دست گاه پمپ سرنگ مدل  AGILIAساخت ش کرت  FRESENIUSفرانسه

 -1نگهدارنده محفظه سرنگ
 -2بدنه سرنگ

 -12چراغی که هنگام اتصال برق دستگاه روشن می شود

 -3گیره ای که انتهای سرنگ را می گیرد و متحرک است

 -13صفحه نمایش

 -4بدنه ای که گیره در داخل آن قرار دارد

 -14دکمه قطع آالرم

 -5دسته

 -15دکمه خاموش و روشن کردن

 -6پیچ نصب

 -16دکمه  BLOUSیا هواگیری اولیه

-7

حسگر مادون قرمز

 -17تا  -21دکمه هایی که برای تنظیمات استفاده می شود

-8

پورت ارتباطی و ورودی ولتاژ DC

 -21چراغ های روانی که هنگام تزریق سبز می باشند و هنگام PRE ALARM

 -9اتصال کابل برق
 -11ضامنی که با فشار دادن آن می توان موقعیت نگهدارنده دستگاه را به
محل نصب تغییر داد
 -11گیره اتصال دهنده دستگاه به محل نصب(پایه)

نارنجی و هنگام خطر قرمز می شوند
 -22دکمه  OKیا START
 -23دکمه توقف یا STOP
 -24دکمه  MENUیا خروج

آالرم اهی متدا ول

علت فعال شدن آالرم

آیا صدای آالرم
قطع می شود

آیا تزریق متوقف
می شود

شارژ باطری کم است زمانیکه دستگاه با
باطری کار می کند( 31دقیقه از عمر آن

بله

خیر

آالرمی که مشاهده
می شود

کنترل

BATTERY
PRE-ALARM

باقی مانده است

باطری

باطری شارژ نیست دستگاه به طور
اتوماتیک بعد از  5دقیقه قطع می شود و

(دو دقیقه) بله

بله

BATTERY ALARM

باید دستگاه به برق وصل شود
برق قطع شده است
قبل از نصب سرنگ این آالرم به صدا
در می آید و باید سرنگ را نصب کنیم
سرنگ به درستی جاگذاری نشده است
 5دقیقه از تزریق مانده یا اینکه  11%از
حجم سرنگ باقی مانده باشد
سرنگ خالی است

بله

خیر

POWER
DISCONNECTION

برق

(دو دقیقه) بله

بله

SYRINGE
INSTALLATION

نصب
سرنگ

(دو دقیقه) بله

بله

بله

خیر

بله

بله

 5دقیقه قبل از فعال شدن آالرم حجم
محدود یا  11%از حجم سرنگ باقی
مانده است

بله

خیر

END OF
INFUSION PREALARM
END OF
INFUSION ALARM
END OF LIMIT
VOLUME
PREALARM

تزریق

حجم
محدود

حجم محدود شده بدست آمده است و
بی صدا میشود (در حین انجام ) KVO
فشار  50 mmhgاز محدوده تنظیم
شده باالتر رود
فشار به محدوده تنظیمی رسیده است
 5دقیقه قبل از فعال شدن آالرم  V/Tیا
 11%از حجم سرنگ باقی مانده است
محدوده  V/Tرسیده است و بی صدا
میشود (در حین انجام ) KVO

بله

STOP/KVO/
ادامه تزریق

END OF LIMIT
VOLUME ALARM

بله

خیر

OCCLUSION PREALARM

(دو دقیقه) بله

بله

بله

خیر

بله

STOP/KVO/
ادامه تزریق

OCCLUSION
ALARM
END OF
VOL./TIME
PREALARM
END OF
VOL./TIME
ALARM

فشار

V/T

