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 پیشگفتار
 ھدف کتابچھ راھنما 1.1

راھنما   است. این کتابچھ  Avedroساخت شرکت    KXLھدف از تھیھ این کتابچھ راھنما کمک بھ کاربران سیستم 
یابی و اطالعات مرتبط  ھای خطا/عیب صفحھ نمایش، پیغام  ھا، تصاویر محصول، گرافیک دستورالعملشامل تمام 

ھای ایمنی این کتابچھ راھنما بھ دقت  کاربر موظف است اطمینان حاصل کند کھ تمام دستورالعمل شود.دیگر می 
 شوند.اجرا می

 ھدف از استفاده / کاربردھا 1.2
رساند کھ ھدف از این کار  بھ ناحیھ درمان ھدف می  UVAای را از پرتو گیری شدهدوز یکسان و اندازه KXLسیستم 

ای کھ بھ علت ھای عمل پیوند متقاطع (کراس لینکینگ) قرنیھ است کھ طی آن قرنیھ نوردھی بھ قرنیھ در جراحی 
 گردد.بیماری یا جراحی انکساری ضعیف شده است، تثبیت می 

 سلب مسئولیت تغییر در طراحی 1.3
ھای محصول، ممکن است اطالعات موجود در این کتابچھ  لیل تغییرات در طراحی و پیشرفت بھ د  •

شود) این " نامیده می Avedro(کھ از این بھ بعد " Avedroراھنما بدون اطالع قبلی تغییر کند. شرکت 
داند کھ طراحی محصول را ھر زمان کھ الزم باشد بدون اطالع قبلی  حق را برای خود محفوظ می

 ییر دھد، کھ ممکن است متعاقباً بر محتوای این کتابچھ راھنما تاثیر بگذارد.  تغ
• Avedro گیرد.  ھیچگونھ مسئولیتی بابت خطاھای احتمالی در این کتابچھ راھنما بھ عھده نمیAvedro  

ارسالی مطابقت   KXLروز باشد و با سیستم تمام تالش خود را خواھد کرد کھ این کتابچھ راھنما بھ 
 ھ باشد.داشت

اند صرفا برای معرفی ھستند. بستھ بھ  صفحات نمایش رایانھ کھ در این کتابچھ راھنما نشان داده شده •
ھای کوچکی بین نمایشگرھای واقعی و نمایشگرھای نشان  افزار سیستم، ممکن است تفاوت نسخھ نرم 

 داده شده در کتابچھ راھنما دیده شود. 
چھ شامل نمونھ گرافیک ھای صفحھ نمایش، غیرواقعی و صرفا جھت  ھای بیماران در این کتابتمام داده •

 ای از بیماران با و یا بدون اجازه آنھا افشا نشده است.معرفی ھستند. ھیچ اطالعات محرمانھ 

 سلب مسئولیت تکثیر  1.4
ارسال ، این کتابچھ راھنما و ھیچ بخشی از آن مجاز بھ تکثیر، کپی یا Avedroبدون اجازه کتبی از طرف شرکت 

  الکترونیکی بھ ھر شکلی نیستند.

 بیانھ کمک بھ نحوه استفاده کاربر 1.5
 در منطقھ خود تماس بگیرید.   Avedroبا مشکلی مواجھ شدید، لطفا با نمایندگی مجاز    KXLاگر ھنگام اجرای سیستم 
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 موارد منع مصرف، ھشدارھا و موارد احتیاط  1.6

 موارد منع مصرف 1.6.1
دھد کھ در آن این دستگاه نباید استفاده شود زیرا خطر استفاده بیشتر از  ھایی را شرح می این قسمت موقعیت 

 ھای احتمالی آن است. موارد منع کاربرد این دستگاه عبارتند از:  منفعت 

 میکرون. 375ضخامت قرنیھ، با اپیتلیوم، کمتر از  •
 اختالالت ذوب قرنیھ  •
 بیماران آفاک  •
 UVفاکیک بدون کاشت لنز مسدودکننده اشعھ بیماران سودو •
 زنان باردار و شیرده  •
 کودکان  •

 ھشدارھا 1.6.2
 ھای احتمالی را در بیماران با شرایط زیر ارزیابی کنند. پزشکان باید منفعت 

 ھرپس سیمپلکس، کراتیت ھرپس زوستر، خراش راجعھ قرنیھ، دیستروفی قرنیھ   •
 اختالل در بھبود اپیتلیال •
در   "احتیاط" در این کتابچھ راھنما عبارتی است کھ بھ کاربر درباره بروز مشکالت احتمالیمنظور از  •

کند. چنین مشکالتی شامل عملکرد بد دستگاه، خرابی  استفاده یا استفاده نادرست از دستگاه گوشزد می
شود طی نیز می احتیااقدامات دستگاه، آسیب بھ دستگاه یا آسیب بھ وسایل دیگر است. عبارت احتیاط شامل 

 کھ باید جھت پیشگیری از خطر انجام شوند. 

ھای  منظور از "ھشدار" در این کتابچھ راھنما عبارتی است کھ بھ کاربر احتمال آسیب، مرگ و یا واکنش •
 کند.گوشزد می  مخرب و جدی دیگر را در رابطھ با استفاده یا استفاده نادرست از دستگاه

 

 ایمنی برقھشدارھای مربوط بھ  1.6.3
) است. نصب و  EMCاین دستگاه نیازمند اقدامات احتیاطی خاصی برای سازگاری الکترومغناطیسی ( •

 انجام شود. استفاده باید طبق اطالعات سازگاری الکترومغناطیسی موجود در این کتابچھ راھنما
برقی پزشکی از جملھ  تجھیزات ارتباطی دارای فرکانس رادیویی سیار یا قابل حمل می توانند بر تجھیزات  •

  تاثیر بگذارند. KXL Avedroسیستم 
 

 طبقھ بندی تجھیزات مراجعھ کنید.   5.0برای طبقھ بندی تجھیزات، لطفا بھ فصل 

 



AVEDRO | 96 3 از 
 

 

ML-00085  ویرایشA 

 انجام دھند.  Avedroھرگونھ تعمیر یا سرویس را باید فقط نیروھای آموزش دیده  ھشدار:

 دستگاه اعمال نکنید.ھشدار: بدون اجازه سازنده، ھیچگونھ تغییری در این 

 

ھشدار: برای پیشگیری از خطر برق گرفتگی، این دستگاه باید فقط بھ منبع تغذیھ اصلی با اتصال 
 بھ زمین (سیم ارت) جھت محافظت وصل شود. 

 برای جدا کردن اتصال از منبع اصلی، دوشاخھ سیم را بگیرید و آن را از پریز بیرون بکشید. 

 مداوم با استفاده از اتصال خارجی طراحی شده است. این سیستم برای کار 

 

گرفتگی، سوختگی و کند و ممکن است باعث برق ھشدار: این دستگاه با ولتاژھای خطرناک کار می 
ھای ثابت را  ، پنلUVAگرفتگی و پیشگیری از تماس با اشعھ  برای کاھش احتمال برق  مرگ شود.

غیر از مواردی کھ در این کتابچھ   ھای دستگاه،رویسجدا نکنید. اطمینان حاصل کنید کھ تمام س
  Avedroراھنما شرح داده شده است، فقط توسط نیروھای سرویس آموزش دیده و دارای صالحیت 

 انجام داده شوند.

 

ھشدار: قبل از سرویس یا تمیز (ضدعفونی) کردن، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخھ دیواری را  
 جدا کنید. 

یدن دوشاخھ از پریز، ھرگز سیم را نکشید. برای قطع کردن، دوشاخھ سیم را  برای بیرون کش 
 بگیرید و سپس آن را از پریز بیرون بکشید.

 کشید.  دوشاخھ را از پریز محل قرارگیری دستگاه باید طوری باشد کھ بھ راحتی بتوان

 

 ھشدار: اگر سیم دستگاه آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید. 

 

ھشدار: سیم را در جایی قرار دھید کھ جلوی پایتان را نگیرد، زیر پایتان نرود، تا نشود، لھ نشود،  
 کشیده نشود، فشار بھ آن نیاید و یا بھ طور اتفاقی از پریز بیرون کشیده نشود. 

 

 ھشدار: نزدیک آب از دستگاه استفاده نکنید و مراقب باشید روی ھیچ قسمتی از آن آب نریزید.  

 

 استفاده نکنید. KXLھشدار: در کنار ترکیبات یا مواد بی حسی قابل اشتعال از سیستم 

 

نگاه نکنید. غیر از مواقع درمانی، ھرگز اشعھ را مستقیم بھ   UVھشدار: ھرگز مستقیم بھ اشعھ  
 سمت بیمار نگیرید. 

 

رواپتیکال می تواند ھای پزشکی الکتنادیده گرفتن مقررات محلی ھنگام استفاده از دستگاه  ھشدار:
 باعث عملکرد بد دستگاه گردد کھ از اختالالت الکترومغناطیسی ناشی می شود. 
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خواھید از سیستم برای مدت  ھای قابل تعویض است؛ اگر نمی باتری  یحاو ھشدار: کنترل از راه دور 
 ھا را دربیاورید. زمان زیادی استفاده کنید، باتری

 

 شود لوازم جانبی کھ ھمراه دستگاه نبوده، باعث عدم انطباق دستگاه می ھشدار: استفاده از 

 

ھشدار: ممکن است این سیستم با تجھیزات دیگر تداخل داشتھ باشد حتی اگر آن تجھیزات از 
  کنند.پیروی   CISPRالزامات 

 

ن است باعث  ھشدار: این دستگاه را در مجاورت یا ھمراه با تجھیزات دیگر استفاده نکنید زیرا ممک
ای ضروری است، این دستگاه و تجھیزات دیگر را باید  عملکرد نامناسب شود. اگر چنین استفاده 

 کنند یا نھ. زیر نظر گرفت و تایید کرد آیا بھ صورت طبیعی کار می 

 

ھشدار: تجھیزات ارتباطی فرکانس رادیویی قابل حمل (از جملھ لوازم جانبی مانند کابل آنتن و 
 KXLاینچ) از ھر قسمتی از سیستم  12متر (سانتی 30یرونی) نباید در فاصلھ کمتر از ھای بآنتن

Avedro  ) زین ھدنزاس طسوت ھدش رک  یاهلباک لماش رما نیا ھک ،(01019-110استفاده شوند 
 .د ش یم ھاگتسد نیا ییاراک شھاک بجوم ،تروص نیا ریغ رد .دوشیم

 

 شود، نباید آن را سرویس یا تعمیر کرد. دستگاه برای بیمار استفاده می ھشدار: ھنگامی کھ از این 

 

از دستگاه تصویربرداری تشدید مغناطیسی دوری   –) ایمن نیست  MRھشدار: تشدید مغناطیسی (
 کنید.

 

ھایی بھ  ھشدار: از دستگاه خراب یا آسیب دیده استفاده نکنید. ممکن است استفاده از چنین دستگاه
 ا بیمار آسیب بزند. کاربر و ی

 ھشدارھای ایمنی در برابر اشعھ  1.7
از سطوح فلزی صاف، فقط از ابزار مناسب لیزر   UVھشدار: بھ منظور جلوگیری از بازتاب اشعھ  

 استفاده کنید. 

 

و پوست در معرض محصوالت  دادن چشم شود. از قرار  از این محصول ساطع می  UVھشدار: اشعھ  
بدون محافظ، خودداری کنید. غیر از موارد درمانی، ھرگز شخص را مستقیماً در معرض اشعھ قرار  

 ندھید. 
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 ایمنی بیمار 1.8
برای اینکھ حواس بیمار پرت نشود، درمان باید در محیطی آرام و ساکت انجام شود. بیمار باید روی تخت   •

سر بیمار باید بھ طرز راحتی روی پشتی سر تکیھ داده شود. تخت یا صندلی مخصوص بیمار دراز بکشد. 
 یا صندلی بیمار و یا دستگاه بھ ھیچ وجھ نباید در طول درمان حرکت داده شود. 

