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 مقدمه

 

اين كتابچه روشهاي علمي صحيح و مطمئني را براي شما فراهم مي كند، بنابراين قبل از استفاده كردن 
از پمپ كتابچه را  بدقت مطالعه كنيد و در جاي مطمئني نگهداري نماييد تا كاربر در هر زمان بتواند آن 

 را مطالعه كند.

 

 اهويژگي هاي دستگ 
  تشخيص دقيق و حساس فشار انسداد بوسيله سنسور ويژه در اغزنده (Slider)  هماهنگ شده

 است.
  سنسور فشار مي تواند تنظيم صحيح پيستون را چك نمايد كه از خطر بالقوه تزريق ناخواسته

 داروهاي قوي حاصل از فشار منفي وريدي ممانعت نمايد.
  دقيق، اجازة تزريق مقطعي حتي در ميزان جريان موتور داراي درجه بندي با مراحل بسيار

 بسيار كم را نمي دهد.
  پمپ مجـهز به دو عددCPU  مي باشد كه بـطور همزمان عملكرد دستـگاه را از نظر ايـمني و

 فقدان اشتبـاه مانيـتـور مي نمايد.

 

 موارد استعمال 
تلف مايع بوسيله يك وسيله اي است براي تزريق دقيق و مداوم داروهاي مخ JMSپمپ سرنگ  

 سرنگ يكبار مصرف براي استفاده در موارد ذيل:
 تزريق داروهاي ضد سرطان، هورمونها و داروهاي بيهوشي. -1
  N.I.C.U , C.C.U , I.C.Uتزريق مواد مغذي، گشاده كننده ها و تنگ كننده هاي عروق در  -2
 نارس.تجويز شير و تغذيه داخل روده اي براي نوزادان تازه متولد شده يا  -3

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

 پيشگيريهاي ايمني
 

 عالئم 
اين دفتر چه حاوي عالئمي است كه نشانگرموضوعات مهمي مي باشد. براي عملكرد صحيح پمپ به 

 عالئم ذيل توجه نمائيد:
 

عملكرد نادرست ممكن است زندگي فرد را تهديد نموده يا منجر به جراحات                                    
گردد. جدي                                     

 

 

 عملكرد نادرست ممكناست منجر به صدمات جدي يا خرابي دستگاه گردد.                                    
 

                                  
 ربر مي دهد.اين عالمت اطالعات مرجعي يا ضميه اي را به كا                                  

 

 نكات مهم 
 نصب و نگهداري:

 
 

      در مكانهاي كه ممكن است مايعي روي پمپ پاشيده شود پمپ نگهداري يـا نصـب نگـردد چـون
 مايع روي دو شاخة سيم برق موجب اتصال كوتاه مي شود.

 .پمپ را در جائي كه مواد شيميايي ذخيره يا گاز منتشر مي شود نصب يا نگهداري نكنيد 
                                                                          

 
 از پمپ تحت شرايط محيطي ذيل استفاده نمائيد.

 )بدون تراكم( %31-81رطوبت نسبي                                c41-11دماي محيط 
 پمپ را در مكانهاي ذيل نگهداري يا نصب ننمائيد:

 شيد يا نور شديد ديگر در مقابل نور مستقيم خور 
 در جائي كه فشار هوا افزايش يا كاهش مي يابد 
 در معرض گرد و غبار و گازهاي مخرب در اتمسفر 
  در محلي كه لرزش دارد يا سطح ناهموار است 
 در نزديكي بخاري يا ديگر وسايل گرم كننده 
 در جائي كه پمپ در معرض افشانه هاي آب قراردارد 
 و و تلويزيون استفاده ننمائيد.در مجاورت پمپ از رادي 

 

 (Caution)ياطاحت

  (Caution)احتياط 

 (Warning) خطر

 (Note) توجه

 (Warning) خطر



 

 منبع انرژي
 
 

     از منبع برق اختصاصي براي اين پمپ استفاده نمائيد در غير اينصورت آتش سـوزي و شـو
 الكتريكي ممكن است رخ دهد.

       مطمئن باشيد كه از يك سيم برق مناسب استفاده مي كنيد. سيم جريـان بـرق را بـه پريـز بـرق
متصل نماييد. سيم برق را پاره يا خراب نكنيد. آسيب به سيم جريان  ديواري داراي ترمينال زميني

 برق موجب آتش سوزي يا شو  الكتريكي مي شود.
  هرگز با دست مرطوب دو شاخه را وارد يا سيم جريان برق را خارج نكنيد زيرا ممكن است يك

 شو  الكتريكي رخ دهد.
  قبل از گذاشتن سرنگPower ن صـورت نشسـت مـايع از سـرنگ يـا      را روشن كنيد. در غير اي

 ميزان جريان نادرست ممكن است رخ دهد.
 
 
 

    حداكثر جريـان مصـرفي ( سيم جريان برق را به خروجي با ميزان انرژي كافيVA11  متصـل )
 كنيد.

  از يك خروجي برقAC  جداگانه اي براي اتصال به وسايل با فركانس باال يا وسايلي كه نياز به
 رند استفاده نماييد.)مانند دستگاههاي الكتريكي جراحي(.مصرف نيروي زياد دا

  

 
 باتري:

 
 

  اگر پمپ بوسيله باتري بكار انداخته شده، مطمئن شويد كه قبل از استفاده باتري را از نظر پارژ
بودن، شرايط باتري )ولتاژ كم و غيره( چك نموده ايد. براي اولين استفاده يا اسـتفاده بعـد از يـك    

 متصل كنيد. ACبراي شارژ كامل، باتري را به جريان برق مدت طوالني 

 
 
 
 
 
 

 (Warning) خطر

  (Caution)احتياط 

  (Caution)احتياط 



 

     
 عملكرد:    
 
 

  اگر در محيطي كه مواد بيهوش كننده قابل اشتغال وجود دارد از اين دستگاه استفاده شود خطر
 آتش سوزي پيش بيايد.

   كـي جراحـي   در مجاورت وسايلي كه فركانس باال دارند مانند تلفن همراه يـا دسـتگاههاي الكتري
 مورد استفاده قرار ندهيد.

