
 

1 
 

 دستگاه ونتیالتور PMنحوه انجام  

 .آداپتور هوا و اکسیژن صحیح باشد دنشتی هوا یا اکسیژن از اتصاالت بررسی شود ک (5

 .کابل برق ونتیالتور، کمپرسور و همودیفایر بررسی گردد( 8

 FiO2بررسی فیزیکی سنسور از محل نصب آن در زیر دستگاه انجام شود، بررسی عملکرد سنسور از عملیات اندازه گیری ( 11

 .مشخص می شود

و اسپیکر و روشن شدن تمام نشانگرهای پنل  Buzzerاز شنیده شدن صدای ( System Checkطی )هنگام روشن شدن ( 11

 .مطمئن شویم( ها LED)جلویی دستگاه 

 .باشد( سبز رنگ) Dryرا از سانترال قطع می نمائیم، گیج می بایست در منطقه  Airکمپرسور را روشن می کنیم و شیلنگ ( 18

دهد باید اتصال به بیمار را قطع کرد تا  به بیمار پیغام میست  شود و درصورت برقراری اتصال اجرا می utitlty 1از پنجره  (11

 Tightness Testکنیم تا پیغام  را با انگشت می بندیم و صبر میمشاهده شود سپس خروجی ست   Tightness Systemپیغام 

Ok ،اگر  نشان داده شودFailed کنیم در پایان اتصال بیمار را  کنیم و این روند را تکرار می را نشان داد اتصاالت را چک می

 .کنیم برقرار می

های مشاهده شده عمل  مطابق پیغام ،کنیم اتصال بیمار را قطع می کنیم، فعال میرا  1utility  ، Flow Sensor Testاز پنجره  (10

  Failedکنیم و درصورت  تکرار می شدن تست را  Failedشود درصورت  مشاهده   Flow Test Okدرنهایت پیغام تاکنیم  می

 .کنیم نصب می جدید  Flow Sensorدوباره 

 .باشد% 100-80بین  باید سطح شارژ باتری .قابل مشاهده است utility 1از پنجره  (11

دقیقه اطالعات مانیتور شده بیمار  1کم  پس از دست ،کنیم را وارد می 3-1و  3-3تنظیمات ونتیالتور لیست شده در جداول  (11

 .ول باشدالیست شده در همان جد با مقادیربق اطمبایست  می

بایست با هر بار فشردن تست  مینشانگر تریگر  .کنیم چندین بارآن را فشرده می ؛کنیم النگ را به دستگاه متصل می تست (13

 .شود النگ، روشن

12) Pneumatic Nebulizer شویم  ن میمئمطاز خروجی مربوطه  دم حیندر هوا جریان خروج زنیم و از  را می. 

یک باالتر از پ cmH2o 15  را Pmaxآالرم  محدوده کنیم، را انتخاب می +PCVن شده و مد ازاتصال تست النگ مطمئ( 15

ن مطمئ High pressureآالرم  کنیم و از فعال بودن تست النگ را حین دم محکم فشرده می ،دهیم گیری شده قرار می اندازه

 .شویم  می
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 Low Minute Volumeم؛ محدوده آالرمکنی میباز  آالرم راپنجره  بگذراند،تنفس آرام را 10 تعداد ونتیالتور دهیم میاجازه  (12

 .کنیم میگیری شده باشد و از فعال بودن آالرم اطمینان حاصل  که بیشتر از مقدار اندازه کنیم میای تنظیم  به گونه

منبع  ،کردهپنجره اطالعات عددی بیمار را باز  ،کنیم میدقیقه صبر  1و  دادهقرار  %50روی را FiO2 (Oxygen )مقدار  (12

اطمینان ( ثانیه 30پس از گذشت )  Low Oxygenو آالرم   Oxygen Supplyاز فعال بودن آالرم  کنیم و میاکسیژن را قطع 

 .فوق ریست شوند های آالرم شویم مین  وصل کرده و مطمئ ً  کنیم، منبع اکسیژن را مجددا میحاصل 

و  تست النگ را متصل کرده مجدداً ،شویم مین مطمئ Disconnectionاز فعال بودن آالرم  م وکنی میتست النگ را قطع  (18

 .دهد به صورت اتوماتیک به فعالیت خود ادامه  می دستگاه که آالرم ریست شده و شویم میمطمئن 

 Exhalationاز فعال بودن آالرم  ،کنیم افزایش فشار را مشاهده می ،بندیم بازدمی دستگاه را می ولو خروجی درگاه (11

Obstruccted  درپی آالرمHigh Pressure  مشوی میمطمئن . 

کنیم ،تست النگ را چندین مرتبه جهت  را خاموش می Apnea Backupگذاریم و تهویه  می Spontدستگاه را در مد   (30

ل بودن آالرم از فعا ،کنیم و از ایجاد تحریک خودداری می ردهک زمان تست آپنه صبردهیم و به اندازه  فشار می ،تحریک تنفس

 Apneaاز چشمک زدن المپ نشانگر تریگر و ریست شدن آالرم  و فشاریم ، دوباره تست النگ را میشویم آپنه مطمئن می

 .شویم  مطمئن می

 Main Powerآالرم  که مشوی میاز پریز جدا کرده ومطمئن روشن کرده و کابل را  برق دستگاه را در حالت اتصال به پریز (31

Loss ثانیه تا ایجاد آالرم زمان ببرد؛ اتصال به پریز را برقرار کرده  10؛ ممکن است برقرار باشد و نشانگر باتری نشان داده شود

 .شود مشاهده شود که آالرم ریست شده و نشانگر باتری خاموش می

 .می بایست استفاده کرد  Utilityبخش  Configurationبرای تنظیم ساعت و تاریخ از قسمت ( 31

از ولو باکس گازهای طبی نصب شده در بخش میزان فشارهای گازهای اکسیژن و هوای فشرده را بررسی ( 33

 .باشد bar 2تا  2می کنیم، این مقدار می بایست بین 


