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Giới thiệu
Hướng dẫn sử dụng này bao gồm các thông tin
nhằm đảm bảo việc sử dụng sản phẩm an toàn,
hiệu quả và phù hợp. Hướng dẫn này dành cho
các giảng viên, bác sĩ, y tá, bác sỹ phẫu thuật, và
các kỹ thuật viên trang thiết bị y sinh học. Vui
lòng giữ và tham khảo hướng dẫn này trong quá
trình sử dụng sản phẩm.
Các quy ước sau được sử dụng trong hướng dẫn
này:
• CẢNH BÁO nêu bật các vấn đề liên quan đến
an toàn. Vui lòng tuân thủ thông tin này để
ngăn việc gây thương tích cho bệnh nhân và
nhân viên y tế.
• THẬN TRỌNG nêu bật các vấn đề về độ ổn
định của sản phẩm. Vui lòng tuân thủ thông tin
này để tránh gây thiệt hại cho sản phẩm.
• LƯU Ý bổ sung và / hoặc làm rõ các thông tin
về quy trình sử dụng.
Để biết thêm thông tin, bao gồm thông tin về an
toàn, đào tạo hoặc tài liệu hiện tại, hãy liên hệ với đại
diện bán hàng của Stryker hoặc gọi cho dịch vụ khách
hàng của Stryker theo số 1-269-323-7700 hoặc 1-800253-3210. Nếu bạn không ở Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ
với đại lý Stryker gần nhất.
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Chỉ định
Xem hướng dẫn sử dụng đi kèm tay khoan.

Chống chỉ định
Xem hướng dẫn sử dụng đi kèm tay khoan.

Sử dụng với
Bộ pin chỉ được sử dụng với các tay khoan sau của
Stryker:
MÔ TẢ
MÃ
Tay khoan System 8
Tay khoan System 7
Tay khoan Cordless
System 8
Điều khiển không dây
4
Cưa ngang
System 8 Sabo®
Cưa ngang Sabo2

820X-XXX-XXX
series
720X-XXX-XXX
series
4505-000-000
4405-000-000
4508-000-000
4408-000-000
www.stryker.com
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Sạc pin với một trong số các bộ sạc pin Stryker sau
đây được cấu hình với Module sạc System 6 của
Stryker (MÃ 6110-625-000):
MÔ TẢ

MÃ

Bộ sạc pin Universal
Bộ sạc pin System 6

7110-120-000
6110-120-000

Chỉ dẫn an toàn
CẢNH BÁO:
• Trước khi sử dụng thiết bị hoặc bất kỳ bộ phận
nào tương thích với thiết bị, đọc kỹ và nắm rõ các
hướng dẫn sử dụng. Đặc biệt chú ý đến thông tin
an toàn. Làm quen với thiết bị trước khi sử dụng.
• Chỉ những chuyên gia chăm sóc sức khoẻ và bác
sĩ được đào tạo và có kinh nghiệm với việc sử
dụng được vận hành thiết bị này.

• Bác sĩ thực hiện các quy trình có trách nhiệm
trong việc xác định sự phù hợp của thiết bị và kỹ
thuật cụ thể được sử dụng cho mỗi bệnh nhân.
Stryker với tư cách là nhà sản xuất không đưa ra
bất kỳ đề xuất nào về phương án điều trị hay phẫu
thuật.
• Khi sử dụng lần đầu và trước mỗi lần sử dụng,
làm sạch và khử trùng thiết bị như chỉ định. Xem
hướng dẫn bảo dưỡng kèm tay khoan.
• Khi sử dụng lần đầu và trước mỗi lần sử dụng,
kiểm tra thiết bị để phát hiện các hư hỏng.
KHÔNG sử dụng bất kỳ thiết bị nào nếu có dấu
hiệu hư hỏng.
Trước khi sử dụng, LUÔN cho phép thiết bị đạt
đến phạm vi nhiệt độ hoạt động
được quy định trong hướng dẫn sử dụng cung cấp
kèm với tay khoan.
• Để ngăn thiết bị quá nóng, LUÔN tuân theo chu
kỳ làm việc được đề xuất trong hướng dẫn sử
dụng kèm theo tay khoan.
• KHÔNG để pin tiếp xúc với các vật bằng kim
loại.
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Đặc tính

