
معلومات هامة الستخدام أنمظة ِمبعاد THOMPSON وحاويات األدوات

ترىج قراءة التايل قبل االستخدام
قد يؤدي عدم اتباع هذه التعلميات إىل جعل اجلهاز غري قابل لالستخدام وقد يؤدي إىل إلغاء اتفاقيات الضامن أو اخلدمة.

الوصف:
إن ِمبعاد Thompson هو جهاز قابل إلعادة االستخدام مممص لتوفري الوصول والتعرض ملجموعة متنوعة من العمليات اجلراحية. مت تصممي ِمبعاد Thompson مع مكونات اإلطار القابلة لالستبدال، وامللحقات، والّنْصالت 

لتلبية مجموعة متنوعة من معليات ترشحي املريض وإجراءاهتا. 
النطاق: 

 .Thompson Surgical Instruments, Inc. توفر تعلميات االستخدام هذه معلومات موصی بھا لتنظیف وتعقیم أنمظة اِملبعاد وامللحقات اجلراحية القابلة إلعادة االستخدام* اليت یمت تصنیعھا و/أو توزیعھا من قبل رشکة
راجع دامئا موقعنا اإللکرتوين، www.thompsonsurgical.com، من أجل التنقيح األخري لتعلميات االستخدام هذه.

*امللحقات تشري إىل مكونات نظام اِملبعاد التابع لنا مثل اُملهايائت، ومفاتيح الربط، وحاويات األدوات، اخل. هذا ال يشري إىل منتجات اإلضاءة، أمكام السيليكون، أو مشبك حديدي من نوع Adjustable Height التابعني لنا.
االستخدام املقصود: 

إن ِمبعاد Thompson ُمعد لالستخدام أثناء العمليات اجلراحية من أجل توفري الوصول والتعرض اجلراحيني. 
 يمت توفري أنمظة اِملبعاد وامللحقات من Thompson غري معقمة. 

 .Thompson Surgical Instruments, Inc. هتدف تعلميات االستخدام هذه إىل مساعدة موظيف الرعاية الصحية يف ممارسات املناولة اآلمنة، وإعادة املعاجلة الفعالة، وصيانة مجيع أنمظة اِملبعاد وعوائل امللحقات من رشكة
جيب حفص مجيع األدوات وتنظيفها وتعقميها قبل لك استخدام.

موانع االستخدام:
ال يشء معروف

القيود املفروضة عىل إعادة املعاجلة:
إن تكرار املعاجلة، وفقا للتعلميات يف تعلميات االستخدام هذه، له تأثري ضئيل عىل العمر االفرتايض لألداة. سيمت تدوين أي قيود عىل دورات إعادة املعاجلة يف تعلميات االستخدام هذه.

حتذيرات واحتياطات:
PPE (معدات امحلاية الخشصية): جيب ارتداءها، حسب بروتوكول املستشىف الفردي، عند مناولة أو العمل مع أدوات ملوثة (أو اليت ُحيمتل أن تكون ملوثة).

 .(CJD) أو أولئك املشتبه يف محلهم ملرض كروتزفيلد جاكوب ،(CJD) (مرض كروتزفيلد جاكوب): جتاهل أو مق بتدمري األدوات يف اتصال أو متعرضة لملرىض الذين يعانون من مرض كروتزفيلد جاكوب CJD
(رشكة Thompson Surgical ال تدمع وال توفر أي تعلميات مت التصديق علهيا إلستبعاد خطر التلوث املتبادل.)

