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  :استفاده طرز

 سپس . کنید وصل باشد داشته را الزم استحکام که ای پایه به را دستگاه 9 گیره توسط دستگاه از استفاده از پیش

 دهید. انجام را زیر مراحل

 .دستگاه را به برق متصل کنید 

 مد در دستگاه حالت این در Standby این در . شود می روشن آن به مربوط 5 نارنجی نشانگر و دارد قرار 

 .شود می فعال ثانیه چند برای دستگاه آالرمهای صحیح نشانه عملکرد به صوتی یک آالرم هنگام

 گراد سانتی درجه5/2 دما ها دکمه این از یکی فشار بار هر با . دهید فشار دما تنظیم برای را ˅  یا ˄  دکمه 

 فشار ثانیه 7 از بعد کلیدی هیچ اگر . است مشاهده قابل 2 نمایشگر روی بر تغییرات این و میشود زیاد یا کم

 طور به دستگاه ، ندهید تغییر را دما اگر دستگاه زدن برق به از بعد . شد خواهد خاموش نمایشگر نشود داده

 .کند می تنظیم دما این در را خود و گرفته نظر در را درجه 5/83 دمای اتومات

 درجه 5/83 از کمتر مایع دمای زمانیکه تا . دهید فشار را 8شماره   دکمه خون یا مایع شدن گرم شروع برای 

 نشان نمایشگر روی بر آن فعلی دمای ،مایع دمای رفتن باال با و شود می روشن و خاموش چپ متس LED باشد

 . شود می داده

 کنید انتخاب را خود دلخواه تیوپ طول بلندی . 

 در نباید کشیدگی هیچگونه ایمنی دالیل به و باشد متر سانتی 22 از کمتر نباید دستگاه و بیمار بین تیوپ طول 

 . گیرد صورت وپتی ولط

 را وپتی اعتس ایه عقربه حرکت خالف در و کنید شروع انتهایی قسمت از گرما مبدل دور تیوپ ست بستن برای 

 . باشد متر سانتی 32 از کمتر بیمار و دستگاه بین فاصله است بهتر . بپیچانید گرما مبدل قسمت دور

 

 

 



 گاه:دست کردن خاموش راحلم

 

 کردن خاموش با را دستگاه بر وارد فشار . دهید قرار Standby حالت در را دستگاه سوئیچ از استفاده با .1

 دستگاه روی بار امکان حد تا (. بردارید است وصل دستگاه به اگر ، دیگری فشار کاف هر ای و قتزری پپم

 ). برسانید حداقل به را

 . بریزید دور مناسبی شیوه به و کنید جدا گرما مبدل روی از را مصرفی ست .2

 . نمایید استریل و کنید جدا برق از را دستگاه .8

 
 

 نگهداری دستگاه:

 

 فرو آن در ای پارچه دستمال یک و بریزید آب در شوینده پودر مقداری دستگاه کردن تمیز برای شود می توصیه

 جهت . کرد استفاده توان می نیز پالستیک کردن تمیز مخصوص مواد از . کنید تمیز آن توسط را تگاهدس و کرده

 . کرد استفاده توان می یالکل ره از ردنک ضدعفونی

 ادلتب ینهمچن و ردهک کمک دستگاه امود به کار این . کنید تمیز معمولی طور به را آلومینیومی شیارهای و محفظه

 ینب اییگرم

 . گیرد می صورت نحو بهترین به تزریقی ماده تیوپ و شیارها
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