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Giá lăn 

Hệ thống garô SmartPump® 

Hướng dẫn sử dụng 
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Giới thiệu 

Sổ tay Hướng dẫn sử dụng này là nguồn thông tin toàn diện nhất cho việc sử dụng sản phẩm của 

bạn. Sổ tay hướng dẫn này có thể được sử dụng bởi các giảng viên tại chức và các kỹ thuật viên 

trang thiết bị y sinh. Hãy giữ và tham khảo sổ tay hướng dẫn này trong suốt thời gian sử dụng 

sản phẩm. 

Quy ước 

Các quy ước sau đây được sử dụng trong sổ tay hướng dẫn này: 

▪ CẢNH BÁO nêu bật một vấn đề liên quan đến an toàn. LUÔN LUÔN tuân theo những 

thông tin này để ngăn ngừa thương tích cho bệnh nhân và/hoặc nhân viên y tế. 

▪ THẬN TRỌNG nêu bật vấn đề về độ tin cậy của sản phẩm. LUÔN LUÔN tuân thủ các 

thông tin này để tránh hư hại cho sản phẩm. 

▪ LƯU Ý bổ sung và/hoặc làm rõ thông tin quy trình. 

Thông tin liên hệ 

Để biết thêm thông tin, bao gồm thông tin an toàn hoặc đào tạo tại chức, hãy liên hệ với đại diện 

bán hàng của Stryker hoặc gọi cho dịch vụ khách hàng của Stryker theo số 1-800-253-3210. Nếu 

ở ngoài Hoa Kỳ, hãy liên hệ với công ty con Stryker gần nhất của bạn. 

Mô tả 

Giá lăn Stryker được thiết kế để lắp Máy bơm garô SmartPump của Stryker một cách an toàn. 

Giá đỡ này cho phép truy cập hiệu quả vào các điều khiển của máy bơm và di dời. 

Sử dụng với 

Phần này xác định các bộ phận cần thiết để sử dụng với thiết bị để có được sự kết hợp an toàn. 

Các thay đổi của bộ phận có thể xảy ra. 

 

CẢNH BÁO: NGUY CƠ LẬT ĐỔ - KHÔNG ĐƯỢC sử dụng giá lăn REF 5920-

013-000 với bất kỳ thiết bị nào khác, trừ khi có quy định khác. LUÔN LUÔN sử dụng 

giá lăn với máy bơm garô. Việc không tuân thủ có thể gây ra chấn thương cho bệnh 

nhân và/hoặc nhân viên y tế. 

 

MÔ TẢ REF 

Máy bơm garô một kênh của hệ thống garô 

SmartPump 

5920-010-000 

Máy bơm garô hai kênh của hệ thống garô 

SmartPump 

5920-011-000 
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An toàn của người sử dụng/bệnh nhân 

 CẢNH BÁO: 

▪ Trước khi sử dụng thiết bị này, hoặc bất kỳ bộ phận nào tương thích với thiết bị này, hãy đọc 

và hiểu rõ hướng dẫn sử dụng. Chú ý đặc biệt đến thông tin an toàn. Hãy làm quen với thiết 

bị trước khi sử dụng. 

▪ Khi nhận được lần đầu tiên, và trước mỗi lần sử dụng, hãy kiểm tra hư hỏng của từng bộ 

phận. KHÔNG ĐƯỢC sử dụng bất kỳ thiết bị nào nếu có hư hỏng. 

▪ Chỉ sử dụng thiết bị được Stryker phê duyệt, trừ khi có quy định khác. 

▪ KHÔNG ĐƯỢC sửa đổi, bảo dưỡng, hoặc sửa chữa bất kỳ thiết bị nào, trừ khi có quy định 

khác. Gọi cho dịch vụ khách hàng của Stryker. Xem phần Thông tin liên hệ. 

▪ Chỉ những cá nhân được đào tạo và có kinh nghiệm trong việc bảo trì phụ kiện thiết bị y tế 

có thể tái sử dụng này mới được lắp ráp và bảo dưỡng thiết bị này. 

Tính năng 

 

A Giỏ tiện ích 

B Tổ hợp cột 

C Núm điều chỉnh chiều cao 

D Kẹp giỏ (2) 

E Cuộn dây nguồn có kẹp 
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F Bánh xe có khóa (5) 

G Bệ 

H Tuốc nơ vít 

I Cờ lê 

 

Định nghĩa 

Các biểu tượng nằm trên thiết bị và/hoặc ghi nhãn được định nghĩa trong phần này hoặc trong 

Biểu đồ Định nghĩa Biểu tượng. Xem Biểu đồ Định nghĩa Biểu tượng được cung cấp cùng với 

thiết bị. 

