
 

 

 تست آالرم ها تنظیمات نتیجه

 Pinsp: 03 cmH2o ثانیه آالرم زده می شود. 03بعد از حدود 

 برمیگردد cmH2o 22به 

Pressure 

و  MVثانیه آالرم های  03بعد از حدود 

Frequency .زده می شود 

Frequency : 23 1/min 

 باز میگردد. min/1 03به 

Minute volume 
Frequency 

 Disconnection لوله ای را به دلخواه باز کنید. آالرم قطع اتصاالت

ثانیه آالرم آپنه زده می شود. 2بعد از حدود   Apnea: 2 sec 

Frequency: 0 1/min 

Apnea 

جدا کنید. سیم برق را آالرم قطع برق  Power failure 

 Sustained pressure لوله فشار را منحرف کنید. آالرم سیستم 

 

 تنظیمات پیش فرض

 پارامتر های تنفسی محدوده آالرم ها

MV high:                                    1033 L 

MV low:                                      3032 L 

Leak:                                            036    

Frequency                                   03 1/min 

Apnea                                           23 

P high                                            03 cmH2o 

P low                                              3 cmH2o 

I-Flow                                              13 L/min 

E-Flow                                              0 L/min 

PEEP                                                  5 cmH2o 

Pinsp                                                 23 cmH2o 

Frequency                                        03 1/min 

I-time                                                3.5 sec 

Oxygen                                              036 

  کنترل اتصاالت و کالیبراسیون 

 منبع گاز آیا اتصاالت هوای فشرده و اکسیژن کامال وصل شده اند؟

 سیستم تنفسی آیا اکسپیریشن والو محکم است؟

 تنفسی کامل است؟آیا تیوب های 

 آیا واتر تراپ در پایین ترین نقطه و به صورت عمودی قرار دارد؟

 آیا فلوسنسور به درستی متصل شده است؟

 آیا تست النگ متصل است؟

 عملکرد سنسور کالیبره بودن سنسور به صورت اتوماتیک

 کالیبره بودن فلوسنسور

 تست سیستم تنظیمات نتیجه

Pmax : 03+/-0 cmH2o 

Leak: 3 + 16 

Pins: 03 cmH2o 

 گردد.بر می cmH2o 23بعد از تست به 

Tightness 

Display PEEP: 1 +/- 1 cmH2o PEEP: 1 cmH2o PEEP/CPAP 

Display PEEP: 13 +/- 1 cmH2o PEEP: 13 cmH2o PEEP/CPAP 

Display:03 +/- 2      1/min Frequency: 03 1/min Breathing frequency 

Display: 03 +/- 26 036 Oxygen  

VTE : 12 ml +/- 1 ml !به میزان استاندارد Tidal Volume 

 LeoniPlusمدل  Leonstainونتیالتور  سریع راهنمای کاربری



 

 
1) Control panel 

2) Alpha dial knob 

 (Inspiratory Connection اتصال به لوله دمي) (3

 Proximal) اتصال مربوط به سنسور فشار (4

pressure connection) 

 HFOاتصال مربوط به  (5

 (Expiratory Connection)بازدمياتصال به لوله  (0

 

 (RS232پورت سریال ) (1

 (241V-111اتصال به برق شهر ) (2

 Flowاتصال به سنسور  (3

 محل دسترسي به سنسور اكسيژن( (4

 اتصال به منبع هوا یا كمپرسور  (5

 اتصال به لوله اكسيژن  (6

 (NURSE CALL)اتصال به زنگ پرستار  (7

 اتصال ارت دستگاه)اتصال به زمين( (8

 شبکهاتصال به   (9

 

 


