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Chú giải và thuật ngữ viết tắt
Các ký hiệu và viết tắt quốc tế sau có thể được sử dụng trên hệ thống máy, đóng gói và/hoặc
trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này.
Symbols
Declaration of Conformity to
Medical Device Directive
93/42/EEC.
Located on laser–label 6.

ETL Listed.
Conforms to: UL STD 60601-1, IEC STD 60601-1-4, IEC STD 60601-2-22
Certified to: CAN/CSA STD C22.2 NO. 601.1 Located
on laser–label 6.

4002503
Temperature Limit per
EN ISO 15223-1.
Located on shipping crate.

Keep Dry
per EN ISO 15223-1.
Located on shipping crate.
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The End Up
per EN ISO 15223-1.
Located on shipping crate.

Humidity Limit
per EN ISO 15223-1
Located on shipping crate.

Fragile, handle with care per
EN ISO 15223-1.
Located on shipping crate.

Filling per IEC TR 60878
Located on laser–label 8.

Type B applied part per
EN60601-1.
Located on laser–label 6; screened
on handpieces.

Optical Fiber Applicator per
EN60601-2-22.
Screened on handpieces.

Draining perIEC TR60878.
Located on laser–label 8.

Remote Interlock Connector per
EN60601-2-22.
Screened on rear of laser.

WEEE symbol per EN50419. Located
on laser–label 6.

Manufacturer per EN
ISO 15223-1.
Located on laser–label 6.

Attention, consult accompanying
documents.
Located on laser–labels 6 and 9.

Foot Switch.
Screened on rear of laser.

Date of Manufacture per
EN ISO 15223-1.
Located on laser–label 6.

Laser Hazard Warning. Located on
laser–label 4. Screened on
handpieces.

Off—power disconnection from
mains.
Screened near key switch and
mains.

Alternating Current

Dangerous Voltage. Located on
laser interior.

On—power connection to
mains.
Screened near key switch and
mains.

Ethernet; networking.
Screened on rear of laser.

Emergency Stop Switch.
Screened on front of laser.

Aiming beam.

USB connection. Screened on
rear of laser.

Follow Instructions for Use. Located
on laser–label 2.

Catalog Number per EN
ISO 15223-1.
Located on laser–label 6.

Pulse Reset Button.

Earth ground.
Screened on rear/interior of laser.

Serial Number
per EN ISO 15223-1.
Located on laser–label 6.

Single pulse.

Non-ionizing Radiation.

Authorized representative in the
European community EN ISO
15223-1.
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Các chữ viết tắt
A
AC
cm
CW
cm
DVM
Hz

Amperes
Alternating Current

J
J/cm²

Joule

mΩ

Milliohms

Joule per square centimeter

nm

Nanometer

Centimeter

kPa

Kilopascal

ps

Picosecond

Continuous Wave

kW

Kilowatt

µA

Microamp

Centimeter

mA

Milliamp

V

Volts

Digital Voltmeter

mm

Millimeter

Ω

Ohms

Hertz

ms

Millisecond

°C

Degrees Celsius

PicoSure Operator Manual

850-7012-000, Rev. 8

Page 5 of 71

Chương 1

Giới Thiệu
Về hệ thống máy

PicoSure là một hệ thống laser alexandrite truyền năng lượng ở
bước song 755nm. Hệ thống cung cấp khả năng điều trị hình xăm
và tổn thương sắc tố nhẹ thông qua những đầu điều trị kích thước
khác nhau, năng lượng và tần số lặp.Các bánh xe khóa giúp cố
định vị trí làm vi ệc, cũng như thuận tiện trong việc di chuyển
.
Picosure laser bao gồm cánh tay khớp nối và bốn tay cầm điều trị
có thể thay đổi, bao gồm đầu điều trị thay đổi được kích thước xung
laser và một khay cho ống kính quang học khi sử dụng kích thước
điểm cố định. Khi không sử dụng, các thanh phần tay cầm
, theo
với những phụ kiện khác, có thể lưu giữ ở cửa trước của máy. Tất
cả kết nối hệ thống, như là bàn đạp,khóa liên động được đặt ở vị
trí sau máy Người dung điều khiển và đặt chức năng ở màn hình
phía trước máy. Các tính năng của phần mềm Picosure chạy trên
hệ điều hành windows của Microsoft và điều khiên thông qua giao
diện cảm ứng cùng với thiết kế giao diện thân thiện
.
Luật liên bang và một số luật quốc tế cũng yêu cầu thiết bị này phải được sử dụng dưới sự chỉ dẫn
của bác sĩ. Thiết bị này chỉ nên được sử dụng bởi các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ được luật pháp
quốc gia Hoa Kỳ hoặc luật pháp quốc tế cho phép điều trị cho bệnh nhân. Tất cả những người điều
trị bệnh nhân bằng thiết bị này phải xác định xem họ có
phải là chuyên gia chăm sóc sức khoẻ được
ủy quyền theo luật pháp Hoa Kỳ hay quốc tế có thể áp dụng hay không.
.

Đối tượng sử dụng máy
PicoSure laser chỉ được dành cho người vận hành chuyên nghiệp
. Nhà vận hành máy nên tìm cách
tuân theo các luật và quyđịnh hạn chế việc sử dụng thiết bị Trước khi sử dụng, Người vận hành nên
hoàn thành chương trình Cynosure laser và các chương trình đào tạo lâm sang từ Cynosure
.
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Về hướng dẫn sử dụng này
Hướng dẫn vận hành máy picosure sẽ cung cấp các thông tin dưới đây:
 Chỉ dẫn an toàn
 Chuẩn bị vị trí
 Lưu trữ và vận chuyển
 Hoạt động của máy Picosure
 Bảo trì
 Hỗ trợ khách hàng
Thông qua hướng dẫn này người dung được cung cấp thông tin về sử dụng và bảo trì máy, Hướng
dẫn nay không hướng tới sẽ là một hướng dẫn toàn diện. Liên hệ với tài liệu về hướng dẫn lâm sàng
kết hợp với hướng dẫn này để có các hướng dẫn điều trị riêng. Cynosure đề xuất các bác sỹ da liễu
người sẽ sử dụng laser tìm kiếm các khóa training để sử dụng máy đúng đắn. Người chăm sóc hệ
thống laser sẽ có nhiệm vụ hạn chế việc sử dụng trái phép máy.
Hướng dẫn này nên được cân nhắc như là một thanh phần của máy Picosure và nên giữ gần máy.
Đọc các hướng dẫn để sử dụng đúng mục đích và nắm chắc được hệ thống để đảm bảo an toàn cho
bác sỹ và bệnh nhân.
LƯU Ý: Sử dụng hoặc điều chỉnh hoặc tính chất của tiến trình khác với những hướng dẫn trên
có thể dẫn tới phơi nhiễm laser.

Thông tin thêm
Theo yêu cầu, Cynosure sẽ cung cấp sơ đồ mạch, danh sách các bộ phận cấu thành, mô tả, hướng
dẫn hiệu chuẩn hoặc các thông tin khác chưa có trong hướng dẫn sử dụng Để hỗ trợ, các nhân viên
kỹ thuật có trình độ phù hợp để sửa chữa những bộ phận của hệ thống PicoSure được chỉ định bởi
Cynosure là được phép sửa chữa. “Kỹ sư đủ điều kiện” Liên hệ với những người tham gia khóa
service training cho picosure và được chứng nhận để sửa chữa
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Chương 2

