1. THÔNG TIN CHUNG

Copyright
Tài liệu này đã được chuẩn bị bởi INSPITAL Medikal Teknoloji A.Ş. INSPITAL có
quyền thực hiện các thay đổi trong thông số kỹ thuật của sản phẩm. Cấm sao chép
hoặc sao chép bất kỳ phần nào của tài liệu này mà không có văn bản của công ty
sự cho phép.
CE Tuyên bố tuân thủ
Thiết bị này phù hợp với các yêu cầu quy định trong TS EN ISO 60601-1 "Thiết bị
điện y tế - Phần 1: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và hiệu suất thiết yếu", TS EN
60601-2-41 "Thiết bị điện y tế - Phần 2-41: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và
hiệu suất thiết yếu của đèn và đèn phẫu thuật để chẩn đoán" và Thiết bị y tế MDD /
93 / 42 / EEC
Chỉ thị.
Thông tin cơ thể được thông báo
Tên/ Số: Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. / 1984
Địa chỉ :(İtOSB) Khu công nghiệp có tổ chức Istanbul Tuzla 9. Đường số 15 TuzlaIstanbul Thổ Nhĩ Kỳ
Điện thoại / Fax:+90 216 593 25 75 / +90 216 593 25 74
E-Mail: posta@kiwa.com

Bằng sáng chế
Tên thương mại và bằng cấp thương hiệu được tổ chức bởi INSPITAL A.Ş.
Tuổi thọ sản phẩm
Tuổi thọ sản phẩm của thiết bị theo quy định của Bộ Công nghiệp và
Thương mại là 10 năm.
Thời gian bảo hành

Đèn vận hành thương hiệu INSPITAL, bao gồm tất cả các bộ phận, được bảo hành trong
2 (hai) năm chống lại các lỗi vật liệu, tay nghề bị lỗi và lỗi sản xuất miễn là chúng được
sử dụng như được hiển thị trong hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên, những điều sau đây
không được bảo hành:
Damages and failures that result from misuse,
1.Thiệt hại và hỏng hóc xảy ra trong quá trình bốc dỡ và vận chuyển sau khi giao
sản phẩm cho khách hàng,
2.Thiệt hại và hỏng hóc do lắp đặt điện dưới hoặc quá điện áp, bị lỗi hoặc sử dụng
ở điện áp khác với điện áp được chỉ định trong nhãn sản phẩm,
3.Thất bại do sử dụng sản phẩm trái với các vấn đề chứa trong hướng dẫn sử dụng.
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Cảm ơn bạn đã mua đèn hoạt động thương hiệu INSPITAL. Sản phẩm của chúng
tôi đã được thiết kế tỉ mỉ và sản xuất để cung cấp chất lượng và hiệu suất cho bạn
trong cách tốt nhất có thể. Vui lòng đọc kỹ tất cả thông tin về hoạt động và sự an
toàn của thiết bị này và giữ hướng dẫn này làm hướng dẫn tham khảo.
Hướng dẫn này giải thích các bước Lắp đặt, Sử dụng, Làm sạch và Bảo trì & Sửa

Những điểm cần xem xét trong quá trình xử lý và vận chuyển
Vui lòng làm theo hướng dẫn trên hộp thiết bị trong quá trình xử lý và
vận chuyển.
Các vấn đề liên quan đến bảo trì và sửa chữa
Vui lòng gọi dịch vụ được ủy quyền của thiết bị trong trường hợp có tình huống cần
bảo trì và sửa chữa.
Thông tin về Kết nối và Lắp ráp
Vui lòng tham khảo các phần sau để biết thông tin kết nối và lắp ráp.

2. GIỚI THIỆU

chữa cho đèn hoạt động thương hiệu INSPITAL.
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Để sử dụng và phục vụ ánh sáng hoạt động bằng cách đảm bảo an toàn
cho bệnh nhân và người dùng:

3. VÌ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN

Hãy chắc chắn rằng cả hướng dẫn sử dụng này và các cảnh báo và giải
thích của nó đã được đọc và hiểu trước khi phục vụ đèn hoạt động..
•

Người mua có trách nhiệm đảm bảo rằng nhân viên phụ trách sử dụng
hoặc phục vụ ánh sáng vận hành được thông báo về nội dung của
hướng dẫn sử dụng này.