جيب أن يكون املهنيون الطبيون عىل دراية جبميع مطبوعات الدمع وأرشطة الفيديو اخلاصة باملنتج لتنفيذ إجراءات مع هذا اجلهاز قبل االستخدام.   .1
العديد من املتغريات مثل ترشحي املريض، عمل األمراض، والتقنيات اجلراحية قد تؤثر عىل نتيجة اإلجراء. تقع مسؤولية اختيار املريض واملنتج واالجراء عىل عاتق األخصايئ الطيب.  .2

ال تفرط يف االبعاد. استخدم قدر ما هو رضوري من االبعاد لتوفري التعرض والوصول املناسبني.   .3
مق بإرخاء اِملبعاد بشلك دوري لضامن تدفق الدم بشلك حصيح.  .4

جتنب الضغط عىل جسم املريض مبكونات اإلطار ملنع تلف األعصاب. انظر دالئل املستخدم لإلعدادات واملكونات املناسبة لتلبية خمتلف ترشحيات املريض.  .5
اإلطار اُملثبت عىل الطاولة مينع معظم اُملبِعدات من التحرك عالقة حبركة املريض. توخ احلذر عند حتريك املريض أثناء استخدام اِملبعاد.  .6

ال تقم بتحريك٬ أو إبعاد٬ أو تعديل الن�ْصالت أو مكونات اإلطار عند تكون الن�ْصالت مثبتة عىل العمود الفقري باستخدام دبابيس.  .7
إذا كنت تستخدم دبابيس مع الن�صالت، تأكد من أن الهناية البعيدة للدبوس واخليط مرتبطان دامئا يف العمود الفقري ملنع تشكيل أطراف حادة غري متوقعة. دبابيس اللقم النصلية غري خمصصة لإلهلاء.   .8

يمت توفري املنتجات غري معقمة وجيب تنظيفها وتعقميها قبل لك استخدام.   .9
االستخدام املتكرر العادي له تأثري ضئيل عىل هذه األدوات. مق بتحديد هناية العمر االفرتايض من خالل التلف والرضر بسبب االستخدام.   .10

جيب حفص املنتج قبل لك استخدام وفق تعلميات االستخدام هذه. ال تستخدم املنتجات اليت تظهر عالمات التلف مثل التشقق٬ أو االعوجاج٬ أو احلواف احلادة.    .11
حتقق من استقرار قضبان طاولة غرفة العمليات أو مهايائت القضبان/امللحقات قبل تركيب مبعاد Thompson عىل الطاولة. ال تقم برتكيبه عىل الطاولة إال إذا متكنت من تأمني، قضبان غري متحركة وال تستخدمه إذا بدت احلركة واحضة.   .12

إن منتجات ِمْبعاد Thompson معدة فقط لالستخدام مع غريها من منتجات ِمْبعاد Thompson األخرى ما مل يمت حتديد خالف ذلك من قبل الرشكة املصنعة، مثل من خالل تقدمي مقابض املهايئ املضاد وغريها من املنتجات.   .13
إن استخدام ِمْبعاد Thompson ألي غرض آخر غري ما هو موحض هنا ويف دليل املستخدم للجهاز املرتبط به، قد يسبب تلف أو فشل اجلهاز الذي ميكن أن يؤدي إىل إصابة خطرية لملريض أو الوفاة.   .14

يقيد القانون الفدرايل األمرييك بيع هذا اجلهاز إىل طبيب أو بناء عىل طلب منه.   .15
لقم الاكمشات النصلية قد تضغط عىل املريض. جيب أن يقوم املستخدم بتقيمي احلاجة إىل استخدام الرمس الكهربايئ احلر (electromyogram) ملراقبة األحداث مثل ضغط الاكمشات عىل األعصاب خارج املجال املريئ.   .16

األشياء اليت جيب فعلها واألشياء اليت ال جيب فعلها
األشياء اليت جيب فعلها

استخدم ُفرش النايلون النامعة فقط
استخدم مواد كمييائية حمايدة (7) أو ذات درجة محوضة منخفضة
استخدم مادة تحشمي األداة قابلة للذوبان يف املاء قبل لك تعقمي

