دفترچه راهنمای کاربری

دستگاه همودیالیز
مدل SDS-50

تلفن های شرکت تدا ) 021 ( 77654216 -23 :
تلفن انتقادات و پیشنهادات 09354003474 ، 77627862 :
فاکس 77527137 :
سایت WWW.TEDA.IR :
تهیه شده در واحد خدمات پس از فروش شرکت تدا
ویرایش سوم
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مقدمه

مقدمه
از شما به خاطر خرید دستگاه همودیالیز  JMSبسیار سپاسگزاریم.
این دستگاه برای همودیالیز بیماران  ESRDبوده و مورد استفاده دیگری ندارد.
این دفترچه راهنما ،نحوه استفاده درست و ایمن از دستگاه همودیالیز  JMSمدل  SDS–50را به طور خالصه
بیان میکند ،پرسنلی که از این دستگاه استفاده می کنند الزم است حتما این راهنما را با دقت بخوانند  ،برای
اطالعات بیشتر میتوانید به راهنمای انگلیسی دستگاه مراجعه کنید.
تذکر :این دفترچه صرفاً جهت راهنمایی کاربر و روش کار با دستگاه همودیالیز است و به هیچ عنوان از
اطالعات آن به تنهایی برای انجام دیالیز استفاده نکنید.
 از این دستگاه در نزدیکی تجهیزات تولید کننده امواج الکترومغناطیس مانند دستگاه های ، MRI
 X-rayو  ...استفاده نکنید.
 لطفا از تلفن همراه در مجاورت این دستگاه استفاده نکنید.
 از این دستگاه برای کاربردی غیر از همودیالیز استفاده نکنید.
 از ست دیالیز استاندارد استفاده نمایید و مطمئن شوید طول الین خون بین سنسور هوا و بیمار بیش
از  100سانتی متر نباشد.
 فقط از محلول های ضدعفونی و شستشوی مورد تایید کمپانی سازنده استفاده نمایید.
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آنچه باید قبل از کار با دستگاه بدانیم

فصل اول
آنچه باید قبل از کار با دستگاه بدانیم

 .1آنچه باید قبل از کار با دستگاه بدانیم
1.1

قابلیت و ویژگی های دستگاه



قابلیت انجام همودیالیز با محلول استات و پودر بیکربنات



کم حجم و سبک نسبت به مدل های مشابه



کمترین توان مصرفی نسبت به مدل های مشابه



نرخ جریان محلول دیالیز قابل تنظیم بین  300تا  700میلی لیتر در دقیقه و با انتخاب نا محدود



دارای ترمومتر ( نشان دهنده دمای محلول دیالیز ) و سیستم تنظیم درجه حرارت بین  34تا 39/9
درجه سانتیگراد و با قابلیت تنظیم محدوده آالرم



دارای پروفایل سدیم و آبگیری با الگوهای قابل برنامه ریزی ( ) 16 patterns



قابلیت تشخیص نشت خون با حساسیت تشخیص خون مطابق با دستورالعمل های بین المللی



کنترل دقیق حجم مایع خارج شده از بدن با تکنیک حلقه مدار بسته ( دقت بسیار باال )



دارای حافظه با قابلیت ذخیره و انتقال  7500رویداد از مراحل انجام دیالیز ()With USB Port



دارای سیستم شناسایی هوا در مدار خون با حساسیت تشخیص حباب های هوا به اندازه  7میکرولیتر
و بزرگ تر با جریان خون 200 ml/min



دارای سیستم کنترل  U.Fبا دقت حدود  + 30 gr/hrو سیستم نشان دهنده فشار T.M.P



دارای سیستم ضد عفونی کننده شیمیایی /حرارتی ( ) Hot Rinse



سیستم خودآزمایی (  ) Self checkدرکمترین زمان ممکن



دارای سیستم کنترل و برنامه ریزی شستشوی هفتگی و قابلیت برنامه ریزی انجام پیش شستشوی
مقدماتی ( ) Pre-Rinse
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دارای پمپ هپارین با نرخ جریان  0/3تا  9/9میلی لیتر در ساعت با قابلیت استفاده از سرنگ های
متداول ( 10و  20و ) 30



قابلیت انجام دیالیز تک سوزنی و دیالیز ترکیبی



قابلیت تنظیم و استفاده از انواع ست دیالیز با هر نوع سگمنت پمپ ( بدون نیاز به تعویض غلطک ها
و سیستم نشان دهنده جریان خون متناسب با قطر )



صفحه نمایش  LCDرنگی با عملکرد لمسی



دارای سیستم پرایم اتوماتیک و قابلیت وزن گیری در هنگام پرایم



دارای باطری ذخیره جهت جلوگیری از خاموش شدن دستگاه در هنگام قطع برق



دارای قابلیت نصب سیستم اندازه گیری اتوماتیک فشار خون ( ) BPM



دارای قابلیت نصب  Dialysate Filterو پمپ خون اضافی ( کار با دو پمپ خون )



کیفیت باالی دیالیز و منتخب مصرف کنندگان ایران



کاربری آسان با نشانگر وضعیت دستگاه و آالرم ها در صفحه نمایش در وضعیت های مختلف



دارای چراغ آالرم چهار رنگ و هفت ملودی مختلف برای پایان دیالیز



دارای نشان  ، CEقابلیت به روز رسانی و ارتقاء نرم افزار دستگاه



دارای سیستم شناسایی هوا در مدار خون با حساسیت تشخیص حباب های بسیار کوچک هوا و
حساس به عبور کف



چرخش دستی و در هر دوجهت پمپ خون جهت سهولت هوا گیری ست دیالیز در هنگام دیالیز
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1.2

استانداردهای دستگاه

این محصول مطابق با استانداردهای زیر می باشد:
)IEC60601-1(1988)+Amendment 1(1993) + Amendment 2(1995
)IEC60601-1-2(2007) & IEC60601-2-16(1998