یک دستگاه پزشکی است. بنابراین ممکن است فقط در مراکز درمانی یا   KXLاحتیاط: سیستم  
 اند. ھای پزشکی و تحت نظارت نیروھایی استفاده شود کھ در زمینھ پزشکی آموزش دیدهحوزه 

 

 مالحظات ایمنی دیگر  1.9
 ھرگونھ تغییر در پرتو نور خارجی سیستم با استفاده از عناصر نوری اکیداً ممنوع است.   •

آسیب   UVھای چشم در اثر برخورد با اشعھ  ھا یا محافظ بزارھای پالستیکی مانند اسپکولومممکن است ا •
توصیھ   Avedroببینند و احتماال منجر بھ خرابی محصول شوند. بنابراین، فقط باید از لوازم جانبی کھ 

 کرده است و یا ابزار جراحی از جنس استیل ضدزنگ، استفاده شود. 

  جھت پوشاندن سطوح متالیک صاف، این سطوح بازتاب داشتھ باشند. ممکن است علی رغم تالش •
 بنابراین، فقط از ابزار مناسب لیزر باید استفاده شود. 

 ) FCCاعالمیھ انطباق کمیسیون ارتباطات فدرال (   1.10
ھای دستگاه دیجیتال قوانین کمیسیون ارتباطات فدرال با محدودیت  15این دستگاه تست شده است و طبق بخش 

ھا ایجاد حفاظت کامل و کافی در برابر اختالالت مضر در یک محیط تطابق دارد. ھدف از این محدودیت Bالس ک
تواند آن را تابش دھد و اگر  کند و میاین دستگاه انرژی فرکانس رادیویی تولید و از آن استفاده می  مسکونی است.

است در ارتباطات رادیویی اختالل ایجاد کند. با این  طبق دستورالعمل کتابچھ راھنما نصب و استفاده نشود، ممکن 
حال، ھیچ تضمینی نیست کھ اختالل در دستگاه ویژه ای ایجاد نشود. اگر این دستگاه موجب اختالل در گیرنده ھای  

شود، بھتر است کاربر سعی  می  دستگاه مشخصرادیویی یا تلویزیونی شد، کھ این امر با خاموش و روشن کردن 
 اختالل را رفع کند: کند با انجام یک یا چند مورد از اقدامات زیر 

 جھت یا محل آنتن گیرنده را تغییر دھید.   •

 فاصلھ بین دستگاه و گیرنده را بیشتر کنید.  •

 د. را بھ پریز برقی وصل کنید کھ مدار آن با آنچھ کھ گیرنده بھ آن وصل است متفاوت باش دستگاه  •

 تماس بگیرید.   Avedroبرای دریافت کمک، با بخش خدمات مشتری  •

ھا و ھای کمیسیون ارتباطات فدرال در رابطھ با انتشار اشعھ، باید از کابلجھت رعایت محدودیت •
ھا و کابل اند.اتصاالتی استفاده کرد کھ دارای محافظ مناسب ھستند و بھ درستی بھ زمین وصل شده

موجود ھستند. بابت اختالالت رادیویی یا تلویزیونی کھ بر اثر تغییرات   Avedroاتصاالت مناسب در 
تواند  گیرد. تغییرات غیرمجاز می مسئولیتی بھ عھده نمی  Avedroاند، غیرمجاز در دستگاه ایجاد شده

 مجوز کاربر برای استفاده از دستگاه را باطل کند.  
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 مقدمھ 2
 بررسی اجمالی سیستم  2.1

 365(با طول موج   UVیک دستگاه پزشکی الکترونیکی است کھ پس از استفاده از محلول ریبوفالوین، اشعھ  KXLسیستم 
قرار دادن ریبوفالوین در معرض تابش باعث ایجاد اکسیژن منفرد   رساند.نانومتر) را با الگویی دورانی بھ قرنیھ می 

دھد و قرنیھ را از طریق پیوند متقاطع (کراس لینکینگ)  مولکولی در کالژن قرنیھ تشکیل می ھای بین  شود کھ پیوند می 
 شود. و زمان تابش (یعنی فلوونس) بر قرنیھ با استفاده از سیستم رایانھ آنبورد کنترل می  UVفالکس  کند.سفت می 

ی را طوری تنظیم کرده است کھ اشعھ  و دوربین است. سازنده از قبل، ال ای د  UVAمحل مکانیسم تابش سَری اپتیک 
UVA  2 .دنک عطاس و با شدت  365با طول موجmW/cm 452  اتmW/cm 3 

ای یکنواخت از تابش در صفحھ  برای تولید یک منطقھ دایره  UVAاز خروجی ثابت نصب شده در مسیر تابش اشعھ 
سازی برای کمک بھ کاربر جھت تنظیم و متمرکز  ترازرھای ھم شود. از لیزمیلی متر استفاده می  9درمان با قطر تقریبی 

سازی بھ  ترازاز طریق مشاھده لیزرھای ھم  UVسازی دقیق اشعھ ترازکردن اشعھ روی قرنیھ بیمار استفاده شده است . ھم 
کاربر از  شود. میزان قدرت درمان توسط وسیلھ یک کنترل از راه دور بی سیم و یک سیستم درایو داخلی کنترل می 

2mW/cm 3  ات2mW/cm 45  نازیم ھب راب ره و تسا باختنا لباق2mW/cm 1 یم ن زیم لک .داد شیازفا ار نآ ناوت
یم ار یژرنا نازیم ھب ر ب ره ،شیامن ھحفص رد ناوت 2J/cm0.1 تیدودحم ، ح نیا اب .داد شیازفا یژرنا و قرب یعقاو یاه

  .دنوشیم لرتنک RFID نامرد تراک طسوت

KXL ترازسازی اشعھ ای انعطاف پذیر است کھ امکان حرکت دادن سیستم بھ منظور ھم یک سیستم قابل حمل با دستھUV  
و   UV، قدرت UVای درمان (مدت القای ریبوفالوین، مجموع انرژی سازد. پارامترھبھ سمت قرنیھ بیمار را فراھم می

 شوند.انتخاب می  ) از طریق صفحھ نمایش لمسی رایانھUVھای چرخھ پالس زمان

 شود.استفاده می  RFIDھمزمان با محلول ریبوفالوین و یک کارت   KXLسیستم 
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 اجزای اصلی  2.1.1
 شامل موارد زیر است:   KXLاجزای اصلی سیستم 

 و دوربین UVَسری اپتیک با منبع  •
 با صفحھ نمایش  KXLکنسول  •
 کنترل از راه دور بی سیم (با باتری قابل تعویض)  •
کیت درمان پیوند متقاطع (کراس لینکینگ) تسریع یافتھ (کھ یک بار مصرف است و جداگانھ عرضھ   •

 گردد) می 
 بیمارستان (قابل قفل شدن/قابل جدا شدن) کابل برق جریان متناوب ویژه   •
 01019-110شماره قطعھ سیستم:   •

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 متسیس یلک ریوصت .1-2شکل  
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 تصویر سیستم با جزئیات. 2-2 شکل

 

  
 کنترل از راه دور اصلی        یا           کنترل از راه دور ارتقایافتھ

 میس یب رود ھار زا لرتنک .3-2شکل  

صفحھ نمایش  
کنسول/کارت  /

 RFIDخوان 

 

  

 

 

 UVنشانگر   دستھ انعطاف پذیر 

 UVخروجی 

 دستگیره

 کنترل از راه دور جلد 

 سیم شارژ

 چپ/راست 

 چراغ نشانگر 

 دکمھ ھمگام سازی 

 باال 

 پایین 

 پایین 

چپ/راست و  
 جلو/عقب 

 نشانگر باتری 

 باال 
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  KXL بسچرب .4-2شکل  

 

 
  UVراشتنا بسچرب .5-2شکل  

 

 
 رزیل یدنب ھقبط بسچرب .6-2شکل  
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 کار با سیستم 3
 لمسی/صفحھ کلیداستفاده از پد  3.1

اجزای اصلی   2دھد. فصل را نشان داده و شرح می KXLھای مھم اختصاصی کاربرد سیستم جدول زیر کلیدھا و آیکون
 دھد. را نشان داده و شرح می  KXLسیستم 

 شرح/کارکرد  آیکون کلید پد لمسی
دکمھ خاموش کردن 

 (صفحھ اولیھ)
 

 برق کنسول را قطع می کند. 

افزودن بیمار جدید دکمھ 
 (صفحھ اولیھ)

 

اطالعات بیمار را قبل از درمان بیمار  
 کنداضافھ می

ھا (صفحھ دکمھ گزینھ
 اولیھ)

 

ھای تنظیمات سیستم و مدیریت طرح
 دھداز پیش تعیین شده را نمایش می

دکمھ موجودی کارت 
 فعالسازی 

 

موجودی کارت درمان را نمایش  
 دھدمی

ھای از پیش طرحمدیریت 
 تعیین شده کلینیک

 

پارامترھای طرح درمان از پیش تعیین 
 دھدشده را تغییر می

 تنظیمات سیستم

 

 دھدمنوی تنظیمات سیستم را نمایش می

 تنظیمات خدمات

 

 قابلیت ویرایش پارامترھای پیش فرض 

ایجاد طرح درمان جدید 
برای شروع کار (صفحھ 

نمای کلی از وضعیت 
 بیمار)

 

طرح درمانی از پیش تعیین شده یا 
 کندتغییریافتھ را برای بیمار آغاز می

ھای  عالمت مثبت (صفحھ
 پروتکل بالینی مختلف) 

   

 دھد. مقدار جریان را افزایش می

ھای  عالمت منفی (صفحھ
 پروتکل بالینی مختلف) 

   

 دھد مقدار جریان را کاھش می
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 شرح/کارکرد  آیکون کلید پد لمسی
ھای (صفحھ Xدکمھ 

 مختلف) 
   

ھمھ موارد وارد شده در صفحھ را 
کند و بھ صفحھ قبلی باز لغو می

  میگردد.

ھای دکمھ تایید (صفحھ
 مختلف) 

 

دھد کھ سیستم موارد وارد دستور می
شده در صفحھ فعلی را قبول کند و بھ  

 مرحلھ بعدی برود.

ھای  (صفحھدکمھ لغو 
 مختلف) 

 

ھمھ موارد وارد شده در صفحھ را 
کند و بھ صفحھ قبلی باز لغو می

 میگردد. 

ھای  دکمھ انجام شد (صفحھ
 مختلف) 

 

ھر گونھ تغییرات در صفحھ را ثبت 
دھد و کند یا بھ کاربر اطالعیھ میمی

  سپس بھ صفحھ قبلی بازمی گردد.
 دکمھ صدور 

 

 USBگزارش درمان بیمار را بھ 
 فرستد می

دکمھ افزودن نظر (صفحھ  
نمای کلی از وضعیت 

 بیمار)
 

بھ گزارش درمان بیمار، یادداشت 
 افزاید.می

 آیکون سطل زبالھ

 

عکسھای گرفتھ شده در طول درمان 
 کند. را حذف می

دکمھ لغو درمان 
ھای پروتکل بالینی  (صفحھ
  مختلف) 

برای یک بیمار را لغو جلسھ درمان 
  کندمی

 دکمھ راه اندازی زمان سنج  

 

زمان سنج درمان را راه اندازی  
 کندمی

 دکمھ تغییر نوع درمان 

 

 دھدنوع درمان را تغییر می

دکمھ اجرای درمان 
ھای پروتکل بالینی  (صفحھ
  مختلف) 

 کنددرمان را آغاز می

 

 استفاده کنند. KXLاحتیاط: فقط کارکنان دارای صالحیت و باتجربھ باید از سیستم 
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 (دوز) UVانرژی  3.2
قابل تنظیم   UVو قدرت  UVاست. انرژی  UV(شدت) و زمان تابش   UV(دوز)، محصول قدرت  UVانرژی  •

  شود.نمایش داده می UVھستند و زمان محاسبھ شده تابش 

 کند.  و مجموع زمان درمان را در طول درمان ردیابی می  UV، زمان تابش UV، قدرت UVسیستم، انرژی   •

  3.8.3ھا در طول حالت طرح درمان، قابل انتخاب توسط کاربر ھستند. رجوع کنید بھ بخش این گزینھ  •

 ).  Pulsedدار () و پالسContinuousموجود است، پیوستھ (  UVدو حالت درمان با  •

o  حالت پیوستھ: خروجیUV  در طول مدت درمانUV  .ثابت است ، 

  پارامترھای حالت پیوستھ
 دقیقھ  30 –ثانیھ  1  مدت زمان القا:  

  UV*: 2J/cm10.7  –1انرژی 

  UV:  2mW/cm45  –3قدرت 

 2J/cm0.1 .دنک باختنا  یژرنا ھدودحمرا با ھر بار افزایش بھ میزان   UVتواند انرژی *کاربر می 
  .دوشیم  رتنک RFID تراک طسوت

o دار: خروجی حالت پالسUV  شود.در فواصل انتخاب شده توسط کاربر، روشن و خاموش می 

   دار:پارامترھای حالت پالس 
 دقیقھ  30 –ثانیھ  1 القا:   مدت زمان

  UV*: 2J/cm10.7  –1انرژی 

  UV:  2mW/cm45  –6قدرت 

 ثانیھ 4.0تا  UV: 1.0زمان روشن بودن 
 ثانیھ 4.0تا  UV:  1.0زمان خاموش بودن 

 2J/cm0.1 .دنک باختنا  یژرنا ھدودحمرا با ھر بار افزایش بھ میزان   UVتواند انرژی *کاربر می 
  .دوشیم  رتنک RFID تراک طسوت

 از ریبوفالوین رجوع کنید.  ھای استفادهبرای کسب اطالعات مربوط بھ فرموالسیون، لطفاً بھ دستورالعمل •
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 آماده سازی سیستم 3.3
ھای زیر دستگاه را قفل کنید تا دستگاه در جای  را در کنار تخت یا صندلی درمان قرار دھید. چرخ KXLسیستم  •

 خود محکم بایستد.  

