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 مدل  راهنمای کاربری دستگاه شیردوش           

 

 اجزاء تشکیل دهنده شیردوش

a) ولوم تغییر قدرت مکش دستگاه 

b)  ولوم تعداد مکش ها یا تغییر فاز دستگاه 

c)   درب برای راهنمایی و آموزش تصویری دو فاز دستگاه 

d) محل قرار دادن کست های شیردوش 

e) برق دستگاه محل اتصال کست آداپتور 

f)  آداپتور دستگاه 

g) اتصال کست شیردوش به دستگاه 

h) درب محافظ روی محل اتصال کیت 

i) دومین محل اتصال کیت دستگاه 

 

 اجزاء تشکیل دهنده ست شیردوش

a)  متر ( 1ساکشن ) به طول شلنگ هدایتی هوای 

b)  )قطعه اتصالی به پمپ شیردوش )قطعه زردرنگ 

c) قطعه دربرگیرنده سینه مادر 

d) دیافراگم مجزاکننده و عامل ایجاد مکش در ست 

e) درب محفظه ست شیردوش 

f)  قسمت قیفی شکل که به شیر هدایت کننده

شیرمادربه داخل ظرف نگهدارنده شیر 

 معروف است

g)  ظرف نگهدارنده شیربا درب 

h) کاور پوشاننده بهداشتی 

 

 روش کار

 ( مکش باال و قدرت کم د) تعدا stimulation phaseیا  کفاز تحری

در این فاز برای شیییردهی بهتر مادر ع عملیات رفتار طعیعی کودک 

در هنگام خوردن شیر بازسازی شده و دستگاه با قدرت کم و تعداد 

شدن  شروع به کار کردن می کند . این امر باعث آماده  مکش زیاد ع 

 سینه مادر برای شیردهی می شود .   
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                       ) مکش پر قدرت ( phase Pumpingفاز مکش یا 

ست   شده ا شیر دهی آماده  سینه مادر برای  سازی ع  در فاز تحریک 

اکنون می توانید در این فاز شیییر دوشییی بسیییار مالیم و مو ری را 

ساعت  vacuum چرخاندن ولوم  اشروع نمایید . ب در جهت عقربه 

 قدرت بیشتر می شود . 

                                                                                          شستشوی کیت های ساکشن

ست را که در تماس  - صورت می توانید تمام متعلقات    شوید در غیر این  شیردوش مطمئن  ست  شروع به کار از تمیز بودن  قعل از 

صل ب شش مت سیلیکونی  و پو شیر مادر قرار دارد تمیز کنیدع العته لوله  ستقیم با  شیر ع نیازی به تمیز م ه آن به دلیل عدم تماس با 

 کردن به صورت پیاپی را ندارند

 دقیقه در آب جوش بگذارید                                                 10قعل از استفاده از ست برای اولین بار تمامی قطعات به جز قطعات زرد رنگ و شلنگ را حد اقل  -

 قسمت های ست را با آب سرد آب کشی کنیدبعد از استفاده تمامی   -

سپس در آب کف داغ  فروبرید و   - صابون ( تمیز نمود  شویند های معمولی ) مثال مایع  ستفاده از  ست را می توان با ا همه قطعات 

شستشو  قسمتهایی که دسترسی به آن مشکل است مثل ظرف نگهدارنده شیر را می توانید با استفاده از برس تمیز کنید و بعد از

تمام قسمت ها را مجددا آبکشی نمایید تا مواد شوینده به طور کامل زدوده شودع خصوصا قطعاتی  را که در تماس مستقیم  باشیر 

 مادر است ) مثل شیلد سیلیکون و ...( و بگذارید تا خشک شوند

پاکسازی خود دستگاه از ضدعفونی کننده های با پایه توجه : به هیچ وجه از مواد ضد عفونی کننده شیمیایی استفاده ننمایید و برای 

درصد استفاده کنید و دقت کنید که مایع به داخل دستگاه نفوذ نکند. 70الکلی حدالمقدور   

ستفاده کنید .آب گرم را با مقداری مایع شوینده  به داخل لوله   ml20در صورت لزوم برای تمیز کردن لوله سیلیکونی از یک سرنگ    - ا

شوینده را در لوله تزریق کرده  تا  کامال پاک سپس  به دفعات  آب گرم بدون مواد   تزریق کرده ع این عمل را چند مرتعه  تکرار نمایید . 

 دقیقه ع لوله را در آب بجوشانید . 10شود  پس از 

فاده مجدد مطمئن شوید که سطح داخل لوله کامال خشک شده باشد .از است شنکته مهم : پی  

پیش از استفاده مجدد از دستگاه  شیشه ها و لوله ها را از نظر وجود ترک و پارگی بررسی کنید و در صورت لزوم از شیشه و لوله 

  جدید استفاده نمایید. 
 


