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Những điều quan trọng cần lưu ý
Mô tả về môi trường sử dụng
Sản phẩm này là một thiết bị thông thường có thể hoạt động liên tục (thiết bị kín không có
khả năng chống sự xâm nhập của chất lỏng), và không được sử dụng nếu có hỗn hợp khí gây
mê dễ cháy và không khí hoặc hỗn hợp khí gây mê dễ cháy và oxy hoặc nitơ oxit. Sản phẩm
này có thể bị lỗi do nhiễu sóng điện từ từ Tivi di động, bộ thu phát sóng vô tuyến và đồ chơi
điện, v.v. Vui lòng để xa các sản phẩm này.
Tính tương thích điện từ trường. Không nên đặt sản phẩm này gần các vật thể có thể tạo ra
sóng điện từ mạnh hoặc tiếng ồn (nhiễu), ví dụ như thiết bị cộng hưởng từ hạt nhân, máy phát
vi sóng và thiết bị bức xạ (ví dụ: máy X-quang, máy CT, v.v.). Không nên để sản phẩm này
gần các dụng cụ, thiết bị phẫu thuật tần số cao, ví dụ như máy đo điện tần số cao và điện
thoại di động, v.v.

Tài sản trí tuệ
Quyền sở hữu trí tuệ của Tài liệu hướng dẫn này cùng các sản phẩm đi kèm thuộc quyền sở
hữu của Shanghai Siyi Inteligent Technology Co., ltd
là những thương hiệu đã được Shanghai Siyi Inteligent Technology Co., ltd đăng ký
và thuộc quyền sở hữu độc quyền của họ. Cấm bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sao chép, sửa
đổi, dịch hay phân phối Tài liệu hướng dẫn sử dụng này dưới mọi hình thức mà không có sự
đồng ý bằng văn bản của Shanghai Siyi Inteligent Technology Co., ltd.

Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm
Toàn bộ nội dung trong Tài liệu hướng dẫn này được trình bày theo đúng luật pháp và quy
định quốc gia có liên quan và tuân thủ các thông số kỹ thuật của Shanghai Siyi Inteligent
Technology Co., ltd, đã được kiểm tra nghiêm ngặt và đảm bảo là chính xác. Shanghai Siyi
Inteligent Technology Co., ltd không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào do việc sử dụng
không đúng cách. Shanghai Siyi Inteligent Technology Co., ltd có quyền thay đổi nội dung và
số phiên bản của Tài liệu hướng dẫn sử dụng này theo những thay đổi về thông số kỹ thuật
của sản phẩm và nâng cấp phần mềm mà không cần thông báo trước. Hình ảnh sản phẩm chỉ
mang tính chất tham khảo, vui lòng thực hiện theo đúng tiêu chuẩn

Thông báo
Trước khi sử dụng sản phẩm Thiết bị tập PHCN bàn tay, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
này để hiểu rõ về các chức năng và cách hoạt động của nó. Hãy luôn mang Tài liệu hướng
dẫn này bên mình để có thể tham khảo bất cứ lúc nào. Hãy tuân thủ quy trình vận hành và
cách sử dụng được mô tả trong tài liệu này. Không được sửa đổi thiết bị, thay thế bất kỳ bộ
phận nào, sử dụng các bộ phận không được chỉ định hoặc tháo gỡ các thiết bị bảo vệ, vì
những hành động này có thể dẫn tới nguy hiểm.

VUI LÒNG ĐỌC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI VẬN HÀNH HỆ
THỐNG

Những cảnh báo chung
Khoá đào tạo là bắt buộc. Tài liệu này sẽ được sử dụng như một hướng dẫn trong
quá trình đào tạo và làm tài liệu tham khảo sau khi đào tạo.
Tài liệu hướng dẫn này không thay thế cho việc đào tạo.
Hãy cắm và rút nguồn điện theo quy trình thông thường! Nếu không, có thể gây
ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong!
Không dùng tay ướt để cắm và rút nguồn điện! Nếu không, có thể gây thương
tích nghiêm trọng hoặc tử vong!
Sử dụng nguồn điện quy định, nếu không, có thể gây hư hại cho thiết bị hoặc sẽ
không sạc được!
Những người không có chuyên môn không được phép tháo rời hoặc sửa chữa
thiết bị, nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật!
Phải ngắt nguồn điện trước khi tháo vỏ của Máy chính. Khi đã tháo vỏ, thiết bị
sẽ không thể sử dụng được.
Thiết bị sử dụng nguồn điện 100-240V. Trước khi sử dụng thiết bị, cần phải
kiểm tra xem điện áp nguồn điện có phù hợp với giá trị điện áp của bộ chuyển
đổi không
Những lưu ý chung
Không sử dụng thiết bị nếu người dùng bị phân tâm hoặc không chú ý đến quá
trình hoạt động của găng tay.
Sản phẩm này chống chỉ định cho những đối tượng sau:
1) Bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưu thông máu nghiêm trọng;
2) Bệnh nhân bị gãy xương hoặc ung thư xương;
3) Bệnh nhân bị thương do bỏng, bị chảy máu, suy nhược hoặc các bệnh truyền
nhiễm không kiểm soát được;
4) Bệnh nhân bị biến dạng bàn tay nghiêm trọng hoặc co cứng bàn tay;
5) Bệnh nhân bị chấn thương tay hoặc dị ứng với Vải N và Lycra.
Cần chú ý tránh hiện tượng tĩnh điện trong quá trình sử dụng vì nó có thể gây hư
hại cho máy.
Hãy tháo bộ chuyển đổi và ngắt nguồn điện nếu thiết bị không được sử dụng
trong thời gian dài.
Không sử dụng các phụ kiện không chính hãng để đảm bảo an toàn.
Tắt thiết bị và rút nguồn điện ngay lập tức nếu gặp bất kỳ tình trạng nào sau đây
trong quá trình hoạt động:
1) Sét đánh;
2) Xuất hiện âm thanh bất thường, khói hoặc mùi đặc biệt;
3) Nhiệt độ bề mặt của máy chính quá cao;
4) Nước rơi vào máy chính;
5) Người dùng cảm thấy đau, sưng hoặc bất kỳ khó chịu nào khác.
Chúng tôi khuyến nghị rằng thời lượng tập luyện nên diễn ra trong khoảng 20

