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 توصيه هاي ايمني

 توجه:
  اشتغال نگهداري كنيد.دستگاه را دور از گازهاي قابل 

 .دستگاه را دور زا دسترس بيمار قرار دهيد 

 .اين دستگاه را نزديك دستگاههاي با امواج الكترومغناطيس قوي قرار ندهيد 

  يك مترو از گوشيهاي موبايل  بيست و پنج سانتيمترحداقل فاصله از وسائل جراحي فركانس باال 

 بايد باشد.

 دازيد.باتري دستگاه را داخل آتش نيان 

 

 احتياط:
 

 .با دست مرطوب به كابل برق دست نزنيد 

 .دستگاه به زمين نيافتد 

 .دستگاه را باز نكنيد 

 .دستگاه را در معرض نور مستقيم آفتاب قرار ندهيد 

 

 ديد گاه كلي
 

 اين دستگاه يك اينفيوژن پمپ چند منظوره براي استفاده با انواع ست سرمها و انواع داروها مي باشد.

 

 ياتخصوص
 

 .اين دستگاه براي اينفيوژن تمام داروها با هر كشش سطحي و هر غلظتي طراحي شده است 

 .ست سرمهاي استاندارد معمولي براحتي قابل استفاده هستند 

 .باتري براي استفاده در حركت و قطع برق در نظر گرفته شده است 

 .صداي االرم مي تواند از چهار نوع مختلف انتخاب شود 

  باشد. ميلي ليتر بر ساعتيا  قطره بر دقيقهتزريق مي تواند از نوع واحد سرعت 

  قسمت مكانيكي دستگاهFinger Cassette).به راحتي شسته و تميز مي باشد ) 

 بخش Tube Clamp .هم براحتي توسط يك پيچ باز شده و شسته مي شود 

 كامپيوتر انتقال يابد و در حافظه  اطالعات مهم دستگاه شامل: زمان االرم و مشخصات تزريق مي تواند به يك

 كامپيوتر ذخيره شود.
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 :تنظيم با يك دست نيز براحتي امكان پذير است. به شكل زير دقت كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاربردها
  سي سي يو يا بخشهاي عمومي. –اي سي يو  –تزريق دائم در اتاقهاي عمل 

 .شيمي درماني و تزريق داروهاي ضد سرطان 

 ي.محلولهاي غذائ 

 

 مشخصات فني دستگاه
 

 نام دستگاه: پمپ اينفيوژن 

  :مدلOT – 701 

 :نوع پمپ Peristaltic Finger Pump 

 روش كنترل: قطره شمار 

 روش تشخيص هوا: آلتراسونيك 

  دوبل –روش شمارش قطرات: نور فتو الكتريك مادون قرمز 

 نوع ست سرم: ست سرم معمولي و ميكروست 

 :محدوده سرعت قابل تنظيم 

 

 نوع ست سرم
ml     
     hr 

 
           min 

 استاندارد محدود استاندارد محدود

 
ml 

011 – 1/0 051 – 1/0 011 – 0 011 – 0 
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ml 

011 – 1/0 051 – 1/0 011 – 0 011 – 0 

 
ml 

011 – 1/0 011 – 1/0 011 - 0 011 – 0 

 

 

 

 قطعات

 نماي جلوي دستگاه:
 

 وع آالرم روشن مي شود.المپ آالرم: در زمان وق

 

 شگردر پمپ                                                                                                              صفحه نماي     

 در جريان بودن تزريق                                                                                                                           

 نوع ست سرم و تنظيمات آن                                                                                                                      

 نوع آالرم                                                        گيره در پمپ                                                   

 سرعت تزريق                                                                                                                       

 حد نهايي         –حجم تزريق شده                                                                                                                       

 تنظيم شده براي تزريق                                                                                                                     

 نمايشگر در حال كار بودن دستگاه                                                                                                                                 

 دستگيره: 

 نمايشگر برق ورودي:    براي تنظيم يك دستي                                                                                         

 برق متناوب:                                                                                                                                                                  

 باتري:                                                                                                                             

 پورت ارتباط نوري: براي انتقال اطالعات                                                                                                         

                                                                                                                        

                                                                                                                         

 سنسور هوا                                                                                                                             

 تشو                                                                                                     شس

                                                                                                                    Fingerقابل جدا شدن : 

Cassette                                                                                                           
       محل قرار گرفتن 