مق بتنظيف قبيل لألدوات قبل التعقمي
مق بتجفيف األدوات قبل التخزين

امحي األدوات عند التخزين
احفص األدوات من وجود تلف

استخدم ماء مقطر عند نقع األدوات

األشياء اليت ال جيب فعلها
استخدام ُفرش/ لبادات معدنية ساجحة

استخدام مواد كمييائية ذات درجة محوضة (> 9)
استخدام مادة تحشمي من السيليكون أو زيت معدين

تعقمي بدون تنظيف قبيل أويل
ختزين األدوات مبللة أو نصف جافة

ختزين األدوات بدون محاية / مكدسة 
استخدام أدوات تالفة / مشكوك فهيا

استخدام حملول ميحل عند نقع األدوات
العنوان التوضيحي للرمز:

EC Repالرشكة املصنعة
عالمة مطابقة اجلودة 

غري معقمال جيب إعادة االستخدامخماطر بيولوجيةحتذيرات / احتياطاتاألوروبية
حافظ هيلع جاًفا / امحيه 

من الرطوبة
 ال تستخدمه إذا اكنت احلزمة 

تالفة / منقوصة

ُيتبع عىل اخللف...

Thompson ِمْبعاد
معلومات هامة الستخدام أنمظة ِمبعاد THOMPSON وحاويات األدوات 

:(.Infinite Height ترىج املالحظة، هذا ال يمشل املشبك احلديدي من نوع .Adjustable Height ال تمشل منتجات اإلضاءة، ُمك السيليكون، أو مشبك حديدي متقطع من نوع)
هتدف تعلميات االستخدام هذه إىل مساعدة موظيف الرعاية الصحية يف ممارسات املناولة اآلمنة، وإعادة املعاجلة الفعالة، وصيانة مجيع أنمظة اِملبعاد وعوائل امللحقات من رشكة 

 .Thompson Surgical Instruments, Inc. 
يمت حتديد هناية العمر االفرتايض لالستخدام اخلاص باألدوات اجلراحية املعدنية عادة عن طريق التلف والرضر بسبب االستخدام اجلرايح املقصود. اكفة منتجات اكمشات طومسون وملحقاهتا خالية من مادة الالتكس.

7543-227 (800) (داخل الواليات املتحدة األمريكية) اهلاتف:  
0177-922 (231) 1+ (خارج الواليات األمريكية املتحدة)   

+1 (231) 922-0174 0297فاكس:  

Thompson Surgical Instruments, Inc. 
 10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City,  Michigan 49684 

*مق باالشارة إىل رمق رخصة البضاعة العائدة 
( # RMA) عىل حشنات العائدات* 
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تعلميات املعاجلة / إعادة املعاجلة اخلاصة بأنمظة مبعاد THOMPSON وحاويات األدوات
:(.Infinite Height ترىج املالحظة، هذا ال يمشل املشبك احلديدي من نوع .Adjustable Height ال تمشل منتجات اإلضاءة، ُمك السيليكون، أو مشبك حديدي متقطع من نوع)

جيب عىل املستشىف التأكد من تنفيذ العمليات باستخدام املعدات واملواد املناسبة واملوظفني املدربني. ينبيغ تقيمي أي احنرافات عن تعلميات االستخدام هذه من أجل حتقيق الفعالية لتجنب العواقب السلبية احملمتلة.
التنظيف

 تتوقف إعادة املعاجلة املالمئة عىل ُمشولية التنظيف. للتأكد من إعادة املعاجلة املقبولة٬ ال ُتباعد بني اخلطوات أدناه. مق بتنظيف األدوات يف أقرب وقت معيل معقول، أو يف غضون 30 دقيقة عىل األقل بعد 
االستخدام. حافظ عىل األدوات رطبة ومغطاة / ملفوفة حىت نقلها إىل نقطة االستخدام. ال تحمس لملياه املاحلة أو الدم أو أي بقايا عضوية أخرى بأن جتف عىل األدوات.

