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1 בחר קאפ בעזרת
מדריך הקאפים

2 חבר את הקאפ

3 בדוק את סטטוס 
SAT-כרטיס ה

4 הגדר פרמטרים

5 הנח את רפידת המגן 
CLATUU של

6 הנח את המכשיר הידני

7 הסר את הקאפ

  התוויות נגד

 ה-CLATUU Alpha אינו מיועד לשימוש על מטופלים עם:

- נשים הרות או מניקות
- המוגלובינוריה קרה פרוקסימאלית.

- קריוגלובולינמיה.

  אמצעי זהירות למטופל
 יש לקבוע האם הטיפול מתאים למטופלים על פי המצבים הבאים:

- אורטיקריה קרה או מחלת רנו.

- כשל במחזור הדם ההיקפי של אזור הטיפול.

- נוירופתיה כמו נוירופתיה סוכרתית או נוירלגיה פוסט- הרפטית.

- דיסאסטזיה עורית.

- פצעים פתוחים או מזוהמים.

- הפרעת דימום או שילוב של נוגדי קרישה.

- ניתוח שאירע לאחרונה או רקמת צלקת באזור הטיפול.

- מחלות עור כמו אקזמה, דרמטיטיס או פריחה

- בקע באזור הטיפול.

  אמצעי זהירות להליך
:CLATUU Alpha כדי להימנע מסכנות בטיחות במהלך הטיפול עם 

- אין להשתמש ב- CLATUU Alpha ללא השלמת הדרכה על ידי נציג CLASSYS מורשה.

- למניעת שימוש בלתי מורשה במכשיר, יש לוודא כי הגישה מוגבלת אך ורק לכוח אדם 
מיומן ומוסמך.

- יש להימנע מטיפול על אזורים גרומים או אזורי עצבים.

- במידה ומתרחשות תקלות או אירועי לוואי, יש לעצור מיד את הליך הטיפול.

- יש תמיד להשתמש ברפידת המגן של CLATUU באזורי היעד כחומר מגן בין המכשיר 
.CLATUU Alpha הידני והעור טרם ביצוע טיפול

- טרם הפעלת היניקה, יש לבדוק שהמכשיר הידני מונח כראוי על העור.

- אין לתפעל את המכשיר הידני של CLATUU Alpha בזווית של 45° ומעלה ללא 
הוספת תמיכה מספקת שתבטיח מגע שלם עם העור.

  אמצעי זהירות לבטיחות המערכת
:CLATUU Alpha על מנת להבטיח את בטיחות המערכת ותחזוקה הולמת של

- כדי למנוע התחשמלות, יש תמיד לבדוק את המכשיר הידני והכבל טרם השימוש.

- אין להשתמש בכבל פגום או עם נוזל דולף.

- אין להסיר את כיסויי הגוף הראשי או המכשיר הידני של ה- CLATUU Alpha שכן שינוי 
ציוד זה אינו מורשה.

- ה- CLATUU Alpha אינו מכיל רכיבים ניתנים לשירות על ידי המשתמש. יש ליצור קשר 
עם משווק מקומי או אם נציג CLASSYS אם המערכת דורשת שירות.

- אין להישען על הציוד באלכסון ואין לתת שוק חיצוני פיזי לציוד שכן זה עלול לגרום לנזק 
קבוע למערכת.

- אין להשתמש בציוד עם גז הרדמה או חומרים דליקים באזורים סביבו.

.CLASSYS שיוצרו וסופקו על ידי CLATUU יש לוודא להשתמש רק ברפידות מגן -
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A TypeC Type

OP רפידת

רפידת ג'ל

רשת פלסטיק

CLATUU רפידת מגן

A סוג

C סוג

 CLATUU של A פתח את רפידת המגן סוג
מהחלק העליון של האריזה.

 CLATUU של A הנח את רפידת המגן סוג
במרכז אזור הטיפול המסומן

 CLATUU של C פתח את רפידת המגן סוג
מהחלק העליון של האריזה.

 CLATUU של C הנח את רפידת המגן סוג
במרכז אזור הטיפול המסומן. החלק בועות 

אוויר וקמטים טרם שימוש במכשיר הידני.

הוצא בזהירות את רפידת המגן סוג A של 
CLATUU מהאריזה

הסר את השכבה התחתונה של רשת 
הפלסטיק מרפידת המגן סוג A של 

.CLATUU

הוצא בזהירות את רפידת המגן סוג C של 
CLATUU מהאריזה.

הנח את המכשיר הידני על אזור הטיפול 
המסומן

 CLATUU של A פתח את רפידת המגן סוג
וודא כי השכבות שלמות.

