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غیزسَس ثی خطزسبس پسوبًذ ثب هکبًیسن ّبی هختلف ٍجَد دارد کِ جْت ثی خطزسبسی پسوبًذّبی ػفًَی تیش ٍثزًذُ، دستگبُ ّبی  .1

 ثب تَجِ ثِ تجبرة سبلْبی اخیز، استفبدُ اس دستگبُ ّبی غیزسَس ثی خطز سبس ثب هکبًیسن ثخبر، حزارتی هزطَة هٌبست تز هی ثبضذ.

 ( غَرت پذیزد.اًتخبة ظزفیت دستگبُ هَردًظز ثزاسبس هیشاى پسوبًذّبی تَلیذی )طجق دستَرالؼول اثالغی .2

 ّز ثیوبرستبى هی ثبیست یک کبرضٌبس ثْذاضت هحیط جْت ًظبرت ثز هذیزیت پسوبًذ داضتِ ثبضذ. .3

 را هسئَل ٍاحذ تجْیشات پشضکی ثیوبرستبى هی ثبیست هسئَلیت فٌی دستگبُ ثی خطزسبس اس ًظز ًظبرت ثز ػولکزد ٍ کبلیجزاسییَى  .4

 ثزػْذُ ثگیزد.

داضیتِ   خطزسیبس  یػولکزد سیستن ث صیًوب یثزا ییضبخع ّب بی آضکبر سبسّبذیاستفبدُ ثب خطز سبس هَرد یغیز سَس ث یْبدستگبّ .5

 (.printer)ثبضٌذ

.اسیتفبدُ   هی ثبیست ضبخع ّبیی ثزای ًوبیص ػولکزد سیستن ثی خطزسبس داضتِ ثبضیذ. دستگبُ غیزسَس ثی خطزسبس هَرد استفبدُ  .6

حذاقل هبّی یکجبر ضزٍری است تب اس غحت ػولیبت ستزٍى سبسی اطویٌیبى حبغیل    اس ضبخع ثیَلَصیک ثبسیلَس استئبرهَفیلَس

ثزای ّز دٍرُ کبری ییب سییکل    6ضَد. استفبدُ اس ضبخع ضیویبیی تست ثٍَیذیک قجل اس ضزٍع ثِ کبر رٍساًِ دستگبُ ٍ تست کالس 

 کِ ستزٍى هی ضًَذ ضزٍری است تب ًطبى دّذ ضزایط کبهال ستزٍى  ایجبد ضذ است.

 ثْذاضت کبرضٌبس اهضبء ثِ ثبیستی هذکَر فزم. گزدد تکویل ثیوبرستبى تَسط ثزًذُ ٍ تیش ٍ ػفًَی پسوبًذ خطزسبسی ثی ًبهِ اظْبر .7

 .ثبضذ هوَْر ثیوبرستبى هْز ثِ ٍ ثزسذ ثیوبرستبى رییس ٍ ثیوبرستبى پشضکی تجْیشات کبرضٌبس ثیوبرستبى، هحیط

تیَسیي ًویَدُ ٍ آهیبر را در    قجل اس ثی خطزسبسی ست کلیِ پسوبًذّبی ػفًَی ٍ تیشٍثزًذُ اپزاتَر دستگبُ ثی خطزسبس پسوبًذ هی ثبی .8

 دفبتز هخػَظ ًگْذاری ًوبیذ.

اپزاتَر دستگبُ ثی خطزسبس هی ثبیست در کوتزیي سهبى ٍ فبغلِ اس هحل تَلیذ ٍ ثب کوتزیي جبثِ جبیی پسوبًذ ػفیًَی را تجیذیل ثیِ      .9

 ًوبیذ. ثی خطز  پسوبًذ

 اهحبء پسوبًذ ػفًَی ًجبیذ آلَدگی غَتی ٍ ػفًَی در داخل ثیوبرستبى ایجبد کٌذ.دستگبُ  .10

 سبػت ًسجت ثِ تؼویز ٍ راُ اًذاسی دستگبُ اقذام ضَد. 48چٌبًچِ دستگبُ ثی خطزسبس خزاة ضَد هی ثبیست ظزف هذت  .11

 ایوٌی را رػبیت ًوبیذ.اهحبء ًکبت اپزاتَر دستگبُ ثی خطزسبس پسوبًذ ثبیذ دٍرُ دیذُ ثبضذ ٍ در توبهی سهبى  .12

 دستگبُ اهحبء پسوبًذ ًجبیذ حذاقل ثَی آساردٌّذُ داضتِ ثبضذ. .13

 دستگبُ هَجت ًطت ضیزاثِ ًگزدد. .14

 دستگبُ ًجبیذ در حیي فزآیٌذ ثی خطز سبسی هَاد سوی ٍ آالیٌذُ تَلیذ ًوبیذ. .15

 خزٍجی دستگبُ هی ثبیست ثزای اًسبى ٍ هحیط سیست ثی خطز ثبضذ. .16

را  ثِ ضیوبر هیی رًٍیذ   ٍ تیشٍثزًذُ  ، ػفًَیًذ هی ثبیست توبهی سثبلِ ّبیی کِ طجق قبًَى هذیزیت پسوبًذ پشضکیدستگبُ اهحبء پسوب

 ثی خطز ًوبیذ.

 ، امکبوبت ي کبرکىبن مرتبط:مىببع
 : هزتجط اهکبًبت ٍ هٌبثغ الف(

 دستگبُ ثی خطزسبس، ضبخع ثیَلَصیک ٍ ضیویبیی

 :هزتجط کبرکٌبى ة(

 ، کبرضٌبس ثْذاضت هحیطپسوبًذ ثی خطزسبساپزاتَر 
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 مىببع:
 ٍاثستِ ضَاثط ٍ رٍش ّبی اجزایی پسوبًذّبی پشضکی ٍ پسوبًذّبی قبًَى هذیزیت پسوبًذ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تْیِ کٌٌذُ/ تْیِ کٌٌذگبى

 هٌْذس الْبم تقَایی

 ثْذاضت هحیط( هسئَل ٍاحذ)

 حذیثِ هحوذیهٌْذس 

 ثْذاضت هحیط( کبرضٌبس)
 

 اثالؽ کٌٌذُ تػَیت کٌٌذُ تأییذ کٌٌذُ

 هٌْذس الْبم تقَایی

 ثْذاضت هحیط( هسئَل ٍاحذ)
 اػضبی کویتِ ثْذاضت هحیط ثیوبرستبى

 سیذ هحوذ جوبلیبى دکتز 

 )ریبست ثیوبرستبى(

 

 

 


