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Bản quyền 2021.07 Lutronic Corporation. Tất cả các quyền đã được bảo hộ
Không được sao chép hay sửa đổi bất kỳ phần nào trong quyển này dưới mọi hình thức
mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Lutronic Corporation.

Sử dụng quyển hướng dẫn này
Quyển hướng dẫn này được thiết kế cho người sử dụng hệ thống
laser HOLLYWOOD SPECTRA có thể hiểu một cách dễ dàng các đặc
tính như là dụng cụ y khoa, tính an toàn của thiết bị và phương
pháp sử dụng. Để sử dụng thiết bị này một cách đúng và an toàn,
người sử dụng phải nắm rõ các chi tiết được trình bày trong quyển
này. Người sử dụng phải được huấn luyện một cách cẩn thận
trước khi vận hành máy.

QUAN TRỌNG
Bởi vì các chỉ định điều trị được khuyến cáo đối với mỗi vấn đề
và/hoặc tác dụng là các tiêu chuẩn để được sử dụng chỉ cho mục
đích tư vấn, chúng tôi khuyến cáo điều chỉnh các chỉ định này cho
bệnh nhân tuỳ thuộc vào tình trạng cụ thể của từng bệnh nhân và
lịch sử điều trị. Lutronic sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ các
thương tổn, vấn đề xảy ra do việc cẩu thả hay thiếu kinh nghiệm sử
dụng thiết bị đã được cung cấp bởi Lutronic Corporation ngoài việc
lỗi thật sự của chính thiết bị do nhà sản xuất Lutronic cung cấp.
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Chương 1. Tổng Quan

Chương 1. Tổng Quan
1.1 Giới thiệu hệ thống
Hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA được sản xuất theo các tiêu chuẩn
quốc tế đối với sản xuất các thiết bị y khoa để đảm bảo tính an toàn cho người
sử dụng và tính lâu bền khi sử dụng. Hệ thống này được thiết kế cho việc sử
dụng thuận lợi và kéo dài. Hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA chỉ yêu
cầu người sử dụng ứng dụng các bảo trì và sữa chữa cơ bản.
Màn hình cảm ứng LCD được áp dụng cho pa nô điều khiển để
người sử dụng có thể điều chỉnh các thông số cho việc cài đặt tối
ưu. Phần mềm cung cấp các thông tin của hệ thống và lâm sàng cho
người sử dụng.
Chùm tia laser dạng xung được hướng đến vùng da điều trị nhờ vào
ca 1nh tay cầm có khớp nối gắn với 1 tay cầm điều trị. Khi chùm
tia tiếp xúc với mô da, năng lượng của chùm tia được hấp thu vào
mô da, dẫn đến sự tăng nhiệt độ tại vị trí điều trị lên cao và rất
nhanh chóng đối với các chất hấp thụ màu mô đích. Sự tăng nhiệt
độc nhất thời gây ra sự phá vỡ các chất hấp thụ màu thành các hạt
nhỏ hơn.
HOLLYWOOD SPECTRA là một hệ thống laser y khoa chỉ nên
được sử dụng cho các mục đích điều trị dưới đây, phát ra bước sóng
1064 nm, 532 nm, 585 nm, 650 nm với cánh tay có khớp nối, tay
cầm điều trị và bàn đạp.

1.2 Chỉ định
HOLLYWOOD SPECTRA được chỉ định điều trị các thương tổn sắc tố da
lớp thượng bì, Các thương tổn sắc tố da lớp thượng bì và biểu bì, thương tổn
sắc tố da lớp biểu bì, Giãn mạch máu vùng mặt, sẹo.
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1.3 Các dấu hiệu được sử dụng trong quyển hướng dẫn sử dụng và
hệ thống máy
Dấu hiệu

Mô tả
Tham khảo các tài liệu gửi kèm. Dấu hiệu này
khuyên người đọc tư vấn các tài liệu gửi kèm
theo máy.
Dấu hiệu này cho biết rằng điện thế hoạt động
của thiết bị này vượt quá giới hạn nguy hiểm
được quy định trong các Nguyên tắc bảo vệ đối
với các sốc điện (ISO 7010 / W012).

DANGER

DANGER

WARNING

WARNING

Cho biết nguy hiểm bức xạ đối với một bức xạ
laser.
Cho biết nguy hiểm tiềm năng đối với người sử
dụng, bệnh nhân hay các nhân viên tiếp xúc
trực tiếp với bức xạ chùm tia laser.
Cảnh báo người sử dụng, bệnh nhân hay nhân
viên rằng họ có thể bị thương tổn nghiêm trọng
nếu phơi bày trực tiếp với bức xạ laser.
Cảnh báo đối với nguy hiểm hay nguy cơ tiềm
năng sốc điện có thể dẫn đến thươ g tổn
nghiêm trọng cho hệ thống và/ hay người sử
dụng. Các biến cố về điện có thể gây ra các
hỏng hóc và/hay cháy nổ trong suốt quá trình
phát ra bức xạ laser.

CAUTION

Thận trọng đối với nguy cơ tiềm năng sốc điện
có thể dẫn đến hỏng hóc nghiêm trọng đối với
hệ thống và/ hay người sử dụng. Các biến cố về
điện có thể gây ra các hỏng hóc và/hay cháy nổ
trong suốt quá trình phát ra bức xạ laser.

IMPORTANT

Cho biết rằng trước bất kỳ tiến trình điều trị
nào với laser Nd:YAG Q-Switched, người sử
dụng nên kiểm tra tình trạng cụ thể của từng
bệnh nhân và tiền sử điều trị để đạt được hiệu
quả lâm sàng tốt nhất.
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Dấu hiệu này cho biết rằng các thông số kỹ
thuật của thiết bị tuân thủ với Loại B của các
Nguyên tắc Bảo vệ đối với các sốc điện (IEC
60417 / 5840).
Dấu hiệu này cho biết rằng NĂNG LƯỢNG
đang TẮT, tuân thủ với Loại B của các
Nguyên tắc Bảo vệ đối với các sốc điện (IEC
60417 / 5008).
Dấu hiệu này cho biết rằng máy đang MỞ và
tuân theo các Nguyên tắc bảo vệ đối với Sốc
điện (IEC 60417/5007).
Dấu hiệu này cho biết rằng đẳng thế và tuân
thủ với các Nguyên tắc bảo vệ đối với các sốc
điện (IEC 60417 / 5021).
Dấu hiệu này cho biết rằng tiếp đất bảo vệ và
tuân thủ với các Nguyên tắc Bảo vệ đối với các
sốc điện (IEC 60417 / 5019).
Cho biết nhu cầu đối với sự thu thập tách biệt
đối với các thiết bị điện và điện tử tuân thủ với
Hướng dẫn chất thải thiết bị điện và điện tử
(WEEE). Dấu hiệu này cho biết rằng các chất
thải thiết bị điện và điện tử không được xử lý
như các chất thải thành phố không được phân
loại và phải được thu tách biệt. Vui lòng liên
hệ với nhà sản xuất hay một công ty xử lý chất
thải được uỷ quyền để xử lý thiết bị của bạn
theo các nguyên tắc địa phương).
Dấu hiệu này cho biết sản phẩm là một thiết bị
phát ra tia laser. Sản phẩm này tuân thủ với
EN(IEC) 60601-2-22 và hoạt động ở một tần
số xung lập lại.
NOTE

Cho biết các mục quan trọng cần ghi chú trong
suốt quá trình sử dụng hệ thống.
Chứng nhận CE.
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Nhà sản xuất.

Ngày sản xuất.

Đại diện được uỷ quyền ở cộng đồng châu Âu.

Dấu hiệu này có nghĩa là cấm đẩy hệ thống.
(ISO 7010-P017).
Dấu hiệu này có nghĩa là cấm dẫm chân lên hệ
thống. (ISO 7010-P019).
Dấu hiệu này có nghĩa là cấm ngồi lên hệ
thống. (ISO 7010-P018).
Việc sử dụng điện thoại di động hay các thiết
bị tương tự không được phép trong lúc laser
đang hoạt động.
Do nguy cơ tiềm năng gây nhiễu từ các bức xạ
từ trường trong lúc hệ thống laser đang hoạt
động, những người có sử dụng máy tạo nhịp
tim không nên có mặt trong phòng điều trị. Phụ
nữ mang thai cũng không nên có mặt trong
phòng laser trong lúc máy đang hoạt động.

CẢNH BÁO
Vận hành và/hay thao tác không đúng với hệ thống laser theo
cách không tuân theo với các hướng dẫn được nêu ra trong
quyển này có thể dẫn đến các thương tổn nghiêm trọng cho cả
máy và người sử dụng.
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Chương 2. Các Đề Phòng Tính An Toàn
2.1 Tổng Quan
Chương này cung cấp các mục cơ bản về tính an toàn và đề phòng về hệ thống
phát tia laser. Các mục cũng sẽ nhằm thông báo người sử dụng tính an toàn về
điện và các đặc trưng về chùm tia laser của hệ thống.
Tất cả mọi người tham gia vận hành sử dụng hệ thống laser HOLLYWOOD
SPECTRA nên hiểu biết tất cả các nguy hiểm tiềm năng và các nguyên tắc an
toàn của hệ thống. Không nên sử dụng hệ thống nếu chưa có đầy đủ kiến thức
và chưa được huấn luyện. Người vận hành máy hay nhân viên nên thông báo
cho bệnh nhân về các đề phòng trước khi điều trị.

Hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA được thiết kế để đảm bảo tính
an toàn tối ưu cho người sử dụng, nhân viên và bệnh nhân và được trang
bị với hệ thống an toàn được mô tả dưới đây:
1.

Hệ thống này sử dụng 125V/25A hay 250V/15A để bảo vệ máy từ
các biến cố có thể của dòng điện và điện thế. Phương pháp Điện thế
rất thấp an toàn (SELV) được sử dụng trong hệ thống này. Cầu chì
được lắp đặt ở vùng bên trong của hệ thống laser giúp ngăn chặn một
cách thành công sự tăng năng công suất không mong muốn.

2.

Khởi động hệ thống thành công bằng cách xoay chìa khoá đặt trên pa
nô phía trước, các bộ phận liên quan đến tính an toàn của laser sẽ
hoạt động trong chế độ an toàn.

3.

Hệ thống tự động vận hành ở chế độ giám sát, kiểm soát liên tục toàn
bộ tiến trình để thông báo cho người sử dụng tình trạng an toàn của
hệ thống.

4.

Phần mềm được lắp đặt trong hệ thống laser sẽ ngăn chặn bất kỳ bức
xạ tia laser nào ngay lập tức sau khi xảy ra lỗi. Một báo lỗi sẽ được
hiển thị để thông báo cho người sử dụng máy.

5.

Hệ thống HOLLYWOOD SPECTRA laser nhận diện tự động các
kích thước điểm của tay cầm điều trị và hiêy3n thị thông tin trên màn
hình cảm ứng LCD.
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6.

Hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA cảm nhận kích thước
điểm của tay cầm điều trị và hiển thị trên pa nô kiểm soát.

7.

Một khoá liên động từ xa sẽ tạm dừng hoạt động của hệ thống khi
không có ổ cắm điện được kết nối với khoá liên động. Để lắp đặt một
hệ thống khoá liên động vào một vị trí, xin vui lòng liên hệ bộ phận
chăm sóc khách hàng của Lutronic.

8.

Ở trạng thái “Ready” chùm tia laser chỉ phát ra khi nhấn bàn đạp.

NGUY HIỂM
Hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA tuân thủ theo Luật liên
bang Hoa Kỳ (21. CFR 1040.10 và 1040.11) của CDRH được quản
lý bởi FDA Hoa Kỳ. Về các tiêu chuẩn CDRH hệ thống laser
HOLLYWOOD SPECTRA được cho là CLASS IV. Đây là loại mạnh
nhất của laser được sử dụng cho các chỉ định y khoa và cần đề
phòng nhiều hơn khi sử dụng hệ thống này.
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2.2 Tính An Toàn Của Phòng Điều Trị
Trước khi thực hiện tiến trình điều trị, người vận hành máy và nhân viên
sử dụng hệ thống laser nên kiểm tra các mục sau:
1.

Tất cả các dấu hiệu cảnh báo nên được gắn vào cửa ra vào của phòng
điều trị. Các tín hiệu cảnh báo được cung cấp bởi Lutronic. Bất kỳ
dấu hiệu bỏ xót nào nên được thay thế trước khi lắp đặt và vận hành
hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA. (Hình 2.1)

Hình 2.1 Dấu hiệu cảnh báo cho sự bức xạ chùm tia laser

2.

Tiếp cận phòng điều trị nên hạn chế chỉ dành chủ yếu cho nhân viên
điều trị, những người được huấn luyện về các đề phòng tính an toàn.

3.

Tất cả nhân viên có mặt trong suốt tiến trình điều trị nên hiểu rõ các
chi tiết kỹ thuật của hệ thống. Nếu cần thiết, tất cả nhân viên nên có
thể làm ngưng hoạt động laser trong trường hợp khẩn cấp.

4.

Không có các vật dụng phản chiếu nguy hiểm (như là gương, kim
loại) được phép sử dụng trong phòng điều trị.

5.

Trong suốt tiến trình điều trị tất cả mọi người đều phải đeo kính bảo
vệ mắt. Kính an toàn (L-702YGII: cho bước sóng 532nm, 1064nm/
[Tuỳ chọn] lọc LUT: cho 585nm, 650nm) được cung cấp bởi
Lutronic. Vui lòng liên hệ Lutronic để đặt hàng khi cần.

6.

Nguồn điện thông thường phải là AC0-120V hay Ac220-230V để sử
dụng và vận hành hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA một
cách an toàn.
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A

[Tuỳ chọn]
585/650 nm

B

Hình 2.2 Kính an toàn laser
cho Bác sỹ (A)/ cho Bệnh nhân (B)

NGUY HIỂM
Hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA sử dụng ánh sáng nhìn
thấy (700nm hay thấp hơn) và gần chùm tia laser hồng ngoại
(700nm hay cao hơn) không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tất
cả mọi người trong phòng điều trị phải đeo kính bảo vệ an toàn
mắt trong suốt tiến trình điều trị. Tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng
laser có thể dẫn đến thương tổn nghiêm trọng bao gồm mất thị
lực. Kính bảo vệ mặt đối với chùm tia laser. Kính bảo vệ nên tuân
theo tiêu chuẩn ANSI. Bảo vệ mắt không đúng cách hay không đầy
đủ có thể gây thương tổn mắt. Ngay cả khi đeo kính bảo vệ mắt,
tất cả người sử dụng laser phải cẩn thận với nguy cơ vốn có khi
làm việc với hệ thống laser.
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2.3 Các Đề Phòng Chung cho Người Sử Dụng, Nhân Viên và Bệnh Nhân
2.3.1 Các mục đề phòng đối với tay cầm điều trị trước khi điều trị
Tay cầm điều trị phải được vệ sinh sạch trước mỗi tiến trình. Trong
suốt quá trình bảo trì, cách bảo trì nên được xem xét trước khi vệ sinh
tay cầm điều trị. Bất kỳ vật lạ nào trên kính bên trong và đầu tay cầm
điều trị nên được loại bỏ bằng cách sử dụng cồn 90% hay cao hơn để
duy trì mức năng lượng đúng. Tham khảo Chương 6
Ngay cả khi đeo kính an toàn bảo vệ mắt, việc nhìn trực tiếp vào
khẩu độ laser của tay cầm điều trị có thể gây nguy hiểm cho mắt.

2.3.2 Các mục đề phòng khi di chuyển laser trong phòng điều trị
Hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA nặng khoảng 84.7 Kg,
Thao tác di chuyển sai với hệ thống có thể làm hỏng hóc bên trong
và bên ngoài hệ thống, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt
động của máy.
Không được cố gắng di chuyển thiết bị trong lúc đang giữ cánh tay
cầm có khớp nối và/ hay tay cầm điều trị. Cố gắng làm như vậy sẽ
phá vỡ trung tâm của khối và có thể làm cho thiết bị rơi ra dẫn đến
hư hỏng hệ thống và thương tổn người xung quanh.

