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1. GENERAL INFORMATION - THÔNG TIN CHUNG
Hệ thống mô tơ Aygün Praxis -3 được thiết kế cho các hoạt động phẫu
thuật chỉnh hình dùng để khoan xương và là một hệ thống mô tơ phẫu
thuật được phát triển để sử dụng cả pin và điện.
hệ thống động cơ praxis-3 được thiết kế để sử dụng trong các
hoạt động phẫu thuật chuyên nghiệp. bất kỳ bác sĩ phẫu thuật
hoặc người vận hành nào sử dụng thiết bị đều có trách nhiệm
học cách sử dụng thiết bị đó và phương pháp sử dụng phù hợp
nhất. cần lưu ý rằng sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến
tai nạn nghiêm trọng.

1.1 WARNING SYMBOLS - CÁC BIỂU TƯỢNG CẢNH BÁO
Bảng sau đây giải thích các nhãn cảnh báo và ký hiệu thông tin có sẵn trong
hướng dẫn sử dụng này. Việc không tuân thủ các cảnh báo này có thể dẫn
đến thương tích cho các bên liên quan.
Dấu chỉ một mối nguy hiểm nghiêm trọng có thể xảy ra. Nếu
không tránh, có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm
trọng.
Dấu chỉ một mối nguy hiểm có thể xảy ra. Nếu không tránh, có thể
dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Dấu chỉ một mối nguy hiểm có thể xảy ra. Nếu không được chú ý,
nó có thể dẫn đến thiệt hại vật chất hoặc thương tích có thể cần
chăm sóc ngoại trú.
Dấu chỉ nhắc nhở. Giải thích các khuyến nghị sử dụng và bảo trì
cũng như các mẹo và thủ thuật. Nếu không được chú ý, nó có
thể dẫn đến hoạt động không hiệu quả, rút ngắn tuổi thọ của sản
phẩm hoặc thiệt hại vật chất
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1.2 HAZARD SYMBOLS FOUND ON THE DEVİCE
(Các ký hiệu nguy hiểm trên thiết bị)
Biểu tượng là phương tiện truyền đạt thông tin quan trọng. Biể
tượng này, khi được tìm thấy trên thiết bị, có nghĩa là các tài
liệu liên quan có nội dung quan trọng.
Biểu tượng này cho biết công cụ không nên được nhúng trong
nước.
Biểu tượng này cho biết thiết bị được thiết kế tuân thủ loại BF
cung cấp bảo vệ chống điện giật và dòng điện quá tải. Nó
cũng chỉ ra rằng thiết bị đạt tiêu chuẩn IEC 60601-1 về điện
để sử dụng cho bệnh nhân.
Biểu tượng này cho biết rằng các tài liệu liên quan đưa ra các
khuyến nghị về vận hành và bảo trì, và nếu không chú ý, nó
có thể dẫn đến rút ngắn tuổi thọ của sản phẩm hoặc thiệt hại
vật chất.
Bất kỳ linh kiện điện tử, động cơ, pin, vv… sẽ không được xử lý
với chất thải đô thị. Xem mục 7.

2. DESCRIPTION, USE & FEATURES OF THE DEVICE
(Mô tả các tính năng và công dụng)
Praxis 3 được làm bằng vật liệu Nhôm, Chrome Coban và thép không gỉ
được sử dụng trong các hoạt động phẫu thuật. Sản phẩm Praxis 3 được
thiết kế để sử dụng trong nhiều loại phẫu thuật chỉnh hình với thiết kế tiện
dụng, chức năng và dễ sử dụng. Hoạt động cả ở chế độ chạy bằng pin
hoặc bằng điện, Praxis 3 mang đến sự tiện lợi cho bác sĩ phẫu thuật trong
quá trình hoạt động với cơ chế dễ dàng thay mũi khoan và bộ phận điều
khiển tiện lợi...
Bộ điều khiển của Praxis 3 chỉ có thể được sử dụng với các phụ kiện
do AYGÜN sản xuất như được liệt kê trong hướng dẫn sử dụng. Mọi
sửa đổi hoặc thay đổi đối với các phụ kiện và thành phần hệ thống
được cung cấp cho người dùng cùng với hệ thống đều bị hạn chế.
Trước khi sử dụng bất kỳ thành phần nào của hệ thống hoặc các bộ
phận tương thích khác, vui lòng đọc và hiểu kỹ hướng dẫn sử dụng.
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2.1 Các phụ kiện được kết hợp sử dụng/ Praxis 3

Tay cầm điều khiển Praxis 3

Hộp bảo vệ Pin Praxis 3

Bộ sạc Pin & Nguồn điện điều khiển

Bộ Pin Praxis 3

Kênh tiệt trùng

Dây nối nguồn điện
với tay khoan Praxis 3

2.2 Hướng dẫn an toàn sử dụng với các phụ kiện
2

1

M103-200 Praxis 3

3

1) Tay khoan cưa Praxis 3
2) Khe gắn đầu nối
3) Nút điều khiển khoan

Trước khi gắn bất kỳ phụ kiện nào như mũi khoan, pin, hộp pin hoặc dây
nguồn vào Tay cầm M103-200 Praxis 3, hãy đảm bảo rằng tay cầm ở chế độ
khóa an toàn, đã xoay khóa an toàn theo hướng mũi tên và các nút bấm được
khóa cơ học.
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Pin vô trùng có thể sạc lại M103-210,
được sử dụng với hộp pin M103-211
được thiết kế riêng để sử dụng với pin.
Pin phải được sạc lại trước mỗi
lần sử dụng.
Không bao giờ đặt pin có thể sạc
lại M103-210 vào nồi hấp.