1.3

مشخصات دستگاه

روش آبگیری :سیستم حلقه بسته  +پمپ آبگیری
محدوده قابل تنظیم حجم آبگیری 0/00 :الی  19 /99لیتر
محدوده قابل تنظیم نرخ آبگیری 0 /00 :الی  5 /00لیتر در ساعت
محدوده قابل تنظیم پروفایل آبگیری 0 :الی  150درصد ( نسبت به نرخ آبگیری تعیین شده )
محدوده زمانی قابل تنظیم جهت آبگیری 1 :دقیقه الی  29ساعت و  59دقیقه
حداکثر میزان خطا در حجم آبگیری :کمتر از  ± ۳۰سی سی در ساعت ( در شرایط آزمایشگاهی )
ویژگی های آب ورودی
فشار آب ورودی  :فشار آب می بایست  69الی  300کیلو پاسکال باشد ( نوسانات فشار از  ± 49کیلو پاسکال
نباید بیشتر باشد ).
دمای آب ورودی :دمای مورد نیاز حداقل  5و حداکثر  30درجه سانتی گراد
نرخ جریان آب ورودی 1000 :سی سی در دقیقه یا بیشتر
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نوع آب مورد استفاده  :آب تصفیه شده  /آب  / ROآب مقطر و یا آب با خلوص باال ،مطابق با شرایط ذیل
شرایط کیفی آب :برابر با استاندارد  ISO23500و یا AAMI
چگونگی عملکرد آالرم های مربوط به جریان آب
در صورت قطع جریان آب ،آالرم شنیداری فعال شده ،چراغ قرمز باالی دستگاه روشن میشود و محلول رسانی
به صافی قطع میگردد.
فشار مناسب محلول دیالیز 0 :الی  10کیلو پاسکال در فضای باز
دمای مناسب محلول دیالیز 10 :الی  30درجه سانتی گراد
شرایط فاضالب :ارتفاع شیلنگ تخلیه از سطح زمین می بایست کمتر از نیم متر بوده و انتهای مسیر باید در
محلی با فشار اتمسفر باشد.
دمای محلول دیالیز
محدوده قابل تنظیم دمای محلول دیالیز 34 :الی  39/9درجه سانتی گراد
حد اکثر میزان خطای دمای محلول دیالیز ±0/8 :درجه سانتی گراد
آالرم دمای محلول دیالیز
محدوده قابل تنظیم آالرم دمای محلول دیالیز :حد پایینی آالرم 33 :الی  34 /5درجه سانتی گراد
حد باالیی آالرم:
حداکثر میزان خطا در عملکرد آالرم ± 0/5 :درجه سانتی گراد
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چگونگی عملکرد آالرم های محلول دیالیز :درصورت کمبود محلول دیالیز ،آالرم شنیداری فعال میشود،
چراغ قرمز باالی دستگاه روشن و محلول رسانی به صافی قطع میشود.
جریان )  ( Flowمحلول دیالیز :حداقل  300و حداکثر  700میلی لیتر در دقیقه
حداکثر خطا در جریان محلول :کمتر از  10درصد با نرخ  500سی سی در دقیقه
فشار محلول دیالیز :بازهی قابل نمایش از  -999الی  +999میلی متر جیوه
خطا ± 20 :میلی متر جیوه
تنظیمات آالرم:
 محدودهی قابل تعیین برای حد باالی فشار محلول دیالیز 150 :الی  400میلی متر جیوه محدودهی قابل تعیین برای حد پایین فشار محلول دیالیز -350 :الی  -500میلی متر جیوه حداکثر میزان خطا در عملکرد آالرم ±20 :میلی متر جیوهعملکرد آالرم :آالرم شنیداری به فعال میشود ،چراغ قرمز باالی دستگاه روشن و محلول رسانی به صافی
قطع میشود.
نوع محلول دیالیز :محلول غلیظ اسیدی و پودر بیکربنات یا محلول استات
محدوده قابل تنظیم غلظت سدیم محلول 130 :الی  159میلی مول در لیتر
میزان خطا :کمتر از  ± 2میلی مول بر لیتر در تنظیمات و کمتر از  ± 0/2میلی زیمنس بر سانتی متر در
نمایش
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میزان غلظت محلول بیکربنات
محدوده قابل تنظیم غلظت محلول بیکربنات 20 :الی  35میلی مول بر لیتر
حداکثر میزان خطا در غلظت محلول بیکربنات :کمتر از  ± 2میلی مول بر لیتر
پمپ خون
سایز استاندارد ست های دیالیز:
ست های دیالیز کوچک )  :( smallقطر داخلی  6/4میلی متر و قطر بیرونی  9/6میلی متر
ست های دیالیز بزرگ )  :( largeقطر داخلی  8/5میلی متر و قطر بیرونی  12/0میلی متر
نرخ های جریان:
برای ست های دیالیز کوچک 30 :الی  360سی سی بر دقیقه
برای ست های دیالیز بزرگ 45 :الی  600سی سی بر دقیقه
میزان خطا در نرخ جریان :کمتر از  ± 20سی سی بر دقیقه
خطای میزان نرخ جریان پمپ خون  :بسته به نوع الین خون و دیگر شرایط دخیل ،متفاوت خواهد بود.
فشار مکش :پمپ خون قادر است تا قدرت مکشی برابر  -300میلی متر جیوه را مهیا کند.
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نحوه ی عملکرد آالرم :هنگامی که درب پمپ خون باز شود یا مانعی باعث عدم چرخش پمپ شود یا پمپ
برعکس بچرخد  ،دستگاه چرخش پمپ خون را متوقف کرده و آالرم شنیداری فعال میشود ،چراغ قرمز
دستگاه روشن شده ،پمپ سرنگ متوقف شده و محلول رسانی به صافی قطع میگردد.
پمپ سرنگ
قابلیت کار با سرنگ های استاندارد10mL, 20mL, 30mL :
محدوده قابل تنظیم نرخ جریان 0/3 :الی  9/9سی سی در ساعت
خطا در نرخ جریان :کمتر از  ± 0/2سی سی در ساعت
حد آالرم فشار بیش از حد )  70 :( overloadالی  240کیلوپاسکال
محل اعالم انتهای سرنگ )  0/1 :( end positionالی  0/5میلی لیتر
نحوه ی عملکرد آالرم :در مواردی که فشار بیش از حد به سرنگ وارد شود و یا سرنگ به انتهای خود برسد،
آالرم شنیداری فعال میشود ،چراغ قرمز باالی دستگاه روشن شده و پمپ سرنگ متوقف میشود.
مانومتر فشار وریدی ( ) Venous Pressure Manometer
محدوده نمایش -100 :الی  +400میلی متر جیوه
حداکثر خطا در فشار ± 20 :میلی متر جیوه
حد باالی قابل تنظیم برای آالرم فشار وریدی -80 :الی + 400میلی متر جیوه
12