 سنسور انسداد                                                                       ست سرم                                        

 از باال به پايين   
A               
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                           B  
C                      

 E                         Tube Clamp                                                                                        

 براي جلوگيري از آزاد رفتن سرم                                                                                                                        

 قابل جداشدن  شستشو                                                                                                                              

 

 دكمه هاي كاربردي:
 تنظيم مقدار تغييرات 

 انتخاب نوع ست سرم 

 انتخاب و تاييد تنظيمات سرعت و حجم تزريق 

 

 براي تنظيمات 

 براي روشن و خاموش كردن 

 دكمه شروع و قطع تزريق 

 ريق سريعدكمه هواگيري و تز 

 نمايشگر حجم تزريق شده و حجم حد نهائي تزريق 

 

 براي صفر كردن حجم تزريق شده به بيمار 

 

 

 

 
 

 نماي پشت دستگاه:
 

 محل قرار گرفتن قطره شمار

 

 تنظيم شدت صدا       گيره نصب به پايه سرم                                                                                          

 تنظيم حساسيت انسداد                                                                                                                               

 

 سوكت اتصال قطره شمار                             جهت جلوگيري از لغزش                                                             

 بر روي پايه

 

 رقدرپوش باتري و كليدهاي تنظيم                                                                                  محل اتصال كابل ب

 

 



 6 

 قطره شمار:
 

                                                                                                   

 

                                                                                                                          

 نمايشگر حركت قطره از جلوي سنسور

 

 

 

 نماي زير دستگاه:
  

 Nurse Callسوكت اتصال                                                                                                                  

 سوكت اتصال باتري                                                                                                      

 

 محدوده تزريق –براي تنظيم واحد تزريق 

 و نوع صداي آالرم

 

 براي نصب روي گيره مخصوص                                                                                                                 

 

 منبع برق:
 

 ولت. 460تا  55جريان برق متناوب با ولتاژ 

 استفاده است و نياز به سيم اتصال به زمين ندارد.اين دستگاه در منزل هم قابل   توجه:

 

 

 شرايط كاركرد:
 

 درجه سانتيگراد 01تا  05دماي محيط: 

 درصد 55تا  01رطوبت نسبي:

 

 نصب:
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            .پيچ گيره پايه سرم را ببنديد 

 پيچ گيره                                                                                                                                      

 .كابل برق را متصل كنيد 

                                                    

 
 كابل برق                                   

 

 

 هواگيري ست سرم:
 

 .گيره ست سرم را ببنديد و به سرم وصل كنيد 

  ست سرم را فشار دهيد تا يك سوم       به آرامي محفظه 

 پايين محفظه از مايع پر شود.            

 

 محفظه ست سرم نبايد بيشتر از يك سوم پر شود. توجه:

 

 

 

 سنسور انسداد                                              نصب ست سرم به پمپ:
                             .در پمپ را باز كنيد                                            

                                                                                                              Clamp Level  
 Level Clamp  .را به سمت چپ فشار دهيد 

 ت نمي كندتوجه: سنسور هاي انسداد را چك كنيد اگر به راحتي حرك

 را بيرون آورده و بشوئيد.   Cassette Fingerبخش 

 

 )ست سرم را به فرم روي پمپ قراردهيد.)به شكل دقت كنيد 

 

 .گيره ست سرم را باز كنيد 

 

 

 وصل كردن قطره شمار:
 دقت كنيد جهت قطره شمار مطابق شكل روبرو باشد)جهت سيم رو به پايين(
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 توجه:

 رد. در غير اين صورت تشخيص قطره ست سرم بطور عمودي قرار گي 

 ناممكن شده و توليد آالرم مي شود.

 .قطره شمار را در معرض نور خورشيد يا نور شديد ديگري قرار ندهيد 

 .دقت كنيد داخل محفظه ست سرم قطرات به ديوار نچسبيده باشد 

 

 

 روشن كردن دستگاه:
 را فشار دهيد تا دستگاه روشن شود.   powerدكمه   

 روشن مي شود و دستگاه خودش را چك مي كند. يك ثانيهدر روشن كردن تمام صفحه نمايش به مدت  توجه:

  هيچ دستوري به دستگاه داده نشود دستگاه آالرم فراموش شدن راه اندازي دستگاه را مي  دو دقيقهاگر بعد از

 زند.

