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ماشین همودیالیز  Bellcoمدل Formula
الذاهبت السم:
 .1اس ثبس ثْدى شیز آة ّ اتصبالت کبثل ثَ پزیش ثزق هطوئي شْیذ.
 .2جِت رّشي کزدى دطتگبٍ اثتذا کلیذ پشت دطتگبٍ ّ طپض کلیذ جلْی دطتگبٍ را رّشي ًوبییذ.
 .3صجز کٌیذ ًزم افشار دطتگبٍ ثبال ثیبیذ تب ػولیبت  self testشزّع شْد.
 .4طزًگ ُپبریي ،طت ّ صبفی دیبلیش را رّی هبشیي ًصت کزدٍ ثَ طْری کَ لظوت لزهش رًگ در پبییي صبفی لزار گیزد.
 .5پض اس ظبُز شذى آیکْى  Stand Byدر ثبالی صفحَ دطتگبٍ کلیذ  Select Primingرا فشبر دادٍ ّ ًْع دیبلیش را
اًتخبة ّ تبییذ ًوبییذ.
 .6ثب رّشي کزدى پوپ خ ّى هزحلَ اّل پزاین شزّع هی شْد ّ در ثبالی صفحَ دطتگبٍ آیکْى  Priming Dnظبُز هی
گزدد.
 .7ثب اتوبم هزحلَ اّل پزاین پوپ خْى ثَ صْرت اتْهبتیک هتْلف هی شْد  .طپض هٌتظز شْیذ تب سهبى  Rinseکَ  5دلیمَ
ّ  30ثبًیَ طْل هی کشذ ثَ اتوبم ثزطذ .در ایي حبلت در پبییي صفحَ دطتگبٍ ػجبرت  System Readyظبُز هی شْد.
 .8ثب اًتخبة کلیذ ًْ Select Dialysisع دیبلیش ّ ثبفز را تؼییي ّ تبییذ ًوبییذ.
 .حبل کلیذ Dialysis
 .9پزّة لزهش را داخل تبًک اطیذ ّ کبرتزیج پْدر ثی کزثٌبت را در هحل هزثْطَ لزار دُیذ
 Preparationرا اًتخبة ًوْدٍ ّ هٌتظز شْیذ تب کاًذاکت  Total ّ Bicثَ همذار اس پیش تؼییي شذٍ ثزطذ.
 .10پض اس ًوبیبى شذى ػجبرت  By-Passدر پبییي صفحَ دطتگبٍّ ،ضؼیت صبفی را ثَ حبلت ًزهبل درآّریذ ثَ طْریکَ
لظوت لزهش رًگ در ثبال لزار گیزد.
 .11لْلَ آّراى (آثی) ّ لْلَ ّاثزاى (لزهش) هحلْل دیبلیش را ثَ صبفی هتصل ًوْدٍ ثَ طْریکَ اتصبالت ُن رًگ در کٌبر
یکذیگز ثبشٌذ.
 .12کلیذ  ّ By-Passپوپ خْى را فشبر دُیذ تب پزاین هزحلَ دّم شزّع گزدد.
 .13در طی پزاین هزحلَ دّم طٌظْر فشبر ّریذی را ّصل ًوْدٍ ّ الیي ّریذ را در سیز کلوپ هزثْطَ لزار دُیذ.
 .14در طی پزاین هزحلَ دّم ّ یب اًتِبی آى هی تْاى پبراهتزُبی دیبلیش اس لجیل  :سهبى دیبلیش ،هیشاى ّسى ،درجَ حزارت ّ
فلْی هحلْل دیبلیش ،کبًذاکتیْیتی  ّ Total ّ Bicپبراهتزُبی ُپبریي را اًتخبة ًوْدٍ ّ در ًِبیت کلیذ Heparin
 Uf On ّ Onرا فؼبل ًوبییذ.
