راهنمای سریع کاربری ونتیالتور  Bennettمدل 047
مشخصات فيزيكي دستگاه ونتيالتور مدل047
 -1مدارتنفس دهي ونتيالتور
 -2ميله خم شو نگهدارنده
 -3سيم برق
 -4لوله مخصوص گاز اكسيژن
 -5جاي باتري خارجي
 -0ملحقات محفظه جمع كننده مايعات
-8محفظه جمع كننده مايعات
 -9لوله رابط تنفسي
 -17فيلترباكتري دمي
 -11پايه چهارچرخه
 -12ريه آزمايشي
 -13هموديفاير
شکل شماره 2

مراحل آماده سازي ونتيالتور جهت اتصال به بيمار:
 -1اتصال دستگاه به برق (شكل -2اتصاالت برق)
 -2اتصال رابطهاي تنفسي(شكل  -3اتصال رابط هاي تنفسي)
فيلترها را در جاي خود قرار دهيد.سپس لوله هاي رابط را مطابق شكل زيرمتصل
نماييد.
 -3اتصال دستگاه به منبع اكسيژن(شكل شماره )4
رابط ورودي اكسيژن واقع در بدنه كناري دستگاه را به منبع اكسيژن وصل كنيد.
شکل شماره 4
شکل شماره 3

-4راه اندازي دستگاه براي كار
جهت روشن كردن دستگاه سوييچ پاور پشت دستگاه را به سمت باال قرار دهيد .
(مطابق شكل  )2پس از روشن شدن ونتيالتور  ،پيام … POST Runningروي صفحه نمايش دستگاه ظاهر ميشود.
سپس پارامترهايي كه بايد تنظيم گردد با چراغ سبز چشمكزن نمايش داده ميشوند .دستگاه قبل از اتصال به بيمار
بايد به مدت  17دقيقه روشن گرديده و در حالت  STANDBYقرار گيرد و در صورت لزوم تست  SSTانجام گيرد.

جهت هرگونه تغييردر تنظيمات دستگاه سه مرحله زير(مطابق شكل) بايد انجام شود:
 )1زدن كليد موردنظر
 )2چرخاندن كليد گردان
 )3زدن كليد تاييد نهايي( )accept
 – 5تنظيم ونتيالتور
مراحل تنظيم ونتيالتور شامل موارد زير مي باشد:
-1انتخاب مد دستگاه ()A/C,SIMV, SPONT
 -2انتخاب نوع تنفس ()PCV,VCV, PSV
 -3تنظيم حجم جاري )(Tidal volume
 -4تنظيم تعداد تنفس در دقيقه )(respiration rate
 -5تنظيم دم به بازدم )(Inspiratory. Expirtory ratio
 -6تنظيم درصداكسيژن هواي دمي )(Fio2:Friction inspiratory O2
 -0تنظيم حساسيت )(Triger Sensitivity
-8تنظيم PEEP
 -9تنظيم مقادير آالرم دستگاه )( Alarm system

تغييرمد :جهت تغيير مد دستگاه مي توانيم درحاليكه دستگاه به بيمار وصل است مد جديد را انتخاب نموده
وتنظيمات الزم را انجام داده ودر نهايت كليد  ACCEPTرا ميزنيم.
 -6نگهداري وتميزكردن ونتيالتور:
بدنه دستگاه :با پارچه نمناك و شوينده سبك تميز نماييد.براي ضدعفوني دستگاه و ملحقات آن به هيچ وجه از
فرمالدئيد ويا مواد ضدعفوني بر پايه فنل استفاده نكنيد.
صفحه كليد :با پارچه و اسپري تميزكننده مخصوص صفحه كليد تميز كنيد.
لوله هاي مدار تنفس دهي ونتيالتور :در صورتي كه يكبار مصرف نمي باشدآنها را از دستگاه جدا كنيد وتميز كنيد
سپس آنها را استريل يا ضدعفوني نماييد .و به صورت روزانه آنها را از نظر ترك ،پارگي و سوراخ بررسي نموده و در
صورت لزوم تعويض نماييد.
 مدار تنفس دهي ونتيالتور :لوله هاي دمي و بازدمي را به صورت روزانه از نظر تجمع آب بررسي كنيد ،در صورتلزوم آنرا تخليه و تميز كنيد.
 لوله ها و رابط هاي تنفسي يكبارمصرف براي هر بيمار يا حداكثر هر  0روز يكبار تعويض گردند.ويال جمع كننده :درصورتيكه يكبار مصرف نميباشد آنرا جدا و تميز سپس استريل يا ضدعفوني شيميايي كنيد.
 ويال جمع كننده و آبگيرها را در صورت نياز بررسي وتخليه كنيد.فيلترها :مقاومت فيلترهاي آنتي باكتريال دمي و بازدمي را در صورت نصب فيلتر جديد با استفاده از  SSTكنترل
كنيد.هر دوره زماني 257ساعت يا يك ماه استفاده از فيلتر پروانه خنك كننده آنرا تميز كنيد.اگر فيلتر پوشيده از
گردوغبار است يا اگر آالرم  FAN FAILED ALERTروي داده است آنرا تعويض كنيد.
هردوره زماني 1777ساعت يا سه ماه استفاده از فيلترورودي هوا آنرا تعويض كنيد.
ساالنه يا پس از 177بار اتوكالو كردن دستگاه فيلترهاي باكتري چندبار مصرف دمي و بازدمي را تعويض كنيد.
فيلترهاي دايمي دم و بازدم براي هر بيمار يا حداكثر پس از گذشت  0روزاستفاده اتوكالو شود.
فيلترهاي آنتي باكتريال يكبار مصرف حداكثر  48ساعت يكبار تعويض گردد.