           وقتي پمپ روشن شـد المههـاي روي صـفحه نمـايش اطالعـات روشـن مـي شـود و تشـخيص
( روي نمايشگر ميـزان  1/1 – 1/1خودكار انجام مي گيرد و اگر نقصي پيدا كرده باشد و كد نقص )
 گيريد. تماس ب JMSجريان ظاهر شود عملكرد را متوقف نموده و با محل توزيع كننده 

  مطمئن شويد از سرنگJMS      يا سرنگ اختصاصي استفاده شود. اسـتفاده از يـك سـرنگ غيـر
اختصاصي ممكن است موجب اختالف در تنظيم ميزان جريان در در مقايسه با ميزان واقعي گـردد  

 و به عملكرد نادرست آالرم منجر شود.
 هنگام تنظيم سرنگ، مطمئن شويد پيستون سرنگ درست در لغزنده (Slider)  قرار گيرد. در غير

اينصورت ممكن است تزريق ناخواسته با جريان معكوس بوسيله فشار وريدي رخ دهد. پمپ را در 
مسيري كه ممكن است موجب يك فشار منفي بسيار زياد)مانند مسيرشريان هموديـاليز بـين پمـپ    

 خون و بيمار( گردد بكار نبريد.
 هواگيري شده و مايع به انتهاي مسير تزريق فرستاده  بعد از تنظيم سرنگ، مطمئن شويد مسير

شده است. وقتي سرعت تزريق كم باشد فاصله بين سنسور فشـار و پيسـتون ممكـن اسـت باعـ       
 تاخير در شروع تزريق واقعي گردد.

      اگر مسير تزريق پيچ خورده باشد، فيلتر مسدود شده يا در وسـيله ر  گيـري لختـه اي ايجـاد
سير تزريق افزايش مي يابد. اگـر چنـين شـرايط انسـدادي بـا يـك فشـار بـاال         شود. فشار داخلي م

برطرف شود، ممكن است حجم زياد مايع )بولوس( در بدن بيمار رها شود. در اين صـورت فشـار   
 داخلي مسير را برطرف كرده و سهس تزريق را مجدداً شروع نماييد.

 .سرنگها را مجدداً مورد مصـرف   اين پمپ فقط براي سرنگهاي يكبار مصرف طراحي شده است
 قرار ندهيد.

 .تغييرات و تعميرات غير مجاز ممكن است باع  نقص يا خرابي دستگاه شود 
    .در طي عملكرد دستگاه سرنگ، مسير طزريق و ميزان جريان را مرتباً بررسي كنيد 
 
 
 
 
 

 (Warning) خطر



 

 
 
 
 
 

  د. مطمـئن شـويد كـه    پمپ را روي پايه سرم سوار كنيد بطوريكه در يك وضعيت تراز قرار گيـر
پايه سرم ثابت است. اگر پمپ در اثر سقوط با ضربه شديد مواجه شود، عملكرد را متوقف كرده و  

 تماس بگيريد. JMSبا محل توزيع كننده 
  مطمئن شويد با فشردن دكمه كالچ، لغزنده( Slider)  به حركتدر آمده بطوريكه قالب به پيستون

 ضربع نزند.
  نگهدارنده سرنگ يا لغزنده بلند نكنيد.پمپ را بوسيله كلمپ 
  سرنگml11  را با مايع بيش ازml11         پر نكنيد. در ايـن صـورت سـرنگ ممكـن اسـت بـه طـور

 صحيح به دستگاه متصل نشود.
 .پمپ را در داخل آب فرو نبريد 
  براي اطمينان بازديد ساليانه ضروري است . براي اينكار شما با مراكز توزيع كننده JMS 

 گيريد.تماس ب
 :هرگز پوشش باتري را باز نكنيد.براي عملكرد هاي ذيل با محل توزيع كننده تماس بگيريد 

 تعويض باتري 
 به كار بردن سرنگ با نشان مختلف 
 )تنظيم اختياري براي سرنگ ها )مورد مصرف در بيمارستان 
    تنظيم بلندي صداي آالرم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Caution)احتياط 



 

 
 

 چك محتويات
در بسته بندي موجود هستند. اگر هر يك از مـوارد فرامـوش شـده باشـند      مطمئن شويد كه موارد زير

 تماس حاصل كنيد.                                                                  JMSلطفاً با مراكز پخش 
 
 



 

 
 اجزاء

  واحد اصلي 
 

 ( Syringe Clamp )كلمپ سرنگ .1
سرنگ ثابت نگه داشته شد، اندازه سرنگ بطور اتوماتيـك   اين كلمپ سرنگ را ثابت نگه مي دارد. وقتي

 تشخيص داده ميشود.
 

 ( Clutch button)دكمه كالچ .2
 آزادانه حركت كند. (slider)اين دكمه را براي باز كردن قالب فشار دهيد تا لغزنده 

 

 (Slider)لغزنده .3

پيستون را به طرف جلـو   اين قسمت پيستون را ثابت نگه مي دارد. وقتي تزريق شروع مي شود اغزنده
 به حركت در مي آورد.

 

 (Hook)قالب .4

دكمه كالج  را فشار دهيد و قالب همزمان با جلو آمدن باز مي شود. اين حالت اجازه مـي دهـد كـه بـه     
 راحتي سرنگ جايگذاري يا در آورده شود.

 

 (Slit)شيار .1

 براي جايگذاري سرنگ، لبه سر پيستون را داخل اين محل وارد كنيد.
                                                              7 



 

 صفحه نمايش اطالعات 

 (OCCL LEVEL)المپ سطح انسداد  (1
زياد. المپ طبق فشـار تنظـيم    [H]متوسط،  [M]كم،  [L]فشار انسداد در دو سطح مي تواند تنظيم شود: 

 شده روشن مي شود.
 (.OCCL)المپ آالرم انسداد  (2

تزريق مسدود شده باشد يا پيستون سرنگ بيش از حد پر شده باشد اين المپ چشمك مي وقتي مسير 
 زند.
 (syringe)المپ نمايشگر اندازه سرنگ  (3

( جايگذاري شده نمايش داده مي شود. اگر سرنگ به درستي قـرار  ml 11  ،31  ،21  ،11اندازه سرنگ )
 داده نشود تمام المهها چشمك مي زند.