نقطة االستخدام / تعلميات التنظيف القبيل:
1. فك أو ترخية األدوات أو فتح أقفاهلا حيمثا أمكن، دون استخدام األدوات. (مثًال: مفك برايغ)

2. مق بشطف / غسل األدوات حتت ماء جاٍر بارد أو داف.
3. إزالة الرتبة الزائدة أثناء الشطف، باستخدام فرشاة غري اكشطة / مقاش.

مالحظة: ال تغمر متاما اَملقِبض املركزي األسود للذراع املفصيل أثناء التنظيف. تأكد من كون اَملقِبض مشدود أثناء التنظيف ولكن مرختية بالاكمل أثناء التعقمي. ال يحمس بالتنظيف اليدوي للذراع املفصيل.
التنظيف اليدوي:

1.  مق بنقع األدوات يف حملول أنزميي مهيأ ملدة 20 دقيقة، مكا هو مبني أدناه يف اجلدول أ.
2.  مق بفرك مجيع األسطح بلطف، مبا يف ذلك الشقوق واملناطق اليت يصعب الوصول إلهيا بواسطة 

فرشاة نايلون نامعة.
3.  مق بإزالة / شطف األدوات حتت املاء ملدة 3 دقائق - ومق بغسل املناطق اليت يصعب الوصول إلهيا 

بشلك شامل وشديد.
4.  مق بغمر األدوات يف املنظف املهيأ لوحدة املوجات فوق الصوتية ملدة 10 دقيقة يف 45-50 كيلوهرتز.

5.  مق بشطف األدوات يف املاء املنىق / املقطر ملدة 3 دقائق، أو حىت ال يبىق أي تلوث مريئ.
6.  كرر خطوات الصوتنة والشطف أعاله.

7.  مق بتجفيف األدوات باستخدام قطعة مقاش نظيفة وخالية من الوبر و/أو هواء مضغوط إلزالة الرطوبة 
من الشقوق واملناطق اليت يصعب الوصول إلهيا.

8.  كرر ذلك إذا اكن رضوريا.

التنظيف اآليل:
مق بشطف األدوات مع ماء الصنبور البارد ملدة 2 دقيقة، وتأكد من إزالة التلوث املريئ.   .1

مق بفرك األدوات بواسطة فرشاة نامعة، حسب الرضورة.   .2
مق بتحميل األدوات يف الغسالة اآللية / املطهر يف أوضاع مرختية بالاكمل وممددة لتحقيق أقىص    .3

قدر من تعرض السطح.
مق بتشغیل الغسالة وفقا لدورة التنظیف اليت مت التحقق منھا قبل رشكة Thompson املوحضة    .4

أدناه يف اجلدول ب.
حتقق من األدوات للتأكد من عدم وجود تلوث مريئ بعد الدورة اآللية. يف حالة وجود تراب٬ أعد    .5

معلية التنظيف.  ال تواصل إعادة معاجلة أداة متخسة.

منظف/ تركزياحلرارةالوقت (دقيقة)مرحلة
غري قابل للتطبيقماء صنبور بارد02:00غسل قبيل

  ® Enzol من   J&J      ماء صنبور ساخن01:00غسل أنزميي
(1 أوقية / جالون - 7.5 غرام / لرت)

 66 درجة موئية 02:00غسل 1
(151 درجة فرهنايت)       (نقطة الضبط)

  Steris   من Renu-Klenz™  
(1/4 أوقية / جالون - 1.9 غرام / لرت)  

غري قابل للتطبيقماء صنبور ساخن00:15شفط 1

 00:10 شطف مباء منىق
(عدم إعادة الدوران)

 66 درجة موئية 
غري قابل للتطبيق(151 درجة فرهنايت)

 115.5 درجة موئية07:00التجفيف
غري قابل للتطبيق (240 درجة فرهنايت)

التعقمي
إعداد األدوات للتعقمي عن طريق ترخية وفتح وتفكيك مجيع اآلليات املتحركة أو األجزاء القابلة للرفع حيمثا أمكن دون استخدام األدوات.   .1

