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راهنمای استفادە
ون�� است و �ار�رد مورد نظر آن موارد ز�ر است: دست�اە ��و ™geko �ک دست�اە پزش� عص�� - عضال�� تح��ک ال���

افزا�ش گردش خون.•
 در س�اهرگها.•

�
ی از بروز لخت�  برای پ�شگ��

ی و درمان ورم.• برای پ�شگ��

این دست�اە �ا تح��ک عصب وا�سته �ه نازک �� �اعث افزا�ش گردش خون � شود.
 استفادە شود. مطابق توص�ه متخصص مراق�ت بهداش�� خود (مثً� پرستار �ا پزشک) 

�
این دست�اە �ا�د برای �ک ب�مار، در ب�مارستان،  �لی��ک و مح�ط های خان�

برای �ک �ا دو �ا استفادە کن�د. ب�ماران �ا�د در زمینه قرار دادن و اجرای دست�اە آموزش ب�ی�ند.
ب�ماران �ا�د در زمینه قرار دادن و اجرای دست�اە آموزش ب�ی�ند. دست�اە ��و برای استفادە حدا��� 24 ساعت پ�ا�� طرا� شدە، تا اینکه د�گر ن�ازی 

� �ا اجرای آزما�شات مختلف � توان برای مدت کوتا� آن را برداشت (هشدارها و موارد احت�ا� را مشاهدە کن�د). �ه آن ن�اشد. موقع شس��
دست�اە ��و برای استفادە حدا��� 24 ساعت پ�ا�� طرا� شدە، تا اینکه د�گر ن�ازی �ه آن 

� �ا اجرای آزما�شات مختلف � توان  برای مدت کوتا� آن را  ن�اشد. موقع شس��
برداشت (هشدارها و موارد احت�ا� را مشاهدە کن�د). هر دست�اە �ک�ار م�ف است و 

�ا�د هر 24 ساعت تع��ض شود، هر دست�اە 6 ساعت زمان اجرای اضا�� دارد. 
چه را �صورت �امل مطالعه کن�د و تنها مطابق راهنما  ق�ل از استفادە این دف��
استفادە کن�د. استفادە نامناسب از این دست�اە ممکن است خطرنا� �اشد. 

تنها در صور�� دست�اە را روشن کن�د که �ه درس�� �ه ب�مار متصل شدە 
�اشد.

در صورت ن�از �ه �مک �ا برای گزارش هر گونه مش�ل، �ارکرد �ا حوادث 
�د. برای در�افت توص�ه های ب�ش�� و  منتظرە �ا تول�د کنندە تماس �گ�� غ��

ن�ات استفادە از وب سا�ت �ازد�د کن�د.
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پوشش دست�اە ��و را بردار�د و خط  �شانگر را  اتصال:
روی سر نازک نی (قلن�ه گرد) قرار ده�د. قسمت گرد �ا�انی کوتاە 

را �ه جلوی �ا و قسمت �ا�انی �لندتر را �ه �شت �ا متصل کن�د. 
دست�اە ��و ن�ا�د شل �اشد، ال�ه �ک قسمت را �کن�د و در 

صورت ن�از سفت کن�د. در صورت 
اتصال صحیح، د�مه  هم�شه 

در جلوی �ا خواهد بود.

� و خشک استفادە  �ا�سازی: �ا�د روی پوست تم��
شود. ا�ر موی ز�ادی در این قسمت �اشد، �ا�د �ا 

استفادە  از موکن �ا م��ر برداشته شود. این 
قسمت را تیغ نزن�د ز�را ممکن است �اعث سوزش 

شود. پوست قسم�� که 
دست�اە متصل � شود را �ا 
آب صابون ولرم �شور�د، 

آب �کش�د و �صورت �امل 
خشک کن�د؛ از هیچ مرطوب 
کنندە ای استفادە نکن�د.

موقع�ت: خط  �شانگر روی دست�اە ��و 
�ا�د �ا سر نازک نی، قلن�ه گرد ز�ر زانو در 

قسمت بیرونی ران ز���ن همتراز �اشد. ا�ر �ه 
�مک ن�از دار�د، از ارائه کنندە مراق�ت 

بهداشتی خود (مثل 
پرستار �ا پزشک) 
درخواست کن�د.