 (BATTERY) المپ آالرم باتري (4
 ACاگر ولتاژ باتري كم شود اين المپ چشمك مي زند. اگر اين المپ در هنگامي كه پمپ به انرژي برق 

 متصل است چشمك بزند نشاندهنده فساد باتري است.
 (NEAR EMPTY)المپ آالرم نزديك به اتمام  (5

 وقتي مايع داخل سرنگ به اتمام نزديك شود اين المپ چشمك مي زند.
 (END)م اتمام المپ آالر (6

 وقتي تزريق كامالً تمام شد اين المپ چشمك مي زند.
 (SILENCE)كليد قطع صدا  (7

براي توقف صداي آالرم اين كليد را فشار دهيد. بعد از بر طرف كردن علـت آالرم. ايـن كليـد را بـراي     
 خاموش كردن المپ آالرم دوباره فشار دهيد.

  (FLOW RATE)نمايشگر ميزان جريان  (8
نمايـش داده مي شود. بـراي نماـيش دادن كل حجم تزريـق  ml/hجريان تـنظيم شده بر حسب ميـزان 
 را فشار دهيد. ml كليـد  (ml)شده 
 
 



 

 
 كليد تنظيم مجدد حجم كلي (9

(RESET TOT .VOL) 
كل حجم تزريق شده را به صفر مي رساند. بافشردن اين كليد  ml با فشردن اين كليد همزمان با كليد 

مسير را هواگيري كنيد. اين حجم تخليه شده در جريان هواگيري بـا حجـم كـل     RAPID ن با كليدهمزما
 جمع نمي شود.

  (RAPID)كليد تزريق سريع (11
به رنگ سـبز چشـمك مـي زنـد      OPERATION / ALARM وقتي تزريق سريع انجام داده مي شود المپ

روي نمايـشگر ميزان جريـان   ml1/1در واحدهاي mlحجم تزريق شده با روش تزريق سريع برحسب 
فشـرده شـود. صـفحه نمـايش      RESET TOT . VOLنمايـش داده مي شود. اگر اين كليد همزمان با كليد

 ml بيانگر اين خواهد بود  كه ميزان به حجم كلي اضافه نشده است. اگر ايـن كليـد همزمـان بـا كليـد      
 حجم كلي اضافه شده است. فشرده شود، صفحه نمايش بيانگر اين خواهد بود كه ميزان به

   POWERكليد (11
 1مي  شود.  ايـن كليـد را بطـور مـداوم بـراي         (ON / OFF)با اين كليد جريان برق روشن و خاموش 

 ثانيه فشار دهيد تا جريان برق خاموش يا روشن شود.
 AC / DCالمپ (12

 تامين مي گردد اين المپ روشن مي شود. AC / DCوقتي جريان برق ار منبع انرژي
 (BATTERY)نشانگر باتري (13

شارژ شده باشد يا دستگاه بوسيله باتري كار كند روشن مي ماند.  ACوقتي جريان برق از منبع انرژي
 ظرفيت باتري در سه سطوح نمايش داده مي شود.

 (OPERATION / ALARM)المپ آالرم عملكرد (14

زان جريـان بـاالتر المـپ    اين المپ به رنگ سبز در طي تزريق يا عملكرد سريع چشمك مي زند. در ميـ 
سريعتر چشمك ميزند.)در حاليكه از باتري استفاده مي شود سرعت چشمك زدن المپ ثابت باقي مـي  
ماند(. اگر يك آالرمي فعـال شـود چشـمك زدن چـرا  بـه رنـگ قرمـز در مـي آيـد . وقتـي آالرمهـاي            

BATTERY  وNEAR EMPTY .فعال شوند للمپ به رنك قرمز چشمك نمي زند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 (FLOW RATE)كليدهاي تنظيم ميزان جريان  (15

و براي كاهش      تنظيم مي كنند. براي افزايش ميزان، كليد ml/hاين كليدهاي ميزان جريان را برحسب  
                                                 را فشار دهيد. ميزان كليد     

 ( ml كليد حجم كلي)  (16

 رده مي شود ميزان كل جريان تزريق شده نمايش داده مي شود.در حاليكه كليد فش

  (START)كليد شروع  (17
بـه رنـگ سـبز چشـمك مـي       OPERATION / ALARMبراي شروع تزريق اين كليد را فشار دهيد. المپ 

 ثانيه بعد از شروع تزريق نمايش داده مي شود. 2زند.حجم كل تزريق شده 
 (STOP)كليد توقف  (18

 طي عملكرد اين كليد را فشار دهيد. وقتي عملكرد دستگاه متوقف مي شود المپ  براي توقف تزريق در

OPERATION / ALARM .نيز خاموش مي گردد 
 

 عملكرد
 آمادگي 

 

 
 يكسان باشد. ACمطمئن شويد كه ولتاژ جريان با نوشته كنار ورودي جريان 

 
 

 رم( مراجحعه نماييد.براي اتصال دستگاه روي پايه سرم به )سوار كردن پمپ روي پايه س
 

 
 متصل كردن سيم جريان برق:

  ACمناسبي را به ورودي جريان  ACسيم برق  -1
 در سمت راست پمپ متصل كنيد.

 دو شاخه سيم برق را بداخ ل پريز داراي  -2
 ترمينال زميني وارد كنيد.

 
 

 
 
 

 

 (Note) توجه

 Caution)) احتياط



 

 
 
 د. رابط وقتي سيم به برق متصل گردد . باتري شارژ شده و نشانگر باتري روشن مي شو

 در صورت تمايل در دسترس قرار خواهد گرفت. DCجريان 
 
 
 

 روشن كردن دستگاه :
 مطمئن شويد كه سرنگ جايگذاري نشده است. -1
 را بطور مداوم بمدت يك ثانيه POWERكليد  -2
 فشار دهيد تا دستگاه روشن شود. 
 
 
 

 
  وقتي كهPower ي شود. چراغهاي روشن شده باشد، عمل تشخيص بطور خودكار شروع م

واقع بر صفحه عملكرد يكي پس از ديگري چشمك مي زنند . بعد از تشخيص خودكار، بوقي به 
 روي نمايشگر ميزان جريان ظاهر مي شود. ml / h 0.0صدا در مي آيد و 

اكنون دستگاه براي  عملكرد آماده است. اگر در طي تشخيص خودكار اشكالي پيدا شود، كد نقصي 
 )بوق مداوم( به صدا در مي آيد ميزان جريان ظاهر مي شود و آالرم روي نمايشگر 

را فشار دهيد.  (Stop)آگر به استفاده فوري از پمپ نياز باشد، حين تشخيص خودكار كليد توقف 
 تشخيص خودكار پمپ متوقف شده و براي عملكرد آماده مي شود.

