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LED دکمه روشن / خاموش کردن  صفحه نمایش لمسی رنگی هشدار

 Standbyوحالت  دستگاه

نمایشگر 

  میزان شارژ 

 باطری

دکمه حالت شب 

و روز برای نور 

 نمایشصفحه 

دکمه قفل کردن صفحه 

 نمایش و باز کردن آن

دکمه 

تنفس دستی و نگه داشتن 

 زمان دم 

دکمه برای 

 125افزایش 

درصد آخرین اکسیژن 

 دقیقه 2دریافتی بیمار برای 

دکمه عکس گرفتن از 

صفحه و ذخیره روی فلش 

 مموری

روی این 

دستگاه 

 نمی کندکار 

دکمه ساکت کردن هشدار 

 دقیقه 2برای 

دکمه گردان و تایید کننده تنظیمات 

دستگاه و انتخاب گزینه های منوی 

 دستگاه

. کاور جلویی و جایگاه  10

 باطری  دستگاه

زیر دستگاه و جایگاه فرار 

 سیال در شیر بازدمی

 

 محل سنسور اکسیژن دستگاه لیبل اطالعات دستگاه       دستگاه   LANپورت    

 فیلتر HEPAمحل قرارگیری  کاور پشتی دستگاه      فیلتر هوا    

های اختیاری درگاه های  

 دستگاه

 برای این دستگاه کاربرد ندارد   

 نبوالیزر()اتصال 

محل اتصال فلو سنسور     

 دستگاه همیلتون

 دریچه اتصال ست دم      خنک کننده ونتیالتور     بلندگوی دستگاه      

محل اتصال شیر بازدمی و     

 ست بازدم

 

 ورودی اکسیژن کم فشار     ورودی اکسیژن پرفشار     برای دستگاه USBدرگاه 

محل سیم اتصال سیم برق به     

 دستگاه

 سیم برق دستگاه       خنک کننده ونتیالتور    

  لیبل شماره سریال دستگاه    
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 آشنایی با تنظیمات صفحه نمایش

 

 مود درمانی انتخاب شده .1

 Flow , PEEP 2FiO ,پارامترهای کنترلی اصلی  .2

 پنجره های انتخابی برای تنظیمات بیشتر  .3

 عالمت ورودی منبع ورودی ) باطری یا برق ( .4

 عالمت سکوت هشدار و نمایشگر زمان اتمام آن .5

 waveform , trend , loop , ventپارامترهای گرافیکی دستگاه ) .6

status ) 

 متغیر های نمایشی اندازه گیری شده توسط دستگاه .7

 پنجره نمایش هشدار با رنگ .8

 )نمودار اصلی و دائمی دستگاه ( نمودار فشار بر اساس زمان دستگاه .9

 نمایشگر هشدارها و اتفاقات روی داده در دستگاه .10

 

 نحوه شروع کار با دستگاه

 

 و با دکمه مربوطه روشن می کنیم  دهابتدا دستگاه را به برق ز 

  و شیرهای دستگاه و آالرم دستگاه می شود ، دستگاه وارد منوی ها درگاهپس از انجام تست های داخلی توسط خود دستگاه که شامل

 کلی درمانی می شود

  پس از انجام تنظیمات مربوطه که شامل وزن بیمار و ... می شود می توان وارد مود مورد نظر شد و درمان را شروع کرد 

  برای ورود به هر مود درمانی اگر نیاز به کالیبره کردن باشد دستگاه به شما هشدار و پیام مربوطه را می دهد 

  ن حالت دستگاه از شما فعال شدبا فشردن دکمه روشن/خاموشStandby  را سوال می کند که در صورت تایید کردن مود درمانی در

خاموش را نگه دارید ثانیه دکمه روشن/ 10تا  5رای مدت حال اعمال قطع می شود که به معنای اتمام مود درمانی می باشد و اگر ب

 دستگاه خاموش می شود .

  گروه بندی مشخص شده اند که شما می توانید هر مود را از هر گروه برای شما مود های حجمی و فشاری و غیر تهاجمی به صورت

 انتخاب نمایید زیرا مود های مختلف در دستگاه های مختلف دارای اسامی بسیار زیادی می باشند .

  اگر از حالت اکسیژن کم فشار استفاده می کنید باید تنظیمات دستگاه را بررویLPO . قرار دهید 

 شرکت تماس بگیرید .مشکل و سوال حتما با کارشناس  درصورت بروز هر گونه 
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