خاموش کردن: برای خاموش کردن آن، 
� نگه دار�د. وق��  د�مه  را 3 ثان�ه �ای��

د�مه را نگه دار�د، چراغ �ه �عت 
چشمک خواهد زد و وق�� خاموش شود، 

چشمک زدن 
متوقف 

خواهد شد.

روشن کردن: برای روشن کردن، از 
فشار کوتا� بر د�مه 
 استفادە کن�د.

تنظ�مات: تنظ�مات وجود دارد که �ا تعداد 
دفعات چشمک چراغ ق�ل از مکث نما�ش 
دادە � شود 11. برای افزا�ش تنظ�مات از 
د�مه  و برای �اهش از د�مه  استفادە 

کن�د. وق�� عمل�رد دست�اە ��و درست �اشد، 
حرکت مشهود ماه�چه ها در ران ز���ن را 

�اعث � شود که �ا را �ه سمت 
ون و �اال حرکت � دهند و  ب��

�ا�د در �ل دورە درمان 
ادامه دار �اشد.

حذف کردن: �ا دقت و رعا�ت 
بهداشت بردار�د تا از آس�ب زدن �ه 

ی شود. پوست جلوگ��

��راهنمای اتصال��������������������������
�	������������������

� ن�اشد، � توان دست�اە ��و را، طبق دستورهای ز�ر، در محل های  ا�ر تح��ک موفق�ت آم��
� �ار گذاشت. جا�گ��ن ن��
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��روش پ�دا�ردن � فیبوال و محل های جا�گ��ن��������������������������
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� فیبوال:
� فیبوال A را � توان �ه صورت 

 استخوا�� گردی در قسمت 
�

برجست�
و�� �ا، درست ز�ر زانو و در �االی  ب��

استخوان فیبوال ۱، حس کرد.
برای پ�دا�ردن � فیبوال، از جلوی �اسه ی 

وع کن�د و لمس کنان  زانو (کش�ک ۳) ��
 استخوا�� �االی 

�
� برو�د تا �ه برجست� �ای��

 درشت �� ۲) برس�د.
�

درشت �� (برجست�
ون حرکت کن�د تا �ه  حاال �ه سمت ب��

 استخوا�� د�گری در درشت �� 
�

برجست�
(کوند�ل جان�� ۴) � رس�د. حرکت را �ه 

� ادامه  ون و �� �ه �ای�� سمت ب��
�ده�د تا �ه � فیبوال، که �س�ت �ه 

 استخوا�� بزرگ�� و 
�

کوند�ل جان�� برجست�
گردتری است، برس�د.

راە د�گر پ�دا�ردن � فیبوال آن است که 
انگشتان تان را روی استخوان قوزک (قوزک 

خار�� ۵)، که در کنار مچ �ا قا�ل لمس و 
در واقع انتهای �ایی�� فیبوال است، قرار 
�ده�د. س�س، انگشتان تان را �ه سمت 

 � �االی �ا حرکت �ده�د تا �ه ش�ار ب��
ماه�چه های ساق �ا و ماه�چه های جلوی �ا برس�د و بتوان�د 
 استخوا�� گردی را که � فیبوال است حس کن�د.

�
ون زد� ب��

� توان�د محل � فیبوال را �ا استفادە از مارکر رنگ ثا�ت 
عالمت گذاری کن�د.

برای �مک �ه پ�دا�ردن دقیق محل ها و �ارگذاری دقیق 
دست�اە، و�دئوی موجود در gekodevices.com را تماشا 

کن�د.

1محل:
� عصب نازک �� سط� (دور� فل�سیون)، از   برای تح��ک موفق�ت آم��

سه محل � توان استفادە کرد. محل A همراستای � فیبوال است، در 
�نگ جان��  حا� که محل های B و C همراستای تاندون همس��

برجسته اند. دالل انتخاب محل جا�گ��ن �ارگذاری دست�اە ع�ارت اند از: 
حساس�ت پوس�� �ا وجود زخم در محل(های) د�گر، 

 ، ات �ال�دشناخ�� تح��ک به�� عصب �ه دل�ل تغی��
افزا�ش راح�� �ا سهولت �ارگذاری �ا 

محل �ا�سمان.
 .2

شس�شو:
پوست مح� 
را که بناست 

دست�اە در 
آنجا �ار 

گذاشته شود 
�ش���د و 

خشک کن�د.