6

M103-210 Pin có thể sạc lại
4. Khe cắm kết nối Pin
5. Kẹp tháo Pin
6. Đèn báo dung lượng pin

Nếu đèn báo lỗi bật sáng khi nhấn nút kiểm tra, thì đó là chỉ báo
pin cực yếu hoặc Pin bị lỗi. Sạc lại pin càng sớm càng tốt nếu
đèn báo lỗi bật sáng. Nếu sản phẩm không sạc được, thì đó là
dấu hiệu của lỗi
.

12

7
8

9

11
10

M103-211 & M103-212
7. Khe cắm hộp Pin kết nối Tay khoan
8. Khóa kết nối hộp Pin với Tay khoan
9. Nắp hộp Pin
10. Công tắc On/Off nguồn Pin
11. Khóa đóng mở an toàn hộp Pin
12. Kênh tiệt trùng

Đọc kỹ và làm theo các cảnh báo và hướng dẫn có trong sách
hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng các sản phẩm Praxis 3.
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Như trong hình, lưỡi cưa pittông được gắn trên
cơ cấu kết nối phụ kiện M103-200 (2) và nó được
giữ chặt sau khi xoay phụ kiện ngược chiều kim
đồng hồ.
Sau khi đặt lưỡi cưa, đảm bảo rằng nó được
đặt như trong hình bên phải.
Sau khi Lưỡi được lắp vào, cơ cấu kết nối
lưỡi (2) phải Tự động giả định vị trí ban đầu
ngược chiều kim đồng hồ như trong Hình.
Đảm bảo rằng lưỡi cưa được lắp đúng cách trước khi chạy Tay
khoan cưa M103-200.

LẮP ĐÚNG

LẮP SAI

Một ca phẫu thuật thành công chỉ có thể được thực hiện với những
chiếc Tay khoan cưa có khả năng cắt đúng cách. Do đó, các dụng cụ
cắt phải được quan sát xem có bị mòn và hỏng sau mỗi lần sử
dụng hay không.
Nên sử dụng dụng cụ cắt AYGÜN mới cho mỗi ca phẫu thuật.
Pin Li-ion M103 - 210 không thể xử lý trong nồi hấp, nó được lắp vào hộp
tiệt trùng M103-211 để đảm bảo vô trùng khi sửu dụng bằng kênh tiệt trùng
M103-212 (12)
.

Vòng đời của sản phẩm Praxis 3 thay đổi tùy thuộc vào mục đích sử dụng,
tần suất sử dụng và cách thức vận hành khi phẫu thuật. Việc chú ý đến
các cảnh báo có sẵn trong sách hướng dẫn sử dụng này sẽ kéo dài vòng
đời của sản phẩm trong khi vẫn đảm bảo vận hành an toàn.
Vòng đời ước tính của tay khoan Praxis 3 là 7 năm, vòng đời của phụ kiện
khoan cách nhiệt là 7 năm, của pin là 2 năm, trong khi của tất cả các thành
phần khác là 10 năm.
www.aygun.com
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Praxis 3B Sagittal Saw được làm bằng vật liệu Nhôm, Chrome Cobalt và thép không
gỉ để được sử dụng trong các hoạt động phẫu thuật. Sản phẩm Praxis 3B được thiết kế
để sử dụng trong một loạt các hoạt động nghiêm ngặt với thiết kế tiện dụng, nhiều chức
năng và dễ sử dụng. Cung cấp tùy chọn sử dụng ở chế độ chạy bằng pin hoặc điện,
Praxis 3B mang đến sự tiện lợi cho bác sĩ phẫu thuật trong quá trình thao tác với cơ chế
dẫn hướng lưỡi dao có thể thay thế dễ dàng và bộ điều khiển tiện lợi.
Bộ điều khiển của Praxis 3B chỉ có thể được sử dụng với các phụ kiện do
The Praxis
control
canliệt
only
usedsách
with the
accessories
in the
AYGÜN
sản 3B
xuất
như unit
được
kêbetrong
hướng
dẫn sửspecified
dụng. Mọi
sửa
branded
uservới
manual.
Never
or modify
the accessories
đổiAYGÜN
hoặc thay
đổi đối
các phụ
kiệnmodify
và thành
phầnany
hệ of
thống
được cungand
cấp
system
components
with you
system.
cho
người
dùng cùngthat
vớicome
hệ thống
đềutobịthe
hạn
chế.
M103-300B

2

1

1. Bộ điều khiển Praxis 3B
2. Chân kết nối lưỡi
3. Cơ chế bảo vệ lưỡi
4. Kích hoạt kiểm soát tốc độ

Trước khi sử dụng bất kỳ thành
phần nào của hệ thống hoặc các
bộ phận tương thích khác, hãy đọc
kỹ hướng dẫn sử dụng.