2.3.3 Thận trọng khi thay thế tay cầm
Khi sử dụng tay cầm cho các mục đích khác với bắn laser trong suốt
tiến trình điều trị, đảm bảo không nhấn bàn đạp điều khiển. Dạng
thao tác này hay thay thế tay cầm điều trị đòi hỏi là tay cầm vẫn ở vị
trí thắng đứng và luôn trong vị trí an toàn.
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2.4 Thận Trọng Các Nguy Hiểm Điện
Hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA là một thiết bị sử dụng
nguồn điện thế AC0-120V hay AC 220-230V và vì vậy bao gồm các
thành phần điện thế cao. Tháo gỡ nắp bảo vệ thân máy chính có thể
dẫn đến nguy cơ cao về sốc điện nghiêm trọng.
Không cố gắng tháo rời thiết bị này. Các nhân viên không phải là
những người được huấn luyện và được uỷ quyền bới Lutronic thì
không được phép tháo ráp thiết bị này.
Một lượng điện có thễ vẫn còn trong các thành phần điện của Hệ
thống laser HOLLYWOOD SPECTRA sau khi chặn nguồn cung cấp
điện. Các nhân viên không phải là những người được huấn luyện và
được uỷ quyền bới Lutronic thì không được phép tháo ráp thiết bị
này hay kiểm tra các thành phần bên trong, bởi vì có thể không được
bảo hành.
Không cho phép bất kỳ chất lỏng nào xâm nhập vào thân chính của
hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA. Điều này có thể gây ra
sốc điện.
Chỉ sử dụng dây cáp nguồn với các chấu cấm có tiếp đất được cung
cấp bởi Lutronic. Nếu dây cáp nguồnn bị hư hỏng hay mòn, liên hệ
với Lutronic để thay thế dây cáp mới. Không cố sử dụng hay vận
hành hệ thống với các loại dây cáp kém phẩm chất.
Người sử dụng không nên vệ sinh tay cầm điều trị hay sữa chữa thiết
bị này trong lúc nguồn điện đang cung cấp cho hệ thống.

CẢNH BÁO
Các nhân sự không phải là các kỹ sư của hãng Lutronic không
nên thử tháo gỡ nắp bao phủ hệ thống bên ngoài hay tháo ráp hệ
thống. Có thể tiếp xúc với chùm tia laser nguy hiểm, điện thế cao
hay có thể xảy ra dòng điện do hệ thống phát sinh.
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2.5 Bảo Vệ Mắt
Hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA tạo ra các tia ánh sáng gần
hồng ngoại không thể nhìn thấy bằng mắt thường và các tia nhìn thấy.
Người sử dụng và bệnh nhân phải luôn đeo kính an toàn. Để mắt tiếp xúc
với ánh sáng laser trong quá trình điều trị có thể dẫn đến các thương tổn
nghiêm trọng hay mù.
Tất cả nhân viên tham gia điều trị phải đeo kính bảo vệ mắt từ các chùm
taia laser 1064nm và 532nm (độ quang học từ 5 trở lên) hay các kính bảo
vệ mắt từ các bước sóng 585nm và 650nm (độ quang học từ 5 trở lên)
hay các loại kính với phần bảo vệ tuân theo tiêu chuẩn ANSI. Các kính
đơn giản làm bằng thuỷ tinh không có bất kỳ tính năng an toàn có thể bị
xâm nhập bởi chùm tia laser.
Chùm tia laser có thể phản chiếu qua các mặt phẳng nhẵn như các dụng
cụ phẫu thuật. Vì vậy tất các các dụng cuj5 không liên quan đến tiến
trình điều trị nên được cất gữ ở nơi an toàn trước khi thực hiện điều trị.
Một tia trực tiếp hay tung toé của cácc bước sóng 532nm, 585nm,
650nm và 1064nm có thể làm thương tổn không hồi phục đến võng mạc
khi ánh sáng tiếp xúc trực tiếp với mắt.
Ngay cả khi đeo kính bảo vệ mắt, mọi người đều không nên nhìn trực
tiếp vào khẩu độ laser của tay cầm điều trị khi máy đang mở.
Bệnh nhân cũng cần đeo kính bảo vệ mắt đúng loại.
Trước khi sử dụng kính bảo vệ mắt, hãy kiểm tra xem có bị hỏng hóc
hay trầy xướt, và nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy thay thế bằng kính mới
cùng loại.

NGUY HIỂM
Không bao giờ được nhìn trực tiếp vào trong khẩu độ laser của
tay cầm điều trị khi máy đang mở, vì có thể dẫn đến thương tổn
mắt nghiêm trọng và/hay mù loà ngay cả khi đang đeo kính bảo vệ
mắt. Không bao giờ được phép hướng chùm tia laser đến bất kỳ
vật dụng nào khác ngoại trừ mô đích điều trị cần thiết. Bất kể màu
sắc ánh sáng là gì, chùm tia laser được phản chiếu từ bề mặt có
thể làm hư hỏng bất cứ lúc nào.
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2.6 Các Đề Phòng Đối Với Nguy Hiểm Cháy Nổ
Laser có thể làm nóng chảy đa số các vật liệu không phải là kim loại
Các dạng khác nhau của tấm phủ và áo choàng thường được sử dụng
trong tiến trình điều trị nên được làm bằng các vật liệu chống cháy.
Tránh sử dụng các vật liệu bị bão hoà với oxygen.
Đặc biệt cẩn thận khi sử dụng chùm tia laser gần với các vật liệu dễ cháy
nổ. Ví dụ, nếu chùm tia laser bắn vào chất gây mê, các loại khí như là
NO hay O2, hay các vật liệu dễ cháy như cồn hay gòn, có thể gây ra tình
trạng cháy nổ.
Trước khi sử dụng laser, đám bảo tất các dung môi, chất dính và các
dung dịch vệ sinh hoàn toàn được làm bay hơi.
Một bình chữa cháy nên được đặt gần máy laser.
Không bao giờ được vận hành máy laser trong lúc máy đang có tấm phủ
bên ngoài.

NGUY HIỂM
Người vận hành máy nên đặc biệt cẩn thận khi sử dụng chùm tia
laser gần các vật liệu dễ gây cháy nổ. Ví dụ, nếu chùm tia laser bắn
vào chất gây mê, các loại khí như là NO hay O2, hay các vật liệu
dễ cháy như cồn hay gòn, có thể gây ra tình trạng cháy nổ.

CẢNH BÁO
Người sử dụng không được hướng chùm tia laser vào bất kỳ đồ
vật nào mà chỉ hướng vào vùng da cần điều trị. Điều này có thể
dẫn đến làm nóng chảy các đồ vật.
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2.7 Hệ Thống An Toàn Cho Laser HOLLYWOOD SPECTRA
Hệ thống bao gồm các thiết bị an toàn hoàn toàn tuân theo các tiêu chuẩn quốc
tế để đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng máy, nhân viên và bệnh nhân.

2.7.1 Công tắc chìa khoá
Hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA có thể được tắt mở qua một
chìa khoá hệ thống được cấp bởi Lutronic.
Để ngăn ngừa những người không được phép sử dụng máy, chỉa khoá
nên tháo ra từ ổ công tắt và cất giữ ở một vị trí an toàn sau khi thực hiện
tiến trình điều trị.
Sử dụng chìa khoá bao gồm hai bước. Chìa khoá được xoay từ vị trí OFF
sang vị trí ON và ngược lại.

Chìa khoá OFF
Tình trạng:
Cắt nguồn điện.

Chìa khoá ON
Tình trạng:
Mở nguồn điện.

Hình 2.3. Vị Trí Chìa Khoá

THẬN TRỌNG
Chỉ có nhân viên được phép và được huấn luyện mới được sử
dụng hệ thống laser. Để ngăn ngừa những người không được
phép sử dụng máy, chỉa khoá nên tháo ra từ ổ công tắt và cất giữ
ở một vị trí an toàn sau khi thực hiện tiến trình điều trị.
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2.7.2 Nút Dừng Khẩn Cấp
Trong trường hợp khẩn cấp, sự phát tia laser
có thể được dừng lại ngay lập tức bằng cách
ấn nút dừng khẩn cấp.
Để hoạt động trở lại, xoay nút theo chiều kim
đồng hồ (theo hướng mũi tên) cho đến khi
nút nhảy lên lại và làm theo các tiến trình
thông thường. Xem chương 5 về tiến trình
khởi động máy. Xoay chìa khoá về vị trí 0 để
cắt nguồn điện và sau đó làm theo tiến trình
khởi động máy thông thường.

Hình 2.4 Nút dừng
khẩn cấp

Nút dừng khẩyn cấp này không nên sử dụng như một phần của tiến trình vận
hành máy bình thường. Bởi vì có thể dẫn đến hỏng hóc điện trong hệ thống.
Luôn sử dụng chìa khoá để tắt mở hệ thống trong các tình huống bình thường.

2.7.3 Âm Thanh Và Tín Hiệu Cảnh Báo Khi Phát Tia Laser
Khi laser phát ra bằng cách ấn bàn đạp, màu của nút biểu hiện tình trạng máy
chuyển sang màu vàng cam. Và phía dưới nút có chữ “Lasing” nhấp nháy để
cảnh báo người sử dụng về laser đang phát tia.
Ấn nút sẵng sàn sẽ báo một âm thanh báo động trong 5 giây để tất cả mọi
người biết rằng hệ thống sẵn sàng phát tia laser.

2.7.4. Khoá Liên Động Từ Xa
Khi một khoá liên động gắn vào ổ cấm được đặt phía sau máy, mạch điện sẽ
đóng và hệ thống có thể bắt đầu vận hành bình thường. Nếu khoá liên động
không được gắn vào bộ kết nối, hệ thống sẽ không hoạt động.
Bạn có thể lắp đặt một máy khoá liên động từ xa vào cửa của phòng điều trị
để dừng hệ thống ngay lập tức nếu có người đi vào phòng trong lúc đang
điều trị.

Hình 2.5 Khoá Liên Động
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2.7.5 Khoá Liên Động Ở Cửa Ra Vào
Khoá liên động ở cửa ra vào được đặt phần trên phía sau của máy giúp dừng
hoạt động nếu pa nô phía sau bị để mở.
Nếu pa nô phía sau trong lúc máy đang hoạt động, hệ thống sẽ dừng hoạt
động ngay lập tức và xuất hiện một thông báo lỗi.
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2.8 Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Nguồn Điện Sử Dụng Cho Hệ Thống
Laser HOLLYWOOD SPECTRA
Hệ thống tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế sau đây đáp ứng tính an toàn cho bác
sỹ và bệnh nhân.
Tiêu chuẩn/
Nguyên tác

Chuẩn độ

93/42/EEC
Khi được điều chỉnh Hướng dẫn về thiết bị y khoa
bởi 2007/47/EC
Thiết bị điện y khoa
IEC 60601-1
Phần 1: Các yêu cầu chung cho tính an toàn
Thiết bị điện y khoa
IEC 60601-1-2
Phần 1-2: Các yêu cầu chung cho tính an toàn
- Tiêu chuẩn phụ: tính tương thích
EN 60601-1-2
điện từ trường - yêu cầu và kiểm tra

Phê chuẩn
2007
2012
2014
2015

IEC 60601-1-6

Thiết bị điện y khoa - Phần 1-6 Các yêu cầu
chung cho tính an toàn cơ bản và hoạt động
thiết yếu - Tiêu chuẩn phụ: Khả băng sử dụng

2013

IEC 60601-2-22

Thiết bị điện y khoa - Phần 2: các yêu cầu cụ thể
về tính an toàn của các thiết bị chẩn đoán và trị
liệu laser

2012

IEC 60825-1

Tính an toàn các thiết bị laser Phần 1: Phân loại
thiết bị, các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

2014

EN ISO 14971
EN 62304
IEC 62366
EN ISO 10993-1
EN ISO 15223-1
EN1041
21CFR/FDA

Thiết bị y khoa – Áp dụng phương pháp quản lý
rủi ro đối với thiết bị y khoa
Phần mềm thiết bị y khoa – Các xử lý chu kỳ
tuổi thọ phần mềm
Thiết bị y khoa – Áp dụng khả năng sử dụng kỹ
thuật cho thiết bị y khoa
Đánh giá sinh học các thiết bị y khoa – Phần 1:
Đánh giá và kiểm tra trong một tiến trình quản
lý rủi ro
Các dấu hiệu biểu đồ cho việc sử dụng nhãn của
thiết bị y khoa
Thông tin được cung cấp bởi nhà sản xuất thiết
bị y khoa
Các tiêu chuẩn vận hành của liên bang Hoa Kỳ
21CFR 1040.10 và 1040.11 đối với các thiết bị
laser loại IV

2012
2006
2007+A1:2014
2009/AC:2010
2016
2008
-

MFDS

Tiêu chuẩn kiểm tra tính an toàn các sóng điện
từ đối với thiết bị y khoa

-

MFDS

Tiêu chuẩn kiểm tra tính an toàn về điện/ cơ học
đối với thiết bị y khoa

-
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2.9 Các Nhãn An Toàn Của Hệ Thống Laser HOLLYWOOD SPECTRA
Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế và trong nước, các dạng khác nhau của nhãn
an toàn và thông tin hệ thống được dán vào các vị trích thích hợp.

CHÚ Ý
Các bác sỹ và nhân viên nên nắm rõ các vị trí và ý nghĩa của tất cả các nhãn an
toàn được dán vào máy.

Side

Hình 2.6 Vị trí các nhãn ở phía trước máy
2.9.1 Nhãn thận trọng của Nút dừng khẩn cấp
Nút dừng khẩn cấp được sử dụng để ngừng ngay lập tức thiết bị lasr trong
trường hợp khẩn cấp. Nhãn được dán bên cạnh nút dừng khẩn cấp phía
trước máy.

Hình 2.7. Nhãn thận trọng của Nút dừng khẩn cấp
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2.9.2 Nhãn chú ý đối với gắn dây cáp tay cầm điều trị
Nhãn thông báo người sử dụng cách đúng để gắn dây cáp tay cầm vào ổ cấm
được lắp đặt trên cổng cánh tay để ngăn ngừa không kết nối.

Hình 2.8 Nhãn chú ý khi gắn dây cáp tay cầm điều trị
2.9.3 Nhãn chú ý khi châm nước làm mát
Nhãn hướng dẫn người sử dụng làm đầy bình nước, vì vậy việc châm nước có
thể được thực hiện một cách đúng và độc lập.

Hình 2.9 Nhãn chú ý châm nước làm mát
2.9.4 Nhãn cảnh báo khi sử dụng treo
Nhãn báo rằng bộ phận treo bàn đạp không nên được sử dụng để di chuyển
máy bởi vì nâng hệ thống lên có thể làm cho hệ thống hỏng hóc khi vận hành.

Hình 2.10 Nhãn cảnh báo sử dụng bộ phận treo bàn đạp
2.9.5 Nhãn nguy hiểm về đường phát tia laser
Nhãn cho biết sự phát chùm tia laser và đường đi của chùm tia.

Hình 2.11 Nhãn nguy hiểm về đường phát chùm tia laser
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2.9.6 Nhãn cảnh báo đối với sốc điện
Nhãn cảnh báo sốc điện và tiếp xúc với điện thế cao trong trường hợp pa nô bị
mở ra hay tháo rời. Chỉ có nhân viên được uỷ quyền và huấn luyện mới có thể
được phép mở hay tháo phần vỏ máy.

Hình 2.12 nhãn cảnh báo sốc điện
2.9.7 Nhãn điều kiện bảo quản
Nhãn báo điều kiện bảo quản thiết bị laser HOLLYWOOD SPECTRA.

Hình 2.13 Nhãn điều kiện bảo quản
2.9.8 Nhãn nguy hiểm về bộc trần laser
Nhãn cảnh báo cho biết rằng mắt hay da không nên tiếp xúc trực tiếp với laser
hay các tia laser tung toé bởi vì có thể gây ra thương tổn mắt nghiêm trọng.
Hình 2.15 Nhãn được dán ở khung bên trong dưới phần vỏ máy.

