




ریل وقتی بامیله راهنما مشغول د:پیشگیری

ج کردن هستید دریل بادی ارراویه مطلوب خار

.نشود

د دقت وقتی ازکانتینگ ریمر استفاده می کنی

.کنید درقسمت مدورانتهای آن مته نکنید

صدمات احتمالی  :

خم ،خردیاکج شدن

کند یاخم شدن انتهای آن

                 Guide Rodمیله راهنما
Reaming Rodمیله قالویز          



صدمات احتمالی:
.فنرهای میله بشکند(1

.ودقسمت اتصال میله به قسمت قالویز صاف ش(2

.شکل سرریمر خراب شود یابشکندTلبه (3

.نقاط لحیم شده بشکند(4

پیشگیری:
به هرگز قسمت فنری میله را در هنگام قالویز کردن(1

.جهت عکس نگردانید

.ندمطمئن شوید که سرریمر بامیله فنری مطابقت ک(2

.دمیله فنری رابالفاصله بعدازجراحی آبکشی کنی

Flexible Shaftمیله فنری 

ای ست مخصوص فیکساسیون داخل استخوان ه

Medullaryدراز  Reamers



:  صدمات احتمالی
تخریب یاشکسته شدن نوک وسیله(1

دن خم شدن لبه یاشکسته شدن به علت دریل ش(2

تصادفی

پیشگیری:
ر ازفشار زیادبربن هوک ها وریترکتو

.خودکار خودداری کنید

Retractorsریترکتورها  
sharp Hookبن هوک ها  



:صدمات احتمالی

.دندانه تغییرشکل دهد یاخم شود(1

دندانه های چرخ دنده یاقسمت رزوه دار وسیله خم (2

.شود

:پیشگیری

.درهنگام استفاده فشار زیادوارد نیاورید(1

.همیشه پنس مناسب بااستخوان به کاربرید(2

.نقاط اتصال را همیشه تمیز وروغن کاری کنید(3

پنس های نگهدارنده استخوان

Reduction  Forceps



:صدمات احتمالی

لبه تیزکند یا تکه شده باشد

خوردگی پیش اید

:پیشگیری

.ازلبه های تیز وقتی مورد استفاده نیست مواظبت کنیم

ان بلندکننده ضریع استخو

Periosteal Elevator



:صدمات احتمالی
.دندانه های تخریب شود(1

درمدل های قدیمی تر الیه ی کرومیوم پوسیده شود(2

.خوردگی پیش آید(3

:پیشگیری
.درهنگام برش سیم ازفشار زیادخودداری کنید 

مطمئن شوید که سیم برمناسب برای قطرمعین سیم به

.کاررود

.کنیداتصال  رابه طورمنظم روغن کارینقاط

سیم بروسیم خم کن

Wire_bending plihers



:صدمات احتمالی

.سیم رد کن خم یابسته شود(1

.سوراخ های گاید درسیم پیچ تغییرشکل دهد(2

.    سیم برها درسوراخ های گایدسیم پیچ جمع شود(3

:پیشگیری

.لوله راهنمای  عبورسیم رابادقت تمیزکنید(1

سیم رد کن رابدون چرخش زیاددوراستخوان (2

.قراردهید

حقبل ازکشش سیم مطمئن شویدکه به طورصحی(3

.درراهنما قرارگرفته باشد

وسایل سیرکوالژ



:صدمات احتمالی

.پوسته شدن یارنگ رفتگی روکش(1

.سطح خراشید یاخورده شود(2

:پیشگیری

ن ازبه کاربردن مواد ضدعفونی کننده که محتوی کلوری(1

ونمک های فلری مانندجیوه یامحلول های قلیایی قوی است

.خوداری کنید

.نبریدهرگزدرپاکسازی این اقالم برس سیمی وسمباده به کار(2

Chuck Release Keysکلیدازاد کننده سرمته 
Bending Templateالگوی پلیت خم شونده 

Direct Measringوسیله اندازه گیری مستقیم  
DHS/DCSاسیلومرکزی 



:صدمات احتمالی
یاذوب پالستیکتغییرشکل(1

خم شدن،شکستگی یامسدود شدن لوله هوا یاایرجت(2

:پیشگیری
.هرگز ایرجت رااتوکالو نکنید(1

.لوله هوارابعد ازاستفاده کامال آب کشی کنید(2

Air Jetایرجت    
     Air Tubeلوله هوا



:صدمات احتمالی
.پیچ سفت شود یابچرخد(1

.سندان را نتوان عوض کرد یاسطح آن گود شود(2

.بادامک خراب شود(3

.دسته به سختی حرکت کند(4

پرس خم کننده پلیت

Plate Bending Press



:  صدمات احتمالی
به خرابی پیچ وبازکردن دندانه انبردست یاپیچ مربوط

اعمال فشار

سندان صدمه دیده

خوردگی

:پیشگیری

.انبردست راهنگام تمیز کردن پیاده کنید

.دندانه ها رابادقت تمیز کنید

