طریقه استفاده از دستگاه فتوتراپی خانگی مدل 027
دستگاه را از کیف آن خارج نمایید.

پایه ها را به آرامی باز نموده تا قفل شود.

سیم برق را به دستگاه وصل کرده دو شاخه را به پریز بزنید.
را فشار دهید تا نمایشگر روشن شود.

کلید

نمایشگر سمت چپ طول عمر المپها و نمایشگر سمت راست مدت زمان نور درمانی
را نشان میدهد.

توسط کلیدهای

کلید

مدت زمان نور درمانی را تنظیم نمایید.

را فشار دهید تا المپها روشن شود.

هنگام قرار دادن نوزاد در زیر دستگاه حتما توسط چشم بند ،چشم نوزاد را

محافظتنمایید.

اگر در حین نور درمانی احتیاج به بازرسی نوزاد داشتید ،کلید

را فشار دهید

تا المپها خاموش شود .در این حالت مابقی زمان نور درمانی متوقف شده وبا لمس
دوباره کلید

المپها روشن شده و زمان سنج نور درمانی فعال میشود.

زمان سنج نوردرمانی و زمان سنج عمر المپ به صورت معکوس عمل میکند.

رقم اول زمان سنج نور درمانی به منزله  0ا دقیقه میباشد و رقم بعدی ساعت را

نشان می دهد.

 0ا دقیقه پس از زمان تعیین شده نوردرمانی ،المپها خاموش شده و هشدار صوتی

فعال می شود.

در این حالت دستگاه را با کلید
ببندید.

خاموش کرده و پایههای آن را به آرامی

هشدار

هیچگاه دستگاه را در معرض یا مجاورت گازهای قابل اشتعال و یا داروها و مواد
تزریقی قرار ندهید.

اندازه گیری مرتب دمای بدن نوزاد الزامی است.

از نگاه کردن مستقیم به نور دستگاه فتوتراپی اجتناب نمایید.

در هنگامیکه دستگاه روشن است آنرا حرکت ندهید ،یا حداقل  0ا دقیقه قبل از
حرکت دادن آن ،دستگاه را خاموش نمایید.

هیچگاه دستگاه را در مجاورت وسائل گرمایشی یا برودتی و یا تابش مستقیم نور
خورشید قرارندهید.

استفاده از شورت و چشم بند هنگام نوردرمانی توصیه میشود.

از فشار آوردن روی دستگاه هنگامی که پایههای آن باز است اجتناب کنید.
از فشار آوردن اجسام نوک تیز روی پنل(صفحه کلید) اجتناب کنید.