Hình 2.14 Nhãn nguy hiểm bộc trần laser

Hình 2.15 Nhãn nguy hiểm bộc trần laser
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2.9.9 Nhãn nguy hiểm về đầu ra bức xạ laser
Nhãn này nhận diện loại chùm tia laser (CLASS IV). Nhãn cho biết thông tin
đầu ra laser, như là, thời gian bức xạ của các xung tối đa, các mục nguy hiểm
đối với bước sóng và phương tiện phát về tính an toàn.

Hình 2.16 Nhãn nguy hiểm đầu ra bức xạ laser
2.9.10 Nhãn thận trọng về tháo rời hệ thống laser
Nhãn thận trọng cho biết rằng mở hay tháo rời hệ thống bởi các nhân viên khác
không phải kỹ sư của hãng Lutronic thì hoàn toàn bị cấm.

Hình 2.17. Nhãn chú ý về tháo rời hệ thống
2.9.11 Nhãn khoá liên động từ xa
Nhãn này cho biết sự phát tia laser chỉ được thực hiện nếu khi khoá liên động
nằm trong ổ cắm.

Hình 2.18 Nhãn Khoá liên động từ xa
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2.9.12 Nhãn bàn đạp
Nhãn này cho biết sự phát tia laser chỉ được thực hiện nếu ấn bàn đạp.

Hình 2.19. Nhãn bàn đạp
2.9.13 Nhãn tiếp đất
Dấu hiệu này cho biết rằng thiết bị này thông qua pha tiếp đất tuân theo các
nguyên tắc bảo vệ đối với sốc điện.

Hình 2.20 Nhãn tiếp đất
2.9.14 Nhãn tên
Nhãn cho biết tên thiết bị, tên model, loại laser và các chi tiết kỹ thuật điện
khác của hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA.

Hình 2.21. Nhãn tên
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2.9.15 Nhãn khẩu độ laser
Nhãn cho biết vị trí của khẩu độ laser.

Hình 2.22 Nhãn khẩu độ laser
2.9.16 Nhãn Mở / Tắt máy
Nhãn này cho biết hướng mở, tắt của công tắt chìa khoá.

Hình 2.23 Nhãn Mở / Tắt
2.9.17 Nhãn tiếp đất bảo vệ
Nhãn này cho biết đầu tiếp đất bảo vệ.

Hình 2.24. Nhãn tiếp đất bảo vệ
2.9.18 Nhãn cấm đẩy
Nhãn này cho biết rằng không được đẩy hệ thống và cần chú ý đặc biệt khi di
chuyển hệ thống.

Hình 2.25 Nhãn cấm đẩy hệ thống
2.9.19 Nhãn cấm ngồi
Dấu hiệu này cho biết không được ngồi lên hệ thống.

Hình 2.26 Nhãn cấm ngồi
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2.9.20 Nhãn cấm dẫm lên
Nhãn này cho biết không được dẫm lên hệ thống.

Hình 2.27 Nhãn cấm dẫm lên
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Hình 2.28 Vị trí các nhãn phía sau máy

THẬN TRỌNG
Sử dụng các kiểm soát hay các điều chỉnh hay thực hiện tiến
trình khác không được nêu trong quyển hướng dẫn sử dụng này
có thể dẫn đến tiếp xúc với bức xạ nguy hiểm.
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Chương 3. Mô Tả Hệ Thống
3.1 Tổng Quan
Chương này cung cấp mô tả tổng quát của hệ thống laser HOLLYWOOD
SPECTRA , bao gồm các thành phần chính của máy, kiểm soát hệ thống và
các thông số kỹ thuật.

3.2 Thông Số Kỹ Thuật Hệ Thống
Hiệu Năng
Bước sóng laser
Phương tiện truyền
Phương pháp truyền laser
Chùm tia dẫn
Chế độ 1064
(chế độ Q-Swicth)
Chế độ 1064-Q-PTP
Chế độ 1064-Q-3
Chế độ 1064-Q-4
Năng Lượng
Spectra mode
Xung
(1064nm)
Chế độ 532
(Q-Switch)
Chế độ 585
Chế độ 650
Chế độ 1064, 1064 QPTP, 532, 585, 650
Độ Rộng
Chế độ 1064-Q-3,
Xung
1064 Q-4
Chế độ Spectra
Tốc Độ Xung Lập Lại

Phân Loại

Loại CDRH
Loại MDD
Loại phụ kiện được ứng dụng

Loại FDA
Zoom
Tay Cầm
[Tuỳ Chọn]

Tay cầm vi điểm

Chi Tiết Kỹ Thuật Hệ Thống
1064/532/585/650nm
Q-Switched Nd:YAG laser
Cánh tay cầm có khớp nối
Diode laser (655nm/Đỏ)
Tối đa. 1200mJ
Tối đa. 1400mJ
Tối đa. 1400mJ
Tối đa. 1400mJ
Tối đa. 1500mJ
Tối đa. 400mJ
Tối đa. 250mJ
Tối đa. 150mJ
5 ~ 10 ns
10 ~ 20 ns
190 micro giây
S1, 1, 2, 5, 8, 10 (Hz)
Loại IV
Loại Iib
B
Loại II
1~7mm(1064mnm)/0.8~6mm(532nm)
6 x 6 (mm)

8mm-Zoom-Collimated 3~8mm(1064nm)/2.6~6.9mm(532nm)

Các điểm hội tụ kép 4~8mm(1064nm)/3.4~6.9 mm(532nm)
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2mm-SD585

2mm

5mm-SD585

5mm

2mm-SD650
Hệ Thống Làm Mát

2mm
Khí + Nước làm mát

Độ Quang Học Kính Bảo Vệ Mắt

>5 at 1064, 532, 650, 585nm

Màn Hình Hiển Thị

Màn hình cảnm ứng LCD 8-inch

Phân Loại Điện

Pha đơn AC100~120V
hay AC220~230V
(Cầu chì 125V/25A hay 250V/15A)
50/60Hz, Công suất tiêu thụ: 1.7kVA
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3.3 Các thành phần của hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA
Hệ thống bao gồm 3 thành phần chính.
Thân máy chính – Kích thước (mm): Rộng 295 x Dài 656 x Cao 1642
Tay cầm điều trị
Bàn đạp

Cánh tay cầm
có khớp nối

Tay cầm điều trị
Hộp cất giữ
các tay cầm điều trị

Pa nô
điều khiển
Tay cầm
để chuyển máy

Bàn đạp điều khiển
Công tắt chìa khoá
Nút dừng khẩn cấp

Bánh xe
Hình 3.1 Các thành phần chính của hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA
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3.3.1 Thân máy chính của hệ thống
Thân máy chính của hệ thống là phần chủ yếu cho sự vận hành của máy. Bao
gồm các thànnh phần và mô đun cần thiết để kiểm soát và hoạt động của
laser. Thân máy chính được tổ chức như sau.
Chức Năng

Thành Phần
Mô Đun
Kiểm Soát
Hệ Thống

Bao gồm công tắt chìa khoá và nút dừng khẩn
cấp kiểm soát toàn b65 hoạt động của máy.
Mô đun kiểm soát Mô đun kiểm soát nhân
các tìn hiệu đầu vào từ các mô đun khác và
gửi các tín hiệu đầu ra để điều hành hoạt động
của máy.

Cung Cấp Điện

Đổi nguồn điện sử dụng thông thường
(AC100-120V hay AC220-230V) đến mức độ
công suất điện mà hệ thống cần và cung cấp
cho mỗi mô đun.

Mô Đun Laser

Phát ra chùm tia laser của mỗi bước sóng
1064nm và 532nm.

Pa Nô Điều Khiển

Hiển thị các thông tin của tình trạng hiện tại
và giá trị của các thông số. Chức năng của mỗi
nút được giải thích chi tiết ở Chương 5.

Tay Cầm
Điều Khiển Máy
Và Các Bánh Xe

Bốn bánh xe có thể di chuyển tất cả bốn
hướng. Tay cầm có thể được sử dụng dễ dàng
để di chuyển và hướng các bánh xe. Hai bánh
xe trước có thêm hệ thống khoá cho phép
người sử dụng cố định máy một chổ một cách
an toàn.
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3.3.2 Tay cầm điều trị & Cánh tay có khớp nối

Cánh tay
có khớp nối

Tay cầm 8mm-Zoom-Collimated

Tay cầm
điều trị

Tay cầm Zoom

Tay cầm 2mm-SD585

Tay cầm vi điểm

Tay cầm Gold Toning (5mm-SD585)

Tay cầm điều trị điểm hội tụ kép

Tay cầm 2mm-SD650

Hình 3.2 Cánh tay cầm có khớp nối và các tay cầm điều trị
Hệ thống phát chùm tia bắt đầu tại gọng phía sau. Ở đây, chùm tia laser
hồng ngoại và nhìn thấy thoát ra hệ thống quang của laser. Chùm tia laser
sau đó đi vào cánh tay có khớp nối và 7 gương được gắn bên trong cánh
tay phản chiếu và phát chùm tia.
Cánh tay có khớp nối bao gồm một hệ thống chùm tia dẫn với bước sóng
655nm để cho biết vị trí phần đầu tay cầm điều trị đang hướng đến vùng
điều trị.
Các tay cầm có thể được thay đổi một cách dễ dàng trên cánh tay có khớp
nối của laser và phụ thuộc vào mục đích điều trị. Đầu tay cầm điều trị nên
được thay thế trướcmỗi lần điều trị để tránh nhiễm trùng giữa các bệnh
nhân và giữa các lần điều trị.
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3.3.3 Bàn đạp và Lối vào hệ thống
Ổ khoá liên động

Tiếp đất
bên ngoài

Công tắt điện chính

Ổ cắm
công tắt bàn đạp

Dây cáp nguồn

Hình 3.3 Bàn đạp và Lối vào hệ thống
Bàn đạp được thiết kế với phần bao phủ bằng kim loại để đáp ứng sự chắc
chắn, trọng lượng và tính an toàn để ngăn ngừa các sự cố không mong
muốn theo tiêu chuẩn quốc tế IEC60601-2-22.
Bàn đạp nên được kết nối với ổ cắm bàn đạp được đặt trên hệ thống các
cổng vào phía sau máy.
Khi nút Ready được nhấn, bàn đạp sau đó kiểm soát sự phát ra chùm tia
laser. Chùm tia laser sẽ được phát ra từ tay cầm điều trị ngay khi bàn đạp
được ấn xuống. Bộ kiểm soát nhỏ liên tục kiểm soát công tắt bàn đạp để
đảm bảo rằng laser chỉ phát ra khi ấn bàn đạp xuống. Nếu bàn đạp không
kết nối với hệ thống thân máy chính, chùm tia laser sẽ không phát ra.

CHÚ Ý
Khi di chuyển hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA, bàn đạp
phải được tháo ra từ hệ thống. Điều này sẽ ngăn ngừa hư hỏng
nghiêm trọng đến bộ phận kết nối hay ngắt kết nối từ hệ thống dây
điện trong công tắt bàn đạp.
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3.4 Phần Mềm Hệ Thống
Phần mềm được lắp đặt trong hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA cung
cấp môi trường tối ưu cho điều trị lâm sàng. Phần mềm được lên chương trình
cho các mục đích sau:
Chọn lựa và ứng dụng các thông số điều trị tối ưu cho từng bệnh nhân.
Kiểm soát chính xác hệ thống điều khiển của laser HOLLYWOOD
SPECTRA.
Khả năng kiểm soát một cách kiên định hệ thống để đảm bảo tính an
toàn cho bác sỹ, nhân viên và bệnh nhân.
Phát ra một lượng đúng của bức xạ laser bằng cách kiểm tra đầu ra biến
thiên của chùm tia laser khi sử dụng.
Màn hình khởi đầu trên pa nô kiểm soát lưu trữ trạng thái của màn hình
xuất hiện gần nhất, vì vậy thông tin pa nô có thể xuất hiện khác nhau
mỗi lần hệ thống khởi động.
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Chương 4. Lắp Đặt
4.1 Tổng Quan
Chương 4 mô tả phương pháp lắp đặt của hệ thống laser HOLLYWOOD
SPECTRA cũng như môi trường tối ưu cho việc sử dụng máy này. Chỉ có nhân
viên được uỷ quyền hay được huấn luyện bởi Lutronic mới có thể di chuyển
hay lắp đặt hệ thống.

4.2 Danh Sách Các Thành Phần Lắp Đặt
Trước khi lắp đặt hệ thống kiểm tra danh sách các thành phần lắp đặt
dưới đây.
Thành Phần

Số Lượng

Thân máy laser HOLLYWOOD SPECTRA
(bao gồm cánh tay có khớp nối)

1

Tay cầm Zoom 8mm (dạng đầu: dạng Stick,
[tuỳ chọn] dạng Semicircle)

1

[Tuỳ chọn] tay cầm Zoom (dạng đầu: dạng
Stick, [tuỳ chọn] dạng Semicircle)

1

[Tuỳ chọn] 2mm-SD585

1

[Tuỳ chọn] 5mm-SD585

1

[Tuỳ chọn] 2mm-SD650

1

[Tuỳ chọn] tay cầm vi điểm

1

[Tuỳ chọn] tay cầm điểm hội tụ kép

1

Chìa khoá hệ thống

1

Bàn đạp

1

Khóa liên động

1

Biến cảnh báo bức xạ laser (Cho phòng điều trị)

1

Kính bảo vệ mắt bác sỹ

1

Kính bảo vệ mắt bệnh nhân

1

Hướng dẫn sử dụng

1

Phễu và ống dẫn (để châm nước)
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4.3 Điều Kiện Lắp Đặt
4.3.1 Yếu cầu không gian
Toàn bộ không gian của hệ thống được biểu thị trong hình 4.1. Để duy trì công
suất làm việc tối ưu, không gian xung quanh được chỉ định dưới đây nên áp
dụng khi lắp đặt hệ thống.
Trước khi lắp đặt, đảm bảo trước tiên khảo sát và cân nhắc sự thích
đáng của không gian và vị trí dự định.
Mỗi bên thẳng đứng của hệ thống nên có khoảng cách tối thiểu là 30cm
so với tường.
Khoảng cách tối đa được khuyến cáo khi đặt laser gần hay bên cạnh
một thiết bị y khoa khác, hay bất kỳ thiết bị khác phát sinh ra nhiệt

Hình 4.1 Kích thước của hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA
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4.3.2 Yêu cầu về nguồn điện
Nguồn điện cung cấp cho hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA nên đáp
ứng các yêu cầu sau đây để duy trì hiệu suất tối ưu và an toàn về điện.
Ổ cấm điện trên tường nên bao gồm tối thiểu hai đầu cấm và một đầu
tiếp đất.
Kiểm tra năng lượng đầu ra của ổ cắm điện trên tường. Đầu ra nên là
một pha, AC100-120V hay AC220-230V và 50/60Hz. Vui lòng xác
nhận điều kiện này trước khi kết nối với hệ thống.
Sau khi xác nhận ổ cắm tường trong phòng điều trị đáp ứng với mức
tiêu thụ năng lượng của hệ thống, người sử dụng có thể khởi động máy.
Một cầu chì 125V/25A hay 250V/15A được sử dụng để bảo vệ hệ
thống từ sự cố điện thế vượt quá mức quy định. Nếu cầu chỉ mở mạch,
liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Lutronic để được hướng
dẫn xử lý.
Để an toàn cho người sử dụng, nhân viên và bệnh nhân cũng như an
toàn điện kết nối đầu tiếp đất bên ngoài trong phòng điều trị. Liên hệ
bộ phận chăm sóc khách hàng của Lutronic để đảm bảo tiếp đất an toàn
trong suốt quá trình lắp đặt.