החלק בועות אוויר וקמטים טרם שימוש 
במכשיר הידני על המרכז המסומן של 

CLATUU של A רפידת מגן סוג

הסר את השכבה התחתונה של רשת 
.CLATUU של C הפלסטיק מרפידת המגן סוג

התחל בהליך 
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כמות A סוג

1 SAT כרטיס

50 CLATUUשל A רפידות מגן 360 סוג

כמות C סוג

1 SAT כרטיס

50 CLATUUשל C רפידות מגן 360 סוג

רק מכשיר ידני אחד יתפקד
אם ערך מונה הטיפולים הנותרים 

הוא 1

מכשירים ידניים פעילים יעצרו מיד
אם כרטיס ה-SAT מתנתק במהלך 

ההליך

ניתן להמשיך בטיפול אם בכרטיס ה-SAT יש אור ירוק

אין מונה טיפולים נותרים או במהלך 
העמסה

אם בכרטיס ה-SAT יש אור ירוק 
מהבהב

זוהתה שגיאה אם בכרטיס ה-SAT יש אור אדום

כרטיס SATכרטיס SAT )טוקן גישה למערכת(

SAT טבלת כרטיס

SAT פרטי כרטיס

GUI הכנסת כרטיס אבטחה ותצוגת

רכיב של CLATUU Alpha המיועד ספציפית למטרת 
 CLATUU המגן  רפידת  עם  ובטוח  הולם  שימוש 

במהלך הטיפול.

יישום

מונה טיפולים נותרים: מספר הטיפולים הנותרים של 
כרטיס ה-SAT הנוכחי )סך של 50 טיפולים זמינים(.

אמצעי זהירות

- מונה הטיפולים הנותר מחסיר 1 מכל מכשיר ידני.

- מונה הטיפולים הנותר מחסיר 2 לשני מכשירים ידניים.

- הפחתות המונה מתחילות 2 דקות לאחר התחלת ההליך.

- במקרה בו רפידת המגן אינה צמודה כיאות, יש להניח 
שוב רפידת מגן חדשה בתוך 2 דקות מבלי שיופחת 

.SAT-מונה מכרטיס ה

- אם מונה הטיפולים הנותרים מגיע ל-0, יש להכניס 
כרטיס SAT חדש עם מספיק טיפולים נותרים 

לביצוע הטיפול.

- יש לוודא כי במונה הטיפולים הנותרים יש מספיק 
טרם התחלת הטיפול.

- במידה ומתגלה שגיאה ביישום לאחר 2 דקות, יש 
לעצור את ההליך מטעמי בטיחות.

תצוגת מונה טיפולים נותרים

 אזהרה!

הכנסת כרטיס ה-SAT לכל מכשיר אחר או הכנסת 
 SAT-של כרטיס ה USB-אחר ליציאת ה USB כבל 

עלול לגרום לתקלות.
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ניקוז שמן
- בצע כשהודעת שגיאה מוצגת כמתואר.

- וודא כי כיבית את המערכת טרם הביצוע.

- המתן 10-15 דקות, עד שכ-200 מ"ל שמן ינוקזו לגמרי 
מהמערכת.

בדוק את יציאת אוסף השמן הממוקם 
מאחורי מעמד הזרוע.

לאחר הכנסת מחבר אוסף השמן לפתח, סובב את המחבר ימינה 
להבטחת חיבור חזק.

בדוק כי השמן מנוקז היטב דרך מחבר אוסף השמן.
השאר את אוסף השמן מחובר עד שהשמן נוקז לגמרי מהמערכת. 

לאחר ניקוז מוצלח, הוצא את אוסף השמן ממעמד הזרוע בסדר הפוך.

יישר והכנס את מחבר אוסף השמן לפתח.התכונן לחבר את אוסף השמן לפתח.
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מצב החלפת קאפ שתי שניות STANDBY > PROGRESS

לחץ על כפתור אחד במשך שתי שניות PROGRESS > STANDBY

לחץ על שני הכפתורים לשתי שניות מצב החלפת קאפ

זמן קירור יניקה

40 דקות 4 2~3

זמן קירור יניקה

40 דקות 4 3~4

ממשק משתמש גרפי

GUI

הגדרות      

איפוס תצורה

טיימר
מתכוונן

0-60 דקות

מידע

בקרה טרם קירור

בקרת יניקה
מתכווננת 0-5

בקרת קירור
מתכווננת 0-5

             SAT מונה טיפולים נותרים בכרטיס

פעולה אות

אור לבן קבוע

אור לבן מהבהב

אור כחול קבוע

אור כחול מהבהב

אור צהוב קבוע

סימן

המתנה

טיפול הושלם, יניקה פועלת

יניקה פועלת, קירור בהתקדמות

יניקה לא הושלמהב

מצב החלפת קאפ

מצב



מדריך תפעול מקוצר  מהדורה 2.2

WING

WING PLUS

זמן קירור יניקה

40 דקות 5 3~5

זמן קירור יניקה

40 דקות 5 3~4

זמן קירור יניקה

40 דקות 5 3~4

זמן קירור יניקה

40 דקות 5 2~3

WING PLUS
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FLAT MINI

FLAT MINI

זמן קירור יניקה

40 דקות 4~5 2~3

זמן קירור יניקה

40 דקות 4~5 2~3

זמן קירור יניקה

40 דקות 4~5 2~3

זמן קירור יניקה

40 דקות 4~5 2~3
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זמן קירור יניקה

50 דקות 4~5 3~4

ARC-T

WING MAX

זמן קירור יניקה

50 דקות 4~5 3~4

זמן קירור יניקה

50 דקות 4~5 3~4

יש להשתמש ברפידת ג'ל סוג T לפי אזור הטיפול

יש להשתמש ברפידת ג'ל סוג B לפי אזור הטיפול.