فصل اول
آنچه باید قبل از کار با دستگاه بدانیم

حد پایین قابل تنظیم برای آالرم فشار وریدی  -100 :الی  + 380میلی متر جیوه
حداکثر خطایی که با آن آالرم فعال میشود  ±2۰ :میلی متر جیوه
نحوه ی عملکرد آالرم :آالرم شنیداری به صدا در میآید ،چراغ قرمز باالی دستگاه روشن شده ،پمپ خون
و پمپ سرنگ ،هر دو متوقف می شوند .هنگامی که حد پایین آالرم فشار وریدی فعال میشود ،الین وریدی
کلمپ شده و محلول رسانی به صافی قطع خواهد شد.
مانومتر فشار شریانی ( ) Arterial Pressure Manometer
محدوده نمایش -200 :الی  +400میلی متر جیوه
حداکثر خطا در فشار ± 20 :میلی متر جیوه
حد باالی قابل تنظیم برای آالرم فشار شریانی -180 :الی  + 400میلی متر جیوه
حد پایین قابل تنظیم برای آالرم فشار شریانی -200 :الی  + 380میلی متر جیوه
حداکثر خطایی که با آن آالرم فعال میشود  ±2۰ :میلی متر جیوه
نحوه ی عملکرد آالرم  :آالرم شنیداری فعال میشود ،چراغ قرمز باالی دستگاه روشن شده ،پمپ خون و
پمپ سرنگ ،هر دو متوقف می شوند و محلول رسانی به صافی قطع خواهد شد.
سنسور تشخیص هوای الین خون وریدی ( ) Venous Line Air Detector
روش تشخیص :سنسور اولتراسونیک
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سایز استاندارد الین های خونی ( :قطرداخلی  3میلی متر و قطر بیرونی  5میلی متر )
( و یا قطر داخلی  4/8میلی متر و قطر بیرونی  7میلی متر )
محدوده قابل تنظیم آالرم :از 0/07الی  0/5میلی لیتر ( با نرخ جریان پمپ خون  200سی سی در دقیقه)
نحوه ی عملکرد آالرم :آالرم شنیداری فعال میشود ،چراغ قرمز باالی دستگاه روشن شده ،پمپ خون و
پمپ سرنگ هر دو متوقف می شوند ،الین وریدی کلمپ شده و محلول رسانی به صافی قطع خواهد شد.
سنسور تشخیص هوای الین خون شریانی ( ) Arterial Line Air Detector
روش تشخیص :سنسور اولتراسونیک
سایز استاندارد الین های خونی ( :قطرداخلی  3میلی متر و قطر بیرونی  5میلی متر )
( و یا قطرداخلی  4/8میلی متر و قطر بیرونی  7میلی متر )
محدوده قابل تنظیم آالرم :از  0/07الی  0/5میلی لیتر ( با نرخ جریان پمپ خون  200سی سی در دقیقه)
نحوه ی عملکرد آالرم :آالرم شنیداری فعال میشود ،چراغ قرمز باالی دستگاه روشن شده ،پمپ خون و
پمپ سرنگ هر دو متوقف می شوند ،الین شریانی کلمپ شده و محلول رسانی به صافی قطع خواهد شد.

کلمپ
نوع کلمپ  :عملگر مغناطیسی که با فشار آوردن به الین وریدی مسیر آن را مسدود میکند.
در حالت عادی ،باز است و هنگامی بسته میشود که در مسیر ،هوا تشخیص داده شود.
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فشار وارده کلمپ بر الین خونی 98 :کیلو پاسکال یا بیشتر
سنسور تشخیص نشتی خون:

روش تشخیص :نوری
میزان درجه حساسیت ( 500 ppm :هماتوکریت  25درصد ) ( با ماکزیمم سرعت جریان مشخص شده )
نحوه عملکرد آالرم  :آالرم شنیداری فعال می شد ،چراغ قرمز باالی دستگاه روشن شده ،پمپ خون و پمپ
سرنگ هر دو متوقف می شوند و محلول رسانی به صافی قطع میشود.
باطری  :هنگامی که مشکلی در برق رسانی به دستگاه اتفاق بیافتد ،دستگاه از حالت کار با برق شهری به
حالت کار با باطری رفته و دستگاه وارد مرحله  Blood Returnمیشود.
شستشو و ضدعفونی
آبکشی :آبکشی با آب هم دمای دمای محیط انجام میشود .
اسید شویی :با استیک اسید  30درصد پیشنهاد میشود ( این دستگاه قابلیت این را دارد تا رقیق سازی را
به صورت خودکار انجام دهد )
ضد عفونی :با محلول هیپوکلریت سدیم  4الی  6درصد ( که توسط دستگاه به صورت خودکار رقیق سازی
انجام میشود )
آب داغ :آبکشی با آب با دمای  90درجه انجام میشود.
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میزان برق الزم برای دستگاه :این مقادیر بر روی برچسب پشت دستگاه نیز درج شده است.
ولتاژ :برق متناوب  100الی  240ولت ) ( AC 100-240V
فرکانس 60 ، 50 :هرتز ) ( 50/60 Hz
توان ورودی و توان مصرفی ( ماکزیمم ):
)~2.1 kVA (220-240V

)~1.6 kVA (110-120V

1.3 kVA (100-240V) ,

میزان حفاظت الکتریکی :کالس I
درجه ی حفاظت :نوع B
درجه ی حفاظت در برابر نفوذ آبIPX1 :
ابعاد خارجی دستگاه :مطابق با استانداردها و بدون احتساب اندازه ی لوازم جانبی ( از جمله پایه سـرم
و  49/5 ) ...سـانتی متـر عرض  163/6 ،سـانتی متـر ارتقاع و  65/5سانتی متـر طول
وزن دستگاه :بدون احتساب تجهیزات جانبی  68کیلوگرم
با احتساب تجهیزات جانبی  80کیلوگرم
شرایط محیطی و مقدمات الزم:
 برق دستگاه حتما باید به سیم ارت مجهز باشد ،هرگز بدون فراهم بودن ارت از دستگاه استفاده نکنید.
 مطمئن شوید که ارت کامال متصل است.
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 همواره از کابل مخصوص داخل جعبه ی دستگاه استفاده نمایید.
 هرگز از سیم رابط ،یا سه راهی و چندراهی برای اتصال کابل دستگاه استفاده نکنید.
 از دستگاه در مجاورت دستگاههایی که میدان مغناطیسی ایجاد می کنند استفاده نکنید.
دستگاه هایی نظیر دستگاه های تولید کننده موج های الکترومغناطیسی مانند دستگاه ، MRI
دستگاه های جراحی تولید کننده مایکرو ویو ،دستگاه های تولید کننده تشعشع مانند  X-Rayیا
سیتی اسکن و همچنین دستگاه هایی که ممکن است در مجاورت دستگاه دیالیز استفاده شوند مانند
موبایل و بی سیم.
 مراقب باشید و اجازه ندهید دستگاه در تماس مستقیم با سایر تجهیزات یا تخت بیمار قرار گیرد.