CẢNH BÁO
Xác nhận các yêu cầu về điện và sử dụng nguồn cung cấp điện
đúng hay một hệ thống cung cấp điện. Không tuân thủ theo các
hướng dẫn này có thể dẫn đến làm hỏng hệ thống, xảy ra sự cố
và/hay sốc điện chết người cho người sử dụng. Lắp đặt và sử
dụng hệ thống không đúng có thể làm mất hiệu lực các điều kiện
bảo hành.
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4.3.3 Các yêu cầu môi trường
Môi trường cho việc sử dụng hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA
nên đáp ứng các yêu cầu như sau:
Bầu không khí
Sử dụng hệ thống trong bầu không khí có chất ăn mòn mal5nh hay
axit có thể dẫn đến ăn mòn dây điện, các thành phần điện hay mô
đun laser.
Các hạt bụi trong không khí nên giữ ở mức tối thiểu. Các hạt bụi
thế này có thể làm hỏng hệ thống nghiêm trọng một khi chúng đi
vào các thành phần điện hay mô đun laser.
Nhiệt độ / độ ẩm tương đối / bầu không khí
Nhiệt độ tối ưu để bảo quản máy là 10-40 độ C. Nhiệt độ tối ưu để
sử dụng máy là 20-30 độ C.
Độ ẩm tương đối nên duy trì giữa 0% và 90%, và lắp đặt hệ thống
trong một vị trí thoáng khí để giữ cho độ ẩm tương đối tuỳ theo
nhiệt độ.
Khí quyển ở trong mức 80kPa – 110kPa.
Độ cao tối đa so với mặt biển: độ cao chuẩn trong gửi hàng thương mại
Nhiệt độ: -5 đến 55 độ C (23-131 độ F)
Độ ẩm tương đối:
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4.4 Lắp Đặt Hệ Thống
4.4.1 BƯỚC 1: Kết nối tay cầm điều trị
1.

Lấy tay cầm ra khỏi hộp bảo quản tay cầm

2.

Tháo lớp vỏ bảo vệ bao phủ phần cuối của cánh tay cầm có khớp nối

3.

Giữ chắc phần cuối của tay cầm. Gắn cẩn thận tay cầm đến phần tận
cùng bằng cách vặn phần cuối của cánh tay cầm cầm có khớp nối về
phía theo mũi tên biểu thị trong Hình 4.1 cho đến khi tay cầm được kết
nối chặc chẽ. Đảm bảo rằng tay cầm được siết chặc.

Hình 4.2 Kết nối tay cầm điều trị vào cánh tay có khớp
4.

Giữ đầu nối dây cáp tay cầm và đầu nối dây cáp cánh tay cầm có khớp
nối. Kiểm tra các mũi tên trên hai đầu nối theo đường thẳng và kết nối
lại với nhau như Hình 4.3.

Đầu nối dây cáp
tay cầm điều trị

Đầu nối dây cáp
cánh tay khớp nối

Hình 4.3 Kết nối tay cầm điều trị vào cánh tay cầm có khớp nối
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CHÚ Ý
Trong trường hợp việc kết nối và ngắt kết nối của dây cáp tay
cầm điều trị, người vận hành phải theo hướng dẫn dưới đây để
tránh sự nứt vỡ các bộ phận kết nối.
Khi kết nối đầu nối dây cáp tay cầm điều trị và đầu nối dây
cáp cánh tay có khớp cần giữ các phần màu đen nằm tận
cùng ở các đầu nối và kiểm tra các mũi tên trên hai
đầu nối.
Khi tách rời đầu nối dây cáp tay cầm điều trị và đầu nối
dây cáp cánh tay khớp nối cần giữ các phần kim loại
nằm ở phía trước các đầu nối và tách chúng ta một cách
nhẹ nhàng.
5.

Kết nối đầu nối dây cáp cánh tay khớp nối vào ổ cắm nằm phía trên bên
trái sau lưng của hệ thống như Hình 4.4.

Hình 4.4 Kết nối dây cáp cánh tay cầm có khớp

CHÚ Ý
Bởi vì ổ cắm dây cáp ở phía trên của máy có thể bị hư hỏng,
Không bao giờ đặt một áp lực lớn vào ổ cắm đầu nối.
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4.4.2 BƯỚC 2: Kết nối các phụ kiện
1.

Khoá liên động
Đưa khoá liên động vào trong ổ cắm của máy đặt ở phía dưới sau
lưng thân máy chính. Gắn khoá liên động vào ổ cắm, kéo phần kim
loại của khoá liên động lui về sau; một âm thanh ma sát phát ra cho
biết khoá liên động đã được gắn chặc vào hệ thống.
Khoá liên động không được thiết kế cho các dạng ổ cắm khác. Sử
dụng lực quá mạnh trong lúc cố gắng cắm khoá liên động vào một ổ
cắm không thích hợp có thể gây ra hư hỏng. Vui lòng luôn cẩn thận.

2.

Bàn đạp
Gắn đầu nối bàn đạp vào ổ cắm của mô đun năng lượng chính đặt ở
bên dưới phía sau máy. Trong lúc kéo phần kim loại của đầu nối bàn
đạp lui trở lại, gắn đầu nối vào ổ cắm; một âm thanh ma sát sẽ phát
ra cho biết rằng đầu nối bàn đạp đã gắn vào lổ cắm.
Đầu nối bàn đạp không được thiết kế để sử dụng với một dạng ổ
cắm khác. Sử dụng lực quá mạnh trong lúc cố gắng cắm bàn đạp
vào một ổ cắm không thích hợp có thể gây ra hư hỏng. Vui lòng
luôn cẩn thận.

Khoá liên động
Ổ cắm công tắt bàn đạp
Hình 4.5 Các lối vào hệ thống được kết nối

GHI CHÚ
Nếu có bất kỳ thành phần nào bị thất lạc, vui lòng báo cho Lutronic
hay nhà phân phối biết. Việc thay thế và các thành phầyn bổ sung
có thể được đặt hàng từ Lutronic.
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4.4.3 BƯỚC 3: Kiểm tra cuối cùng và đóng hệ thống
1.

Đặt hệ thống ở một vị trí có thể đáp ứng các yêu cầu của phần 4.3 Điều
kiện lắp đặt đối với không gian lắp đặt.

2.

Ấn các khoá bánh xe được đặt trên tất cả 4 bánh xe của máy để khoá vị
trí của máy. (Để di chuyển máy trở lại, vui lòng đảm bảo rằng tất các
các khoá được phóng thích.)

CHÚ Ý
Trước khi di chuyển hệ thống, tay cầm điều trị, cánh tay có khớp
nối, dây nguồn và bàn đạp trước tiên phải được đảm bảo an toàn.
Sử dụng tay cầm di chuyển máy để chuyển hệ thống đến vị trí
mong muốn. Đảm bảo sử dụng các di chuyển chậm và thận trọng.
Đóng tất cả các bánh xe để cố định hệ thống ở vị trí mong muốn.
4.4.4 BƯỚC 4: Nguồn điện cung cấp
1.

Đảm bảo rằng công tắt điện đang ở vị trí (O) nghĩa là điện đang ngắt và
máy không hoạt động.

2.

Kết nối ổ cắm điện với dây nguồn vào ổ cắm trên tường.

CHÚ Ý
Khi không sử dụng máy, đảm bảo rằng công tắt điện ở vị trí (O).
Hơn nữa, nếu hệ thống không sử dụng trong một thời gian dài, vui
lòng rút dây cáp nguồn ra khỏi ổ cắm tường và ổ cắm dây cáp của
hệ thống.
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4.5 Di Chuyển Hệ Thống
Khi di chuyển hệ thống trong phòng điều trị hay đến một vị trí xa, trước tiên
kiểm tra cẩn thận các mục sau. Chỉ có kỹ sư hay người được huấn luyện từ
Lutronic mới có thể di chuyển hệ thống. Tất cả những người khác dứt khoát
phải đọc và làm theo các hướng dẫn dưới đây.
4.5.1 Di chuyển hệ thống trong phòng điều trị
Để di chuyển an toàn, lập lại các bước trong phần “4.4 Lắp đặt hệ thống”
theo thứ tự đảo ngược.
Sử dụng tay cầm di chuyển máy phía trước máy di chuyển máy đến một
vị trí tuân thủ theo “4.3 điều kiện lắp đặt máy” và lắp đặt lại máy theo
“4.4 Lắp đặt hệ thống.”
4.5.2 Di chuyển hệ thống đến một vị trí xa

CHÚ Ý
Khi di chuyển hệ thống đến một vị trí xa, xin liên hệ nhà phân phối
của Lutronic để thực hiện một cách an toàn và tránh rủi ro. Điều
này ngăn ngừa các hỏng hóc có thể xảy ra cho hệ thống hay các
thương tổn đến người sử dụng và nhân viên.

CẢNH BÁO
Không bao giờ sử dụng khung treo bàn đạp để di chuyển máy. Việc
sử dụng khung treo bàn đạp này có thể gây ra các sự cố bên trong
hệ thống. Các vấn đề và biến cố do việc sử dụng sai có thể vi phạm
các điều khoản trong bảo hành máy.
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Chương 5. Vận Hành
5.1 Tổng quan
Chương này bao gồm các hướng dẫn chi tiết vận hành máy, các mục về thận
trọng và cảnh báo cho hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA.
Pa nô kiểm soát cho phép người sử dụng cài đặt các thông số tối ưu của
chùm tia điều trị. Pa nô kiểm soát cũng hiển thị các thông tin hữu ích về hệ
thống trong suốt quá trình vận hành máy. Trong lúc hệ thống hoạt động, các
chức năng sẽ liên tục được kiểm soát bởi một mạch vi xử lý và hiển thị cho
người sử dụng biết.
Vui lòng tham khảo Hình 5.1 cho các thông tin sau.

Hình 5.1 Pa nô kiểm soát của hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA

1. Đếm xung
Chức năng này biểu thị số xung của laser được phát ra từ khi máy bật lên. Số
xung được phát ra bằng cách ấn bàn đạp xuống, được đếm tích luỹ nếu không
nhấn nút cài đặt lại khi khởi động máy. Đếm số xung có thể được cài đặt lại
bằng cách nhấn nút “Cài đặt lại”.
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2. Tốc độ xung
Tốc độ xung lập lại được định nghĩa như là số xung được phát ra trong 1 giây.
Tốc độ xung lập lại có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng nút ấn bên
phải. Tốc độ xung lập lại có thể được cài đặt như là 1,2,5,8, 10Hz và Xung
đơn (S1).

3. Kích thước điểm
Chức năng này hiển thị kích thước điểm của chùm tia laser phát ra ở tận cùng
tay cầm điều trị. Năng lượng hiển thị phụ thuộc vào năng lượng xung và kích
thước điểm của chùm tia.
Dãy kích thước điểm
Chế độ 1064nm
Tay cầm Zoom: 1,2,3,4,5,6,7 mm
Tay cầm 8mm Zoom Collimated: 3,4,5,6,7,8 mm
Tay cầm vi điểm: 6 x 6 mm
Tay cầm điểm hội tụ kép: 4,5,6,7,8 mm
Chế độ 1064 Q-PTP, 1064 Q-3, 1064 Q-4
Tay cầm Zoom: 1,2,3,4,5,6,7 mm
Tay cầm 8mm Zoom Collimated: 3,4,5,6,7,8 mm
Tay cầm vi điểm: 6 x 6 mm
Tay cầm điểm hội tụ kép: 4,5,6,7,8 mm
Chế độ Spectra
Tay cầm Zoom: 1,2,3,4,5,6,7 mm
Tay cầm 8mm Zoom Collimated: 3,4,5,6,7,8 mm
Tay cầm điểm hội tụ kép: 4,5,6,7,8 mm
Chế độ 532 nm
Tay cầm Zoom: 0.8, 1.7, 2.6, 3.4, 4.3, 5.2, 6.0 mm
Tay cầm 8mm Zoom Collimated: 2.6, 3.4, 4.3, 5.2, 6, 6.9 mm
Tay cầm điểm hội tụ kép: 3.4, 4.3, 5.2, 6.0, 6.9 mm
Chế độ 585nm & 650nm – Chế độ tay cầm nhuộm màu
2mm-SD585: 2 mm
5mm-SD585: 5 mm
2mm-SD650: 2 mm
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4. Chùm tia dẫn
Các nút lên ( ) và xuống ( ) giúp người sử dụng kiểm soát độ sáng của
chùm tia. Ở trạng thái Standby, chùm tia dẫn không hoạt động.

5. Năng lượng
Năng lượng được đo bằng đơn vị Joule trên centimet vuông (J/cm2). Năng
lượng được tính bằng cách chia năng lượng xung tính bằng Joule cho vùng
điều trị tính bằng cm2. Năng lượng có thể điều chỉnh bằng cách nhấn các
nút lên xuống bên phải. Hiển thị này có giá trị đối với năng lượng trên mô
da. Vùng điều trị và năng lượng phụ thuộc vào tay cầm điều trị đang được
sử dụng.
Nguồn gốc của phương trình:
Vùng bức xạ laser: (Kích thước điểm/2) x (Kích thước điểm/2) x
Năng lượng (J/cm2) = Đầu ra laser / Vùng bức xạ laser
<Ví dụ> Kích thước điểm ở 0.2cm(2mm) và Năng lượng xung ở 0.1J
Năng lượng: 0.1 x 0.1 x pi = 0.0314 cm2
0.1(J) / 0.0314 (cm2) = 3.184J/cm2

6. Bước sóng
Hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA có ba loại chế độ bước sóng,
1064nm, 532nm và chế độ Spectra (Tuỳ chọn: 585nm và 650nm). Các bước
sóng có thể được chọn bằng cách ấn mỗi nút “bước sóng”. Mỗi bước sóng
được chọn được chiếu sáng lên.
Bước sóng tuỳ chọn:
Thêm vào đó, 585nm và 650nm cho chế độ bước sóng có tể được chọn một
cách tự động chỉ bắng cách kết nối tay cầm nhuộm màu
(2mm-SD585/5mm-SD585 / 2mm-SD650) vào cánh tay khớp nối.
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Bước Sóng

Mô Tả

1064

1064nm

Bức xạ laser ở 1064nm Q-Switch. Độ rộng
xung từ 5-10ns và đỉnh năng lượng cao hơn
đỉnh của chế độ Spectra. Vì vậy cường độ năng
lượng cao hơn nhiều so với chế độ Spectra
trong cùng độ rộng xung.

532

532nm

Spectra

1064nm

1064
Q-PTP

1064 Q-3,
1064-Q4

585
[Tuỳ chọn]
650
[Tuỳ chọn]

1064nm

Bức xạ laser màu xanh lá cây ở 532nm
Q-Switch. Đỉnh năng lượng cao và cường độ
năng lượng cao.
Bức xạ laser ỡ 1064nm. Đỉnh năng lượng thấp
hơn đỉnh của Q-Switch 1064nm. Vì vậy,
cường độ năng lượng thấp hơn nhiều so với
cường độ năng lượng của chế độ Q-Switch
trong cùng độ rộng xung.
Bức xạ laser ở 1064nm Q-switch. Độ rộng
xung từ 5-10ns và đỉnh năng lượng cao hơn
đỉnh của chế độ Spectra. Vì vậy cường độ năng
lượng cao hơn nhiều so với chế độ Spectra
trong cùng độ rộng xung. Hoạt động xung là
công suất bằng cách tách biệt toàn bộ năng
lượng thành hai.

1064nm

Bức xạ laser ở 1064nm Q-switch. Độ rộng
xung từ 5-10ns và đỉnh năng lượng cao hơn
đỉnh của chế độ Spectra. Vì vậy cường độ năng
lượng cao hơn nhiều so với chế độ Spectra
trong cùng độ rộng xung. Hoạt động xung là
công suất bằng cách tách biệt toàn bộ năng
lượng thành ba và bốn.

585nm

Bức xạ laser 585nm được lấy từ nguồn laser
532nm và bơm chất nhuộm màu rắn của tay
cầm nhuộm màu SD585nm.

650nm

Bức xạ laser 650 nm được lấy từ nguồn laser
532nm và bơm chất nhuộm màu rắn của tay
cầm nhuộm màu SD650nm.