An Toàn
Nguy cơ độc hại

Như với mọi thiết bị, ở đây sẽ có những nguy cơ tiềm tàng. Phần này của hướng dẫn mô tả các nguy
cơ tiềm ẩn và các biện pháp phòng ngừa có thể được thực hiện để tránh nguy hại. Phần này cũng mô
tả các tính năng an toàn laser được thiết kế để giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn. Trước khi sử dụng hệ
thống laser, nên làm quen với thông tin này.
KHUYẾN CÁO: Không thêm bớt và chỉnh sửa các thanh phần. Thêm bớt hoặc chỉnh sửa có
thể gây đến việc hệ thống không ổn định có thể gây bị thương.
Tại Hoa Kỳ, cơ sở điều hành hệ thống laser phải tuân theo nguyên tắc của OSHA và các tiêu chuẩn
ANSI áp dụng cho việc sử dụng an toàn của laser.
Ở Canada, hệ thống nên được lắp đặt và vận hành phù hợp với CAN / CSA Z386: Sử dụng Lasers
trong các Cơ sở Chăm sóc Y tế.
Tại New Zealand, cơ sở vận hành hệ thống cần phải nhận thức được các yêu cầu của AS / NZS
2211.1: An toàn của Sản phẩm Laser-Phần 1: Phân loại thiết bị, Yêu cầu và Hướng dẫn sử dụng.
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Nguy hại sinh học
Máu và / hoặc khói bằng laser có thể là nguy cơ sinh học. Dùng hút khói bằng hệ thống hút chân
không hoặc thiết bị tản nhiệt khói được thiết kế để sử dụng với laser y tế.
KHUYẾN CÁO: Máu hoặc khói laser có thể chứa các hạt nhỏ. Mang khẩu trang và sử dụng
hộp hút khói là rất cần thiết.
Nguy cơ Hỏa hoạn bằng Laser
Hệ thống không phù hợp để sử dụng với sự có mặt của một hỗn hợp gây tê dễ cháy với không khí
hoặc với oxy hoặc nitơ oxit. Nếu chùm laser tiếp xúc với bề mặt bên ngoài, bề mặt đó có thể hấp thụ
năng lượng laser. Điều này làm tăng nhiệt độ bề mặt, cho dù bề mặt là da, tóc, quần áo hoặc bất kỳ
chất dễ cháy.
Các người vận hành nên có những biện pháp phòng ngừa sau đây để ngăn chặn một đám cháy do laser
gây ra:
 Sử dụng các chất không dễ cháy để sử dụng như gây tê, chuẩn bị da, và làm sạch hoặc khử
trùng dụng cụ.
 Giữ ít nhất các vật liệu dễ cháy (ví dụ như rượu) trong phòng điều trị. Nếu điều trị đòi hỏi
sử dụng gạc, trước tiên ngâm nó trong nước.
 Luôn giữ bình chữa lửa nhỏ và nước trong phòng điều trị.
Nguy cơ tương thích điện từ
Máy PicoSure có các biện pháp phòng ngừa đặc biệt về các mối nguy tương thích điện từ (EMC)
và cần được lắp đặt và vận hành theo thông tin EMC được cung cấp trong Phụ lục B bắt đầu từ trang
79 của tài liệu này.
KHUYẾN CÁO: Thiết bị truyền thông di động và di động (RF) có thể ảnh hưởng đến máy trạm
PicoSure.
KHUYẾN CÁO: Máy PicoSure không nên được sử dụng liền kề hoặc được xếp chồng lên cùng
với các thiết bị khác, trừ khi được chỉ định bởi Cynosure. Nếu hệ thống phải được sử dụng liền kề
hoặc xếp chồng lên các thiết bị khác, hãy quan sát laser trong cấu hình để kiểm tra hoạt động bình
thường.
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Nguy Cơ quang Học
Laser phát ra một chùm năng lượng cường độ cao của bức xạ ánh sang không nhìn thấy, có thể gây
ra thiệt hại mắt nghiêm trọng với trực tiếp hoặc thậm chí gián tiếp tiếp xúc quang học.
KHUYẾN CÁO: Luôn luôn đeo kính bảo hộ thích hợp. Không đeo kính bảo hộ thích hợp có
thể dẫn đến thương tích mắt nghiêm trọng.
Hãy làm theo các biện pháp phòng ngừa này để tránh thiệt hại quang học cho người vận hành, giúp
nhân viên và bệnh nhân hiểu biết.
 Tất cả mọi người trong phòng trong quá trình điều trị phải đeo kính bảo vệ đáp ứng các yêu
cầu nêu trong "Thông số chung" bắt đầu từ trang 41.
 Không bao giờ nhìn trực tiếp vào tay cầm hoặc cánh tay có khớp nối ngay cả khi đeo kính
bảo hộ.
 Đánh dấu phòng điều trị bằng dấu hiệu cảnh báo laser để tránh người không phận sự vào
phòng trong quá trình điều trị.
 Giới hạn phòng điều trị chỉ cho những người trợ lý điều trị vào phòng trong lúc điều trị.
 Ngăn cửa sổ và những lối mở khác trong phòng điều trị để tránh sự phát xạ laser.
 Chỉ sử dụng sự phát xạ laser trong khu vực được điều trị.
 Sắp xếp một người phụ trách màn hình điều khiển trong khi điều trị.
 Hạn chế các thanh phần phản xạ laser như đồ trang sức hay gương, nơi mà có thể làm
chệch hướng laser ra nơi khác mà không chủ đích hướng tới khu vực cần điều trị.
 Đặt hệ thống laser vào chế độ chờ khi hệ thống không sử dụng.Khi ở chế độ chờ thì tai
laser sẽ không phát xạ vô ý.
 Đảm bảo tất cả nhân viên được hướng dẫn cách tắt laser khẩn cấp .
 Giữ chìa khóa ở nơi an toàn khi hệ thống không sử dụng.
Nguy hiểm về điện áp
Hệ thống sử dụng những thanh phần điện có nguy cơ chết người. Không mở vỏ bảo vệ trừ khi bạn
đã được đào tạo và được cấp phép làm điều đó.
KHUYẾN CÁO: Để tránh nguy cơ giật điện . hệ thống phải được kết nối hệ thống điện có tiếp
đất
Nguy cơ từ nước nóng
Laser sử dụng hệ thống nước nóng để duy trì môi trường laser ở nhiệt độ hoạt động thích hợp khoảng
135 ° F (57 ° C). Khi thêm chất làm mát hệ thống, luôn luôn làm theo các khuyến cáo được đề nghị
như đã nêu trong phần bảo trì bắt đầu từ trang 53.
Khuyến cáo: Để tránh những nguy cơ nước nóng như bỏng, hãy cẩn thận khi thực hiện các
thủ tục bảo trì.
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Tính năng an toàn
Máy PicoSure cung cấp một số tính năng an toàn để ngăn chặn việc sử dụng sai hoặc kích hoạt không
chủ ý. Tất cả nhân viên điều hành hệ thống hoặc trợ giúp trong quá trình điều trị phải quen thuộc với
những tính năng an toàn này.
Chìa khóa
Chìa khóa điều khiển hoạt động điện của hệ thống laser. Chỉ có những nhân viên được ủy quyền có
quyền sử dụng khoá mới có thể khởi động hệ thống laser. Giữ chìa khóa khởi động ở một vị trí an
toàn để tránh sử dụng bởi nhân viên không được ủy quyền.
Nút nhấn khẩn cấp
Dừng laser khẩn cấp là một công tắc nhấn dành riêng để tắt ngay lập tức hệ thống.
Chế độ chờ
Chế độ chờ được thiết kế để ngăn chặn sự kích hoạt không chủ ý hoặc tình cờ của laser. Khi laser
đang ở chế độ chờ, hệ thống được bật, nhưng người điều khiển không thể kích hoạt chùm laser. Khi
màn hình điều trị được khởi tạo; Hệ thống đang ở chế độ chờ.
Có một nút chờ / sẵn sàng để xác định xem laser đang hoạt động ở chế độ chờ hoặc chế độ sẵn sàng.
Khi laser đang ở chế độ chờ, nút là màu cam; Khi laser ở chế độ sẵn sàng nó là màu xanh lá cây. Để
thay đổi từ chế độ này sang chế độ khác, nhấn nút thay đổi trạng thái .
ĐỘ trễ chuyển chế độ sẵn sàng
Từ chế độ chờ, bấm nút chế độ chờ / sẵn sàng để vào chế độ sẵn sàng và kích hoạt laser. Trong chế
độ sẵn sàng, nút chế độ chờ / chuyển sang chuyển từ màu vàng sang màu xanh lá cây.
Theo yêu cầu của Trung tâm Thiết bị và Sức khoẻ Tầm nhìn của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và
Dược phẩm Hoa Kỳ và Các tiêu chuẩn Quốc tế (EN60601-2-22 và EN60825-1), sẽ bị trì hoãn 3 giây
kể từ khi thời gian chờ được ấn vào khi máy đã sẵn sàng và sẵn sàng phát xạ. Sự chậm trễ này, trong
đó laser có âm thanh cảnh báo ba lần, cung cấp thời gian để người vận hành chuẩn bị trước khi bắt
đầu điều trị. Nếu hệ thống phát hiện ba phút không hoạt động sau khi vào chế độ sẵn sàng, nó sẽ tự
động trở lại chế độ chờ.
Chế độ tự động tắt
Khi một loại lỗi nào đó xảy ra, laser sẽ tự động tắt và mã lỗi, thông báo và hành động khắc phục
được hiển thị. Để biết danh sách đầy đủ các lỗi và thông tin phân tích lỗi, hãy xem "Khắc phục sự
cố", bắt đầu từ trang 61.
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Khóa liên động
Cynosure cung cấp một kết nối từ xa có thể kết nối với các cánh cửa của phòng điều trị laser. Khi
khóa liên động từ xa hoạt động, laser sẽ tự động tắt nếu có ai đó vào phòng điều trị. Khóa liên động
nên ở trong đầu nối sau máy nếu tính năng này không được sử dụng.
Âm thanh
Laser phát xạ ra được nhận thấy bởi âm thanh trong quá trình phát xạ.
Kí hiệu nguy hiểm
Cynosure cung cấp một dấu hiệu nguy hiểm laser với mỗi máy trạm. Chúng tôi đề nghị đăng biểu
tượng này tại lối vào phòng điều trị nơi hệ thống sẽ được sử dụng. Vui lòng kiểm tra chính sách của
bệnh viện hoặc phòng khám.
Khóa bánh máy Laser
Các bánh trước của trạm làm việc có thể được khóa vào vị trí. Trên đầu của bánh xe phía trước là
một đòn bẩy khóa. Để khóa bánh xe, bấm xuống phía trước của đòn bẩy. Để giải phóng các bánh xe,
đẩy đầu của đòn bẩy vào vị trí ngang ban đầu của nó.
Mã thiết bị
Máy trạm đi kèm với một loạt các nhãn an toàn thiết bị cần thiết. Xem Hình 1A-1C trên các trang
sau. Hãy chắc chắn rằng tất cả nhân viên đã quen thuộc với những nhãn hiệu này và ý nghĩa của
chúng. Tham khảo "Glossary of Symbols" ở mặt trước của hướng dẫn để biết các ký hiệu khác có
thể được kiểm tra trên thiết bị.

Figure 1A–Tay cầm điều trị có dán nhãn
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Figure 1B–Device Labeling
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Figure 1C–Nhãn thiết bị
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Chương 3

Chuẩn bị

Khi chuẩn bị khu vực điều trị, người vận hành nên xem xét các yêu cầu về không gian, điện, môi
trường, vận chuyển và lưu kho của hệ thống.

Yêu cầu không gian
Đơn vị có các kích thước sau::
Laser
Cao

43" (109cm)

Cao với cánh tay mở rộng

62" (158cm)

Rộng

22" (56cm)

Sâu

42" (107cm)

Trọng lượng

375lb (171kg)

Yêu cầu điện áp
Vui lòng xem xét các yêu cầu về điện sau đây trước khi lắp đặt trạm làm việc::
AC Line





Laser

Điện áp

200-240V~,Single Phase

Dòng điện

30A

Tần số

50/60Hz

Phích cắm laser là NEMA L6-30P; Ổ cắm là NEMA L6-30R.
Các ổ cắm điện phải được nối đất và trong phạm vi 10 feet của vị trí laser.
Picosure không nên dùng chung đường dây với các thiết bị tải trọng nặng khác, chẳng hạn
như máy điều hoà không khí hoặc thang máy. Lý tưởng nhất, máy trạm nên được trên một
đường dây điện riêng biệt với một bộ ngắt mạch riêng biệt.
KHUYẾN CÁO: Để tránh nguy cơ bị sốc điện, thiết bị này chỉ phải được nối với nguồn
cung cấp với bảo vệ tiếp đất.
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Môi trường hoạt động
Để sử dụng laser an toàn, hãy làm theo các yêu cầu hoạt động này:
 Giữ không khí không bị các chất ăn mòn, như muối và axit. Những chất gây ô nhiễm này
có thể làm hư dây điện và bề mặt quang học.
 Giữ các hạt bụi và tóc ở mức tối thiểu. Các hạt bụi và hạt có thể gây tổn thương vĩnh viễn
cho các thành phần quang học.
 Giữ độ ẩm tương đối trong phòng laser từ 20% đến 80%, không ngưng tụ.
 Giữ nhiệt độ phòng từ 50 ° đến 80 ° F (10 ° đến 27 ° C). Nhiệt độ môi trường xung quanh
trên 80 ° F (27 ° C) có thể làm giảm hiệu suất.
 Giữ áp suất khí quyển từ 70 kPa lên 106 kPa khi vận hành.
 Không đặt máy gần các lỗ thông hơi sưởi ấm hoặc các nguồn biến đổi nhiệt độ khá.
 Đảm bảo rằng các quạt ở phía sau của thiết bị không bị chặn bởi dây nguồn AC hoặc bàn
đạp.
 Đảm bảo rằng có ít nhất 20 "(50cm) giữa máy và tường để cho luồng không khí thích hợp.
 Chiều rộng lối vào tối thiểu 24 "W x 80" H.

Lưu trữ và vận chuyển
Để duy trì máy trạm đúng cách trong quá trình lưu kho và vận chuyển, hãy làm theo các yêu cầu
này.
 Giữ nhiệt độ môi trường xung quanh 40 to 110 F (4 to 43 C).
 Khi cất giữ hoặc vận chuyển laser ở nhiệt độ dưới 40 ° F (4 ° C), chất làm mát laser phải
được tháo nước. Đây là một quá trình rất phức tạp và cần được thực hiện bởi một kỹ thuật
viên được đào tạo. Vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng của Cynosure theo chi tiết ở trang
70 để sắp xếp một cuộc hẹn dịch vụ.
 Giữ hệ thống laser ở nơi có độ ẩm từ 10% đến 90%, không ngưng tụ.
 Giữ áp suất khí quyển từ 50 kPa đến 106 kPa trong quá trình vận chuyển và cất giữ.
 Lưu giữ hệ thống laser, nơi không khí không có các chất ăn mòn, như muối hoặc axit.
 Lưu trữ hệ thống laser, nơi có tối thiểu các hạt bụi.
 Chỉ nâng lên bằng thiết bị phù hợp và thích hợp.
 Giảm thiểu sốc và rung động.
 Không thả rơi.
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Di chuyển và vận chuyển
Do kích thước và trọng lượng của trạm làm việc PicoSure, cần đặc biệt chú ý khi di chuyển hoặc
vận chuyển hệ thống laser.
KHUYẾN CÁO: Việc không tuân theo các hướng dẫn này khi di chuyển thiết bị, đặc biệt là
trên các đường ngõ và ngưỡng, có thể dẫn đến sự không ổn định của hệ thống làm hỏng hệ
thống và / hoặc tổn thương có thể xảy ra.
Di chuyển
QUAN TRỌNG: Hai người được yêu cầu di chuyển hệ thống .
Trước khi di chuyển hoặc vận chuyển máy trạm, xác minh rằng cánh tay cần nối được xếp trong cấu
hình thích hợp của nó, như thể hiện trong hình 3D và 3E ở trang 28.
Một tay cầm ở phía trước của hệ thống được cung cấp để di chuyển và hướng dẫn hệ thống. Không
sử dụng dây đeo sau để vận chuyển laser; Hoặc hệ thống có thể trở nên không ổn định.
Di chuyển máy trạm với tốc độ chậm, lưu ý rằng chuyển động nhanh và / hoặc đột ngột thay đổi
hướng có thể gây ra sự không ổn định hệ thống.
Di chuyển nghiêng: Khi di chuyển máy trạm lên hoặc xuống dưới, luôn luôn đi du lịch phù hợp với
độ dốc. Hệ thống không bao giờ nên được di chuyển theo đường chéo hoặc trực tiếp trên một đường
nghiêng. Làm như vậy có thể dẫn đến mất kiểm soát của hệ thống và thiệt hại cho hệ thống hoặc
thương tích có thể dẫn đến.
Các ngưỡng: Khi di chuyển máy trạm qua ngưỡng, nắm vững tay cầm trước và kéo hệ thống về phía
trước cho đến khi bánh xe phía trước vượt ngưỡng. Tùy thuộc vào chiều cao của ngưỡng, cần nâng
nhẹ bằng tay cầm trước để có bánh xe phía trước bắt đầu vượt qua ngưỡng cửa. Tiếp tục kéo hệ
thống về phía trước chậm cho đến khi bánh xe phía sau vượt ngưỡng. Di chuyển nhanh hệ thống
trên một ngưỡng có thể dẫn đến sự không ổn định của hệ thống gây ra thiệt hại cho hệ thống laser
và / hoặc tổn thương có thể xảy ra.
Vận chuyển
Khi vận chuyển trạm làm việc bằng xe ô tô, hệ thống cần được gắn vào một bộ phận cấu tạo nằm
trong xe với bánh xe bị khóa. Các dây đai nên được đặt trong nửa trên của khung xe, và bao vây
được bảo vệ từ dây đeo bằng cách sử dụng padding hoặc chăn ,sẽ tốt hơn nếu có thùng chuyên dụng
cho picosure.