•

Giữ hướng dẫn sử dụng có sẵn cho người dùng.

•

Chỉ sử dụng đèn hoạt động cho các mục đích được giải thích trong
hướng dẫn này.

•

Thường xuyên phục vụ ánh sáng hoạt động tại các khoảng thời gian
được chỉ định trong Điều 7 (Bảo trì) của hướng dẫn này.

•

Ánh sáng hoạt động và phụ kiện của nó nên được coi là "Chất thải y tế
bị ô nhiễm" sau khi chúng hoàn thành cuộc sống vật lý của họ.

•

Bộ phận R & D INSPITAL có quyền thay đổi và / hoặc bãi bỏ các thông
số kỹ thuật của thiết bị và thông tin có trong hướng dẫn này.

THẬN TRỌNG!
• Không vận hành thiết bị trước khi bạn đọc hướng dẫn sử dụng.
• Thiết bị chỉ nên được sử dụng bởi nhân viên được ủy quyền.
• Tuân thủ các cảnh báo và hướng dẫn được đưa ra trong hướng dẫn
sử dụng.
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3.1. BIỂU TƯỢNG VÀ GIẢI THÍCH
Giải thích

Biểu tượng

Giải thích

Làm theo hướng
dẫn sử dụng.

Tránh ảnh sáng mặt trời

Không cầm ở đây

Dễ vỡ

Lưu ý: Tham
khảo các tài liệu
kèm theo

Phù hợp với Chỉ thị thiết
bị y tế MDD 93/42 / ECC

Tham khảo hướng
dẫn sủ dụng

Số Danh mục

Dòng điện xoay chiều

Số sê-ri

Dòng điện một chiều

Độ ẩm môi trường xung quanh

Điện áp nguy hiểm

Nhiệt độ môi trường xung
quanh

Nối đất

Đặt hướng này xoay lên

Không mở nếu
không phận sự

Mức độ bảo vệ phù hợp IEC
529

IP 40

Cầu chì

Ngày sản xuất

Thiết bị loại II

Nhà sản xuất

3. VÌ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN

Biểu tượng

Tránh mưa
Phần áp dụng loại B

Không sử dụng móc.

Tái chế: Thiết bị
điện tử
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4. ĐÓNG GÓI, VẬN CHUYỂN, LƯU TRỮ

3.2 NHÃN NHẬN DẠNG MẪU

THẬN TRỌNG!
Không nên sửa đổi trên nhãn thiết bị và nhãn không nên được thực hiện
Gỡ bỏ.

1. MÔI TRƯỜNG VẬN CHUYỂN VÀ LƯU TRỮ
Trong vận chuyển và lưu trữ:
• Nhiệt độ môi trường xung quanh nên nằm trong khoảng từ 0 °C đến + 50 °C.
• Độ ẩm môi trường xung quanh nên từ 40% đến 70%.

2. ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ
Đèn mổ được đóng gói cùng các vật liệu chống đỡ mềm; sau khi được giao:
• Cẩn thận mở hộp kín từ các vị trí thích hợp của nó.
• Cẩn thận loại bỏ bao bì nylon.
• Kiểm tra cẩn thận hoạt động và phụ kiện của nó và xác định xem chúng có bị
hư hỏng trong quá trình vận chuyển hay không. Nếu chúng bị hư hỏng trong
quá trình vận chuyển, hãy tham khảo ý kiến đến điểm bán hàng có liên quan
cho đèn hoạt động và / hoặc phụ kiện của bạn.
• Cẩn thận loại bỏ phụ kiện khỏi bao bì.
• Lưu trữ đèn trong hộp chỉ khi thêm vật xốp.
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Nếu 2 đèn chồng lên nhau thì không nên cho thêm tải

4.3. ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN

4. ĐÓNG GÓI, VẬN CHUYỂN, LƯU TRỮ

THẬN TRỌNG!

