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پمپ سرنگ Aitecs
ًحٍْ لرار دادى سرًگ
 1ـ ابتدا سرًگ را از دارّ ی هْرد ًظر پر ًوائید ،دلت کٌید کَ هیساى دارّ ًبایستی از ًیوی از ظرفیت سرًگ کوتر
باشد در غیر ایٌصْرت دستگاٍ با زدى  Alarmاخطار هیدُد.
 2ـ ًگِدارًدٍ سرًگ را تا حد هوکي باال بکشید سپس  90درجَ بَ سوت خالف جِت حرکت ػمربَ ُای ساػت
بچرخاًید تا در ّضؼیت باال لفل شْد.
 3ـ پیستْى سرًگ را بیي شکاف رّی بازّی رّی بازّی هتحرک پوپ لرار دُید.
 4ـ با استفادٍ از کلیدُای جِت ًوا ( )Purgeبازّی هتحرک ّ سرًگ سْار شدٍ بر رّی آى را بَ جلْ یا ػمب
حرکت دُید تا بالَُای سرًگ رّی شکاف تؼبیَ شدٍ در لسوت ثابت سرًگ پوپ لرار گیرد.
 5ـ سرًگ را بَ آراهی بَ سوت پاییي فشار دُید تا پیستْى ّ بالَُایش تا اًتِا در شکاف فرّ رّد.
 6ـ ًگِدارًدٍ سرًگ را از ّضؼیت لفل با چرخاًدى در جِت ػمربَ ُای ساػت خارج کٌید ّ اجازٍ دُید رّی
سرًگ لرار گیرد.
 7ـ رّی ًوایشگر دستگاٍ سایس ّ کوپاًی تْلید کٌٌدٍ سرًگ ًوایش دادٍ هیشْد.
 °تْجَ:
 بَ جِت اهٌیت بیوار ّ حفظ دلت دستگاٍ از سرًگُایی استفادٍ ًوایید کَ سَ تکَای ّ ُ Luer lockستٌد.
 لبل از شرّع تسریك تْجَ فرهائید کَ هسیر تسریك ُْاگیری شدٍ باشد.
ُ ر زهاى ٌُگام تسریك با زدى دکوَ هیتْاى تسریك را هتْلف ًوْد.
دستگاٍ دارای آالرمُای زیر هیباشد
 1ـ  X Min PRE ALARMکَ ًشاى هیدُد تا  Xدلیمَ دیگر تسریك توام هیشْد  Xبیشتر از ً 5ویباشد.
 2ـ Low BATTERY
 3ـ VERY LOW BATTERY
 4ـ « Occlusionگرفتگی»
 5ـ ً No MAINشاى دٌُدٍ لطغ برق در طْل تسریك
تٌظین سطح اًسداد ()Occlusion
فشار اًسداد در سَ سطح لابل تٌظین است.
 1ـ کن ( )Lowدر هْاردیکَ فشار ایٌفیْژى کن هْرد ًیاز است هثل ًْزاداى.
 2ـ هتْسط ( )Mediumدر تسریمات هؼوْلی استفادٍ هیشْد.
 3ـ زیاد (ّ )Highلتی کَ ّیسکْزیتَ هایغ زیاد باشد یا فشار زیاد هْرد اًتظار باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید .
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