Xử lý chất thải điện tử
Để tuân thủ Chỉ thị 2002/96 / EC của Ủy ban Châu Âu về Thiết bị điện và điện tử thải (WEEE) và
các quy định khác của quốc gia và tiểu bang, vui lòng không vứt bỏ thiết bị laser này tại bất kỳ địa
điểm nào khác với địa điểm được chỉ định.
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Chương 4

Mô tả hệ thống

Phần này của cuốn hướng dẫn mô tả các thành phần chính của máy trạm PicoSure bao gồm hệ thống
truyền laser.

Vỏ máy
Khung vỏ PicoSure chứa tất cả các thành phần laser bao gồm màn hình cảm ứng và tất cả các điều
khiển hệ thống. Các kết nối chính được thực hiện thông qua phía sau của laser. Màn hình cảm ứng
hiển thị ở mặt trước của laser điều khiển cài đặt. Tất cả các thành phần trạm làm việc được mô tả
trong các trang sau của chương này.

Figure 2A–Vỏ máy Picosure
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Các thanh phần phía trước
Các thanh phần, xem Figure 2B, đặt ở phía trước.

Nút nhấn khẩn cấp
Ngừng laser khẩn cấp tắt nguồn điện cho hệ
thống ngay lập tức để nó không thể bắn ra
laser. Khi nút dừng laser được kích hoạt,
màn hình vẫn hoạt động. Để tháo nắp ngừng
laser, xoay nút theo chiều kim đồng hồ thì
nút sẽ trả lại vị trí đầu.
QUAN TRỌNG: Nhấn dừng laser chỉ
trong trường hợp khẩn cấp.
Màn hình cảm ứng
Màn hình hiển thị là màn hình LCD hiển thị
thông số điều trị và các điều khiển khác.
Màn hình cảm ứng cho phép lựa chọn hoặc
thay đổi các thông số điều trị và các điều
khiển.
Tay nắm
Laser nên được vận chuyển bằng tay cầm ở
phía trước của laser.

Figure 2B–Components, Front View
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Cửa chốt
PICOSURE Laser có một khu vực lưu trữ
nằm bên trong cửa trước, nơi có thể cất giữ
các bộ phận, chẳng hạn như handpieces. Để
mở chốt, nắm cạnh của cửa trong khu vực
thể hiện trong hình 2B, và kéo để mở ra. Cái
chốt có thể nhìn thấy từ bên trong khi cửa
mở. Xem hình 2C ở trang sau.
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Các thanh phần cửa trước
Các thành phần chính sau đây được đặt bên trong cửa trước, như thể hiện trong hình 2C.

Figure 2C– Thành phần, Cửa trước

Storage Area(Khu lưu trữ)
Reservoir Window (cửa chị thị mực nước)
Tay điều trị và hướng dẫn sử dụng có thể Chỉ ra mức độ nước làm mát hệ thống hiện tại.
được giữ tại đây.
Key Switch(Chìa khóa)
Khóa này sẽ bật và tắt máy picosure. Luôn
tháo khóa ra khỏi công tắc sau khi sử dụng
để ngăn chặn sự truy cập trái phép vào hệ
thống.

Water Quick Connect Fitting (Châm nước)
Nước cất có thể được thêm vào laser khi được yêu
cầu thông qua một ống / ống dẫn lắp ráp cung cấp
với hệ thống. Xem, "Thêm Nước vào Khu chứa
Laser" trên trang 59 để biết hướng dẫn.

Để bật laser, chèn chìa khóa vào công tắc
chìa khóa, và sau đó chuyển sang vị trí on (|). HVPS Circuit Breaker
Chuyển đổi này là một breaker và có thể được tắt
và khi cần thiết. Bộ phận ngắt mạch này cần được
bật để cấp nguồn áp cao cho laser.
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Phía sau máy
Các thành phần chính nằm phía sau của laser được thể hiện trong hình 2D.
Foot Switch Port( cổng bàn đạp)
Kết nối cho bàn đạp.
Fans (2) (Quạt)
Cho phép luồng khí di chuyển.
Ethernet Port( Cổng internet)
Chỉ dung cho kỹ sư.
Remote Interlock( Khóa liên động)
Kết nối cho các interlock từ xa. Jack
Cắm nên giữ trong đầu nối nếu không
sử dụng tính năng.
Cord Wrap( Giá đỡ dây nguồn)
Một giá dây quấn được cung cấp để
giữ dây nguồn khi không sử dụng.
Mains Circuit Breaker(Công tắc)
Công tắc ngắt mạch phải ở trên (|) để
cấp năng lượng laser. Khi bật, đèn chỉ
báo màu xanh lá cây ở bên trái được
sang lên. Công tắc này ngắt kết nối hệ
thống khỏi nguồn điện khi tắt (O).

Figure 2D–Components, Rear View

Foot Switch Holder ( Giá giữ bàn đạp)
Lưu giữ bàn đạp khi không dùng.
AC Power Cord( Dây nguồn)
Dây điện nối tới nguồn.
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Hệ thống dẫn truyền
Hệ thống truyền PicoSure được tạo thanh bởi một công tắc chân( bàn đạp), một cánh tay nối và hai
loại handpieces: cố định và thu phóng. Các handpieces cố định được cung cấp trong ba kích cỡ: 6
mm, 8 mm và 10 mm. Ngoài ra, có một ống kính Focus ™, có thể được sử dụng trên các handpieces
cố định và chia chùm điều trị từ chùm đồng nhất sang nhiều điểm nhỏ.
Handpieces
Cả hai handpiece kết nối gần với một adapter handpiece được gắn vào cuối của cánh tay khớp. Đầu
điều trị gắn với đầu xa của mỗi handpiece. Đầu điều trị hoạt động như một bộ đo khoảng cách đảm
bảo rằng khoảng cách làm việc từ khẩu độ laze tới da được duy trì ở 25 mm.
Luồng tia laser điều trị được đinh hướng bởi tia chỉ đường. Các chùm tia điều trị có thể được mô tả
như là một hình chữ nhật tròn trong diện tích đến kích thước điểm được lựa chọn

Figure 3A–Handpieces

Nếu chùm tia laser không thấy, cường độ của nó sẽ giảm hoặc hình dạng của nó đã thay đổi, điều này
cho thấy một vấn đề có thể xảy ra với hệ thống truyền. Tham khảo "Biểu đồ khắc phục sự cố" trên trang
67 để biết thêm thông tin.
KHUYẾN CÁO: Không bao giờ nhìn trực tiếp vào tay cầm hoặc cánh tay có khớp nối ngay cả
khi đeo kính bảo vệ; Tổn thương mắt nghiêm trọng có thể dẫn đến do laser.
Handpieces Có thể thay đổi nếu cần. lưu ý phải để chế độ chờ khi thay tay cầm. để đổi tay cầm, gỡ
tay cầm khác đang gắn trong máy và thay thế tay cầm điều trị khác. Chọn một cái handpiece mới,
và lắp lại handpiece mới vào adapter. Để có hướng dẫn lắp ráp / tháo dỡ hoàn chỉnh, hãy xem phần
bảo trì bắt đầu ở trang 54.
Các handpieces được trang bị một đèn LED màu cam khi nhấp nháy chỉ ra có vấn đề gì đó. Tham
khảo "Biểu đồ khắc phục sự cố" trên trang 67 để biết thêm thông tin.
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Hiệu chỉnh tay cầm thu phóng
Khi tay cầm thu phóng được nhận ra bởi hệ thống, ngay cả khi ở chế độ khởi động khi tay cầm thu
phóng được gắn sẵn, một thao tác cân chỉnh nhanh cần được thực hiện. Hệ thống sẽ nhắc nhở bạn
để hiệu chỉnh như theo hình sau. Xem hình 3B bên dưới.
1. Kéo để mở khóa giữ của tay cầm.
2. Xoay bộ phận bằng tay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nó dừng lại. Phần mềm sẽ phát
hiện các chuyển động handpiece và một kiểm tra sẽ xuất hiện trên màn hình.
3. Xoay tay quay ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi kiểm tra thứ hai xuất hiện trên màn hình.
Tay cầm bây giờ được hiệu chuẩn và sẵn sàng để sử dụng.

Figure 3B–Hiệu chỉnh tay cầm thu phóng
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Điều chỉnh tay cầm thu phóng
Tay cầm thu phóng có thể điều chỉnh theo các hướng dẫn điều trị như sau
1. Kéo miếng nhựa khóa để mở khóa thân tay cầm.
2. Xoay thân tay cầm theo chỉ thị spotsize trên tay cầm, Như hiển thị gần mũi tên. Tham khảo
Hình 3CĐể giảm kích cỡ điểm, hãy xoay thân máy bằng tay theo chiều kim đồng hồ; Để tăng
kích thước tại chỗ, xoay tay cầm ngược chiều kim đồng hồ.

Hình 3C-Điều chỉnh Kích thước SpotSize

Lưu ý: Phần mềm hiển thị sẽ chỉ thị sự thay đổi spotsize khi điều chỉnh. Nếu hệ thống nhận thấy
spotsize điều chỉnh ngoài ngưỡng, Spotsize trên màn hình sẽ không hiển thị và đèn LED màu
vàng sẽ chớp để thông báo. Để sửa lỗi ngoài ngưỡng,xoay tay cầm ngược lại cho tới khi đèn
LED màu vàng không còn chớp tắt.
3. Khi spotsize mong muốn vừa đạt được,đặt cái khóa spotsize tại thân tay cầm.
Bàn đạp
Bàn đạp khí nén được sử dụng để giảm thiểu nguy cơ rò rỉ điện trong môi trường không khí. Người
vận hành có thể sử dụng bàn đạp này trong chế độ sẵn sàng, Sau ba giây được nhấn, bởi nhấn bàn
đạp. Kết nối bàn đạp ở vị trí phía sau máy, xem "Các thành phần phía sau" trên trang 24.
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Cánh tay khớp nối
Cánh tay khớp nối được kết nối với tay cầm thông qua một adapter. Cánh tay khớp nối có thể điều
chỉnh tới các độ dài khác nhau để linh hoạt trong khi điều trị.
Khi hệ thống không sử dụng, hoặc lưu trữ hay vận chuyển, luôn đặt cánh tay ở vị trí phù hợp như
hình, Xem hình 3D, Với cánh tay được bảo đảm trong khay chứa và cánh tay đúng cách nằm trong
tay giữ tay như thể hiện trong hình 3E.

Figure 3D–Thành phần tay cầm

Hình 3E–Kết cấu giá giữ ARM
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Đặt vị trí arm khi điều trị
1. Đẩy cái nút giữ như bên hình.
2. Kéo cái nút ra hướng ngoài, Xem hình 3F và giữ trong khi đẩy arm ở vị trí thích hợp để điều trị
ở chiều dài thích hợp. có bảy trị ví được đặt trước. Thả nút giữ và nhẹ nhàng để nút giữ thu vào
vị trí khóa.

