معاو نت ردماندااگشنه علوم زپشکی تهران

پوپ سرم B/Braun
نحوه راه اندازی و آهاده سازی:


ُشگض بطشی عشم تضسیك سا پاییي تش اص عطخ پوپ ّصل ًکٌیذ.



عت عشم سا بَ بطشی عشم ّصل کٌیذ ّ هذفظَ لطشٍ آى سا دذاکثش 2/ 3پش کٌیذ.



عت عشم سا طبك شکل کشیذٍ شذٍ سّی بذًَ دعتگاٍ جایگزاسی کٌیذ ّ دلت ًواییذ کَ عت بایذکاهال دس دسّى عٌغْس ُْا لشاس
گیشد.



دال دعتگاٍ سا با کلیذ  ON/OFFسّشي کٌیذ .دعتگاٍ پظ اص تغت کشدى خْدًْ ،ع عت یا هیکشّعت سا اص شوا هیخْاُذ؛ اگش اص
فادٍ
عت اعتفادٍ هی کٌیذ ) Intrafix p (standardسا اًتخاب کشدٍ عپظ کلیذ صیش کلوَ YESسا فشاس دُیذ .اگش اص هیکشّعت اعت
هی کٌیذ  ،با اعتفادٍ اص کلیذ صیش کلوَ Group, Nextسا اًتخاب کشدٍ ّ با کلیذ صیش کلوَ yesآى سا تاییذ کٌیذ .پظ اص تاییذ بش
سّی صفذَ ػذد صفش هی آیذ کَ یؼٌی دعتگاٍ آهادٍ گشفتي اطالػات هی باشذ ّ با تْجَ بَ ًْع تضسیك هی تْاًیذ بَ دعتگاٍ
اطالػات دادٍ ّ آًشا ساٍ اًذاصی ًواییذ.

 .1نحوه تسریق براساش اطالعات ml/h

.2



ًشر تضسیك سا بشاعاط لطشٍ هیکشّعت بشدلیمَ ( )ml/hتْعط دکوَ ُای اػذاد بَ دعتگاٍ بذُیذ.



بْعیلَ دکوَ  VOLهیضاى دجن داسّ سا ّاسد کٌیذ عپظ با فشاس دادى هجذد دکوَ VOLآًشا تاییذ کٌیذ.



لبل اص ششّع تضسیك جِت پاک کشدى ّ یا تصذیخ اطالػات اص دکوَ  Cاعتفادٍ کٌیذ.



دکوَ  start/stopسافشاسدُیذ تا تضسیك ششّع شْد.

نحوه تسریق براساش اطالعات حجن و زهاى تسریق


بْعیلَ دکوَ  VOLهیضاى دجن داسّ سا ّاسد کٌیذ .با تْجَ بَ ًْع عت بایذ هیضاى دجن جبشاًی یا compensation
 volumeبَ دعتگاٍ دادٍ شْد.



پظ اص دادى اطالػات ،با فشاس دادى هجذد دکوَ volumeآًشا تاییذ کٌیذ.



دکوَ  timeیا صهاى سا فشاس دُیذ ّ صهاى تضسیك سا بَ دعتگاٍ بذُیذ ّ عپظ با فشاس هجذد دکوَ timeآًشا تاییذ کٌیذ.



دعتگاٍ بَ صْست اتْهاتیک هیضاى ًشر تضسیك سا هشخص هی کٌذ ّ بافشاس دکوَ  Rateدعتگاٍ آهادٍ تضسیك هی گشدد.



دکوَ  Star/Stopسا فشاس دُیذ تا تضسیك شْد.



لبل اص ششّع تشصیك جِت اصالح ّ یا پاک کشدى اطالػات هی تْاى دکوَ Cسا فشاس دُیذ.

