکی در داخل کارتن و

ضربه گیردار

2
تورنیکیت مدل 

RS3000
حافظ مقوا یا در صورت استفاده از م

پالستیک ضربه گیر تا دو الیه 
0 -40

c
دور  از نور آفتاب دور از محیط مرطوب 

%80باالي 
کاور پالستیکی در داخل کارتن و

ضربه گیردار

3
تورنیکیت مدل 

RS5300
در صورت استفاده از محافظ مقوا یا 

پالستیک ضربه گیر تا دو الیه 
0 -40

c
دور  از نور آفتاب یط مرطوب دور از مح

%80باالي 
کاور پالستیکی در داخل کارتن و

ضربه گیردار

6 -CF10کاف  قابلیت وجود دارد 0 -40
c

دور  از نور آفتاب دور از محیط مرطوب 
%80باالي 

در داخل کیف یا پالستیک زیپدار

7 -CF20کاف  قابلیت وجود دارد 0 -40
c دور  از نور آفتاب دور از محیط مرطوب 

%80باالي 
در داخل کیف یا پالستیک زیپدار

8 -CF30کاف  قابلیت وجود دارد 0 -40
c

دور  از نور آفتاب دور از محیط مرطوب 
%80باالي 

در داخل کیف یا پالستیک زیپدار

9 -CF40کاف  قابلیت وجود دارد 0 -40
c

دور  از نور آفتاب دور از محیط مرطوب 
%80باالي 

در داخل کیف یا پالستیک زیپدار

10 -CF50کاف  قابلیت وجود دارد 0 -40
c

دور  از نور آفتاب دور از محیط مرطوب 
%80باالي 

در داخل کیف یا پالستیک زیپدار

11 -CF60کاف  قابلیت وجود دارد 0 -40
c

دور  از نور آفتاب دور از محیط مرطوب 
%80باالي 

در داخل کیف یا پالستیک زیپدار

12 -CF70کاف  اردقابلیت وجود د 0 -40
c

دور  از نور آفتاب دور از محیط مرطوب 
%80باالي 

در داخل کیف یا پالستیک زیپدار

13 -CF80کاف  قابلیت وجود دارد 0 -40
c دور  از نور آفتاب دور از محیط مرطوب 

%80باالي 
در داخل کیف یا پالستیک زیپدار

14 -CF90کاف  قابلیت وجود دارد 0 -40
c دور  از نور آفتاب دور از محیط مرطوب 

%80باالي 
در داخل کیف یا پالستیک زیپدار

نکات قابل توجه:
کت بعد از هر عمل جراحی باید با دستمال و مواد شستشودهنده و ضدعفونی کننده تمیز شوند.دستگاه تورنی-
ف ردد در زیر کاگمجدد قرار گیرند. لذا توصیه می لوده شدن به ترشحات بیمار باید شستشو شده سپس مورد استفاده آکافهاي تورنیکت در صورت -

از پارچه هاي استریل شده استفاده شود.
بازدیدهاي دوره اي- 2-3-1

پیشنهاد میگردد به منظور به حداقل رساندن ریسکها بیان شده بازدیدهاي زیر به صورت دوره اي صورت پذیرد:
به شرکت جهت تعمیر).ل سی دي که معیوب نباشند (در صورت رؤیت ارسالکاراکترهاي ابررسی -الفبازدید ماهانه شامل موارد:

تمیز نمودن -بررسی عدم وجود نشتی، ب-الفبازدید روزانه:
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"توجه: " 
اطری آن" ه برق زدە شدە و  ه  ما ای زما ازە  د در  ا د  گ مورد استفادە قرار نم ش ا ب ماە  ه مدت  اە  ر دست تا ود شارژ شا

استه نگردد.  اطری  "از عمر 

شدار:" "
چگونه اصالحات بر روی این  اە"انجام  ست."دست مجاز ن

شدار:" "
چگونه اصالحات بر روی اەاین ملزومات"انجام  د کنندە آن دست ست."دون اجازە تول مجاز ن

دیتا شیت-5-2
پیوست تقدیماشد بهبنل فنی که صالحیت آنها به تایید مراجع ذیصالح رسیده دیتاشیت قطعات اصلی دستگاه تورنیکت دیجیتال جهت استفاده پرس

دد.حضورتان می گر
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