Hình 3F hình dạng nút khóa vị trí ARM

3. Nếu cần thiết, mở khóa vị trí lưu trữ tay arm và sau đó làm chìm cái giá giữ vào trong vỏ máy xem
hình 3G.

Hình 3G–Khóa lưu trữ

4. Xoay cánh tay 180 độ xung quanh phía trái của laser (khi phải đối mặt với mặt trước), khi đó
nút điều chỉnh quay về phía trước của laser. Xem hình 3H

Hình 3H–Vị trí của ARM phía trước
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5. Đảm bảo arm không được can thiệp vào khu vực điều khiển của picosure. Nếu xảy ra việc can
thiệp và sử dụng nút khóa để di chuyển chiều cao của tay arm. Đảm bảo rằng Arm đã được khóa
bằng nút lock.
6. Gỡ bỏ nút ở phần gần tay cầm điều trị and khu vực dưới cùng của phần giữ arm.
7. Kéo arm hướng tới phần điều trị cần thiết. Cánh tay điều trị di chuyển tự do khi điều trị.
KHUYẾN CÁO: Không bao giờ buông tay cầm khi điều trị hoặc để cánh tay treo lơ lửng;
Có thể gây ra thiệt hại cho hệ thống.
8. Gắn chặt arm với giá đỡ, và đặt tay arm vào đúng vị trí giữ khi không điều trị. Xem hình 3D và
3E để có sắp xếp thích hợp. Hãy chắc chắn để nới lỏng vít giữ lại trước khi đặt cánh tay trở lại
trong ngăn chứa.
KHUYẾN CÁO: Đặt sai cách arm hợp của nó có thể làm hỏng cánh tay, handpieces và /
hoặc LASER picosure.

Page 30 of 82

850-7012-000, Rev. 8

Cynosure, Inc.

Chương 5

Mô tả phần mềm

Phần này của hướng dẫn mô tả phần mềm màn hình và các phần tử màn hình.

Màn hình khởi động
Khi PicoSure bật màn hình khởi động sẽ xuất hiện, xem Hình 4A. Có bốn giai đoạn sẵn sàng (khởi
tạo, tự kiểm tra, khởi động và kiểm tra hệ thống) mà laser phải hoàn thành trước khi nó có thể được
sử dụng.
LƯU Ý: Quá trình này mất khoảng ba mươi phút để hoàn thanh( Thông thường là 15 Phút).
1–Initialize( Khởi tạo)
Khởi tạo bắt đầu quá trình kết nối phần cứng.
2–Self Test( Tự kiểm tra)
Picosure kiểm tra các lỗi phần cứng nghiêm trọng có thể hạn chế chức năng của laser. Nếu tự kiểm
tra có lỗi, một màn hình lỗi sẽ bật lên hướng dẫn người dùng với hành động tiếp theo.

Hình 4A-Màn hình khởi động

3–Warm Up( Làm nóng)
Làm nóng đưa hệ thống vào nhiệt độ làm việc. Trong quá trình này bóng đèn laser sẽ chớp tuy nhiên
không phát tia laser,tiến trình này có thể mất thời gian lâu nhất.
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4–System Check( Kiểm tra hệ thống)
Hệ thống tự kiểm tra để đánh giá tình trạng hiện tại, e.g., điều chỉnh năng lượng. trong tiến trình này,
một số thông báo sẽ hiện thị để chỉ thị tình trạng của picosure.
5– Current Stage( Bước hiện tại)
Ở giữa màn hình, xung quanh biểu tượng PicoSure, điểm nhấn màu xanh lam theo dõi tiến trình
thông qua mỗi giai đoạn của quá trình khởi động PicoSure. Tên giai đoạn được hiển thị bên dưới
logo PicoSure. Khi một giai đoạn hoàn tất, vòng tròn được đánh dấu và được thu nhỏ đến vị trí ban
đầu của nó.
7– Utility Button( Phím tiện ích)
Một khi giai đoạn khởi động bắt đầu, màn hình tiện ích có sẵn để sử dụng. Nhấn nút tiện ích để vào
menu tiện ích. Nhấn nút quay” “ Back để trở lại màn hình khởi động.

Màn hình kiểm tra an toàn
Sau khi quá trình khởi động hoàn tất, một màn hình kiểm tra an toàn xuất hiện trên màn hình, xem
hình 4B. Nhấn OK để xác minh rằng tất cả nhân viên trong khu vực điều trị đều đeo kính an toàn
phù hợp. Khi kiểm tra an toàn đã hoàn tất; Nhấn OK để tiếp tục màn hình điều trị.

Hình 4B-Kiểm tra an toàn
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Màn hình điều trị
Màn hình điều trị PicoSure, Hình 4C, chứa các điều khiển để cài đặt các thông số điều trị, vận hành
hệ thống và hiển thị thông tin trạng thái. Mỗi mục màn hình được mô tả dưới đây.
1–Rep Rate (Hz)( tần số lặp )
Tỷ lệ lặp lại (tỷ lệ rep) kiểm soát tần số xung. Tỷ lệ rep được lựa chọn được hiển thị trên nút và được
thể hiện bằng Hz nhấn mũi tên lên
để tăng mức độ lặp, hoặc mũi tên xuống để giảm ). Tất cả
các tỷ lệ tần số lặp lại được liệt kê trong bảng fluence ở trang 42.
2–Spot Size (mm)( độ phủ)
Màn hình hiển thị cỡ điểm cho biết diện tích / diện tích hiện tại bằng mm (mm). Các handpiece
zoom có kích thước điểm khác nhau và có thể được điều chỉnh trong một phạm vi quy định.

Hình 4C-Màn hình điều trị, các yếu tố màn hình

3–Fluence (J/cm2)( năng lượng)
Fluence được tính toán dựa trên kích cỡ điểm hiện tại và được biểu diễn bằng joules trên mỗi cm
vuông (J / cm2). Các giá trị của Fluence được liệt kê trong bảng Fluence ở trang 42.
4–Adjustable Pressure Button (Boost Mode)( điều chỉnh áp lực)
Áp lực điều chỉnh hoặc chế độ tăng áp cho phép người sử dụng điều chỉnh áp lực bằng cách thay đổi
năng lượng đầu ra làm giảm độ rộng xung. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần bắt đầu ở trang 35.
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5–Pulse Count( Số Xung)
Vùng đếm xung sẽ hiển thị một số tăng thêm khi các xung điều trị được phát ra.
6–Pulse Reset Button( Reset số xung)
Nút reset xung

đưa số xung điều trị về 0.

7–Pulses Remaining( Số xung điều trị còn lại)
LƯU Ý: Chức năng hiện hữu chỉ với focus lens array được dùng
Nếu có một Focus lens đang được sử dụng, khu vực này sẽ hiển thị một bộ đếm giảm xung khi phát
laser. Mỗi Focus lens có một số xung được lập trình trước. Nếu không có Focus lens nào được sử dụng,
vùng sẽ hiển thị, "spacer". Để biết thêm thông tin về các đặc điểm Focus lens, xem trang 42.
Khi đầu Focus gần hết hạn, một thông báo sẽ được hiển thị thông báo rằng người dùng rằng chỉ có một
số giới hạn xung vẫn còn. Nếu handpiece được sử dụng khi vượt ngưỡng, bộ đếm sẽ nhấp nháy.
8–Aiming Beam( Tia chỉ đường)
Tia dẫn đường
có ba mức độ sang của tia chỉ đường. Nhấn mũi tên lên
hoặc nhấn mũi tên xuống
để giảm độ sáng.

để tăng độ sáng,

9–Standby/Ready Button( Nút chờ / sẵn sàng)
Nút chuyển Stanby/Ready chuyển đổi giữa các chế độ sẵn sàng và chờ đợi,nhấn nút này để chuyển
đổi giữa các chế độ.
Khi máy ở chế độ chờ (nút màu cam); Picosurer không thể phát ra ánh sáng laser. Khi hệ thống đang
ở chế độ sẵn sàng (nút màu xanh lá cây); Picosure có thể được bắn ra Laser từ công tắc chân sau
khi sau 3 giây. Khi hệ thống truyền ánh sáng laser, nút sẽ chuyển sang màu đỏ và biểu tượng bức
xạ laser được hiển thị. Xem trang 12 để biết thêm thông tin về tính năng an toàn này.
10–Utility Button (Nút tiện ích)
Nhấn nút tiện ích để chuyển sang màn hình tiện ích. Các màn hình tiện ích bao gồm các công cụ hệ
thống, cung cấp thông tin về trạng thái laser và cho phép truy cập dịch vụ từ xa.
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Chế độ áp lực cao
Áp lực điều chỉnh hoặc chế độ tăng áp cho phép người sử dụng điều chỉnh áp lực bằng cách thay đổi
năng lượng đầu ra làm giảm độ rộng xung.

Hình 4D-Boost Mode

Nhấn nút điều chỉnh áp lực để vào chế độ tang áp lực. Vòng tròn sẽ sáng và điểm nhấn màu xanh
lam sẽ bắt đầu xoay . Điểm nổi bật này, xem hình 4D, tương ứng với một trong bốn cài đặt người
dùng có thể lựa chọn. Chỉ báo fluence sẽ hiển thị giá trị fluence được điều chỉnh cho áp lực tăng
cường đã chọn.
Nhấn nút cho đến khi đạt đến cài đặt áp lực mong muốn. Các giá trị fluence đầy đủ cho tất cả các
cài đặt áp lực được liệt kê trong bảng fluence ở trang 43. Để thoát chế độ tang áp lực, bấm nút cho
đến khi vòng tròn không còn sáng.
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Màn hình Utility
Có ba menu phụ chính của màn hình tiện ích: công cụ, trạng thái và điều khiển từ xa. Mỗi chức năng
này được miêu tả chi tiết trong các trang sau.

Màn hình công cụ
Màn hình công cụ cho phép người dùng truy cập để xem thông tin laser và thay đổi cài đặt hệ thống,
xem
Hình 4E. Mỗi chức năng được trình bày chi tiết bên dưới.

Hình 4E màn hình công cụ

1–Screen identifier
Khu vực này của màn hình hiển thị cho biết tiện ích được chọn, tức là các công cụ, trạng thái hoặc
điều khiển .
2–Date/Time
Ngày, giờ và múi giờ được hiển thị trên màn hình công cụ.
3–Operator Manual
Bạn có thể xem hướng dẫn điều khiển trên màn hình. Nhấn để mở hướng dẫn bằng tiếng anh.
4–Laser Diagnostics
Chẩn đoán LASER là một chức năng được bảo vệ bằng mật khẩu cung cấp thông tin khắc phục sự
cố cho kỹ sư.
5–Language
Tính năng ngôn ngữ cho phép thay đổi phần mềm sang một ngôn ngữ khác. Nhấn cờ thích hợp để
chọn tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha hoặc Đức.
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6–Status Button
Từ màn hình công cụ, nhấn nút trạng thái để chuyển sang màn hình trạng thái.
7–Remote Button
Từ màn hình công cụ, bấm nút từ xa để chuyển sang màn hình điều khiển từ xa.
8–Back Button
Nhấn nút quay lại để trở lại màn hình cuối cùng được truy cập.

Màn hình trạng thái
Màn hình trạng thái cho phép người sử dụng xem các thông tin quan trọng phù hợp với tình trạng
của laser. Phần lớn thông tin ở đây rất hữu ích khi làm việc với kỹ sư để khắc phục sự cố các vấn
đề về laser. Xem Hình 4F để biết các chức năng hoàn chỉnh của màn hình trạng thái.
1–Screen identifier
Khu vực này của màn hình hiển thị cho biết tiện ích được chọn, tức là các công cụ, trạng thái hoặc từ
xa.