   روشن مي شود. -در هنگام كار با باتري عالمت + 
 

 سرم: تنظيم نوع ست
 

 را فشاردهيد در اينحالت كلمه                   دكمهIV SET .در نمايشگرشروع به چشمك زدن مي كند 

 

 .با دكمه هاي      و       نوع را تنظيم كنيد 

 

 نوع ست سرم                                  قابليت استفاده از ست سرم                                

 قطره                                ست سرم عادي 51يك ميلي ليتر =                             

 قطره                                ست سرم عادي 02يك ميلي ليتر =                             

 ميكروست           قطره                          6يك ميلي ليتر =                             

 

 .دكمه                          را بزنيد تا تنظيم شما تاييد شود و در حافظه ذخيره گردد 

 

 عدد تنظيم شده حتي با خاموش كردن دستگاه در حافظه باقي مي ماند .  نكته:

 

 تنظيم سرعت و حجم مورد نظر تزريق دارو:
 

  تا كلمه دكمه                         را بزنيدFlow Rate .بر روي صفحه نمايش چشمك بزند 

SET     
CONFIRM 

SET     
CONFIRM 

SELECT 
IV SET 
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 .با        و        سرعت مورد نظر دارو را وارد كنيد 

 با يكبار فشار دادن:

hr/mlتغييرات 
 5-9/09براي محدوده                 5/2 

hr/mlتغييرات 
 02[ ـ ----براي محدوده ]                    5 

 با نگهداشتن دكمه:

 ات با سرعت بيشتري انجام مي گيرد.تغيير

 

  دوباره                          را بزنيد. در اينحالت كلمهFLOWRATE  ثابت شده وIV SET  شروع به چشمك 
 

 زدن مي كند.
 

 .با       و        حجم مورد نظر تزريق دارو را وارد كنيد 

 باشد. ميلي ليتر 9999تا  5كه اين مقدار مي تواند از 

 تزريق تا پايان يافتن دارو ادامه مي يابد. ----و در حالت 
 

 .دوباره                          را بزنيد تا حجم مورد نظر تزريق هم تاييد شود 
 

 هم ثابت مي شود. Vol . limitدر اينحالت 
 

 در هر لحظه مي توان با زدن                       تزريق را شروع كرد 
 

 طي كه از تنظيم بودن مقادير مطمئن باشيد و نخواهيد دربه شر

 آن تغييري بدهيد. سرعت و حجم تزريق دارو كه به دستگاه  

 داده مي شود در حافظه ثبت و باقي مي ماند.

 

 اتصال به بيمار :
 

 ست سرم را هواگيري كنيد و به دست بيمار متصل نمائيد.

 

 شروع تزريق:
 نظيمات دكمه                        را بزنيددر صورت صحيح بودن تمام ت

 تا تزريق دارو شروع شود.  
 

   در اينحالت المپهايAction  وFlow indicator  

 روشن مي شوند.

START 
STOP 

START 
STOP 

SET     
CONFIRM 

SET     
CONFIRM 
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 مقدار حد نهايي تزريق به حجم تزريق شده تا آن لحظه تغيير 

 مي كند. )به شكل روبرو دقت كنيد(
 

 اتمام تزريق: 
 

 ( برسد. Limit ده به حد تنظيم شده )وقتي حجم داروي تزريق ش

 

 دستگاه تزريق دارو را قطع كرده و شروع به زدن آالرم

 اتمام تزريق مي كند. در اين زمان براي جلوگيري از انسداد  

 ( kvoرگ و سوزن دستگاه با كمترين مقدار شروع به تزريق مي كند. )
 

  در اينحالتAction Lamp .روشن مي ماند 

 .نمايشگر سبز تزريق روشن مي ماند 

 .مقدار حجم تزريق شده شروع به چشمك زدن مي كند 
 

 تنظيم شده باشد ----اگر مقدار حد تزريق روي  نكته:

 اين آالرم اتفاق نمي افتد.

 

 قطع شود. KVOدكمه                        را بزنيد تا 

 

 د.المپ كاركرد خاموش و نمايشگر جريان نيز قطع مي شو 

  بخش پائيني صفحه نمايش از مقدار تزريق شده به حد نهايي 

 تزريق تغيير مي كند.
 