3

4

Cơ cấu bảo vệ lưỡi của bộ điều khiển Praxis 3B M103-300B (3) được thiết kế để gắn
lưỡi cưa sagittal Praxis 3B.
Trước khi lắp lưỡi cưa sagittal vào thiết bị,
hãy đảm bảo rằng hệ thống đang ở chế
độ an toàn.
Như trong hình, lưỡi cưa sagittal được
đẩy vào cơ cấu giữ lưỡi M103-300B
Sagittal theo hướng mũi tên, cơ cấu này
sẽ mở ra và sau đó lưỡi cưa được đặt
trên các chốt kết nối (2) như trong hình.
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Sau khi đặt lưỡi cưa sagittal phù hợp với loại
hoạt động phẫu thuật, cơ cấu giữ lưỡi (3)
được giữ chặt với cơ cấu quay theo hướng
mũi tên.
Điều gần như quan trọng là đảm bảo rằng
lưỡi cưa sagittal được lắp đúng cách và các
chốt được căn chỉnh hoàn hảo với các rãnh
tương ứng.
Đảm bảo rằng lưỡi cưa Sagittal được gắn đúng vào phụ kiện M103-300B
và cơ cấu bảo vệ lưỡi được giữ đúng cách.
Chỉ sử dụng các lưỡi dao do AYGÜN sản xuất và đảm bảo rằng lưỡi dao và
sản nhãn AYGÜN tương thích với nhau. Nếu không, AYGÜN sẽ không chịu
trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc hư hỏng nào có thể xảy ra trong hệ thống
hoặc trong quá trình vận hành.

Có thể lắp lưỡi cưa sagittal trên thiết bị điều khiển M103-300B ở tám vị trí
khác nhau (360 °). Tuy nhiên, chỉ có năm vị trí được đề xuất trong các tùy
chọn này. Trong hình, những vị trí được đánh dấu bằng ký hiệu màu xanh lá
cây là vị trí lưỡi dao được khuyến khích sử dụng trong khi những vị trí được
đánh dấu bằng dấu hiệu màu đỏ không được khuyến khích sử dụng.
Aygün Surgical Instruments Inc. không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm
về bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong một cuộc phẫu thuật do chọn sai lưỡi cưa
Cutting Width
Working Length

Các đường của thước được nhúng trên cưa Aygün được thiết kế để có khoảng cách 5
mm (0,20 inch) với đường tiếp theo hoặc trước đó. Các lưỡi cưa của Aygün được phân
loại và mã hóa tùy thuộc vào chiều rộng vết cắt và chiều dài vết cắt, trong khi phần đính
kèm của máy cưa sagittal được phân loại và mã hóa tùy thuộc vào chiều dài vết cắt.
Người sử dụng có trách nhiệm lựa chọn sản phẩm có số đo phù hợp tùy thuộc vào mục
đích sử dụng và hình thức vận hành.
9
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Hộp pin và kênh tiệt trùng (12) hấp vô trùng được, tuy
nhiên, pin thì không. Pin Li-ion không vô trùng được y tế
sẽ gắn vào thiết bị bằng kênh tiệt trùng M103-212 vào
hộp pin M103-211 như trong hình bên trái.
Sau khi Pin đã sạc lại và lắp vào hộp pin sẵn sàng sử
dụng, thiết bị sẽ sẵn sàng sử dụng chỉ khi phím bật / tắt
nắp hộp pin (11) được bật.
Đảm bảo rằng khóa On / Off (11) trên nắp hộp pin được tắt đúng
cách trước khi kích hoạt nút nguồn pin (10).
Pin Li-ion M103-210 được nhân viên chuẩn bị theo cách phù hợp với ổ
cắm pin có sẵn ở dưới cùng của thiết bị. Sau đó, pin được gắn ở dưới
cùng của thiết bị bằng cách điều khiển pin về phía trước.
Pin được kết nối đúng cách sẽ có âm thanh báo hiệu.
Nhiệt độ phải nằm trong khoảng để sạc pin từ 10°C to 45°C.
Cần phải sử dụng bộ sạc có nhãn chính hãng AYGÜN để sạc pin.
Bộ sạc pin M103-224 được sản xuất có 2 khe cắm để sạc pin của động
cơ phẫu thuật Praxis 3 và có khe ưu tiên kết nối để sử dụng trực tiếp
động cơ qua dây dẫn.
13

M103-224
13. Khe cắm sạc Pin
14. Màn hình hiển thị chỉ báo sạc
15. Khe cắm dây nguồn kết nối sử
dụng trực tiếp với Tay khoan

14
15
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Màn hình chỉ báo sạc (14) của bộ sạc M103-224 hiển thị pin đang được sạc
lại theo mức sạc pin. Tuy nhiên, sản phẩm M103-224 có thể được kết nối với
lưới điện bằng M103-223.

