Colibri
phototherapy

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Xem sách hướng dẫn sử dụng để có thông tin đầy đủ hơn:
http://www.mtts-asia.com/vi/den-chieu-vang-da-colibri/
Bảng điều khiển
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Nút On/Off

Ấn nút để bật hoặc tắt máy và sử dụng các chức năng của máy

2

Nút điều chỉnh chế độ

Ấn nút để chọn chế độ tiêu chuẩn hoặc tăng cường

3

Màn hình hiển thị

Hiển thị chế độ và thời gian điều trị

Chọn chế độ
Colibri Phototherapy có hai chế độ hoạt động:
- Chế độ bình thường (STANDARD): ~33 μW/cm2/nm
- Chế độ tăng cường (INTENSIVE): ~57 μW/cm2/nm

Ấn nút On/OFF để khởi động máy. Màn hình hiển thị tổng thời
gian hoạt động của máy trong 3 giây.

Màn hình tiếp tục đếm thời gian điều trị của chế độ bình
thường.

Ấn nút “Therapy Mode Button” để chọn chế độ.
Màn hình thể hiện trổng thời gian điều trị tăng cường trong 3
giây.

Màn hình tiếp tục đếm thời gian điều trị của chế độ
tăng cường.

Ấn nút On/OFF để tắt máy.
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Điều chỉnh độ cao

Khoảng cách thích hợp từ nguồn sáng đến
bệnh nhân là 30-40 cm.

0 -25 cm

Cần thận trọng khi điều chỉnh chiều cao của
Colibri Phototherapy.
115 -140 cm

Làm sạch và khử trùng
Nếu thấy bẩn hiện ra rõ ràng, sử dụng vải mềm, xà phòng và nước để làm sạch các phần bị bẩn.
Sau đó lau sạch bằng vải ướt và lau khô bằng vải mềm. Đối với các vùng khó tiếp cận, sử dụng
bản chải lông mềm theo tiêu chuẩn.
Để làm tan những vết bẩn đậm đặc và đã khô, đầu tiên, bạn cần làm bão hòa vết bẩn với nước
Ngắt kết nối điện khi vệ sinh thiết bị.
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Colibri Phototherapy. Hướng dẫn sử dụng nhanh.

