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Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng và giữ nó đúng cách

Người dùng thân mến

I. Thông tin sản phẩm

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm này. Sổ tay hướng dẫn này có những nội dung quan
trọng cần phải hiểu để sử dụng sản phẩm một cách an toàn và đúng cách.
Hướng dẫn sử dụng là một phần của sản phẩm. Do đó, sách hướng dẫn này phải được
đặt ở vị trí thích hợp để dễ dàng tra cứu bất cứ lúc nào trong suốt thời gian sử dụng.
Sổ tay hướng dẫn này sẽ được chuyển đến những chủ sở hữu hoặc người dùng tiếp
theo của sản phẩm. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà không có sự đồng ý của
Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co., ltd.
Sản phẩm này an toàn và đáng tin cậy để sử dụng, ngoại trừ rủi ro phát sinh từ các yếu
tố đặc biệt như vận hành bởi những người không có chuyên môn hoặc được sử dụng
cho các mục đích khác, v.v. Sản phẩm phải được vận hành bởi các chuyên gia.
Việc bảo trì sản phẩm phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp hoặc người
sử dụng có tay nghề cao của Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co., ltd và
người được ủy quyền.
Nếu có bất kỳ vấn đề vận hành nào không được đề cập, vui lòng liên hệ với WuhuRuijin
Medical Instrument & Device Co., ltd.
Hướng dẫn có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng đặt sách hướng
dẫn ở vị trí thích hợp để tham khảo.
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Tên sản phẩm: Máy khoan cưa dùng trong y tế
Model sản phẩm: RJ-MP RJ-PD RJ-PS
Yêu cầu kỹ thuật sản phẩm số: W.X.Z.Z No.:20162040284

II. Các thông số hiệu suất chính
Trình tự

Mode No

1

RJ-MP

2

RJ-MP

3

RJ-PS

Thông số hiệu suất
Các thông số hiệu suất chính:
Tốc độ hoặc tần số quay không tải của cưa
điện và máy khoan:
i. Tốc độ khoan 120 vòng / phút
ii. Tần số cưa:> 6000 lần / phút
iii.Công suất đầu ra:> 50W
iv. Nhiệt độ tăng: nhiệt độ tăng của vỏ là
không lơn hơn 50 ° C sau 5 phút hoạt động
không tải;
v. Tiếng ồn không tải: tiếng ồn không tải của
máy khoan cưa <75dB (A);
vi. Lưỡi cưa điện & khoan cưa phải được xử
lý nhiệt và độ cứng của nó không được nhỏ
hơn 30 HRC

V. Chống chỉ định, biện pháp phòng ngừa, cảnh báo và lưu ý giải thích

VI.Cài đặt và tháo ráp

i. Chống chỉ định
KHÔNG

Sản phẩm này là thiết bị y tế chuyên nghiệp, việc lắp đặt và tháo lắp phải
được thực hiện bởi nhân viên y tế với công nghệ thích hợp hoặc được đào tạo
chuyên môn phù hợp.:

ii. Các biện pháp phòng ngừa
(i) Kiểm tra xem mũi khoan có còn nguyên vẹn hay không trước khi sử dụng. Không
thể sử dụng mũi khoan có độ dài xuyên tâm lớn. Kiểm tra độ sắc bén của mũi khoan.
Thân máy khoan phải được cố định trong quá trình khoan mà không bị lỏng theo các
phương pháp phẫu thuật thông thường.
(ii) Mũi khoan phải được cố định chắc chắn bằng chìa khóa mâm cặp khoan để tránh
tai nạn. Nên đặt sản phẩm và phụ kiện ở nơi khô ráo để tránh bị ăn mòn sau quá trình
sử dụng.
(iii) Không được khử trùng pin ở nhiệt độ cao, áp suất cao hoặc để lâu trong máy, tháo
pin ra sau khi vận hành. pin dự phòng cần được thay thế ngay lập tức.
(iv) Nếu có âm thanh bất thường khi sử dụng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức. Vui lòng
liên hệ ngay với nhà sản xuất hoặc nhà phân phối và gửi lại máy cho nhà sản xuất để
sửa chữa.

i. Lắp đặt và tháo các mũi khoan
(i) Nới lỏng mâm cặp bằng cách xoay ngược chiều kim đồng
hồ với chìa khóa mâm cặp khoan;
(ii). Chèn mũi khoan đã chuẩn bị vào lỗ ba hàm
(iii) Xoay chìa khóa mâm cặp máy khoan theo chiều kim
đồng hồ và vặn chặt.
(vi) Xoay ngược lại, mũi khoan có thể được tháo ra