 ت چشمك زن در مي آيد.   اگر از باتري استفاده مي شود نمايشگر ميزان جريان بصور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Note) توجه

 (Note) توجه



 

 
 تنظيم سرنگ:

 در حاليكه دكمه كالج را نگه داشته ايد، .1
 لغزنده را به سمت سيم جريان برق حركت دهيد. 
 

 

 
 
 
 كلمپ سرنگ را كامالً باال بكشيد تا متوقف .2
 درجه بچرخاني. 1 1شود و آن را به اندازه 
 
 

 كلمپ سرنگ را در حد متوسط نچرخانيد
 نه كلمپ ممكن است خراب شود.و گر
 
 
 
 سرنگ را طوري جايگذاري كنيدكه لبه پيستون .3
 را پر كند به  (Slit)شيار   (Flange)سرنگ   
 نحوي كه برجستگي هاي لبه پيستون سرنگ   
 در دو طرف واقع شود.  
 
 
 
 
 

نشود، اگر لبه  محكم به داخـل شيـار وارد (Flange)سرنگ را طوري قرار دهيد كه لبه پيستون سرنگ 
به درستي داخل شيار وارد نشود ممكن است دقت ميزان جريان كم شده و  (Flange)پيستون سرنگ 

 برخي از
 آالرمها فعال نشوند. 
 
 
 

 (Caution)اط احتي
(Warning) 

 (Warning) خطر



 

 
 
 
 

 (Plunger)براي تسهيل در قرار دادن سرنگ، پيستون 
 را مطابق شكل سمت چپ تنظيم كنيد.

 
 
 
 
 انيد.. كلمپ سرنگ را به وضعيت اوليه برگرد4

 
 

 

 وقتي كلمپ سرنگ به وضعيت اوليه برگردانده شد،
 پمپ بطور اتوماتيك اندازه سرنگ را چك مي كند 
 و المپ نمايشگر اندازه سرنگ كه نشاندهنده اندازه 
 سرنگ جايگذاري شده است روشن مي شود. مطمئن 
 شويـد كه عدد نشانگر با انـدازه سرنگ جايگذاري 
 شده يكسان باشد. 
 
 ر حاليكه دكمه كالج را نگه داشته ايد لغزنده. د1

 را حركت دهيد تا سنسور فشار به پيستون
 برخورد كند. 

        
 
  براي جايگذاري يا برداشتن سرنگ، دكمه كالچ را 

 محكم فشار دهيد. بعد ار اينكه پيستون به دقت به
 سنسور فشار تماس پيدا كرد دكمه كالچ را رها

 رت ممكن است هوا به داخلكنيد. در غير اين صو
 سرنگ كشيده شود.

 سنسور فشار را محكم به پيستون فشار ندهيد در 
 غير اين صورت ممكن است مايع تخليه شود.

 

  (Caution)احتياط 

  (Caution)احتياط 

 (Note) توجه



 

 وقتي پيستون به دقت با سنسور فشارتماس  .6
 پيدا كرد دكمه كالچ را رها كنيد. قالب براي 

 نگه داشتن پيستون بسته مي شود. 
 
 
 

 تون بين سنسور فشار ومطمئن شويد كه پيس 
 قالب قرار گرفته است. 
  اگر پيستون به درستي با سنسور فشار تماس 

 پيدا نكند، نمايشگر اندازه سرنگ چشمك زن باقي
 مي ماند و پمپ نمي تواند عملكرد را آغاز كند. 

 
 

 (FLOW RATE)تنظيم ميزان جريان
 را بوسيله كليد هاي  (ml / h)ميزان جريان 
 جريان تنظيم كنيد. تنظيم ميزان

 
 
 
 
 
 

براي افزايش ميزان، دكمه     و براي كاهش ميـزان، دكمـه     را فشـار دهيـد. بـراي رسـاندن رقـم بـه         
باالترين ميزان، دكمه     را در حال فشار نگه داريد. طيف جريان تزريق بسته به اندازه سرنگ متفـاوت  

شروع نخواهـد شـد.    START زريق با زدن كليداست. اگر سرعت جريان از اين طيف تجاوز كند، عمل ت
 تنظيم ميزان جريان فقط در حاليكه دستگاه كار نمي كند ممكن است.

 اندازه سرنگ                                                      طيف تنظيم
ml11                                          :                     ml/h   211 ~1/1                                   
ml 11  21و  31و                                     :         ml/h  311 ~1/1 
 
 
 

 تنظيم سطح آالرم انسداد:

 (Note) توجه

 (Note) توجه

  (Caution)احتياط 



 

 انتخاب نمود. [L].[M],[H]فشار انسداد را مي توان در سه سطح 
 
 

 M اسبي را مطابق بـا شـرايط عملكـرد    را در عملكرد معمولي انتخاب كنيد. سطح فشار انسداد من
 انتخاب كنيد.

L.تعيين حساسيت انسداد همانند آنچه كه براي اطفال با بيماران ويژه الزم است : 
 

(Kpa 61  21  وmmhg 441  111  )2kgf / cm6/1  2/1 
 

M عملكرد معمولي : 
 

 (kpa 11  11  وmmHg 661   371  )2kgf / cm1/1   1/1 
 

H          وقتي از مايعات غليظ استفاده مي شـود كـه در نتيجـه ضـريب مقاومـت سـرنگ آالرمهـاي كـاذب :
 متناوبي ايجاد شده و يا فشار بااليي در برابر تزريق توليد خواهد كرد.

 

 (kpa 11   11  وmmHg 1111   111 )2kgf / cm  4/1    8/1 
 

 همزمان با نگه داشتن كليد قطع صدا، دكمه
 RESET TOT.VOL  را فشار دهيد.المپ 

   [H]       [M]       [L]سطح انسداد از 
 بر مي گردد. [L]تغيير مي كند و دوباره به 

 كليد را براي انتخاب سطح فشار مورد
 نظر فشار دهيد.  
 