Dây nguồn M103-223 được kết nối với giắc cắm dây
nguồn (15) trên bộ sạc M103-224.
Sử dụng sản phẩm Praxis 3 và phải luôn đi kèm
các phụ kiện do AYGÜN sản xuất. AYGÜN không
chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề hoặc thiệt hại
nào phát sinh do việc sử dụng các nhãn hiệu khác
kết hợp với sản phẩm Praxis 3.

Tay khoan M103-200 Praxis 3 được kết nối
với dây nguồn M102-223 như trong hình.
Trước khi khởi động thiết bị, hãy đảm bảo
rằng dây nguồn và bộ điều khiển M103-200
Praxis 3 được thực hiện đúng cách và dây
nguồn được giữ chặt hoàn toàn trên thiết bị.
Có thể chạy thiết bị bằng điện khi đã gắn dây
nguồn của AYGÜN vào ổ cắm kết nối 240V
trên bộ sạc pin.
Sau khi sự dụng xong hãy đảm bảo Pin M103 - 210 hoặc dây nguồn
M103 - 223 được tháo rời và không còn được kết nối với Tay khoan
M103 - 200.

Về việc sử dụng Pin Praxis 3 với Tay khoan M103-200
• Đảm bảo rằng pin đã được sạc đầy trước khi sử dụng pin, quan sát
màn hình chỉ báo bộ sạc.
• Gắn pin trên thiết bị theo hướng được hướng dẫn theo cách căn chỉnh
các tab.
• Bảo vệ các phụ kiện khỏi hiện tượng đoản mạch đã ngăn cản sự tiếp
xúc của chúng với các mấu khi lắp pin.
• Không mang hoặc cất pin trong hoặc cùng với các phụ kiện có thể dễ
bị đoản mạch. Pin có thể bị hỏng hoặc có thể phát nổ do quá nóng.
• Không để pin ở nhiệt độ trên 60°C.
• Bề mặt pin không được tạo áp suất khi lắp, phải đảm bảo rằng bất kỳ
pin nào được xác định là đã hỏng bằng cách sử dụng đèn báo trên bộ
sạc đều không được gắn trên thiết bị.
• Không đặt thiết bị trên bề mặt có từ tính để tránh thiết bị tự động bật.
• Dây Nguồn M103-223 phải được nhân viên có thẩm quyền kiểm tra trước khi
vận hành và đã cắm dây vào bộ sạc M103-224.
• Bảo vệ các phụ kiện khỏi hiện tượng đoản mạch đã ngăn cản sự tiếp xúc của
chúng với các tab khi kết nối dây nguồn với bộ sạc M103-224.
www.aygun.com
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Một ca phẫu thuật thành công chỉ có thể thực hiện được với các dụng
cụ có khả năng cắt đúng cách. Do đó, các dụng cụ cắt phải được quan
sát xem có bị mòn và hỏng sau mỗi lần sử dụng hay không. Nên sử
dụng dụng cụ cắt AYGÜN mới cho mỗi ca phẫu thuật.
Có thể kéo dài tuổi thọ của thiết bị nếu tuân thủ các hướng dẫn bảo
dưỡng.
Bạn nên tìm kiếm các dịch vụ do dịch vụ kỹ thuật của AYGÜN hoặc đại diện
bán hàng được ủy quyền của AYGÜN cung cấp để vận hành đúng các
chức năng của thiết bị. AYGÜN sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách
nhiệm về bất kỳ lỗi nào có thể phát sinh do lạm dụng nhân viên trái phép và
bất kỳ sự can thiệp nào được thực hiện bởi các công ty không phải là công
ty dịch vụ kỹ thuật được chỉ định. Việc sử dụng sai và các hành động của
những người được thuê bởi các công ty không phải là dịch vụ kỹ thuật của
AYGÜN sẽ làm cho bảo hành của thiết bị bị vô hiệu. Sản phẩm Praxis 3
nên được lên lịch bảo dưỡng định kỳ ít nhất hàng năm.