.3B
 � �ارگذاش��

دست�اە: 
خط مارکر 

را روی تاندون 
�نگ جان��  همس��
و�� �ا  �ا تاندون ب��
تاندون عضلهی 

دو� را�� 
(�ا�س�س 

فمور�س)، ز�ر 
خط تای زانو، قرار 

�ده�د. 

 � 3C.�ارگذاش��
دست�اە:

خط مارکر 
را روی تاندون 

�نگ  همس��
جان�� �ا تاندون 
و�� �ا تاندون  ب��
عضلهی دو� 
را�� (�ا�س�س 

فمور�س)، 
درست �االی 

خط تای زانو، 
قرار �ده�د.

 � 3A. �ارگذاش��
دست�اە:

ال�ه ی نازک روی دست�اە 
��و را بردار�د و خط 

مارکر  را روی � 
فیبوال قرار �ده�د.
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اثرات جان��
: التهاب �ا تح��ک پوس��

در بر�� موارد ، ممکن است نو� التهاب �ا تح��ک پوس�� در ناح�ه تماس ا�جاد شود: 
دست�اە را جدا �ا در موضع های جا�گ��ن د�گری وصل کن�د.

ی مجدد دست�اە، �ا پزشک  در صورت ادامه �ا تکرار این عارضه، پ�ش از ��ارگ��
متخصص مشورت نمای�د.

هشدارها
ا�ط ز�ر را دارد، �ا پزشک متخصص مشورت  ا�ر ب�مار �� از موارد �ا ��

نمای�د:
�ان ساز قلب).• ون�� �اشت (مثل �� دست�اە های ال���

 عمیق در س�اهرگها شناسا�� شدە �ا مشکوک بودە،•
�

 لخت�
�
ا اخ��

دە.• �اردار �ا ش��

عارضه قل�� �شخ�ص دادە شدە.•

�ع.•

 جرا� داشته که ممکن است انق�اض ماه�چه ها روند بهبودی را مختل کند.•
�
ا اخ��

28 روز متوا� از دست�اە استفادە کردە.•

حساس�ت �ه اس�د آ���ل�ک (این ژل دارای �ل�مرهای آ���ل�ک است).•

استفادە نکن�د:
ارادی ماه�چه ها �ار�ر �ا سای��ن را در خطر • در طول هر فعالی�� که انق�اض غ��

� آالت).  �ا استفادە از ماش��
�

آس�ب د�دن قرار دهد (مثً� هن�ام رانند�

 آن را جدا کن�د.•
�
� – دست�اە را خاموش کن�د و موقتا هن�ام حمام �ا دوش گرف��

ا�ر دست�اە توسط فرد د�گری استفادە شدە – خطر عفونت را �ه همراە خواهد •
داشت.

ا�ر �سته بندی �از شدە �ا آس�ب د�دە.•

ا�ر دست�اە خراب است.•

� اشارە شدە ن�ا�د استفادە  از این دست�اە در قسمت های �دن که �ای��
شود:

•.�

چشم ها.•

دهان.•

•.( 
�

 حفرە شاهر�
�
گردن (مخصوصا

در قفسه س�نه، �االی �مر �ا روی قلب. این �ار خطر انق�اض �� نظم رشته هاى قل�� را افزا�ش •
� دهد.

روی �ا نزد�ک �خش های ز�ر استفادە نکن�د:
زخم.•  

قسمت های آلودە �ا ورم کردە.•  

• , 
�

  و رگ  افروخت�
�

, مثل التهاب  ور�دها, لخته  شد� پوست �ارە شدە �ا جوشهای پوس��  
ە. س�اهرگهاى گشادشدە غ��

•. زخم های �طا��  

ات�مح�ط های ز�ر استفادە نکن�د، ز�را ممکن است �اعث �اهش  � در نزد�� تجه��
احتما� عمل�رد دست�اە ��و شود:

ی).• م�ج کوتاە�دست�اە ما�کروو�و (در 1 م��

ات ارت�ا� فر�ا�س  راديو��  (RF) قا�ل حمل (از جمله دست�اههاى جان�� مثل • � تجه��
ی). )(در 30 سان�� م�� و�� � های ب�� � و آن�� �ا�ل های آن��

•. منابع گرما مثل آ�ش �ا �خاری های راد�ا��
ن. � استفادە نکن�د: در مح�ط های پر از ا�س��

استفادە برای کود�ان ا�م�� دست�اە ��و در مورد کود�ان آزمودە �شدە است؛ استفادە 
از دست�اە برای کود�ان را توص�ه ن� کن�م.