THẬN TRỌNG!
Trong khi mở bao bì nylon của đèn; Không bao giờ sử dụng các vật sắc
nhọn như dao, v.v. nếu không bạn có thể làm hỏng.
Không mang đèn bằng thănh đỡ no. 1 trong hình 1. Hãy mang đèn bằng
thănh đỡ no. 2 trong hình 1.
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5.1. TỔNG QUAN
Đèn được sử dụng trong phòng phẫu thuật để chiếu sáng phần can thiệp của cơ thể
bệnh nhân và khu vực hoạt động trong các hoạt động phẫu thuật khác nhau.

5.TRÌNH BÀY

Đèn mổ thương hiệu INSPITAL;
• Cho phép các mô và cơ quan được nhìn thấy trong màu sắc thực sự của chúng.
• Cung cấp ánh sáng sáng, không bóng râm, đáng tin cậy và chất lượng cao do
hệ thống phản xạ đặc biệt.
• cung cấp khả năng di chuyển linh hoạt và cơ hội định vị hoàn hảo do cánh tay
của nó được kết nối với một trung tâm duy nhất và giá đỡ của nó. Phần hứng
ánh sáng được hủy ký để tạo cơ hội cho sự chuyển động của nắp ánh sáng và
sắp xếp để cố định.
• cung cấp để theo dõi các ca phẫu thuật giáo dục và ghi lại và ghi lại chúng
bằng camera và các tùy chọn giám sát của nó

5.2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ KHU VỰC SỬ DỤNG
Mục đích sử dụng
• Đèn được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong phòng mổ cho các hoạt động y tế.
Đèn được kết nối một trung tâm, với cánh tay và cực được thiết kế đặc biệt của
nó, có thể được điều khiển để có vị trí hoàn hảo một cách dễ dàng.
• Đèn có thể phù hợp với tất cả các nhu cầu của khách hàng và với thiết kế
đặc biệt và thiết kế led vị trí của nó, nó được đảm bảo để có tầm nhìn hoàn
hảo mà không có bất kỳ bóng tối.
Người dùng
• Đèn hoạt động được sử dụng bởi nhân viên y tế chuyên nghiệp để chiếu sáng
khu vực hoạt động. Nó không yêu cầu đào tạo đặc biệt để sử dụng.
Dấu hiệu
• Nó không có dấu hiệu xác định. Ánh sáng không có tính năng trị liệu. Nó
được thiết kế để hỗ trợ điều trị.
• Đèn hoạt động được sử dụng trong các hoạt động phẫu thuật đặc biệt là
trong sản phụ khoa, phẫu thuật lồng ngực, tiết niệu, KVC, phẫu thuật thần
kinh, mắt, tai mũi họng, chỉnh hình, đáp ứng khẩn cấp, phẫu thuật thẩm
mỹ.
Chống chỉ định
• Nó không có chống chỉ định xác định. Đèn nên tránh xa các vật nhạy cảm với
ánh sáng, bệnh nhạy cảm với ánh sáng và thuốc nhạy cảm với ánh sáng.
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Độ tuổi phù hợp
• Phù hợp với tất cả độ tuổi.
Tác dụng phụ
• Nếu hướng dẫn sử dụng được tuân theo, thiết bị không có tác dụng phụ được
xác định.

