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Thông tin quan trọng 

Các từ CẢNH BÁO, THẬN TRỌNG và LƯU Ý có ý nghĩa đặc biệt và cần phải được xem xét. 

CANH BÁO: Việc bất chấp thông tin CẢNH BÁO có thể ảnh hưởng đến sự an toàn bệnh 

nhân và/hoặc nhân viên y tế và có thể dẫn đến thương tích. 

THẬN TRỌNG: Việc bất chấp thông tin CẢNH BÁO có thể ảnh hưởng đến độ khả dụng 

của sản phẩm và có thể khiến sản phẩm bị hỏng. 

LƯU Ý: Thông tin LƯU Ý bổ sung và/hoặc làm sáng tỏ thông tin về quy trình. 

 

Hình tam giác với dấu chấm than cảnh báo chuyên gia chăm sóc sức khoẻ 

đọc và hiểu các hướng dẫn đi kèm, đặc biệt là thông tin về vận hành, bảo 

trì và an toàn. 

 

Chỉ dẫn sử dụng 

Xe đẩy Sonopet của Stryker được thiết kể để bảo quản và vận chuyển  bảng điều khiển hệ thống 

phẫu thuật siêu âm Sonopet, bàn đạp chân và các phụ kiện hệ thống khác nhau. Không sử dụng 

xe đẩy vì bất kỳ mục đích nào khác. 

Chống chỉ định 

Không áp dụng. 

Sử dụng với 

Xe đẩy được sử dụng với Hệ thống phẫu thuật siêu âm Sonopet. 

An toàn cho bệnh nhân/người sử dụng* 

 

CẢNH BÁO: 

 

• Chỉ những chuyên gia y tế được đào tạo và có kinh nghiệm trong việc sử dụng thiết bị y tế 

này mới được vận hành thiết bị này. Trước khi sử dụng thiết bị này, hoặc bất kỳ bộ phận nào 

tương thích với thiết bị này, hãy đọc và hiểu rõ các hướng dẫn sử dụng. Chú ý đặc biệt đến 

thông tin CẢNH BÁO. Hãy làm quen với các bộ phận của hệ thống trước khi sử dụng. 

• Ngay khi nhận và trước mỗi lần sử dụng, kiểm tra từng bộ phận xem có hư hỏng hay không. 

Xem phần Bảo trì định kỳ để biết các tiêu chí kiểm tra. KHÔNG sử dụng bất cứ bộ phận nào 

nếu thấy hỏng. 

*  Nếu cần thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện bán hàng hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng của 

Stryker qua số 1-800-253-321. Nếu ở ngoài Hoa Kỳ, hãy liên hệ với công ty con của Stryker gần nhất. 
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Đặc điểm 

 

A Giá gắn bàn điều khiển 

B Hộc đựng dây 

C Chìa vặn đầu lục giác 

D Ốc vít đầu lục giác 

E Gioăng/vòng đệm 

F Gioăng hãm 

G Khóa bánh xe 

H Ngăn kéo 

I  Hộc đựng hộp nhỏ 

 

Định nghĩa biểu tượng 

Các biểu tượng này ở trên thiết bị và/hoặc trên dẫn  được định nghĩa như sau: 

 

Chỉ người lớn mới được di chuyển thiết bị này. 
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Tác dụng lực đẩy theo chiều hẹp. 

 

Không tác dụng lực trên đỉnh – luôn đẩy ở gần giữa. 

 

Đẩy, không kéo 

 

Hướng dẫn 

Để khóa và mở khóa bánh xe (Hình 1) 

CẢNH BÁO: LUÔN LUÔN khóa bánh xe khi xe đậu một chỗ. Mở khóa bánh xe 

trước khi di chuyển xe. 

Nhấn khóa bánh xe xuống để đảm bảo bánh xe nằm ở vị trí được khóa. Kéo bánh xe về phía 

sau để mở khóa bánh xe. 

 

  Hình 1 – Khóa và mở khóa bánh xe 

Để gắn bàn điều khiển vào xe đẩy (Hình 2) 

CẢNH BÁO: LUÔN LUÔN gắn bàn điều khiển vào xe đẩy bằng ốc vít đầu lục giác 

và gioăng. 

1. Đặt bàn điều khiển vào xe đẩy. 

2. Nhìn trực quan để căn chỉnh lỗ ren ở cuối bàn điều khiển với lỗ gắn của bàn điều khiển ở 

đầu kệ của xe đẩy. 

THẬN TRỌNG: Khi gắn bàn điều khiển vào xe đẩy, KHÔNG vặn quá chặt ốc vít đầu lục 

giác. 

3. Sử dụng chìa vặn đầu lục giác để gắn ốc vít đầu lục giác và gioăng giống như hình vẽ. 
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  Hình 2 - Để gắn bàn điều khiển vào xe đẩy 

Để điều chỉnh hộc đựng hộp nhỏ (Hình 3) 

LƯU Ý: Điều chỉnh hộc đựng hộp nhỏ để chứa hộp hút lớn hơn hoặc nhỏ hơn, nếu cần. 

