قابلیت ها و مزیت های ماشین همودیالیز JMS
مدل SDS-50
(( همگام با تکنولوژی روز دنیا ))

 - 1قاتلیت اًجام ّوَدیالیس تا هحلَل استات  /پَدر تی کرتٌات
 – 2کن حجن ٍ سثک ًسثت تِ هذلْای هشاتِ
 – 3کوتریي تَاى هظرفی ًسثت تِ هذلْای هشاتِ
 - 4دارای فلَی قاتل تٌظین تیي  300تا  700هیلی لیتر در دقیقِ ٍ تا اًتخاب ًاهحذٍد
 - 5دارای ترهَهتر (ًشاى دٌّذُ دهای هحلَل دیالیس) ٍ سیستن تٌظین درجِ حرارات تیي  34تا  39/9درجِ ساًتیگراد ٍ تا قاتلیت تٌظین هحذٍدُ آالرم
 -6دارای پرٍفایل سذین ٍ آتگیری تا الگَّای قاتل ترًاهِ ریسی ()16 patterns

 -7دارای کاشف ًشت خَى تا حساسیت تشخیض خَى هطاتق تا دستَرالؼولْای تیي الوللی
 -8کنتر ل دقیق حجن هایغ خارج شذُ از تذى تا تکٌیک حلقِ هذار تستِ (دقت بسیار باال)
 -9دارای حافظِ تا قاتلیت رخیرُ ٍ اًتقال  7500رکَرد از هراحل اًجام دیالیس ()With USB Port
 -10دارای سیستن شٌاسایی َّا در هذار خَى تا حساسیت تشخیض حثاب ّای َّا تِ اًذازُ  70هیکرٍلیتر ٍ تسرگتر تا جریاى خَى200 ml/min
 -11دارای سیستن کٌترل  U.Fتا دقت  ٍ +%1یا حذٍد  ٍ + 30 gr/hrسیستن ًشاى دٌّذُ فشار هٌفی T.M.P
 -12دارای سیستن ضذ ػفًَی کٌٌذُ شیویایی /حرارتی ()Hot Rinse

 -13سیستن خَدآزهایی ( )Self checkدرکوتریي زهاى هوکي
 -14دارای سیستن کٌترل ٍ ترًاهِ ریسی  Rinseدر زهاى آیٌذُ ()Pre-Rinse
 -15دارای پوپ ّپاریي تا ًرخ جریاى  0/3تا  9/9هیلی لیتر در ساػت تا قاتلیت استفادُ از سرًگ ّای هتذاٍل ()30ٍ20ٍ 10
 -16قاتلیت اًجام دیالیس تک سَزًی ٍ دیالیس ترکیثی
 -17قاتلیت تٌظین ٍ استفادُ از لَلِ ّای راتط (ست) دیالیس تا ّر ًَع سگوٌت پوپ
( تذٍى ًیاز تِ تؼَیض غلطکْا ٍ سیستن ًشاى دٌّذُ جریاى خَى هتٌاسة تا قطر)

 -18طفحِ ًوایش  LCDرًگی تا ػولکرد لوسی
 -19دارای سیستن سریغ اتَپراین و تاطری رخیرُ
 -20هجْس تِ قسوت ّای هخظَص جْت قرارگیری هحلَل ّای دیالیس ٍ شستشَ
 -21دارای قاتلیت ًظة سیستن اًذازُ گیری اتَهاتیک فشار خَى ()BPM
 -22دارای قاتلیت ًظة  Dialysate Filterو پمپ خون اضافی (کار با دو پمپ خون)

 -23کیفیت تاالی دیالیس ٍ هٌتخة هظرف کٌٌذگاى ایراى
 -24کارتری آساى تا ًشاًگر ٍضؼیت دستگاُ ٍ آالرم ّا در طفحِ ًوایش  ،در ٍضؼیت ّای هختلف
 -25دارای چراؽ آالرم چْار رًگ ٍ ّفت هلَدی هختلف ترای پایاى دیالیس
 -26دارای ًشاى  ، CEقاتلیت تِ رٍز رساًی ٍ ارتقاء ًرم افسار دستگاُ
 -27قاتلیت اضافِ کردى سیستن شٌاسایی َّا در هذار خَى تا حساسیت تشخیض حثاب ّای تسیار کَچک َّا

