FİZİK TEDAVİ CİHAZLARININ GÜVENLİ
KULLANIMI TALİMATI

DOKÜMAN NO
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TAR.
SAYFA

HB.TL.16
11.02.2015
01
22.03.2016
1/2

1-AMAÇ: Bu talimatın amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi
ünitesinde kullanılan cihazlar ile ilgili hususları tanımlamaktır.
2-KAPSAM: Hastanemiz FTR ünitesinde bulunan tıbbi cihazları kapsar.
3-KISALTMALAR:-4-TANIMLAR:-5-SORUMLULAR: Birim çalışanları.
6-FAALİYET AKIŞI:
Hastalara uygulanan tedavi programı kayıt altına alınmalıdır. Hastaların fizik tedaviye başlama ve bitiş
saatleri kayıt altında olmalıdır. Cihaz kullanım kılavuzlarına ilgili dosyadan ulaşılabilir.
6.1.İNFRARUJ CİHAZI KULLANIMI:
•
•
•
•
•
•
•

Cihazın fişi prize takılır.
Hasta tedavi için hazırlanır.
Cihaz tedavi bölgesine uygun uzaklıkta yerleştirilir.
Cihaz açma kapama düğmesinden açılır.
Cihaz kullanım talimatnamelerine göre çalıştırılır.
Tedavi süresi bitiminde cihaz kapatılır.
Cihazın fişi prizden çıkarılır.

6.2.KISA DALGA DİATERMİ KULLANIMI:
•
•
•
•
•
•

Cihazın fişi prize takılır.
Hasta üzerindeki metal eşyalar ve takılar çıkarılır.
Cihazlar; diğer cihazlardan farklı ve metal eşyalar olmayan bir odada bulundurulmalıdır.
Hasta; protezler, kalp pili, hamilelik, tansiyon….vs. açısında sorgulanır.
Cihaz kullanım talimatnamelerine göre çalıştırılır. Tedavi süresi bitiminde cihaz kapatılır.
Cihazın fişi prizden çıkarılır.

6.3. ULTRASON KULLANIMI:
•
•
•
•
•
•
•

Cihazın fişi prize takılır.
Ultrason başlığı akım yönünden test edilir.
Cihaz açma kapama düğmesinden açılır.
Tedavi uygulanacak bölgeye jel sürülür.
Süre ve şiddeti hastanın kartı doğrultusun uygulanır.
Tedavi süresi bitiminde akım kesilir ve cihaz kapatılır.
Prob ve hasta üzerindeki jel temizlenir.

6.4.PARAFİN KAZANI KULLANIMI:
•
•
•
•
•
•
•

Cihaz fişinin takılı olduğu kontrol edilir.
Parafin eriyiğinin ısısı kontrol edilir.
Hastanın uygulamadan önce ellerini yıkaması istenir.
Tedavi edilecek bölgeyi 5 saniye aralıklar la 5-10 kez eriğin içine daldırması söylenir.
20 dk bekletilir.
Süre dolduktan sonra donan parafin çıkarılıp içine atılır.
Açık yarası olan hastalarca kullanılmaz.

6.5.HOT-PACK KAZANI KULLANIMI:
•
•
•
•

Cihaz fişinin takılı olup olmadığı kontrol edilir.
Kazanın sıcaklık derecesi kontrol edilir.
Kazandan uygulanacak materyal alınıp havluya sarılarak tedavi edilecek bölgeye uygulanır.
İşlem bittikten sonra materyal tekrar kazana konulur.

6.6. KOMBİNE ELEKTRO TERAPİ CİHAZLARI KULLANIMI:
•
•
•
•
•
•

Cihazın fişi uygun şekilde takılır. Güç kablosu sağlam olmalıdır.
Kullanım sırasında kablo ve elektrotların sağlamlığı test edilir.
Sünger elektrot kullanılıyorsa ıslatılmalıdır.
Uygulama sahasında enfeksiyon alanı veya açık yara bulunmamalıdır.
Cihazın elektrotları tedavi bölgesine uygun şekilde yerleştirilir ve akım verilir.
Tedavi süresi bitiminde akım kesilir ve cihaz kapatılır. Cihazın fişi prizden çıkarılır.