 دقت کنید کھ سیستم روشن باشد.   •

 وقتی سیستم در حال استفاده است، سری آن را دور از نور قرار دھید، مثالً جلوی پنجره قرار نداشتھ باشد. •

ھای مربوط بھ  ا چک کنید تا گرد و خاک و کثیفی روی آن نباشد. برای دستورالعملخروجی شیشھ ای اشعھ ر •
 رجوع کنید. 4.8و  4.7ھای تمیزکاری، بھ بخش

 ھای مھم قبل از روشن کردن سیستم گام 3.4
   قبل از شروع درمان است. KXLکاربر مسئول اطمینان از درست کار کردن سیستم  •

 کند، نکات الزامی زیر را در نظر بگیرید.  رستی کار می برای اطمینان از این کھ سیستم بھ د  •

o ھای اتصال را بررسی کنید تا ببینید آیا آسیب قابل رویتی دارند یا خیر.  دستگاه، لوازم جانبی و کابل 

o نوری (الکترواپتیکال) پزشکی قابل حمل را مد  - ھای برقیمقررات محلی مربوط بھ استفاده از دستگاه
 نظر قرار دھید. 

 شن کردن سیستمرو 3.5
را کھ در مجاورت دوشاخھ برق است، روشن کنید. این کلید، برق جریان   KXLکلید اصلی موجود در پایھ سیستم  •

 آورد. فراھم می  KXLمتناوب را برای سیستم 

 .دینک عوجر 1-3را فشار دھید و رھا کنید. بھ شکل   KXLدکمھ روشن کردن واقع در کنار صفحھ نمایش  •
 ار عجرم و یدنبرکیپ یاھلیاف ھمھ و لماع متسیس ،درک دھاوخ زاغآ ار ندش نشور بیترت کی KXL متسیس

 .دومن دھاوخ یراذگراب

 
 ندرک نشور دیلک .1-3شکل  

توجھ: در صورت بروز خطا ھنگام روشن شدن، لطفاً ھر گونھ پیام خطا را یادداشت کنید و با  •
 فروشنده یا مرکز خدمات مشتریان خود تماس بگیرید.  

 مراجعھ کنید.  3.21 ھای مربوط بھ ترتیب خاموش کردن، لطفاً بھ قسمتبرای دستورالعمل •

 کند:رد زیر را ذخیره می نشان داده شده، موا 3.2فھرست بیماران کھ در شکل  •
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o اند  بیمارانی کھ قبالً درمان شده 
o ھای درمانی ذخیره شده بیماران درمان نشده با طرح 
o  بیماران جدید کھ ھیچ گونھ طرح درمانی بھ آنھا اختصاص نیافتھ 

 
 ھای بیمارپایگاه داده. -23شکل  

 ھای بیماران موجودداده 3.6
برای جستجو در فھرست بیماران بھ منظور یافتن یک بیمار مشخص، روی کادر جستجوی بیماران  •

)search patients  ضربھ بزنید تا یک صفحھ کلید نمایان شود. نام بیماران را تایپ کنید تا نتایج گردآوری (
 شوند. 
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 افزودن بیمار جدید 3.7
) را انتخاب کنید تا پنجره بازشو Add new patientجدید، دکمھ افزودن بیمار جدید (برای افزودن یک بیمار  •

 .دوش نایامن ،ھدش ھداد ناشن 3-3در شکل   (پاپ آپ) کھ 

 
 وارد کردن اطالعات بیمار .3-3 شکل

 
)، قسمت نام خانوادگی بھ  Use anonymous patientاستفاده از بیمار ناشناس (در صورت انتخاب گزینھ  •

 ) نمایان خواھد شد.first nameصورت ناشناس خواھد ماند و یک شماره افزایشی در کادر "نام" (
 ) قابل استفاده خواھد شد. OKپس از تکمیل اطالعات بیمار، دکمھ تایید ( •
 ھا ذخیره نمود.توان بیماران را اضافھ و در پایگاه دادهر ھر زمان می )، د OKپس از فشار دادن دکمھ تایید (  •
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 ایجاد طرح جدید درمان 3.8
 ھای انتخاب کنید خواھید درمان کنید از پایگاه دادهبیماری را کھ می •
 )  Create new treatment plan to beginگزینھ ایجاد طرح درمان جدید برای آغاز (  •

 را انتخاب کنید 
 

 
 نامرد دیدج حرط داجیا .4-3شکل  

 

 انتخاب چشم جھت درمان  3.8.1
 (OS)) یا چپ ODخواھید درمان کنید، انتخاب نمایید: راست ( چشمی را کھ می •
 .دیآیمرد یبآ گن  ھب 5-3پس از انتخاب چشم، این قسمت مطابق با شکل  •

 

 
 انتخاب چشم . 3-5شکل  
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 KXLانتخاب نوع درمان پیش فرض  3.8.2
 :تسا ھدش یزیر مانرب شیپ زا 5-3مطابق با شکل   KXLطرح درمانی پیش فرض  3سیستم با  •

o  بدون حضور اپیتلیوم (کراسلینکینگ کالژن قرنیـھ تسریع شدهAccelerated Epi-Off CXL( 
o  ) کراسلینکینگ کالژن قرنیـھ متعارفConventional CXL ( 
o LASIK Xtra 

 اند. از پیش تعیین شده KXLھای درمانی پیش فرض پارامترھای درمان برای طرح  •
 ھنیزگ ،6-3دلخواه خود را انتخاب و سپس برای ادامھ، مطابق با شکل    KXLطرح درمانی پیش فرض  •

 .دینک باختنا ار (Perform Treatment) نامرد یارجا

 
 ضرف شیپ نامرد حرط کی یارجا .6-3شکل  

 

 ھای درمانی با تنظیمات دلخواه طرح 3.8.3
توان برای تغییر دوز انرژی، تابش یا سایر پارامترھای درمانی  را می   KXLھای پیش فرض ھر یک از طرح •

 ویرایش کرد و سپس برای استفاده در آینده، آن را بھ عنوان طرح درمانی ذخیره کرد.  
ا  را انتخاب کنید یا برای ایجاد یک طرح جدید "ب KXL (Default)بھ عنوان نقطھ شروع، پیش فرض  •

 ) را انتخاب نمایید. Customتنظیمات دلخواه"، سربرگ نوع درمان با تنظیمات دلخواه (
o   در صورت انتخاب پیش فرضKXL برای ذخیره آن در سربرگ نوع درمان با تنظیمات دلخواه ،

)Custom) گزینھ ذخیره بھ عنوان مورد از پیش تعیین شده کلینیک ،(Save as clinic preset  را (
 فشار دھید. 

o .برای طرح درمانی از پیش تعیین شده کلینیک، یک نام وارد کنید 
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 کینیلک ھدش نییعت شیپ زا نامرد حرط ھریخذ .7-3شکل  

درمان  )، طرح Custom) را انتخاب کنید و سپس از سربرگ نوع درمان با تنظیمات دلخواه (OKتایید ( •
 جدید از پیش تعیین شده کلینیک را انتخاب کنید.

 ھای درمانی "با تنظیمات دلخواه" ویرایش کرد. توان در طرح پارامترھای فردی را می  •
 ھا برای افزایش یا کاھش مقدار مورد دلخواه استفاده کنید.  پارامتر خاص مربوطھ را فشار دھید و از فلش •
ن طرح درمانی با تنظیمات دلخواه در آینده، ذخیره تغییرات در صورت تمایل بھ استفاده از ھمی •

)Save changes  .را انتخاب کنید ( 

 تغییر پارامترھای درمان با تنظیمات دلخواه 3.8.4
 ).  Pulsedدار () و پالسContinuousموجود است، پیوستھ ( UVدو حالت درمان  •

 ، ثابت است.  UVدر طول مدت درمان   UVخروجی  ):Continuousحالت پیوستھ ( 

 شود. در فواصل انتخاب شده توسط کاربر، روشن و خاموش می  UVخروجی  ):Pulsedدار (حالت پالس

مطابق با شکل  UV (UV Delivery)در مثال زیر، کاربر با فشار دادن منوی کشویی در سمت راست تابش  •
 .دنکیم باختنا ار (Continuous) ھتسویپ عون زا UV نامرد تالح ،3-8
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 ھتسویپ UV تالح – یشرافس نامرد حرط .8-3شکل  

 

 سایر پارامترھای درمان سفارشی دلخواه را وارد کنید: •

o  مجموع دوزUV * 

o  245(تابش mW/cm –(3 UV  

 شود. خودکار محاسبھ و نمایش داده می توجھ: کل زمان درمان بھ طور 

انتخاب کند. محدوده دوز توسط  2J/cm  0.1 را با ھر بار افزایش بھ میزان UVتواند دوز * کاربر می 
 شود.کنترل می  RFIDکارت  

 ) ھمھ پارامترھای درمان را مرور و تایید کنید. Perform treatmentبا انتخاب گزینھ اجرای درمان ( •

 درمان آغاز  3.9
 ھای بیماران، بیمار را انتخاب کنید.از پایگاه داده •
 ) را انتخاب کنید. Perform treatmentاگر یک طرح درمان تازه ایجاد شده است، اجرای درمان ( •

 RFIDوارد کردن کارت درمان / فعال سازی   3.9.1
 کنید و آن را ھمانجا بگذارید. RFIDکارت فعال سازی را وارد جای کارت  •
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 KXL یزاس العف تراک ندرک دراو .9-3شکل  

 ھای فعال سازی یک بار مصرف کارت 3.9.2
 کارت را تا زمان تکمیل شدن خواندن کارت در جای خود نگھ دارید. •

 
 یزاس العف تراک ندناوخ .10-3شکل  

 رد نامرد کی طقف ھک دش دھاوخ مالعا ربراک ھب ،تسا ھدش ھداد ناشن 11-3ھمان طور کھ در شکل   •
 .تسا ھدنام یقاب تراک
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 تراک نامرد یدوجوم .11-3شکل  

 
شود. کاربر در این  ) روشن میOKوقتی کارت خوانده شد و اعتبار درمان توسط سیستم پذیرفتھ شد، دکمھ تایید ( •

 تواند در صورت تمایل کارت را بردارد. زمان می 

 فعال سازی چند بار مصرف  کارتھای 3.9.3
ھای  فعال سازی چندکاره چند بار مصرف وارد دستگاه شود، صفحھ نمایش تعداد درمانوقتی یک کارت  •

 باقیمانده در کارت را نشان خواھد داد. 
 برای استفاده بعدی نگھ داشت.  RFIDتوان برداشت یا در جای کارت  کارت فعال سازی را می  •

 
 ھدنام قاب یاهنامرد :تراک یدوجوم .12-3شکل  

o   یرادشھ نینچ ربراک ھب متسیس ،11-3اگر در کارت درمان فقط یک درمان باقی مانده باشد، مطابق با شکل 
 (Upgrade card before next treatment)  دعب نامرد زا لبق تراک ءاقترا :دھدیم

o   کی ھک دنکیم مالعا ربراک ھب متسیس ،15-3اگر ھیچ درمانی در کارت باقی نمانده باشد، مطابق با شکل 
  .دیامن دراو ار رگید تراک
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 تسا ھدنامن یقاب ینامرد چیھ .13-3شکل  