phút. Sau 40 phút tập luyện liên tục, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ nghỉ và có
thể tiếp tục tập luyện sau 40 phút nghỉ ngơi.
Vì găng tay thường xuyên được nhiều bệnh nhân khác nhau đeo, cho nên có thể
thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo tính an toàn và vệ sinh của găng tay:
1) Bệnh nhân cần đeo găng tay dùng một lần để cách ly trong quá trình tập
luyện;
2) Găng tay phải thường xuyên được lau chùi bằng cồn y tế 75% năm lần hoặc
khử trùng bằng bức xạ tia cực tím trong một giờ;
3) Găng tay trợ lực PG02E-1 và Găng tay dữ liệu DGllE là những sản phẩm tiêu
dùng, có tuổi thọ sử dụng tương ứng là 3 tháng và 6 tháng khi được sử dụng liên
tục. Không thay găng tay sau khi hết hạn sử dụng có thể làm hiệu quả phục hồi
chức năng và lâm sàng giảm sút.
Cần tuân thủ các yêu cầu về bảo quản sau:
1) Không đặt trọng lượng nặng lên thiết bị và các phụ kiện của nó;
2) Không đặt thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ cao;
3) Không để thiết bị ở nơi có độ ẩm cao;
4) Không bảo quản thiết bị ở nơi có rung động mạnh;
5) Không bảo quản thiết bị ở nơi mà trẻ em hoặc vật nuôi có thể với tới.
Môi trường hoạt động: Nhiệt độ +5oC ~ +40oC; độ ẩm tương đối ≤ 80%, áp suất
không khí 860hPa ~ 1060hPa;
Môi trường vận chuyển và bảo quản: Nhiệt độ: -35oC ~ +60oC; độ ẩm tương đối
≤ 93%, áp suất không khí 860hPa ~ 1060hPa;
Thiết bị có thể được vận chuyển bằng các phương tiện thông thường hoặc theo
hình thức được quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, phải tránh
ánh nắng mặt trời, mưa, rung lắc và va đập mạnh và không được vận chuyển
cùng với các chất độc hại, ăn mòn hoặc dễ nổ.
Thiết bị nên được bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ mỗi tuần một lần để vệ
sinh bụi bẩn bên ngoài và kiểm tra xem những các giao diện trên máy chính có
hoạt động bình thường không.
Khi sử dụng hệ thống tập luyện trên xe lăn, cần đảm bảo có đủ không gian không
có rào chắn dưới màn hình cho xe lăn.
Chiều dài bàn tay của bệnh nhân để sử dụng sản phẩm này phải nằm trong
khoảng 8 - 22 cm.
Các bộ phận đeo cần được vệ sinh và khử trùng thường xuyên, găng tay phục hồi
chức năng hoạt động bằng điện là một sản phẩm tiêu hao theo thời gian, cho nên
cần được thay thế thường xuyên để đảm bảo tính vệ sinh và hiệu quả.
Vui lòng thông báo cho nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp
xảy ra bất kỳ sự cố bất lợi nào liên quan đến thiết bị.
Nhà trị liệu cần đánh giá chức năng tay của bệnh nhân trước khi thực hiện tập
luyện;
Người dùng nên đánh giá xem sản phẩm có phù hợp với bệnh nhân hay không
bằng cách vận hành thiết bị trong một chu kỳ dùng thử;
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trị liệu của bạn.
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1. Giới thiệu
1.1.Về Tài liệu hướng dẫn sử dụng này
Hướng dẫn sử dụng này cung cấp những thông tin cần thiết để vận hành thiết bị Phục hồi
chức năng Bàn tay. VUI LÒNG ĐỌC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI
VẬN HÀNH thiết bị. Nếu chưa rõ bất kỳ phần nào trong Hướng dẫn sử dụng này, hãy
liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng để được trợ giúp.
1.2.Từ vựng và Viết tắt
Bảng 1.1. Từ vựng và Viết tắt
Mode/Chế độ

Therapist/Bác
sỹ trị liệu
User/Người
dùng

Phương pháp hiện tại để vận hành hệ thống Thiết bị tập PHCN bàn
tay, chẳng hạn như Chế độ bị động, Chế độ phản chiếu, Chế độ Chủ
động, v.v.
Một chuyên gia y tế được đào tạo đặc biệt có đủ chuyên môn để áp
dụng Thiết bị tập PHCN bàn tay cho người dùng và hướng dẫn họ
cách sử dụng chính xác.
Người sử dụng Thiết bị tập PHCN bàn tay