1. Mở ngăn kéo. 

2. Đẩy lên phích cắm và tháo phích cắm ra khỏi các lỗ gắn. 

3. Sử dụng chìa vặn đầu  lục giác để tháo ốc vít và gioăng ra khỏi hộc chứa hộp nhỏ. 

4. Lặp lại các bước này theo thứ tự ngược lại để lắp hộc chứa hộp nhỏ và phích cắm ở các vị 

trí khác theo yêu cầu. 

 

Hình 3 - Để điều chỉnh hộc đựng hộp nhỏ 
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Để đặt đồ lên xe đẩy 

CẢNH BÁO: 

 

• KHÔNG chất quá tải lên xe đẩy. Xem Thông số kỹ thuật để biết các giá trị tải tối đa. 

• KHÔNG xếp chồng lên các bàn điều khiển khác hoặc thiết bị nặng lên xe đẩy. 

• LUÔN LUÔN phân phối tải đều trên xe đẩy để ổn định tối ưu. 

Để di chuyển xe đẩy 

CẢNH BÁO: 

 

• Xe đẩy có thể lật ngược, dẫn đến nguy cơ thương tích. 

• KHÔNG để trẻ em dưới 16 tuổi di chuyển xe đẩy. 

• LUÔN LUÔN di chuyển xe đẩy chậm. 

• KHÔNG để xe khi không giám sát trên bề mặt nghiêng 

THẬN TRỌNG: 

• LUÔN LUÔN cẩn thận khi lăn xe đẩy trên các mặt phẳng không đều như thảm sàn, ngưỡng 

cửa và ngưỡng thang máy. Các bề mặt không đều và dốc có thể làm hỏng các bộ phận của xe 

và / hoặc làm hỏng xe đẩy. 

• KHÔNG để xe đẩy bị đối xử quá tệ, vì điều này có thể dẫn đến hỏng hóc sản phẩm hoặc mất 

chức năng. 

Bảo dưỡng định kỳ1 

CẢNH BÁO: 

 

• Tiến hành bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo như những gì được nêu trong hướng dẫn này. 

Chỉ những chuyên gia chăm sóc sức khoẻ đã được đào tạo và có kinh nghiệm mới được tiến 

hành bảo trì, bảo dưỡng thiết bị này. 

• Kiểm tra từng bộ phận xem có hư hỏng hay không. KHÔNG sử dụng bất kỳ bộ phận nào thấy 

hư hỏng. 

• KHÔNG cố gắng điều chỉnh hoặc sửa chữa xe đẩy. 

THỜI ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 

Trước mỗi lần sử 

dụng 

Kiểm tra thiết bị để đảm bảo nó hoạt động đúng cách. Đảm đảo không 

có bộ phận nào bị lỏng hoặc thiếu. Kiểm tra tất cả bộ phận chuyển động 

để xem có tự chuyển động hay không. 
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1KHÔNG tự bảo trì thiết bị này.  Nếu cần bảo trì, hãy liên hệ với đại diện bán hàng của Stryker. 

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

Khuyến cáo khi vệ sinh 

THẬN TRỌNG:  

• Sử dụng phương pháp vệ sinh được nêu trong phần hướng dẫn. 

• KHÔNG sử dụng dung môi, chất bôi trơn, hoặc các hóa chất khác trừ khi có quy định khác. 

LƯU Ý: Để đảm bảo dễ sử dụng, giữ cho bánh xe không bị dính dầu, bụi và mảnh vụn. 

1. Nhẹ nhàng lau bề mặt của xe đẩy bằng vải dùng một lần được làm ẩm bằng dung dịch tẩy rửa 

nhẹ hoặc chất tẩy uế và nước không ăn mòn. 

2. Làm khô xe đẩy băng khí nén cấp y tế hoặc khăn không có bụi. 

Thải bỏ/Tái chế 

LUÔN LUÔN tuân theo các khuyến nghị và/hoặc quy định  hiện hành của địa phương về các rủi 

ro liên quan đến việc tái chế hoặc thải bỏ thiết bị khi kết thúc thời gian sử dụng.  

Thông số kỹ thuật2 

Model: Xe đẩy Sonopet 

REF 5450-850-410 

Chiều cao: 38.0 inch [97cm] 

Chiều dài: 21.7 inch [55 cm] 

Chiều sâu: 20.4 inch [52cm] 

Trọng lượng: 83.3 lb [38kg] 

Tải tối đa: Xe đẩy: 75 lb [34.02 kg] 

Đỉnh kệ: 50 lb [22.68 kg] 

Ngăn kéo:  10 lb [4.54 kg] 

Điều kiện môi 

trường để bảo 

quản và vận 

chuyển: 

Nhiệt độ: 

 

Độ ẩm tương đối: 

 

2 Thông số kỹ thuật mang tính tương đối và có thể thay đổi tùy theo thiết bị.  
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