 

 
 
  وقتي كهPower خاموش شده باشد سطح فشار انسداد[m] .بر مي گردد 
 داد. در طي تزريق نمي توان تنظيم را تغيير 
 

 راه اندازي:
 با خالي كردن هوا در امتداد لوله راه اندازي را انجام دهيد.

 
 (Note) توجه 



 

بـه رنـگ سـبز چشـمك ي  زنـد. در عمـل راه        OPERATION / ALARMدر طي عمل راه اندازي، المـپ  
( ظاهر مي شود. بعـد از رهـا كـردن كليـد     ml 1/1اندازي حجم روي نمايشگر ميزان جريان )به فواصل

RAPID ثانيه حجم باقي مي ماند. سهس مجدداً ميزان جريان معمولي پديـدار مـي شـود. حجـم      3اي بر
 بكار رفته در عمل راه اندازي با كل حجم تزريق شده جمع  نمي شود.

 
 امتداد لوله زا به سرنگ متصل كنيد.

  RESET TOT . VOL و كليد  RAPID كليد 
 را همزمان بطور مداوم فشار دهيد تا مايع

 نتهاي لوله فرستاده شود.به ا 

 
 تزريق 

 شروع تزريق:
 ( متصل كنيد.…لوله را بوسيله ر  گيري )آنژيوكت و  -1

                                 

 طمئن باشيد هنگام وصل كردنم  م                               
 

 لوله، پمپ به كار نيافتاده باشد. 
 

   STARTيق كليد براي شروع تزر RATEبعد از تنظيم  -3
 را فشار دهيد.

 
 

  مطمئن شويد كه حجم كل تزريق شده در شروع صحيح باشد )نمايشگر بايد براي عملكرد جديد
 صفر يا حجم كل قبلي براي ادامه عملكرد باشد(. 

  ثانيه نمايش داده مي شـود. چـرا     2بعد از شروع، حجم كل تزريق شده براي OPERATION / 

ALARM رنگ سبز روشن مي شود.در طي تزريق به 

 
 
 

  ثانيه بعد از آماده سازي عملكرد شروع  نشود، بوسيــله يـك آالرم يـاد آوري     21اگر تزريق تا
به رنگ قرمز چشمك مي زند( مشـخص    OPERATION / ALARMكنـنده )يك صداي بوق و المـپ 

د تزريـق فشـار   را درطي اين آالرم براي متوقف كردن آالرم و شروع مجـد  STARTمي شود، كليد 
 دهيد و تزريق را شروع كنيد.

 

  (Caution)احتياط 



 

 توقف تزريق :
 وقتي كه مايع داخل سرنگ نزديك به  -1

 )بوق متناوب  NEAR EMPTYاتمام رسيد
 (  NEAR EMPTYو المـپ چشـمك زن 

 نمايـانگر اين است كه تزريـق نزديك به 
 پايان است. تزريـق بعد از آالرم نـزديك 

 به اتمام ادامه مي يابد. 
 

 حجم باقي مانده از آالرم نزديك به اتمام

 ظريت سرنگ                           حجم باقي مانده
ml 11                                       ًتقريبا ml 1/1 
ml 31                                        ًتقريباml  1  
ml21                                       اً  تقريبml 8/1 
ml 11                                        ًتقريباml 4/1 
  دقيقه قبل از زمان اتمـام برنامـه فهـال شـده باشـد، آالرم       1اگر آالرم نزديك به اتمام زودتر از

 دقيقه قبل از پايان زمان برنامه ريزي شده به صدا در خواهد آمد. 1مجدداً 
 

 
 ممكن است آالرم نزديك بـه اتمـام زودتـر از جـدول نشـان داده      اگر تزريق موقتاً متوقف شود ،

 شده فعال شود.
  كليد قطع صدا رابراي توقف صداي آالرم فشار دهيد.)آالرم نزديك به اتمام چشمك زن باقي مي

 ماند(.
 .اگر آالرم نزديك به اتمام پخش شده باشد، مقدمات براي عمليات بعدي را شروع كنيد 
 
 
 ام مايع كامالً تزريق شدبعد از اينكه تم -2

 دستگاه بطور اتوماتيك خاموش شده و آالرم
 ، المپNEAR EMPTY)المپ  (END)پايان 
 OPERATION / ALARMو المپ  ENDآالرم

 به رنگ قرمز چشمك مي زند(و يك بوق
 مداوم به صدا در مي آيد.

 

 كليد قطع صدا را براي توقف صداي آالرم -3



 

 المپ آالرم  فشار دهيـد. براي خامـوش كردن 
 اين كليد  OPERATION / ALARM پايان و المپ

  NEAR EMPTYرا مجـدداً فشـار دهيـد. )المپ
 چشمك زن باقي مي ماند(.

 

 وسيله ر  گيري را از بدن بيمار در آوريد -4
 يا لوله را از وسيله ر  گيري جدا كنيد. 
 

 كلمپ سرنگ را كامالً باال بكشيد تا متوقف-1 
 ه بچر خانيد.درج 11شود و  
  

 در حالي كه دكمه كالچ را نگه داشته ايد-6
 سرنگ را در آوريد. 

 
 

  مطمئن شويد دكمه كالچ براي در آوردن 
 سرنگ كامالً فشار داده شود.

  با تعويض سرنگ براي همان بيمار تزريق را 
 ادامه دهيد، بدون خاموش كردن پمپ روشهاي 

 . ميزان تكرار كنيد 12تنظيم سرنگ را از صفحه 
 حجم كل تزريق شده ذخيره مي گردد.

 

 ثانيه فشار  1را بطور مداوم براي  POWERكليد  -7
 دهيد تا دستگاه خاموش شود. وقتي دستگاه خاموش 

  شد ميزان حجم كل تزريق شده پا  مي گردد.
 
 عملكرد با استفاده از باتري 

 استفاده از باتري:
  وقتي جريان برقAC ني بطور اتوماتيك به بـاتري منتقـل مـي گـردد. در     قطع شود، انرژي رسا

 خاموش مي شود. AC/DCحاليكه باتري كار مي كمند چرا  
  صرف نظر از اينكهPower      روشن يا خاموش باشد، وقتـي دسـتگاه بـه بـرقAC    متصـل شـود

 نشانگر باتري 
 روشن مي شود و شارژ شدن باتري آغاز مي گردد.