2. Mô tả Hệ thống
2.1.Mục đích sử dụng
Thiết bị tập PHCN bàn tay thích hợp trong việc tập luyện phục hồi chức năng cho những
bệnh nhân gặp chứng rối loạn chức năng khớp ngón tay.
2.2.Khu vực áp dụng
Thiết bị có thể sử dụng tại các cơ sở phục hồi chức năng, bao gồm bệnh viện, trung tâm
phục hồi chức năng hoặc phòng khám, trung tâm phục hồi chức năng cộng đồng và các cơ
sở chăm sóc người cao tuổi. Bệnh nhân cũng có thể sử dụng thiết bị tại nhà.
2.3.Chỉ định
Thiết bị tập PHCN bàn tay thường được sử dụng để tập luyện phục hồi các khớp ngón tay
cho những bệnh nhân bị rối loạn chức năng vận động ngón tay do đột quỵ não và chấn
thương sọ não.
2.4.Chống chỉ định
Chống chỉ định tuyệt đối: Thiết bị không được sử dụng cho:





Bệnh nhân bị rối loạn lưu thông máu nghiêm trọng;
Bệnh nhân bị gãy xương hoặc ung thư xương;
Bệnh nhân bị thương do bỏng, chảy máu, suy nhược hoặc các bệnh truyền nhiễm
không kiểm soát được;
Bệnh nhân bị biến dạng tay nghiêm trọng hoặc co cứng bàn tay;



Bệnh nhân bị chấn thương tay hoặc dị ứng với Vải N và Lycra.

Chống chỉ định tương đối: Từng bệnh nhân phải được đánh giá chuyên sâu bởi bác sĩ/nhà trị
liệu phụ trách riêng để xác định xem phương pháp trị liệu bằng Thiết bị tập PHCN bàn tay
liệu có phù hợp với bệnh nhân trong trường hợp:










Bệnh nhân sau phẫu thuật;
Bệnh nhân bị trật khớp ngón tay;
Bệnh nhân gặp vấn đề về chức năng da;
Bệnh nhân mắc các bệnh cấp tính khác nhau;
Bệnh nhân bị rối loạn lưu thông máu;
Bệnh nhân sốt trên 38 độ C;
Bệnh nhân đang trong quá trình điều trị;
Bệnh nhân trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc mang thai;
Bệnh nhân mắc các bệnh tim và được cấy máy tạo nhịp tim và các thiết bị điện tử y tế
khác.

Lưu ý: Trong trường hợp tay bị căng cơ bất thường hoặc sưng, đau nghiêm trọng và gặp các
khó chịu khác trong quá trình luyện tập, vui lòng liên hệ với bác sĩ phụ trách hoặc bác sĩ phục
hồi chức năng và ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức nếu cần. Trước khi sử dụng cần tham
khảo ý kiến của bác sĩ phụ trách hoặc bác sĩ phục hồi chức năng để tiến hành điều trị phục
hồi chức năng tay tương ứng.

3. Các ký hiệu được sử dụng trong Tài liệu hướng dẫn sử dụng này

Bảng 3.1 Các ký hiệu
Ký hiệu

Mô tả
Cảnh báo! Vui lòng tham khảo
tài liệu đính kèm
Không bỏ chung với rác thải
sinh hoạt

Ký hiệu

Mô tả
Biểu tượng cảnh báo chung
Thông tin về nhà sản xuất thiết
bị

Tuân thủ hướng dẫn sử dụng

Dễ vỡ

Hướng lên trên

Tránh mưa

Tránh ánh nắng trực tiếp

Tránh bức xạ

Số sêri

Đại diện uỷ quyền tại EU

Sử dụng bởi

Bộ phận áp dụng loại B

Ngày sản xuất

Thiết bị y tế

Nhãn CE

An toàn điện loại II

4. Các bộ phận của thiết bị
Phần này mô tả các bộ phận của Thiết bị tập PHCN bàn tay
4.1.Máy chính

Các bộ phận: (1) phần màn hình; (2) các nút bấm; (3) Cổng cắm găng tay dữ liệu; (4)
cổng cắm nguồn; (5) Cổng cắm sạc.
4.2.Găng tay trợ lực PG02E-1/ PG14E-1

Các bộ phận của găng tay trợ lực PG02E-1: (1) Vải liền; (2) Ống lượn sóng; (3) Hộp phân
phối khí; (4) Ống thoát khí.

Các bộ phận của găng tay trợ lực PG14E-1: (1) Vải liền; (2) Ống lượn sóng; (3) Hộp phân
phối khí; (4) Ống thoát khí; (5) Núm tắt khí.
Lưu ý: Hai loại Găng tay phục hồi chức năng là PG02E-1 và PG14E-1 đều phổ biến. Các
hướng dẫn về găng tay phục hồi chức năng mặc định là cho loại PG02E-1.
4.3. Găng tay dữ liệu DG11E

Các bộ phận của găng tay Dữ liệu DG11E: (1) Bộ cảm biến; (2) Vải lycra siêu co giãn;
(3) Tấm thu nhận.
4.4.Bộ chuyển đổi