Hình 4F-Các yếu tố màn hình trạng thái

2–System SerialNumber
Số sê-ri hệ thống là một chữ số duy nhất xác định cho mỗi máy PicoSure.
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3–Software Release Version
Phiên bản phát hành phần mềm hiển thị phiên bản của phần mềm để truy xuất nguồn gốc. Nhấn mũi
tên ở bên phải màn hình để biết thêm thông tin về phiên bản.
4–Lamp Count
Số xung của đèn laser cho biết số xung kể từ khi bóng đèn cuối cùng thay đổi. Để xem nhiều
thông tin, hãy nhấn mũi tên ở bên phải màn hình.
5–Handpiece Type
Khu vực này hiển thị loại tay cầm kết nối tới hệ thống. Để biết thông tin chi tiết hơn về tay cầm,
nhấn mũi tên ở bên phải màn hình.
6–Water Temperature
Hiển thị nhiệt độ nước xx (°C).
7–Optical Deck Temperature
Hiển thị nhiệt độ khoang laser xx (°C).
8–Battery Voltage
Hiể thị điện áp pin.
9–Message Area
Khu vực này hiển thị của tất cả các thông báo và / hoặc các sự kiện xảy ra trong phiên hoạt động
laser hiện tại. Khi laser được khởi động lại, khu vực này sẽ bị reset.
10–Remote Button
Từ màn hình công cụ, bấm nút từ xa để chuyển sang màn hình điều khiển từ xa.
11–Tools Button
Từ màn hình công cụ, nhấn nút trạng thái để chuyển sang màn hình công cụ.
12–Back Button
Nhấn nút quay lại để trở lại màn hình cuối cùng được truy cập.
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Màn hình điều khiển từ xa
Khu vực truy cập từ xa cho phép người dùng nhận được dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thời gian thực từ xa.
Đôi khi, nhân viên dịch vụ có thể tiếp cận các Log của laser hoặc thông tin tiện ích trên máy t. Nếu
đúng như vậy, các Kỹ sư sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình truy cập từ xa. Xem Hình 4G để biết tổng
quan về màn hình.
1–Screen identifier
Khu vực này của màn hình hiển thị cho biết tiện ích được chọn, tức là các công cụ, trạng thái hoặc từ
xa.

Hình 4G-Các thành phần màn hình từ xa

2–Message Area
Khu vực này cung cấp hướng dẫn sơ bộ về cách kết nối từ xa.
QUAN TRỌNG: Kỹ Sư sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình truy cập từ xa.
3–Tools Button
Từ màn hình công cụ, nhấn nút trạng thái để chuyển sang màn hình công cụ.
4–Status Button
Từ màn hình công cụ, nhấn nút trạng thái để chuyển sang màn hình trạng thái.
5–Back Button
Nhấn nút quay lại để trở lại màn hình cuối cùng được truy cập.
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Đặc điểm hệ thống

Chương 6

General Specifications
Đặc điểm

PicoSure
Loại laser

Alexandrite laser

Bước sóng

755 nm +10/-5 nm

Độ rộng xung
Năng lượng tối đa
Kiểu điều khiển
Ảnh hưởng cao nhất
Phương pháp truyền năng lượng
Phương pháp làm mát
Dung dịch làm mát
Mật độ của kính bảo vệ
tối thiểu (min)
Required L Rating:
Khoảng cách phát Laser còn nguy hiểm (NOHD)
Tiếp xúc cho phép giác mạc tối đa (MPE)
Nguồn điện

500–900ps
200 mJ ± 20%
Kiểm soát năng lượng
6.37 J/cm2
Cánh tay khớp nối
Nước và khí tuần hoàn
Nước cất, 1.6 qt (1.8 l)
≥ 7.0 OD at 755 nm
750–765 nm RM LB7
4200 meters
MPE=2.69 x 10-3 J/m2 (250 ms, 3.5 pulses)
200-240 V~, 4.5 kVA, 50/60 Hz, Single phase
30 ampe.

Dòng điện
Phát nhiệt tối đa
Nguồn tia chỉ đường/bước sóng
Công suất tia chỉ đường cao nhất

15,500 Btu/h
Diode laser, 630-690 nm, red
< 5.0 mW
Classification

Loại Bảo vệ Chống Điện giật
Mức độ bảo vệ chống sốc điện
Mức độ bảo vệ chống xâm nhập của nước

Hệ thống lớp 1
Loại ứng dụng loại B
IPX0
Khử trùng sau khi dùng

Phương pháp khử trùng hoặc chống lây nhiễm
Mức độ an toàn của ứng dụng trong sự
hiện diện của một hỗn hợp dễ cháy
Kiểu điều trị

PicoSure Operator Manual
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Đặc điểm tay cầm
Fixed Handpieces( tay cầm cố định)
Beam Divergence (full
angle)

HP

Spot Size

6 mm

6.0 mm ± 10%

6 mRad

8 mm

8.0 mm ± 10%

12 mRad

10 mm

10.0 mm ± 10%

22 mRad

2.0–6.0 mm ± 10%

26-6 mRad

Zoom Handpiece( tay cầm thu phóng)
2.0–6.0 mm
Lens Array( Focus lens)
Focus

Number of Pulses
80,000 (at 75,000 a message alerts user)

Mật độ năng lượng
HP

Fluence

Rep. Rate

6 mm

0.71 J/cm2

Single, 1, 2.5, 5, 10 Hz

8 mm

0.40 J/cm2

Single, 1, 2.5, 5, 10 Hz

10 mm

J/cm2

Single, 1, 2.5, 5, 10 Hz

2.0 mm

6.37 J/cm2

Single, 1, 2.5, 5, 10 Hz

2.5 mm

4.07 J/cm2

Single, 1, 2.5, 5, 10 Hz

3.0 mm

2.83 J/cm2

Single, 1, 2.5, 5, 10 Hz

3.5 mm

2.08

J/cm2

Single, 1, 2.5, 5, 10 Hz

4.0 mm

1.59 J/cm2

Single, 1, 2.5, 5, 10 Hz

4.5 mm

1.26 J/cm2

Single, 1, 2.5, 5, 10 Hz

5.0 mm

1.02

J/cm2

Single, 1, 2.5, 5, 10 Hz

5.5 mm

0.84 J/cm2

Single, 1, 2.5, 5, 10 Hz

6.0 mm

J/cm2

Single, 1, 2.5, 5, 10 Hz

Fixed Handpieces*

0.25

Zoom Handpiece**

0.71

* Average fixed handpiece fluence specification is with or without Focus lens array.
**Treatment spot is adjustable from 2.0 to 6.0 in 0.1 increments
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Chế độ áp lực cao 4 cấp độ
Boost Setting

HP

Boost Off (200
mJ)

Boost Setting 1
(190 mJ)

Boost Setting 2
(180 mJ)

Boost Setting 3
(170 mJ)

Boost Setting 4
(165 mJ)

Fixed Handpieces
6 mm

0.71 J/cm2

0.67 J/cm2

0.64 J/cm2

0.60 J/cm2

0.57 J/cm2

8 mm

0.40 J/cm2

0.38 J/cm2

0.36 J/cm2

0.34 J/cm2

0.33 J/cm2

10 mm

0.25 J/cm2

0.24 J/cm2

0.23 J/cm2

0.22 J/cm2

0.21 J/cm2

2 mm

6.37 J/cm2

6.05 J/cm2

5.73 J/cm2

5.41 J/cm2

5.25 J/cm2

3 mm

2.83 J/cm2

2.69 J/cm2

2.54 J/cm2

2.41 J/cm2

2.33 J/cm2

4 mm

1.59 J/cm2

1.51 J/cm2

1.43 J/cm2

1.35 J/cm2

1.31 J/cm2

5 mm

1.02 J/cm2

0.97 J/cm2

0.92 J/cm2

0.87 J/cm2

0.84 J/cm2

6 mm

0.71 J/cm2

0.67 J/cm2

0.64 J/cm2

0.60 J/cm2

0.57 J/cm2

Zoom Handpiece

Chú ý: Áp lực cao không sẵn có ở xung đơn
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Chương 7

Hoạt động LASER

Phần này của cuốn sách hướng dẫn giải thích các hoạt động cơ bản của laser, chẳng hạn như khởi
động và tắt máy laser, hiệu chuẩn laser, thiết lập các thông số điều trị và sử dụng laser.

Khởi động LASER PicoSure
KHUYẾN CÁO: Luôn luôn đeo kính bảo vệ được cung cấp cùng với hệ thống laser. Không
đeo kính bảo hộ thích hợp có thể dẫn đến thương tích mắt nghiêm trọng.
LƯU Ý: Laser đòi hỏi thời gian khởi động ba mươi phút ban đầu( có thể ngắn hơn).
1. Để bật Picosure, chèn chìa khóa vào công tắc chính và chuyển nó sang vị trí on (|).
2. Màn hình khởi động xuất hiện. Có bốn giai đoạn sẵn sàng để laser phải hoàn thành trước khi
laser có thể được sử dụng: khởi tạo, tự kiểm tra, làm nóng và kiểm tra hệ thống. Xem hình 5
bên dưới.

Hình 5A-Quá trình Khởi động

2.1. Khởi tạo bắt đầu quá trình liên lạc phần cứng.
2.2. Kiểm tra tự kiểm tra các lỗi phần cứng nghiêm trọng có thể hạn chế chức năng của laser.
Nếu một kiểm tra thất bại, một màn hình lỗi sẽ bật lên hướng dẫn người dùng . Tham
khảo "Khắc phục sự cố" bắt đầu ở trang 61 để biết thông tin về cách khắc phục sự cố.
2.3. Nhiệt độ làm nóng đầu laser lên nhiệt độ hoạt động. Trong giai đoạn này các đèn flash sẽ
bắn laser sẽ không phát ra bức xạ laser. Giai đoạn này mất nhiều thời gian nhất .
2.4. Kiểm tra hệ thống thực hiện việc đánh giá hoàn toàn trạng thái picosure, ví dụ: điều chỉnh
năng lượng. Trong quá trình này, các thông báo sẽ xuất hiện cho thấy trạng thái của việc
kiểm tra hệ thống.
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3. Sau khi quá trình khởi động hoàn tất, một màn hình kiểm tra an toàn xuất hiện trên màn hình.
Nhấn OK để xác minh rằng tất cả nhân viên trong khu vực điều trị đều đeo kính an toàn phù
hợp. Khi kiểm tra an toàn đã hoàn tất, bấm OK để tiếp tục đến màn hình điều trị.

Cài đặt thông số điều trị
1. Từ màn hình điều trị, sử dụng các mũi tên lên và xuống để chọn chế độ tỷ lệ rep (Hz) Fluence
(J / cm2) được tính tự động dựa trên kích thước điểm đã chọn.
CHÚ Ý: Nếu muốn tang áp lực, nhấn nút điều chỉnh áp lực cho đến khi đạt được mong muốn..

Hình 5B-Chọn cài đặt điều trị

2. Bấm nút chế độ chờ / sẵn sàng để thay đổi hệ thống từ chế độ chờ sang chế độ sẵn sàng, và để
bắt đầu điều trị. Một thông báo cho biết hệ thống đang xác minh năng lượng tại các cài đặt mới
xuất hiện. Một khi thông báo đã được thông báo, điều trị có thể bắt đầu.
CHÚ Ý: Nếu vì bất kỳ lý do nào hệ thống không thể đáp ứng được năng lượng, nó sẽ tự động
chạy hiệu chuẩn đầy đủ trong khoảng 5 phút. Xem "Hiệu chỉnh Laser" ở trang 47.
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Hoạt động LASER
KHUYẾN CÁO: Không đeo kính an toàn thích hợp có thể dẫn đến thương tích mắt nghiêm
trọng.
1. Kiểm tra xem tất cả mọi người trong vùng điều trị đang đeo kính an toàn thích hợp.
2. Xác minh rằng laser đang ở chế độ sẵn sàng. Ở chế độ sẵn sàng, không có ánh sáng LASER
được tạo ra cho đến khi bàn đạp được nhấn. Nếu không, bấm nút chế độ chờ / sẵn sàng để thay
đổi hệ thống từ chế độ chờ sang chế độ sẵn sàng.
CHÚ Ý: Nếu hệ thống phát hiện sáu mươi giây không hoạt động sau khi nhập chế độ đã sẵn
sàng, nó sẽ tự động trở lại chế độ chờ.
3. Tháo tay cầm ra khỏi vị trí giữ tay cầm. Đặt tay cầm vuông góc với khu vực điều trị bằng đầu
điều trị tiếp xúc với khu vực điều trị.
CHÚ Ý: Tay cầm được trang bị đèn báo màu cam khi nhấp nháy chỉ ra có lỗi nào đó. Tham
khảo "Biểu đồ khắc phục sự cố" trên trang 67 để biết thêm thông tin.
4. Nhấn bàn đạp để phát xung laser mong muốn. Khi hệ thống xung nút standby / ready đã
chuyển sang màu đỏ. Sau mỗi xung laser, các đơn vị đếm xung sẽ hiển thị số xung hiện tại.
CHÚ Ý: Nếu tại bất kỳ thời điểm nào công suất đầu ra bị nghi ngờ, thì công suất ra có thể
được kiểm tra tính chính xác bởi kỹ sư. Xem, "Kiểm tra năng lượng" trên trang 60.