 RFIDھای کنترل شده توسط کارت  محدودیت 3.9.4
o   اگر کاربر یک محدوده دوزUV    را در برنامھ انتخاب کرده باشد کھ خارج از مقدار(مقادیر) مجاز کنترل شده توسط

)، یک پیام با عنوان پارامترھای درمان  Perform treatmentباشد، پس از انتخاب اجرای درمان (   RFIDکارت  
 ) نمایان خواھد شد. Invalid treatment parametersنامعتبر ( 

 
 ربتعمان نامرد یاھرتماراپ .14-3شکل  

o .برای وارد کردن پارامترھای مناسب، بھ پارامترھای درمان بازگردید 
o  اگر کاربر کارت درمان را وارد کرده و در عین حال، یک محدوده دوزUV  در برنامھ را انتخاب کرده باشد کھ

 نایامن ریز مایپ ،16-3باشد، مطابق با شکل  RFIDخارج از مقدار(مقادیر) مجاز کنترل شده توسط کارت 
 .دش دھاوخ العفریغ (Perform treatment) نامرد یارجا ھنیزگ و دش دھاوخ
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 . پارامترھای درمان نامعتبر15-3شکل  

 ترازسازیسازی کنترل از راه دور ھم ھمگام 3.9.5
o  شیامن ھحفص رد 16-3ثانیھ مطابق با شکل  15ترازسازی بھ مدت سازی کنترل از راه دور ھم پیام ھمگام 

 .دوب دھاوخ نایامن

   
 . ھمگامسازی کنترل از راه دور16-3شکل  

o   راشف ار یرادتھج ھمکد ر  ،(دینک عوجر 3-2در صورت استفاده از کنترل از راه دور ارتقایافتھ (بھ شکل 
 زا ھدافتسا ھب لیامت تروص رد .دوش یزاسماگمھ یا یناث 15  نامز ھزاب فرظ رود ھار زا لرتنک ات دیھد

 .تسا یرورض راک نیا ماجنا ،ھدافتسا راب ره یارب ،لرتنک
o   لرتنک یور یزاس ماگمھ ھمکد ،(دینک عوجر 3-2در صورت استفاده از کنترل از راه دور اصلی (بھ شکل 

 15 ینامز ھزاب فرظ رود ھار زا لرتنک ات دیھد راشف تسا ھدش ھداد ناشن "S" اب ھک ار رود ھار زا
 ھب لیامت تروص رد .دینک عوجر 17-3 لکش  ب ،یزاس اگمھ ھمکد لحم ندید یارب .دوش یزاس اگمھ یاھیناث

 .تسا یرورض راک نیا ماجنا ،ھدافتسا راب ره یارب ،لرتنک زا ھدافتسا
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 متسیس میظنت تیعضو .17-3شکل  

 
o  داد.سازی، سیستم ھر دو ثانیھ یک بار صدای بوق خواھد ای ھمگام ثانیھ  15در طول بازه زمانی 
o  سازی کنترل از راه دور سازی فشار داده نشود، پیام ھمگامای، دکمھ ھمگام ثانیھ  15اگر در بازه زمانی

  .دش دھاوخ نایامن 18-3در صفحھ نمایش مطابق با شکل  ) Sync Alignment Remoteترازسازی ( ھم
o ) برای تالش مجدد جھت ھمگام سازی کنترل از راه دور، تاییدOKشار دھید یا درمان را لغو () را فCancel  (

 کنید.
 

 
 . وقفھ در فرایند ھمگام سازی18-3شکل  

 
o دناھدش ھداد ناشن 19-3 ھای مختلف چراغ نشانگر کنترل از راه دور اصلی در شکلوضعیت.  

  KXLکھ کنترل از راه دور با  استیک چراغ نشانگر کنترل کھ ھمواره روشن است بدین معنی  •
 سازی شده است.ھمگام 

ھای کنترل را  زند، برای این کھ درست کار کند، فوراً باتری اگر چراغ نشانگر مدام چشمک می  •
 تعویض کنید. 

) فشار  SYNCسازی (برای ھمگام
 دھید 

 چراغ نشانگر
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 . وضعیت چراغ نشانگر کنترل از راه دور و معنی آن 19-3شکل  

o ھای مختلف چراغ نشانگر فشاری و چراغ نشانگر باتری کنترل از راه دور ارتقاءیافتھ در  وضعیت 
 .دناھدش ھداد  اشن 20-3شکل 

 معنی  وضعیت چراغ نشانگر فشاری 
 خاموش بدون نور 
 سازی در حال ھمگام  نور آبی در حال چرخش 
 سازی شده و آماده ھمگام  نور آبی ثابت  
 سازی از دست رفتھ ھمگام  نور نارنجی ثابت 

 معنی  وضعیت چراغ نشانگر باتری 
 خاموش بدون نور 
 باتری در وضعیت خوبی است   نور آبی ثابت  
 باتری نیاز بھ تعویض دارد  نور نارنجی ثابت 
 باتری باید حتما تعویض شود  نارنجی چشمک زن نور  

 
 . وضعیت چراغ نشانگر کنترل از راه دور و معنی آن  20-3شکل  

 
، یک خودآزمایی داخلی انجام  UVAقبل از ھر درمان بھ منظور تایید کالیبراسیون صحیح  KXLسیستم  توجھ:

کند تا اطمینان حاصل شود کھ میزان خودآزمایی داخلی از یک مجموعھ سنسورھای نوری استفاده می  دھد.می 
شود. در صورت عدم موفقیت خودآزمایی داخلی، پیام خطایی ایجاد برای ھر درمان تابیده می  UVAدرستی از 

در صورت بروز چنین حالتی، فوراً با فروشنده یا مرکز   خواھد شد و امکان ادامھ درمان وجود نخواھد داشت.
 خدمات مشتریان خود تماس بگیرید. 

 آماده سازی بیمار  3.10
تخت یا صندلی مخصوص بیمار، صاف دراز کشیده باشد یا بھ صورت شیب دار دقت کنید کھ بیمار حتما روی   •

 سر او باید روی پشت سری صندلی قرار گرفتھ باشد. داده باشد. بھ پشت تکیھ
 میز یا صندلی و پشت سری را تنظیم کنید تا بیمار بتواند در طول درمان بدون حرکت سر راحت تکیھ دھد.   •
) را بگذارید. توجھ:  drapeھای اختیاری ( استاندارد، اسپکولوم پلکی و پوششبا استفاده از تکنیک بالینی  •

 کشند. تصاویر چشم موجود در صفحھ، اسپکولوم پلکی را بھ تصویر نمی 
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 ترازسازیاستفاده از ریبوفالوین، القا و ھم 3.10.1
o ھای استفاده از ریبوفالوین (مطابق با دستورالعملIFU مورد نظر بچکانید و آغاز  )، ریبوفالوین را در چشم

   ) را فشار دھید.Start Timerزمان سنج (

  
 نیوالفوبیر زا ھدافتسا :نامرد تھج یزاس ھدامآ .21-3شکل  

شرح داده شده در این کتابچھ راھنما، نیست. برای اطالعات  KXLاحتیاط: ریبوفالوین بخشی از سیستم 
 ھای استفاده از ریبوفالوین رجوع کنید.بیشتر، لطفاً بھ دستورالعمل

o دش دنھاوخ نشور 22-3دقیقھ قبل از پایان مدت القا، مطابق با شکل   30ترازسازی لیزرھای قرمز ھم. 

 
  اقال نامز رد عطاقتم طوطخ میظنت .22-3شکل  

o KXL ترازسازی است. دارای دو لیزر ھم  23-3با شکل  مطابق 

 . Yو   Xخط متقاطع قرمز برای قرارگیری محور  •

 .  Zیک خط متقاطع قرمز ثانویھ برای قرارگیری محور  •

o :تر باشند.تر، بلندتر یا کوتاه تر، نازکظاھر خطوط متقاطع ممکن است متفاوت باشد. ممکن است ضخیم  توجھ 
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  Z روحم و Y و X یاھروحم – ز رق عطاقتم طوطخ یزاسزارتمھ .23-3شکل  

 

o تراز و پس از روشن شدن لیزرھای ھمترازسازی، خطوط متقاطع را روی چشمی کھ قرار است درمان شود ھم
 تنظیم کنید. 

را بھ سمت جلو و عقب و چپ و راست حرکت دھید تا خطوط متقاطع قرمز   KXLبا دست، َسری   •
 در مرکز مردمک تراز و تنظیم شوند.    X/Yمحورھای 

در   Zرا بھ سمت باال و پایین حرکت دھید تا خطوط متقاطع قرمز ثانویھ محور  KXLبا دست، َسری   •
 مرکز خطوط متقاطع قرمز اول، تراز و تنظیم شوند. 

ھای موجود در صفحھ نمایش، تا جایی کھ  کنترل از راه دور بی سیم یا با فشار دادن فلش با استفاده از •
 تراز و تنظیم کنید.  الزم است، با دقت خطوط را ھم

o :ترازسازی صحیح ھنگام استفاده از کنترل از راه دور، لوگوی بھ منظور ھم  توجھAvedro   در سریKXL  باید
 دنیارف لوط رد ھدافتسا یارب ار رود ھار زا لرتنک یاھدرکراک 24-3رو بھ کاربر قرار گیرد. شکل  

 .د دیم ناشن یزاسزا تمھ

 
 دور اصلیکنترل از راه                یا                  کنترل از راه دور ارتقاءیافتھ

رود ھار زا لرتنک یاھدرکراک .24-3شکل  

ترازسازی لیزر ھم
 Yو  Xمحور 

ترازسازی لیزر ھم
   Zمحور 

 چپ/راست

 باال 

 پایین 

 

 پایین 

 

 

 نشانگر باتری  چپ/راست و جلو/عقب 

 باال 
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 آغاز درمان   3.11
 UVترازسازی خطوط متقاطع، با فشردن دکمھ آغاز درمان پس از اتمام مرحلھ ریختن ریبوفالوین، القا و ھم •

(Start UV treatment) دینک زاغآ ار نامرد 25-3  ،مطابق با شکل. 

  
  UV نامرد زاغآ .25-3شکل  

 متمرکز باشد.   Yو  Xترازسازی بیمار باید در طول درمان، روی خطوط متقاطع قرمز ھم  •

 حرکت باشد. بیمار باید در طول درمان بی  •

 

 ھا را فقط پس از استفاده از ماده حساس بھ نور آغاز کنید.  ھشدار: درمان 

 

ساطع   UVزند، نور در سری اپتیکال از رنگ آبی بھ سبز، فلش می  Avedroاحتیاط: وقتی لوگوی 
 شود.  می

 

ترازسازی و در  و تخت یا صندلی بیمار حتما محکم باشند و پس از ھم  KXLھشدار: دقت کنید کھ سیستم 
 طول درمان، حرکت نکنند. 