 .15ارتجبط لْلَ شزیبًی را ثب ثیوبر ثزلزار ًوْدٍ ّ ثب فشبر دادى کلیذ پوپ خْى حزکت خْى را ثَ طزف صبفی ثزلزار ًوبییذ.
ٌُ .16گبهی کَ خْى ثَ چوجز ّریذی رطیذ پوپ خْى هتْلف هی گزدد  .طپض لْلَ ارتجبط ّریذی را ثَ ثیوبر ثزلزار کزدٍ ّ
پوپ خْى را رّشي ًوْدٍ ّ پض اس گذشت سهبى کْتبُی ثب ظبُز شذى آیکْى  Dialysis Dnدر ثبالی صفحَ دطتگبٍ
دیبلیش شزّع هی گزدد.
 .17در صْرت توبیل هی تْاى اس اشکبل گًْبگْى پزّفبیل ّ یب  Isolated Uf Onجِت دیبلیش خشک اطتفبدٍ ًوبییذ.
 .18در اًتِبی سهبى دیبلیش در پبییي صفحَ ػجبرت  End Ufظبُز هی شْد.
 جذا کزدى ثیوبر اس دطتگبٍ:
 )aثزای جذا کزدى ثیوبر اس دطتگبٍ در پبیبى دیبلیش ّ یب در طْل دیبلیش کلیذ  Rinse backرا ثشًیذ کَ پض اس تبییذ آى پوپ
خْى هتْلف هی گزدد.
 )bدر اثتذا الیي شزیبًی را ثب طزم ًوکی شظتَ ّ پض اس جذا کزدى آى اس ثیوبر پوپ خْى را ر ّشي ًوْدٍ ّ هٌتظز شْیذ تب
رًگ خْى در چوجز ّریذی رّشي گزدد.
 )cدر ایي ٌُگبم پوپ خْى هتْلف هی شْد .ثب رّشي کزدى هجذد پوپ خْى در پبییي صفحَ ػجبرت  Emptying Dnظبُز
هی شْد.
 )dطپض افذام ثَ جذا کزدى لْلَ ّریذ اس ثیوبر ًوبییذ.
 )eثزای تخلیَ هبیغ داخل کبرتزیج ثی کزثٌبت اثتذا لظوت ثبالی کبرتزیج را ثبس ًوْدٍ ّ کلیذ  Bidry Drain Onرا فشبر
دُیذ ّ هٌتظز شْیذ تب هبیغ کبهال تخلیَ گزدد.
 )fثزای تخلیَ هبیغ دیبلیش درّى فیلتز اثتذا آى را ّارًَّ کزدٍ ّ لْلَ آّراى (آثی ) را در هحل خْد لزار دُیذ طپض کلیذ
 Dialysis Drain Onرا ثشًیذ ّ هيتظز شْیذ تب کبهال تخلیَ گزدًذ.
 )gطت ّ صبفی دیبلیش را اس رّی هبشیي دیبلیش جذا کزدٍ ّ ثَ ُوزاٍ ّطبیل هصزف شذٍ ثَ ظزفِبی سثبلَ هٌتمل ًوبییذ.
 )hثب اًتخبة کلیذ  ّ Early- Disinf/Cleanتبییذ آى الذام ثَ ضذػفًْی هبشیي ًوبییذ.
ً کبت هِن:
 .1چٌبًچَ ثؼذ اس ػولیبت  Self Testدر لظوت ُیذرّلیک ّ یب خْى یک یب چٌذ پبراهتز تبییذ ًگزدد ثب سدى کلیذ Retry
 Testآسهبیش را دّثبرٍ تکزار کٌیذ ّ در صْرت ثزطزف ًشذى ثب ّاحذ هٌِذطی پششکی توبص ثگیزیذ.
 .2ثزای تویش کزدى ططح خبرجی دطتگبٍ فمط اس پبرچَ ًوذار تویش اطتفبدٍ ًوبییذ.