7. Bộ nhớ
Nút này cho phép người sử dụng đưa vào chế độ “Memory” và lưu các thông
số trong một bộ nhớ. Thêm vào đó, người sử dụng có thể truy lại một bộ nhớ
bằng cách nhấn một trong các bộ nhớ trong chế độ.
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8. Toning
Nút chức năng này lưu lại các thông số đặc biệt để điều trị skin toning. Và chỉ
có chế độ 1064 cho phép người sử dụng lưu lại một thông số laser toning.

9. Cài Đặt
Nút này cho phép người sử dụng tiến hành cân chỉnh và điều chỉnh âm lượng
của GUI.

10. Trạng Thái
Nút này cho phép hệ thống laser chuyển từ “Standby” sang “Ready”. Khi ấn
nút, trạng thái hiện tại của hệ thống được hiển thị dưới nút.
Trạng thái “Standby” cho phép người sử dụng cài đặt thông số. Và
chùm tia laser sẽ không phát ra ngay cả ấn bàn đạp xuống. Đây là trạng
thái mặc định của hệ thống.
Trạng thái “Ready” nghĩa là laser ở trạng thái rất sẵn sàng để phát xung.
Một khi nút trạng thái “Standby” được ấn, bơm laser bắt đầu, (Ở thời
điểm này, âm thanh cảnh báo phár ra trong 5 giây và không phát tia laser
ngay cả ấn bàn đạp). Nút trạng thái nhấp nháy thay đổi sang mày vàng
cam. Trang thái “Ready” tự động chuyển sang trạng thái “Standby” nếu
không ấn bàn đạp trong 3 phút.
Một khi phát tia laser bắt đầu bằng cách ấn bàn đạp trong trạng thái
“Ready”, nút trạng thái nhấp nháy thay đổi sang màu vàng cam. Và chữ
“LASING” được hiển thị nhấp nháy dưới nút.
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5.2 Kiểm tra các mục Chú ý và Xem xét
Trước khi thực hiện một tiến trình điều trị, vui lòng kiểm tra các mục sau.
Chú ý các mục đề phòng được trình bày trong Chương 2. Các đề phòng
tính an toàn.
Mọi người trong phòng điều trị có đeo kính bảo vệ mắt đúng theo tiêu
chuẩn của ANSI chưa?
Bệnh nhân đeo kính bảo vệ mắt chưa?
Cửa sổ tay cầm điều trị và thân máy chính được lau sạch chưa?
Hệ thống có được lắp đặt đúng theo các điều kiện yêu cầu trong Chương
4. Lắp đặt chưa?
Các khoá bánh xe của hệ thống có được khoá lại cố định máy không di
chuyển chưa?
Xung quanh có bất kỳ vật liệu nào phản chiếu ánh sáng, như là gương,
được lắp đặt trong phòng điều trị không?
Chấu cắm điện có được kết nối với ổ cắm thích hợp chưa, đó là nguồn
cung cấp điện trong phòng điều trị là AC100-120V hay AC220-230V có
tiếp đất?

NGUY HIỂM
Trước khi kết nối ổ cấm điện của hệ thống với nguồn điện cung
cấp, đảm bảo rằng nguồn điện cung cấp là AC100-120V hay
AC220-230V với tiếp đất. Không bao giờ được nhìn trực tiếp vào
khẩu độ laser hay ở phần đầu của tay cầm điều trị khi máy đang
mở bởi vì có thể xảy ra thương tổn mắt nghiêm trọng hay mù loà.
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5.3 Vận hành hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA
5.3.1 BƯỚC 1: Mở hệ thống
1.

Gõ công tắt điện chính đặt ở phía sau máy đến vị trí ON (|).

2.

Sau 20 phút gắn chìa khoá vào trong công tắt chìa khoá đặt ở phía trước
máy và sau đó xoay đến vị trí đầu tiên. Bơm mát sẽ bắt đầu chạy. Pa nô
điều khiển sẽ sáng lên.

CHÚ Ý
Nếu công tắt điện chính tắt trong vòng 10 phút, bạn có thể mở
công tắt chìa khoá nhanh để khởi động hệ thống.
3.

Pa nô kiểm soát hiển thị nút OK như Hình 5.2 và ấn nút cho phép hệ
thống đi vào chế độ hoạt động.

Hình 5.2 Nhấn nút OK
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5.3.2 BƯỚC 2: Chế độ vận hành
Vận hành với tay cầm bình thường

Hình 5.3 Pa nô kiểm soát cho tay cầm bình thường
1. Xoay nút điều chỉnh kích thước điểm trên tay cầm điều trị theo
chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hổ để điều chỉnh kích
thước điểm.
2. Nhấn nút Pulse rate và một trong các nút bước sóng để cài đặt Bước
sóng và tốc độ phát xung laser phù hợp với vùng điều trị. Nhấn nút
cực tả trong nút bước sóng nhiều chế độ (1064 q-ptp, 1064 q-3 và
1064 Q-4) có thể được sử dụng.
3. Nhấn nút Năng lượng để cài đặt năng lượng của chùm tia laser trên
mỗi vùng điều trị.
4. Sau khi cài đặt các thông số điều trị mong muốn trên bảng kiểm
soát, nhấn nút Standby khi máy sẵn sàng bắt đầu. 5 giây ngay lập tức
sau khi nhấn nút Ready hệ thống tiến hành bơm bóng đèn nháy tuỳ
theo cài đặt chế độ bước sóng hiện tại để ổn định năng lượng. Bàn
đạp không hoạt động trong suốt thời gian bơm đèn. Giai đoạn bơm
có thể được nhận ra bởi một chuổi tiếp bíp ngắn.
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5. Nhấn nút Aiming beam để cài đặt độ sáng của tia dẫn trong trạng
thái “Ready”.
6. Với bàn đạp được ấn xuống, tiếp xúc tay cầm vào vùng da điều trị.
Khi ấn bàn đạp, chùm tia laser sẽ bắt đầu phát ra tuỳ theo tốc độ
xung được cài đặt.

GHI CHÚ
Khi khởi động hệ thống, pa nô kiểm soát xuất hiện lại và hiển thị
các thông số đã được sử dụng gần đây nhất.
[Tuỳ chọn] vận hành với tay cầm nhuộm màu

Hình 5.4 Pa nô kiểm soát cho tay cầm nhuộm màu
1. Đảm bảo rằng một tay cầm nhuộm màu được kết nối chặc với cánh
tay có khớp nối và dây cáp của tay cầm được gắn vào cổng tương
ứng của cánh tay có khớp nối.
2. Một khi dây cáp được gắn hợp lý, hệ thống nhận diện và pa nô hiển
thị chỉ thị Bước sóng cho tay cầm nhuộm màu. Nút được chiếu sáng.
3. Cài đặt Puse Rate bằng cách nhấn nút ② này. Và kích thước điểm,
được cố định 2mm và đây là kích thước điểm duy nhất.
4. Cài đặt năng lượng bằng cách nhấn nút ⑤.
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5. Nhấn nút Standby, và trong 5 giây, tiếp xúc đầu tay cầm điều trị vào
vùng da điều trị và ấn bàn đạp. Chùm tia laser bắt đầu phát.

GHI CHÚ
Laser tay cầm nhuộm màu có tuổi thọ hạn chế. Nguyên tố
nhuộm phải được thay thế khi laser bắt đầu trở nên không hiệu
quả trong suốt quá trình điều trị. Mức tối thiểu của tuổi thọ
mong đợi tay cầm nhuộm màu 585nm của laser là 60,000 xung,
và của tay cầm nhuộm màu 650nm là 10,000 xung.

NGUY HIỂM
Không bao giờ được nhìn trực tiếp vào khẩu độ laser hay
phần cuối của tay cầm điều trị khi máy đang mở. Bởi vì có
thể gây thương tổn mắt nghiêm trọng hay mù loà.
Phải chú ý đến hệ thống khi máy đang mở. Tránh người lạ
chưa được huấn luyện sử dụng hệ thống bằng cách lấy
chìa khoá ra khỏi công tắt.

GHI CHÚ
Nếu kích thước điểm của tay cầm điều không tương thích
với kích thước điểm trên pa nô kiểm soát, cửa số hiển thị
kích thước điểm trên màn hình sẽ tiếp tục nhấp nháy
cho đến khi trùng khớp, và hệ thống vẫn đang ở chế độ
“Standby”.
Thay đổi tốc độ xung và năng lượng trong chế độ “Ready”
là chấp nhận được; tuy nhiên các thông số bao gồm kích
thước điểm của tay cầm điều trị được thay đổi trong chế độ
“Ready”, hệ thống sẽ chuyển sang chế độ “Standby”.
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[Tuỳ chọn] Vận hành với tay cầm vi điểm

Hình 5.5 Pa nô kiểm soát cho tay cầm vi điểm
1. Đảm bảo rằng một tay cầm vi điểm được kết nối đúng với cánh tay
khớp nối. Nhấn nút Spot Size (3) để cài đặt kích thước điểm 6 mm
cho tay cầm vi điểm.
2. Nhấn nút Pulse Rate (2) để cài đặt tốc độ bức xạ laser
3. Nhấn chỉ thị Bước sóng 1064 (6) để cài đặt bước sóng cho bức xạ
laser cho vùng điều trị.
4. Nhấn nút Fluence (5) để cài đặt năng lượng chùm tia laser trên vùng
điều trị.
5. Nhấn nút Standby, và trong 5 giây, tiếp xúc tay cầm vào vùng cần
điều trị và nhấn bàn đạp. Tia laser bắt đầu phát ra.
6. Nhấn nút Aiming Beam (4) để cài đặt độ sáng của chùm tia dẫn trong
trạng thái “Ready”.

GHI CHÚ
Vui lòng tham khảo hướng dẫn lâm sàng cho bác sỹ để cài
đặt các thông số tối ưu.
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5.3.3 Sử dụng tay cầm
Cài đặt tự động kích thước điểm
Kích thước điểm trên pa nô kiểm soát được cài đặt một cách tự
động bằng cách điều chỉnh nút xoay kích thước điểm đặt trên tay
cầm. Để đảm bảo khả năng tự động, người vận hành phải đảm bảo
rằng dây cáp được kết nối đúng với cổng của cánh tay cầm có
khớp nối.

Hình 5.6 Cài đặt tự động kích thước điểm

GHI CHÚ
Một khi mộ bộ nhớ được truy lại bằng nút bộ nhớ hay nút
toning, nếu kích thước điểm của bộ nhớ không phù hợp với
kích thước điểm được cài đặt trên tay cầm, chỉ thị kích thước
điểm sẽ giữ chiếu sáng trong chế độ “Standby”. Để giải quyết
việc này, cài đặt cùng kích thước điểm ở tay cầm điều trị giống
như kích thước điểm trên pa nô kiểm soát. Hay, nhấn nút spot
size, sau đó, đèn chỉ thị hiển thị kích thước điểm của tay cầm
điều trị. Trong trường hợp này, Năng lượng của bộ nhớ đã
được chọn không được giữ.
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Điều chỉnh kích thước điểm trên tay cầm điều trị
Bộ điều chỉnh kích thước điểm được lắp
đặt trên tay cầm Zoom và tay cầm chuẩn
trực màu xanh da trời. Các số dương là
cho 1064nm và các số trong ngoặc đơn là
các kích thước điểm của 532nm.

1

1. Để điều chỉnh kích thước điểm của tay
cầm điều trị, giữ bộ điều chỉnh và kéo
xuống theo Hình 5.7.
2. Và xoay sang bên trái hay bên phải để
cho thấy kích thước điểm cần cài đặt
như Hình 5.7.

1
2

Hình 5.7 Cài đặt Kích thước
điểm trên tay cầm điều trị

Điều chỉnh kích thước điểm trên tay cầm điều trị
Một bộ điều chỉnh kích thước điểm được lắp đặt trên tay cầm điểm hội
tụ kép.
Một bộ điều chỉnh kích thước điểm có thể được điều chỉnh đến 1,2 và 3.
1. Để điều chỉnh 1 kích thước điểm của tay cầm Dual Focused dots, giữ bộ
điều chỉnh và kéo xuống như Hình 5.8.
2. Và xoay sang bên trái hay bên phải để cho thấy 1 kích thước điểm cần
cài đặt như Hình 5.8.

Hình 5.8 Cài đặt 1 kích thước điểm trên Tay cầm Dual Focused Dots

GHI CHÚ
Để sử dụng chế độ này, người vận hành phải đảm bảo dây cáp
được kết nối với cổng của cánh tay có khớp nối.
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Sử dụng tay cầm
1. Giữ tay cầm thẳng đứng như Hình 5.8
2. Tiếp xúc tay cầm với vùng da điều trị
3. Trong suốt quá trình điều trị, cẩn thận không thay đổi kích thước điểm
bằng cách tiếp xúc với bộ điều chỉnh của tay cầm.

Correct

Incorrect

Incorrect

Hình 5.8 Tiếp xúc tay cầm với da

CHÚ Ý
Trước khi sử dụng tay cầm điều trị trong suốt vận hành máy,
đảm bảo không có chất bẩn trên thấu kính và cửa số. Thấu
kính hay cửa sổ bẩn có thể gây ra mất năng lượng và mang
lại hiệu quả điều trị kém. Các hỏng hóc gánh chịu do sử
dụng sai sẽ làm ảnh hưởng đến các điều kiện bảo hành máy.
Tham khảo Chương 6.
Để cài đặt kích thước điểm tự động, đảm bảo rằng dây cáp
tay cầm điều trị được kết nối với cổng tương ứng của cánh
tay khớp nối.

GHI CHÚ
Khi thay đổi bước sóng hay tay cầm khác, năng lượng trên pa
nô kiểm soát được cài đặt tự động ở thông số tối thiểu.
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5.4 Bộ nhớ
Chức năng này là để cài đặt các thông số và lưu trong một bộ nhớ. Bộ nhớ cho phép
người sử dụng truy lại một cách dễ dàng mà không cần phải cài đặt lại thông số mỗi
lần điều trị.

5.4.1 Lưu
1. Nhập chế độ Memory bằng cách ấn nút Memory đặt phía dưới màn hình
như Hình 5.9.
2. Kích hoạt phần cài đặt thông số bằng cách ấn nút Modify đặt phía dưới
màn hình.
Parameter

Setting Section

Hình 5.9 Cài đặt các thông số để lưu
3. Sau khi cài đặt thông số trong phần cài đặt thông số, nhấn một trong các
momories để lưu ở bên trái màn hình. Vào lúc nàu một cửa sổ xuất hiện
hiển thị để đảm bảo người sử dụng muốn lưu trong bộ nhớ được chọn. Sau
đó, nhấn nút OK.
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Hình 5.10 Chọn một Memory để lưu
4. Nhấn nút Rename đặt phía dưới màn hình để cài đặt tên bộ nhớ. Sau đó
một bàn phím xuất hiện.
5. Đặt một tên bộ nhớ trong chổ trống của bàn phím và nhấn nút Accept.

Hình 5.11 Nhập tên Memory
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6. Như Hình 5.12, lưu một bộ nhớ được hoàn thành. Trong suốt lúc nhập
các từ trên bàn phím, có thể quay về tên gốc bằng cách nhấn nút
Restore.

Hình 5.12 Bộ nhớ hoàn thành để lưu
5.4.2 Truy cập một bộ nhớ
1. Vô chế độ Memory bằng cách ấn nút Memory ở phía dưới của màn
hình chế độ vận hành.
2. Nhấn một bộ nhớ để truy cập. Bộ nhớ được chọn được tô đậm
màu vàng.
3. Truy cập bộ nhớ đến chế độ vận hành bằng cách nhấn nút Accept phía
trên màn hình. Và bộ nhớ được chọn bị huỷ bằng cách nhấn nút
Restore.

Hình 5.13 Màn hình bộ nhớ được truy cập
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5.5 Cài đặt
5.5.1. Kiểm tra đếm số xung
1.