Hiệu chỉnh LASER
QUAN TRỌNG: Chỉ bắt đầu hiệu chuẩn khi được hiển thị bằng thông báo trên màn hình.
1. Đôi khi, thường là sau Picosure tự kiểm tra lỗi, Picosure có thể nhắc bạn thông qua một màn
hình bật lên rằng cần hiệu chỉnh đầy đủ trước khi tiếp tục( alex full calibration).
2. Bấm phím hiệu chỉnh để bắt đầu hiệu chuẩn. Màn hình hiển thị sẽ cho thấy rằng một hiệu
chuẩn đầy đủ đang được tiến hành. Quá trình này mất khoảng năm phút.
3. Nếu hiệu chuẩn thành công, hệ thống sẽ trở lại màn hình điều trị, nếu không màn hình lỗi sẽ bật
lên hướng dẫn người dùng thực hiện thêm. Tham khảo "Khắc phục sự cố", bắt đầu từ trang 61 để
biết thông tin về cách khắc phục sự cố.
4. Kiểm tra các thiết lập điều trị và sau đó đặt hệ thống ở chế độ sẵn sàng để tiếp tục điều trị.
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Tắt máy LASER
1. Chuyển máy về Stanby.
2. Tắt chìa khóa về vị trí 0
3. Gỡ khóa ra khỏi máy, lưu giữa an toàn để tránh máy bị sử dụng trái phép.
QUAN TRỌNG: Chỉ trong trường hợp khẩn cấp, sử dụng nút dừng khẩn cấp để ngay lập
tức tắt máy laser.
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Chương 8

Ứng dụng lâm sàng
User Profile

Hệ thống laser PicoSure được sử dụng cho các nhà khai thác chuyên nghiệp, chẳng hạn như bác sĩ,
y tá và các nhà thẩm mỹ được đào tạo. Mặc dù không có yêu cầu độ tuổi tối thiểu để vận hành thiết
bị, nhưng người vận hành nên tìm cách tuân theo các luật và quy định hạn chế việc sử dụng thiết bị.
Trước khi sử dụng, người dùng nên hoàn thành chương trình Cynosure laser và các chương trình
đào tạo lâm sàng. Hoạt động của thiết bị không phụ thuộc vào kinh nghiệm trước. Thiết bị này có
thể được sử dụng bởi nhân viên sử dụng có khiếm thị về thị lực nhẹ, thị lực sửa chữa, suy giảm thính
giác nhẹ, hoặc điều chỉnh thính giác; Tuy nhiên, người dung cần có khả năng sử dụng một tay / tay
để giữ và hướng dẫn hệ thống arm laser, cũng như khả năng sử dụng một chân để kích hoạt hệ thống
phân phối laser.

Các yêu cầu hướng dẫn cho người dùng
Hướng dẫn này không nhằm mục đích hướng dẫn hoàn chỉnh việc sử dụng laser. Cynosure khuyến
cáo rằng tất cả các nhân viên có trình độ vận hành hệ thống laser đầu tiên tìm kiếm đào tạo bao gồm,
nhưng không giới hạn, các khía cạnh sau của hoạt động laser:
 Hiểu biết căn bản LASER
 An toàn về LASER
 Tương tác mô mềm
 Hoạt động của Picosure
 Khởi động Picosure
 Nguy cơ tiềm tàng
 Kinh nghiệm điều trị thực tế
Đào tạo cho Picosure có thể cung cấp bởi Cynosure.

Chỉ Định
Laser PicoSure được chỉ định để loại bỏ hình xăm và tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, và để điều trị mụn
trứng cá và nếp nhăn ở các loại da I-IV.
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Chống chỉ định
Liệu pháp sử dụng laser PicoSure là chống chỉ định đối với những bệnh nhân:
 Mẫn cảm với ánh sáng ở vùng bước sóng gần hồng ngoại
 Dùng thuốc tăng cường độ nhạy cảm với ánh sáng mặt trời
 Có rối loạn bắt giữ kích hoạt bởi ánh sáng
 Uống hoặc uống isotretinoin đường uống, như Accutane®, trong vòng sáu tháng
 Có nhiễm khuẩn cục bộ hoặc có hệ thống, hoặc vết thương hở trong vùng đang được điều trị
 Có bệnh toàn bộ kể hoặc bệnh ở vị trí trong khu vực đang được điều trị
 Có lupus
 Có nevi thường gặp mà thường có xu hướng phát triển khối u ác tính ác tính
 Có herpes simplex trong khu vực đang được điều trị
 Đang tiếp nhận hoặc đã nhận được liệu pháp vàng
 Mang Thai

Khuyến cáo/ Lưu Ý










Không tiếp xúc với ánh mặt trời mà không được bảo vệ trong vòng bốn tuần sau điều trị,
bao gồm việc sử dụng giường làm rám nắng hoặc các sản phẩm làm rám nắng, như kem,
thuốc xịt và thuốc xịt có thể gây trở ngại cho việc điều trị bằng laser; Sự lựa chọn của bác
sĩ được yêu cầu để xác định tính khả thi của việc điều trị.
Thuốc chống đông máu có thể gây chảy máu quá mức và gây trở ngại cho việc chữa
bệnh sau điều trị; Tùy theo bác sĩ được yêu cầu để xác định tính khả thi của điều trị điều
trị cho bệnh nhân dùng thuốc chống đông máu.
Các loại thuốc thay đổi đáp ứng chữa thương hoặc làm lành vết thương có thể gây trở ngại
cho việc chữa trị sau điều trị và có thể cần phải có biện pháp phòng ngừa đặc biệt bởi bác
sĩ điều trị.
Nếu bệnh nhân có tiền sử về các vấn đề chữa bệnh hoặc lịch sử hình thành sẹo lồi, cần
phải có sự lựa chọn của bác sĩ để xác định tính khả thi của việc điều trị.
Nếu bệnh nhân có tiền sử ung thư da hoặc các thương tổn đáng ngờ, tùy theo bác sĩ được yêu
cầu để xác định tính khả thi của điều trị.
Việc triệt lông hóa học hoặc cơ học trong vòng sáu tuần qua có thể gây trở ngại cho quá
trình điều trị sau điều trị; Sự lựa chọn của bác sĩ được yêu cầu để xác định tính khả thi
của việc điều trị.

Hiệu ứng bất lợi
Tác dụng phụ có thể bao gồm chảy máu, trầy, bầm tím, tróc, mụn mủ, bỏng, giảm sắc tố, tăng sắc tố,
ban đỏ, phù, sẹo và nhiễm trùng.
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Khuyến cáo trước điều trị
Tại thời điểm thăm khám ban đầu, bác sĩ nên xác định tính phù hợp của việc điều trị bằng laser,
thông báo cho bệnh nhân về phương pháp điều trị và chụp ảnh các vị trí mục tiêu.
Xác định tính phù hợp
Để xác định tính phù hợp, các bác sĩ nên xem xét các yếu tố sau đây cho từng trường hợp riêng lẻ:
 Tuổi của bệnh nhân
 Kiểu da của bệnh nhân
 Lịch sử gia đình của bệnh nhân
 Loại thuốc hiện tại đang dùng
 Lý do bệnh nhân đang tìm cách điều trị
 Mong đợi của bệnh nhân
Thông báo cho bệnh nhân về việc điều trị
Sau khi xác định tính phù hợp, bác sĩ nên thông báo cho bệnh nhân:
 Kết quả mong đợi của điều trị so với các kết quả khác ngoài mong đợi
 Sô lần điều trị cần thiết để đạt được kết quả mong muốn
 Tác dụng phụ có thể gặp phải
Chụp Hình
Rất hữu ích khi có những bức ảnh về khu vực trước điều trị để đánh giá chính xác thành công và
tiến triển của việc điều trị.
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Các khuyến nghị điều trị
Bác sỹ nên có thể xác định mức năng lượng thích hợp của laser, số buổi điều trị, kích cỡ khu vực
điều trị tại mỗi phiên. Tại thời điểm điều trị, người điều khiển bằng tia laze cũng phải có các biện
pháp phòng ngừa để ngăn ngừa hỏa hoạn, xem phần "Nguy cơ Hỏa hoạn bằng Laser," trang 11.
Giảm thiểu hiệu ứng bất lợi
Tác dụng phụ có thể giảm bằng cách làm mát bằng không khí. Trước khi điều trị, loại bỏ tất cả make
up, lotions hoặc kem từ khu vực được điều trị.
Cài đặt mức năng lượng
Tùy thuộc vào loại da của bệnh nhân, mức năng lượng khác nhau cần thiết lập. Nên thử vài điểm
thử nghiệm trước khi điều trị và bắt đầu điều trị ở cài đặt mức năng lượng thấp nhất.
Số lượt điều trị và thời gian điều trị
Số lần và lượt điều trị cần dựa vào kích cỡ điều trị,tỉ lệ điều trị cần công và khả năng chịu đựng của
khách hàng.
Xác định thời điểm cuối của điều trị
Bác sĩ nên xác định điểm kết thúc điều trị, sự không tuân thủ của bệnh nhân, hoặc tác dụng phụ của
điều trị.

Khuyến nghị sau điều trị
Sau mỗi lần điều trị, bác sĩ nên tư vấn cho bệnh nhân của họ về việc chăm sóc đúng khu vực được
điều trị:
 Rửa vùng điều trị nhẹ nhàng bằng xà bông và nước. Không được ngâm.
 Không cạo lông khu vực được điều trị.
 Tránh tiếp xúc khi chơi thể thao hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể gây bầm trên khu
vực được điều trị.
 Tránh ánh nắng mặt trời giữa các phiên điều trị. Nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt
trời là bắt buộc thì sử dụng kem chống nắng SPF 30+ để che khu vực tiếp xúc,
điều trị.
Các bác sĩ nên khuyên bệnh nhân không tuân theo hướng dẫn sau điều trị có thể làm tăng nguy cơ
tác dụng phụ.
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Chương 9

Bảo dưỡng

Phần này của cuốn hướng dẫn đề cập đến bảo trì, chẳng hạn như làm sạch và khử trùng thiết bị.
Phần này cũng cung cấp thông tin khắc phục sự cố.