محل نصب:
دمای محیط 10 :الی  40درجه سانتی گراد
رطوبت نسبی 30 :الی  75درصد ( بدون وجود قطرات شبنم )
فشار اتمسفر 700 :الی  1060کیلوپاسکال
توجه :از دستگاه در مجاورت داروهای بیهوشی قابل اشتعال که با هوا یا اکسیژن یا اکسید نیتروژن مخلوط
شده اند استفاده نکنید.
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 1.2نام اجزا
 1.2.1فرم بیرونی دستگاه

نمای جلویی
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نمای پشتی
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 1.2.2پنل عملکرد دستگاه

پیچ تنظیم سرعت گردش پمپ خون
نشانگر باتری
نشانگر پاور
پورت الین شریانی
پورت الین وریدی
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 1.3حاالت کارکرد و چگونگی تغییر صفحات
 عملکرد دستگاه به دو صورت خواهد بود :حالت آنالین و حالت آفالین.
 حالت آنالین دستگاه برای دیالیز بیمار استفاده میشود.
 هنگامی که دستگاه را روشن می کنید ،سیستم به حالت آنالین رفته و صفحه Home Screen
نمایش داده میشود.
 حالت آفالین دستگاه برای اعمال تغییرات و تنظیمات الزم استفاده میشود.
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 1.4صفحه نمایش
 صفحه نمایش دستگاه از دو قسمت  LCDو پنل لمسی تشکیل شده است.
 صفحه نمایش اطالعات مختلفی را به نمایش می گذارد ،از جمله روند جاری دستگاه ،پیام های
توضیحی ،تنظیمات اعمال شده ،مجموعه داده ها و اطالعات فعلی جاری.
 این صفحه حاوی گزینه های اجرائی نیز می باشد ،با فشردن هر یک از این گزینه ها کاربر قادر به
اعمال تغییرات و تنظیمات الزم در عملکرد دستگاه خواهد بود.
چیدمان اطالعاتی صفحه اصلی

توجه :این صفحه شامل گزینه هایی است که ممکن است در حالت طبیعی نمایش داده نشوند.
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 1.4.1روند فعلی
این صفحه نمایانگر روند فعلی دستگاه می باشد ،این روند شامل:
[ Set Up ], [ Set Up Completed ], [ Flow Stop ], [ Gas Purge ], [ Dialysis ],
 [ Rinse ].یا ] [ Preparation Completed ], [ Isolated UF ], [ Blood Return ], [ Drain
برای مثال این پیغام بیانگر باال آمدن دستگاه و آماده ی استفاده بودن آن است.

 1.4.2پنجره پیغام یا Comment Window
نمایانگر وضعیت عملکرد داخلی دستگاه  ،ملزومات و دیگر اطالعات اخباری است .پیغام های رایج شامل:
[ Stopping Flow State ], [ Balance Checking State ],
] [ Flow, Temperature Checking State ] , [ Conc. Blood Leak Checking State
[ Dialysate Line Filling State ].
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 1.4.3گزینه های اجرایی
 گزینه های اجرائی شامل:

[ Mute ], [ Dialysis ], [ Bypass ], [ Blood Return ],

[ Rinse ], [ Set Up ], [ Priming ], [ UF Stop ], [ Drain ], [ Flow Stop ],
[ Gas Purge ], [ Iso.], [ HD ], [ Timer ], [ BPM ], [ Alarm ], [ Air ],
[ Syringe Pump ON/OFF ], [ Substitution Pump ON/OFF ], [ Menu ].
 با فشار دادن هر یک از گزینه ها کادر زرد رنگی آن گزینه را در بر می گیرد و عملکرد مربوط به آن
گزینه اجرا میشود و همچنین با فشردن گزینه های Substitution Pump ، Syringe Pump
پمپ سرنگ و پمپ خون به کار می افتد و آیکون مربوط به آنها تغییر پیدا میکند.
 تعدادی از گزینه های اجرایی به صورت اتوماتیک فعال می شوند و کادر نارنجی رنگی که نشانه
وضعیت ضروری آن عملکرد است ،دور آن نمایان میشود.
برای مثال گزینه [ ] Bypass

در این حالت این گزینه قابل انتخاب است ولی عمل بای پس انجام نمیشود.
کادر زرد رنگ دور گزینه بای پس :دستگاه توسط کاربر در حالت بای پس قرار
گرفته است.
کادر نارنجی رنگ دور گزینه بای پس :دستگاه بای پس را به طور خودکار فعال
کرده است و کاربر نمیتواند آن را تغییر دهد.
گزینه بای پس طوسی رنگ :بدین معنا است که این گزینه قابل انتخاب نیست.
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این صفحه شامل گزینه هایی است که در حالت نرمال خاموش هستند و در صورت لزوم فعال می شوند.
1

] [ Mute

2

] [ Dialysis

مرحله دیالیز آغاز میشود.

3

] [ Bypass

محلول رسانی به صافی دیالیز متوقف میشود.

4

آالرم صوتی خاموش میشود.

]  [ Blood returnوارد مرحله برگرداندن خون به بیمار میشود.

5

] [ Rinse

دستگاه به حالت شستشو میرود.

6

] [ Set Up

دستگاه به حالت آماده سازی میرود.

] [ Priming

دستگاه عمل شستشوی صافی را انجام می دهد.

] [ UF Stop

عمل آبگیری متوقف میشود.

7

] [ Drain
8

[ ] Flow Stop

پس از پایان دیالیز ،محلول داخل صافی را تخلیه میکند
جریان محلول دیالیز متوقف میشود.
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] [ Gas Purge

هوا گیری داخل صافی انجام میشود.

9
] [ Iso.

دستگاه به حالت دیالیز خشک میرود.

10

] [ Timer

با وارد کردن زمان(دقیقه) ،میتوان از آن به عنوان یادآوری استفاده کرد.

11

] [ BPM

اندازه گیری فشار خون آغاز میشود.

12

] [ Alarm

این گزینه زمانی فعال میشود که خطایی رخ دهد و با زدن این دکمه پنجره
مربوط به آن آالرم باز میشود

[ Syringe Pump
13

] ON/OFF
[ Substitution

14

با زدن این گزینه پمپ سرنگ روشن یا خاموش میشود.
با زدن این گزینه پمپ جایگزین فعال یا غیر فعال میشود .

]  ( Pump ON/OFFبه درخواست مشتری )

15

] [ Air

16

[ ] Menu

با زدن این گزینه سنسور تشخیص هوا فعال یا غیر فعال میشود .این سنسور
در طی فرآیند دیالیز ضرورتا روشن است.
با زدن این گزینه پنجره منو باز میشود.

 1.4.4گزینه های عنوان یا Title keys
 در صفحه اصلی گزینه های عنوانی وجود دارند که به کاربر امکان می دهند تا به راحتی تنظیمات
مورد نظر را اعمال کند  ،این امکان به منظور تسهیل دسترسی و تغییر هر یک از این گزینه ها فراهم
شده است.
 فشردن هر یک از گزینه های عنوان ،سبب باز شدن پنجره مربوطه در صفحه اصلی میشود و کاربر
را قادر می سازد تا تغییرات الزم را اعمال نماید.
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برای مثال] Uf Goal [ :
 .1با فشردن گزینه
 .2پنجره مربوطه باز میشود.