Nhập chế độ Cài đặt bằng cách nhấn nút Setup ở phía dưới màn hình chế
độ vận hành.

2.

Phần đếm số xung của người sử dụng và tổng số xung đếm có thể được
kiểm tra ở phía trên của màn hình. Để tham khảo, số xung của người sử
dụng là tổng số lần laser phát ra xung ra ngoài bởi người sử dụng và tổng
số xung đếm là tổng số lần bơm laser trong thân máy chính.

Hình 5.14 Chế độ cài đặt
5.5.2 Điều chỉnh dung lượng âm thanh của GUI
1.

Âm lượng là chức năng để điều chỉnh âm thanh của GUI. Có thể điều
chỉnh ở mức 5 ~ 100% bằng cách nhấn nút lên và xuống cạnh cửa sổ
dung lượng.
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5.5.3 [Tuỳ chọn] CÂN CHỈNH
Cân chỉnh cho phép người vận hành kiểm tra tình trạng năng lượng hiện tại
của hệ thống bằng ba bước sau đây.
1. Trước khi bắt đầu cân chỉnh, kiểm tra chế độ chùm tia.

CẢNH BÁO
Nếu chế độ chùm tia là một dạng hình tròn mà không có bất kỳ
phần nào bị xoá đi, bạn có thể bắt đầu cân chỉnh, nếu không
liên lạc với nhà phân phối của Lutronic.
2. Trước khi bắt đầu cân chỉnh trên GUI, kết nối cánh tay có khớp nối như
Hình 5.15.

Cổng cân chỉnh

Hình 5.15 Tình trạng Cánh tay khớp nối để cân chỉnh

CẢNH BÁO
Bạn có thể bắt đầu một cân chỉnh nếu cánh tay khớp nối được
kết nối vào cổng cân chỉnh. Trong trường hợp cánh tay khớp
nối ngắt kết nối trong suốt cân chỉnh, vận hành dừng lại sớm.
3. Vào chế độ Setup bằng cách nhấn nút setup phía dưới màn hình chế độ
vận hành.
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4. Sau khi vào chế độ setup, nhấn nút Cân chỉnh phía dưới màn hình.
5. Theo Hình 5.16 hệ thống kiểm tra phần cuối cánh tay khớp nối được kết
nối với cổng cân chỉnh phía trên hệ thống. Nếu hệ thống vừa được mở,
hệ thống có thể làm nóng bên trong mô đun 532 trước khi kiểm tra.

Hình 5.16 Màn hình sẵn sàng cho Cân chỉnh
6. Một khi nút OK hiển thị như Hình 5.17, nhấn nút start.

Hình 5.17 Màn hình khởi động để cân chỉnh
7. Khi nút start được nhấn, cân chỉnh tiế hành và hoàn thành như Hình 5.18.
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Hình 5.18 Màn hình cân chỉnh đang tiến triển

GHI CHÚ
Trong suốt hay sau khi cân chỉnh, các thông báo khác ngoài
“OK” có thể hiển thị trên màn hình và các tình huống liên quan
đến thông báo theo như dưới đây. Trong các trường hợp này,
vui lòng liên hệ nhà phân phối Lutronic.
Failed: Cân chỉnh bị dừng do năng lượng quá thấp.
Halted: Cân chỉnh bị dừng do các sự cố khác.
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5.6 Tắt hệ thống
5.6.1 Tắt bình thường
1. Đưa tay cầm vào vị trí an toàn và xoay chìa khoá ngược hiều kim đồng hồ
trở lại vị trí OFF.
2. Treo tay cầm trên vị trí được lắp đặt trên cánh tay có khớp nối.

Hình 5.19 Tắt công tắt chìa khoá
3. Lấy chìa khoá từ công tắt chìa khoá để ngăn người lạ sử dụng hệ thống.
4. Bật công tắt điện chính đặt phía sau máy đến (O) để tắt nguồn.
5. Nếu hệ thống không hoạt sử dụng trong một thời gian dài, vui lòng tháo
dây cáp ra khỏi ổ cắm.
5.6.2 Dừng khẩn cấp
1. Người sử dụng nên sử dụng nút dừng khẩn cấp chỉ trong trường hợp khẩn
cấp. Nhấn nút dừng khẩn cấp để ngưng hệ thống ngay lập tức.
2. Để khởi động lại hệ thống, xoay nút dừng khẩn cấp theo chiều kim đồng
hồ cho đến khi dừng lại và sau đó mở hệ thống.

CHÚ Ý
PHẢI chú ý quan tâm đến hệ thống trong lúc máy đang vận
hành! Sau khi sử dụng máy, lấy chìa khoá ra khỏi công tắt để
ngăn ngừa người lạ sử dụng. Nút dừng khẩn cấp làm ngưng
phát tia laser ngay lập tức. Không sử dụng nút này để tắt máy.
Sử dụng công tắt chìa khoá để tắt máy.
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Chương 6. Bảo Trì & Quản Lý
6.1 Tổng quan
Chương 6 mô tả các hướng dẫn bảo trì, bao gồm việc kiểm tra định kỳ cần để
duy trì hoạt động của máy, và các thông tin về mã lỗi được sử dụng trong cơ
chế tự kiểm tra của máy.

CHÚ Ý
Khi kiểm tra hệ thống trước tiên phải tắt máy và sau đó ngắt kết
nối với dây nguồn. Cố gắng kiểm tra hệ thống trong lúc nguồn
điện vẫn đang cung cấp có thể dẫn đến các hư hỏng nghiêm
trọng đến hệ thống hay người sử dụng.
Hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA được thiết kế để việc bảo trì và
quản lý hệ thống được giảm đến mức tối thiểu. Tuy nhiên, để đảm bảo kết quả
điều trị tốt nhất thì phần ngoài của hệ thống, cửa sổ tay cầm điều trị, bao gồm
các đầu điều trị, nên luôn được vệ sinh kỹ lưỡng.

6.2 Vệ sinh thân máy chính của hệ thống
Nhúng một khăn lau mềm vào trong một dung dịch vệ sinh không ăn mòn
như là cồn Isopropyl hay ethanol 90% hay cao hơn và lau nhẹ nhàng các
vùng bề mặt của hệ thống.
Lau sạch lại một lần nữa với khăn lau sạch và khô hay để các vùng được
vệ sinh tự khô trong không khí.
Trong lúc vệ sinh, không sử dụng lực mạnh để ngăn ngừa hư hỏng đến
phần ngoài của máy.

CHÚ Ý
Không tiếp xúc dung dịch lau chùi trực tếp với thân máy chính
của hệ thống bởi vì có làm hư hỏng hay làm cho hệ thống xảy ra
sự cố. Khi lau chùi hệ thống với khăn không sử dụng lực mạnh
để lau.
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6.3 Vệ sinh tay cầm điều trị
6.3.1 Vệ sinh tay cầm điều trị thông thường
Tay cầm điều trị phải luôn giữ sạch sẽ. Làm theo tiến trình vệ sinh dưới đây sau
khi rửa sạch tay.
1.

Tháo đầu tay cầm điều trị ra, giữ thân tay cầm điều trị với một tay và
tay kia kéo phần đầu ra. Không sử dụng lực quá mạnh.

Hình 6.1 Tay cầm điều trị tách rời
2.

Lấy một khăn lau khô, mềm và không có xơ vải, nhúng vào cồn. Sử
dụng khăn lau toàn bộ tay cầm điều trị ngoại trừ cửa sổ ở tận cùng
của tay cầm.

3.

Để loại bỏ tất cả các chất bẩn, sử dụng gòn tẩm cồn 90% để lau sạch.

4.

Đảm bảo loại bỏ các mãnh vụn ở mặt trong của đầu tay cầm điều trị
sử dụng cùng phương pháp.

Hình 6.2 Vệ sinh cửa sổ và phần đầy tay cầm điều trị
5.

Sau khi vệ sinh tay cầm điều trị, sử dụng đèn pin để kiểm tra cửa sổ
của tay cầm điều trị xem có sạch chưa.

6.

Lắp đặt lại tay cầm theo thứ tự ngược lại với bước tháo ra.

7.

Khi không sử dụng tay cầm, lau sạch tay cầm với khăn lau khô và
bảo quản trong hộp đựng tay cầm.
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GHI CHÚ
Nếu quá trình làm vệ sinh không loại bỏ được hết các chất bẩn, thì:
Nhúng một giấy lau thấu kính hay miếng gạc vào cồn. Nhỏ một
giọt cồn lên phía trên của cửa sổ và để yên trong 3-5 giây.
Khi các vết bẩn đã thấm cồn sử dụng miếng gạc để loại bỏ các
chất bẩn.

THẬN TRỌNG
Đầu tay cầm điều trị nên được lau kỹ và đúng cách trước khi
điều trị cho bệnh nhân. Nếu không làm theo có thể dẫn đến hỏng
hóc hay ảnh hưởng không tốt đến điều trị lâm sàng.
Khi sử dụng miếng gạc vải để lau các chất bẩn cứng đầu, không
sử dụng lực quá mạnh lên cửa sổ tay cầm bởi vì có thể làm
hỏng lớp phủ tự nhiên trên bề mặt cửa sổ.
Nếu không bảo trì hay giữ gìn vệ sinh của tay cầm điều trị có thể
dẫn đến sự tích tụ các chất bẩn trên bề mặt có thể làm hỏng hóc
hệ thống quang học của tay cầm điều trị.
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6.3.2 Vệ sinh tay cầm nhuộm màu
1. Xoay đầu tay cầm điều trị để tháo đầu tay cầm ra như Hình 6.3.

Hình 6.3 Tay cầm nhuộm màu tách rời
2. Vệ sinh cửa sổ để loại các chất bẩn, giữ chặc thân tay cầm điều trị và
lau phần đầy tay cầm sử dụng miếng gạc vải tẩm cồn 90%. Lập lại tiến
trình tương tự để lau cửa sổ.

Hình 6.4 Vệ sinh cửa sổ và phần đầu của tay cầm nhuộm màu
3. Sau khi vệ sinh tay cầm, sử dụng đèn pin kiểm tra cửa sổ tay cầm xem
đã sạch chưa.
4. Lắp đặt lại tay cầm theo trình tự ngược lại với lúc tháo ra.
5. Khi không sử dụng, lau sạch tay cầm với khăn vải khô và cất giữ trong
hộp bảo quản.
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6.4 Bảo quản cánh tay có khớp nối
Khi hệ thống không sử dụng trên 12 giờ, bảo quản cánh tay có khớp nối theo các
hướng dẫn sau đây:
1. Gắn ống của cánh tay vào trong cái móc như Hình 6.5.

Hình 6.5 Gắn ống của cánh tay có khớp nối
2. Che phần đầu của cánh tay với một nắp bảo vệ. Gắn phần đầu của tay
cầm có khớp nối, với tay cầm điều trị được kết nối, trong cái móc. Xem
Hình 6.6.

Hình 6.6 Gắn phần đầu của cánh tay cầm có khớp nối
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6.5 Châm nước làm mát (Nước cất)
6.5.1 Đồng hồ báo nước làm mát
Cửa sổ mực nước cất được đặt bên trái của thân máy chính. Mực nước làm mát
được chỉ thị bởi một bong bóng nổi trong ống đồng hồ báo. Khi bong bóng nổi
lên, khoảng 1/2 đến 1/3 mực của ống đồng hồ đo như Hình 6.7, người sử dụng
nên châm nước cất cho hệ thống.
6.5.2 Cách để châm nước làm mát
1.

Chuẩn bị sẵn phễu, dây dẫn đã được cung cấp và nước cất mới.

2.

Tháo cửa sổ mực nước bằng cách vặn chốt phía trên và chốt phía dưới
bằng tay như Hình 6.7.

Ball

Mực nước
thích hợp
Ống đồng hồ đo

Hình 6.7 Tháo rời cửa sổ đo mực nước
3.

Theo Hình 6.8, kéo núm phía trên của ống đồng hồ đo bằng cách đẩy van
của lối vào phía trên.

4.

Kéo núm phía dưới của ống đồng hồ đo bằng cách đẩy van của lối vào
phía dưới. Lúc này, bởi vì nước cất bên trong ống đồng hồ chảy ra, đặt
một khăn vải hay giấy phía dưới núm dưới.
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Hình 6.8 Tháo rời ống đồng hồ đo
5.

Theo Hình 6.9, gắn một dây dẫn phụ đi theo phễu vào lối vào phía trên,
và sau đó, gắn núm của phễu vào lối vào phía dưới.

Hình 6.9 Gắn phễu và dây dẫn vào bình nước
6.

Giữ phễu và đổ nước cất vào trong phễu. Lúc này, trong kho nước cất
chảy vào bình, không khí bên trong bình đi ra ngoài theo ống phía trên.
Nếu nước cất không chảy vào bình, hãy giữ phễu cao lên.
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Hình 6.10 Đổ nước cất vào phễu
7.

Khi bình chứa nước làm mát đầy, lấy phễu và dây dẫn ra.

8.

Kết nối ống dẫn đồng hồ đo với bình nước bằng cách đẩy núm của dây
dẫn vào trong lối vào của bình như Hình 6.11. Sau đó, ống dẫn đồng hồ
được làm đầy với nước cất đến mực nước của bình, cùng với bong bóng.
Việc cần đạt là nước với bong bóng được làm đầy đến mực nước thích
hợp như Hình 6.7.

Hình 6.11 Kết nối dây dẫn đồng hồ với bình nước
9.

Gắn cửa sổ mực nước bằng cách vặn lại hai chốt.
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6.6 Giải quyết sự cố
6.6.1 Khi không thể mở hệ thống
Kiểm tra xem dây cáp nguồn được cắm vào ổ cắm điện chưa.
Kiểm tra xem công tắt điện chính có chuyển sang vị trí ON chưa.
Kiểm tra tình trạng cầu chì bên trong hệ thống.

6.6.2 Khi hệ thống mở được nhưng chúm tia laser không phát ra
Kiểm tra xem bàn đạp có kết nối đúng vào ổ cắm của hệ thống chưa.
Kiểm tra xem khoá liên động có được gắn vào ổ cắm chưa.

CHÚ Ý
Nếu chùm tia laser không phát ra trong một thời gian dài, hãy tắt
máy và chờ hai phút sau đó mở lại máy. Nếu vấn để vẫn xảy ra,
không được tháo hệ thống hay làm bất cứ điều gì chưa được uỷ
quyền. Hãy liên hệ kỷ sư của Lutronic hay nhà phân phối để được
hổ trợ.
6.6.3 Khi chùm tia laser phát với năng lượng yếu
Kiểm tra xem cửa sổ tay cầm điều trị có bị hỏng hóc hay bẩn không. Nếu
tìm thấy chất bẩn thì hãy lau sạch cửa sổ trước khi sử dụng. Tham khảo
Phần 6.3 Vệ sinh tay cầm điều trị.
Nếu vấn đề vẫn không cải thiện sau khi làm các bước trên, liên hệ với kỹ
sư của hãng để được hổ trợ.
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6.7 Thông báo tình trạng
Hệ thống liên tục tự kiểm tra và sẽ thông báo người sử dụng bất kỳ vấn đề gì
bằng cách hiển thị một mã thông báo như Hình 6.12.

Hình 6.12 Thông báo tình trạng đối với Mã 01
Khi một lỗi xảy ra, mã thông báo tương ứng sẽ được hiển thị trên pa nô kiểm
soát như Hình 6.12. Trong trường hợp lỗi xảy ra, bức xạ chùm tia laser sẽ dừng
ngay lập tức.
Sau đây là danh sách các mã thông báo:
Các mã lỗi thông báo sau đây không có nghĩa là hệ thống bị hỏng,
nhưng có thể được giải quyết bởi người sử dụng bằng cách thực hiện
các thao tác được hướng dẫn.
Mã Thông Báo

Nguyên nhân
có thể của lỗi

Hướng Dẫn Thao Tác

CODE 01

Lỗi khẩn cấp

Tắt máy và phục hồi công tắt khẩn
cấp. Khởi động lại máy.