Chăm sóc hệ thống bên ngoài
Cynosure gợi ý rằng phòng khám định kỳ làm sạch và khử trùng bên ngoài của hệ thống laser. Luôn
tắt hệ thống trước khi làm sạch.
Lau hệ thống bên ngoài
1. Sử dụng vải mềm, lau chùi bên ngoài của tia laser bằng xà bông nhẹ và nước.
2. Khi cần thiết, sử dụng một miếng vải mềm, khử trùng các bộ phận bên ngoài của thiết bị bằng
chất tẩy trùng.
Lau màn hình
1. Chuẩn bị một xà phòng nhẹ và dung dịch nước.
KHUYẾN NGHỊ: Không sử dụng dung môi hữu cơ, dung dịch axit hoặc kiềm trên màn
hình hoặc nó có thể bị hư hỏng.
2. Nhúng một miếng vải mềm vào dung dịch, và sau đó vắt nước từ vải.
3. Lau bề mặt màn hình bằng vải lau.
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Cách gỡ và ráp tay cầm
KHUYẾN CÁO: Các handpieces phải được lắp ráp đầy đủ để vận hành đúng cách.
Không dùng handpieces trong cài dặt thích hợp của họ có thể dẫn đến mức độ fluence
không chính xác có thể gây ra thương tật cho bệnh nhân.
Xem các hình 6A và 6B khi lắp ráp và tháo các handpieces.
CHÚ Ý: FOCUS LENS chỉ được dung cho tay cầm cố định.
Lắp ráp
1. Nối thân tay cầm với adapter bằng cách định hướng điểm màu đỏ trên thân tay cầm với
điểm đỏ trên adapter tay cầm.
2. Chèn thân tay cầm vào adapter vào và xoay theo chiều kim đồng hồ để đúng vào vị trí.
3. Đẩy miếng nhựa để khóa cố định vị trí thân tay cầm.
4. Gắn tip điều trị hoặc focus lens hoặc spacer vào thân tay cầm.
5. Gắn treatment tip vào spacer hay focus lens.
CHÚ Ý: Spacer trên tay cầm cố định có một board mạch gắn vào các chân kết nối của thân tay
cầm điều trị.

Hình 6A–Tay cầm điều trị- chi tiết bên trong
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Hình 6B –Tay cầm thu phóng-chi tiết

Gỡ tay cầm
1. Kéo Spacer ra khỏi thân tay cầm để gỡ ra.
2. Kéo để gỡ treatment tip từ Spacer để gỡ ra.
3. Kéo miếng nhựa khóa thân tay cầm để mở khóa giữa thân và adapter.
4. Vặn thân tay cầm theo chiều ngược kim đồng hồ chơ tới khi nghe tiếng click và sau đó kéo
thân tay cầm ra khỏi adapter.
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Đổi cửa số bảo vệ
Tay cầm zoom có một cửa sổ bảo vệ có thể được thay thế nếu cần thiết. Kiểm tra cửa sổ thường
xuyên và nếu bị cháy hoặc đổi màu, thay thế cửa sổ như được trình bày chi tiết dưới đây.
Xem hình 6C và 6D khi thay đổi cửa sổ bảo vệ. LƯU Ý: Công cụ cửa sổ được minh họa cho mục
đích tham khảo, công cụ thực tế có thể hơi khác.
1. Sử dụng windows tool, đặt vào vị trí 2 điểm được thiết kế cho windows tool gắn vào vị trí.
2. Vặn theo chiều ngược kim đồng hồ để cửa sổ bảo vệ ra.

Hình 6C- Cách gỡ cửa sổ bảo vệ

3. Tháo vòng giữ khỏi tay cầm. Tháo cửa sổ bảo vệ khỏi tay cầm.
CHÚ Ý: Luôn luôn đeo găng tay và giữ cửa sổ ở các cạnh của nó để tránh vết bẩn.
Nếu ống kính bị bẩn, sử dụng cồn isopropyl 70% để loại bỏ vết bẩn. Để cửa sổ ngoài không
khí khô hoàn toàn trước khi sử dụng.

Hình 6D–Cửa sổ bảo vệ, Hình chi tiết

4. Thay thế cửa sổ cũ bằng một cửa sổ mới, và sau đó lắp lại vòng giữ lại vào cuối của thân
handpiece. LƯU Ý: Cửa sổ có thể được đặt ở cả hai hướng.
5. Đẩy công cụ cửa sổ vào các vết rãnh của vòng giữ. Xoay công cụ cửa sổ theo chiều kim đồng
hồ để thắt chặt vào vị trí.
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Chăm sóc và Xử lý: Handpieces và Mẹo Điều trị
LƯU Ý: Sau đây là các khuyến cáo để làm sạch và khử trùng / khử trùng ở mức độ cao của bề
mặt tiếp xúc với bệnh nhân và làm sạch và khử trùng bề mặt tiếp xúc không liên quan đến
người bệnh của các tay cầm PicoSure. Trách nhiệm cuối cùng về kiểm soát nhiễm khuẩn trong
phòng khám ,nơi các thủ tục này được thực hiện. Cơ sở y tế có nghĩa vụ tuân thủ tất cả các
hướng dẫn của CDC và FDA liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn đối với thiết bị y tế có thể
tái sử dụng.
Lau treatment tip
CHÚ Ý: Không ngâm spacer và focus lens. Luôn tháo rời đầu điều trị khỏi Spacer hoặc
Focus lens trước khi làm sạch và khử trùng, xem hình 6A ở trang 55.
CHÚ Ý: Mang kính bảo hộ, tạp dề và găng tay khi xử lý dung dịch làm sạch.
1.

Ngay sau khi sử dụng, rửa treatment tip bằng tay bằng nước ấm để loại bỏ các mảnh vỡ có
thể nhìn thấy được.

2.

Chuẩn bị phương pháp làm sạch bằng enzym nhẹ, chẳng hạn như Endozime® AW Triple
Plus với APA, theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

3.

Ngâm đầu điều trị trong khoảng 2 phút.

4.

Lấy đầu điều trị ra khỏi dung dịch làm sạch và rửa kỹ bằng nước ấm trong ít nhất 20 giây,
loại bỏ các mảnh vụn còn lại.

5.

Kiểm tra đầu điều trị. Nếu bất kỳ mảnh vỡ nào còn lại, lặp lại bước 3-4.

6.

Khử trùng đầu điều trị ngay sau khi làm sạch nếu có thể.
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Khử trùng / Khử trùng đầu điều trị
Đầu điều trị có thể được khử trùng bằng cách ngâm trong dung dịch khử trùng / khử trùng hóa học
hoặc bằng cách tiệt trùng bằng hơi nước (khử trùng). Việc khử trùng ở mức cao có thể đạt được bằng
cách giảm thời gian ngâm tẩm chất khử trùng / khử trùng, như được chỉ ra dưới đây.
Khử trùng/ khử trùng bằng hóa chất

CHÚ Ý: Tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất về bảo vệ cá nhân khi xử lý chất tẩy uế /
khử trùng hóa học.
Sau khi lau chùi, nhúng đầu điều trị trong dung dịch khử trùng và khử trùng cấp cao đã được FDA
cho phép, như Cidex Plus® dung dịch 28 ngày (3.4% glutaraldehyde). Thời gian ngâm tối thiểu,
theo nhãn Cidex Plus® Solution, là 10 giờ ở 25 ° C để khử trùng và 20 phút ở 25 ° C để khử trùng
ở mức độ cao.
Khử trùng bằng hơi nóng

1.

Sau khi làm sạch, đặt đầu điều trị trong túi tiệt trùng. Túi nên đủ lớn để giữ đầu điều trị mà
không cần phải chèn ép đầu điều trị trong túi tiệt trùng.

2.

Đặt túi đựng trong nồi hấp.

3.

Chọn cài đặt nồi hấp tiệt trùng từ bảng dưới đây:
Temperature

Minimum
Dry Time

Time

Cycle Type

273°F (134°C)

5 minutes

Prevacuum

10 minutes

270°F (132°C)

25 minutes

Gravity

10 minutes

Làm sạch và khử trùng các thanh phần tay cầm
CHÚ Ý: Bao gồm thân tay cầm,spacer,focus lens và adapter tay cầm.
Sau mỗi lần làm thủ tục, nên lau tất cả các mặt bàn tay mà không chạm vào bệnh nhân, kể cả các
cửa sổ bảo vệ nằm trong ngăn cách tay cầm cố định và trong tay cầm zoom. Sử dụng kỹ thuật tẩy uế
và khử trùng phù hợp, theo hướng dẫn của cơ sở y tế.
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Châm nước cho máy
Khi có lỗi "ADD WATER" xảy ra trên màn hình, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây để lấp đầy
bình chứa bằng dung dịch nước cất.
CẢNH BÁO: Laser hoạt động ở nhiệt độ cực cao 135 ° F (57 ° C) và có thể gây bỏng nếu
không theo đúng quy trình này.
1. Để tránh tình trạng đổ tràn vô tình, hãy chắc chắn rằng vùng làm việc xung quanh laser được
giữ trong sạch sẽ. Khu vực xung quanh người châm nước cũng nên sạch sẽ.
2. Khóa bánh trước của hệ thống để giữ cho hệ thống ở đúng vị trí.
CẢNH BÁO: Không bao giờ đặt bình chứa nước cất hoặc ống nạp và lắp ráp trên đỉnh của
laser hoặc có thể xảy ra sự cố tràn. Nước tràn có thể xâm nhập vào hệ thống và tăng nguy
cơ điện giật.
3. Kết nối phễu châm nước như hình 7.

Hình 7-Châm nước

4. Giữ ống phễu thẳng đứng, xem hình 7, từ từ và cẩn thận lấp đầy bình chứa bằng nước cất cho
đến khi nước đạt đến mức như được chỉ ra bằng dấu kiểm tra bên cạnh cửa bình chứa.
THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng nước cất khi đổ đầy bình chứa; Nước máy hay nước khoáng
có thể làm hỏng hệ thống.
LƯU Ý: Châm nước quá đầy hệ thống sẽ gây ra sự cố tràn.
Nếu nước vô tình đổ tràn và đi vào các lỗ thông hơi làm mát, tắt hệ thống picosure và gọi
INAMED ngay lập tức để kiểm tra.
5. Xử lý cẩn thận bất kỳ lượng nước còn lại nào bên trong ống phễu
6. Gỡ phễu ra khỏi máy.
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Kiểm tra năng lượng
Bất cứ lúc nào năng lượng ra laser thấy bất thường, Liên hệ kỹ sư INAMED để kiểm tra
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Các lỗi chấn đoán
Lỗi
Tất cả mã lỗi và thông điệp được liệt kê trong các bảng sau, cùng với cách khắc phục nếu có. Nếu
bất kỳ hành động khắc phục nào được đề xuất không giải quyết, vui lòng liên hệ Kỹ Sư. Thông tin
liên lạc được liệt kê ở trang 70.
Hành động sửa lỗi
Mã lỗi

Mô tả

F101

Cap bank fuse fault

Nhấn retry nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F102

Cap bank Voltage imbalance

Nhấn retry nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F103

HVPS fault

Nhấn retry nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F104

LVPS fault

Nhấn retry nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F105

IGBT pulse simmer fault

Nhấn retry nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F106

IGBT fault

Nhấn retry nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F107

IGBT over current fault

Nhấn retry nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F108

IGBT one shot timeout fault

Nhấn retry nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F109

PDU fuse fault

Nhấn retry nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F110

Emergency stop switch

Kiểm tra nút ngắt khẩn cấp

F113

Water temperature sensor fault

Nhấn retry nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F115

Water Flow Low

Nhấn retry nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F117

Add Water

Thêm nước cất như hướng dẫn, nếu không qua lỗi thì gọi
dịch vụ

F120

Dump on fault

Gọi dịch vụ

F121

Resonator Deck Temperature Sensor Fault

Gọi dịch vụ

F122

Communication Fault

Khởi động lại máy hoặc gọi dịch vụ

F123

Heater fault

Nhấn retry nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F126

Hvps Readback indicates voltage is too low

Nhấn retry nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F127

Measurement Sensor Fault

Khởi động lại máy, Nhấn retry nếu không qua lỗi thì gọi
dịch vụ

F128

Measurement Sensor Fault

Khởi động lại máy

F129

Communication Fault

Khởi động lại máy

F130

Measurement Sensor Fault

Khởi động lại
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Fault Code

OM Probable Cause/
Corrective Action for User

Fault Descriptions

F150

Communication Fault

Khởi động lại máy nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F151

Communication Fault

Khởi động lại máy nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F152

Communication Fault

Khởi động lại máy nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F153

Communication Fault

Khởi động lại máy nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F155

Application Exception

Khởi động lại máy nếu không qua lỗi thì gọi dịch vụ

F156

Lasersubsystemsoftwarenotcompatible with
Application

Cập nhật phần mềm

F157

Laser subsystem FPGA firmware not
compatible with Application

Cập nhật phần mềm

F158

Pico subsystem software not compatible with
Application

Cập nhật phần mềm

F159

Pico subsystem FPGA not compatible with
Application

Cập nhật phần mềm

F160

Laser Serial number is invalid

Gọi dịch vụ

F161

Laser Serial number does not match the backup.