 .3با استفاده از کلید جهت نما میزان آبگیری مورد نظر را تعیین و برای تایید آن ،گزینه  setرا فشار دهید.
 .4به منظور لغو تغییرات انجام شده در  ( UF Goalمیزان کل آبگیری ) میتوانید گزینه  Cancelرا فشار
دهید.
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این صفحه شامل گزینه هایی است که در حالت نرمال خاموش اند و در صورت انتخاب ،فعال میشوند.
عملکرد

ردیف

عنوان گزینه

A

] [ UF Goal

تنظیم میزان کل آبگیری

B

] [ UF Rate

تنظیم سرعت آب گیری

C

] [ Time Left

D

] [ Dialysate Temp.

تنظیم دمای محلول دیالیز

E

] [ Dialysate Cond.

تنظیم میزان سدیم محلول دیالیز

] [ Dialysate Press.

تنظیم محدوده آالرم فشار محلول دیالیز

تنظیم زمان کل دیالیز ( هنگامی که دستگاه را روشن می کنید  ،مقدار اولیه در
سیستم ثبت شده است )

F

G

] [ TMP

تنظیم محدوده آالرم فشار TMP

] [ Dialysate Flow

تنظیم نرخ جریان محلول دیالیز
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H

] [ Venous Press.

تنظیم محدوده فشار وریدی ،که آالرم باید در آن فعال شود

] [ Arterial Press.

تنظیم محدوده فشار شریانی ،که آالرم باید در آن فعال شود

I
] [ Blood Pressure
J

K

تنظیم محدوده فشار خونی ،که آالرم باید در آن فعال شود

] [SubstitutionPumpتنظیم میزان نرخ جریان پمپ جایگزین
] [ Syringe Pump

تنظیم میزان نرخ تزریق یا برای انجام تزریق سریع ( بلوس ) ،پنجره تنظیمات را

باز کرده از گزینه ] › › ›

[ استفاده کنید.

 1.4.5کلید Menu
 با فشردن گزینه]  [ Menuواقع در گوشه سمت چپ پایین صفحه پنجره مربوط به آن باز میشود.
 در پنجره باز شده چندین گزینه وجود دارد که با فشردن هر یک از آنها ،پنجره مربوطه باز میشود.
 برای خاموش کردن دستگاه گزینه ]  [ System Offرا به مدت  2ثانیه نگه داشته تا سیستم
خاموش شود.
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 1.4.6صفحه داده ها یا Data Screen
 .1یکی از گزینه های موجود در صفحه منو ،گزینه  Dataاست ،با فشردن این گزینه صفحه مربوط به آن باز
خواهد شد.
 .2بعد از باز کردن پنجره  ،Dataبه منظور دسترسی به زیر پنجره های آن  ،میتوان از گزینه های
 Data1,2,3,4و  Work Timeاستفاده کرد.
توجه :با فشردن گزینه  Nextیا  Previousمیتوان از صفحه ای به صفحه دیگر حرکت کرد.
توجه :هر  Dataممکن است بیش از یک صفحه داشته باشد ،به منظور دسترسی به تمامی صفحات در هر
یک از  Dataها میتوان از گزینه  Nextاستفاده کرد.
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 1.4.7صفحه تنظیمات یا Setting screen
 .1با زدن گزینه  Setکه در پنجره  Menuقرار دارد پنجره مربوط به تنظیمات باز میشود.
 .2به منظور دسترسی به داده های مختلف شما میتوانید هر یک از بخش ها را انتخاب نموده تا بین صفحات
تنظیمات حرکت کنید.
توجه :با زدن هر یک از گزینه های  Nextو  Previousمیتوانید صفحات مختلف را باز کنید.
توجه :هر بخش ممکن است بیش از یک صفحه برای تنظیمات داشته باشد ،به منظور دسترسی به تمامی
صفحات در هر یک از بخش ها میتوان از گزینه  Nextبرای باز کردن آن استفاده کرد.
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 .3با فشار دادن هر یک از این گزینه های موجود در پنجره تنظیمات میتوانید تغییرات الزم را در آن اعمال
کنید.

با استفاده از فلش های جهت نما در پنجره تنظیمات عدد مورد نظر خود را انتخاب نمائید و در نهایت برای
تایید دکمه ]  [ Setرا فشار دهید.
به منظور لغو تغییرات انجام شده میتوان گزینه [  [ Cancelرا فشار داد.
 1.4.8صفحه گراف ها یا Graph Screen
پس از انتخاب این گزینه در پنجره اصلی ،به جای پنجره  Commentکه قبال به آن اشاره شد ،صفحه مربوط
به نمودارها قرار می گیرد ،با فشردن گزینه [  [ Menuو سپس گزینه [  [ Graphشما میتوانید نمودارهای
مورد نظر خود را انتخاب کنید .نمودارهای پروفایل و اندازه گیری فشار خون ( به درخواست مشتری ) گزینه
هایی هستند که در این صفحه میتوان انتخاب کرد.
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هنگامی که پروفایل را انتخاب می کنید ،نمودار پروفایل مورد نظر در صفحه اصلی در جایی که
 Comment windowباز میشود ،ظاهر میگردد .به مانند شکل زیر در صورتی که نمودار مربوط به اندازه
گیری فشار خون در بازه های زمانی را انتخاب نمائید  ،این نمودار نیز به جای  Comment windowظاهر
میشود.
توجه :در هر یک از دو حالت پروفایل یا حالت اندازه گیری فشار خون با زدن گزینه  Closeپنجره مربوطه
بسته شده و پنجره  Commentنمایان میشود.
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 1.4.9صفحه رخدادها یا History Screen
 با انتخاب گزینه [  ] Menuو سپس [  ] Historyصفحه مربوط به  Historyباز خواهد شد.
توجه :این صفحه شامل آالرم های اتفاق افتاده ،تنظیمات انجام شده ،عملکردهای کاربر ،تغییر مرحله
دستگاه و زمان اتفاق این رخداد ها می باشد .این سیستم  7500رخداد را در خود ذخیره میکند.