 خاموش كردن دستگاه:
 نگهداريد تا دستگاه خاموش شود. بيش از يك ثانيهرا به مدت      powerدكمه 

 

 احتياط:

  باز كنيد و ست را خارج قبل از باز كردن ست سرم از دستگاه كلمپ ست را تا انتها ببنديد. سپس در پمپ را

 نمائيد.

 

 كاربردهاي جانبي
 

START 
STOP 

START 
STOP 
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 ايست و شروع مجدد تزريق:
 

 قطع تزريق: بازدن دكمه                       تزريق قطع مي شود. در اينحالت:
 

  المپ كاركردAction .خاموش مي شود 

 .نمايشگر جريان تزريق خاموش مي شود 

 مي دهد. عدد پايين دستگاه مقدار حد تزريق را نشان 

طول بكشد آالرم فعال مي شود كه شروع مجدد تزريق فراموش شده  دو دقيقهدر صورتيكه حد تزريق بيش از  توجه:

 است.
 

 شروع مجدد تزريق: بازدن دكمه                        تزريق دوباره آغاز مي شود و در اينحالت:
 

  المپ كاركردAction .روشن مي شود 

 وع به حركت مي كند.نمايشگر تزريق شر 

  .عدد پايين دستگاه مقدار داروي تزريق شده تا آن لحظه را نمايش مي دهد 
 

 ادامه تزريق بعد از اتمام تزريق:
 

 .مطمئن شويد كه داخل سرم مايع باقيمانده است 
 

 :يكي از دو عمل زير را انجام دهيد 

 مقدارحجم تزريق شده را صفر كنيد.

 ايش دهيد.مقدار حجم تزريق شده را تفز
 

 .دكمه                       را بزنيد تا تزريق دوباره شروع شود 
 

 تزريق با سرعت باال:
 دكمه                    براي هواگيري ست سرم و تزريق حجم زيادي

 از دارو )تزريق با سرعت باال( استفاده مي شود. 
 

 اخطار:

 د هوا داخل ست سرم نباشد.( دقت كنيpurge در زمان تزريق با سرعت باال )

 زيرا در اينصورت تنها چرا               روشن بوده و آالرم فعال نمي شود.
 

 .تزريق سريع تنها زماني ممكن است كه تزريق عادي قطع باشد 

   سرعت تزريق سريع معادلhr/ml
 است. 012 

 

START 
STOP 

START 
STOP 

Purge 

AIR 
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 در زمان تزريق سريع:

 المپ كاركرد روشن مي شود.

 عت زياد شروع به حركت مي كند.نمايشگر تزريق با سر
 

 حجم تزريق شده با سرعت باال به حجم تزريقي مورد نظر افزوده نمي شود. توجه:

 صفر كردن حجم تزريق شده:
 

 .صفر كردن حجم تزريق شده تنها در حالت قطع تزريق ممكن است 

  فشرده شود صداي يك ثانيهوقتي دكمه                    بيشتر از 
 

 نيده مي شودبوقي ش 

 .و حجم تزريق شده صفر مي گردد 
 

 توجه:

 در صورت خاموش شدن دستگاه حجم تزريق شده صفر مي شود.

 سرعت تزريق و –در صورت خاموش شدن دستگاه مقادير نوع ست سرم 

 حجم مورد نظر تزريق ثابت مي مانند.
 

 نمايش حجم تزريق شده:
 

 ريق بررويهنگاميكه تزريق قطع است مقدار حجم نهايي تز

 صفحه نمايشگر نمايش داده مي شود. 

 ولي هنگاميكه تزريق آغاز مي شود حجم تزريق شده تا آن لحظه 

 بر روي دستگ اه نشان داده مي شود.
 

 در هر زمان با فشار دادن دكمه                    مي توان مقدار 

 د.حجم تزريق شده تا آن لحظه يا حجم نهايي مورد نظر را مشاده كر
 

 تنظيم سرعت تزريق:
 

 ممكن است سرعت تزريق بخاطر يكي از علل زير دقيق نباشد:

 .تفاوت در كشش سطحي مايعات 

 .تفاوت در استانداردهاي ساخت ستهاي سرم 

 .فرسودگي لوله ست سرم بعلت استفاده طوالني مدت 
 

 يم نمود كه دقت تزريق باال باشد:در اينگونه موارد مي توان باحالت                     دستگاه را طوري تنظ

VOL. 
CLEAR 

 

ADJUST 
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 دكمه                      را فشار دهيد تا كلمه ADJUST MODE  روي صفحه نمايش شروع به چشمك زدن

 كند.