 

 نظارت بر درمان  3.12
روشن شده باشد و در صورت نیاز با استفاده از   UVAمدام چک کنید کھ ناحیھ مورد نظر در قرنیھ با نور  •

 ھای موجود در صفحھ نمایش، تنظیمات الزم را انجام دھید.کنترل از راه دور بی سیم یا فلش
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  نامرد دنور شیامن ی ھحفص .26-3شکل  

o :دار، نور پالسھنگام استفاده از حالت درمان  توجھUVA ھای خاموش قابل رویت نخواھد بود. در طول زمان
 ) تغییر نخواھد یافت. UV is OFFخاموش است (  UVطی این روند، صفحھ نمایش بھ حالت 

 متوقف کردن درمان  3.13
 شود.  درمان بھ طور خودکار متوقف می   ، تنظیم شده توسط کاربر   زمان سنج   پس از اتمام مدت  •

تواند تصمیم بگیرد کھ درمان را کامال متوقف نماید و یا تنھا در آن وقفھ ای ایجاد کند. در این  کاربر می  •
 خاموش کرد.    (Pause UV treatment)توان با فشار دادن دکمھ توقف درمان را می  UVصورت، نور  

  
 نامرد فقوت شیامن ی ھحفص .27-3شکل  

) یا از سر گیری درمان  Cancel treatmentبھ منظور لغو یا از سر گرفتن درمان، بھ ترتیب لغو درمان ( •
(Resume UV treatment)   مراجعھ کنید.   3.14را انتخاب کنید. در صورت لغو جلسھ، بھ بخش 
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 لغو در حین درمان    3.14
 ھرجنپ کی ،28-3) در حین درمان، مطابق با شکل  Cancel treatmentدر صورت انتخاب لغو درمان ( •

 .دش دھاوخ نایامن رادشھ یوشزاب
 ) را انتخاب کنید.  Yesبھ منظور تایید لغو درمان، بلھ (  •

  
 مامتان نامرد وغل دییات .28-3شکل  

 (Treatment Cancelled) "دش وغل نامرد" مایپ کی ،29-3در صورت تایید لغو درمان، مطابق با شکل   •
 .دش دھاوخ نایامن شیامن ھحفص رد

 
 نامرد وغل دییات .29-3شکل  

 ) را انتخاب کنید.  OKدر صفحھ تایید لغو درمان، تایید ( •
 .دش دھاوخ ھداد شیامن 30-3اطالعات درمان ناتمام مطابق با شکل    •
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 ھدشن لماک مامتان نامرد .30-3شکل  

 عکس گرفتن   3.15
 توان عکس گرفت. در ھر مرحلھ از فرایند درمان می  •
 مشچ ریوصت ھشوگ تسار تمس االب تمسق رد نیبرود ھمکد ،31-3بھ منظور عکس گرفتن، مطابق با شکل   •

 .دینک باختنا ار
 شود و برای بررسی پس از درمان، در دسترس خواھد بود. خودکار ذخیره می عکس بھ طور   •

 
 نتفرگ سکع .31-3شکل  
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 تکمیل درمان   3.16
ای از پارامترھای درمان نمایش داده خواھد شد و صفحھ نمایش مطابق با شکل  ھنگام تکمیل درمان، خالصھ  •

  .داد دھاوخ ناشن ار (Treatment complete) "دش لیمکت نامرد" 3-32

 
 نامرد لیمکت شیامن ی ھحفص .32-3شکل  

 با دقت، دستگاه را از ناحیھ بیمار دور کنید.   •
 ھای پس از عمل عادی را انجام دھید.سپس، مراقبت  •
 اسپکولوم را بردارید.  •

 بررسی عکسھا  3.17
 ھایی کھ در طول درمان گرفتھ شدند جھت بررسی پس از درمان در دسترس ھستند.ھمھ عکس •
o اھسکع ھدھاشم ،32-3ھا مطابق با شکل برای وارد شدن بھ گالری عکس (View Photos) دینک باختنا ار.  

 حذف عکسھا  3.18
 توان حذف کرد. عکسھای گرفتھ شده در طول درمان را می  •
 باختنا ،دینک فذح دیھاوخیم ھک ار یسکع  انک رد ھالبز لطس نوکیآ ،33-3در گالری عکس، مطابق با شکل  •

 .دییامن
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 فذح یارب ھالبز لطس باختنا .33-3شکل  

گزینھ ) و برای نگھ داشتن عکس Yesپس از انتخاب عکس برای حذف کردن، برای حذف عکس، گزینھ بلھ ( •
 ) را انتخاب کنید. Noخیر (

 
 انتخاب بلھ برای حذف . 34-3شکل  

 پس از تایید حذف، عکس غیرقابل بازگشت خوھد بود.  •
) را  Doneبھ منظور تایید این کھ کدام عکسھا در گزارش درمان نمایش داده خواھند شد، انجام شد ( •

 انتخاب کنید.  



 34 | صفحھ KXLکاربر سیستم کتابچھ راھنمای 
 

 

ML-00085  ویرایشA   

 
 انتخاب گزینھ انجام شد. 35-3شکل  

 گزارش درمان بیمار  3.19
شود کھ حاوی اطالعات بیمار، جزئیات درمان، عکسھای گرفتھ شده در طول  یک گزارش درمان تھیھ می  •

 .تسا ھدش ھداد ناشن 36-3ونھ گزارش در شکل ھا می باشد. یک نم درمان و یادداشت برداری 
 شوند. ھای درمان حتی اگر درمان متوقف یا لغو شود، تھیھ می گزارش •
 یک عالمت تیک سبز در کنار مراحل تکمیل شده نمایان خواھد شد. •
 قرمز در کنار مراحل ناتمام نمایان خواھد شد.   Xیک عالمت  •
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 نمونھ گزارش درمان. 36-3شکل  

 افزودن یادداشت بھ گزارش درمان بیمار  3.19.1
o ھای بیماران، نام بیمار را انتخاب کنید. از صفحھ نمایش پایگاه داده 
o   دیھد راشف ار مایپ نوکیآ 37-3برای وارد کردن نظرات درباره درمان بیمار، مطابق با شکل. 
o  شرازگ رد تارظن 38-3صفحھ کلید بھ منظور افزودن نظر در گزارش بیمار قابل استفاده خواھد شد. شکل 

 .دھد یم ناشن ار رامیب

 
 تارظن نوکیآ .37-3شکل  
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 تارظن تمسق .38-3شکل  

 صدور گزارش درمان 3.19.2
o   رد شرازگ ھریخذ روظنم ھب ،39-3مطابق با شکل USB، نامرد شرازگ رودص ھنیزگ 

(Export treatment report) دینک باختنا ار.  
o  گزارش در قالب فایلPDF  .صادر خواھد شد 

 
 نامرد شرازگ رودص .39-3شکل  

o  صفحھ نمایش پیامی درباره وارد کردنUSB   داد دھاوخ ناشن 40-3مطابق با شکل. 
 کند.عرضھ نمی  USBھای بیماران، برای ذخیره داده Avedro توجھ:
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 را وارد کنید   40USB-3شکل  

o  اگرUSB  پُر باشد یا سیستم قادر بھ خواندنUSB   دھاوخ ھداد شیامن 41-3نباشد، یک پیام خطا مطابق با شکل 
 .دش

 
 ھدنامن یقاب USB رد ییاضف چیھ و USB یاطخ .41-3شکل  

 
o  اگرUSB ) ھیچ مشکلی نداشتھ باشد، چنین پیامی نمایان خواھد شد: در حال تھیھ گزارش درمانGenerating 

treatment report ( 

 
 نامرد شرازگ ھیھت الح رد .42-3شکل  

o   ددرگ یم نایامن 43-3وقتی گزارش درمان منتقل شد، یک پیام تایید مطابق با شکل. 
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 گزارش درمان منتقل شد. 43-3شکل  

 

 مشاھده گزارش درمان 3.19.3
o  توان در سیستم یا (در صورت صدور) در گزارش کامل درمان را میUSB   .مرور کرد 
o  .ھر گونھ عکس یا نظر افزوده شده نیز در گزارش گنجانده خواھد شد 
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 نامرد تایئزج :3 زا 1 ھحفص .44-3شکل  
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 تارظن :3 زا 2 ھحفص .45-3شکل  
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 اھسکع :3 زا 3 ھحفص .46-3شکل  
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 KXLخاموش کردن سیستم  3.20
 .دینک باختنا نارامیب تسرھف یلصا ھحفص رد ار (Power Off) ندرک شوماخ ھنیزگ ،47-3مطابق با شکل   •

 
 دینک باختنا ار (Power Off) ندرک شوماخ ھنیزگ .47-3شکل  

 .دینک دییات ار متسیس ندرک شوماخ ،48-3) مطابق با شکل Yesبا انتخاب بلھ (  •

 
 ندرک شوماخ دییات .48-3شکل  

 
 منتظر بمانید تا نرم افزار خاموش و صفحھ خالی نشان داده شود. •
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 .دیھد رارق (Off) شوماخ تالح ھب 49-3را مطابق با شکل   KXLکلید برق اصلی واقع در پایھ  •

 
 شوماخ تالح .49-3شکل  

 ھادسترسی بھ منوی گزینھ  3.21
o  اهھنیزگ ھ کد ،50-3از صفحھ اصلی فھرست بیماران، مطابق با شکل (Options) 4 یونم ات دیھد راشف ار 

 .دوش  داد شیامن یاھنیزگ
 

 
  دیھد راشف ار (Options) اهھنیزگ ھم د .50-3شکل  

 ھای از پیش تعیین شده کلینیک مدیریت طرح 3.21.1
o  ھای از پیش تعیین شده کلینیک  طرحھای درمانی از پیش تعیین شده سفارشی، مدیریت برای تغییر دادن طرح

)Manage clinic preset plans .را انتخاب کنید ( 
o  توان ذخیره کرد. طرح از پیش تعیین شده کلینیک را می  4تا 
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  کینیلک ھد  نییعت شیپ زا یاهحرط تیریدم .51-3شکل  

 منوی تنظیمات سیستم 3.21.2
o  متسیس تامیظنت ،52-3برای دسترسی بھ تنظیمات سیستم مطابق با شکل (System settings) یونم زا ار 

 .دینک باختنا اهھنیزگ

 
 . منوی تنظیمات سیستم52-3شکل  
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 تغییر میزان صدای سیستم –تنظیمات سیستم  3.21.3
o ) از منوی تنظیمات بھ منظور تغییر میزان صدا، میزان صداAudio Volume  .را انتخاب کنید ( 

 
 . ویرایش میزان صدا53-3شکل  

 تغییر میزان رنگ سفید دوربین  –تنظیمات سیستم  3.21.4
o ) از منوی تنظیمات سیستم، گزینھ میزان رنگ سفید دوربینCamera white balance(   را انتخاب کنید تا

 شرایط نور داخل کنسول را تغییر دھید.  
o ) میزان رنگ سفید مورد نظر را انتخاب کنید و برای بازگشت بھ منوی تنظیمات سیستم روی ذخیرهSave  (

 کلیک کنید. 
o :5000نور معمولی اتاق زیر   توجھK 2800 نتسگنت ،متسیس ضرف شیپ میظنت ،ھجیتن رد .تساK رد .تسا 

 .داد رییغت ار دیفس گنر نازیم دشاب رتھب دیاش ،توافتم یرون عبنم کی زا ھدافتسا تروص

 
 نیبرود دیفس گنر نازیم شیاریو .54-3شکل  
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 ترازسازیتغییر شدت خطوط متقاطع ھم –تنظیم سیستم  3.21.5
o  ترازسازی ( تنظیمات سیستم، گزینھ شدت خطوط متقاطع ھم از منویAlignment Crosshairs Intensity(    را

-3ترازسازی انتخاب کنید. صفحھ نمایش نشان داده شده در عکس بھ منظور تغییر روشنایی خطوط متقاطع ھم 
 .دش دھاوخ نایامن 55

o ) روشنایی خطوط متقاطع را تنظیم و ذخیرهSave(   .را انتخاب کنید 

 
شدت خطوط متقاطع ھمترازسازی 55-3شکل    . 

 انتخاب یک زبان متفاوت برای سیستم –تنظیمات سیستم  3.21.6
o ) بھ منظور تغییر زبان صفحھ نمایش گرافیکی، زبان سیستمSystem Language(    .را انتخاب کنید 
o   دینک باختنا ونم زا ار رظن دم نابز ،56-3مطابق با شکل.  

 
 متسیس نابز شیاریو .56-3شکل  

 صدور وقایع سرویس  –تنظیمات سیستم  3.21.7
o ) از منوی تنظیمات سیستم، صدور وقایع سرویسExport service log (  .را انتخاب کنید 
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o   ندرک دراو یارب ھحفص رد دوجوم یاهلمعالروتسد زا ،57-3مطابق با شکل USB دینک یوریپ. 