 کد های این رخدادها در جدول زیر شرح داده شده است:
عنوان

کد
***A

آالرم ها

***C

تنظیمات

انتخاب گزینه ها

***K

متصل یا جدا کردن پورت ها

***P

عملکردها

***M

مرحله

***T

زمان

 تمامی اطالعات و داده های مربوط به رخدادهای پیش آمده در دستگاه ،قابلیت ذخیره شدن روی
حافظه های قابل حمل را دارد ،به منظور انجام این کار با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

34

فصل اول
آنچه باید قبل از کار با دستگاه بدانیم

 1.5عملکرد اجزای مهم دستگاه
 1.5.1پورت های مکش محلول
 .1هر یک از پورت های مکش محلول را با توجه به رنگ در جای خود قرار دهید.
> قرمز  :پورت مکش محلول اسیدی غلیظ و استات
> آبی  :پورت مکش محلول بیکربنات
 .2پورت را  45درجه در جهت عقربه های ساعت بگردانید تا قفل شود.
توجه  :به منظور جلوگیری از اتصال اشتباه ،پورت ها را به طور ایمن ببندید.
 .3برای جدا کردن پورت ها ،آنها را  45درجه خالف عقربه های ساعت بگردانید سپس بیرون بکشید.

 1.5.2کلمپ ) ( Clamp
هنگامی که آالرم هوا و یا نشتی خون فعال میشود ،الین خون به صورت خودکار مسدود ( کلمپ ) میشود.
 .1در صورت بروز چنین حالتی برای آزاد کردن مسیر الین خون می بایست دکمه Clamp Release
را فشار دهید.
 .2مادامی که دکمه  Clamp Releaseرا فشار
میدهید ،الین خون برای عبور خون آزاد خواهد بود.
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هشدار!
هنگامی که آالرم وجود هوا در مسیر فعال میشود ،به موارد زیر توجه داشته باشید:
 هرگز دکمه پاور دستگاه را در حالت  OFFقرار ندهید.
 هرگز اقدام به خاموش کردن دستگاه از طریق منوی دستگاه نکنید.
 هنگامی که دکمه باز کننده کلمپ )  ( Clamp releaseرا به صورت موقت فشار میدهید ،ممکن
است هوای داخل مسیر به بدن بیمار وارد شود ،به منظور جلوگیری از این اتفاق کافی است که یک
عدد پنس ،پایین تر از کلمپ روی مسیر جریان قرار داده و سپس اقدام به باز کردن کلمپ کنید.
 در صورتی که حباب هوایی به وجود آید و در رگ بیمار وارد شود و یا اتفاقی مشابه از قبیل نشتی
خون ،لختهی خون ،عوض شدن بافت خونی و  . . .ایجاد گردد ،اقدامات طبی مورد نظر را نسبت به
موقعیت انجام دهید.
احتیاط!
هنگام وقوع آالرم ،کلمپ بسته میشود و قاعدتا حجمی از خون پشت جای مسدود شده جمع میشود .در
صورتی که میخواهید کلمپ مورد نظر را باز کنید ،از کاهش فشار خون پشت محل مسدود شده مطمئن
شوید و سپس اقدام به باز کردن انسداد مورد نظر کنید .در صورتی که فشار باالیی پشت محل انسداد باشد و
انسداد را به یکباره رفع کنید ،باعث میشود هوا از محفظه هوا خارج شده و در نتیجه خطر وارد شدن هوا به
داخل رگ افزایش مییابد.
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 1.5.3پمپ خون
 1.5.3.1طریقه راه اندازی پمپ خون
 .1کاربر میتواند با استفاده از دکمه تنظیم میزان نرخ جریان گردش
خون ،نرخ جریان مورد نظر خود را تنظیم کند.
 .2سپس برای روشن شدن پمپ ،دکمه را به سمت داخل فشار دهید.
 .3بعد از روشن شدن پمپ خون ،آیکون شماتیک پمپ خون بر روی
صفحه ظاهر شده و شروع به چرخیدن میکند و کاربر از کارکرد پمپ
خون آگاه میشود.
توجه  :در صورتی که آالرمی رخ دهد ،نه تنها پمپ خون به صورت خودکار از کار باز می ایستد بلکه آیکون
شماتیک مزبور نیز متوقف میشود.
 .4با فشردن دوباره دکمه گردش پمپ خون متوقف شده و آیکون شماتیک مزبور نیز متوقف میشود.
 1.5.4سرنگ پمپ
 1.5.4.1طریقه راه اندازی پمپ سرنگ
 .1نرخ جریانی را که قبال برای پمپ سرنگ وارد کرده اید در قسمت مربوطه ذخیره شده است.
 .2با فشردن گزینه [  ] Syringe Pumpپنجره تنظیمات تزریق باز میشود ،هم اکنون میتوانید نرخ
جریان مورد نظر را وارد کنید.
 .3با فشردن آیکون شماتیک سرنگ ،آیکون
سرنگ از حالت ثابت به حالت تزریق تغییر
شکل پیدا میکند.
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 .4با فشار مجدد همان گزینه ،آیکون شماتیک در حال تزریق سرنگ از حالت تزریق به حالت ثابت باز
میگردد.
حالت تزریق

حالت ثابت

توجه :هنگامی که نمیخواهید از پمپ هپارین استفاده کنید باید نرخ جریان تزریق را بر روی 0.0 mL/h
تنظیم کرده و پمپ را روشن نمایید.
 1.5.4.2تزریق سریع یا بلوس در پمپ سرنگ
 .1زمانی که پمپ سرنگ در حال تزریق باشد با زدن گزینه ]  [ Syringe Pumpپنجره مربوط به
تنظیمات تزریق باز خواهد شد.
 .2با فشردن و نگه داشتن گزینه [>>>] واقع در گوشه سمت راست باال ،تزریق سریع شروع خواهد شد.
 .3دو حالت برای تنظیم میزان حجم تزریق سریع وجود دارد که از مسیر زیر قابل تنظیم است:
] [ Set ] – [ Functions ] – [ SP Bolus Volume
 .4مادامی که این گزینه [>>>] فشار داده میشود تزریق سریع ( حداکثر به مدت  30ثانیه ) با جریان
 1500سی سی در ساعت انجام می پذیرد.
توجه :در صورتی که کاربر بیشتر از  30ثانیه اقدام به نگه داشتن این گزینه [>>>] کند به طور خودکار
آالرم به صدا در می آید.
 .5زمانی که حالت بلوس یا تزریق سریع سرنگ پمپ انتخاب میشود  ،با هر بار فشردن گزینه [>>>]
میزان بلوس تزریق شده نمایش داده میشود.
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 1.5.5سنسورهای هوا
 1.5.5.1طریقه عبور الین خون وریدی از سنسور تشخیص هوا
 .1مادامی که سنسور هوا را به داخل فشار دهید میتوانید الین خون وریدی را از سمت راست به دهانه
سنسور هوا وارد کنید.
 .2سپس الین خون وریدی را نیز از دهانه کلمپ عبور دهید.