مالحظة: ميكن تعقمي مجيع مشابك Elite مع مقبض الشد العلوي والفك يف أي موضع.  
مق برتتيب األدوات يف األدراج املخصصة لألدوات للتأكد من أن التعقمي ميكن أن خيرتق مجيع األسطح.   .2

مق بلف األدوات أو درج األداة يف لفة من 2 طبقات ذات 1-طية من البويل بروبلني، وذلك باستخدام تقنيات اللف املتتالية.   .3
مق بوضع األدوات امللفوفة يف املعق�م، بعد التصديق عىل املعملات مكا هو مبني أدناه.   .4

مت التصديق عىل معملات Prevacuum للتعقمي بالبخار
Prevacuum :نوع املعّقم
نبضات الهتيئة األولية: 4

درجة احلرارة: 132 درجة موئية (270 درجة فرهنايت)
وقت التعرض: 4 دقائق

وقت التجفيف: 30 دقيقة*

مت التصديق عىل معملات Gravity للتعقمي بالبخار
Gravity :نوع املعّقم

درجة احلرارة: 121 درجة موئية (250 درجة فرهنايت)
وقت التعرض: 30 دقيقة

وقت التجفيف: 30 دقيقة*

* مت التصديق عىل أوقات التجفيف باستخدام مرحلة الباب املفتوح ملدة 15 دقيقة ومرحلة التربيد ملدة 30 دقيقة.
الدوراتالوقت األدىن للتجفيفوقت التعرضدرجة حرارة الدورةالدورةالطريقةاملنتج

Thompson البخارِمْبعادPrevacuum(270 درجة فرهنايت) غري حمدود30 دقيقة4 دقائق132 درجة موئية
Thompson البخارِمْبعادGravity(250 درجة فرهنايت) غري حمدود30 دقيقة30 دقيقة121 درجة موئية

الفحص، التحشمي، واالختبار
مق بفحص األدوات بعناية للتأكد من إزالة لك تلوث مريئ. مق بإعادة مجتيع األدوات٬ مكا هو رضوري٬ الختبار وظيفة األداة.   .1

 (.Ruhof من Surgislip® مثل) .مق بزتييت مجيع اآلليات املتحركة عىل األدوات مع منتج قابل لالخرتاق بالبخار٬ وقابل للذوبان يف املاء بعد لك دورة تنظيف  .2
مق باختبار أداء األجزاء املتحركة للتأكد من تشغيل سلس / حركة غري مأهولة.  .3

· ال تستخدم أي أدوات تظهر تالفة أو مكسورة (متصدعة، أو معوجة، غري شغالة، أو ُمَبّدلة).
· مق بتحشمي األدوات املفصلية بعد لك دورة التنظيف.

التخزين واالستخدام
إذا تعرضت سالمة احلزمة للخطر أو اشتبه هبا، كرر تعلميات املعاجلة / إعادة املعاجلة.

التخزين: مق بتخزين األدوات املعقمة واملعبأة يف منطقة وصول حمدود ذات هتوية جيدة٬ ومحمية من امللوثات٬ وجافة.
االستخدام: مق بفحص التعقمي اخلاص بتعبئة األداة حبذر قبل االستخدام، وتأكد من أنه مت احلفاظ عىل سالمة احلزمة.

عائدات املعدات: مسؤوليات املستشىف
جيب أن تمت إعادة معاجلة مجيع املعدات املستعارة والتجريبية العائدة بشلك اكمل قبل الحشن إىل رشكة Thompson Surgical Instruments, Inc.  (  East Cherry Bend Road, Traverse City, MI 49684 10341 ). جيب أن 

يشري املستشىف إىل نوع التنظيف / التعقمي اخلاص باألدوات عىل تعبئة العائد. جيب اإلشارة إىل رمق الـ RMA (ترخيص البضاعة العائدة) عىل اجلهة اخلارجية للحزمة.
مق مبنع الرضر باملعدات العائدة:

· مق دامئا بوضع األجزاء يف حامالت / مساحات خمصصة عند استخدام حاويات أدوات منمظة.
· ال تقم أبدا بحشن املشابك احلديدية من نوع Elite II / املشابك احلديدية من نوع Infinite Height / املشابك احلديدية من نوع Power داخل حويات األدوات؛ جيب أن حتزم بشلك منفصل.

