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Κείκελν Πεγή: Αγγιηθά Κείκελν Σηόρνο: Διιεληθά 

1.4 Control Features 
 
1.4.1 On/Off Key Switch 
 
The On/Off key switch turns the Laser System on and 
off. The key should always be kept in a safe place 
(and not in the key switch), when not in use, to avoid 
unauthorized use by untrained personnel and the 
possibility of injury or fire. 
 
 
 
1.4.2 Touch Screen Display 
 
The touch screen serves as the information center for 
the XX Laser Systems. The screen allows the operator 
to interact with the device. It displays the information 
associated with the operating conditions, including: 
Laser ON / OFF, Machine Status, Treatment 
Wavelength Selection (XX 1550: 1550 nm; XX 1927: 
XX nm and XX 1550/1927: 1550 nm or 1927 nm), 
Laser Parameters for treatment, Information 
Messages, Error Messages and System Prompts. 
 
 
 
1.4.3 Emergency Stop Button 
 
There is a red emergency stop button in the front 
center of the console. Press this button during an 
emergency to stop the laser treatment beam. To 
restart, twist the button and release it from the 
latched OFF position. 
 
 
1.4.4 Calibration Port 
The calibration procedure is enforced by the software. 

1.4 Σπζηήκαηα έιεγρνπ 
 
1.4.1 Γηαθόπηεο Δλεξγνπνίεζεο/ Απελεξγνπνίεζεο 
On/Off 
Ο δηαθόπηεο ελεξγνπνίεζεο On/Off ελεξγνπνηεί θαη 
απελεξγνπνηεί ην ζύζηεκα Laser. Τν θιεηδί ζα πξέπεη 
πάληα λα θπιάζζεηαη ζε αζθαιέο ζεκείν όηαλ ην 
κεράλεκα δελ ρξεζηκνπνηείηαη (θαη λα κελ αθήλεηαη 
πάλσ ζην θιείζξν), πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 
ρξήζε από κε εμνπζηνδνηεκέλν θαη/ή  εθπαηδεπκέλν 
πξνζσπηθό, θαζώο θαη ε πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ή 
θσηηάο. 
1.4.2 Οζόλε Αθήο 
 
Η νζόλε αθήο απνηειεί γηα ην ρεηξηζηή ην θέληξν ησλ 
πιεξνθνξηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο Laser XX. Η νζόλε 
επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρεηξηζηή κε ην 
ζύζηεκα. Παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαη 
κε ηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο όπσο: 
Laser ON / OFF, Καηάζηαζε Σπζηήκαηνο, Δπηινγή 
Μήθνπο Κύκαηνο γηα ηε ζεξαπεία, (XX 1550: 1550 nm; 
XX 1927: 1927 nm θαη XX 1550/1927: 1550 nm ή 1927 
nm), Παξάκεηξνη Θεξαπείαο ηνπ Laser, Μελύκαηα 
πιεξνθνξηώλ, Μελύκαηα Σθαικάησλ θαη Δηδνπνηήζεηο 
ηνπ Σπζηήκαηνο. 
 
1.4.3 Γηαθόπηεο Έθηαθηεο Αλάγθεο 
 
Σην εκπξόζζην θεληξηθό ηκήκα ηεο θνλζόιαο ππάξρεη 
έλαο θόθθηλνο δηαθόπηεο έθηαηεο απελεξγνπνίεζεο. 
Πηέζηε ην δηαθόπηε αλ παξαζηεί έθηαθηε αλάγθε 
πξνθεηκέλνπ λα δηαθόςεηε ηελ παξνρή ηεο αθηίλαο 
laser. Γηα ηελ επαλεθθίλεζε, ζπζηξέςηε ην δηαθόπηε θαη 
απειεπζεξώζηε ην από ηελ αζθαιηζκέλε ζέζε OFF. 
 
