
(Drager) دستگاه ماشین بیهوشیPMچک  لیست انجام 

ردقبولعنوانردیف

عدم شکستگی1

تمیزبودن2

محکم بودن پیچ ها و بست ها4

سالم بودن چرخ ها و ترمزها

سالم بودن شیرهای کنترلی

عدم شکستگی یا ترک صفحه نمایش5

(تست تمامی کلیدها)سالم بودن صفحه کلید6

سالم بودن کابل برق8

ارت دار بودن کابل برق9

شل نبودن کابل برق در دستگاه11

12
 موقع اتصال دستگاه ACروشن شدن المپ مربوط به برق 

به برق شهر

روشن شدن دستگاه با باتری

بررسی وضعیت شارژ باتری

وجود برچسب

اعتبار برچسب

سالم بودن شلنگ هوا

عدم نشتی هوا

سالم بودن شلنگ اکسیژن

عدم نشتی اکسیژن

N2Oسالم بودن شلنگ 

N2Oعدم نشتی 

تمیز بودن فیلترهافیلترها

سالم بودن

عدم تغییر رنگ

سالم بودن بدنه

سالم بودن شیرها

تمیز بودن

گاه
ست

ت د
صا

شخ
: مارک دستگاهم

: شماره اموال

: شماره سریال 

:مدل دستگاه

:شماره شناسه

:نام بخش 
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سالم بودن

عدم تغییر کاربری

ها به مدت کوتاهLEDروشن شدن18

ایجاد آالرم صوتی19

Self-Testپاس نمودن 20

Standbyورود دستگاه به مد

داشتن نوروکنتراست مناسب صفحه نمایش

تنظیم صدای آالرم

تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه21

هشدارهای صوتی و شنیداری اشکال در برق شهربرق22

o2سنسور 23

فلو سنسور24

با سیلندرهای گاز فشرده 25

با سیستم گاز طبی سانترال26
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27

28

29

30

31

32

در وضعیت اتصال به کپسول33

(Cosy)در سیستم تهویه فشرده 34

(Circle absorption)در سیستم جذب35

شیر اطمینان فلومتر36

تست بدون وپرایزر بیهوشی37

تست با وپرایزر بیهوشی38

تست تنفس دستی39

تست تنفس ماشینی40

Spontتست تنفس41

عدم شکستگی 42

تمیز بودن بدنه43
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روشن شدن دستگاه

کالیبراسیون

تست نوع گاز
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تست هشدار کمبود گاز اکسیژن

تست زمان هشدار کمبود گاز اکسیژن

O2 Flushتست 

(Flometer block)تست قفل فلومتر

تست شیرهای کنترل فلومتر

تست مقدارنهایی شیرهای کنترل فلومتر

S-ORCتست 

بررسی نشتی

تست فشار پایین

تست ونتیالتور

صحت تنضیمات



محکم بودن پیچ ها و بست ها44

سالم بودن چرخ ها و ترمزها 45

سالم بودن شیرهای کنترلی46

سالم بودن کابل برق47

شل نبودن کابل برق در دستگاه48

داشتن نور و کنتراست مناسب صفحه نمایش49

 موقع اتصال به برق شهرACروشن شدن المپ مربوط به برق50

(تست تمامی کلیدها)سالم بودن صفحه کلید51

تنظیم ساعت دستگاه52

روشن شدن دستگاه با باتری53

کامل بودن شارژ باتری54

برچسب کالیبراسیون دارد55

برچسب کالیبرسیون اعتبار دارد56
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N2O و O2سالم بودن شیلنگهای هوا و  57

N2O و O2عدم نشتی هوا و 58

تمیز بودن فیلترها59

CO2سالم بودن جاذب 60

CO2عدم تغییر رنگ جاذب 61

:PMانجام دهنده 

:PMتاریخ انجام 
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توضیحات

درصورت استفاده

درصورت استفاده

:مدل دستگاه

:شماره شناسه

:نام بخش 



توضیحات



توضیحات

:PMانجام دهنده 

:PMتاریخ انجام 