 .3نحوه تسریق براساش اطالعات  (mg/kg/min) Dosageیا ): (mg/min


دَ عَ دکوَ  SF , TIME , VOLظاُش هی شْد.
پظ اص هشخص کشدى ًْع عت بش سّی صف



دکوَ  SFسا یکباس فشاس دُیذ تا بش سّی صفذَ کلوَ Dosage Calculatuonظاُش گشدد.



جِت فؼال کشدى ایي گضیٌَ دکوَ  ONسا تاییذ کٌیذ.



غلظت داسّ سا بشاعاط  mg/mlبَ دعتگاٍ بذُیذ  ،الصم بَ رکش اعت با فشاس دادى دکوَ«

» هی تْاى جذاگاًَ هیضاى

دجن عشم ّ غلظت داسّ سا بَ دعتگاٍ داد.


پظ اص دادى غلظت ،دکوَ  OKسا فشاس دُیذ.



تضسیسا
بشاعاط ًْع اطالػات داسّیی هی تْاى ّصى هشیض سا بَ دعتگاٍ دادٍ ّ دعتگاٍ بَ صْست اتْهاتیک ًشر ق
بشاعاط  ml/hهذاعبَ هی کٌذ.



با تاییذ دکوَ  RATEدعتگاٍ آهادٍ تضسیك هی باشذ.
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دکوَ  VOLسا فشاسدادٍ ّ هیضاى دجن داسّ هْسد تضسیك سا بَ دعتگاٍ دُیذ.



دکوَ  start/stopسا بَ جِت ششّع تضسیك فشاس دُیذ.

نحوه عولکرد تسریق سریع یا : Bolus
دس ٌُگام تضسیك بش سّی صفذَ کلوَ ً Bolوایاى شْدٌُ .گاهی کَ کلیذ  Bolسافشاس هی دُیذ دعتگاٍ اص شوا دجن هْسد تضسیك سا هی خْاُذ
ّ پظ اص ّاسد کشدى دجن هْسد ًظش با تاییذ کلیذ yesدعتگاٍ ششّع بَ تضسیك بَ صْست  Bolusهی کٌذ ّ پظ اص اتوام تضسیك عشیغ
دعتگاٍ بَ صْست اتْهاتیک بَ دالت تضسیك اّلیَ باص هی گشدد.

نحوه استفاده از : Bolus function


ابتذا کلیذ  SFآًمذس فشاس دادٍ تا Standy functionظاُش گشدد عپظ با کلیذ  Cاطالػات صهاًی سا پاک کشدٍ ّ هیضاى صهاى جذیذ سا
ّاسد کٌیذ ّ با کلیذ  ENDخاسج شْیذ.

نحوه استفاده از : Drug selection


ابتذا کلیذ  SFآًمذس فشاس دادٍ تا  Drug selectionظاُش گشدد عپظ با کلیذ ( )+داسّی هْسد ًظش سا اًتخاب کٌیذ ّ جِت پاک کشدى
داسّ اص کلیذ  CRLاعتفادٍ ّ با کلیذ  ENDخاسج شْیذ.

نحوه استفاده از : Occulosion pressure


ابتذا کلیذ  SFآًمذس فشاس دادٍ تا  Occulosion pressureظاُش گشدد عپظ با کلیذ ( ّ )+یا ( )-هیضاى فشاسُا سا تٌظین کٌیذ ّ با کلیذ
 ENDخاسج شْیذ.

نحوه استفاده از : Drop control


ابتذا کلیذ  SFآًمذس فشاس دادٍ تا  Drop controlظاُش گشدد چٌاًچَ پوپ با  Drop sensorاعتفادٍ شْد بایذ کلیذ  OFFسا فشاسدُیذ.
ایذ بصْست دجن عٌجی اعتفادٍ گشدد .چٌاًچَ پوپ با  Drop sensorاعتفادٍ شْد بایذ کلیذ  ONسافشاسدُیذ ّ با
دس ایٌصْست پوپ ب
کلیذ  ENDخاسج شْیذ

جهت کسب اطالعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.
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