 ساعت از  4اي اين پمپ بطور مداوم مي تواند بر 
 باتري استفاده كند و اين زمان به شرايط زير بستگي

  (Caution)احتياط 



 

 دارد: 
  17، بيش از C1 21يك باتري ساده در دماي محيطي     
 ختموش شده و ميزان جريان Powerساعت شارژ با     
 (Flow Rate) ml/h 1/1  با سطح انسداد[M] . 

 دهد و وقتـي بـاتري اسـتفاده مـي      نمايشگر باتري سطح شارژ را در طي شارژ شدن نشان مي
 شود ظرفيت

 سطح نشان مي دهد. 3باقي مانده را در  
 

 نشانگر باتري: 
  :زمان عملكرد تقريبي باتري مي تواند به شرح زير برآورد شود 
 دقيقه يا بيشتر11چرا  روشن باشد ـــــــ  3وقتي 
 دقيقه يا بيشتر31چرا  روشن باشد ــــــــ  2وقتي 
 دقيقه يا بيشتر  1روشن باشد و آالرم باتري فعال نشده باشد ـــــــــ  چرا  1وقتي 

 اين مقادير بستگي به شرايط ذكر شده در متن فوق دارد.
وقتي انرژي باتري تخليه شد چرا  باتري چشمك زده و آالرم به صدا درمي آيد. فـوراً دسـتگاه را بـه    

 متصل نمائيد.ACمنبع انرژي برق 
 

 ين زده شده روي نشانگر باري تقريبي است و نغيـرات آن بسـتگي بـه دمـاي     زمان عملكرد تخم
محيط، حجم مايع و سطح انسداد دارد. وقتي از باتري استفاده مي كنيد به شـرايط دسـتگاه توجـه    

 كنيد.
 .اگر در نتيجه كهنه شدن باتري كارايي آن ضعيف شده است. زمان عملكرد فوق كاهش مي بابد 
 ماه يكبار بازديد دوره اي را  3باتري و براي تداوم دقت چرا  باتري هر  براي چك كردن كارائي

 مراجعه كنيد. 23در صفحه « روشهاي بازديد دوره اي»انجام دهيد. براي جزئيات بازديد منظم به 
  تا آنجا كه ممكن است پمپ را به منبع برقAC   متصل نگه داريد تا باتري در حد ماكزيمم شـارژ

 بماند.
 

 
  هاي ويژه عملكرد 
 

 :  (Flow Rate)توقف موقت و تغيير ميزان جريان 
 را براي توقف موقت عملكرد در طي  Stopدكمه 

   ALARM  /OPERATIONتزريق فشار دهيد. چرا  
 خاموش شده و تزريق متوقف مي شود. سرعت

  (Caution)احتياط 



 

 تزريق هنگامي قابل تغيير خواهد بود كه عملكرد 
 راي ادامه را ب  Startمتوقف شده باشد. دكمه  

 تزريق فشار دهيد.
 

 بررسي حجم كلي:
  

 را نگه داريد حجم كل جريان تزريق شده روي نمايشگر نشان داده مي شود. ml وقتي كه كليد 
 اين ميزان هم در حال عملكرد و هم در حال توقف نمايش داده مي شود.

شـروع مـي    ml 0.0سـبه از  شمرده مي شود. بيش از اين مقدار محا ml 1/111حجم كل در حد ماكزيم 
 شود.

را    VOL .TOT  RESETرا نگه داشته ايد، كليد ml  براي تنظيم كردن مجدد حجم كلي، در حاليكه كليد 
 نشان داده مي شود. ml 0.0فشار دهيد. بوق كوتاهي به صدا در آمده و مجدداً شماره 

 
 
 

 خاموش شده باشد، حجم كلي  Powerوقتي كه 
 دوباره تنظيم مي شود. بطور اتوماتيك

 
 تزريق حجم زيادمايع )بولوس( :

 براي تزريق كردن مقادير زيادي از يك دارو از 
 قبيل داروهاي بيهوشي در يك زمان كوتاه از 

 عملكرد بولوس استفاده نماييد.
 را همزمان براي   ml و كليد  RAPIDكليد 

 تزريق بولوس مطابق ميزان جريان ذيل فشار دهيد:
ml 11                                  ًتقريبا ml 211 
ml 21                                    ًتقريباml 311  
ml31                                    ًتقريباml 411 
ml 11                                   ًتقريباml 811 

 

تزريق شده نمايش داده مي شود. به حجـم كـامالً توجـه    هنگاميكه كليد فشرده مي شود، مقدار بولوس 
 كنيد.

 
هركز عملكرد بولوس را براي داروي قوي كه ميزان جريان باالي آن براي بيماران مي تواند خطر نا  

 باشد بكار نبريد.

 (Note) توجه

 (Warning) خطر



 

 

 سوار كردن پمپ روي پايه سرم:
 پمپ را مي توان بوسيله گيره پايه مناسبي روي پايه سرم سوار كرد.

 
 

 پايه سرم را روي سطح صاف بدون برجستگي يا شيب قرار دهيد.
 
 كلمپ پايه را روي پايه سرم متصل كنيد. -1
 پيچ بت كننده پايه را محكم كنيد. -2
 دكمه راهنماي پمهم سرنگي را به داخل  -3

 صفحه پايه وارد كنيد. پيچ ثابت كننده پمپ
 را در زير صفحه محكم كنيد. 
 

يه و پيچ ثابت كننده پمپ را محكم كنيد. مطمئن شويد كه پايه سرم بعد از سوار كردن پيچ ثابت كننده پا
 پمپ ثابت قرار ميكيرد.

 

 نگهداري روزانه
 

 براي اطمينان از كاركرد صحيح و طوالني شدن عمر دستگاه نگهداري روزانه را انجام دهيد.
 
 

 را خارج كنيد. ACجريان هميشه قبل از تميز كردن، دستگاه را خاموش و دو شاخه سيم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (Warning) خطر

  (Caution)احتياط 



 

 
   تميز كردن 
 

 اگر مايع روي پمپ در طي يا بعد از عملكرد پاشيده شود، فوراً توسط يك پارچه مايع را پا  كنيد.
 همچنين به طور منظم پمپ را با يك پارچه مرطوب تميز كنيد.