BIỂU TƯỢNG ĐỊNH NGHĨA 

 

Để siết chặt núm điều chỉnh chiều cao và khóa vị trí cột 

 

Để nới lỏng núm điều chỉnh chiều cao và mở khóa vị trí cột 

 

Dấu hiệu cảnh báo chung 

 

 

THẬN TRỌNG: Giá lăn có tải phải quay trở lại vị trí 

thẳng đứng khi nghiêng 10 độ. Đọc hướng dẫn sử dụng đi 

kèm với giá lăn. 
 

 

Hướng dẫn lắp ráp 

LƯU Ý: 

▪ Tham khảo các hình minh hoạ và các bước hướng dẫn tương ứng. 

▪ Hãy chắc chắn rằng các bộ phận sau đây được bao gồm trước khi lắp ráp giá lăn: (1) giỏ tiện 

ích, (2) kẹp giỏ, (1) cuộn dây nguồn có kẹp, (1) tổ hợp cột, (1) bệ, (1) tuốc nơ vít và (1) cờ 

lê. Nếu bất kỳ bộ phận nào bị thiếu, hãy gọi cho dịch vụ khách hàng của Stryker. Xem phần 

Thông tin liên hệ. 

BƯỚC HƯỚNG DẪN 

 
Tháo vít nắp đầu lục giác, vòng đệm khóa, và vòng đệm phẳng ra khỏi tổ hợp cột. Sử 

dụng cờ lê nếu cần. 

 
Gắn chặt bệ vào cột bằng cách sử dụng vòng đệm phẳng, vòng đệm khóa, và vít nắp 

đầu lục giác. Sử dụng cờ lê để siết chặt vít nắp đầu lục giác. 

LƯU Ý: Đảm bảo rằng vòng đệm phẳng nằm dựa vào bệ và vòng đệm khóa nằm giữa 
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vòng đệm phẳng và vít nắp đầu lục giác. 

 
Lắp và đặt từng kẹp giỏ trên giỏ tiện ích. Đặt tổ hợp cột và bệ vào vị trí thẳng đứng. 

Tháo núm điều chỉnh chiều cao. Lắp giỏ tiện ích và cuộn dây nguồn với kẹp vào tổ hợp 

cột. 

 
Lắp núm điều chỉnh chiều cao. Đặt giỏ tiện ích và cuộn dây nguồn vào tổ hợp cột theo 

yêu cầu. 

LƯU Ý: Hãy chắc chắn rằng giỏ tiện ích không cản trở các nhãn trên tổ hợp cột. 

Sử dụng tuốc nơ vít để siết chặt tất cả vít máy đầu nón cụt để cố định các kẹp giỏ và 

kẹp cuộn dây vào tổ hợp cột. 

 

Kiểm tra và bảo trì 

Xem hướng dẫn sử dụng được cung cấp với Máy bơm Garô SmartPump. 

Vệ sinh 

Xem hướng dẫn sử dụng được cung cấp với Máy bơm Garô SmartPump. 

Bảo quản và xử lý 

Xem hướng dẫn sử dụng được cung cấp với Máy bơm Garô SmartPump. 

Thải bỏ/Tái chế 

Xem hướng dẫn sử dụng được cung cấp với Máy bơm Garô SmartPump. 

Khắc phục sự cố 

Xem hướng dẫn sử dụng được cung cấp với Máy bơm Garô SmartPump. 

Thông số kỹ thuật 

Mô hình: Giá lăn SmartPump 

REF: 5920-013-000 

Khối lượng: 11.2 kg [24.8 lb]; không có thiết bị nào;  

4.5 kg [10 lb]; đối trọng của bệ 

Kích thước  Chiều cao: 1.4 m [4.75 ft]; vị trí cao nhất;  

1.1 m [3.8 ft]; vị trí thấp nhất 

      Đường kính bệ: 0.5 m [1.75 ft] 

Giới hạn trọng lượng của giỏ tiện 

ích: 

2.3 kg [5 lb] 
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Hướng dẫn lắp ráp (tiếp tục) 
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Hướng dẫn lắp ráp 
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Hướng dẫn lắp ráp (tiếp tục) 

 

 