5.3.THIẾT BỊ VÀ BỘ PHẬN
LD10.01

5.TRÌNH BÀY

4

3
2
5

1
7
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LD10.01
STT
1
2
3
4

TÊN
LED
CÁCH TAY LÒ XO
CÁNH TAY QUAY NGANG
NẮP CHE

STT
5
6
7

TÊN
CÁNH TAY CARDENIC
BẢNG ĐIỀU KHIỂN
CÁN
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LD10.02

1
2
3
4
5

5. TRÌNH BÀY

6

12

7

8
9
LD10.02

STT
1
2
3
4
5

TÊN
NẮP CHE
THANH CHỊU CỐ ĐỊNH
CÁNH TAY QUAY NGANG
CÁCH TAY LÒ XO
CÁNH TAY CARDENIC

SST
6
7
8
9

TÊN
LED
CHÓA ĐÈN
TAY CẦM
BẢNG ĐIỀU KHIỂN

LD10.03

4
3
2

6

LD10.03
STT

1
2
3

4

TÊN
LED
CẦN LÒ XO
CÁNH TAY QUAY NGANG
NẮP CHE

STT

5
6
7

TÊN
CÁNH TAY CARDENIC
BẢNG ĐIỀU KHIỂN
TAY CẦM

5. TRÌNH BÀY

1
7

5
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LD20.53- Double Head with Arm Mounted 24" Medical Monitor (withCamera)

1
2

3
9

5. TRÌNH BÀY

10
7

8

STT

14

5

6

TÊN

ĐÈN MỔ
STT

TÊN

1

NẮP CHE

6

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

2

THANH CHỊU CỐ ĐỊNH
CÁNH TAY QUAY NGANG

7

MŨ ĐÈN

3

8

TAY CẦM CÙNG CAMERA

4

CÁNH TAY LO XO

9

LEDS

5

CÁNH TAY CARDENIC

10

MÀN HÌNH

4

LD20.24- Double Head with 24" Wall Medical Monitor (with Camera)

4

3

1
2

7

5

5. TRÌNH BÀY

6
9
8

ĐÈN MỔ
STT
1

2
3
4
5

TÊN
TAY CẦM
CÁNH TAY LÒ XO
CÁNH TAY QUAY NGANG
NẮP CHE
BẢNG ĐIỀU KHIỂN

STT
6

7
8
9

TÊN
CÁNH TAY CARDENIC
LEDs
TAY CẦM CÓ CAMERA
MÀN HÌNH
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LD20.52- Double Head with Camera (without Monitor)

4

1

7

3
2
6
5

5. TRÌNH BÀY

8

ĐÈN MỔ
STT
1
2
3
4

TÊN
LED
CÁNH TAY LÒ XO
CÁNH TAY QUAY NGANG
NẮP CHE

5.4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
Thông số kỹ thuật máy ảnh
Tamron Full HD
1/2.8 CMOS Sensor
Full HD 1080p
10x optic zoom
Digital / Analog HD video output
Auto Focus
SD NTSC, PAL; 4:3/16:9
Tele-zoom, wide-angle zoom
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STT
5
6
7
8

TÊN
BẢNG ĐIỀU KHIỂN
CÁNH TAY CARDENIC
TAY CẦM
TAY CẦM CÓ CAMERA

Thông số kỹ thuật

LD10.01

Điện năng tiêu thụ
Số đầu đèn
Tính năng camera

130 W
1

260W
2
No

390W
3

265W
2

No

No

No

No

LD10.02 LD10.03 LD20.24 LD20.52
265W
2
Yes
No

Tính năng màn hình
Nguồn vào
Đầu đèn
Công suất chiếu sáng (lux) từ
khoảng cách 1m
Chỉ mục tách màu, CRI
Cài đặt mức cường độ ánh sáng
Đường kính tiêu cự có thể điều
chỉnh
Cường độ bức xạ UV
Tổng cường độ bức xạ (Ee)
Nhiệt độ màu
Nhiệt độ tăng trong
Phòng mổ
Lớp bảo vệ
Tăng nhiệt độ trong khu vực
phẫu thuật

220-240V AC / 110-120 V AC 50-60 Hz
670 mm Ø 600 mm

Số lượng mô-đun LED
Tuổi thọ
Điện áp đầu vào
Điện áp hoạt động

60
> 50.000 Hour
220-240V AC / 110-120 V AC 50-60 Hz
24 V DC

Thông số kỹ thuật màn hình
Màn hình LCD :
Khu vực nhìn
Phân giải
Tỷ lệ hiển thị
Góc nhìn thấy
Tốc độ phản hồi
Nguồn

LD20.53
385 W
2
Yes
( arm mounted)