الضامن اخلاص باملنتج
متنح رشكة  .Thompson Surgical Instruments, Inc مضانا عىل خلو مجيع األدوات من العيوب يف املواد أو التصنيع ملدة 10 سنوات*. يعترب الضامن باطال إذا اكن فشل املنتج ناجت عن البىل والمتزق العادي من استخدام 

األداة، أو حادث، أو سوء استخدام، أو سوء التطبيق، أو اإلمهال، أو إذا اكن املنتج قد ترضر، أو استبدل، أو مت إصالحه خارج منشأة Thompson Surgical. يعترب الضامن باطال إذا مت رشاءه من مزود / موزع غري مرخص.
ترىج مالحظة أن َنْصالت األملنيوم حساسة ملستويات امحلوضة العالية واملنخفضة. يرىج اتباع تعلميات التنظيف والتعقمي بالضبط. عدم القيام بذلك قد يسبب تلطيخ َنْصلة األلومنيوم، أو التآلك، أو غريه من الصدأ 

وسوف يبطل مضان الن�صلة.
نصالت Malleable و    Cobra  محتل مضان ملدة 2-سنة ضد العيوب يف لك من املواد والتصنيع.  امتامات الّنصالت ال محتل الضامن. يرىج استبدال نصالت Cobra بعد 2 سنوات من االستخدام اجلرايح أو    *  

200 استخدامات إذا حدث هذا أوال لتجنب الكرس أو التشقق املمكنني بأطراف نصلة Cobra. أربطة الورك محتل مضان ملدة 1-سنة ضد العيوب يف لك من املواد والتصنيع. يرىج استبدال أربطة الورك بعد 10 
دورات إعادة املعاجلة لتجنب االنكسار املمكن.  (منتجات االضاءة: منتجات Xenon محتل مضان ملدة 60-يوم؛ منتجات LED محتل مضان ملدة 1-سنة.) 

برناجم وسياسة التجديد
قد يمت إرسال ِمْبعاد Thompson اخلاص بك إلينا وجتديده ليصبح جبودة اجلديد. تكون مجموعات مستعارة جمانية متوفرة أثناء جتديد معداتك. تنطبق بعض القيود. أي جتديدات خارج منشأتنا سوف تبطل 

الضامن. يرىج االتصال مبدير حسابك عىل الرمق 7543-227-800- 1، أو زيارة موقعنا عىل االنرتنت www.thompsonsurgical.com للحصول عىل التفاصيل.

الوزن اللكي لألدوات امللفوفة أو الدرج قد ال يتجاوز 11.4 جكم 
(25 رطال). زيادة الوزن، بعد التعقمي جيب أن ال تتجاوز ٪3 من 

11.4 جكم (25 رطال). 

مواد التنظيف املستخدمة يف التصديق عىل التنظيف اليدوي (ُمهيئة وفقا لتوصيات الرشكة املصنعة):
·  ®Enzol من Johnson & Johnson (1 أوقية / جالون - 7.5 غرام / لرت، وذلك باستخدام ماء الصنبور دافئ)

·  منظف ®ValSure احملايد (1/4 أوقية / جالون - 1.9 غرام / لرت، وذلك باستخدام ماء الصنبور دافئ يف وحدة 
املوجات فوق الصوتية)

الشطف الهنايئ املستخدم يف التصديق عىل التنظيف اليدوي:
(RO/DI) التناحض العكيس / املاء مزنوع األيونات

اجلدول أ: التنظيف اليدوي

اجلدول ب: التنظيف اآليل
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