3. DỮ LIỆU KỸ THUẬT TRÊN SẢN PHẨM
Sau đây là các thông số kỹ thuật về Thiết bị Điều khiển M103-200 Praxis 3.
M103-200

Battery-powered
Usage

Electricity-powered
Usage

Maximum Speed (Cpm)

16,000

16,000

Operating Voltage (V)

21.6

24

Power (W)

300

300

Maximum Current (A)

14

12.5

Protection Class

1

1

Main Fuse (A)

-------

6

Dimensions (mm)

48 x 139 x 145 mm

Weight (g)

960 gr

Arch Protection Class

IEC 60601-1-2, 60601-1

Bảng dưới đây trình bày các thông số kỹ thuật của pin tiệt trùng có thể sạc
lại M103-210.
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M103-210
Battery capacity (Ah)

3.1

Voltage (V)

21.6

Dimensions (mm)

84x63x47

Weight (g)

355 g

Thông số kỹ thuật của Bộ sạc pin M103-224 w / 2 Khe cắm được trình bày
trong bảng dưới đây.
M103-224

Battery Charging Unit w/ 2

Voltage (V)

100-240

Frequency (Hz)

50-60

Current (A)

6

Dimensions (mm)

320X230X140

Weight (kg)

4,9

Dữ liệu về kích thước và trọng lượng của Hộp pin M103-211 và Thiết bị nạp
pin M103-212 được liệt kê bên dưới.
M103-211

Battery Box

Dimensions (mm)

102x82x72

Weight (g)

195

M103-212

Battery Loading Attachment

Dimensions (mm)

78x59x35

Weight (g)

70

4. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG
Không lưu trữ hoặc sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ.
Operation

Transport & Storage

Temperature

10 - 40 °C

-20 - 50°C

Relative
Humidity

%10-100

%10-75

Atmospheric
Pressure

500 - 1060 hPa

500 – 1060 hPa
www.aygun.com
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5. BẢNG CÁC PHỤ KIỆN THÍCH HỢP CỦA SẢN PHẨM
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Mã đặt hàng sản phẩm từ sơ đồ
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4. LÀM SẠCH, KHỬ TRÙNG, BÔI TRƠN và HẤP TIỆT TRÙNG
Thiết bị y tế làm bằng thép không gỉ chất lượng cao, nhôm và một số vật liệu
khác. Không có thành phần nào của hệ thống được làm bằng cao su. Hệ thống
không yêu cầu bảo trì thường xuyên trong khi các hành động bảo trì và kiểm
soát cần thiết phải được thực hiện trước và sau mỗi lần sử dụng. giai đoạn của
vòng đời sản phẩm gần như quan trọng đối với hoạt động bình thường của hệ
thống, tuổi thọ của hệ thống và sức khỏe của bệnh nhân và người vận hành. Vì
vậy, mỗi bước phải được thực hiện cẩn thận.
Bạn cần thực hiện bước này bên dưới sau
mỗi lần sử dụng:
1. Làm sạch
2. Khử trùng
3. Bôi trơn
4. Khử trùng
5. Bảo quản trong điều kiện thích hợp

4.1. Làm sạch, Khử trùng
Tất cả các thiết bị của hệ thống phải được làm sạch sau mỗi lần sử dụng.
1. Bước vệ sinh đầu tiên là tháo pin (Trang 6.).
2. Tháo rời các tệp đính kèm.
3. Rửa trước tất cả các phần đính kèm của thiết bị y tế, 1 phút dưới vòi nước
lạnh.
4. Trong quá trình giặt trước, hãy làm sạch các chỗ lõm trên bề mặt bằng vải
mềm không xơ và bàn chải lông mềm để hỗ trợ.
5. Tạp chất hữu cơ (máu và mô) bao gồm một lượng lớn protein. Khi được xử
lý dưới nhiệt độ trên 3°C, các protein sẽ trải qua phản ứng và chúng bắt đầu
dính vào bề mặt. Vì lý do, hãy làm sạch chất thải bằng tay của bạn qua
nước nóng và súp trước khi khử trùng và khử trùng.
Nước được khuyến nghị để làm sạch được trình bày trên Bảng 1.
Các bước, thời gian và điều kiện làm sạch được quy định trong Bảng 2.
Không nhúng, ngâm thiết bị y tế dưới nước. Lau sạch thiết bị y tế
bằng vải khô.
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Water Use Condition

Unit

Tap Water

Critical Water

Hardness (mg/L = ppm CaCO3)

mg /L

<150

<1

pH
Chlorides
Silicas

n/a

6-9

5-7

mg /L

<250

<1

mg /L

<150

<1

Tablo 1: Recommended Water for Cleaning

Process Sequence

Time (min)/
Temperatures

Water
Quality

Detergent Features

1 / (Max. 95°C)

Tap Water*

N/A

2 / Soğuk

Tap Water*

Neutral Enzymatic
Detergent (pH 7)

Washing 2 (Mechanical)

5 / ( 40°C)

Tap Water*

pH 7

Final Rinsing

2 / ( 40°C)

Critical Water*

N/A

40 min / 90°C

N/A

N/A

Pre-wash/Rinsing
Washing 1 (Manual)