Các bộ phận của bộ chuyển đổi: (1) Phích cắm DC; (2) Phích nguồn

5. Các bộ phận của thiết bị
Phần này sẽ giải thích tính năng của Thiết bị tập PHCN bàn tay.
5.1.Cơ chế hoạt động

Cơ chế hoạt động của Thiết bị tập PHCN bàn tay được mô tả như dưới đây. Mô-đun điều
khiển của găng tay đưa ra lệnh điều khiển theo các thông số do người vận hành thiết lập
từ trước, và nó sẽ nhận ra các chuyển động gập và kéo căng của găng tay trợ lực PG02E-1
thông qua sự chuyển đổi áp suất âm và dương của công nghệ truyền động khí nén, qua đó
để thúc đẩy các khớp tập luyện phục hồi chức năng. Việc tập luyện này sẽ lặp đi lặp lại,
qua đó kích thích các khớp, tạo ra một vùng tròn lành tính của chất lỏng hoạt dịch, giúp
giảm sưng khớp và ngăn ngừa hoặc xử lý tình trạng giảm biên độ cử động của khớp và
cứng khớp do chấn thương hoặc thiếu vận động.
5.2.Model Sản phẩm và Phiên bản Phần mềm
5.2.1. Model Sản phẩm
SY-HRC11
5.2.2. Phiên bản Phần mềm
Phần mềm được sử dụng trong sản phẩm này ở phiên bản đầy đủ là V1.4.0.0
Phần mềm được sử dụng trong sản phẩm này ở phiên bản phát hành V1.

6. Hướng dẫn Sử dụng và Lắp đặt
6.1.Những điều cần chuẩn bị trước khi Sử dụng
(1) Lấy tất cả các các bộ phận ra khỏi hộp, xác nhận không có bất kỳ tình trạng bất
thường nào như vỡ hoặc thiếu, sau đó đặt chúng trên mặt bàn nằm ngang và không
bị rung lắc;
(2) Kết nối phích cấp khí của găng tay trợ lực PG02E-1 với cổng cắm nằm ở bên cạnh
của Máy chính;
(3) Kết nối nguồn điện;
(4) Nhấn nút “ ” để bật máy;
(5) Đeo găng tay trợ lực PG02E-1 vào tay cần điều trị và chuẩn bị cho việc tập luyện;
6.2.Đeo găng tay
Găng tay trợ lực PG02E-1 có một chiếc cho tay trái và một chiếc cho tay phải với nhiều
kích cỡ khác nhau. Bệnh nhân nên chọn loại găng tay phù hợp để đeo tuỳ theo điều kiện
của mình. Nếu tình trạng cứng khớp hoặc căng cơ ở tay ở mức nặng, trước hết hãy xoa
bóp bàn tay cần điều trị trong khoảng 3-5 phút.
Khi đeo găng tay, trước hết hãy đặt các ngón tay vào găng tay và kéo toàn bộ găng tay về
phía cổ tay sao cho các đầu ngón tay càng vào sâu càng tốt, sau đó siết chặt găng tay bằng
móc & dây buộc ở mặt trong của găng tay. Cuối cùng, quấn băng xung quanh phần giữa
ngón cái và ngón trỏ rồi dán chặt lại.

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 1: Đeo gang tay trợ lực PG02E-1 vào tay cần điều trị
Lời khuyên: Những ngón tay nên chạm tới phần đầu của găng tay.
Bước 2: Kéo dây dán lên trên cổ tay và dính lại.
Lời khuyên: Hãy kéo cho đến khi các ngón tay chạm tới đầu găng tay
Bước 3: Kéo dây khoá dán từ cuối ngón tay cái ở mặt lưng dọc theo giữa ngón tay cái và
ngón trỏ đến phần khóa dán trên lòng bàn tay để hoàn tất quá trình đeo.
Lời khuyên: Hãy đeo găng tay đúng cách, sao cho không có khoảng trống giữa cổ tay và
găng tay khi nắm lại.
6.3.Kích cỡ găng tay
Kích thước
L
M
S
XS

Chiều dài
Độ rộng tay
tay
(mm)
(mm)
> 178
190-210
85-89
156-178
162-190
78-85
140-156
135-162
60-78
< 140
90-135
50-60
Các kích thước khác có thể yêu cầu riêng
Chiều cao
(cm)

7. Mô tả về các Chức năng Tập luyện của Sản phẩm
Các chức năng và các bước vận hành trong Tài liệu hướng dẫn này được mô tả theo đầy
đủ, trong đó có một số chức năng không phổ biến cho tất cả các loại sản phẩm. Để biết
thông tin chi tiết về cấu hình và chức năng của từng model, vui lòng tham khảo các mô tả
cụ thể về model sản phẩm hoặc tham khảo ý kiến từ nahf sản xuất hoặc đại lý được ủy
quyền của hãng.
7.1.Giới thiệu sản phẩm
7.1.1. Các Nút

Nút nguồn: ấn giữ để tắt/mở.
Chế độ tập luyện thụ động: chuyển sang chế độ tập luyện thụ động.
Chế độ phản chiếu: chuyển sang chế độ phản chiếu.
Chế độ chủ động: chuyển sang chế độ chủ động.
Start/Pause: nhấn nút này khi máy chính đang hoạt động để dừng, nhấn lần nữa để
tiếp tục.
F. +/- Mức gập: điều chỉnh cường độ/mức gập (Có tổng cộng 9 cấp, 3s/một cấp. Mỗi lần
tăng một cấp, thời gian sẽ tăng thêm 1s. Cấp độ 9 có 11 giây. Cấp càng cao, cường độ
càng lớn.)
G. +/- Mức duỗi: điều chỉnh cường độ/mức duỗi (Có tổng cộng 9 cấp, 3s/một cấp. Mỗi
lần tăng một cấp, thời gian sẽ tăng thêm 1s. Cấp độ 9 có 11 giây. Cấp càng cao, cường
độ càng lớn.).
7.1.2. Biểu tượng
A.
B.
C.
D.
E.