1.44    Θύξα Βαζκνλόκεζεο 
Η δηαδηθαζία βαζκνλόκεζεο εθηειείηαη από ην 

Θεκαηνινγία: Αηζζεηηθή Γεξκαηνινγία 

Δίδνο θεηκέλνπ: Οδεγόο Φξήζεο 

Πεξηγξαθή: Τν παξόλ απόζπαζκα απνηειεί δείγκα κεηάθξαζεο Οδεγνύ Φξήζεο ην 
νπνίν νινθιήξσζα γηα ινγαξηαζκό ελόο κεγάινπ πειάηε - αληηπξόζσπνπ 
κεραλεκάησλ κε επεκβαηηθήο  δεξκαηνινγίαο. 
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1.4.5 Umbilical Cord and Support Arm 
 
The umbilical cord is managed by the adjustable 
support arm. When using focal cooling with the Cool 
Roller Tip, the XX cool air delivery hose may be 
clipped onto the electrical umbilical cable and draped 
over the support arm as shown on page 8. Ensure 
that there are no kicks in the hose. 
 
 
 

ινγηζκηθό. 

 
 
1.4.5 Καιώδην Τξνθνδνζίαο θαη Βξαρίνλαο 
Υπνζηήξημεο 
 
Τν θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαηεπζύλεηαη από ην 
ξπζκηδόκελν βξαρίνλα ππνζηήξημεο. Όηαλ 
ρξεζηκνπνηείηαη ε εζηηαθή ςύμε κε ηνλ Κπιηλδξηθό 
Αθξνδέθηε Χύμεο, ν εύθακπηνο ζσιήλαο ηξνθνδνζίαο 
ςπρξνύ αέξα XX, ζπλδέεηαη ζην θαιώδην ηξνθνδνζίαο 
θαη θαιύπηεηαη από ην βξαρίνλα ππνζηήξημεο, όπσο 
θαίλεηαη ζηελ ζειίδα 8. Βεβαησζείηε όηη θαζ’ όιν ην 
κήθνο ηνπ ζσιήλα δελ ππάξρνπλ  ζπζηξνθέο. 
 

 

 
 
 
 
 
 

CAUTION: The handpiece tip must be removed from 

the handpiece prior to calibration. Take precautions 

to ensure that neither the handpiece internal sealing 

window nor the tip window become contaminated 

before, during, or after the calibration procedure as 

this may result in poor clinical outcome, damage to 

the machine or injury to the physician or patient. 

CAUTION: Do not attempt to coil the umbilical beyond 

the resistance point of the armoring. Do not use if the 

internal cables and wires are visible through holes or 

gaps in the umbilical armoring as this may cause 

inadvertent exposure of laser energy to persons in the 

room. 

ΠΡΟΟΧΗ: Ο ακροδέκτησ του χειριςτηρίου πρέπει να 

αφαιρείται από το χειριςτήριο πριν τη βαθμονόμηςη. Λάβετε 

τισ απαραίτητεσ προφυλάξεισ ώςτε να βεβαιωθείτε ότι ούτε 

το εςωτερικό πλαίςιο αςφάλιςησ του χειριςτηρίου, ούτε το 

πλαίςιο του ακροδέκτη έχουν μολυνθεί πριν, κατά τη 

διάρκεια ή μετά τη διαδικαςία βαθμονόμηςησ, καθώσ αυτό 

θα μπορούςε να οδηγήςει ςε χαμηλήσ ποιότητασ κλινικά 

αποτελέςματα ή να προκαλέςει ζημιά ςτο ςύςτημα ή τον 

τραυματιςμό του χειριςτή ή του αςθενούσ. 

ΠΡΟΟΧΗ: Μην επιχειρήςετε να λυγίςετε ή να ςυςπειρώςετε 

το καλώδιο τροφοδοςίασ πέρα από το ςημείο αντοχήσ τησ 

θωράκιςήσ του. Να μην χρηςιμοποιηθεί ςε περίπτωςη που τα 

εςωτερικά καλώδια είναι ορατά από κενά ή ςημεία φθοράσ 

τησ θωράκιςησ του καλωδίου τροφοδοςίασ, καθώσ υπάρχει 

κίνδυνοσ πρόκληςησ ακούςιασ έκθεςησ ςτην ενέργεια του 

laser των ατόμων που βρίςκονται ςτον ίδιο χώρο. 
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