 .از دكمه هاي       و      جهت تغييرات استفاده نمائيد 
 

  دكمه                         را فشار دهيد تا كلمهADJUST MODE ثابت شود. 

 نكته:

 صفر مي شود.  Adjustmentهنگاميكه دستگاه خاموش شود

 نمايش نوع ست سرم بعد از تنظيم:
 

 روي صفحه نمايشنشان داده مي شود. IV SETهنگاميكه تنظيم سرعت تزريق انجام نشده است نوع 

شده نشان داده مي چشمك نمي زند و در عوض مقدار تنظيم  IV SETاما هنگاميكه تنظيم انجام گرفته باشد كلمه 

 شود.
 

 نمايش مقدار تنظيم شده:
 

 نمايش داده مي شود. IV SETالف: تنها هنگاميكه دكمه                     در طي تزريق فشرده شود نوع 

 

 و نمايش نوع آماده است.   IV SETب: دكمه را هنگاميكه تزريق قطع است فشار دهيد. حاال دستگاه جهت انتخاب 
 

 ري:كار با بات
 +  روشن مي شود و كاركرد دستگاه بوسيله باتري انجام مي گردد: -در شرايط ذكر شده در زير عالمت  

 

 .هنگاميكه كابل برق روشن نباشد و سوئيچ                  روشن باشد 

  هنگاميكه كاركرد روي جريان برقAC  انجام شده باشد و جريان برقAC   .قطع شود 

 جريان برق  هنگاميكه كاركرد رويAC  .انجام شده باشد و كابل برق از دستگاه جدا شود 
 

 ساعت مي تواند كار كند. 0نكته: باتري در حال شارژ كامل 
 

فعال مي شود.پس به سرعت كابل برق را به            نكته: هنگاميكه سطح شارژ باتري پايين مي آيد آالرم               

 دستگاه متصل نمائيد.
 

 عملكرد در هنگام آالرم                          ادامه مي يابد. )تزريق قطع نمي شود.( جريان 

  دقيقه بعد از شروع آالرم                           به كار خود ادامه مي دهد. 52دستگاه تا 

 

ADJUST 

SET     
CONFIRM 

SELECT 
IV SET 

power 

LOW BATT 

LOW BATT 

LOW BATT 
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 ديگر تنظيمات
 

 درجه صداي آالرم
 .پوشش ضد آب را برداريد 

 ورد نظر را تنظيم كنيد.توسط يك پيچ گوشتي كوچك درجه م 

 

 جهت چرخش عقربه هاي ساعت : بلند كردن صدا.

 جهت خالف چرخش عقربه هاي ساعت: كم كردن صدا.

 

 .در پوش ضد آب را مانند حالت اوليه در جايش قرار دهيد 

 

 حساسيت انسداد:
 بستگي دارد. هم IV SETگاهي نيازمند تنظيم ميزان حساسيت سنسور انسداد هستيم. اين تنظيم به نوع 

 

 .در پوش ضد آب را برداريد 

 .توسط يك پيچ گوشتي كوچك درجه مورد نظر را تنظيم كنيد 

 

 در جهت چرخش عقربه هاي ساعت: فشار افزايش مي يابد.

 در جهت خالف چرخش عقربه هاي ساعت: فشار كاهش مي يابد.

 

 .در پوش ضد آب را مانند حالت اوليه ببنديد 

 

 يا قطره بر دقيقه(   hr/ml)برحسب  زريق:تنظيم واحد جريان ت

 مطابق زير عمل كنيد: 5براي تغيير واحد جريان تزريق توسط سوئيچ شماره  

 

 پوشش باتري را برداريد 

  در حالت  5سوئيچ شمارهOFF  براي واحدhr/ml 
   

 براي واحد قطره بردقيقه تنظيم شده است. ONو در حالت  

 

 مي باشد. hr/mlبراي واحد  OFFت نكته: تنظيم كارخانه روي حال

 

 .پوشش باتري را توسط پيچ محكم كنيد 
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 )استاندارد يا محدود( محدوده جريان تزريق:

 

 براي تغيير محدوده جريان تزريق توسط سوئيچ 

 مطابق زير عمل كنيد: 1شماره 

 

 .در پوش باتري را برداري 

 

  در حالت  1سوئيچ شمارهOFF  و براي محدوده استاندارد 

 براي محدوده كم پهنا تنظيم شده است. ONحالت 

 

 براي محدوده استاندارد OFFنكته: تنظيم كارخانه روي حالت 

 مي باشد.