توجه :هنگام خارج کردن الین خون حتما ابتدا سنسور هوا را به سمت داخل فشار داده سپس الین را خارج
نمایید.
 1.5.5.2طریقه عبور الین خون شریانی از سنسورهای هوا ( به درخواست مشتری )
 .1مادامی که سنسور هوا را با انگشت خود به داخل فشار میدهید ،الین خون شریانی را از دهانه سنسور
هوا عبور دهید.
 .2به همان ترتیب نیز ،سنسور تشخیص هوای جایگزین را با انگشت خود به داخل فشار داده و الین
جایگزین را از سنسور عبور دهید.
 1.5.5.3طریقه راه اندازی سنسور هوا
 .1با فشردن گزینه [  ] Airسنسور هوا فعال میشود و دستگاه دائما الین های عبور خون را مانیتور
کرده تا در صورت وجود حباب هوا ،ست را کلمپ کند ( زمانی که سنسور های  optionalهوا روی
سیستم نصب است ،تمامی سنسورها با هم فعال می شوند ) .
 .2با فشردن مجدد گزینه [  ] Airعمل مانیتور کردن الین ها متوقف میشود.
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 .3کاربر میتواند میزان حساسیت دستگاه به حباب هوا را از مسیر زیر تنظیم کند :
] [ Set ] – [ Air detector
 .4در حین دیالیز  ،تمامی سنسورهای هوا فعال هستند و کاربر نمیتواند اقدام به خاموش کردن آنها
کند.
 1.5.5.4طریقه رفع آالرم هوا ) ( Air
 .1هنگام وقوع آالرم وجود هوا درالین خون  ،پمپ گردش خون از کار می ایستد و کلمپ را می بندد.
 .2برای قطع صدای آالرم ،گزینه  Muteرا فشار دهید.
 .3هنگامی که کلمپ را باز می کنید و میخواهید الین خون وریدی را از پمپ خون جدا کنید ،کامال
مراقب باشید تا حباب های هوا به داخل بدن بیمار وارد نشود.
توجه :در این حالت از خاموش کردن دستگاه جدا خودداری نمایید  ،چرا که احتمال ورود هوا به داخل بدن
بیمار وجود دارد.
توجه :مادامی که دکمه باز کننده کلمپ )  ( Clamp releaseرا فشار میدهید کلمپ باز خواهد ماند.
 .4پمپ خون را به صورت معکوس گردانده و پس از ورود حباب هوا به قسمت چمبر وریدی نسبت به
هواگیری اقدام نمایید.
 .5حباب هوا را از الین خون خارج کنید.
 .6برای رفع آالرم مربوط به هوا از روی صفحه نمایش کافی است
گزینه  Resetرا در پنجره آالرم زده تا آالرم رفع شود.

توجه :ابتدا حباب هوا را خارج کرده سپس آالرم را ریست نمایید.
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هشدار!
هنگامی که آالرم وجود هوا در مسیر فعال میشود ،به موارد زیر توجه داشته باشید:
 هرگز دکمه پاور دستگاه را در حالت  OFFقرار ندهید.
 هرگز اقدام به خاموش کردن دستگاه از طریق منوی دستگاه نکنید.
 هنگامی که دکمه باز کننده کلمپ )  ( Clamp releaseرا به صورت موقت فشار میدهید ،ممکن
است هوای داخل مسیر به بدن بیمار وارد شود ،به منظور جلوگیری از این اتفاق کافی است که یک
عدد پنس ،پایین تر از کلمپ روی مسیر جریان قرار داده و سپس اقدام به باز کردن کلمپ کنید.
 در صورتی که حباب هوایی به وجود آید و در رگ بیمار وارد شود و یا اتفاقی مشابه از قبیل نشتی
خون ،لختهی خون ،عوض شدن بافت خونی و  . . .ایجاد گردد ،اقدامات طبی مورد نظر را نسبت به
موقعیت انجام دهید.
احتیاط!
هنگام وقوع آالرم ،کلمپ بسته میشود و قاعدتا حجمی از خون پشت جای مسدود شده جمع میشود .در
صورتی که میخواهید کلمپ مورد نظر را باز کنید ،از کاهش فشار خون پشت محل مسدود شده مطمئن
شوید و سپس اقدام به باز کردن انسداد مورد نظر کنید .در صورتی که فشار باالیی پشت محل انسداد باشد و
انسداد را به یکباره رفع کنید ،باعث میشود هوا از محفظه هوا خارج شده و در نتیجه خطر وارد شدن هوا به
داخل رگ افزایش مییابد.
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 1.5.6پمپ جایگزین ) ( optional
 1.5.6.1طریقه راه اندازی پمپ جایگزین
 .1ابتدا گزینه [  ] Substitution Pumpرا فشار داده تا وارد صفحه تنظیمات مربوط به آن شوید و
سپس میزان نرخ جریان را وارد کنید.
 .2سپس گزینه ]  [ Substitution Pump ON/OFFرا فشار داده تا پمپ شروع به کار کند.
 .3بعد از فشردن گزینه ]  ] Substitution Pump ON/OFFآیکون شماتیک پمپ جایگزین از
حالت سکون به حالت در حال چرخش تغییر پیدا میکند.
 .4با فشار مجدد گزینه ]  [ Substitution Pump ON/OFFآیکون شماتیک پمپ جایگزین از
حالت چرخش به حالت ثابت باز میگردد.
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 .2عملکرد روزانه
 1.2مراحل عملکرد دستگاه
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 2.2طریقه راه اندازی دستگاه
 2.2.1آماده سازی دستگاه برای انجام دیالیز
 .1هر یک از پورت های مکش محلول را با توجه به رنگ در جای خود قرار دهید.
> پورت قرمز  :پورت مکش محلول اسیدی غلیظ و استات
> پورت آبی  :پورت مکش محلول بیکربنات