160.000

0,2 W/m2
<200 W/m2
3000 - 5000 K can be adjusted between
<0.5⁰ C
IP40
< 0.5⁰ C

5. TRÌNH BÀY

>96
1-100 %
130-300 mm

24" Monitor
Aktif Matriks TFT LCD
24"
1920 x 1200
16:10
1780
14 ms
120 W

5.5. DANH SÁCH PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN
Cán:

1 cái
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6.1 CÀI ĐẶT
6.1.1. LẮP RÁP MẶT BÍCH

2
X4

X4

Washer

(M16

nut

3
)

6. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

(Ceiling)

4

X1

5
X4

Washer

1

6
X8
(M16 nut )

Để lắp ráp mặt bích kết nối trần, hãy chuyền đinh tán (1) vào các lỗ được mở trên trần
nhà theo mặt bích. Gắn long đền (2) đầu tiên và sau đó là các loại ốc (3). Khắc phục
chúng bằng sự trợ giúp của khóa.
Đặt mặt bích kết nối trần (4) bằng cách chèn chúng vào đinh tán. Gắn long đền (5) đầu
tiên và sau đó là các loại ốc (6). Khắc phục chúng bằng sự trợ giúp của khóa.

THẬN TRỌNG!
Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi dịch vụ được ủy quyền hoặc nhân viên
kỹ thuật.
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6.1.2.

LẮP RÁP MẶT BÍCH ỐNG

Chuyền đinh tán (1) sang bốn lỗ khác của mặt bích. Gắn long đền (2) đầu tiên và sau đó là các loại
ốc (3). Khắc phục chúng bằng sự trợ giúp của khóa
Ceiling

2

1

X4

Nut

X1

3
6.1.3. LẮP RÁP CÁNH TAY QUAY NGANG
Ceiling

1

1.
X8
M10 Bolt

2.

6. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

X4

Washer

Đặt máy biến áp (1) trên mặt
bích. Thực hiện các kết nối biến
áp của các dây cáp có mặt trong
cánh tay quay ngang.
Theo ánh sáng; gắn cánh tay
quay ngang vào mặt bích ống và
gắn chúng bằng cách thắt chặt
các đai ốc.
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THẬN TRỌNG!!

6. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

Nguy hiểm về điện !!
Trong khi nhân viên đang lắp đặt sản phẩm, công tắc chính phải tắt và không được
cung cấp năng lượng trong đường dây kết nối.

THẬN TRỌNG!!

Chỉ nên sử dụng bộ chuyển đổi AC-DC của INSPITAL để đèn hoạt động không làm
hỏng màn hình. Nó phải được đảm bảo rằng việc lắp ráp được thực hiện bởi người cài
đặt để ngăn chặn bất kỳ sự sụp đổ của các thành phần đèn làm việc. INSPITAL khuyến
nghị sử dụng các thành phần liên kết thích hợp. Nếu bất kỳ thành phần không phù hợp
nào được sử dụng trong việc lắp đặt đèn hoạt động, có nguy cơ cho cả người sử dụng
sản phẩm và bệnh nhân..

6.1.4. HỆ THỐNG KẾT NỐI TIJ
D

CEILING

SUSPENDED ROOF APERTURE

PENDANT LENGTH (L),
WITH ROD CONNECTIONS

E
CEILING CONNECTION
PEG (M12)

CEILING CONNECTION FLANGE
(t= 15 mm)

DETAIL D
SCALE 1 :5

20

DETAIL E
SCALE 1 :5

Hệ thống kết nối ống được thực hiện khi có trần treo
Không có kết nối mặt bích trần được thực hiện trong hệ thống kết nối ống.
Điều chỉnh chiều dài móc treo theo khoảng cách trần treo.
Thực hiện kết nối bằng cách gắn mặt bích dưới cùng và mặt bích ống.
6.1.5 LẮP RÁP MÀN HÌNH

6. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

•
•
•
•

Gắn màn hình vào mặt
bích cánh tay và kết nối
nó với ốc vít. Kết nối các
dây cáp ra khỏi cánh tay
với các ổ cắm màn hình
thích hợp. Kết nối cánh
tay trên của màn hình
như cánh tay của mũ đèn
khác.