CODE 02

Lỗi cửa chớp chính

Tắt máy, chờ 2 phút và khởi động
lại.

CODE 03

Lỗi nước chảy

Châm nước theo hướng dẫn (Phần
6.5).

CODE 04

Cửa mở

Tắt máy, chờ 2 phút và khởi động
lại.
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CODE 05

Mở KTP bị hỏng

Tắt máy, chờ 2 phút trước khi khởi
động lại.

CODE 06

Lồng vào KTP
bị hỏng

Tắt máy, chờ 2 phút trước khi khởi
động lại.

CODE 07

Lồng vào
HOLLYWOOD
SPECTRA bị hỏng

Tắt máy, chờ 2 phút trước khi khởi
động lại.

CODE 08

Mở HOLLYWOOD
SPECTRA
không được

Tắt máy, chờ 2 phút trước khi khởi
động lại.

CODE 09

Lồng vào hình lòng
chảo bị hỏng

Tắt máy, chờ 2 phút trước khi khởi
động lại.

CODE 10

Hỏng mở lòng chảo

Tắt máy, chờ 2 phút trước khi khởi
động lại.

CODE 11

Lồng vào bộ suy giảm Tắt máy, chờ 2 phút trước khi khởi
động lại.
bị hỏng

CODE 12

Mở bộ suy giảm
bị hỏng

CODE 24

Có thể sử dụng máy tạm thời, nhưng
Lỗi cài đặt năng lượng không ổn định và cần liên lạc với kỹ
sư để kiểm tra.

CODE 30

Lỗi mô đun năng
lượng

Tắt máy, chờ 2 phút trước khi khởi
động lại.

CODE 32

Lỗi bộ tiếp xúc AC

Tắt máy, chờ 2 phút trước khi khởi
động lại.

CODE 33

Lỗi mực nước

Tắt máy, chờ 2 phút trước khi khởi
động lại.

CODE 34

Công tắt khoá liên
động TẮT

Tắt máy, chờ 2 phút trước khi khởi
động lại.

CODE 36

Lỗi Simmer

Tắt máy, chờ 2 phút trước khi khởi
động lại.

CODE 37

Lỗi nhiệt độ nước

Gọi kỹ sư hãng kiểm tra
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NGUY HIỂM
Nếu lỗi 24 xảy ra, năng lượng thật sự có thể thấp hơn hay cao
hơn một chút so với thông số cài đặt trên pa nô kiểm soát.
Người sử dụng có thể tiếp tục sử dụng máy tạm thời, nhưng
phải liên hệ với kỹ sư của hãng để làm ổn định năng lượng.

CHÚ Ý
Người sử dụng được khuyên thực hiện các biện pháp phù hợp
với từng mã lỗi. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thực hiện các hướng
dẫn, hãy liên hệ với nhà phân phối của Lutronic để được hổ trợ.
Nếu người nào không được uỷ quyền bởi Lutronic mà đi tháo
phần vỏ máy hay làm bất kỳ thao tác nào không được hướng
dẫn sẽ làm ảnh hưởng đến điều kiện bảo hành máy. Hư hỏng máy
hay các thương tổn nghiêm trọng cho bác sỹ có thể xảy ra.

6.8 Yêu cầu kiểm tra bảo trì định kỳ máy
Để biết thêm thông tin về dịch vụ kiểm tra bảo trì máy, xin vui lòng liên hệ bộ
phận chăm sóc khách hàng của Lutronic hay nhà phân phối.
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Chương 7. Hướng Dẫn Lâm Sàng
7.1 Tổng quan
Hướng dẫn lâm sàng sau đây được thu thập từ các báo và thông tin được cung
cấp bởi các bác sỹ y khoa có nhiều kinh nghiệm sử dụng hệ thống laser
HOLLYWOOD SPECTRA và từ các báo cáo lâm sàng đã xuất bản cũng như
các tài liệu chuyên nghiệp.

GHI CHÚ
Các yếu tố quan trọng để cân nhắc khi quyết định các thông số
điều trị bao gồm bước sóng, kích thước điểm và năng lượng. Các
kích thước điểm lớn hơn và năng lượng cao hơn có thể mang lại
sự xâm nhập tia laser sâu hơn.
Tóm lại, hiệu quả tổng cộng của một liệu trình điều trị laser cho các chỉ định
chuyên biệt phụ thuộc vào khả năng hấp thụ bước sóng của chất hấp thụ màu,
khả năng xâm nhập nông hay sâu vào trong mô da, thời gian thư giãn nhiệt
(TRT) của mô đích điều trị, độ rộng xung và độ rắn tương đối so với TRT của
mô đích, và kích thước điểm và mức năng lượng của chùm tia laser.
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7.2 Giáo dục và Huấn luyện
Trước khi sử dụng hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA, người sử dụng
nên đảm bảo rằng họ đã đọc và nắm kỹ các thông tin trong quyển hướng dẫn
sử dụng này. Hệ thống laser được thiết kế dành cho bác sỹ chuyên môn sử
dụng. Người sử dụng được khuyến cáo tham gia một lớp huấn luyện của
Lutronic về việc sử dụng laser này, tham gia các khoá huấn luyện cơ bản về
tính an toàn của laser, và kinh nghiệm thực tế lâm sàng trước khi điều trị cho
bệnh nhân.
Một khoá học về laser Q-Switched Nd:YAG bao gồm các phần lý thuyết: cơ
bản về laser, tính an toàn laser, và thực tập sử dụng laser. Theo dõi điều trị trực
tiếp trên bệnh nhân bởi người huấn luyện kinh nghiệm được khuyến cáo. Các
khuyến cáo chuyên biệt về huấn luyện an toàn laser có thể được tìm thấy trong
các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan như là ANSI136.4, các tiêu chuẩn CA và
CE được xuất bản bởi các tổ chức hàng đầu thế giới. Để biết thêm thông tin
xin vui lòng liên hệ với Lutronic Corporation hay nhà phân phối độc quyền.
Người sử dụng nên được cập nhật các tài liệu được xuất bản về sử dụng lâm
sàng với laser.

7.3 Tư vấn
Bác sỹ nên cung cấp cho bệnh nhân các thông tin chi tiết về bản chất của vùng
cần điều trị, các chọn lựa điều trị, nguy cơ, lợi ích, các biến chứng có thể và
kết quả mong đợi. Sự đồng ý điều trị của bệnh nhân bằng văn bản cũng nên
được xác nhận trước khi tiến hành liệu trình điều trị với laser. Trong suốt thời
gian tư vấn, tiền sử lâm sàng của bệnh nhân nên được ghi nhận với các chi tiết
và chú ý chuyên biệt có liên quan đến các chống chỉ định với laser. Chúng tôi
khuyến cáo:
Tất cả bệnh nhân nên được tư vấn kỹ trước khi điều trị
Tư vấn nên được tiến hành để loại ra các bệnh nhân không thích hợp
với các lý do như dạng da, tình trạng da, hay bất kỳ chống chỉ định
lâm sàng nào.
Bệnh nhân nên được cung cấp các thông tin giải thích các mong đợi
và chăm sóc da sau điều trị, bảng câu hỏi về tiền sử y khoa và giấy xác
nhận đồng ý điều trị.
Tư vấn viên nên thảo luận về tiền sử y khoa của bệnh nhân, các yêu
cầu điều trị, yêu cầu gây tê và chi phí điều trị ước tính.
Các điểm then chốt sau đây phải được trao đổi với bệnh nhân trước
khi tiến hành điều trị:
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Có thể cần nhiều lần điều trị
Hiệu quả điều trị có liên quan đến màu sắc làn da, dạng da và các
yếu tố khác.
Dạng laser đang sử dụng và tính thích hợp của laser đối với dạng
da của bệnh nhân.
Các ý kiến của bệnh nhân nên được ghi nhận
Bệnh nhân cần đặt các câu hỏi và chỉ khi hài lòng mới yêu cầu ký xác
nhận vào văn bản đồng ý điều trị.

7.4 Các chống chỉ định
Một vài tình huống trong đó hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA bị
chống chỉ định đối với các thương tổn sắc tố lành tính và/hoặc xoá xăm. Tuy
nhiên, giống như bất kỳ thiết bị laser khác một vài tác dụng phụ và chống chỉ
định là có thể trên một số ít bệnh nhân sau điều trị với laser Nd:YAG
Q-Switched. Cần đề phòng và chăm sóc đặc biệt khi điều trị bệnh nhân với
các triệu chứng sau:
Đáp ứng dị ứng với kem bôi tê, kháng sinh, hay các thuốc khác.
Rối loạn lành thương như là các rối loạn gây ra do tiểu đường, bệnh
mô liên kết, trị liệu bức xạ, hay hoá trị liệu.
Các rối loạn co giật gây ra bởi ánh sáng.
Bệnh nhân với chứng loạn thần kinh chức năng và/hay tiền sử nghiện
thuốc nghiện rượu.
Bệnh nhân có sự mong đợi không thực tế về hiệu quả điều trị
Bệnh nhân không thể hay không thiện chí tuân theo các hướng dẫn
sau điều trị.
Các thương tổn ung thư hay tiền ác tính.

QF-705-02 / 4100181400 (Rev 5)

Ch7-3/4

HOLLYWOOD SPECTRA

Chương 7. Hướng Dẫn Lâm Sàng

QUAN TRỌNG
Bởi vì các giá trị điều trị được khuyến cáo đối với mỗi triệu
chứng và/hoặc tác dụng là các tiêu chuẩn được sử dụng chỉ cho
mục đích tư vấn, chúng tôi khuyến cáo điều chỉnh các giá trị cho
bệnh nhân phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của từng ca điều trị và
tiền sử điều trị. Lutronic sẽ không có trách nhiệm pháp lý cho bất
kỳ thương tổn, vấn đề hay hiện tượng gì xuất hiện do việc cẩu
thả hay thiếu kinh nghiệm trong việc sử dụng các hệ thống do
Lutronic cung cấp.

7.5 Tác dụng phụ
Việc sử dụng quá mạnh các mức năng lượng cao và điều trị quá nhiều có thể
gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng sau điều trị như là ban đỏ da, phù nề,
tăng sắc tố da. Vì vậy Lutronic chỉ khuyến cáo các thông số an toàn cho người
sử dụng trong Hướng dẫn các thông số điều trị. Nếu bất kỳ thông tin liên quan
đến lâm sàng nào về tác dụng phụ được báo cáo sau đó bởi người sử dụng hay
các tài liệu xuất bản, chúng tôi sẽ cập nhật lại phần hướng dẫn thông số cho
hợp lý.
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Chương 8. Bảo Hành
8.1 Tổng quan
Chương 8 mô tả các dịch vụ bảo hành cho các khách hàng sử dụng hệ thống
và các trường hợp không hợp lệ từ việc bảo hành được cung cấp bởi chính
sách bảo hành của thiết bị.

8.2 Các dịch vụ bảo hành không tính phí
Nếu hệ thống laser HOLLYWOOD SPECTRA được sử dụng đúng và có
đăng ký dịch vụ sau khi lắp đặt, người sử dụng được bảo hành miễn phí
trong thời gian 1 năm kể từ ngày mua máy, như được bảo hành bởi
Lutronic.
Các dịch vụ hổ trợ không tính phí bao gồm bảo trì thân máy chính, bàn
đạp, cánh tay có khớp nối, và khoá liên động, nhưng không bao gồm các
thành phần tiêu hao, như là cửa sổ tay cầm, đèn flash, lọc DI, [tuỳ chọn]
SD585 và SD650, tất cả không được bảo hành.
Nếu Lutronic nhận yêu cầu về phụ kiện/ dịch vụ trong suốt giai đoạn bảo
hành, các yêu cầu này sẽ được xử lý theo quy trình. Phụ thuộc vào tình
trạng máy cần sữa chữa, Lutronic có thể quyết định sữa chữa hay thay
thế hệ thống có thể tại văn phòng chính của Lutronic hay tại nơi máy
được lắp đặt.
Nếu cần thiết để truy cập lại hệ thống với mục đích điều chỉnh hay kiểm
tra, Lutronic sẽ cung cấp thông tin mà khách hàng yêu cầu hay cho phép
thuê máy tạm thời để sử dụng.

CẢNH BÁO
Để duy trì các điều kiện bảo hành miễn phí, chỉ có nhân viên
dịch vụ được chính thức uỷ quyền bởi Lutronic được phép
xác định, thay đổi hay kiểm tra hệ thống. Nếu hệ thống được
sử dụng cho các mục đích khác so với các ý định ban đầu hay
không tuân theo các hướng dẫn trong quyển hướng dẫn này
khi đó người sử dụng sẽ không đủ tiêu chuẩn cho bất kỳ dịch
vụ miễn phí nào. Các khách hàng của Lutronic được khuyên
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nên đọc và nắm kỹ các chi tiết trong quyển này. Trong bất kỳ
trường hợp nào Lutronic duy trì tất cả các quyền và trách
nhiệm đối với việc đánh giá bản chất của hỏng hóc của thiết bị
và các nguyên nhân có thể đối với hỏng hóc. Các phán xét này
được thực hiện bởi Lutronic được xem là quyết định cuối
cùng và không thể có quyền nào cao hơn.

8.3 Các ngoại trừ trong bảo hành miễn phí trong thời gian bảo hành máy
Nếu các tiến trình vận hành máy và các mục báo trước trong quyển hướng dẫn
này không được tuân theo đúng, làm thay đổi, hay sao lãng với bất kỳ cách
nào, người mua sẽ không đủ tiêu chuẩn cho các dịch vụ miễn phí. Vui lòng
chú ý các mục dưới đây trong lúc sử dụng hệ thống.
Nếu tay cầm điều trị bị kéo với lực mạnh để di chuyển hệ thống và dẫn
đến hỏng hóc cho cánh tay có khớp nối hay thân máy chính, hệ thống sau
đó không còn đủ tiêu chuẩn cho các dịch vụ miễn phí được nêu ra trong
thư bảo hành.
Nếu hệ thống được sử dụng, biến đổi hay tháo rời với các mục đích khác
với các mục đích ban đầu, khi đó người sử dụng mất quyền bảo hành và
không đủ tiêu chuẩn cho bất kỳ dịch vụ miễn phí nào trong bảo hành.
Việc thay thế hay sữa chữa các phần tiêu hao, như là cửa sổ tay cầm điều
trị, bóng đèn, lọc DI, [Tuỳ chọn] SD585 và SD650, không được miễn phí
dưới các điều khoản bảo hành.
Các phụ kiện được cung cấp cho việc thuận tiện sử dụng, không thuộc
vào hệ thống.
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8.4. Các mục tiêu hao không được miễn phí trong thời gian bảo hành
Cửa số tay cầm
Bóng đèn
Lọc DI
[Tuỳ chọn] SD585
[Tuỳ chọn] SD650
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Thư bảo hành này có thể thay thế bất kỳ dạng bảo hành tuyệt đối hay dứt
khoát được đồng ý bởi các bên quan tâm. Tuy nhiên, đối tác bán hàng sẽ
không cung cấp bất kỳ dạng bảo hành đối với tình trạng hệ thống hay khả
năng tiếp thị cho bất kỳ mục đích nào.
Tên phòng khám: ___________________________
Bác sỹ: ____________________________
Địa chỉ:
_____________________________________________________________
Số điện thoại: ________________________ Fax: _________________________
E-mail: _____________________________
Model máy: __________________
Số Serial máy: ____________________
Ngày mua hàng: ________________
Thời gian hết bảo hành: ____________________
Người bán hàng: ______________________ Số điện thoại: ________________
Ngày lắp đặt máy: ______________________
Quan trọng! Để làm cho bảo hành này có hiệu lực, vui lòng điền đầy đủ các
thông tin trên đây và gửi mail hay fax đến địa chỉ dưới đây trong vòng 15
ngày kể từ ngày lắp đặt máy.
Lutronic Corporation.
Lutronic Center, 219, Sowon-ro, Deogyang-gu, Goyang-si,
Gyeonggi-do, KOREA Phone: 82-31-908-3440 Fax:
82-31-907-3440
Homepage: www.lutronic.com
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Phụ lục A. Tính Tương Thích EMC
A.1 HOLLYWOOD SPECTRA
HOLLYWOOD SPECTRA cần các đề phòng đặc biệt về EMC và cần được lắp đặt và đưa
vào dịch vụ theo thông tin về Tính tươg thích điện từ (EMC) được cung cấp trong Công
bố của nhà sản xuất sau đây.
Các thiết bị truyền thông RF xách tay và di động có thể làm ảnh hưởng đến vận hành của
HOLLYWOOD SPECTRA.
Sau đây là một danh sách các dây cáp và các phụ kiện khác được sử dụng như là một phần
của HOLLYWOOD SPECTRA:
Dây cáp nguồn – 2.6m, không che chở
Tay cầm điều trị - 2.065m, không che chở
Bàn đạp điều khiển – 2.0m, không che chở
Sử dụng dây cáp nguồn hay các phụ kiện khác không chính hãng, như là các phụ kiện thay
thế cho các thành phần bên trong máy, có thể làm tăng SỰ PHÁT RA ÁNH SÁNG hay
giảm TÍNH BỀN của HOLLYWOOD SPECTRA.