(v). Sạc pin ngay sau khi sử dụng. Nếu pin không được sử dụng, hãy sạc pin ba tháng
một lần để tránh hao pin.
iii.Các ghi chú cảnh báo và gợi ý
Máy cưa khoan điện y tế được phân loại theo khả năng bảo vệ thiết bị điện tử khỏi va
đập và rung động. Động cơ thuộc thiết bị cấp nguồn bên trong loại B và bộ sạc thuộc
thiết bị thông thường cấp II loại B; Thiết bị không được sử dụng với hỗn hợp khí gây
mê dễ cháy hoặc ôxít cacbon; phải khử trùng trước khi sử dụng.
Nhãn hiệu bên ngoài bổ sung: Lịch trình làm việc: Hoạt động trong thời gian ngắn
Mỗi lần khởi động không quá 5 phút.
Mô tả mẫu đánh dấu: Thiết bị loại B
Dấu xoay: F: Chuyển tiếp R: Đảo ngược S: Dừng
Đánh dấu nắp pin: Mở khóa / Khóa
Nhãn hiệu tái chế cho các sản phẩm điện tử đến cuối vòng đời của chúng:

ii. Lắp đặt và tháo lưỡi cưa dao động
(i). Xoay núm ngược chiều kim đồng hồ để nâng thanh
áp suất lên;
(ii). Lắp lưỡi vào giao diện dọc theo hướng dẫn. Căn
chỉnh bảy lỗ của lưỡi với bảy vấu của sản phẩm. Ấn
nhẹ xuống để vấu lọt qua các lỗ của lưỡi cưa.
(iii) Xoay núm theo chiều kim đồng hồ và kéo thanh
áp lực xuống lưỡi cưa;
(vi) Xoay ngược lại, lưỡi cưa có thể được tháo ra.

iii. Lắp đặt và loại bỏ cưa xương ức / lưỡi cưa pittông

v. Cài đặt và loại bỏ lưỡi cưa TPLO

(i). Giữ núm bằng một tay, tác dụng lực vào vít giới hạn và
xoay núm;

(i). Nới lỏng vít lục giác bên trong bằng cờ lê lục
giác;

(ii). Dùng tay khác tháo giá bảo vệ và có thể tháo giá bảo vệ
ra;

(ii) .Đặt vị trí phẳng hình tam giác của lưỡi cưa vào
lỗ hình tam giác của giao diện tay khoan;

(iii). Xoay núm lưỡi cưa;

(iii) Vặn vít lục giác bằng cờ lê lục giác và hoàn tất
việc lắp đặt;

(iv). Hướng lưỡi cưa vào khe lắp, nới lỏng núm lưỡi cưa,
sau đó lưỡi cưa được lắp tốt.
(v). Lặp lại thao tác với số sê-ri 1, lắp khung bảo vệ vào
khe cắm;
(vi). Tháo núm, khung bảo vệ được cố định và lưỡi cưa cài
đặt hoàn tất;
(vii) Ngược lại, có thể tháo lưỡi cưa.

(iv). Vặn ngược lại, có thể tách các bộ phận

vi. Lắp đặt và loại bỏ các bộ điều hợp máy cưa
khoan.
(i). Ấn xuống ống mở rộng trên tay cầm;
(ii). Căn chỉnh vị trí lắp đặt lắp ráp với giao diện tay
khoan, và chú ý đến vị trí pha;

iv. Lắp đặt và loại bỏ lưỡi cắt sọ não

(iii) .Sau khi lắp, hãy nới lỏng ống bọc mở rộng, làm kẹt
bộ điều hợp khoan hoặc cưa và hoàn tất quá trình lắp
đặt;

(i) Xoay khung bảo vệ theo chiều kim đồng hồ để hạ
khung bảo vệ xuống;

(iv). Chuyển đổi để tách các thành phần.