Drying
*See Table 1

Tablo-2: Parameters of Mechanical Washing Process

Nhiệt độ của nước được sử dụng trong quá trình rửa ban đầu nên
là 93°C và rửa trong khoảng 1 phút. [theo EN ISO 15883]
Thiết bị không được làm sạch bằng các chất ăn mòn như Sodium
Hypochlorite (NaOCl), Sodium Hydroxide (NaOH), Formic Acid
(HCOOH) hoặc Caustic Soda
Không được khử trùng bằng dung dịch Asidic.
Nếu vệ sinh bằng máy rửa, sản phẩm phải được gắn cố định vào
silicon chuyên dụng. Tùy thuộc vào các đơn vị khử trùng của bệnh
viện quy định các điều kiện cụ thể, các khay rửa không được có
bất kỳ cạnh sắc và đầu nhọn. Thiết bị cần phải đặt trong rổcó cấu
trúc thẳng phù hợp để đặt cố định silicon
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Nếu không thể chuyển động cơ ngay sau khi sử dụng, thì động cơ phải
được bọc trong đệm ẩm và phải được đặt trong túi nhựa. Hơn nữa, có thể
đặt một miếng đệm sạch tẩm gel enzym hoặc phun bọt lên thiết bị.
Động cơ không bao giờ được bảo dưỡng trong nước muối hoặc bất kỳ chất
lỏng nào khác và phải tránh tiếp xúc với nước muối.
Sản phẩm này có khả năng chống lại các dung dịch rửa kiềm. Bạn có thể sử
dụng bất cứ dung dịch kiềm nào để vệ sinh. Nên sử dụng chất tẩy rửa có
độ PH 7 đến 10.

Cần phải chọn chất tẩy rửa riêng phù hợp cho từng loại thiết bị. Ví dụ;
•
•
•
•
•

Loại tạp chất,
Loại thiết bị cơ khí,
Làm sạch thủ công,
Chất liệu được sử dụng trong sản phẩm,
Độ cứng của nước, vv

Động cơ y tế phải được khử khuẩn bằng bàn chải nhựa mềm tùy chỉnh, vải
làm sạch mềm và không có xơ, bọt biển, dung dịch khử trùng / dung dịch
enzyme hoặc súng khí nén.
Động cơ y tế không bao giờ được xử lý bằng thiết bị khử khuẩn cứng. Vì
việc sử dụng các thiết bị như vậy sẽ tạo thành các bề mặt gồ ghề sẽ chứa vi
sinh vật, vật liệu mài mòn sẽ không bao giờ được sử dụng.
Trong quá trình khử trùng một dụng cụ, các hạt dao cắt, có thể
là thép không gỉ, cacbua vonfram hoặc mạ vàng, có thể được rửa
bằng siêu âm. Các chất thải như bụi, vỏ, v.v., đặc biệt là trong các
khu vực bị cắt của bộ phận cắt phải được làm sạch bằng khí nén
hoặc bằng bàn chải nhựa.
Điều này rất quan trọng vì một số vi sinh vật có thể hình thành màng sinh
học sẽ khó làm sạch hơn bằng các phương pháp cổ điển.
Làm khô có thể được thực hiện bằng cách sử dụng khí nén; trong trường
hợp không có súng hơi nén, có thể sử dụng dụng cụ bơm rửa.
Động cơ y tế, sau khi trải qua các quy trình sấy khô trước khử khuẩn khử trùng – tiệt trùng, được đóng gói tiệt trùng hàng rào theo phương
pháp tiệt trùng được sử dụng.
Các biện pháp được đề nghị ở trên tuân thủ các yêu cầu vệ sinh và chỉ thị
an toàn công việc. Chuẩn bị đúng cách các thiết bị để tái sử dụng được
đánh giá trong phạm vi bảo hiểm của pháp luật và các quy định có hiệu
lực đối với các công cụ y tế.
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4.2. Tra dầu mỡ
Tra dầu mỡ vào các bộ phận có khớp động trước mỗi lần khử trùng.
Để bôi trơn động cơ, nên sử dụng dầu phun có mã hóa AYGÜN
M8-510. Chúng tôi cũng đề nghị Pana Spray Plus hoặc Lubricare
hoặc Dr. Weigert thay thế.

4.3. Hấp tiệt trùng

Chắc chắn rằng Pin không thể được khử trùng !!
Sản phẩm không được hấp tiệt trùng
M103-210 Praxis 3 Power Box
M103-226 Praxis 3 Battery Charger w/1
M103-227 Praxis 3 Battery Charger w/2
M103-229 Praxis 3 Battery Charger w/4
M103-224 Praxis 3 Charger Unit for Two Batteries and Power Supply
M103-225 Praxis 3 Charger Unit for four Batteries and Power Supply
M103-228 Praxis 3 Power Supply

Tất cả các sản phẩm và phụ kiện không được đề cập ở trên là phù hợp cho
các phương pháp khử trùng và làm sạch được mô tả dưới đây
Sản phẩm và phụ kiện phải được giữ vô trùng và sạch sẽ sau thời gian không
sử dụng

Vì các chất gây ung thư, độc hại và dị ứng như ethylene oxide có thể
được hấp thụ một phần bởi các bộ phận của hệ thống trong quá trình
khử trùng, chúng có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân và người vận
hành. Vật liệu khử trùng như vậy sẽ không bao giờ được sử dụng
Sterilization
Method
Pressurized
Steam

Temperature

Duration

Standard

121 C °

20 mins

DIN 58946/DIN
285

134 C °

3.5 mins - 5 dk mins

DIN 58946/DIN
285
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5. HƯỚNG DẪN và TUYÊN BỐ CỦA NHÀ SẢN XUẤT
5.1 Khí thái điện từ
Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ quy
định dưới đây. Khách hàng hoặc người sử dụng thiết bị này phải đảm
bảo rằng nó được sử dụng trong môi trường như vậy.

