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 الرنگوسکوپ راهنمای کاربری دستگاه

 

شت استان اصفهان  معاونت بهدا

 الرنگوسکوپ:

اسر کِ تِ طَر  یکی از ٍسایل اساسی ٍ کلیذی در اًجام هؼایٌاذ ٍ اػوال جراحیْای حَزُ گَش ٍ حلق ٍ تیٌی الرًگَسکَج

ّای ًاحیِ  ّای ًاحیِ گلَ ٍ حٌجرُ تِ کار هی رٍد. از الرًگَسکَج ترای هؼایٌاذ ٍ جراحی خاص ترای هؼایٌاذ ٍ جراحی

 . ّوچٌیي فَاصل تیي آًْا اسسفادُ هی شَدحٌجرُ، گلَ، زارّای صَزی ٍ 

دسسگاُ ّای  دسسِ هٌثغ اًرشی قرار دارد کِ درالرًگَسکَج از دٍ قسور اصلی دسسِ ٍ زیغِ زشکیل هی شَد. در قسور 

زیغِ اسسفادُ هٌثغ ًَر تر رٍی  اًرشی در قسور دسسِ ترای ّای قاتل شارش اسر. تِ صَرذ تازری ّای ًیکل ٍ یا تازریاهرٍزی 

یک الهح ًَری کَچک ًیس تر فراّن هی کٌذ.  ّای ًاحیِ گلَ ٍ حٌجرُ را کِ ًَر هَرد ًیاز ترای هؼایٌاذ ٍ یا جراحی هی شَد

قرار دارد، یک هسیر فیثر ًَری ظریف از الهح تِ رٍی آى ّا  ارد. الرًگَسکَج ّایی کِ الهح تررٍی دسسِ یا زیغِ قرار د

غِ درٍى دّاى هَرد ًظر قرار گرفر، الهح رٍشي هی شَد. زیالرًگَسکَج در ًاحیِ  کِزیغِ کشیذُ شذُ اسر. ٌّگاهی اًسْای 

یا تِ  ًَع ًَر زیغِ ّا ًیس هؼوَالً اًسْای زیغِ زا رسیذى تِ حٌجرُ را هشاّذُ کٌذ.خسشک هی زَاًذ حرکر  قرار دادُ هی شَد ٍ

اًذازُ  زیغِ الرًگَسکَج .ػرضِ شذُ اًذ ٍ طراحی ّای اهرٍزی اخسیک در دسسگاٍُ یا زًَى فایثرالهح هؼوَلی خالء  صَرذ

تِ ّوراُ یک هخسلف زیغِ  ر اسر. در اکثر هَاقغ اًذازُ ّایهسفاٍزی دارد کِ ترای افراد تالغ، کَدکاى ٍ ًَزاداى قاتل زغییّای 

  دسسِ در یک هجوَػِ ػرضِ هی شَد.
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 الرنگوسکوپ راهنمای کاربری دستگاه

 

شت استان اصفهان  معاونت بهدا

 تمیز کردن دستگاه:

-Semi) در ردُ ٍسایل ًیوِ تحراًی جکِ زیغِ ّای الرًگَسکَیی از آًجاخس از ّر تار اسسفادُ، دسسگاُ را زویس کٌیذ. 

Critical) ٍ حذاقل تِ گٌذزدایی در سطح تاال طثقِ تٌذی هی شًَذ (High Levl Disinfection)  ا خس ایي زیغِ ّ ،دارًذًیاز

سدس تا آب اسسریل یا الکل آتکشی ٍ  ،گٌذزداییّای گٌذزدایی کٌٌذُ در سطح تاال  تا هحلَل ،از زویس شذى تا هادُ شَیٌذُ

 . ظرف هخصَص ًگْذاری شًَذ در خشک شذُ ٍ

 نکات قابل توجه:

اگر تؼذ از زویس کردى دسسگاُ ٍ ازصال هجذد زیغِ تِ دسسِ، الرًگَسکَج هشکل داشر ٍ ّیچ ًَری هشاّذُ ًوی شَد هوکي 

 :اسر تِ دالیل زیر تاشذ

 الهح تِ درسسی در جای خَد قرار ًگرفسِ تاشذ .1

 تازری دسسگاُ زوام شذُ اسر. .2

 کرٍم رٍی زیغِ کٌذُ شذُ اسر. .3

جْر رفغ ػیة دسسگاُ از تازری ّای جذیذ اسسفادُ کٌیذ ٍ یا الهح دسسگاُ را زؼَیض ًواییذ. در صَرزی کِ الرًگَسکَج 

 ٌَّز کار ًوی کٌذ، هسیر الکسریکی تایذ تررسی شَد. 

 

 

 استان اصفهان بهداشت تجهیزات گروه توسعه شبکه مرکزواحد 


