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پوپ سرم JMS OT-601, OT-701
ًصة قطرٍ شوار
قطرٍ شوار هی تایست تر رّی چوثر ست ،در فضای تیي قطرٍ چکاى ّ هایع
سرم ًصة شْد تطْریکَ ُن سطح سْزى چوثر تاشذ.
کلوپ ست

ًصة ست سرم

 )1در اتتذا کلوپ ست را در جِت فلش تَ طرف چپ تکشیذ.
 )2ست را ازهسیری کَ هشخص شذٍ رد کٌیذ ّ دقت داشتَ تاشیذ کَ ست هی
تایست تَ صْرت ( )Sشکل خن شْد.
تٌظین Adjust
تٌظیوات هی تایست در حالت  stopدستگاٍ اًجام شْد.
 )3کلیذ  Adjustرا فشار دُیذ .سپس ًشاًگر  Adjust Modeچشوک زى هی شْد.
 )4از کلیذُای

ّ

ترای ّارد کردى هقذار تٌظیوات استفادٍ ًواییذ(.هحذّدٍ تٌظیوات تا هقذار )±30%

 )5دکوَ  Setرا فشار دُیذ .زهاًی کَ عذد ّارد شذٍ ثاتت شذً ،شاًگر ( )Adjustment Modeثاتت هی شْد .ترای
ًوًَْ هی تْاًیذ از جذّل زیر ترای تٌظیوات استفادٍ ًواییذ:

آالرم ُا

Adjustment Range

Solution Type

0%

Standard

Abt. +5%

Dextrose

Abt. +10%

)Dextrose(50%

Abt. +5~10%

TPN Solution

Abt. +10~20%

TPN + FAT-
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کٌید
زهاًی کَ چراغ آالرم تا توق هداوم روشي هی شود ،هی تایست دستگاٍ را خاهوش کردٍ و دوتارٍ روشي .



اگر ایي وضعیت دوتارٍ اتفاق تیفتد ،لطفا تا واحد خدهات پس از فروش شرکت تدا تواس تگیرید.



زهاًی کَ چراغ آالرم تا توق هتٌاوب چشوک زى هی شود ،هی تایست کلید  stopرا ترای قطع آالرم فشار دادٍ
 ،دستگاٍ را خاهوش کٌید و پس از رفع ایراد  ،دستگاٍ را هجددا روشي کٌید.
عالهت آالرم

عالین واتستَ

دالیل احتوالی

AIR

----

ُْا در هسیر ست ّارد شذٍ است

DOOR

----

درب پوپ تاز است

OCCL.

----

در هسیر تسریق اًسذاد ایجاد شذٍ است

LOW BATT.

----

ّلتاژ تاتری کن است

EMPTY

----

هخسى هحلْل خالی شذٍ است

عالهت " "1چشوک هیسًذ

اختالل درقطرٍ شوار ایجاد شذٍ است

عالهت " "2چشوک هیسًذ

ًصة ًادرست ست سرم در هحلِای
هشخص شذٍ

عالهت " "4چشوک هیسًذ

استفادٍ ست سرم غیر استاًذارد هرتْط
تَ پوپ OT-701

عالهت " "6چشوک هیسًذ

ُذر رفتي هایع تسریق

عالهت " "7چشوک هیسًذ

قسوت  Finger Cassetteکثیف هی تاشذ

*

عالهت " "8چشوک هیسًذ

قسوت ً Tube Cassetteصة ًشذٍ است

*

عالهت " "9چشوک هیسًذ

قسوت ً Finger Cassetteصة ًشذٍ
است

*

عالهت " "0چشوک هیسًذ

قطرٍ شوار ًصة ًشذٍ است

----

عالهت  Flow Indicatorچشوک هیسًذ

عول تسریق قطع شذٍ است

----

عالهت  VOL. INFUSEDچشوک
هیزًذ

عول تسریق توام شذٍ است

عالهت " "3چشوک هیسًذ
DRIP

عالهت " "5چشوک هیسًذ

جهت کسب اطالعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.
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