Emissions Test

Compliance

RF Emissions
CISSPR 11

Group 1

RF Emissions
CISPR 11

Class B

Harmonic Emissions IEC 61000-3-2
Voltage fluctuations / flicker
Emissions
IEC
61000-3-3

20

Comply

Electromagnetic Environment
w- Guidance
Thiết bị này chỉ sử dụng năng lượng RF cho
chức năng bên trong của nó. Do đó, phát xạ RF
của nó rất thấp và không có khả năng gây ra
bất kỳ sự can thiệp nào vào các thiết bị điện tử
gần đó.

Thiết bị này phù hợp để sử dụng trong tất cả các
cơ sở, bao gồm cả các cơ sở trong nước và
những cơ sở được kết nối trực tiếp với mạng
lưới cung cấp điện áp thấp công cộng cung cấp
cho các tòa nhà được sử dụng cho mục đích nội
địa.

Comply
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5.2 Electromagnetic Immunity
This device is intended for use in the electromagnetic environment specified
below. The customer or the user of this device should assure that it is used
in such an environment.
Immunity
Test
Electrostatic
discharge (ESD)
IEC 61000-4-2

IEC 60601 Test
Level

Compliance
Level

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
Contact

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
Contact

±2 kV, ±4 kV, ±6 kV,
±8 kV Air

±2 kV, ±4 kV, ±6 kV,
±8 kV Air

Electrical fast
transient /
burst IEC 61004-4

±2 kV for power supply ±2 kV for power supply
lines
lines

Surge
IEC 61000-4-5

±1 kV line(s) to line(s)

±1 kV line(s) to line(s)

Electromagnetic
Environment
Guidance
Floor should be wood,
concrete or ceramic tile.
If floors are covered with
synthetic material, the
relative humidity should
be at least %30.
The power quality of
electric network should
be as in a commercial or
hospital environment.
The power quality of
electric network should
be as in a commercial or
hospital environment.
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Immunity
Test
Voltage
dips, short
interruptions
and voltage
variations on
power supply
input lines
IEC 61000-4-11

Power
frequency
magnetic field
immunity test
IEC 61000-4-8

Immunity to
Conducted
Disturbances,
Induced
by RadioFrequency
Fields
IEC 61000-4-6

IEC 60601 Test
Level
Test Level: %5, %40,
%70, %95
Reduction: %100, %60,
%30
Cylce Time: 0.5 cycle20ms, 4 cycle-80ms,
25 cycle-500ms, 250
cycle-5s

3 A/m

0,15 MHz to 80 MHz

Compliance Level

Electromagnetic
Environment
Guidance

Test Level: %5, %40,
%70, %95
Reduction: %100, %60,
%30
Cylce Time: 0.5 cycle20ms, 4 cycle-80ms,
25 cycle-500ms, 250
cycle-5s

3 A/m

0,15 MHz to 80 MHz

The power quality
of electric network
should be as in
a commercial or
hospital environment.

Power frequency
magnetic fields
should be at levels
characteristics of a
typical location in a
typical commercial or
hospital environment.
Portable and mobile
RF communications
equipment should
be used no closer
to any part of
the Dermatome,
including
cables, than the
recommended
separation distance
calculated from the
equation applicable
to the frequency of
the transmitter.
d=1.2√P
d=1.2√P 80 Mhz to
800 MHz
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Trong đó P là định mức công suất đầu ra tối đa của máy phát tính
bằng watt (W) theo nhà sản xuất máy phát và d là khoảng cách phân tách
được đề xuất tính bằng mét (m).
Sức mạnh trường từ các bộ phát RF cố định, như được xác định bởi một
khảo sát địa điểm điện từ, nên nên thấp hơn mức tuân thủ trong từng dải
tần số.
Nhiễu có thể xảy ra trong vùng lân cận của thiết bị được đánh dấu
bằng ký hiệu sau:

Ở 80 MHz và 800 MHz, dải tần số cao hơn được áp dụng.
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 phản xạ
từ các cấu trúc, vật thể và con người.
Sức mạnh trường từ các máy phát cố định, chẳng hạn như các
trạm cơ sở cho điện thoại vô tuyến (di động / không dây) và radio di
động mặt đất, đài phát thanh nghiệp dư, đài phát thanh AM và FM,
và phát sóng TV không thể dự đoán chính xác về mặt lý thuyết.
Để đánh giá môi trường điện từ do các máy phát RF cố định, nên
xem xét khảo sát vị trí điện từ. Nếu cường độ trường đo được tại vị
trí mà thiết bị này được sử dụng vượt quá mức tuân thủ RF áp dụng
ở trên, thiết bị này cần được quan sát để xác minh hoạt động
bình thường. Nếu hiệu suất bất thường được quan sát, các biện
pháp bổ sung có thể cần thiết, chẳng hạn như định hướng lại hoặc di
dời thiết bị này.
Trong dải tần số 150 kHz đến 80 MHz, cường độ trường phải
nhỏ hơn 3 V / m.