a. Nghỉ: Biểu tượng nghỉ sẽ sáng lên khi bệnh nhân tập luyện quá mức. Để tránh quá tải
trong tập luyện, bệnh nhân có thể tập lại sau khi bộ đếm kết thúc.
b. Tập luyện thụ động: biểu tượng chế độ tập luyện thụ động sẽ sáng lên.
c. Tập luyện phản chiếu: biểu tượng chế độ tập luyện phản chiếu sẽ sáng lên.
d. Tập luyện chủ động: biểu tượng chế độ tập luyện chủ động sẽ sáng lên.
e. Bluetooth: Khi kết nối Bluetooth, biểu tượng này sẽ luôn bật; khi ngắt kết nối
Bluetooth, biểu tượng này sẽ nhấp nháy rồi tắt.

f. Cường độ/mức độ gập: hiển thị cường độ/mức độ gập hiện tại. Khi máy được bật,
trạng thái gần nhất sẽ được hiển thị.
g. Cường độ/mức độ duỗi: hiển thị cường độ/mức độ duỗi hiện tại. Khi máy được bật,
trạng thái gần nhất sẽ được hiển thị.
h. Điện: Khi nguồn điện trên 80%, sẽ có biểu tượng 3 vạch; khi > 50% và ≤ 80%, biểu
tượng sẽ có hai vạch, khi > 15% và ≤ 50%, biểu tượng sẽ có một vạch, và khi ≤ 15%,
biểu tượng sẽ có một vạch và nhấp nháy; khi dưới 5%, máy sẽ tự động tắt.
i. Hiển thị thời gian: ghi lại thời gian tập luyện.

7.2.Chế độ Tập luyện thụ động
Nhấn và giữ nút nguồn “ ” trên Máy chính trong 2 giây. Sau khi Máy chính được bật,
năm ngón tay của găng tay trợ lực PG02E-1 sẽ được duỗi ra. Bệnh nhân sẽ đeo găng tay
phục hồi chức năng vào và nhấn nút tập luyện thụ động “ ”. Khi biểu tượng “ ” sáng
lên, bệnh nhân nhấn vào “+/- Gập” hoặc “+/- Duỗi” và điều chỉnh tới cường độ/mức độ
phù hợp với bản thân. Nhấn nút bắt đầu “
” và găng tay trợ lực PG02E-1 sẽ điều khiển
tay một cách bị động để thực hiện quá trình luyện tập. Máy tự động ngừng sau 20 phút
tập luyện. Để tránh luyện tập quá sức, vui lòng nghỉ ngơi ít nhất một giờ trước khi trở lại
tập luyện.
Nếu lựa chọn găng tay phục hồi chứng năng PG14E-1, hãy điều chỉnh núm trên găng tay
theo phương ngang, khi đó van sẽ được đóng lại và ngón tay tương ứng sẽ dừng chế độ
tập luyện thụ động và duy trì động tác duỗi/gập; Khi điều chỉnh núm trên găng tay theo
phương thẳng đứng, van sẽ mở và ngón tay tương ứng sẽ bắt đầu chế độ tập luyện thụ
động.

7.3.Chế độ tập luyện phản chiếu
Kết nối song song đầu nối găng tay dữ liệu DGllE vào cổng “Data” của Máy chính, đeo
găng tay PG02E-1 vào bàn tay cần điều trị và găng tay dữ liệu DGllE vào bàn tay khoẻ
mạnh. Nhấn nút tập luyện phản chiếu “
”, biểu tượng “
” trên Máy chính sẽ sáng
lên. Nhấn nút bắt đầu “
”, nàn tay khỏe mạnh nắm lại và đồng thời điều khiển bàn tay
còn lại nắm một vật gì đó; Khi bàn tay khoẻ mạnh duỗi ra, nó sẽ đồng thời điều khiển bàn
tay còn lại duỗi ra, qua đó bàn tay khoẻ mạnh sẽ điều khiển bàn tay cần điều trị và các tay
được phối hợp và đồng bộ (hãy chú ý nhấn vào công tắc cảm ứng của DGllE găng tay dữ
liệu khi bàn tay khoẻ mạnh đang nắm)

Hai bàn tay cùng nắm
7.4.Chế độ tập luyện chủ động

Hai bàn tay cùng mở

Kết nối song song đầu nối găng tay dữ liệu DGllE vào cổng “Data” của Máy chính, đeo
găng tay PG02E-1 vào bàn tay bị ảnh hưởng và găng tay dữ liệu DGllE vào bàn tay khoẻ
mạnh. Nhấn nút tập luyện chủ động “
”, biểu tượng “
” trên Máy chính sẽ sáng lên.
Mở ứng dụng Syrebo trên điện thoại di động và thực hiện theo hướng dẫn để kết nối với
Máy chính (cần bật Bluetooth và điện thoại cần bật cả GPS), và thực hiện chế độ tập
luyện chủ động trên tay cần điều trị theo lệnh trên ứng dụng (hiện chỉ hỗ trợ hệ điều hành
Android).
Tải xuống ứng dụng Syrebo:

(Android)

1. Sử dụng trình duyệt để quét mã QR dưới đây để tải và cài đặt:
2. Nhấp vào URL để tải: http://www.siyizn.com:9080/apks/syrebo.apk

8. Xử lý sự cố
Phần này bao gồm hướng dẫn về cách xử lý các sự cố khác nhau trong quá trình vận
hành, mô tả các hiện tượng và đưa ra giải thích về cách khắc phục nếu xảy ra.
8.1.Phạm vi chuyển động của găng tay trợ lực PG02E-1 bị giảm đi rõ rệt hoặc thậm
chí không chuyển động:
 Kiểm tra xem điểm nối giữa găng tay và máy chính có bị hư hỏng hay không;
 Kiểm tra xem ống găng tay có bị vặn xoắn và thắt nút hoặc bị đè bởi vật nặng hay
không;
 Kiểm tra xem các ống lượn sóng trên găng tay có bị hư hỏng hoặc thiếu hay không;
8.2.Không bật được thiết bị:
 Kiểm tra nguồn điện của thiết bị có đủ không, nếu thiếu thì vui lòng kết nối bộ chuyển
đổi, khởi động lại sau khi sạc 1 tiếng.
8.3.Thiết bị không tập luyện được:
 Nếu giao diện hiển thị bộ đếm ngược thời gian và thiết bị không thể khởi động, vui
lòng đợi bộ đếm ngược kết thúc và thử lại.