 

 .در پوش باتري را توسط پيچ محكم كنيد 

 

 انواع صداي آالرم:
 

 نوع صداي آالرم مي تواند از بين چهار حالت 

 انتخاب شود. 0و  0توسط سوئيچ شماره هاي 

 

  باتري را برداري.پوشش 

  جهت تنظيم  0و  0از سوئيچ هاي 

 نوع صداي آالرم مطابق جدول زير استفاده نمائيد.

 

 حالت 0سوئيچ شماره  0سوئيچ شماره 

 تند
 صداي كم

5 

 0 آهسته

 تند
 صداي بلند

0 

 0 آهسته

 

 نكته: تنظيم كارخانه روي حالت صداي كم و تند است.
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 كم كنيد.پوشش باتري را توسط پيچ مح 

 آالرم ها:
 .المپ آالرم روشن و بوق ممتد 

 هنگاميكه المپ آالرم روشن و بوق ممتد است نشانه اشكال داخلي دستگاه است. بجز استفاده از دكمه 

 هيچ عمل ديگري انجام ندهيد.
 

 

 . اگر آالرم تكرار شد دكمه                        را فشار دهيد و دستگاه را خاموش كنيد و مجدد آن را روشن كنيد

 تماس حاصل فرمائيد. )تدا: تداركات درمان التيام(با شركت مسئول سرويس 
 

 .المپ چشمك مي زند و صداي بوق منتفاوت است 

هنگاميكه المپ چشمك مي زند و صداي بوق متناوب است نشانه فراموش كردن يكي از مراحل تزريق يا عدم شروع 

 نيد.تزريق مي باشد. مراحل را چك ك

 

نمايش 

 آالرم

 روش رفع آالرم علت عالئم ديگر

 

 

----- 

نمايشگر جريان تزريق 

 چشمك مي زند.

(FLOWERATE) 

بعد از روشن شدن  دو دقيقه

دستگاه هنوز كاركرد شروع 

 نشده است.

 آالرم بوسيله مراحل زير رفع مي شود:        

                   .را فشار دهيد 

      اجات   تنظيمات  ا  ا ا  ننيا 

تزايق ا  صفر يت تثبيا  ممتييا     

ا يت تزايق بت سارت  ا  رارا    

 نني  

 

 

----- 

VOL . Limit  
 چشمك مي زند.

تزريق ادامه دارد در حاليكه 

حجم تزريق شده با حجم مورد 

 نظر تزريق برابر شده است.

ــا                  ــد ت ــار دهي  KVOرا فش

متوقف شود بعد تزريق را ادامه دهيـد  

 وع ست سرم را تغيير دهيد.يا ن

 

 :در جريان تزريق المپ آالرم چشمك مي زند و برق مي زند 
 

 دستگاه بطور خودكار متوقف مي شود و ادامه تزريق قطع مي شود )تزريق تنها در آالرم                          

 ادامه مي يابد.(

 و عالئم ديگر(                را فشار دهيد تا آالرم رفع شود بعد از اطمينان يافتن از شرايط آالرم )نمايش آالرم الف:

 

POWER 

START 
STOP 

LOW BATT 

START 
STOP 

START 
STOP 



 55 

 به راهنماي استفاره از دستگاه مراجعه نمائيد و علت آالرم را رفع كنيد. )جدول زير را به دقت بخوانيد.( ب:

 

 را جهت ادامه يافتن تزريق فشار دهيد.               ج:

 

 

 

 

 

 ع آالرمروش رف علت عالئم ديگر عالمت آالرم

AIR -------- 
 وجود هوا در 

 داخل لوله

  لوله ست از مسير اصلي بيرون قرار گرفته است و در

 پمپ باز است.

  گيره را به سمت چپ بگيريد و لوله را از پمپ رد

 كنيد.