Biểu tượng
C

Các biểu tượng trên thiết bị và / hoặc nhãn được định
nghĩa trong phần này hoặc trong bảng định nghĩa biểu
tượng. Xem bảng định nghĩa biểu tượng cung cấp
cùng với thiết bị.
BIỂU TƯỢNG

ĐỊNH NGHĨA
Cảnh báo chung
Tình trạng pin (đèn
báo chỉ thị)

A

B
C
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Đèn báo Chỉ thị - cho biết tình trạng
pin. Đèn sẽ sáng trong trạng thái ổn định
trong 10 giây khi sử dụng pin.
Chốt pin – Giữ pin trong tay khoan.
Tiếp xúc pin – Khớp với tay khoan để
thành mạch điện

Cảnh báo: Pin có
chứa Lithium-ion. Có
nguy cơ cháy nổ.
KHÔNG làm ngắn mạch,
WARNING
mở, nghiền nát hoặc đốt.
ADVERTISSEMENT
Chỉ khử trùng theo hướng
dẫn. Tham khảo hướng
dẫn sử dụng.
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Hướng dẫn

Hướng dẫn bảo dưỡng

LƯU Ý:

Để biết hướng dẫn xử lý, hãy xem hướng dẫn sử
dụng kèm theo với tay cầm.

• Xem hướng dẫn sử dụng kèm theo với bộ sạc
pin để sạc pin đúng cách trước mỗi lần sử dụng.
• Để đạt dung lượng tối đa, hãy sạc pin trước
khi khử trùng, ngay cả khi pin chưa được sử
dụng.
• Một lần sạc điển hình sẽ mất từ 5 đến 30 phút.
Sạc pin đã cạn có thể mất tối đa 90 phút.
• Để đạt dung lượng tối đa, hãy để pin trong bộ
sạc pin để duy trì mức sạc đầy. KHÔNG lưu trữ
các pin trong một tay khoan. Tháo pin khi tay
khoan không hoạt động.
• Stryker khuyến nghị sử dụng pin được sạc trong
30 ngày gần nhất.
• Xem hướng dẫn sử dụng kèm theo tay khoan
để lắp đặt và tháo pin ra khỏi tay khoan.
• Khi đèn báo nhấp nháy, sử dụng tay khoan ở
chế độ chậm có thể kéo dài thời gian sử dụng
của pin.
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Tiêu hủy/Tái chế
Bộ pin sạc lại này có chứa
Lithium-Ion.
Để tuân thủ Chỉ thị về Pin của Cộng đồng Châu Âu
2006/66 / EC, thiết bị này được thiết kế để loại bỏ
an toàn các pin tại thời điểm hết hạn sử dụng với
một cơ sở xử lý chất thải.
Các bộ pin phải được khử nhiễm trước khi được tái
chế. Nếu không thể tháo dỡ pin để tái chế, bệnh
viện không nên lấy pin ra khỏi thiết bị thải. Tiếp tục
xử lý một lượng nhỏ pin di động để chôn lấp và
thiêu hủy được cho phép theo Chỉ thị 2006/66 / EC
và các quy định của các Quốc gia thành viên.
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Thông số kỹ thuật
THẬN TRỌNG: LUÔN bảo quản thiết bị trong điều kiện môi trường quy định trong thời gian sử dụng.
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Model:

Bộ pin System 8, nhỏ (MÃ
8212-000-000)

Bộ pin System 8, lớn (MÃ 8215000-000)

Loại:

Pin có thể sạc lại, Pin Lithium-Ion

Kích thước:

Cao 58 mm [2,3 inch]
Rộng 71 mm [2,8 inch]
Dài 84 mm [3,3 inch]

Cao 76 mm [3,0 inch]
Rộng 71 mm [2,8 inch]
Dài 84 mm [3,3 inch]

Khối lượng:

0,27 kg [0,60 lb]

0,42 kg [0,93 lb]

Điện áp:

9,9 V (dòng điện trực tiếp)

9,9 V

Công:

13,4 Wh

26,7 Wh

Cường độ dòng điện:

30 A (giới hạn)

60 A (giới hạn)

Công suất:

1350 mAh

2700 mAh

Chế độ hoạt động:

Xem hướng dẫn sử dụng đi kèm tay khoan.

Bảo vệ xâm nhập:

IPX0

Điều kiện môi trường:

Xem hướng dẫn sử dụng đi kèm tay khoan.
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