 
 . انتقال وقایع سرویس بھ  57BSU-3شکل  

o  ناشن 58-3کند و نوار روند انتقال را مطابق با شکل سیستم بھ طور خودکار، انتقال وقایع سرویس را آغاز می 
 .د دیم

 
 . روند پیشروی صدور وقایع سرویس58-3شکل  

 

o  بازگشت بھ منوی تنظیمات سیستم تایید (پس از تکمیل شدن صدور، برایOK.را فشار دھید ( 

 ھای بیمار گرفتن نسخھ پشتیبان و بازیابی داده –تنظیمات سیستم  3.21.8
o ھای بیمار (با انتخاب گزینھ گرفتن نسخھ پشتیبان از دادهBack up Patient Data(  ھای  ھا، دادهاز منوی گزینھ

 د و برای یک زمان دیگر خارج از سیستم آنھا را ذخیره نمود. پشتیبان گیری کر USBتوان در بیمار را می 
o ھای بیمار را کھ قبالً در یک دادهUSB ھای بیمار  توان با انتخاب گزینھ بازیابی دادهذخیره شده بودند می

)Restore patient data(  ھا بھ سیستم بازیابی کرد. از منوی گزینھ 



 48 | صفحھ KXLکاربر سیستم کتابچھ راھنمای 
 

 

ML-00085  ویرایشA   

 پیش تعیین شده کلینیک اولویت نمایش از  –تنظیمات سیستم  3.21.9
o  صفحھ نمایش طرح درمان، اول موارد پیش فرضKXL   دھدرا نشان می 
o   بھ منظور نمایش سربرگ تنظیمات دلخواه بھ عنوان سربرگ اصلی طرح درمان بھ جای سربرگ پیش

را از منوی اولویت نمایش از پیش تعیین شده کلینیک   ) Custom، گزینھ تنظیمات دلخواه (KXLھای فرض 
)Clinic preset display priority.انتخاب کنید ( 

 
  کینیلک ھدش نییعت شیپ زا شیامن تیولوا .59-3شکل  

 تنظیمات سرویس   3.21.10
o  دسترسی بھ تنظیمات سرویس فقط برای کارکنانAvedro دھی و از طریق کارت دسترسی بھ و بخش سرویس

 فراھم می باشد.   KXLتنظیمات پیشرفتھ 
o  .در صورت انتخاب این گزینھ، از کاربر درخواست خواھد شد کھ یک کارت دسترسی را اسکن کند 

 حالت نسخھ نمایشی   3.21.11
 توجھ: برای استفاده در درمان بیماران نیست

o  آورد تا درباره استفاده از سیستم ربران فراھم می حالت نسخھ نمایشی این امکان را برای کاKXL  بدون نیاز بھ
 ، آموزش ببینند.  UVکارت درمان و بدون استفاده از نور 

 را انتخاب کنید  ) Demo Modeحالت نسخھ نمایشی ( -

 ) را انتخاب کنید Startبرای استفاده از سیستم در حالت نسخھ نمایشی، آغاز ( -

o  صفحھ نمایش سیستمKXL  رد رضاح الح رد متسیس ھک داد دھاوخ ناشن 61-3 لکش و 60-3ق با شکل  مطاب 
 .تسا (Demo Mode) یشیامن ھخسن تالح

o ) بھ منظور خروج از حالت نسخھ نمایشیDemo Mode(  از صفحھ فھرست بیماران حالت نسخھ نمایشی ،
)Exit Demo Mode (  .را انتخاب کنید 
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 دھدیم ناشن ار یشیامن ھخسن تالح ،نارامیب ت رھف .60-3شکل  

 

   
 تسا ھدش ھداد ناشن ھحفص یاالب رد یشیامن ھخسن تالح .61-3شکل  
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 سرویس /نگھداری  4
ھای غیرفنی اشاره دارد کھ ھر کاربر روزانھ باید بھ منظور کارکرد درست طبق تعریف، "نگھداری" بھ رویھ

دار سرویس سیستم اجرا کند. در مقابل، کلمھ "سرویس" بھ وظایفی اشاره دارد کھ فقط باید توسط نماینده صالحیت
 شود.دھی انجام 

 خط مشی نصب  4.1
، نصب کامل اولیھ و  Avedro، یک پرسنل آموزش دیده یا مجاز KXLبرای ھر مشتری جدید سیستم   •

شروع بھ کار سیستم را انجام می دھد. پس از نصب اولیھ و وقتی سیستم بھ درستی شروع بھ کار کرد،  
ک کاربر تعیین شده نیز ارائھ  را بھ ی KXLمی تواند آموزش ابتدایی کار با سیستم  Avedroاین نماینده 

 دھد. 
اندازی سیستم ارائھ در نتیجھ، این کتابچھ راھنما ھیچ گونھ دستورالعمل خاصی درباره نصب یا راه •

دھد. طبق قرارداد خدماتی بستھ شده با شما، ھر گونھ تنظیم سخت افزاری دیگر بھ غیر از آنچھ  نمی 
انجام   Avedroط یا با راھنمایی یک فروشنده مجاز برای راه اندازی عادی مشخص شده است باید توس

 شود. 

 تعمیرات و نگھداری توسط مشتری  4.2
انجام   KXLبھ طور کلی، مشتری نیاز نیست کھ ھیچ گونھ نگھداری و تعمیرات خاصی برای سیستم  •

دار مطابق با  ھا باید توسط یک نماینده سرویس دھی صالحیت دھد. ھمھ تعمیرات یا سرویس دھی
خدمات انجام شود. اگر با سیستم خود مشکل دارید، بھ بخش عیب یابی زیر مراجعھ کنید یا با   قرارداد 
 محلی خود تماس بگیرید.  Avedroنماینده 

 اطالعات ضمانت نامھ  4.3
 شود. ضمانت نامھ بھ طور جداگانھ ھمراه با اطالعات خرید ارائھ می •

 اطالعات قرارداد خدمات   4.4
شود. این قرارداد موجبات خدمات رسانی و  ارائھ می  KXLھای تمیک قرارداد خدمات در تمام سیس •

آورد. ھمچنین موجبات ھر گونھ خدمات رسانی الزم  ارتقاءھای زمان بندی شده منظم را فراھم می 
 آورد.برنامھ ریزی نشده را نیز فراھم می 

 لوازم یک بار مصرف ویژه ھر بیمار   4.5
سفارش داد.  Avedroیا فروشنده مجاز   Avedroوان بھ تلوازم یک بار مصرف ویژه ھر بیمار را می  •

خود استفاده   KXLبرای سیستم  Avedroیا محصوالت تایید شده توسط  Avedroفقط از محصوالت 
بابت خرابی یا اشکال در عملکرد سیستم کھ بنا بر تشخیص خود، بھ علت استفاده از   Avedro. کنید

 لوازم غیرمجاز ایجاد شده باشد، مسئولیتی بھ عھده نخواھد گرفت.  
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 عیب یابی   4.6
کند. اگر وضعیت نادرست باشد، نرم  وضعیت خود را در شروع بھ طور خودکار چک می  KXLسیستم  •

 شود. کاربر می  افزار مانع آغاز درمان توسط

 کنترل از راه دور بی سیم  4.6.1
کند. بھ منظور تعویض  از یک کنترل از راه دور دارای باتری قابل تعویض استفاده می  KXLسیستم  •

دار کنترل را بھ پایین بکشید و در عین حال، پشت  ھای کنترل از راه دور، قسمت جلویی دکمھباتری 
 .1-4شار دھید. رجوع کنید بھ شکل  کنترل را بھ سمت مخالف یعنی بھ سمت باال ف 

 
 یرتاب یاج ھب یسرتسد .1-4شکل  

 
و بھ کاربر اعالم   ھا ضعیف شده باشند، ارتباط سیستم با کنترل از راه دور قطع می شود اگر باتری  •

سازی نباشد، گزینھ ادامھ بدون اگر کنترل از راه دور قادر بھ ھمگام کند کھ باید دوباره تالش کند. می 
 را انتخاب کنید.  ) Cancel Treatmentیا لغو درمان ( ) Continue Without Remoteکنترل ( 

را با استفاده از کنترل از راه دور اصلی  KXLھای راھنمای موجود در صفحھ برای سیستم 4.1شکل  •
را با استفاده از کنترل   KXLھای راھنمای موجود در صفحھ برای سیستم 4.2دھد؛ شکل نشان می 

 دھد. ارتقاءیافتھ نشان می 
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 یلصا رود ھار زا لرتنک – یزاسزارتمھ رود ھار  ا لرتنک یزاسماگمھ رد تی فوم مدع .2-4شکل  
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 ھتفایءاقترا رود ھار زا لرتنک - یزاسزارتمھ رود ھار ز  لرتنک یزاسماگمھ رد تیق وم مدع .3-4شکل  
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 کنترل از راه دور اصلی •
o  ھای کنترل باید تعویض شوند.  اگر چراغ روی کنترل، دو بار در ثانیھ چشمک بزند، باتری 

o  سازی نشده است. اگر چراغ روی کنترل، یک بار در ثانیھ چشمک بزند، در این صورت ھمگام 

o " اگر کنترل با فشردن دکمھSync تعویض کنید. ھا را سازی نشد، باتری " مجدداً ھمگام 

 کنترل از راه دور ارتقاءیافتھ  •

o  ھای کنترل باید بھ زودی تعویض شوند.اگر چراغ وضعیت باتری نارنجی باشد، باتری 
o ھای کنترل باید فوراً تعویض شوند اگر چراغ وضعیت باتری بھ رنگ نارنجی چشمک بزند، باتری

 یست. شارژ موجود برای تکمیل درمان با استفاده از کنترل کافی ن –

  Avedroشود، با نماینده سرویس دھی سازی سیستم میھا مانع از ھمگام در صورتی کھ تعویض باتری  •
 محلی خود تماس بگیرید. 

 ھای مربوط بھ ضدعفونی کردندستورالعمل  4.7
 اند. بھ منظور استریل شدن توسط کاربر طراحی نشده KXLھیچ یک از اجزای سیستم  •
 شود. فقط تمیز کردن و ضد عفونی سطوح خارجی توصیھ می •

o  10 ھدننک دیفس یاهلولحم ای 70%جھت انجام ضد عفونی، فقط از الکل ایزوپروپیل% 
 .دینک ھدافتسا ربیف نودب و مرن بوطرم المتسد زا .دینک ھدافتسا

 ستمتمیز کردن سی  4.8
 از یک پارچھ مرطوب و نرم استفاده کنید.   KXLبرای تمیز کردن سیستم  •
ای بدون پرز و مرطوب با سفید کننده رقیق، آب  توان با استفاده از پارچھ قسمت بیرونی سیستم را می  •

 صابون یا الکل ایزوپروپیل تمیز کرد.  
 نیز استفاده کرد. %10ننده کلر  یا محلول سفید ک %70توان از ایزوپروپیل الکل در صورت لزوم می  •
 و یا ریختن مایع روی سیستم خودداری کنید.  از غوطھ ور کردن سیستم در مایع •

 

 سیستم را خاموش کرده و سیم برق را از پریز اصلی جدا کنید.   ، قبل از ھرگونھ تمیزکاری   احتیاط: 
 

 

ای خروجی اشعھ نباید تحت ھیچ شرایطی با مواد تمیز کننده خیلی قوی تماس پنجره شیشھ احتیاط:
 داشتھ باشد. 

ھنگام تمیز کردن سطوح دستگاه، اطمینان حاصل کنید کھ مایعات تمیز کننده بھ داخل دستگاه نفوذ نکند،   •
 شود. زیرا این نشتی باعث آسیب بھ دستگاه می 

 ای بدون پرز و مرطوب با الکل ایزوپروپیل استفاده کنید. دور از پارچھ  برای تمیز کردن کنترل از راه •

 دھانھتمیز کردن   4.9
 دھانھ اشعھ را قبل از درمان بھ طور منظم بررسی کنید.   •
از دستمال مرطوب لنز دوربین یا ھوای فشرده برای تمیز کردن گرد و غبار و ذرات از سطح شیشھ   •

 خروجی استفاده کنید. 
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 پذیر عطاف تنظیم دستھ ان  4.10
اپتیک را در حالت عمودی ثابت نگھ ندارد، برای تنظیم تعادل آن، مراحل  یتوانست سرپذیر اگر دستھ انعطاف

 زیر را بھ ترتیب انجام دھید.

یعنی تقریبا    ،دستھ را در دامنھ کامل حرکت خود بھ باال و پایین بچرخانید و دستھ را بھ صورت افقی •
 موازی با زمین قرار دھید. 