 .گيره ست، هوا را در ئاخل لوله به عقب رانده است 

 .ست را دوباره جايگذاري كنيد 

 نيد.در پمپ را ببنديد و محكم ك 

DOOR -------- در پمپ را ببنديد. در پمپ باز است 

OCCL -------- 
 انسداد 

 در داخل ست

 عوامل زير را برسي و علت را رفع كنيد:

 )نصب لوله ست اشكال دارد )لوله تاخورده 

  مسير تزريق بسته شده است. )انسداد رگ يا خروج

 آنژيوكت از رگ و قرار گرفتن زير پوست.(

 ف نشد فشار سنسور انسداد را كاهش دهي.اگر علت برطر

LOWBATT -------- 
ولتاژ باتري افت 

 پيدا كرده است

 كابل برق را به سوكت متصل كنيد .

  .اين آالرم با فشردن                     قطع نمي شود 

 و تزريق ادامه مي يابد.

EMPTY -------- 
محلول تزريقي در 

 حال اتمام است

را تعويض كنيد و سطح محلول را در  ظرف محتوي محلول

 داخل محفظه روي يك سوم قرار دهيد

 و ست را هواگيري كنيد.

START 
STOP 

START 
STOP 
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DRIP 

 

  5عدد 

روي صفحه 

 چشمك 

 مي زند.

 

 

Drip 
Detector 

 متصل نمي باشد.

 عوامل زير را يررسي و علت را رفع كنيد:

DripDetector در جاي غلط نصب شده است 

 وجود شكستگي يا ترك روي Drip. 

  سطح شيشه اييDrip .كثيف مي باشد 

 Drip .در معرض نور مستقيم قرار گرفته است 

روي صفحه  0عدد 

 چشمك مي زند.
در تنظيم نوع ست 

 سرم اشتباهي رخ

 داده است

تنظيم نوع ست سرم را تغيير داده و استفاده مجدد را شروع 

 كنيد.
روي صفحه  0عدد 

 چشمك مي زند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش رفع آالرم علت عالئم ديگر معالمت آالر

DRIP 

روي صفحه  4عدد 

 چشمك  مي زند.

نوع ست سرم 

استفاده شده با نوع 

ستي كه به دستگاه 

داده شده تفاوت 

 دارد.

 از موارد زير مطمئن شده و علت را رفع كنيد:

 .نوع ست سرم را چك كنيد 

 .تنظيم ست سرم اشتباه است 

 .روي صفحه  5عدد محلول داخل ظرف پايان يافته است

 چشمك مي زند.

روي صفحه  6عدد

 چشمك مي زند.

 نشت:

در حاليكه دستگاه 

Stop  شده است 

Drip  دهبيش از 

 قطره را مي شمارد.

 از مورد زير مطمئن شده و علت را رفع كنيد:

 آيا نشتي از ست وجود دارد؟ 

 تــدااگر مورد باال وجود نداشت با شركت مسئول سرويس 

 فرمائيد. تماس حاصل

روي صفحه  7عدد

 چشمك مي زند.

Finger 
Cassette 

 خشك شده است.

 الف: در پمپ را باز و گيره را به سمت چپ حركت دهيد.

 را بيرون آورده بشوئيد. FingerCassette ب:

را در جاي خود قرارداده و تنظيمات را  FingerCassette ج:

 انجام دهيد.

  

 ــــــــــ

روي صفحه  8عدد

 مي زند. چشمك

Tube Clamp 
درست روي ست 

 نصب نشده است.

 الف: دستگاه را خاموش كنيد.

 را صحيح نصب كنيد. Tube Clamp)ب: گيره )

 ج: ست را درست قرار دهيدو دستگاه را روشن كنيد.

  

 ــــــــــ

روي صفحه  9عدد

 چشمك مي زند.

Finger 
Cassette 

درست نصب نشده 

 يد.الف: دستگاه را خاموش كن

را به سمت چپ حركت  Clampب: در پمپ را باز كنيد و 
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 دهيد. است.

 را درست جاگذاري كنيد. FingerCassetteج: 

 د: ست را درست قرار داده و دستگاه را روشن كنيد.

  

 ــــــــــ

روي صفحه  0عدد

 چشمك مي زند.

Drip 
Detector 

متصل نسيت يا 

درست نصب نشده 

است يا شيشه روي 

سنسورها كثيف 

 ده است.ش

 الف: دستگاه را خاموش كنيد.

متصل است و  DripDetector را درست ب: مطمئن شويد كه

 درست نصب شده است.

 ج: سطح شيشه ايي روي سنسور ها را تميز كنيد.

 د: دستگاه را روشن كنيد.

 