اقدامات احت�ا�
 نگهداری کن�د.•

�
س کود�ان و حیوانات خان� دور از دس��

 و بروز •
�

دست�اە ��و را داخل دهان قرار نده�د؛ دست�اە خطر خف�
 
�
حساس�ت احتما� دارد. ا�ر دست�اە �ا قطعه ای از آن �لع�دە شد، ��عا

�ه پزشک مراجعه کن�د. ا�ر �اتری  �لع�دە شود، آس�ب جدی رخ خواهد 
داد.

اعمال هر گونه تغی�� در این دست�اە ممن�ع است.•

فشار ب�ش از حد ممکن است �ه دست�اە آس�ب برساند.•

د، • ام آر آی - پ�ش از آنکه ب�مار تحت برر� های ام آر آی قرار گ��
دست�اە �دل�ل دارا بودن قطعات فرومغناط�� �ا�د از �دن ب�مار جدا 

گردد.

ودهای �ا • دست�اە �ا�د در طول مان�تور�نگ نوار قلب �ا استفادە از ال���
ود �ا برای نوار  خاموش شود ، ز�را ممکن است �ا س�گنال های ECG - ال���

قلب تداخل ا�جاد کند.
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در قفسه س�نه، �االی �مر �ا روی قلب. این �ار خطر انق�اض �� نظم رشته هاى قل�� را افزا�ش در قفسه س�نه، �االی �مر �ا روی قلب. این �ار خطر انق�اض �� نظم رشته هاى قل�� را افزا�ش 

 , 
�

  و رگ  افروخت�
�

, مثل التهاب  ور�دها, لخته  شد� پوست �ارە شدە �ا جوشهای پوس��   , 
�

  و رگ  افروخت�
�

, مثل التهاب  ور�دها, لخته  شد� پوست �ارە شدە �ا جوشهای پوس��  

ات�مح�ط های ز�ر استفادە نکن�د، ز�را ممکن است �اعث �اهش  � ات�مح�ط های ز�ر استفادە نکن�د، ز�را ممکن است �اعث �اهش در نزد�� تجه�� � در نزد�� تجه��

) قا�ل حمل (از جمله دست�اههاى جان�� مثل ) قا�ل حمل (از جمله دست�اههاى جان�� مثل 

ا�م�� دست�اە ��و در مورد کود�ان آزمودە �شدە است؛ استفادە ا�م�� دست�اە ��و در مورد کود�ان آزمودە �شدە است؛ استفادە 

ود �ا برای نوار   - ال���
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در قفسه س�نه، �االی �مر �ا روی قلب. این �ار خطر انق�اض �� نظم رشته هاى قل�� را افزا�ش 

 , 
�

  و رگ  افروخت�
�

, مثل التهاب  ور�دها, لخته  شد� پوست �ارە شدە �ا جوشهای پوس��  

ات�مح�ط های ز�ر استفادە نکن�د، ز�را ممکن است �اعث �اهش  � در نزد�� تجه��

) قا�ل حمل (از جمله دست�اههاى جان�� مثل 

ا�م�� دست�اە ��و در مورد کود�ان آزمودە �شدە است؛ استفادە 
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�	������������������



���������������������������������������������
����
���	�����	����������������

نگهداری و استفادە
برای نگهداری دست�اە ��و، آن را در ک�سه محافظ زرور�� نگهداری کن�د.

 30 درجه نگهداری شود.
�
� توان دست�اە را در محدودە دما�� -25 تا +40 درجه سان��گراد نگهداری کرد، اما توص�ه � شود دست�اە تا دمای نهایتا

دسته بندی
� � شود. این �اتری برای استفادە مداوم ساخته شدە است. قا�ل تع��ض CR2032 تأم�� برق دست�اە �صورت داخ� توسط �اتری سکه ای لی�یوم یو�� غ��

� قطعه استفادە شدە است. �� مستق�م �ه ب�مار و نه استفادە مستق�م قل�� است. �ل دست�اە، هم�� قطعه استفادە شدە از ن�ع  BF – �ه منظور اتصال ال���

(EMC) ��ومغناط م�شور ساز�اری ال���
 �� � استفادە ای، دست�اە ��و و دست�اە ال��� ورت چن�� �� استفادە نکن�د ز�را عمل�رد ��و را نامناسب خواهد کرد. در صورت �� ات ال��� � دست�اە ��و را در نزد�� سایر تجه��

� ش��د عمل�رد عادی داشته �اشند. دست�اە ��و توسط گواهینامه  د�گر را تحت نظر داشته �اش�د تا مطم��
ومغناط�� (EMC) �ه اقدامات  �� مطابق م�شور ساز�اری ال��� ات پزش� ال��� � ومغناط�� تأی�د شدە است. تجه�� EN 60601-1-2:2015 م��وط �ه ساز�اری ال���

ند: ممکن است دست�اە ��و در  ومغناط�� (EMC) که در وب سا�ت ارائه شدە مورد استفادە قرار گ�� احت�ا� و�ژە ن�از دارند و �ا�د بر اساس اطالعات م�شور ساز�اری ال���
ومغناط�� خاموش شود.  معرض سط�ح �االی اختالالت ال���

مشخصات خرو��
� 27 و 54 م�� آم�� دارند و پهنای  این دست�اە م�ج م���، نامتقارن ، �الس های محرک متوازن شدە از نظر �ار �ا فر�ا�س 1 هرتز ارائه � کند. این �الس ها ج��ان دائم ب��

�� در هر �الس افزا�ش � �ا�د. �صورت �� 11 ان تح��ک متفاوت است. شدت تح��ک �ا افزا�ش شارژ ال��� � � 35 و 560 م�کروثان�ه بر اساس تنظ�م م�� �الس ها ب��
تنظ�مات وجود دارد. برای کسب اطالعات ب�ش�� از جمله مشخصات عمل�ا�� از وب سا�ت �ازد�دی کن�د. سطح �از�ی�� نرم افزاری از ط��ق شمارە �ی تول�د قا�ل شناسا�� 

است.

ش�ل م�ج خرو��
پهنای �الس

ولتاژ   شدت ج��ان   

�سامد: ۱ هرتز

Pulse width

V

Voltage Repetition rate: 1Hz

Output waveforms
Pulse width
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1639

نمادها ����������������������������
�	������������������

BF قطعه استفادە شدە از ن�ع

در ساخت این محصول از التکس استفادە �شدە است

تنها برای �ک�ار استفادە – تنها برای �ک ب�مار و �ک دورە درمان 
استفادە شود

محدودە فشار جوی الزم برای نگهداری و حمل و نقل در زما�� که 
داخل �سته بندی قرار دارد

شمارە �ی تول�د

شمارە �اتالوگ

تار�ــــخ انقضاء – �عد از این تار�ــــخ استفادە �شود

محدودە دمای الزم برای نگهداری و حمل و نقل در زما�� که داخل 
�سته بندی قرار دارد

درجه حفاظت در مقا�ل ورود گردو خا� و آب 22

درصورت خراب بودن �سته بندی، استفادە �شود

CE شان انط�اق�

دستورالعمل  استفادە مشاهدە شود

ساخته شدە توسط

محدودە رط��ت الزم برای نگهداری و حمل و نقل در زما�� که 
داخل �سته بندی قرار دارد

معرف الجهاز الف��د

� ون انداخ�� ب��
دست�اە ��و دارای هیچ گونه مواد س� �ا خطرنا� برای مح�ط ز�ست ن�ست. 

دست�اە ممکن است �عد از استفادە آلودە �ا کث�ف شود، ز�را  چندین ساعت �ا پوست 
در تماس بودە است و در ن��جه �ا�د �ا مراق�ت آن را دور انداخت. �اتری ها را �ا�د �ا 
توجه �ه ضوا�ط قانو�� مح� دور انداخت. بر�� ب�مارستان ها و �لی��ک ها مقررات 

� دست�اە های پزش� استفادە شدە دارند. ا�ر دست�اە ��و در  خا� برای دور انداخ��
خانه استفادە شدە، در صورت اجازە مقررات � توان آن را �ه همراە ضا�عات د�گر دور 
ودها را �ا ق��� از دست�اە  ، در صورت ن�از ال��� � انداخت. برای آسان شدن دور انداخ��

ون آوردن جدا کرد. برای اطالع از  جدا کن�د. �اتری را � توان �ا �ازکردن محفظه و ب��
راهنما�� �ه وب سا�ت مراجعه کن�د. دست�اە را �سوزان�د.
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دست�اە پزش� 

نمایندە مجاز اتحاد�ه ارو�ا