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ُ .3زگش ثزای تویش کزدى صفحَ هبًیتْر ،آشکبر طبسُبی خْى ّ ُْا اس الکل ّ یب هبدٍ ضذػفًْی کٌٌذٍ دیگز اطتفبدٍ
ًٌوبییذ.
 .4ثب اًتخبة هٌبطت فیلتز ثَ ُوزاٍ اًجبم صحیح  Primeآى هی تْاى اس آالرم ُبی  ّ TMPجلْگیزی ثَ ػول آّرد.
 .5در طْل دیبلیش ثَ ػلت تغییز جزیبى خْى ،تشریك پوپ طزًگ ّ اطتفبدٍ اس کلیذُبی  Over Ride ّ By Passاًجبم
یک  Recalculثزای  tmp ّ Bloodکوک ثظیبر سیبدی در جلْگیزی اس آالرهِبی دطتگبٍ هی ًوبیذ.
 .6ثَ هٌظْر جلْگیزی اس ایجبد رطْة در طیظتن ُیذرّلیک تْصیَ هی شْد ُز دّ ُفتَ یکجبر کبًکتْرُبی هتصل شًْذٍ
 12درصذ
ثَ فیلتز دیب لیش را ثب هحلْل رلیك شذٍ ثلیچ شظتشْ دُیذ ّ دّ ثبر در ُفتَ دطتگبٍ را ثب اطیذ طیتزیک
 ّ Chemical Heatحذالل یکجبر در ُفتَ ًیش ضذػفًْی  Hot Rinseرا اًجبم دُیذ.
 .7یبدآّری هی گزدد ثؼذ اس اًتخبة  ّ Rinse Backتبییذ آى دیگز اهکبى ثبسگشت ثَ دیبلیش ّجْد ًذارد.
Hemo filter
 ّ See/Mod Parametersطپض کلیذ
 .8ثزای تؼْیض فیلتز خْى در طْل دیبلیش اثتذا کلیذ
 ّ Managementطپض  Change Filterرا اًتخبة ًوبییذ .ثب ظبُز شذى پیبم  By Passکلیذ  By Passرا فشبر دُیذ
اثتذا الیي طزخزگ را شظتَ طپض پوپ خْى را رّشي کزدٍ ّ هٌتظز شْیذ تب فیلتز اس خْى خبلی گزدد.
 .9حبل فیلتز جذیذ را ًصت ّ پزاین ًوبییذ  .طپض الیي طزخزگی را ثَ ثیوبر ّصل کزدٍ هٌتظز شْیذ تب خْى در آشکبر طبس
ظبُز گزدد .ثؼذ اس گذشت چٌذ ثبًیَ پیغبم  By Passظبُز هی شْد  .حبل کلیذ  By –Passرا فشبر دُیذ تب دیبلیش شزّع
گزدد.
 .10در صْرت ظبُز شذى  error codeثَ صْرت یک پٌجزٍ لزهش یب آثی ُوزاٍ ثب آالرم در طْل دیبلیش ثب فشبر دادى کلیذ
 Powerاس هٌْی دطتگبٍ ثَ هذت حذالل  5ثبًیَ دطتگبٍ  Restartگزدیذٍ ّ ثؼذ اس هذت سهبى کْتبُی ثَ هزحلَ دیبلیش
ثز هی گزدد.
 .11چٌبًچَ ثخْاُیذ در طْل دیبلیش طزًگ ُپبریي را تؼْیض ًوبییذ ثبیذ اثتذا ثزًبهَ ُپبریي را غیزفؼبل ًوْدٍ ّ پض اس
تؼْیض آى دّثبرٍ ثزًبهَ ُپبریي را فؼبل ًوبییذ.
 .12ثزای اًذاسٍ گیزی اتْهبتیک فشبر خْى در طْل دیبلیش اثتذا فْاصل اًذاسٍ گیزی فشبر خْى را اًتخبة ّ طپض Auto BP
 Onرا فؼبل ًوبییذ.

جهت کسب اطالعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.
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