(ii). Kéo tay áo giãn nở trở lại;
(iii). Lắp dao phay vào ổ khóa và nới lỏng ống bọc mở
rộng để làm cho dao phay bị kẹt trong khe cắm thẻ;
(iv) Vặn giá bảo vệ ngược chiều kim đồng hồ và quá
trình lắp đặt hoàn tất;
(v) Vặn ngược lại, có thể tháo lưỡi cắt sọ não

vii. Mở và đóng nắp đáy

viii. Lắp đặt pin

(i). Đẩy công tắc được dẫn hướng vào khi mở nắp
dưới cùng;

(i) Pin không được tiếp xúc trực tiếp với tay cầm để
tránh ô nhiễm;

(ii). Đẩy và nhấn công tắc nắp dưới để mở nắp dưới;

(ii) Để lắp pin, trước tiên hãy lắp vòng chuyển vô
trùng của pin vào tay cầm, lắp pin vào ngăn chứa pin
thông qua vòng chuyển vô trùng của pin, ấn vào vị trí,
đóng nắp dưới và di chuyển khối quay số để khóa bìa
dưới.

(iii). Đẩy công tắc an toàn sang khi đóng nắp dưới;
(iv). Ấn nắp dưới vào nắp tay cầm và nghe âm thanh
"cạch"

i) Khi mở nắp đáy, chọn núm xoay ở vị trí để mở nắp đáy;
(ii) .Khi đóng nắp dưới, hãy đóng nắp dưới và xoay núm
về vị trí

VII. Hướng dẫn vận hành
Sản phẩm này phải được khử trùng trước khi sử dụng và kiểm tra trước khi sử
dụng sau khi khử trùng. vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức, liên hệ với nhà sản
xuất hoặc nhà phân phối để gửi sản phẩm trở lại nhà sản xuất để bảo trì.

i. Sạc pin

VIII. Sự bảo trì
Sản phẩm này không cần bảo trì, không có bộ phận nào yêu cầubảo trì bởi
người dùng hoặc nhà sản xuất. Tuy nhiên, nhà sản xuất khuyến cáo rằng
chức năng và độ an toàn của sản phẩm nên được kiểm tra thường xuyên bởi
kỹ thuật viên chuyên nghiệp hoặc bệnh viện, phải kiểm tra một lần trước
mỗi lần vận hành và được ghi chép, phân tích và đánh giá kịp thời để đảm
bảo rằng sản phẩm luôn ở trong tình trạng tốt và đảm bảo chất lượng sử
dụng.

IX. Làm sạch và khử trùng
(i) Cắm bộ sạc vào nguồn điện và đèn xanh lục màu xanh
lam nhấp nháy luân phiên để cho biết quá trình tự kiểm
tra đủ tiêu chuẩn và bộ sạc chuyển sang trạng thái chờ;
(ii) Gắn pin vào đế bộ sạc. Đèn xanh lam luôn sáng để báo
đang sạc, đèn xanh lục báo đầy và đèn xanh lam nhấp nháy
để báo lỗi.
ii. Hoạt động chuyển tiếp và đảo ngược
(i) .Khi bạn cần xoay về phía trước, vui lòng điều chỉnh
núm xoay đến điểm F tương ứng.
(ii). Khi cần xoay ngược chiều, vui lòng điều chỉnh núm
xoay về dấu R tương ứng.
(iii) Chuyển dấu về vị trí S để hiển thị điểm dừng.
ii. kích hoạt
Việc điều chỉnh tốc độ là tuyến tính phụ thuộc vào mức độ
nhấn cò. Khi bật cò lần đầu tiên, bạn nên chạm nhẹ vào cò
cho đến khi nó khởi động, sau đó nhấn từ từ cho đến khi
đạt tốc độ tối đa. Việc nhả nhanh bộ kích hoạt sẽ kích hoạt
chức năng dừng khẩn cấp.

A.Làm sạch: bảo vệ làm sạch sau khi sử dụng giống như khử trùng, và tay
khoan có thể được lau sạch bằng gạc ngâm trong nước hoặc cồn và sau đó
bảo quản.
B. Khử trùng: Sản phẩm chỉ được sử dụng khi đã qua kiểm định sau khi
khử trùng và khử trùng theo tiêu chuẩn của bệnh viện.
Lưu ý: Không sử dụng bất kỳ bộ phận nào của chất lỏng khoan trong máy
cưa điện y tế.