  
 دیھد رارق نیمز اب یزاوم ار ھتسد .4-4شکل  

دستھ را تا باالترین دامنھ حرکتی خود بلند کرده و با چرخاندن    رود،خود بھ خود سمت پایین میاگر دستھ   •
استفاده   3/32را شل کنید. از آچار آلن    A  پیچ تنظیم تعادل پیچ بھ مقدار حداقل نصف یک دور کامل،  

  .دینک ھاگن 5-4کنید. بھ شکل  

 
  A لداعت میظنت چیپ ندرک لش .5-4شکل  

را با پیچاندن پیچ بھ مقدار حداقل نصف    Bپیچ تنظیم تعادل  دستھ را بھ صورت افقی تغییر وضعیت دھید.   •
 .دینک ھاگن 6-4استفاده کنید. بھ شکل  3/32یک دور کامل، شل کنید. از آچار آلن 
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  B لداعت میظنت چیپ ندرک لش .6-4شکل  

 با نگھ داشتن بار تا جای الزم، حالت افقی دستھ را حفظ کنید.  •

را خالف    Cاستفاده کنید و پیچ    7/32تنظیم کنید. از یک آچار آلن    Cپیچ تنظیم قدرت  فشار دستھ را با   •
ھای ساعت آن قدر بپیچانید کھ دستھ بھ آرامی شروع بھ حرکت بھ سمت باال کند. اگر پس از  جھت عقربھ 

 .دینک ھاگن ار 7-4تنظیم بھ آرامی روی دستھ ضربھ بزنید، ممکن است کمی بھ عقب برگردد. شکل 

دور پیچاندن نیاز باشد. اگر دستھ ھمچنان شل است و پیچ را   20تا  15توجھ: ممکن است بھ  
 محلی خود تماس بگیرید. Avedroتوان چرخاند، با نماینده سرویس دھی دیگر نمی 

 
  C تردق میظنت چیپ اب ھتسد راشف میظنت .7-4شکل  

 بچرخانید.  ھای ساعتدر جھت عقربھ را دو دور کامل در  Cپیچ تنظیم قدرت  •

 دقت کنید کھ دستھ ثابت باشد کھ خود بھ خود بھ سمت باال نرود. •

را آنقدر سفت کنید کھ تماس رخ دھد و   Aپیچ تنظیم تعادل  دستھ را بھ باالترین حالت خود باال بکشید و   •
 .دینک ھاگن 5-4سپس با حداکثر نصف دور یا سھ چھارم دور پیچاندن، آن را سفت کنید. بھ شکل 

را آنقدر سفت کنید کھ تماس رخ دھد و سپس با    Bپیچ تنظیم تعادل  دستھ را در حالت افقی قرار دھید و   •
 .دینک ھاگن 6-4ن، آن را سفت کنید. بھ شکل  حداکثر نصف دور یا سھ چھارم دور پیچاند 

دستھ را بھ اندازه دامنھ کامل حرکتی خود، بھ سمت باال و پایین بچرخانید. دقت کنید کھ بھ سمت باال یا   •
 پایین رانده نشود.

را    Cرود، بھ حالت افقی بازگردانید و پیچ تنظیم قدرت  توجھ: اگر دستھ از ھر حالتی بھ سمت باال می •
ھای ساعت، ھر بار بھ اندازه یک چھارم دور بچرخانید تا دیگر خود بھ خود باال  درجھت عقربھ 

 نرود.  
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 جابجایی سیستم  4.11
• KXL   بھ عنوان یک سیستم قابل جابجایی در محیط مطب طراحی شده است. اگر بنا بھ ھر دلیلی، نیاز بھ

محلی خود تماس بگیرید. بستھ بندی و    Avedroداشتید، با نماینده  KXLحمل و نقل یا ارسال سیستم 
 انجام شود.  Avedroحمل و نقل سیستم باید فقط توسط پرسنل آموزش دیده و مجاز 

از یک اتاق بھ اتاق دیگر، مانیتور باید در قسمت کناری سیستم قرار گیرد و   KXLانتقال سیستم  قبل از •
باید نزدیک دستگیره حمل قرار گیرد و دستھ دستگاه باید بھ سمت عقب باشد. سپس سیستم   KXLسری 
 توان بھ راحتی با دستگیره حمل ھل داد و از چارچوب در رد کرد.  را می 

 
 متسیس ییاجباج تیعضو .8-4شکل  

 

 شرایط نگھداری سیستم   4.12
است توجھ  مشخصات آمده  – 7.0بھ مشخصات مربوط بھ میزان دما و رطوبت نگھداری کھ در فصل  •

 کنید.
ھای سیستم را بھ منظور جلوگیری از ورود گرد و خاک و رطوبت ببندید؛ انجام این کار  ھمھ پنل  •

 الزامی است.
ھمھ اجزاء را خاموش کنید و کلید برق اصلی را نیز خاموش نمایید. دوشاخھ برق را از پریز بیرون   •

 کنید. ھا را از کنترل از راه دور بی سیم خارج بکشید. باتری 
ھیچ یک از اجزاء سیستم را از ھم جدا نکنید زیرا این کار ممکن است منجر بھ عدم انطباق یا آسیب   •

  شود. 

 نرم افزار  4.13
محلی خود تماس   Avedroبا نماینده سرویس دھی  ،در صورت خرابی یا درست کار نکردن نرم افزار •

 انجام شوند. Avedroسرویس دھی   ھای نرم افزار، فقط باید توسط نمایندگانروزرسانی بھ  بگیرید.

  دستھ در قسمت
 عقب

در قسمت  UIمانیتور 
 کناری

در  UVسری اپتیک 
 نزدیکی دستگیره
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 خطرات مرتبط با دور ریختن محصوالت زائد  4.14
 ھنگام دور ریختن محصوالت زائد، از ھمھ مقررات محلی مربوطھ پیروی کنید. •

 بررسی موارد قابل رویت   4.15
   قبل از ھر بار درمان، ھمھ اجزاء دستگاه را بھ طور منظم از بابت وجود آسیب با خرابی بررسی کنید.  •
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 طبقھ بندی دستگاه  5
  EN60601-1مطابق با استاندارد الکتریکی تجھیزات پزشکی 

 محافظت در برابر شوک الکتریکی •
o  (منبع برقی خارجی)  1کالس 

 درجھ محافظت در برابر شوک الکتریکی •
o برای دستگاه فراھم نشده است طبقھ بندی نشده، قطعھ مورد استفاده 
o  برابر ورود اجساممحافظت سیستم در: IP20  (ھیچ محافظتی در برابر ورود آب وجود ندارد) 
o  :محافظت کنترل از راه دور ارتقاءیافتھ در برابر ورود اجسامIP53 

 روش استریل یا ضدعفونی کردن •
o دستگاه قابل ضدعفونی 

 درجھ محافظت در برابر استفاده در حضور یک مخلوط قابل اشتعال •
o محافظتی وجود ندارد 

 استفاده  شرایط •
o  خدمات رسانی مداوم 

  EN6060-1-2و  EN55011کمیسیون ارتباطات فدرال،  15مطابق با بخش  
 Bکالس  •

 مربوط بھ ایمنی محصوالت لیزری   EN60825-1مطابق با استاندارد 

 قرار دارند.    1ترازسازی در دستھ محصول لیزری کالس لیزرھای ھم  •

 ھای المپی  ھا و سیستم مربوط بھ ایمنی فوتوبیولوژیکی المپ   EN62471مطابق با استاندارد  

• IEC 62471:2006  2گروه خطر 
• EN 62471:2008  3گروه خطر 
 قرار دارد. 3در گروه خطر  UVAال ای دی  •

  EEC/93/42شنامھ بخ II.3مطابق با الحاقیھ 
 IIaکالس  •

 
  



 60 | صفحھ KXLکاربر سیستم کتابچھ راھنمای 
 

 

ML-00085  ویرایشA   

 )  EMCالزامات سازگاری الکترومغناطیسی (

دارد. نصب و ) را ملزم میEMCپیروی از موارد احتیاطی ویژه ای مرتبط با سازگاری الکترومغناطیسی (  KXLسیستم 
با ارائھ شده در این کتابچھ راھنما انجام شود. تجھیزات قابل حمل و سیار ارتباطی  EMCاستفاده باید مطابق با اطالعات  

 اثر بگذارد.  KXL) ممکن است روی سیستم RFرادیویی (  فرکانس

 

 انتشار امواج الکترومغناطیسی –راھنمایی و اعالمیھ سازنده 

بھ منظور استفاده در محیط الکترومغناطیسی مندرج در ذیل طراحی گردیده است. مشتری یا کاربر سیستم   KXLسیستم 
KXL شود.باید اطمینان حاصل کند کھ از سیستم در چنین محیطی استفاده می 

 راھنمایی  -محیط الکترومغناطیسی  انطباق  تست انتشار

میزان انتشار فرکانس 
 ) RFرادیویی (

 
CISPR 11 

) فقط برای RFاز انرژی فرکانس رادیویی ( KXLسیستم  1گروه 
  RFکند. بنابراین، میزان انتشار عملکرد داخلی خود استفاده می

بسیار کم است و احتماالً ھیچ اختاللی در تجھیزات الکترونیکی  
 اطراف ایجاد نمیکند.

میزان انتشار فرکانس 
 ) RF( رادیویی

 
CISPR 11 

برای استفاده در کلیھ مراکز مناسب است از جملھ  KXLسیستم  Bکالس 
مراکز خانگی و مراکزی کھ مستقیماً بھ شبکھ برق ولتاژ پایین 
عمومی متصل ھستند کھ برای ساختمانھایی با مصارف خانگی  

 کند. برق رسانی می
 

 ھارمونیکمیزان انتشار  
 

IEC 61000-3-2 

 Aکالس 

ایجاد اختالل نوسانات ولتاژ/ 
 (سوسو زدن نور)  در نور

 
IEC 61000-3-3 

 مطابقت دارد 
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 ایمنی الکترومغناطیسی  –راھنمایی و اعالمیھ سازنده 

بھ منظور استفاده در محیط الکترومغناطیسی مشخص شده در ذیل طراحی شده است. مشتری یا کاربر   KXLسیستم 
 شود.باید اطمینان حاصل کند کھ از این سیستم در چنین محیطی استفاده می KXLسیستم 

  -محیط الکترومغناطیسی  سطح انطباق  IEC 60601سطح تست   تست ایمنی
 راھنمایی

الکترواستاتیک تخلیھ 
)ESD( 

IEC 61000-4-2 

 کیلوولت تخلیھ تماس  ±8
 کیلوولت تخلیھ ھوا  ±15

 کیلوولت تخلیھ تماس  ±8
 کیلوولت تخلیھ ھوا  ±15

کفپوش باید از جنس چوب، بتن یا  
سرامیک باشد. در صورتی کھ کف زمین 
با مواد مصنوعی (سنتتیک) پوشیده شده  

 %30باشد، رطوبت نسبی باید حداقل 
 باشد. 

تست الکتریکی حفاظت در  
ھای برابر جریان

 ای گذرا/لحظھ
IEC 61000-4-4 

 کیلوولت برای خطوط برقی ±2
کیلوولت برای خطوط  ±1

 ورودی/خروجی

 کیلوولت برای خطوط برقی  ±2
 کاربرد ندارد 

 خطوط ورودی/خروجی 

کیفیت برق اصلی باید مانند کیفیت برق 
بیمارستانی  معمول یک محیط تجاری یا 

 باشد. 

 جریان برقی نابھنجار 
IEC 61000-4-5 

کیلوولت خط (خطوط) بھ   ±1
 خط (خطوط) 

کیلوولت خط (خطوط) بھ   ±2
 زمین

کیلوولت خط (خطوط) بھ   ±1
 خط (خطوط) 

کیلوولت خط (خطوط) بھ   ±2
 زمین

کیفیت برق اصلی باید مانند کیفیت برق 
معمول یک محیط تجاری یا بیمارستانی  

 باشد. 

افت ناگھانی ولتاژ، 
ھای کوتاه مدت و  قطعی

تغییرات ولتاژ در خطوط 
 ورودی برق 

IEC 61000-4-11 

0% UT 
)  UTافت ناگھانی در  100%(

 چرخھ 0.5برای 
0% UT 

)  UTافت ناگھانی در  100%(
 چرخھ  1برای 
70% UT 

) UTدر  افت ناگھانی 30%(
 چرخھ 25/30برای 

0% UT 
)  UTدر  %100(افت ناگھانی 

 ثانیھ 5برای 

0% UT 
)  UTافت ناگھانی در  100%(

 چرخھ 0.5برای 
0% UT 

)  UTدر  %100(افت ناگھانی 
 چرخھ  1برای 
70% UT 

) UTدر  %30(افت ناگھانی 
 چرخھ 25/30برای 

0% UT 
)  UTدر  %100(افت ناگھانی 

 ثانیھ 5برای 

کیفیت برق اصلی باید مانند کیفیت برق 
معمول یک محیط تجاری یا بیمارستانی  

نیاز دارد کھ   KXLباشد. اگر کاربر سیستم 
در زمان قطع شدن برق اصلی بھ 

صورت مداوم از دستگاه استفاده کند،،  
  KXLشود کھ برق سیستم توصیھ می 

توسط یک منبع برقی بدون قطعی یا  
 باتری تامین شود. 

