
 واحد تجهیزات پزشکی

 

 : نحوه آماده سازی و راه اندازی

( را به عقب 3ي در )( را باز كنيد و گيره نگهدارنده2( را به پايين فشار داده، در )1ضامن در ) -1

 ( به منتهی اليه سمت راست می رود و متوقف می شود .4) Headبكشيد. سر پمپ يا 

شيار دستگاه قرار گرفته است. گيره سرنگ را وارد كنيد و مطمئن شويد كه زائده هاي سرنگ در  -2

 ( را ببنديد.2( و درب دستگاه )3سرنگ )

( به سر سرنگ برسد و نوع 4) Head( را فشار داده و نگهداريد تا 5) "Prime/Bolus"كليد  -3

تاييد نوع و سايز سرنگ كليد  براي correct syring)تصوير ( و سايز سرنگ را تشخيص دهد 

"Start/Stop" (6را فش ) تصوير  (ار دهيد. در صورتی كه سرنگ تشخيص داده نشود(wrong 

syring .عمل تزريق انجام نمی شود 

4- Rate  مورد نظر بر حسب ميلی ليتر در ساعتml/h) ( ( وارد كنيد و در صورتی 7را در قسمت )

د. ( وارد كني8كه بخواهيد فقط حجم مشخصی از كل سرنگ تزريق شود می توانيد آن را در قسمت )

 5.3ميلی ليتر در ساعت و حجمی كه قرار است تزريق شود،  1.3را  Rateبراي مثال در اين تصوير 

 ميلی ليتر تنظيم شده است.

محتويات داخل سرنگ به صورت كامل  ،( عددي وارد نگردد8)volumeدر صورتی كه در قسمت  -5

 تزريق خواهد گرديد.

 ( را فشار دهيد .6) "Start/Stop"حال براي شروع تزريق كليد  -6

 

 µsp0666مدل  Syramedراهنمای کاربری سریع پمپ سرنگ 



 واحد تجهیزات پزشکی

- Blous  دستی: براي اين كار، كليدهاي"Option/2Min" (11 و )"Prime" (5 را )

 شود. Blousهمزمان فشار داده و نگهداريد تا به ميزان دلخواه سرنگ 

- Blous   خودكار: براي اين كار ابتدا كليد"Prime" (5( را فشار داده تا پنجره)8 )

 چشمك زن شود.

 

  :نگهداشت

با  دستگاهيك بار  هفتهشود كه حداقل هر يك براي افزايش طول عمر باطري، توصيه می *

باطري كار كند تا جايی كه باتري كامال دشارژ شده و سيستم خاموش شود و بعد از آن دوباره 

 سيستم را شارژ كنيد.

به وسيله و سپس  استفاده شود %71دار يا الكل پارچه ي نرم و نمبراي نظافت دستگاه از  **

 .خشك شود يپارچهيك 

 

 نكات ایمني:

تميز كردن دستگاه حتما آن را از برق جدا كنيد و تا خشك شدن آن را به برق از قبل  *

 وصل نكنيد.

 

 

 

 

 

  