6.7.TENS CİHAZI KULLANIMI:
•
•
•

Hasta tedavi için hazırlanır.
Cihazın elektrotları tedavi bölgesine uygun bir şekilde yerleştirilir.
Cihazın açma kapama düğmesi açılır.
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Tedavi uygulanır.
Tedavi süresi bitiminde akım kesilir ve cihaz kapatılır.
Cihaz bir sonraki kullanım için hazır hale getirilir.

6.8.WHIRLPOOL CİHAZI KULLANIMI:
•
•
•
•
•
•

Fiş prize takılır.
Suyun ısısı 40-50 derece civarında ayarlanır.
Hastanın uzvu suyun içine daldırılır.
Açma kapama düğmesinden makine çalıştırılır.
Tedavi 20dk sürdürülür.
Hasta uzvunu çıkarır kurular.

6.9.TRAKSİYON CİHAZI KULLANIMI:
•
•
•
•
•
•
•

Cihazın fişi uygun şekilde takılır. Güç kablosu sağlam olmalıdır.
Hasta traksiyon masasına veya sandalyesine uygun bir şekilde pozisyonlanır.
Traksiyon kemeri ve iplerinin sağlamlığı kontrol edilir.
Kullanın talimatlarına göre cihaz ayarlanır.
Hastaya emniyet düğmesinin kullanımı öğretilir.
Tedavi süresi sonunda otomatik olarak durması sağlanır.
Kullanılmadığı zamanlarda cihaz kapalı tutulmalıdır.

6.10.TETRAX POSTÜROGRAFİ CİHAZI KULLANIMI:
•
•
•
•
•

Cihazın ve cihaza bağlı olan bilgisayar ile monitörün fişleri uygun şekilde takılır. Güç kabloları sağlam
olmalıdır.
Cihaz açma – kapama düğmesinden açılır.
Hasta sisteme kayıtlı değilse kayıt edilir kayıtlı ise dosya numarası girilerek sistem çalışmaya hazır hale
getirilir. Tedavi başlamadan önce cihaz kendini kalibre etmektedir.
Tedavi uygulanır.
Tedavi süresi bitiminde cihaz kapatılır.

6.11.KOŞU BANDI CİHAZI KULLANIMI:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cihazın fişi uygun şekilde takılır. Güç kablosu sağlam olmalıdır.
Egzersize başlarken çocukları ve evcil hayvanlar koşu bandından uzak tutulur.
Egzersiz sırasında uygun giysiler giyilir. Koşu bandına takılabilecek uzun, bol giysiler giyilmemelidir. Her
zaman kauçuk tabanlı koşu yada aerobik ayakkabılar giyilmelidir.
Koşu bandını kullanmadan önce güvenlik kilitlerinin hasta üzerine veya kemerine bağlı olup olmadığından
emin olunmalıdır.
Yürüme bandı üzerinde ayakta iken asla egzersize başlanmamalıdır. Makine
Başlatıldıktan ve hız kontrolünü ayarladıktan sonra egzersize başlanmalıdır.
Cihaz kullanım talimatnamelerine göre çalıştırılır.
Tedavi süresi bitiminde cihaz kapatılır.

6.12.BİSİKLET KULLANIMI:
•
•
•
•

Cihazın fişi uygun şekilde takılır. Güç kablosu sağlam olmalıdır.
Hasta bisiklete oturtulur.
Cihaz kullanım talimatnamelerine göre çalıştırılır.
Süre bittiğinde tedavi sonlandırılır.

7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
•

Cihaz Kullanım Klavuzları

HAZIRLAYAN
FTR SORUMLUSU

KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

ONAYLAYAN
BAŞHEKİM