CẢNH BÁO
HOLLYWOOD SPECTRA chỉ được sử dụng bởi các chuyên gia y tế. Hệ
thống này có thể gây ra nhiễu sóng hay làm cản trở vận hành của các thiết
bị xung quanh. Cần thiết để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, như là sắp
xếp lại vị trí của HOLLYWOOD SPECTRA hay che chắn vị trí.

QF-705-02 / 4100181400 (Rev 5)

A-1/7

HOLLYWOOD SPECTRA

Phụ lục A. Tính Tương Thích EMC

A.2 Tính an toàn và các tiêu chuẩn tuân theo
Hiệu suất thiết yếu
Trong chế độ hoạt động bình thường, hiệu suất chủ yếu được định nghĩa như là hiệu suất
theo yêu cầu bởi IEC 60601-1-2 phiên bản 4.0 và các tiêu chuẩn cụ thể IEC 60601-2-22
phiên bản 3.1. Tính an toàn cơ bản và Hiệu suất thiết yếu phải được duy trì trong suốt quá
trình kiểm tra.
Hiệu suất thiết yếu bao gồm phát ra năng lượng laser như đã lên chương trình bởi người
sử dụng hay báo cáo chính xác lượng năng lượng laser được phát ra. Năng lượng laser
được phát ra không nên vượt quá 20% so với thông số được cài đặt. Khi một năng lượng
phát ra, tính chính xác của năng lượng laser phải nằm trong mức 20% giá trị được báo
cáo. Không chấp nhận đối với năng lượng laser thực tế được phát ra nằm ngoài mức giới
hạn này.
Khi kết quả được hiển thị đúng qua mã lỗi, việc truyền năng lượng laser là không chấp
nhận khi hệ thống mong đợi là không an toàn.

Các tiêu chuẩn an toàn
Hệ thống tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn điện như sau:
Các Tiêu Chuẩn An Toàn
IEC 60601-1: Phiên bản 3.1

Thiết bị điện y khoa Phần 1: Các yêu cầu chung cho tính an toàn
cơ bản và hiệu suất thiết yếu.

IEC 60601-1-6: Phiên bản 3.1

Các yêu cầu chung về tính an toàn – Các tiêu chuẩn bổ sung:
Khả năng sử dụng.

Các yêu cầu cụ thể cho tính an toàn cơ bản và hiệu suất thiết
IEC 60601-2-22: phiên bản 3.1 yếu cho các thiết bị phẫu thuật, thẩm mỹ, trị liệu và laser
chẩn đoán.
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A.3 Công bố về tuân thủ đối với IEC 60601-1-2:
Phiên bản 4.0 (2014)
HOLLYWOOD SPECTRA được thiết kế sử dụng trong môi trường điện từ chuyên biệt
dưới đây. Khách hàng hay người sử dụng hệ thống HOLLYWOOD SPECTRA nên đảm
bảo rằng hệ thống được sử dụng trong môi trường như thế này.

Bảng 1 - Sự phát ra điện từ
Kiểm tra phát ra

RF dẫn và phát ra
SỰ PHÁT RA CISPR 11

Tuân thủ

HOLLYWOOD SPECTRA sử dụng năng
lượng RF chỉ cho chức năng bên trong máy.
Vì vậy sự phát ra RF của máy rất thấp và
không chắc có thể gây ra bất kỳ sự nhiễu xạ
đối với các thiết bị điện tử lân cận.

Nhóm 1
Loại A

Sóng hài
EN 61000-3-2
(IEC 61000-3-2)

Loại A

Các dao động điện thế
và bấp bênh
EN 61000-3-3
(IEC 61000-3-3)

Tuân thủ

Môi trường điện từ - Hướng dẫn

HOLLYWOOD SPECTRA thích hợp sử
dụng tong tất cả các cơ sở, khác hơn là
trong nhà, và các cơ sở kết nối trực tiếp với
hệ thống nguồn điện thế thấp công cộng để
cung cấp cho các toà nhà được sử dụng cho
mục đích gia đình, miễn là cảnh báo sau
đây được lưu ý:
Cảnh báo: Thiết bị/hệ thống này được
thiết kế chỉ dành cho các các chuyên gia y
khoa sử dụng . Thiết bị/hệ thống có thể gây
ra nhiễu sóng vô tuyến hay ảnh hưởng vận
hành của các thiết bị lân cận, như là định
hướng lại hay dời vị trí HOLLYWOOD
SPECTRA hay che chắn vị trí.

Bảng 2 - Các mức độ kiểm tra sự miễn nhiễm - Cổng võ
Tiêu chuẩn
EMC cơ bản
Kiểm tra sự miễn nhiễm hay phương
pháp kiểm tra
Sự phóng tĩnh điện
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Các mức độ kiểm tra miễn nhiễm
– Chăm sóc y tế chuyên nghiệp
Môi trường tiện nghi
± 8 kV contact
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV air

HOLLYWOOD SPECTRA

Trường RF EM phát ra
Từ trường gần thiết bị
truyền thông RF
không dây
Từ trường tần số
điện tiêu thụ

Phụ lục A. Tính Tương Thích EMC

3 V/m
IEC 61000-4-3 80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM at 1 kHz
Xem “Bảng 5 – Sự miễn nhiễm cổng vỏ đối
IEC 61000-4-3 với thiết bị truyền thông RF không dây”
dưới đây.
IEC 61000-4-8 30 A/m
50 Hz hay 60 Hz

Bảng 3 - Các mức độ kiểm tra sự miễn nhiễm - Cổng năng lượng đầu vào A.C
Kiểm tra sự miễn nhiễm

Tiêu chuẩn
EMC cơ bản

Quá trình chuyển tiếp nhanh
IEC 61000-4-4
bằng điện / Nổ
Tăng điện trên
Đường dây - Đường dây
Tăng điện trên
Đường dây - Đất

Nhiễu dẫn gây ra
bởi trường RF

Sụt điện áp

Gián đoạn điện áp

Các mức độ kiểm tra miễn nhiễm
- Chăm sóc y tế chuyên nghiệp
Môi trường tiện nghi
± 2 kV
100 kHz tần số lập lại

IEC 61000-4-5 ± 0,5 kV, ± 1 kV
IEC 61000-4-5 ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
3V
0,15 MHz – 80 MHz
IEC 61000-4-6 6 V in ISM các dãy giữa 0,15 MHz
và 80MHz
80% AM ở 1 kHz
0% dip; 0,5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° và 315°
IEC 61000-4-11 0% dip; 1 cycle và
70% dip; 25 cycles (50Hz) 30 cycles (60Hz)
Single phase: at 0°

IEC 61000-4-11

0% dip; 250 cycles (50Hz) /300 cycles
(60Hz)

Bảng 4 - Các mức độ kiểm tra miễn nhiễm - Cổng kết nối bệnh nhân
Kiểm tra sự miễn nhiễm

Tiêu chuẩn
EMC cơ bản

Sự phóng tĩnh điện

IEC 61000-4-2
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Sự nhiễu loạn dẫn
gây ra bởi trường RF

IEC 61000-4-6

3V
0,15 MHz - 80 MHz
6 V trong các dãy ISM giữa
0,15 MHz và 80MHz
80% AM ở 1 kHz

Bảng 5 - Các mức độ kiểm tra sự miễn nhiễm - Cổng tín hiệu đầu vào / các
phần đầu ra
Kiểm tra sự miễn nhiễm

Tiêu chuẩn
EMC cơ bản

Sự phóng tĩnh điện

IEC 61000-4-2

Các mức độ kiểm tra miễn nhiễm
- Chăm sóc y tế chuyên nghiệp
Môi trường tiện nghi
± 8 kV contact
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV air

Quá trình chuyển tiếp nhanh
IEC 61000-4-4
bằng điện/xuất hiện đột ngột

± 1 kV
100 kHz tần số lập lại

Sự tăng bất thường Dây
nóng - Dây đất

± 2 kV

IEC 61000-4-5

Sự nhiễu loạn dẫn gây ra bởi IEC 61000-4-6
trường RF

3V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V trong các dãy ISM
giữa 0,15 MHz và 80MHz
80% AM ở 1 kHz

Bảng 6 - Các tiêu chuẩn kiểm tra cho Sự miễn nhiễm cổng vỏ đối với các thiết
bị truyền thông RF không dây
Tần số
kiểm tra
(MHz)

Dãy
(MHz)

385

380-390

450
710
745
780
810
870
930

Dịch vụ

Điều chế
tín hiệu

TETRA
400

Điều chế tín hiệu
xung 18 Hz
FM
430-470 GMRS 460, ± 5 kHz deviation
FRS 460
1 kHz sine

Công suất
tối đa
(W)

Khoảng
cách
(m)

Mức độ
kiểm tra
miễn nhiễm
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Dãy LTE
704-787 13, 17

Điều chế tín hiệu
xung 217 Hz

0,2

0,3

9

GSM
800/900
800-960 TETRA
800
iDEN 820

Điều chế tín hiệu
xung 18 Hz

2

0,3

28
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CDMA 850
LTE Band 5

1,7001,990

GSM 1800
CDMA
1900
GSM 1900
DECT
LTE Band
1, 3, 4, 2
UMTS

Điều chế tín hiệu
xung 217 Hz

2

0,3

28

2,450

2,4002,570

Bluetooth
WLAN
Điều chế tín hiệu
802.11
xung 217 Hz
b/g/n
RFID 2450
LTE Band 7

2

0,3

28

5,240
5,500
5,785

5,1005,800

WLAN
802.11 a/n

0,2

0,3

9

1,720
1,845
1,970

Điều chế tín hiệu
xung 217 Hz

GHI CHÚ: Kiểm tra có thể được tiến hành ở điều chế tín hiệu xung khác được nhận diện bởi
tiến trình quản lý rủi ro. Kiểm tra được thực hiện trong một khoảng cách ăng-ten 3m.

CẢNH BÁO
Sử dụng các phụ kiện, đầu dò và dây cáp không chính hãng có thể
dẫn đến sự phát ra điện từ gia tăng hay sự miễn nhiễm điện từ giảm
của thiết bị này và dẫn đến sự vận hành không chính xác.
Sử dụng thiết bị này gần kề hay sếp chồng với các thiết bị khác cần
nên tránh bởi vì có thể dẫn đến vận hành không đúng. Nếu việc sử
dụng thế này là cần thiết, thiết bị này và các thiết bị khác nên được
kiểm tra quan sát để xác nhận rằng chúng hoạt động một cách bình
thường không.
Các đặc trưng của SỰ PHÁT từ thiết bị này làm cho thiết bị thích hợp
cho việc sử dụng ở các khu công nghiệp và bệnh viện (CISPR 11 loại
A). Nếu thiết bị được sử dụng trong môi trường dân cư (đối với môi
trường này CISPR 11 loại B thường được yêu cầu) thiết bị này có thể
không mang lại sự bảo vệ đầy đủ đối với các dịch vụ truyền thông
bằng sóng RF. Người sử dụng có thể cần để đo lường sự giảm nhẹ,
như là sắp xếp lại hay định hướng lại thiết bị.
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Các thiết bị truyền thông RF xách tay (bao gồm các thiết bị ngoại vi
như là dây cáp ăng-ten và các ăng ten bên ngoài) nên được sử
dụng trong khoảng cách không gần hơn 30 cm(12 inches) so với bất
cứ phần nào của HOLLYWOOD SPECTRA bao gồm dây cáp nguồn
của nhà sản xuất. Nếu không, có thễ làm suy giảm hoạt động của
thiết bị này.
Nếu thiết bị không vận hành bình thường do môi trường xung quanh,
kiểm tra phần Giải quyết sự cố 6.6 trong quyển hướng dẫn này để giải
quyết sự cố.
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Phụ lục B. Hướng Dẫn Các Thông Số

B.1 Tổng quan
Phụ lục B cung cấp các thông số điều trị cho một tiến trình điều trị hiệu quả
và an toàn với HOLLYWOOD SPECTRA. Dĩ nhiên là hướng dẫn thông số
này được dựa trên các tài liệu y khoa được xuất bản và các đánh giá lâm sàng.
Đây chỉ là các khuyến cáo và thông số điều trị tối ưu có thể khác nhau tuỳ
theo kỹ thuật của bác sỹ và tình trạng da của bệnh nhân. Trước khi điều trị,
bác sỹ nên xem xét tiền sử và tình trạng da cụ thể của bệnh nhân.

B.2 Thông số điều trị
điểm

Năng
lượng

Hz

Số pass

Số lần
điều trị

Cách
khoảng

532

2.6

0.8 ~

1

1

2-3

3 tuần

1064

4

4.5 ~

1-2

1

3-10

3 tuần

1064

3

7.0 ~

1-2

1

3-10

3 tuần

Giãn tĩnh
mạch
vùng mặt

1064

8

1.0 ~

2-5

2~3

10

1-2 tuần

Sẹo

1064

8

1.0 ~

2-5

3

3

2-3 tuần

Chỉ định
Thương
tổn sắc
tố da
thượng
bì

Thương
tổn sắc
tố da
biểu bì

Chế độ Kích thước

Các ghi chú và điểm điều trị lâm sàng

Để xoá các đốm, thường sử dụng kích thước điểm 3mm hay
lớn hơn.
Thương tổn sắc tố lớp thượng bì (532nm): điềm lâm sàng là
chuyển sang màu trắng nhẹ (‘đóng sương”) được nhìn thấy ngay
QF-705-02 / 4100181400 (Rev 5)
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lập tức sau một xung laser duy nhất. hãy giảm năng lượng nếu tình
trạng trắng quá nhiều xảy ra với sự bong tróc lớp tiếp nối thượng bì
và biểu bì da. Tăng năng lượng lên nếu chỉ thấy ban đỏ da hay
không có sự thay đổi màu, nhưng không bao giờ lập lại điều trị tại
vùng đã điều trị rồi.
Thương tổn lớp biểu bì da (1064nm): Đóng sương trắng + xuất
huyết điểm nhẹ có thể xảy ra ngay lập tức sau một xung duy nhất.
Tăng năng lượng nhẹ nếu không xảy ra đóng sương, sau đó thử lại
một xung khác nữa trên vùng kế bên (không bao giờ bắn trên cùng
một vùng). Giảm năng lượng nếu xuất huyết điểm quá nhiều.

QUAN TRỌNG
Các thông số điều trị trên đây là các cài đặt chung cho mục đích
hướng dẫn. Chúng tôi khuyến cao điều chỉnh các giá trị điều trị phụ
thuộc vào nhu cầu của mỗi bệnh nhân, các tình huống đặc biệt và
tiền sử điều trị. LUTRONIC sẽ không có trách nhiệm về pháp lý đối
với các thương tổn, vấn đề hay các việc phát sinh do sự sao lãng
hay thiếu kinh nghiệm sử dụng các thiết bị được cung cấp bởi
LUTRONIC.
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