Gọi dịch vụ

F202

Pico Calibration data corrupt

Gọi dịch vụ

F203

ETX Calibration data corrupt

Gọi dịch vụ

F204

Over Temperature Fault

Gọi dịch vụ

F205

Calibration data was restored from backup

Gọi dịch vụ.

F250

Handpiece Adapter Not Found

Kiểm tra kết nối

F251

Handpiece Adapter Internal Fault

Gọi dịch vụ

F252

Handpiece Adapter Eeprom Fault

Gọi dịch vụ

F253

Handpiece Spacer Fault

Kiểm tra kết nối tay cầm

F254

Handpiece Adapter Communications Fault

Kiểm tra kết nối tay cầm

F255

Handpiece Adapter Software Fault

Gọi dịch vụ

F256

Handpiece Adapter Tracker ADC Fault

Gọi dịch vụ

F257

Handpiece Adapter Tracker Baseline Fault

Gọi dịch vụ

F258

Handpiece Adapter Tracker DSP Overflow Fault

Gọi dịch vụ

F259

Handpiece Adapter Self Test Fault

Gọi dịch vụ
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Fault Code

OM Probable Cause/
Corrective Action for User

Fault Descriptions

F260

Handpiece Not Present

Kiểm tra tay cầm

F261

Spot Size Not Valid

Kiểm tra tay cầm

F302

Simmer is ON when it should be OFF

Gọi dịch vụ

F304

Simmer is OFF when it should be ON

Gọi dịch vụ.

F305

Sensor1(ResShutter1)isreporting the shutter
OPEN, but it should be closed

Gọi dịch vụ.

F306

Sensor 2 (ResShutterOpn) is reporting the shutter
OPEN, but it should be closed

Gọi dịch vụ.

F307

Sensor 1 is reporting the shutter CLOSED when it
should be OPEN

Gọi dịch vụ

F308

Sensor 2 is reporting the shutter CLOSED when it
should be OPEN

Gọi dịch vụ

F311

System Power Measurement Failure

Gọi dịch vụ.

F315

Pico DC power supplies not ready

Press"Retry".If the problempersists,call Service.

F318

Remote Interlock Active

Kiểm tra khóa liên động

F319

Pico Modulator board fault

Gọi dịch vụ

F320

Pico High Voltage board fault

Gọi dịch vụ

F321

TMOD not present for 90% of the shots

Gọi dịch vụ

F322

Pico Fault

Gọi dịch vụ

F324

Maximum Energy Exceeded

Gọi dịch vụ

F325

Energy Adjust Fault: low HVPS limit reached

Gọi dịch vụ

F326

Energy Adjust Fault: high HVPS limit reached

Gọi dịch vụ

F329

Pico Control Restarted

Gọi dịch vụ

F331

Internal shutter is reporting the shutter CLOSED
when it should be OPEN

Gọi dịch vụ

F332

Internal shutter is reporting the shutter OPEN, but
it should be CLOSED

Gọi dịch vụ

F351

Shots Expired

Gọi dịch vụ

F352

Lamp Shots Expired

Bóng đèn hết hạn sử dụng Gọi dịch vụ
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F353

User Settings Data Corrupt

Gọi dịch vụ

F354

No CAP or Spacer Present

Kiểm tra kết nối tay cầm

F355

Document Missing

Gọi dịch vụ

F401

Energy out of range low

Nhấn retry hoặc calibrate,

F402

Energy out of range high

Nhấn retry

F403

Energy Adjust Fault: Pulse Width Too Low

Nhấn retry.

F404

Energy Adjust Fault: Pulse Width Too High

Nhấn retry hoặc calibrate,

F600

Laser Below Operating Temperature

Đợi cho laser warmup.

F601

Handpiece UTF line active

Kiểm tra kết nối

F602

Deck Temperature Sensor Fault. Switching to
backup sensor.

Gọi dịch vụ

F603

Air Temperature Sensor Fault.

Gọi dịch vụ.

F650

Laser Below Operating Temperature

Gọi dịch vụ

F651

The System Time of Day Clock needs to be set

Gọi dịch vụ

F120103

HVPS Calibration Data Changed

Gọi dịch vụ

F120104

HVPS Calibration Data Read Error

Gọi dịch vụ.

F120200

HVPS failed to reach 650V

Gọi dịch vụ.

F120201

HVPS Dump signal active when not
dumping

Gọi dịch vụ.

F120202

HVPS Dump signal did not go active when dumping

Gọi dịch vụ

F120203

HVPS Cal Data Out of Range

Call Service.

F120204

Failed to dump to set voltage within 30 secs

Call Service.

F120205

Failed to reach set voltage within 20 secs

Call Service.

F120206

Need to wait for dump to cool before self teststarts

Call Service.

F120207

HVPS Calibration Required

Call Service.

F130103

TCM Calibration Data Changed

Call Service.
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Fault Code

OM Probable Cause/
Corrective Action for User

Fault Descriptions

F130104

TCM Calibration Data Read Error

Gọi dịch vụ

F130201

ADC Test Failed

Gọi dịch vụ.

F130202

Water Flow sensor shorted

Gọi dịch vụ.

F130205

Water Temperature Calibration required

Call Service.

F140102

PD2 Calibration Failed

Gọi dịch vụ

F140103

Calibration Data Changed

Gọi dịch vụ

F140104

IGBT Calibration Data Read Fault

Gọi dịch vụ.

F140205

Simmer Sensor Fault

Gọi dịch vụ.

F140206

Simmer SCR Fault

Gọi dịch vụ

F140208

Battery needs replacing

Gọi dịch vụ

F140209

Energy sensor Calibration required

Gọi dịch vụ.

F140300

System calibration failed, no energy

Gọi dịch vụ

F140303

Sys Cal received “Invalid Calibration State”

Gọi dịch vụ

F140400

Energy Sensor Saturated.

Gọi dịch vụ

F140401

Simmer Stability Fault

Gọi dịch vụ

F140500

Energy Stability Fault

Gọi dịch vụ

F140502

Cannot reach fluence.

Gọi dịch vụ

F140504

Foot switch is on

Gọi dịch vụ

F140505

Warm-up Needed

Đợi để máy đạt nhiệt độ

F141105

Pico Control Board Cal Data Corrupt

Gọi dịch vụ

F141201

Pico ADC Fault

Gọi dịch vụ

F141202

Pulse width measurement system fault

Gọi dịch vụ

F141300

Warmup Fault

Gọi dịch vụ

F141301

Gọi dịch vụ
Holdoff Low limit reached

F141302

Gọi dịch vụ
Holdoff High limit reached

F141303

Gọi dịch vụ
MOK never went LOW

F141304

Gọi dịch vụ
MOK never went HIGH
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Hành động của người dùng
Mã lỗi

Lỗi Hiển Thị

F141305

Gọi dịch vụ
Pulse Width could not be read.
Gọi dịch vụ

F141306
Energy too low at cal verify

Gọi dịch vụ

F141307
Energy too high at cal verify

Gọi dịch vụ

F141308
Energy too high at cal verify

Gọi dịch vụ

F141309
TMOD still active with gain=0

Gọi dịch vụ.

F141310
TMOD NOT active with max gain set

Gọi dịch vụ

F141313
DC supply not ready

Gọi dịch vụ

F141314
HVPS reached low limit

Gọi dịch vụ

F141315
HVPS reached high limit

Gọi dịch vụ

F141316
FPGA pulser Fault

Gọi dịch vụ

F141317
Cal step exceeded its maximum shot limit
F180006

Lamp At End Of Life

Gọi dịch vụ

F180009

Self-test Failed

Gọi dịch vụ

F180013

Lasing Parameters Mismatch

Gọi dịch vụ

F180101

Program CRC Error

Gọi dịch vụ

F180201

Simmer Warning

Gọi dịch vụ.

F180203

Battery Low

Gọi dịch vụ

F180301

Invalid Configuration

Gọi dịch vụ
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Bảng lỗi có thể giải quyết
Nếu có vấn đề nào không được đề cập trong bảng khắc phục sự cố hoặc các giải pháp được đề xuất
không sửa đc lỗi, hãy gọi INAMED. Xem trang 70 để biết thông tin liên lạc
Vấn đề
Máy không bật lên được

Nguyên nhân
Dây nguồn cấp điện

Giải pháp
Kết nối dây nguồn

Kiểm tra công tắc

Đèn tay cầm chớp màu vàng

Mất tia chỉ đường hoặc bị
nhòe

Phim nguồn bị ngắt

Vặn chìa khóa vào vị trí On

Tay cầm zoom vượt ngưỡng

Đặt đúng ngưỡng tay cầm zoom

Tay cầm kết nối chưa đúng

Kiểm tra kết nối

Không có Spacer

Kết nối spacer

Tay cầm hoặc cánh tay khớp nối có
vấn đề

Kiểm tra và vệ sinh tay cầm

Kết nối tay cầm khác để kiểm tra

Nếu tay cầm binh thường thì cánh tay
khớp nối có vấn đề
Hệ thống không chuyển qua
Ready.

Chưa kết nối bàn đạp

Kiểm tra kết nối bàn đạp

Không hiển thị màn hình điều
trị

Phần mềm hoạt động không đúng

Nhấn biểu tượng cynosure trên màn hình
desktop để vào chương trình

Nước cất thiếu

Thêm nước cất

Châm nước quá đầy

Nước sẽ chảy qua cửa chống tràn

Rò rỉ nước bên trong

Gọi dịch vụ

Màn hình hiển thị “add water

Nước rỉ từ hệ thống

Nước chảy ra và hệ thống vẫn báo
“add water”
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Chương 10

Hỗ trợ khách hàng

Phần này cung cấp thông tin về hỗ trợ khách hàng.

Bảo hành trực tiếp
Kiểm tra hợp đồng bảo hàn về các điều khoản.

Bảo hành từ nhà phân phối
Liên hệ nhà phân phối để tìm hiểu về thông tin bảo hành.

Yêu cầu bảo hành
Nếu hàng hóa bị hư hỏng và bạn muốn trả lại hàng hóa để sửa chữa hoặc thay thế, hãy lưu ý những
điều sau:
Bạn nên làm yêu cầu bảo hành càng sớm càng tốt.
Trước khi trả lại hàng hóa, xin được chấp thuận trước từ Cynosure.
Cynosure sẽ cung cấp hướng dẫn vận chuyển.
Hàng gửi lại phải được gửi bảo hiểm và trả trước.
Chi phí vận chuyển là trách nhiệm của khách hàng.
Cynosure có tránh nhiệm xác định nguyên nhân hư hại.
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Lắp đặt
Cynosure hoặc kỹ sư được ủy quyền lặt đặt máy Picosure, Hướng dẫn hoạt động, và cung cấp một
dịch vụ đào tạo cơ bản cho mỗi khách hàng mới. Laser Picosure được cài đặt theo Hướng dẫn Cài
đặt PicoSure, part number 991-7012-107.

Dịch vụ khách hàng
Phạm vi dịch vụ
Chính sách dịch vụ khách hàng của Cynosure bao gồm hỗ trợ sau cho khách hàng:
Đào tạo khách hàng tại chỗ để vận hành laser PicoSure
Thực hiện bảo trì tại thẫm mỹ viện
Hỗ trợ qua điện thoại
Kỹ sư kiểm tra định kỳ và đánh giá tình trạng.
Liên hệ dịch vụ khách hàng
Nếu có vấn đề kỹ thuật xin liên hệ nhà phân phối.
Technical Support

Call: 1-888-523-2233 or 1-978-256-8760
Fax: 1-978-256-6556 or 1-978-256-4888
Email: service@cynosure.com

Nếu có vấn đề về lâm sàng, vui long liên hệ.
Clinical Support
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AppendixA

Service Procedures

Vui lòng liên hệ nhà phân phối/cơ sở bảo hành khi gặp sự cố:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED
Tầng 3, phòng 3.12A, tòa nhà etown,
Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 028 38101 105 - 0902 554 225
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