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 Sindiمدل  Ncpapراهنمای کاربری سریع دستگاه 

 
 :نام و چگونگی اتصاالت جانبی دستگاه 

 (ید رنگسف)  -(   2O)لوله اکسیژن   - 1
 (مشکی رنگ)  -(    irA) لوله هوا   – 2

 ( lowF)خروجی جریان هوای مخلوط شده  – 3
 محل اتصال لوله فشار راه هوایی – 4
 قمحل اتصال آداپتور بر – 5
 

 :کلیدها و نشانگرهای پانل دستگاه 

 کلید روشن کردن  -1
  کلید خاموش کردن -2

  2fio سیژن  پیچ تنظیم درصد غلظت اک - 3
    flowپیچ تنظیم میزان جریان   -4

                           ( flow meter)نمایشگر میزان جریان  -5

                                                                                                           کردن دستگاه   reasetکلید قطع صدای آالرم و -6
                             low cpapکلیدهای تنظیم محدوده آالرم  -7

 منحنی درصد اکسیژن – high cpap                14کلیدهای تنظیم محدوده آالرم   -8
 نشانگر تعداد تنفس های خودبخودی – 16و  cpap    15  (confirm cpap )نمیزااییدت-9

       cpapنشانگر میزان فشار  – 17(       2confirm fio)تایید میزان اکسیژن   -11 
                                                                                                                                                                       2fioنشانگر میزان   – high cpap                    18نشانگر محدوده  -11 

 منحنی فشار راه هوایی   – 12 

   Low cpapنشانگر محدوده  - 13

                                                                                                                                        

  :تنظیم دستگاه   
پس از اتصال شیلنگهای اکسیژن و هوا به منبع و قرار دادن لوله خرطومی در  

دستگاه را روشن کنید ومیزان درصد برق، اتصال دستگاه به  محل خود و

 .را با ولوم آن تنظیم کنید  اکسیژن
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با انگشت  خروجی ژنراتور را مسدود کرده و   cpapبرای تنظیم میزان  
با کم و زیاد کردن . با ولوم فلومتر میزان هوای خروجی را تنظیم کنید 

 .نیز تغییر میکند  cpapفلو، میزان 
 

را   flowبوجود آمده بر اساس تغییرات   cpapمیزان فشار 
 .ید از نمودار ارائه شده مشاهد نماییدمیتوان

 .تنظیمات دستگاه باید قبل از اتصال آن به نوزاد انجام گیرد* 

فلوی تنظیم شده زیاد باشد ولی مقدار عددی (   (flowاگر میزان * 

cpap   دستگاه در ناحیه ای دچار  نشانگراین است که.  کم باشد
 .میباشد k)ea(Lنشتی 

  :تنظیم محدوده آالرم  

                                                           low alarm cpapو  high alarm cpapمحدوده 
بوسیله چهار کلید جهت دار که در زیر صفحه نمایش قرار 

 . گرفته اند تنظیم میشوند 

 :تثبیت پارامترها 
فشار  را papC onfirmCومحدوده آالرمها کلید  cpapپس از تنظیم میزان 

 . دهید تا پارامترهای تنظیم شده تایید گردند

را فشار دهید تا میزان   2ioF  onfirmCکلید   2Fioپس از تنظیم میزان  
 ..اکسیژن تنظیم شده تایید گردند

 : قطع صدای آالرم 
، میتوانید   esetR larmA که دستگاه آالرم میزند با فشار دادن کلید  یهنگام

به دنبال علتی که میتواند موجب دقیقه ساکت کنید و  2مدت   صدای آالرم را به 
 .این آالرم باشد بگردید
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