.روغنکاری کنید

.انبردست های خیلی صدمه دیده را عوض کنید

انبردست خم کننده

Plate Bending Pliers



:صدمات احتمالی
.دهانه، خراب یا گشاد شده باشد

درمورد مدل های قدیمی ترروکش کرومییوم پوسیده 

.باشد

.خوردگی دست دهد

:پیشگیری
ت ها باید فقط ازآچارخم کننده برای پیچاندن پلی

.استفاده کرد

آچارهای خم کننده با روکش کرومییوم را جدا 

.ازسایروسایل استریل کنید

آچارهای خم کننده پلیت

Plate Bending Irons



:صدمات احتمالی

.حرارت زیاد اتوکالوباعث شکننده شدن،تغییرشکل،جدایاخوردشدن لوله میگردد

رنگ رفتگی وپوسته شدن لوله پالستکی داخل استخوان دراز

:پیشگیری
.بگذاریدشلنگ ها ولوله هاقبل استفاده سردشود

.وقتی شلنگ راجداکردیدان راهرگزبه تنهایی سوارنکنید

اتصاالت رادرهنگام استریل کردن بهم وصل نکنیدوهرگزان هارادراتوکالوهوای داغ 

.استریل نکنید

Spiral Air Hoseلوله های هوای فنری شکل 
Double Air Hosesودوجداره 

ومخصوص استخوان دراز

Medullary Tube



:صدمات احتمالی
قسمت خارجی اتصال یاقطعات داخلی  

ی که سوارکردن اتصاالت سفت شده یااتصاالت

.به سختی حرکت کند

.دریچه هوای ورودی سقت شود

.خوردگی پیدا کند

:پیشگیری

محل اتصاالت رابه دقت وبه طورمرتب 

تمیزکنیدومطمن شویدک بخش های متحرک کامال  

.روغن کاری شود

به وسیله یک میله ازکارکرددریچه ورودی مطمن  

.شوید

اتصاالت شلنگ هوای فشرده

Compressed Air Hose couplings



:صدمات احتمالی
.شاسیهاواتصاالت سخت حرکت کند

.دریل سفت شودوحرکت نکند

.دریل ازحرکت بازبماند

:پیشگیری
هرگز دریل را در آب یا مایع شستشو 

.فرو نکنید

برای اطمینان از حرکت اتصاالت و 

ی شاسی ها به تمیز کردن دقیق و بررس

.دایم نیاز است

دریل هوای کوچک
Small Air Drill

لیدوسیل اتصال مته به سرمته باک

Small Chuck With Key



:صدمات احتمالی
.ردحرکت شاسی به سختی صورت گی

.وسیله اتصال سرمته سخت شود

وسیله سرمته درداخل دریل 

.بچسبدخوردگی ایجادشود

هرگزدریل رادرآب : صدمات احتمالی

یادستگاه شستشوفرونکنید

ت  وسیله اتصال سرمته واتصاالت رابادق

.وکامال پاک کنید

دستگاه رابعدازپاکسازی روغنکاری 

اری کنیدوقبل ازاتوکالوکردن نیزروغنک

.  کنید

دریل هوای یونیورسال

Universal  Air Drill



:صدمات احتمالی
سفت شدن اتصال 

حرکت سخت شا سی ها 

خوردگی ایجاد شود

:پشیگیری

هرگزماشین رادرآب یادستگاه 

.فرونکنید

سطح خارجی رابه دقت پاک 

.کنید

دستگاه راقبل 

ن ازاتوکالووبعدازپاکسازی روغ

.کاری کنید
داخل ست مخصوص فیکساسیون

استخوان های دارز

Medullary
Reming Machine



:صدمات احتمالی
.ماشین کارنکند

.تیغه اره هارانتوان سوارکردیاکارنکند

.میله نگهدارنده بشکند

.خوردگی ایجاد شود

:پشیگیری
کطرف سعی کنیدشاسی رابه کاراندازیدوتیغه اره رااز ی

.بطرف دیگه حرکت دهید

.اره راهرگز در آب یادستگاه شستشوفرونکنید

ت سطح خارجی رابه دقت تمیزواز پیچ ها ودند ها به دق

.مواظبت کنید

اره نوسانی استخوان
Oscillating  Bone Saw

Saw Blades



:صدمات احتمالی
.رنگ سطح محفظه دفته یاخوردگی پیدا کند

.سطح خراشیده یافرورود

سفت شدن لوله ها

:پیشگیری

ننده از به کاربردن مواد ضدعفونی کننده یا موادپاک ک

محتوی ید،نمک های فلزی مانند جیوه یامحلول های 

.قوی قلیایی خودداری کنید

درهنگام پاکسازی هرگزازبرسی سیمی یاسمباده 

.استفاده نکنید

ازخارجی بادقت مراقبت کنیدووسایل رابادقت 

.درمحفظه بگدارید

.کاری کنیدلوله را به دقت روغن 

محفظه آلومینیوم انودیزه
ANODISED ALUMINIUM 

CASES