 .پمپ را به داخل آب فرو نكنيد 
 سمت هاي فنري شكل قسمتهاي قابل تحر  چون كلمپ سرنگ و ق(Bellows)  را بدقت پا  كنيد

 . اگر مايع به روي پمپ چسبيده باشد ممكن است تزريق به طور صحيح انجام نشود.
 .براي تميز كردن از حاللهاي آلي چون تينر و الكل استفاده نكنيد 
 .پمپ را استريل يا اتوكالو نكنيد 
  مطمئن شويد كه ورودي جريانAC مالً خشك باشـد. از خشـك كـن اسـتفاده     قبل از استفاده كا

 نكنيد.
  المپOPERATION / ALARM .را با نيروي زياد نفشاريد 
 .پمپ را از قسمت لغزنده يا كلمپ سرنگ بلند نكنيد 

 
 
 باتري 

استفاده شود، در طي زمـان   ACباتري به تدريج قابليت فساد پذيري دارد. اگر از پمپ فقط با منبع برق 
 ي يابد. مطابف روشهاي ذيل بازديد دوره اي را انجام دهيد:كارايي باتري كاهش م

  براي چك كردن زمان عملكرد و نشانگر باتري حد اقل هفته اي يكبار پمپ را بوسيله باتري بكار
« روشهاي بازديد دوره اي » بيندازيد. اگر زمان عملكرد بوسيله باتري كوتاهتر است باتري مطابق 

 ذيل چك كنيد.
 ي از پمپ استفاده نمي كنيد، حد اقـل مـاهي يكبـار پمـپ را بوسـيله بـاتري بكـار        اگر مدت طوالن

 بيندازيد يا باتري را شارژ كنيد.
  ذيل بازديد را انجام دهيد.« روشهاي بازديد دوره اي » ماه يكبار مطابق  3حداقل هر 
 

 روش هاي بازديد دوره اي:
متصـل   ACود. سيم برق را به منبع جريـان بـرق   بازديد باتري بايد با باتري كامالً شارژ شده انجام ش

 ساعت يا بيشتر منتظر شويد. 17كنيد و براي 
 
 
 
 



 

 عملكرد وضعيت

 4سه چرا  نشانگر باتري روشن مي باشد. پمپ براي تقريباً 
 ساعت مي تواند كار كند.

 باتري موثر است

  چرا  تبديل  2چرا  به  3نشانگر باتري بالفاصله از
 مي شود.

 3   1/2روشن است امام پمپ فقط مي تواند براي چرا 
 ساعت يا كمتر كار كند.

باتري عالمتي از كاهش را نشان مي 
 دهد.

و سهس يك چرا   2چرا  به  3نشانگر باتري بالفاصله از 
تبديل مي شود يا المپ آالرم باتري در حاليكه دستگاه به 

 متصل شده است چشمك مي زند. ACمنبع برق 

ال گذاشته يا خراب شده باتري رو به رو
است براي جايگزين كردن با محل توزيع 

 تماس بگيريد. JMSكننده 

 
 
 

 اگر از پمپ براي مدت طوالني استفاده نمي شود بعد از تعويض باتري بازديد فوق را انجام دهيد.
و  اگر هر گونه نقصي در طي بازديد فوق يافت شود، مصرف دستگاه بوسيله باتري را متوقف نموده

 تماس بگيريد. JMSبا محل توزيع كننده 
 

 
 آالرم ها و روش رفع آنها

 
اگر با هرگونه نقصي مواجه شديد يا يك آالرمي بصدا در آمد، قبل از قطعي شدن اينكه دستگاه معيوب 

 تماس بگيريد. JMSاست موارد ذيل را چك كنيد. اگر نقص همچنان باقي بماند با محل توزيع كننده 
 
 

 وش رفع آنر علت نقص

 POWERدستگاه بوسيله كليد 
 روشن نمي شود.

  

ثانيه  1براي تقريباً  POWERكليد 
 فشرده نشده است.

ثانيه كنيد  1براي تقريباً 
POWER  فشار دهيد تا

 دستگاه روشن شود.

  (Caution)احتياط 



 

باتري شارژ نشده است )براي  
 عملكرد با باتري(

ساعت يا بيشتر  17براي 
را به منبع  ACسيم جريان 

رژي متصل كنيد تا باتري ان
 شارژ شود.

متصل نشده  ACسيم جريانبرق 
 است.

را به درستي  ACسيم جريان 
 متصل كنيد.

يك بوق كوتاه  STARTبا زدن كليد 
 بصدا در مي آيد. 

 
 
 

تنظيم  (Flow Rate)ميزان جريان 
 است( ml/h 0.0نشده است )تنظيم 

 ميزان جريان را تنظيم كنيد.

 نشده است. سرنگ جايگذاري
 تنظيم سرنگ نادرست است.
) همه چراغهاي اندازة سرنگ 

 چشمك 
 مي زند(

سرنگ را به درستي تنظيم 
 كنيد.

براي  (Flow Rate)ميزان جريان 
 ml/h211بيش از  ml11سرنگ 

 تنظيم شده است.

ميزان جريان را در محدودة 
 تنظيم كنيد. ml/h 211تا  1/1

 
 

 

 

 آالرم در طي عملكرد:
 

 روش رفع آنها علت ها رم هاآال

 
 
 

 

 

 انسدادي در مسير تزريق 
 رخ داده است.

بوسيله كليد قطع صدا، بوق را متوقف 
كنيد. وجود پيچ خوردگي ها در مسير 
تزريق يا لخته در وسيله ر  گيري را 
چك كنيد. اگر انسداد با يك فشار 

است حجم بااليي بر طرف شود، ممكن 
زيادي از مايع يكباره به بيمار تزريق 
گردد.فشار داخلي را از مسير تزريق 
بر طرف ساخته و تزريق را مجدداً 

 شروع كنيد.



 

 
 

 (Occlusion)انسداد 

 بوق مداوم

مايع غليظ استفاده شده يا 
در مقابل دستگاه فشار 
 بااليي وجود دارد.

بوسيله كليد قطع صدا بوق را متوقف 
كنيد. بعد از برطرف ساختن فشار 

براي بازگرداندن آالرم كليد  جمع شده،
قطع صدا را فشار دهيد. سطح افزايش 

تنظيم  (H)انسداد را در جهت افزايش 
 كنيد.

 

 
 (Battery)باتري

 بوق متناوب

 ولتاژ باتري كم است.

