معاو نتردماندااگشنه علوم زپشکی تهران

انکوباتور توسان 110A
تىظیم درجٍ حرارت وسبت بٍ دمای ًَای محفظٍ


دهای داخل هحفظِ در ایي حالت از  28الی  37درجِ در حالت عادی قاتل
تٌظین است.



تا رٍضي ضدى دستگاُ ًطاًگر تٌظین درجِ حرارت دهای  30درجِ را ًطاى
هی دّد.



تا کلیدّای تٌظین دها هی تَاًید دهای تٌظیوی را تِ هیساى هَردًظر (طثق
تجَیس پسضک) تغییر دّید .



درصَرت ًیاز تِ دهای تیص از  37درجِ ساًتی گراد تا فطار دادى کلید  39درجِ (حالت ٍیژُ ) دهای داخل هحفظِ تا
 39درجِ ساًتی گراد قاتل تٌظین هی تاضد.
در ایي حالت ّطدار  39.3تِ  40درجِ تغییر هیکٌد.
َشدار



درصَرت افسایش دهای داخل هحفظِ ٍ رسیدى تِ دهای  40( 39.3درجِ در حالت ٍیژُ ) ّ OVER HEATطدار ًَری ٍ
صَتی (دهای تیص ازحد هجاز) فعال ضدُ ٍ فعالیت ّیتر را قطع هی کٌد.



در صَرت ترٍز ّر گًَِ اضکال در حسگر دهای هحفظِ ،آالرم ًَری ٍ صَتی

 SEN.Fفعال هی ضَد  ( .ایي خطا تاعث ًطاى

دادى عدد  20یا  45در قسوت ًوایص دهای هحفظِ هی ضَد).


درصَرت ترٍز ّر گًَِ هطکل در رسیدى دهای هحفظِ تا دهای تٌظیوی هَرد ًظر (تا اختالف  2درجِ) تعد از 30دقیقِ آالرم
صَتی ٍ ًَری  A.S.Dفعال هی ضَد  .در ایي حالت تا فطار دادى کلید  A.S.Dدستگاُ تِ هدت  30دقیقِ دیگر تِ کار خَد
اداهِ خَاّد داد  .درصَرت تکرار ایي خطا ( 30دقیقِ دٍم) هجددا آالرم ّطدار صَتی فعال ضدُ ٍ درایي حالت کلیِ کلیدّای
دستگاُ تاید خاهَش ٍ پس از رفع عیة هجددا راُ اًدازی ضَد.



درصَرت ترٍز ّرگًَِ هطکل در سیستن گردش َّا ّطدار ًَری ٍ صَتی  FAN.Fفعال ضدُ ٍ گرم کٌٌدُ قطع خَاّدضد .
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تىظیم درجٍ حرارت وسبت بٍ دمای بدن وًزاد
تا فطار دادى کلید  AIR/SKINقسوت  SKINفعال هی ضَد (ًوایطگر قرهس رٍضي هی ضَد  .).ایي قسوت ٍیژُ تٌظین دهای تدى ًَزاد (تِ صَرت
غیرهستقین) تَسط افسایص دهای داخل هحفظِ هی تاضد .سایر تٌظیوات دستگاُ در ایي حالت هاًٌد حالت قثل هی تاضد.
وظافت ي ضدعفًوی کردن دستگاٌ
ترای قرار دادى ًَزاد جدید در اًکَتاتَر ،دستگاُ هی تایست تویس ٍ ضدعفًَی ضَد ترای ایٌکار الزهست:
 - 1اتتدا هحفظِ را تاز کردُ ٍ توام سیٌی ّا را تیرٍى تیاٍرید.
 - 2پارچِ تویس ٍ ًرم آغطتِ تِ هحلَل ضدعفًَی را تِ توام سطَح تکطید.
دّید
.
 - 3پس از تویسکردى سطَح داخلی سیٌی ّا را ًیس تا پارچِ تویس آغطتِ تِ هحلَل ضدعفًَی کٌٌدُ تویس کردُ ٍ درجای خَد قرار
 - 4پس از ّرتار استفادُ حتوا فیلتر َّا را تازرسی ًوایید ٍ درصَرت کدرضدى آى را تعَیض ًوایید.

تًجٍ


پیطٌْاد هی ضَد ترای ضدعفًَی از هحلَل سايله رقیق ( )%1یا َایژن استفادُ ضَد.



از هَاردی چَى الکل – اتر -دتَل – ّیثتاى ٍ فرهل ترای ًظافت دستگاُ استفادُ ًکٌید.



هاًدى حتی هقدار اًدکی از هَاد قاتل اضتعال ًظیر اتر یا الکل در درٍى اًکَتاتَر ٍ در هجاٍرت اکسیژى هی تَاًد هَجة ترٍز آتص سَزی
ضَد.



درزهاى جاتجایی سیٌی ّا هراقة سٌسَرّا تاضید تا آسیة ًثیٌٌد.



ترای جلَگیری از اًتقال آلَدگی ترای ّر دستگاُ از یک پارچِ یا دستوال استفادُ ضَد.



در ٌّگام جاتجایی یا تویس کردى ،هراقة تطک ًَزاد تاضید .درصَرت پارُ ضدى ،تطک ًَزاد هی تَاًد خَد یک هٌثع آلَدگی تِ حساب آید.



در صَرت ًیاز ٍ طثق دستَر پسضک هی تَاًید ترای ضدعفًَی کردى دستگاُ از گازفرهل استفادُ کٌید.

جُت کسب اطالعات بیشتر بٍ دفترچٍ راَىما رجًع ومایید .
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