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پمپ سرم Arcomed

تبدیل مایکروست به میکروست و بلعکس
جِت تثذیل هیکشّست تَ هایکشّست یا تالؼکس اّلیي دکوَ سوت تاال چپ (ػالهت صدٍ
شذٍ) سا ًگَ داشتَ سپس دستگاٍ سا سّشي ًواییذ .دس ایي حالت اگش دستگاٍ قثال سّی
 20قطشٍ (هاکشّ) تٌظین شذٍ تاشذ ،تا ایٌکاس تَ  60قطشٍ (هیکشّ) تثذیل هی شْد.
نصب قطره شمار  :قطشٍ شواس هی تایست تش سّی چوثش ست دس فضای خالی تیي قطشٍ چکاى ّ هایغ سشم ًصة
گشدد ،تطْسیکَ سٌسْس آى ُوسطح سْصى چوثش تاشذ.
نصب ست سرم  :اتتذا سْکت سٌسْس قطشٍ سا تَ پشت دستگاٍ ّصل هی ًوایین  .سپس دستگاٍ سا سّشي ًوْدٍ ّ دّ ضاهي
دّ طشف دستگاٍ سا تاص کشدٍ ّ ست سشم سا دس جِت هشخص شذٍ جایگزاسی کٌیذ  .دقت شْد کَ ست سشم هی تایست
تصْست کاهال کشیذٍ سد شْد تا حثاب ًذاشتَ تاشذ

 .دس ایي حالت دستگاٍ ششّع تَ شٌاسایی  setکشدٍ ّ قسوت

Rateچشوک صى هی شْد.

RATE

راه اندازی
تٌظیوات تضسیق هی تایست دس حالت  STOPاًجام شْد  .دس
پٌجشٍ  Rateسشػت تضسیق دستْس دادٍ شذٍ س ا ّاسد ّ دکوَ
استاست سا هی صًین  .دسایي حالت دستگاٍ تا خالی شذى  Bagسشم،
تضسیق سا اداهَ هی دُذ  ،دسصْستی کَ حجن خاصی اص حجن کل
 Bagسشم هْسد ًظش تاشذ ،ػالٍّ تشایٌکَ هشاحل رکششذٍ دس
هْسد  Rateتایذ اًجام پزیشد  ،دسپٌجشٍ حجن ( )Volumeػذد
هْسدًظش سا ّاسد ًوْدٍ ،سپس دکوَ

 Startسا هی صًین  .دسایي حالت دستگاٍ پس اص تضسیق حجن رکش شذٍ

 ،دسپٌجشٍ

( )Volumeتَ حالت  STOPدس هی آید .دس صْست کاسکشد صحیح ،ػالهت قطشٍ دس سوت چپ دستگاٍ چشوک هی
صًذ .ایي دستگاٍ قاتلیت تضسیق سشیغ ( )Bolus-freeسا دس حالت  Manualداسا هی تاشذ .تشای ایي کاس دس حیي ایٌکَ دستگاٍ
دس حال کاس است  ،دکوَ ُای  Option ّ Bolusسا ُوضهاى فشاس دادٍ  ،تا صهاًیکَ دکوَ ُا ًگَ داشتَ شًْذ ػول Bolus
اًجام هی پزیشد.

معاو نت ردماندااگشنه علوم زپشکی تهران

Min 2

تشای  ALARM Silenceتَ هذت دّ دقیقَ استفادٍ هی گشدد.
ُوچٌیي تا ُشتاس فشاس دادى ایي دکوَ صهاى تضسیق  ،حجن تضسیق شذٍ ،حجن کل خْاستَ شذٍ ّ فشاس داخل extension

Option

ًشاى دادٍ هی شْد.

آالرمها :

تاتشی دس حال خالی
شذى است

KVO
Defect

ایشاد فٌی

ًشاًذٌُذٍ ّجْد ُْا
دس داخل ست سشم

تا تْجَ تَ دستْس
دادٍ شذٍ تضسیق
توام شذٍ است.
تغییش  Rateیا
اًتظاس تشای
دادى Rate

Rate

 Bagسشم خالی
هی تاشذ

جهت اطالعات بیشتر به راهنمای کاربری دستگاه مراجعه نمائید

دستگاٍ دس حالت  kvoکاس
هی کٌذ تشای تاص ًگَ داشتي
سگ
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