7. XỬ LÝ
Chất thải WEEE có thể chứa các chất độc hại có thể gây hại cho môi
trường và có thể có tác dụng không mong muốn.
Do đó, WEEE là một nguồn nguyên liệu lớn. Không thể chấp nhận cho
phép tài nguyên tiềm năng này bị lãng phí với nhu cầu thế giới ngày
càng tăng và khối lượng nguyên liệu thô giảm cho sản phẩm mới. Nếu
thiết bị được thu thập riêng, nó có thể được tái chế. Do đó, 80-90%
thiết bị có thể được sử dụng làm nguyên liệu thô tái chế và năng lượng
được sử dụng để tái sản xuất được tiết kiệm. Vì những lý do này,
Aygün yêu cầu người dùng cuối mang bất kỳ thiết bị điện và điện tử
nào đến cơ sở xử lý gần nhất.
www.aygun.com
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8. KHẮC PHỤC SỰ CỐ
FAILURE (Sự cố)

REASON (Lý do)

SOLUTION (Cách khắc phục)

Hệ thống được lắp ráp
chưa đúng và động cơ bị
khóa.

Tháo hệ thống thành các
thành phần của nó và lắp ráp
lại. Đảm bảo rằng các thành
phần được định vị chính xác.

Việc bôi trơn không thự
hiện đúng trước khi khử
trùng.

Bôi trơn các bộ phận cần bôi
trơn trước khi khử trùng.

Động cơ M103-200 không
dừng được.

Các chức năng của bộ điều
khiển tốc độ bị gián đoạn.

Lỗi hệ thống. Liên hệ với
đại diện Aygün của bạn.

Một thành phần của Motor
M103-200 bị hỏng hoặc bị vô
hiệu hóa

Động cơ bị vô hiệu hóa.
Hư hỏng vật lý hoặc lắp ráp
sai

Lỗi hệ thống. Liên hệ với
đại diện Aygün của bạn.

Bôi trơn không đủ.
Bôi trơn đã bị bỏ qua hoặc
nó không đủ.

Kiểm tra cài đặt và bôi trơn
hệ thống. Nếu sự cố vẫn tiếp
diễn sau 2 lần bôi trơn, hãy
liên hệ với đại diện Aygün
của bạn.

Động cơ của hệ thống
động cơ phẫu thuật
không chạy hoặc chạy
chậm hơn so với hướng
dẫn.

Động cơ M103-235B tạo ra
tiếng ồn bất thường khi
chạy hoặc rất lớn.

Kiểm tra thấy sự oxy hóa,
quá trình oxy hóa quá mức
trong các bộ phận có thể
nhìn thấy của M103-200.
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Một bộ phận của M103-200
bị mòn hoặc hỏng,
một bộ phận của M103-200
bị mòn.

Hệ thống bị rối loạn chức năng.
Liên hệ với đại diện Aygün của
bạn

Sau khi quan sát bộ phận bị
lỗi, hãy liên hệ với đại diện
của Aygün để được sửa chữa
toàn bộ bộ phận bị lỗi của
động cơ.

Các thành phần của động cơ
được lắp ráp kém. Các thành
phần không được lắp ráp.

Đảm bảo rằng các thành
phần động cơ ở vị trí tương
ứng của chúng.

Áp dụng khử trùng hoặc
làm sạch không đúng cách.

Liên hệ với đại diện Aygün
của bạn.

Được làm sạch bằng cách
sử dụng clo hoặc các vật
liệu ăn mòn khác.

Liên hệ với đại diện Aygün
của bạn.

Bôi trơn không đủ Bôi trơn
bị bỏ qua hoặc không đủ.

Đảm bảo rằng hệ thống
được lắp ráp và bôi trơn
đúng cách.
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9. MANUFACTURER’S CONTACT INFO
Vui lòng liên hệ với trụ sở chính của AYGÜN hoặc đại diện bán hàng nếu có
bất kỳ câu hỏi và vấn đề nào bạn gặp phải với các sản phẩm của AYGÜN.

Organize Sanayi Bölgesi Yaşar Doğu Cad. No:76
55330 Kutlukent - SAMSUN / TÜRKİYE

90 (362) 266 66 80
e-mail:aygun@aygun.com

90 (362) 266 93 30
Web:www.aygun.com

www.aygun.com
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