9. Vệ sinh và Bảo dưỡng
9.1.Vệ sinh và Bảo dưỡng

(1) Máy chính: Sau khi đã tắt nguồn Máy chính, hãy dùng khăn vải sợi mịn thấm nước và
vắt kiệt để lau bề mặt bên ngoài của, chú ý tránh để nước xâm nhập và Máy chính và
nghiêm cấm sử dụng chất lỏng ăn mòn để vệ sinh sản phẩm.
(2) Găng tay: Lau bằng cồn y tế 75% trong năm lần hoặc khử trùng bằng bức xạ tia cực
tím trong 1 giờ trước khi sử dụng
9.2.Bảo dưỡng Thiết bị tập luyện
(1) Người dùng phải thực hiện bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, bao gồm làm sạch bề
mặt bên ngoài Máy chính và thường xuyên vệ sinh và khử trùng các bộ phận đeo. Để
biết chi tiết , hãy tham khảo phần “Vệ sinh và Bảo dưỡng” ở trên.
(2) Đại tu Máy chính:
a. Các bộ phận liên quan đến nguồn điện (ví dụ: bộ sạc, dây dữ liệu và giao diện nguồn)
bị lỏng, không thích hợp hoặc bị hỏng;
b. Các bộ phận kết nối, vận hành và hiển thị (ví dụ: các nút hoặc giao diện trên Máy
chính) bị lỗi hoặc bị hỏng;
Các hoạt động bảo trì trên cần được thực hiện bởi các kỹ thuật viên chuyên nghiệp do
Shanghai Siyi Inteligent Technology Co., ltd chỉ định.
(3) Cập nhật phần mềm: Shanghai Siyi Inteligent Technology Co., ltd sẽ cập nhật phần
mềm cho găng tay dựa trên độ ổn định và nhu cầu sử dụng thực tế của thiết bị;
(4) Tham khảo Phần 8. “Khắc phục sự cố” trong Tài liệu hướng dẫn này để khắc phục sự
cố

10.Chính sách Sửa chữa
Shanghai Siyi Inteligent Technology Co., ltd là tổ chức duy nhất có quyền xác định và
xác nhận xem sản phẩm có thuộc diện bảo hành hay không.
Máy chính được bảo hành hoặc có thể được thay thế miễn phí trong vòng một năm kể từ
ngày mua nếu nó được phát hiện có bất kỳ lỗi sản xuất hoặc lắp ráp nào; và găng tay được
đảm bảo hoặc có thể thay thế miễn phí trong vòng ba tháng kể từ ngày mua nếu phát hiện
có bất kỳ lỗi sản xuất và lắp ráp nào.
Shanghai Siyi Inteligent Technology Co., ltd chỉ chịu trách nhiệm về tính an toàn, độ tin
cậy và hiệu suất của sản phẩm khi việc lắp ráp, điều chỉnh, bảo dưỡng và nâng cấp sản
phẩm do Shanghai Siyi Inteligent Technology Co., ltd hoặc bên được ủy quyền thực hiện;
thiết bị điện được sử dụng cùng với sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của tiêu
chuẩn quốc gia và Tài liệu hướng dẫn này; và việc vận hành sản phẩm được thực hiện
theo các phương pháp và các bước được mô tả trong Tài liệu hướng dẫn này.
Các lỗi do sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng vượt quá các điều kiện nêu trong Tài
liệu hướng dẫn đều không được bảo hành. Những lỗi do sự cố hoặc sơ suất khi đeo, giám
sát không đúng cách hoặc tháo rời và sử dụng, thay đổi sản phẩm khi chưa được uỷ quyền
đều không được bảo hành.

11.Xử lý (Loại bỏ)

Không được tự ý xử lý các bộ phận cơ khí của sản phẩm này, nếu không, có thể gây ô
nhiễm môi trường.
Vui lòng tham khảo ý kiến hoặc liên hệ với công ty xử lý chất thải chuyên nghiệp hoặc
nhà phân phối để xử lý phế liệu hoặc phế phẩm hoặc các phụ kiện phù hợp với các yêu
cầu của luật pháp và quy định của địa phương có liên quan.

12.Bảo hành
12.1. Hỗ trợ dịch vụ
Nếu thiết bị cần sửa chữa, hãy liên hệ với Shanghai Siyi Inteligent Technology Co., ltd
hoặc nhà phân phối địa phương để biết nội dung chi tiết về Bảo hành.
Nếu cần vận chuyển thiết bị, hãy đóng gói thiết bị và các phụ kiện đi kèm một cách cẩn
thận để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Hãy luôn vận chuyển thiết bị bằng
thùng vận chuyển ban đầu.

