معاو نت ردماندااگشنه علوم زپشکی تهران

پمپ سرم TOP 3300
 .1کاتل تزق دستگاٍ را هطاتك تصْیز رّی سْکت هزتْطٍ در
پشت دستگاٍ ًصة ًواییذ(Fig1).
 Drop Sensor .2را تْسط کاتل هزتْطَ رّی سْکت
ًصة ًواییذ(Fig 2).
ُ .3وشهاى تا ًصة کاتل تزق چزاؽ شارژ رّی پٌل دستگاٍ رّشي
هیشْد ّ ػالهت اتصال تزق فؼال هی گزدد(Fig 3).
 .4تا فؼال ًوْدى کلیذ  on-offدستگاٍ تصْرت اتْهاتیک کلیَ
هذارُای داخلی را چک ًوْدٍ ّ آهادٍ دریافت اطاػات تؼذی هی گزدد(Fig 4).
 .5هخشى ست سزم را حذالل تَ هیشاى  10ساًتیوتز تاالتز اس دستگاٍ
ًصة ًواییذ(Fig 5).
 .6درب دستگاٍ را تاس ًوْدٍ ّ ست سزم را تَ صْرت ػوْدی اس
شکاف تاالیی دستگاٍ در هحل فیٌکز کاست دستگاٍ ّ اس تیي هحل تشخیص
ُْا ّ اًسذاد دستگاٍ ػثْر دُیذ ّ گیزٍ دستگاٍ را تثٌذیذ(Fig 6).
 .7یک سْم اس هخشى ست را اس هایغ پز ًواییذDrop Sensor.
را تاالی هایغ رّی هخشى ست ًصة ًواییذ(Fig 7).
 .8تا فؼال ًوْدى کلیذ جِت دار رّی پاًل ًْع ست را هشخص
کزدٍ (تزای ست هؼوْلی ػذد  ّ 15،19،20تزای هیکزّست
ػذد  ّ )60ست را تا سدى کلیذ ) (IV SETتاییذ ًواییذ(Fig 8).


در صْرتیکَ ست سزم هْرد هصزف شوا هارک  TOPتاشذ  IV SETرا رّی ػالهت  H-15لزار
دُیذ .تا تتْاًیذ حذاکثز تْاًایی دستگاٍ را دریافت ًواییذ(RATE=999).

 .9تا فؼال ًوْدى کلیذ  SELECTهمذار حجن تشریك را
رّی پاًل دستگاٍ تز حسة سهاى ) (ml-hتٌظین ًواییذ.
((Fig9
 .10تا فشار هجذد کلیذ  selectهمذار حجن تشریك هْرد ًظز را رّی دستگاٍ تٌظین ًواییذّ( .ضؼیت(Fig10-2
 .11تا فؼال ًوْدى  startدستگاٍ اػالم  ALARM DOORهیٌوایذ در ایي ّضؼیت گیزٍ درب دستگاٍ را تَ حالت
ًیوَ تاس درآّردٍ ّ تثٌذیذ تا  ALARMدستگاٍ لطغ گزدد.

معاو نت ردماندااگشنه علوم زپشکی تهران

 .12تا فؼال ًوْدى کلیذ  STARTدستگاٍ شزّع تَ تشریك هیٌوایذ.
ّ )aضؼیت شوارٍ  11جِت اطویٌاى اس تٌظین ّ جاگذاری صحیح ست هیثاشذ.
 )bجِت تشریك تَ صْرت  PURGEاتتذا دکوَ  STOPرا فشار دادٍ سپس کلیذ  PURGEرا هیشًین،
کلوَ  PURGEرّی پاًل ظاُز هی گزدد .هجذدا کلیذ  PURGEرا فشار دُیذ .تا اتوام تشریك هْرد
ًظز (تصْرت  )PURGEدکوَ را رُا ًوی ًوایین .همذار  PURGEدر ُ IVای هختلف طثك جذّل
هیثاشذ.
Sctting range

IV set used

999ml/h

TOP-H

400ml/h

15 drops/ml

380ml/h

19 drops/ml

360ml/h

20 drops/ml

150ml/h

60 drops/ml

 )cکلیذ  CLEARتزای پاک ًوْدى همذار حجن تشریك شذٍ استفادٍ هی گزدد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.
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