Khuyến nghị phương pháp khử trùng tay khoan
Phương
pháp
khử
trùng
Khử
trùng
bằng
nhiệt
ẩm

Điều kiện và môi
trường hoạt động

Phạm vi áp
dụng

Giới hạn

Điều kiện khử trùng
thường là: 121oC *
15 phút, 121 ° C *
30 phút hoặc 116 °
C * 40 phút

Khử trùng
sản phẩm ở
nhiệt độ cao
và ẩm ướt

l. nhiệt độ cao
2. độ ẩm cao
3. Rất dễ sinh vi
khuẩn trở lại khi
sản phẩm bị ướt

X. Điều kiện vận chuyển và lưu trữ

Ngày sản xuất: Tham khảo giấy chứng nhận sản phẩm
Tuổi thọ: hai năm trong thời gian ngắn chạy 1000 lần

XI. Danh sách phụ kiện
Chuẩn bị cấu hình và phụ kiện tiêu chuẩn theo số model sản phẩm và sản
phẩm mà khách hàng cần, chẳng hạn như lưỡi cưa, mũi khoan, vòng chuyển
vô trùng pin, chìa khóa mâm cặp khoan, v.v.

Charger

Certificate of conrmity

XII.Tương thích điện từ.

Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất - miễn nhiễm điện từ
RJ-MP (RJ-PS; RJ-PD) được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ được chỉ định bên
dưới. Khách hàng hoặc người dùng phải đảm bảo rằng nó được sử dụng trong môi trường như
vậy.
Kiểm tra khả
Mức thử nghiệm
Mức độ
Môi trường điện từ-hướng dẫn
năng miễn
IEC 60601
tuân thủ
dịch

Conducted RF
GB/T 17626.6

3 V(Effective
value)
150 kHz to 80MHz

Radiated RF
GB/T 17626.3

3 V(Effective
value)
80MHz to 2.5 GHz

3V
(Effective
value)

3 V/m

Không nên sử dụng thiết bị liên
lạc tần số vô tuyến di động và di
động trong bất kỳ phần nào của
RJ-MP (RJ-PS, RJ-PD), kể cả các
thiết bị, hơn khoảng cách cách ly
được khuyến nghị.
Khoảng cách ly khuyến nghị d =
1,2
d = 1,2 80MHz ~ 800MHz
d = 2.3 800MHz ~ 2.5GHz
Ở đâu:
p — Theo công suất đầu ra lớn
nhất của máy phát do nhà sản xuất
máy phát cung cấp, tính bằng watt
(w);
d - Khoảng cách ly khuyến nghị,
tính bằng mét (m)
Cường độ trường của máy phát
RF cố định được xác định bằng
cách khảo sát trường điện từ a và
trong mỗi dải tần số b phải thấp
hơn mức tuân thủ. Có thể xảy ra
nhiễu gần thiết bị được đánh dấu
bằng các ký hiệu bên cạnh.

CHÚ THÍCH 1: Ở 80 MHz và 800 MHz, áp dụng dải tần số cao hơn.
CHÚ THÍCH 2: Những hướng dẫn này có thể không áp dụng trong mọi tình huống.
Điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ các cấu trúc, vật thể và con người.
b Cường độ trường từ máy phát cố định, chẳng hạn như trạm gốc cho điện thoại vô tuyến
(vô tuyến / không dây) và đài di động mặt đất, đài nghiệp dư, phát sóng radio AM và FM
và phát sóng TV không thể được dự đoán về mặt lý thuyết với độ chính xác. , cần xem xét
khảo sát vị trí điện từ. Nếu cường độ trường đo được ở vị trí mà RJ-MP (RJ-PS; RJ-PD)
được sử dụng vượt quá mức tuân thủ RF áp dụng ở trên, thì RJ-MP (RJ-PS; RJ-PD) cần
được quan sát để xác minh hoạt động bình thường.
c Trong dải tần từ 150 kHz đến 80 MHz, cường độ trường phải nhỏ hơn 3V / m.

Đối với công suất đầu ra danh định lớn nhất của máy phát không được liệt kê trong bảng
trên, khoảng cách ly khuyến nghị d, tính bằng mét (m), có thể được xác định theo công thức
trong cột tần số máy phát tương ứng, trong đó P là phát xạ do máy phát cung cấp nhà sản
xuất Công suất đầu ra danh định tối đa của máy, tính bằng oát (w).

CHÚ THÍCH 1: Ở 80 MHz và 800 MHz, áp dụng khoảng cách tách biệt cho dải tần số cao hơn.

CHÚ THÍCH 2: Những hướng dẫn này có thể không áp dụng trong mọi tình huống.
Sự lan truyền điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và từ các cấu trúc, vật thể và con
người

