
 

(نفوزیونا)راهنمای استفاده از پمپ سرم   

 جهت سهولت در جابجایی: ـ دستگیره1

تمام اطالعات مهم به صورت متن خوانا نمایش  :ـ نمایشگر2

نور پس زمینه سبزرنگ در صورت اتصال به برق . شود داده می

ها در حالت  کی از دکمهشهر روشن خواهد شد یا در صورتی که ی

 .شود ری فشردهکار با باط

 برای ورود اطالعات  :ـ صفحه کلید3

صفحه کلید را به : پاک کردن/ح اطالعات ورودییـ تصح4

 .نماید می Reset "000.0"وضعیت 

به عالوه . دهد وضعیت آالرم را نشان می :قرمز رنگ LEDـ 5

 .و نشان دهنده هشدار است. زند روی صفحه نمایش چشمک می "AAA.A"عالمت 

 .Standbyری و آالرم حالت باز بودن درب پمپ، آالرم باط هوا، آالرم فشار، آالرم  آالرم ،آالرم قطره: موجود های الرم آ

 سبز. )گردد وی صحفه نمایش ظاهر مینشانگر دیگری نیز برای نشان دادن حالت فعالیت ر :ـ نشانگر حالت فعالیت6

 (.آن نشانگر عملکرد صحیح است نبود

 ـ شستی برای باز کردن درب7

 .ها های نگهداری آسان، ضد آب، سازگار با ضد عفونی کننده دارای قابلیت :قاب آلومینیومی ـ8

 (.تنظیم دستگاه بر اساس دوز داروی تجویز شده)باشد  می( Special Function)بیانگر عملیات خاص  "SF"ـ 9

 .کنند گردد عمل می میبا توجه به آنچه روی صفحه نمایش باالی هر کلید ظاهر : های عملیاتی کلید ـ 11

 (:های عملیاتی کلید) 01توضیحات مربوط به کلید شماره 

وارد نموده، ( 9999.9mlتا  0.1از ) را فشرده، حجم را  VOLکلید زیر عبارت  VOL:Infusion Volume (الف

 .را بفشارید VOLتایید نمایید و مجدداً کلید زیر عبارت 

دقیقه به  01برای مثال . را فشرده، زمان تزریق را وارد نمایید timeکلید زیر عبارت  TIME:Infusion Time (ب

 .را فشار دهید timeتأیید نموده و مجدداً کلید زیر عبارت  031و دو ساعت و نیم به صورت  01صورت 

اتوماتیک محاسبه شود، فعال نماید، فقط زمانی که نرخ تزریق به صورت  به شده را تایید میاسنرخ تزریق مح :RATE (ج

 .گردد می

محاسبه دوز دارو، : این اعمال عبارتند از. دهد اگر فعال باشد در هر وضعیتی عمل خاصی انجام می، عملیات خاص :SFـ 4

ی  ها، بلند داده ری، قفلط، انتخاب دارو، فشار انسداد، کنترل قطره، ظرفیت باStandby، به حالت ععملیات تزریق سری

 .است صفحه نمایش، تاریخ و زمانکنتر، صدا

 ـ کلید روشن و خاموش کردن دستگاه11

 ـ کلید خاموش کردن صدای آالرم به مدت دو دقیقه12

 (انفوزیون)کلید  شروع و خاتمه ـ 13



 

 ـ راهنمای انفوزیون کوتاه14

صورتی که در برق شهر مشکلی پیش  در :ـ کانکتور برق شهر15

 استفاده از باطریید دستگاه به صورت خودکاری به وضعیت آ

ساعت در باالترین  3ری بیش از زمان کار باط .رود داخلی می

: Mains Fuse، (در برابر رطوبت محافظت شود)سرعت تزریق 

 .قرار دارد Main/ Powerدقیقاً باالی نگهدارنده 

 ـ یکسان نمودن پتانسیل برای برقراری عملکرد16

 (انفوزیون)متصل شدن به برق شهری برای کار کردن پمپ سرم  ـ محل17

 و بخشهای ویژه fmپرسنل، آمبوالنسها، رابط برای بیهوشی   زنگ خبر :ـ رابط چند منظوره18

 (انفوزیون)برای کاربری در سیستم پمپ سرم  :ـ رابط چشمی19

در صورت باز شدن درب دستگاه به صورت  (:کلمپ جریان آزاد)ـ مانع جریان 21

 .نماید خودکار تزریق را متوقف می

 .برای تزریق دوز دقیق و قابل اعتماد :ـ پمپ پرستالتیک21

 

از حرکات  :(محفظه قطره)  Drop chamberـ نگهدارنده 22

 .کند پیش بینی نشده جلوگیری می

 

 

 باشد می Drop chamberقابل جایگذاری بر اساس سایز  :Drop sensorـ آداپتور برای 23

 .قسمت چپ را فشار دهید و در محل قرار دهید

 

 

پمپ را از باال متصل نمایید تا صدای کلیک را در هنگام جا افتادن  :ـ گیره پایه سوم24

 00 .برای جداسازی، دکمه سیاهرنگ را فشار دهید. بشنوید
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