 فرکانس برق 

 
)50/60 Hz  میدان (

 مغناطیسی 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m 
ھای مغناطیسی باید در فرکانس برق میدان

سطحی باشد کھ متناسب با یک مکان  
معمول در یک محیط تجاری یا 

 بیمارستانی معمول است. 

 ولتاژ برق اصلی جریان متناوب قبل از اعمال سطح تست است.   UT: توجھ
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 امینی الکترومغناطیسی  –راھنمایی و اعالمیھ سازنده 

بھ منظور استفاده در محیط الکترومغناطیسی مشخص شده در ذیل طراحی شده است. مشتری یا کاربر سیستم  KXLسیستم 
KXL شود.باید اطمینان حاصل کند کھ از این سیستم در چنین محیطی استفاده می 

 تست ایمنی
سطح تست   

IEC 60601  راھنمایی  -محیط الکترومغناطیسی  سطح انطباق 

   
 
 

با ھر یک از   RFفاصلھ تجھیزات قابل حمل و سیار ارتباطات 
ھا نباید کمتر از فاصلھ توصیھ  از جملھ کابل KXLاجزاء سیستم 

ای باشد کھ از طریق معادلھ مربوط بھ فرکانس فرستنده  شده
 محاسبھ گردیده است. 

 فاصلھ توصیھ شده 
 فرکانس رادیویی ھدایتی 

IEC61000-4-6 
3 Vrms  

150 kHz 80 ات MHz 
3 Vrms 

 
 

 𝑑𝑑=1,2√𝑃𝑃 80 MHz 800  تا MHz 𝑑𝑑=1,2√𝑃𝑃 

RF   منتشر شده 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz 2.7 ات GHz  

3 V/m 𝑑𝑑=1,2√𝑃𝑃 𝑑𝑑=2,3√𝑃𝑃 80 MHz   2.7 تا GHz 

 

 

 

 

 
ھای مجاورتی میدان 

تجیھزات بی سیم ارتباطات  
RF (IEC 61000-4-
3:2006 A1:2007 

A2:2010) 

 

 

 

 

 

 فرکانس خاص. 15

 28V/m-9سطح ایمنی  

 

 

 

 

 

 فرکانس خاص. 15

 28V/m-9سطح ایمنی  

حداکثر میزان قدرت خروجی فرستنده بھ وات   Pکھ در آن 
)W مطابق با سازنده فرستنده و (d  فاصلھ توصیھ شده بھ ،

 ) است. mمتر (
ثابت طبق آن چھ  RFھای قدرت میدان مغناطیسی از فرستنده 

از طریق بررسی سایت الکترومغناطیسی تعیین شده، الف: باید  
 د؛ ب: کمتر از سطح انطباق در ھر محدوده فرکانسی باش

 ممکن است در نزدیکی تجھیزاتی با نماد زیر تداخل رخ دھد: 
 

 

 .دوشیم المعا یسناکرف ھدودحم نیرتا ب ،MHz 800و   MHz 80در   1نکتھ 
ھا، اشیا و افراد  سازهھا صدق نکند. انتشار الکترومغناطیسی تحت تاثیر جذب و انعکاس این رھنمودھا ممکن است برای ھمھ موقعیت 2نکتھ 
 است.

و   AMھای پایھ رادیو، تلفن (ھمراه/بی سیم) و رادیوھای سیار زمینی، رادیوی آماتور، پخش رادیو  ھای ثابت مانند ایستگاهالف     قدرت میدان مغناطیسی از فرستنده
FM توان بھ صورت نظری با دقت تخمین زد. بھ منظور بررسی محیط الکترومغناطیسی فرستندھای ثابت  و پخش تلویزیون را نمیRF  یک بررسی سایت ،

شتر از سطح  شود بی در آن استفاده می KXL الکترومغناطیسی باید در نظر گرفتھ شود. در صورتی کھ قدرت میدان مغناطیسی اندازه گیری شده در محلی کھ سیستم
باید بھ منظور تایید کارکرد عادی تحت نظارت قرار گیرد. در صورت مشاھده عملکرد غیرعادی، ممکن است انجام  KXLمربوطھ در فوق باشد، سیستم   RFانطباق  

 الزم باشد.   KXLاقدامات دیگر مانند تغییر جھت یا تغییر مکان سیستم 

  kHz150  ات HzM80 زا رتمک دیاب یسیطانغم نادیم تردق ، V/m3 .دشابب     در محدوده فرکانس 
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   KXLو سیستم  RFفواصل توصیھ شده بین تجھیزات قابل حمل و سیار ارتباطات 
تحت کنترل است.  RFبھ منظور استفاده در یک محیط الکترومغناطیسی طراحی شده کھ در آن تداخالت انتشار شده  KXLسیستم 

 KXLھا) و سیستم (فرستنده RFتواند با حفظ حداقل فاصلھ بین تجھیزات قابل حمل و سیار ارتباطات می  KXLمشتری یا کاربر سیستم 
خروجی تجھیزات ارتباطاتی، بھ جلوگیری از بروز اختالالت الکترومغناطیسی کمک  ھای ذیل مطابق با حداکثر قدرتطبق توصیھ 

 کند.

میزان حداکثر قدرت 
خروجی فرستنده 

)W( 

 فاصلھ مطابق با فرکانس فرستنده بھ متر 

150 kHz 80 ات MHz 
𝑑𝑑 = 1.2√𝑃𝑃 

80 kHz 800 ات MHz 
𝑑𝑑 = 1.2√𝑃𝑃 

800 kHz 2.5 ات GHz 

𝒅𝒅 = 𝟐𝟐.𝟑𝟑√𝑷𝑷 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

توان با ) را می m) توصیھ شده بھ متر (dھایی کھ حداکثر قدرت خروجی آنھا در لیست فوق ذکر نشده است، فاصلھ (برای فرستنده 
) مطابق با Wحداکثر میزان قدرت خروجی فرستنده بھ وات ( Pاستفاده از معادلھ مربوط بھ فرکانس فرستنده تخمین زد کھ در آن 

 سازنده فرستنده است.
 .دوشیم المعا یسناکرف ھدودحم نیرتا ب ،MHz 800 و MHz 80در  1نکتھ  
ھا، ھا صدق نکند. انتشار الکترومغناطیسی تحت تاثیر جذب و انعکاس سازه برای ھمھ موقعیت  این رھنمودھا ممکن است 2نکتھ  

 اشیا و افراد است. 
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 .دنک م تفایرد و دتسرف م ار MHz 13.56) است کھ امواج با فرکانس  RFIDدارای سامانھ بازشناسی با امواج رادیویی (  KXLسیستم 
  .دنشاب ھتشاد تقباطم CISPR راشنا تامازال اب تازیھجت نیا رگا یتح دوش لتخم تازیھجت ریاس اب تسا نکمم درکراک نیا

 

 زیر است:  RFھای دارای فرستنده KXLسیستم 

RFID Reader 

• 13.56MHz Reader/Writer 
 اینچ  4آنتن جدانشدنی: حداکثر محدوده بازخوانی  •
 .تسا 200mWحداکثر قدرت خروجی   •
 ISO18000-3 ،ISO15693مطابق با:  •
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 فھرست نماد 6
 تعریف تصویر نماد نماد متنی

نماد عدم استفاده در حضور مواد   .1
 حسی قابل اشتعال بی

 

 استفاده شود. نباید  خطر، ریسک انفجار

 ACنماد   .2

 

 جریان متناوب 

3.  "I در یک کتاب " 

 

 بھ اسناد ھمراه مراجعھ کنید  توجھ:

 نماد زمین بھ صورت دایره   .4

 

 حفاظت اتصال بھ زمین (گراند) 

 (کنترل از راه دور اصلی)  IP20 نماد حفاظت در برابر ورود اجسام  .5

IP53   (کنترل از راه دور ارتقاءیافتھ) 

 

کنترل از راه دور اصلی: محافظت در 
برابر ورود مواد (مواد جامد کمتر از 

12.5 mm رد تظفاحم نودب و 
 رود ھار زا لرتنک .(بآ دورو ربارب
 دورو ربارب رد تظفاحم :ھتفایءاقترا

 ھگن تروص رد بآ ای کاخ و درگ
 ای ھداتسیا تروص ھب ھاگتسد نتشاد

 .بآ یمک ندش ھدیشاپ

 دکمھ روشن کردن  .6

 

 حالت استندبای (آماده باش)

 روشن  I کلید برق   .7

 خاموش O کلید برق   .8

 CEعالمت   .9

 

 عالمت مطابقت 

 سازنده  .10

 

 نام و نشانی سازنده 

  ! در یک مثلث  .11
 
 

ھشدار درباره اخطاری خاص در کتابچھ 
 راھنمای کاربر 

 وزن خالص (بھ کیلوگرم)  .12
 وزن ناخالص (بھ کیلوگرم) 

NW 
GW 

 وزن 
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 تعریف تصویر نماد نماد متنی

 چتر ھمراه با قطرات باران  .13

 

در جایی دور  در جای خشک نگھ دارید:
دارید (این نماد با یا بدون از رطوبت نگھ 

 قطرات باران است) 

محتویات شکستنی ھستند، با احتیاط با آن  یا لیوان شکستھ  .14
 کار کنید 

 دو فلش بھ سمت باال .15

 

ھا رو کارتن را طوری نگھ دارید کھ فلش 
 بھ باال باشند

ھای رطوبت (درصدھای موجود  محدودیت  قطره آب در یک جعبھ  .16
نماد، محدودیت قابل قبول  در زیر و باالی 

 برای رطوبت است) 

 ھای دمای کار با دستگاه محدودیت .17

 

 ھای دمای کار با دستگاه محدودیت

 ھای دمای نگھداری محدودیت .18

 

 ھای دمای نگھداری محدودیت

19. MR  در دایره کھ روی آن خط
 کشیده شده است 

 

از دستگاه  –تشدید مغناطیسی ایمن نیست 
) MRIتشدید مغناطیسی ( تصویرسازی 
 دور نگھ دارید 

 

 ھای فشار نگھداری محدودیت .20

 
 

 ھای فشار جو در نگھداری محدودیت

 ھای فشار کار با دستگاهمحدودیت .21

 

 ھای فشار جو کار با دستگاهمحدودیت

  سیگنال منتشر شده .22

 

 فرکانس رادیویی ارسالی از طریق دستگاه 

 

javascript:edit(27001)
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 مشخصات  7
 شرح    مشخصات   

 ولت جریان متناوب  240تا  100خطوط ولتاژ  الکتریکی  
 2A – 1Aجریان 
 تک فاز

RMS، 50/60 Hz 
 کنترل از راه دور اصلی  AAAباتری  2
 کنترل از راه دور ارتقاءیافتھ  AAباتری  2

 کنترل از راه دور بی سیم ھا و لوازم جانبیلیست کابل
 کابل برق جریان متناوب ویژه بیمارستان 

 (قابل قفل شدن/قابل جدا شدن)
 UVتابش  ارسال انرژی

2mW/cm 45 –3  

365 nm 

 UVتابش   UVAمنبع نوری ال ای دی 
365 nm 

  USB 2.0 ھای بیرونی رابط
  x 60 x 150 cm 60حداکثر  ابعاد فیزیکی

 ارتفاع)  xعرض   x(طول 
 کیلوگرم  48وزن خالص  وزن (بستھ بندی)

 کیلوگرم  120وزن ناخالص 
 عمر باتری کنترل از راه دور 

 (شرایط عادی کار)
 ساعت 18

FCC ID ھای کارکرد مربوط بھ  و فرکانس
 کنترل از راه دور و دانگل 

FCC ID: SXJ87027-TX (کنترل از راه دور اصلی) 
FCC ID: 2AVGK-KXLTX  (کنترل از راه دور ارتقاءیافتھ) 

2.405-2.475 GHz 
 کند.این سیستم تحت شرایط جوی (بدون تراکم) زیر کار می شرایط محیطی کار با دستگاه

 درجھ سانتیگراد 30تا + 15+ دمای محیط
 ، غیرمتراکم %80% تا 20 رطوبت نسبی

 mbar 1050تا  810 فشار جو 
این دستگاه بدون آسیب یا افت عملکرد، شرایط حمل و نقل و  نگھداری  شرایط حمل و نقل و

 کند.نگھداری را تحمل می
 درجھ سانتیگراد 60تا + 15- دمای محیط

 غیرمتراکم %، 80 % تا10 رطوبت نسبی
 mbar 1060تا  750 فشار جو 
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