1

THẬN TRỌNG!

Màn hình số 1 được cung cấp tùy chọn và nên được lắp ráp như hiển thị.
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6. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

6.1.6. LẮP RÁP CÁNH TAY CARDENIC

1
3

Tháo vít (3) của kẹp
(2) trên springarm (1) và nâng nó lên.
Loại bỏ nêm (5) trong khe dưới kẹp.
Đặt cánh tay cardenic (4) vào cánh tay
mùa xuân và xác định vị trí nêm trong
khe một lần nữa. Xoay kẹp về vị trí
ban đầu và gắn nó
vít.

2

5
4

THẬN TRỌNG!
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Loại bỏ số 5 khỏi vị trí của nó có thể gây ra tác động rung động hoặc có khối lượng
lơ lửng hiện có rơi xuống. Trong trường hợp nêm được nới lỏng hoặc loại bỏ; thông
báo cho dịch vụ kỹ thuật. Cung cấp sự an toàn của bệnh nhân và người sử dụng.

Sử dụng
1.
BẢNG ĐIỀU KHIỂN

MÀN HÌNH HỆ THỐNG

MÀN HÌNH MỞ- ĐÈN LED ĐƯỢC ĐÓNG

6. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

2.

ĐÈN LED BẬT- TẤT CẢ CÁC CHẾ ĐỘ TẮT
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6. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

MÀN HÌNH ĐIỀU CHỈNH CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG

MÀN HÌNH ĐIỀU CHỈNH TIÊU ĐIỂM

MÀN HÌNH ĐIỀU CHỈNH ĐỘ CAO
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MÀN HÌNH THIẾT LẬP MÁY ẢNH

6. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

MÀN HÌNH ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ MÀU

CHẾ ĐỘ LDR ĐƯỢC BẬT
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6. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG TỐI ĐA (100%) ĐƯỢC KÍCH
HOẠT

CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG TỰ ĐỘNG ĐƯỢC
BẬT

CON TRỎ LASER ĐƯỢC KÍCH HOẠT
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CHẾ ĐỘ NỘI SOI ĐƯỢC BẬT

6. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

CHẾ ĐỘ CHIỀU CAO TỰ ĐỘNG ĐƯỢC
BẬT

MÀN HÌNH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ NỘI SOI
(ĐÈN LED NỘI SOI)

27

6. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

THIẾT ĐẶT VÀ MÀN HÌNH THÔNG TIN

GIỚI THIỆU MÀN HÌNH DỊCH VỤ

MÀN HÌNH DỊCH VỤ
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MÀN HÌNH NGÀY VÀ GIỜ

6. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

MÀN HÌNH NGÀY VÀ GIỜ

MÀN HÌNH ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN
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6. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

6.3. ĐIỀU CHỈNH HỘI TỤ

Khi tay cầm trên nắp lấy nét của ánh sáng
được xoay về phía mũi tên, nguồn sáng của
ánh sáng lan rộng đến một khu vực rộng
hơn.

THẬN TRỌNG!
Trong quá trình điều chỉnh đường kính lấy nét và vị trí của ánh sáng;
không nhấn chốt siết chặt tay cầm. Tư vấn cho dịch vụ kỹ thuật cho một
pin tay cầm lỏng lẻo.
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6. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

Khi tay cầm trên nắp lấy nét của ánh sáng được
xoay về phía mũi tên, nguồn sáng của ánh sáng
lan sang một khu vực hẹp hơn.
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4. BỘ ĐIỀU CHỈNH PHANH

6. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

1.
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ĐIỀU CHỈNH PHANH TRONG KẾ HOẠCH DỌC

Đối với điều chỉnh phanh
trong mặt phẳng thẳng
đứng; điều chỉnh cường
độ cánh tay thẳng đứng
được yêu cầu bằng vít
Allen dưới cánh tay băng
tải.