13.Thông số Kỹ thuật
STT

Mục

1

Cấp độ tập luyện

2

Chế độ tập luyện

3
4
5
6
7
8
9

Loại an toàn
Kích thước Máy chính
Trọng lượng
Điện áp định danh
Công suất định mức
Ngày sản xuất
Thời hạn sử dụng

Thông số kỹ thuật
1 ~ 9, có thể điều chỉnh từng cấp độ với sai số
là ± 10%
Chế độ thụ động, chế độ phản chiếu, chế độ
chủ động
Phân loại I, loại B
160mm*100mm*65mm (Dài*rộng*cao)
0.7kg ± 0.1 kg
DC 9V 2A
18W
Xem chứng nhận sản phẩm
3 năm

14.Danh sách Đóng gói
Chi tiết
Máy chính
Găng tay trợ lực PG02E-1/PG14E-1 (chọn
1 trong 2)
Găng tay dữ liệu DG11E
Bộ chuyển đổi
Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Chứng nhận

SY-HRC11
1
1
1
1
1
1

Phụ lục A
Thông tin về Dây cáp của Sản phẩm
Dây cáp
Dây điện AC

Chiều dài tối đa, Có bọc/không
bọc
1.8m
Có bọc

Số lượng

Phân loại

1 bộ

Điện AC

Thông tin quan trọng về Tính tương thính Điện từ (EMC)
Thiết bị y tế điện này cần có các biện pháp phòng ngừa đặc biệt liên quan đến EMC (Tích
tương thích điện từ) và được đưa vào sử dụng theo thông tin EMC được cung cấp trong
tài liệu hướng dẫn sử dụng; Thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60601-1-2: 2014 cho cả
tính miễn nhiễm và sự phát thải.
Tuy nhiên, cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa đặc biệt:
Thiết bị không có hoặc có HIỆU SUẤT THIẾT YẾU sau được thiết kế để sử dụng trong
môi trường cơ sở chăm sóc sức khỏe Chuyên nghiệp ngoại trừ THIẾT BỊ PHẪU THUẬT
HF đang hoạt động gần và phòng kín để chống RF của HỆ THỐNG ME cho hoạt động
chụp cộng hưởng từ, nơi cường độ của NHIỄU EM ở mức cao / Môi trường chăm sóc sức
khỏe tại nhà.
HIỆU SUẤT THIẾT YẾU: Không
CẢNH BÁO: Tránh sử dụng thiết bị này gần hoặc xếp chồng lên nhau với thiết bị khác vì
có thể gây ra hoạt động không đúng cách. Nếu cần phải sử dụng như vậy, cần theo dõi
thiết bị này cùng thiết bị khác để xác nhận rằng chúng hoạt động bình thường”.
Việc sử dụng các phụ kiện, bộ chuyển đổi và cáp khác với loại được nhà sản xuất thiết bị
này chỉ định hoặc cung cấp có thể dẫn đến tăng phát xạ điện từ hoặc giảm khả năng miễn
nhiễm điện từ của thiết bị này và dẫn đến hoạt động không chính xác.
CẢNH BÁO: Tránh sử dụng thiết bị liên lạc RF di động (bao gồm các thiết bị ngoại vi
như cáp ăng-ten và ăng-ten bên ngoài) ở khoảng cách gần hơn 30 cm (12 inch) với bất kỳ
bộ phận nào của thiết bị, bao gồm cả cáp do nhà sản xuất chỉ định. Nếu không, nó có thể
làm giảm hiệu suất hoạt động của thiết bị.
TUYÊN BỐ: Về mục đích hoạt động, thiết bị có chức năng liên lạc không dây, bao gồm
bộ phát và thu RF, 2.4GHz, điều chế xung.
TUYÊN BỐ: Thiết bị là một tổ hợp hệ thống lớn, được lắp đặt cố định. Theo chương 8.6
của IEC 60601-1-2: 2014, việc thử nghiệm chỉ được thực hiện ở một vài tần số gián đoạn.
a) Đã áp dụng biện pháp miễn trừ và thiết bị chưa được thử nghiệm về khả năng miễn
nhiễm RF bức xạ trên toàn bộ dải tần từ 80 MHz đến 6 000 MHz;
b) CẢNH BÁO: Thiết bị này đã được kiểm tra khả năng miễn nhiễm RF bức xạ chỉ ở
các tần số đã chọn, và việc sử dụng gần bộ phát ở các tần số khác có thể dẫn đến hoạt
động không chính xác; và
c) Các tần số và điều chế sau được sử dụng để kiểm tra khả năng miễn nhiễm của thiết
bị.
Tần số được chọn

Bộ phát

Khoảng tần số

Điều chế

(MHz)
103.7

Radio

433.92
446
915
2400
5000

Điều khiển từ xa
Bộ đàm
Điện thoại di động
Bộ định tuyến không dây
Bộ định tuyến không dây