بعد از اين آالرم، عملكرد ادامه مي 
را هر چه  ACيابداما سيم جريان 

سريعتر به منبع انرژي متصل نمائيد. 
تزريق باتري را شارژ كنيد اگر بعد از 

باتري در حال فساد باشد باتري را 
 تعويض كنيد.

 

 
 (Near empty)نزديك به اتمام 

 بوق متناوب

فقط مقدار كمي از محلول در 
 سرنگ باقيمانده است.

تا به اتمام رسيدن مايع، عملكرد ادامه 
ميابد. براي كار بعدي آماده 

دا شويد.براي توقف بوق، كليد قطع ص
 را فشار دهيد.

 روش رفع آنها علت ها آالرم ها

 
 

 (End)اتمام 
 بوق مدام

بوسيله كليد قطـع صـدا بـوق را متوقـف      تزريق كامل است.
كنيد. براي بر طرف كـردن آالرم مجـدداً   
ــدام    ــد اق ــد قطــع صــدا را فشــار دهي كلي
مقتضــي را انجــام دهيــد و ســرنگ را    
برداريد. )فقـط بـه وسـيله تنظـيم مجـدد      

نده چرا  آالرم نزديك به اتمام حذف لغز
 مي گردد(.

 

 
 

 (Hisengaged)در آمدن سرنگ 
 بوق مداوم

سرنگ در طـي تزريـق از محـل    
خود خارج شده است . كالچ طي 
تزريـق شـل شــده اسـت )دكمــه    

 كالچ فشرده شده است(.  
پيستون در طي تزريق جدا شده 

 است.

ا بـوق را متوقـف   بوسيله كليد قطـع صـد  
 كنيد.

 سرنگ را به درستي تنظيم كنيد.
براي برطرف كردن آالرم كليد قطع صدا 

 را مجدداً فشار دهيد.



 

 

 
 نقص سخت افزاري
(Hardware error) 

 بوق مداوم

ممكن است پمـپ معيـوب باشـد    
ــه  ــا  1/1ك روي نمايشــگر  1/1ت

 ظاهر مي شود.

POWER  را خـــاموش و دوبـــاره آن را
اگـر خطـا مجـدداً برگسـت،     روشن كنيد. 

پمپ معيوب است . براي تعمير بـا محـل   
 تماس بگيريد JMSتوزيع كننده 

 
 
 

 آالرم يادآوري كننده
(Reminder alarm) 
 فقط بوق متناوب

 (RAPID)بعد از عملكرد سـريع  
ثانيه تزريق شروع نشـده   21تا 

ــزان   ــا بعــد از تنظــيم مي اســت ي
دقيقـه   2تا  (Flow Rate)جريان
 شروع نشده است.تزريق 

براي برطرف كردن آالرم كليد قطع صدا 
را فشار دهيد. تنظـيم ميـزان جريـان يـا     

 شروع تزريق آالرم را حذف مي كند.

ــدا     ــه ص ــت ب ــورتيكه عل در ص
درآمدن آالرم بـر طـرف نشـود    
 2آالرم قابـــل شـــنيدن بعـــد از 
 دقيقه مجدداً فعال مي شود.

صـداي آالرم بسـته بـه شـرايط     
 مي باشد.آالرم متفاوت 

 علت آالرم را بر طرف كنيد.
براي بر طرف كردن دوباره آالرم، كليـد  

 قطع صدا را فشار دهيد.

 مشخصات

 JMSپمپ سرنگ  نام

 SP – 500 مدل

 11و  21و  31و  JMS   ml 11سرنگ  سرنگ
ــزان  ــدوده ميــ محــ

 جريان
 ml 11                          ml/h  211 ~ 1/1سرنگهاي 
 ml/h 311 ~ 1/1           21و  31و  ml 11سرنگهاي 
 افزايش مي يابد( ml/h  1/1) به ميزان 

 (ml 11)سرنگ  ml/h   211تقريباً  سرعت جريان
 (ml 21)سرنگ  ml/h   311تقريباً 
 (ml 31)سرنگ  ml/h   411تقريباً 
 (ml 11)سرنگ  ml/h   811تقريباً 

 Ml 1/111 ~ 1/1 نمايشگر حجم كلي
 قابليت تنظيم در سه سطح را دارد: ح انسدادتنظيم سط

L (            )فشار كم (Kpa 61 ~ 21  وmmHg 441 ~ 111           )2Kgf/cm  6/1 ~ 2/1 
M (    )فشار متوسط (Kpa 11 ~ 11  وmmHg 661 ~ 371           )2Kgf/cm  1/1 ~ 1/1 
H (           )فشار باال (Kpa 141 ~ 81  وmmHg 1111 ~ 111       )2Kgf/cm  4/1 ~ 8/1 

 انسداد، ولتاژ كم باتري، نزديك به اتمام، اتمام، در آمدن سرنگ، ياد آوري كننده آالرم ها



 

 C41 ~ 11 دماي محيط: شرايط عملكرد
 %31 ~ 81رطوبت نسبي: 

 )داخل بسته بندي(     C41 ~ 11 دماي محيط: شرايط نگهداري
 سته بندي()داخل ب %31 ~ 11رطوبت نسبي: 

 ) مكانهاي عملكرد و نگهدارينبايد در معرض آلودگي و تابش مستقيم خورشيد باشد(
 U.S. Plug  :VAC    231/221 .VAC 121 منبع انرژي

Euro Plug :VAC    241/231/221                     Hz)  61/11) 
U.K.Plug   :VAC    231/221 

مــــاكزيمم انــــرژي 
 مصرفي

VA 11 

 يكل كادميم با قابليت شارژ مجدد.ن باتري
 ساعت )يا يك باتري جديد كامالً شارژ شده( 4زمان كاركرد باتري شارژ شده: تقريباً 
 ساعت وقتي كامالً تخليه شده باشد. 17زمان مورد نياز براي شارژ مجدد: 

 CFكالس يك و باتري داخلي از نوع  طبقه بندي
 IEC 1-61611 استاندارد

 )ارتفاع( x mm 134)عرض( x mm 134)طول(  mm341 ابعاد
 Kg 6/2تقريباً  وزن

 (، كلمپ پايه، دفتر چه راهنما، برگه راهنماي فوريm 3) ACسيم جريان  لوازم جانبي

 




