
  

  

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات هبداشيت درماني استان زجنان
 كد موسوی.. مركز آموزشي درماني آیت ا

٠١/١٠١ II 
١/٣/٧٨ 

  از  2صفحة      راهنماي استفاده ازدستگاه 
2  

  :ونتیالتور رافائلمراحل بکارگیري دستگاه 

            و اتصال آن به دستگاه Tubingآماده کردن    - 1

 )منطقه مجاز با توجه به مانومتر مربوطه رسیدن فشار کمپرسور به( روشن کردن کمپرسور -                  :      شن کردن دستگاه رو - 2

  روشن کردن ونتیالتور -                                                                        

  مشخص کردن وزن بیمار براي دستگاه -                                                                       

  Utilities Keyبا انتخاب دکمه  Flow Sensorو  Tightnessانجام تست هاي  - 3     

 )بگ(ارجدا کردن دستگاه ازبیم  Disconnect Patientبا ظهور پیغام  -  :       Tightness Testانتخاب گزینه   -                         

     Tighten Systemممشاهده پیغا -                                                                                           

 جلوگیري از خروج  هوا قرار دادن دست خود بر روي فلوسنسور و -                                                                                           

   Test Tightness Okمشاهده پیغام  -                                                                                           

                           - Flow Sensor Test :                    -  انتخاب منوFlow Sensor  

    Disconnect Patientظهور پیغام  -                                                                                       

  )بگ(جدا کردن دستگاه از بیمار -                                                                                       

     Turn Flow Sensorبرگرداندن  فلوسنسور با ظهور پیغام  -                                                                                       

    In Progress Flow Sensorظهور پیغام  -                                                                                       

      Turn Flow Sensorتعویض مجدد جهت فلوسنسور با ظهور پیغام  -                                                                                       

    Flow Sensor Test Okظهور پیغام   -                                                                                      

  O2 Calibrationانتخاب منو  -                      : O2 Cellکالیبره کردن   -                        

   Modeموردنظر از طریق منو  Modeانتخاب  - :      و تنظیم پارامترها Modeانتخاب  - 4   

   Okانتخاب گزینه  -                                                                  

   Controlتنظیم پارامترها از طریق انتخاب منو  -                                                                  

  Okانتخاب گزینه  -                                                                  

   Alarmانتخاب منو  -:             تنظیم آالرم هاي دستگاه - 5  

 Pmax , Exp min vol, F totalتنظیم آالرم   -                                                          

  Okانتخاب گزینه  -                                                          

 :              Front Panelکار با کلیدهاي  -   6 

  - Alarm Silence   : دقیقه 2به مدت قطع صداي آالرم  

  -   O2 100% : دقیق 4به مدت % 100دادن اکسیژن 

   -   Inspiratory hold/ manual    :- در صورت فشار دادن و رها کردن این کلید یک تنفس در همان لحظه به بیمار داده می شود. 

  .بیمار می شود و تا زمان نگه داشتن اجازه بازدم به بیمار داده نمی شودپر و نگه داشتن آن ریه  در رصورت فشار دادن این کلید -                                                  

  -   Nebulizer  : دقیقه          30استفاده از نبوالیزر به مدت  

-   Stand by  : به حالتStand by  رفتن دستگاه به هنگام جدا کردن بیمار از دستگاه  
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