Dải tần số thương
mại
Tần số ISM
Bộ đàm
GSM900
WIFI
WIFI

FM
FM
FM
Xung
Xung
Xung

TUYÊN BỐ: Thiết bị được thiết kế tương thích với thiết bị phẫu thuật tần số cao; điều
kiện bao gồm hoạt động hoặc ở chế độ chờ gần với thiết bị phẫu thuật tần số cao.
Khi điện áp đầu vào AC bị gián đoạn, thiết bị sẽ tắt và nếu nguồn điện được khôi phục,
người vận hành phải tự khôi phục một cách thủ công, sự suy giảm này có thể được chấp
nhận vì nó không gây ra rủi ro không thể chấp nhận được và không làm giảm mức an toàn
cơ bản hoặc hiệu suất thiết yếu.
Sự suy giảm hiệu suất sau do phóng tĩnh điện hoặc nổ/quá độ nhanh về điện có thể chấp
nhận được vì nó sẽ gây ra rủi ro không thể chấp nhận được và không làm giảm an toàn cơ
bản hoặc hiệu suất thiết yếu.
Các thanh dọc xuất hiện trên màn hình, người vận hành có thể tự phục hồi về tình trạng
bằng cách khởi động lại công tắc nguồn.
Quá trình truyền dữ liệu bị dừng, người vận hành có thể bắt đầu lại quá trình này một
cách thủ công bằng cách khởi động lại công tắc nguồn hoặc cắm lại cáp dữ liệu.
Bảng Tuân thủ EMI (Bảng 1)
Bảng 1 – Sự phát xạ
Hiện tượng

Tuân thủ

Phát xạ RF

CISPR 11
Nhóm 1, Loại B

Biến dạng song hài
Dao động điện áp và nhấp
nháy

IEC 61000-3-2
Loại B
IEC 61000-3-3
Tuân thủ

Môi trường điện từ
Môi trường cơ sở chăm sóc
sức khỏe chuyên nghiệp và
Môi trường chăm sóc sức
khỏe tại nhà
Môi trường cơ sở chăm sóc
sức khỏe chuyên nghiệp
Môi trường cơ sở chăm sóc
sức khỏe chuyên nghiệp

LƯU Ý: Các đặc tính PHÁT XẠ của thiết bị này giúp nó phù hợp để sử dụng trong các
khu công nghiệp và bệnh viện (CISPR 11, loại B). Nếu nó được sử dụng trong môi trường
dân cư (khi mà yêu cầu CISPR 11, Loại B), thì có thể nó không đảm bảo hoàn toàn cho
các dịch vụ thông tin liên lạc tần số vô tuyến. Người dùng có thể cần thực hiện các biện
pháp giảm thiểu, chẳng hạn như di dời hoặc xoay thiết bị theo hướng khác.
Bảng tuân thủ EMS (Bảng 2-5)
Bảng 2 – Cống kín

Hiện tượng

Tiêu chuẩn EMC Cơ bản

Sự phóng tĩnh điện

IEC 61000-4-2

Trường điện từ RF bức xạ

IEC 61000-4-3

Các trường lân cận từ các
thiết bị liên lạc không dây
RF
Từ trường tần số công
suất định mức

Mức kiểm tra miễn nhiễm
Môi trường cơ sở chăm sóc
sức khỏe chuyên nghiệp
±8 kV tiếp xúc
± 2kV, ± 4kV, ± 8kV, ±
15kV trong không khí
3V/m
80MHz-2.7 GHz
80% AM tại 1kHz

IEC 61000-4-3

Tham khảo bảng 3

IEC 61000-4-8

30A/m
50Hz hoặc 60Hz

Bảng 3 – Các trường lân cận từ các thiết bị liên lạc không dây RF
Tần số kiểm tra
(MHz)

Tần số
(MHz)

385

380-390

450

430-470

710
745
780
810
870
930
1720
1845
1970
2450
5240
5500
5785

Mức kiểm tra miễn nhiễm
Môi trường cơ sở chăm sóc sức
khỏe chuyên nghiệp
Điều chế xung 18Hz, 27V/m
FM, ± 5kHz sai số, 1kHz sin,
28V/m

704-787

Điều chế xung 271Hz, 9V/m

800-960

Điều chế xung 18Hz, 28V/m

1700-1990

Điều chế xung 217Hz, 28V/m

2400-2570

Điều chế xung 217Hz, 28V/m

5100-5800

Điều chế xung 217Hz, 9V/m

Bảng 4 – Công đầu vào điện áp AC
Hiện tượng

Tiêu chuẩn EMC Cơ bản

Nổ/quá độ nhanh về điện

IEC 61000-4-4

Mức kiểm tra miễn nhiễm
Môi trường cơ sở chăm sóc
sức khỏe chuyên nghiệp
±2 kV

Tần số lặp 100kHz
Sự tăng vọt
Từ đường dây tới đường
dây
Sự tăng vọt
Từ đường dây tới đất

IEC 61000-4-5

±0.5 kV, ±1 kV

IEC 61000-4-5

±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Nhiễu dẫn do trường RF

IEC 61000-4-6

Sụt áp

IEC 61000-4-11

Gián đoạn điện áp

IEC 61000-4-11

3V, 0.15MHz-80MHz
6V trong dải ISM và các dải
tần số vô tuyến nghiệp dư giữa
0.15MHz và 80MHz
80% AM tại 1kHz
0% UT; 0,5 chu kỳ
Tại 0o, 45 o, 90 o, 135 o, 180 o,
225 o, 270 o và 315 o
0% UT; 1 chu kỳ
và
0% UT; 25/30 chu kỳ
Pha đơn: tại 0 o
0% UT; 250/300 chu kỳ

Bảng 5 – Cổng đầu vào/đầu ra tín hiệu
Hiện tượng

Tiêu chuẩn EMC Cơ bản

Nhiễu dẫn do trường RF

IEC 61000-4-6

Mức kiểm tra miễn nhiễm
Môi trường cơ sở chăm sóc
sức khỏe chuyên nghiệp
3V, 0.15MHz-80MHz
6V trong dải ISM và các dải
tần số vô tuyến nghiệp dư giữa
0.15MHz và 80MHz
80% AM tại 1kHz

