راهنمای کاربری سریع پمپ سرنگ Medima

.3گيره لبه هاي سرنگ

.1بازوي انتهايي پمپ

 .2نگهدارنده پيستون

.4گيره سرنگ

 .5قالب لوله متصل به بيمار

. 6صفحه كليد

 .7صفحه نمايش

.8دستگيره براي حمل ونقل

.9ورودي اصلي برق

.11ورودي اتصال  12ولت

 .11ورودي RS32C

.12ورودي اتصال به سيستم

 NURSE CALLبيمارستان

 .13گيره پايه

.14پيچ گردان

 .15درپوش باتري

 .16دكمه براي خارج كردن DOKING

نحوه آماده سازی و راه اندازی:
در ابتدا پيغام ( )CONTINUEممكن است بر روي صفحه ظاهر شود.مي توانيد با استفاده از دكمه
NOتمامي اطالعات در مورد تزريق قبل را پاك كنيد و اجازه تنظيم مقادير براي تزريق را پيدا كنيد .با
فشار دكمه  YESپمپ اين اجازه را به شما مي دهد تا تزريق قبلي را ادامه دهيد.
 .1دكمه

بر روي پنل دستگاه را فشار داده تا دستگاه روشن شود.
واحد تجهیزات پزشکی

 .2سرعت تزريق بر حسب ml/hرا توسط صفحه كليد اعداد وارد و كليد

را فشار دهيد(.

كليد NOپاك كردن مقادير(
 .3در صورت نياز مقدار حجم تزريق را بر حسب  mlوارد و كليد

را فشار دهيد (.كليد

NOپاك كردن مقادير(
 .4با زدن كليد

به صورت پيوسته مقادير مربوطه را تاييد تا از منوي تنظيمات خارج شويد.

 .5سرنگ را در جاي مربوطه قرار داده (سايزو نوع سرنگ مشخص شده در پايين صفحه  Lcdبا
سايز سرنگ مورد استفاده يكسان باشد).
با استفاده از the type of syringe

را انتخاب كنيد و سپس NOرا فشار دهيد ،ليستي

از سرنگها ظاهر مي شوند .سرنگ مورد نظررا انتخاب كرده و آنرا تاييد كنيد.
را فشار دهيد تا دستگاه به صورت اتوماتيك سرنگ را بارگيري كند.

 .6كليد

 .7در صورت اعمال صحيح موارد ذكر شده در باال ،عبارت  READYبر روي صفحه نمايشگر
مشخص مي شود.
 .8سوزن را به داخل بدن بيمار وارد نماييد و مطمئن شويد در مسير تزريق حباب وجود ندارد.
 .9در صورتيكه از نصب درست سرنگ ،تشخيص نوع و سايزسرنگ دستگاه اطمينان حاصل نموديد
دكمه

را فشار دهيد.

نگهداشت:
* براي افزايش طول عمر باطري ،توصيه ميشود كه حداقل هر يك هفته يك بار دستگاه با باطري
كار كند تا جايي كه باتري كامال دشارژ شده و سيستم خاموش شود و بعد از آن دوباره سيستم را
شارژ كنيد.
** براي نظافت دستگاه از پارچه ي نرم و نمدار يا الكل  %71استفاده شود و سپس به وسيله يك
پارچهي خشك شود.

نكات ایمني:
* قبل از تميز كردن دستگاه حتما آن را از برق جدا كنيد و تا خشك شدن آن را به برق وصل نكنيد.

واحد تجهیزات پزشکی