Đối với điều chỉnh
phanh trong mặt phẳng
ngang; siết chặt ốc vít
trên cánh tay băng tải
theo cường độ quay
ngang được yêu cầu.

6. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

6.4.2 ĐIỀU CHỈNH PHANH TRONG MẶT PHẲNG NGANG

33

7.1 LÀM SẠCH VÀ KHỬ TRÙNG
Bạn có thể sử dụng bảng nhất định bên dưới trong khi chọn chất khử trùng mà bạn
sẽ sử dụng.

7. VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Aluminum
Surfaces

Plastic
Surfaces

Alcohol-based
disinfectants

Không ảnh hưởng Không ảnh
hưởng

Hydrogen
peroxide
disinfectant

Không ảnh hưởng Không ảnh
hưởng

Formaldehyde-based
disinfectants

Không ảnh hưởng Không ảnh
hưởng

Clor (Cl) based
disinfectants
Aldehyde-based
disinfectants

Ảnh hưởng rất
nhiều

Không ảnh
hưởng

Không ảnh hưởng Không ảnh
hưởng

THẬN TRỌNG!
• Thuốc xịt khử trùng có thể gây ăn mòn trên các bộ phận cơ khí. Do đó,
không sử dụng thuốc xịt khử trùng

•

•
•
•
•
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Làm sạch kính ánh sáng hoạt động sau khi phẫu thuật có nguy cơ lây
truyền bệnh. Kính phản xạ có thể được làm sạch bằng các vật liệu làm
sạch kính thông thường. Không sử dụng chất tẩy rửa mài mòn.
Pha loãng các dung dịch, được sử dụng trong vệ sinh và khử trùng
bệnh viện, theo tỷ lệ cần thiết để làm sạch đèn hoạt động.
Sau khi làm sạch, hãy chắc chắn lau và lau khô các bề mặt bằng một
miếng vải ẩm để loại bỏ chất khử trùng.
Tránh tiếp xúc quá nhiều dung dịch khử trùng với thiết bị.
Trong khi làm sạch đèn và các bộ phận cơ thể của tàu sân bay, cần cẩn
thận không cho phép chất lỏng có thể làm hỏng ánh sáng đi vào qua kính
phản xạ của đèn.

THẬN TRỌNG!
• Trước khi làm sạch đèn hoạt động, tắt nút nguồn chính và chờ đèn
nguội đi.

• Vì đầu đèn không được niêm phong, nó không nên được ngâm trong
nước. Lau khô sau khi lau bằng vải ướt.

THẬN TRỌNG!
• Tay cầm nên được khử trùng ở 134 C ̊ trong khoảng 3,5-5 phút và ở
121 C ̊ trong 10 phút.

THẬN TRỌNG!
• Các thiết bị nặng khác không nên được đặt trên tay cầm tại giỏ nồi hấp.
Để ngăn ngừa biến dạng, giá trị thời gian và nhiệt nên được cố định
trong quá trình khử trùng.

7. VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

THẬN TRỌNG!

THẬN TRỌNG!
• Trong quá trình làm sạch đèn hoạt động, các chất lỏng đi qua từ kính
phản xạ của đèn và làm hỏng thiết bị không nên được sử dụng.

•

•

Trong quá trình làm sạch đèn hoạt động loại trần, nắp kết nối trần và các
bộ phận cố định khác của ánh sáng; Cẩn thận để tránh làm hỏng các bộ
phận này và chèn chất lỏng giữa các bộ phận.
Nếu không thể sửa chữa cánh tay lò xo trong quá trình định vị hoặc chuyển
động lên xuống, hãy điều chỉnh các ốc vít tại điểm kết nối cánh tay với sự trợ
giúp của tuốc nơ vít.
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7. VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

2. BẢO TRÌ
1.
THAY THẾ BÓNG ĐÈN
Thay đổi đèn LED của đèn hoạt động được thực hiện theo các bước được
giải thích dưới đây:
1. Loại bỏ các ốc vít của tấm đỉnh trên ánh sáng bằng một trình điều khiển
vít.
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2. Tháo cáp được kết nối với đèn LED.

