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           1-AMAÇ: Bu talimatın amacı, 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.

• Tedavi uygulanır.

• Tedavi süresi bitiminde akım kesilir ve cihaz kapatılır.

• Cihaz bir sonraki kullanım için hazır hale getirilir.

6.8.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.

6.9.COLD PACK KULLANIMI

•  Bazı romatizmal hastalıklar ve kireçlenmelerde ”soğuk uygulamalarının” fayda sağladığı 
bilinmektedir.Soğuk paketler (cold pack) tedavisi genellikle 5-15 dakika arasında uygulanmalı.

CPM CİHAZI KULLANIMI
• Fişe takılır
• Cihaz açma kapama düğmesine basılarak açılır.
• Hasta cihaza alınmadan önce test yapılır.
•
• Hastanın ayağı cihaza yerleştirilir ve hastanın ayağı sabitlenir.
• Hastanın ayak açısına göre cihaz çalıştırılır.

 BOBATH YATAK
• Fişe takılır
• Açma kapama düğmesiyle açılır.
• Hastanın tedavisine uygun olarak kumandasıyla istenilen düzeye getirilir.

7.İLGİLİ DOKÜMANLAR:

• Cihaz Kullanım Klavuzu