 .2پورت را  45درجه در جهت عقربه های ساعت بگردانید تا قفل شود.
 .3از اتصال دو شاخه دستگاه به پریز برق مطمئن شوید و سپس دکمه پاور پشت دستگاه را در حالت ON
قرار دهید .در صورتی که قبال این کار را انجام داده اید کافی است صفحه ی نمایش دستگاه را حداقل
یک ثانیه لمس نمایید.
 .4پیام "  " Set upروی صفحه نمایش ظاهرشده و محلول رسانی به دستگاه آغاز میشود.
 .5در طول این زمان ،تست کلیه قسمت ها در حال انجام است.
 2.2.2طریقه نصب صافی دیالیز و ست های وریدی و شریانی
 .1ابتدا صافی دیالیز را در جای تعیین شده قرار دهید.
 .2سپس ست های وریدی و شریانی را در جای مناسب بگذارید.
 .3در پایان الین های وریدی و شریانی را به صافی دیالیز متصل کنید.
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 2.2.3چگونگی نصب الین خون
 .1ابتدا درب پمپ خون را باز کنید.
 .2کلمپ ابتدایی پمپ را باز کرده و الین خون را
درون شیار قرار دهید.
 .3با چرخاندن قست گردنده پمپ الین خون در
جای مناسب قرار می گیرد.
توجه :دقت کنید الین خون کامال در گلویی ورودی و داخل پمپ خون به درستی قرار گرفته باشد.
 .4در پایان درب پمپ خون را ببندید.
توجه :در صورتی که درب پمپ خون باز باشد ،پمپ شروع به کار نخواهد کرد.
 2.2.4نصب سرنگ
 .1سرنگ را به الین هپارین وصل کنید.
 .2کالچ را بگیرید و تا انتها به سمت راست بکشید.
 .3قالب سرنگ را باال بکشید و به سمت چپ به شکل افقی بچرخانید.
 .4قسمت پروانه ای سرنگ را در شیار تعبیه شده قرار دهید.
 .5قالب سرنگ را برگردانید.
توجه :در صورتی که سرنگ به درستی در جای مناسب خود قرار نگیرد آالرم به صدا در می آید.
 .6کالچ را نگه دارید تا بازوهای نگهدارنده انتهای سرنگ باز شود سپس کالچ را جا به جا کنید تا سرنگ
درون بازو ها قرار گیرد.
توجه :اگر کالچ به طور مناسب قرار نگیرد آالرم  635زده میشود .در این حالت الین هپارین را با کلمپ
بسته و مجدداٌ سرنگ را نصب کنید و آالرم را ریست کنید .اگر آالرم ریست شد کلمپ الین هپارین را باز
کنید .اگر آالرم ریست نشد از دستگاه استفاده نکنید و با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
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 .7سرنگ را به صورت دستی و یا با فشردن گزینه ]<<<[ هواگیری کنید .در صورتی که میخواهید
بلوس یا تزریق سریع انجام شود میتوانید تنظیمات مربوط به آن را با انتخاب گزینه
]  [ Syringe Pumpانجام دهید.
توجه :از طریق منو مسیر زیر را دنبال کنید تا میزان و نرخ بلوس را به مقدار دلخواه تغییر دهید.
[ Set ] – [ Functions ] – [ SP Bolus Volume ].

توجه :در مواقع ضروری میتوانید یک محلول نمکی را در الین سرنگ با داروی ضد انعقاد جایگزین کنید.
 2.2.5طریقه عبور دادن الین خون از سنسور هوا و کلمپ
 .1الین وریدی را از شیار تعیین شده عبور دهید.
 .2سنسور هوا را به داخل فشار دهید.
 .3الین وریدی را از سمت راست وارد سنسور هوا کرده و سپس سنسور هوا را رها کنید.
 .4همانطور که می بینید  ،کلمپ در قسمت پایینی سنسور هوا قرار دارد ،کلمپ را به سمت خود
بکشید ،الین خون را از سمت راست وارد شیار کلمپ کنید.
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 .5مطمئن شوید الین خون به درستی از مرکز کلمپ عبور داده شده باشد ،در صورتی که این کار به
درستی انجام داده نشود آالرم به صدا در می آید و یا دستگاه به طور صحیح الین خون را کلمپ
نمیکند.
 2.2.6طریقه اتصال الین اندازه گیری فشار خون به پورت های مربوطه
 .1ایزوالتور را به پورت فشار شریان و ورید وصل کنید.
 .2بعد از نصب ایزوالتور روی پورت های شریانی و وریدی اقدام به نصب الین خون شریانی و وریدی
روی آنها کنید.
اخطار :همیشه از یک ایزوالتور برای هر پورت فشار در سیستم استفاده کنید .مطمئن شوید که از ایزوالتور
جدید برای هر بیمار استفاده می کنید چرا که سالمت بیمار با خطراتی چون عفونت ،همولیز ،انعقاد ،از
دست دادن خون یا سایر ناهنجاری ها که در نتیجهی ناتوانی در اندازه گیری فشار ایجاد میشود تهدید
میگردد.
اخطار :اگر پورت فشار آلوده باشد منجر به آلوده شدن ایزوالتور میشود ،در نتیجه قبل از استفاده خروجی
الین فشار را تمیز کنید.
اخطار :اگر ایزوالتور با خون یا مایع مرطوب شد آن را تعویض کنید.
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 2.2.7آماده سازی محلول دیالیز
 .1ظرف محلول دیالیز را در جای مناسب و در فضایی بدون فشار قرار دهید.
 .2از طریق منو ،مسیر زیر را دنبال کنید [ Set ] - [ Dialysate ] - [ Dialysate type ] :و نوع
محلول مناسب برای انجام دیالیز را مشخص کنید.
توجه :نوع محلول دیالیز باید قبل از شروع فرآیند دیالیز انتخاب شده باشد.
توجه :نوع محلول به صورت پیش فرض بر روی محلول اسیدی می باشد.
 دیالیز با محلول استات:
 لوله مکش محلول اسیدی غلیظ  /استات را از پورت مربوطه  45درجه چرخانده ،بیرون کشیده و
در منبع محلول استات قرار دهید.
 دیالیز با پودر بیکربنات:
 لوله مکش محلول اسیدی غلیظ  /استات را از پورت خود چرخانده ،جدا کرده و آن را در منبع
محلول اسیدی غلیظ وارد کنید و پودر بیکربنات را در محل خود قرار دهید.
اخطار:
 حتما در انتخاب نوع محلول دیالیز دقت الزم را مبذول فرمایید .در غیر اینصورت باعث لیز گلبولی
شده و یا سالمت بیمار به خطر خواهد افتاد.
 در صورتی که میخواهید محلول بیکربنات را برای انجام دیالیز انتخاب نمایید توجه داشته باشید در
انتخاب نوع محلول دچار اشتباه نشوید.
 پورت قرمز رنگ برای دیالیز با محلول استات یا محلول اسیدی در دیالیز با بیکربنات استفاده میشود.
 پورت آبی رنگ برای دیالیز با محلول بیکربنات استفاده میشود.
 در انتخاب محلول اسیدی غلیظ  /استات و یا محلول بیکربنات با محلول های شوینده دچار اشتباه
نشوید.
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 2.2.8تنظیمات مربوط به محلول دیالیز
 .1در مرحله اول دمای محلول دیالیز که در صفحه اصلی نمایان است را چک کنید ،میتوانید در
صورت نیاز آن را مجددا تنظیم نمایید.
 .2میزان کانداکت محلول دیالیز را از همان صفحه اصلی بررسی کنید ،و در صورت نیاز آن را تنظیم
نمایید.
 .3در نهایت میزان نرخ فلوی محلول دیالیز را بررسی و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید.

 2.2.9شستشو و آماده سازی ست دیالیز یا Priming
عمل پرایم برای شستشوی صافی و الین خون با محلول نرمال سالین است .دو نوع پرایم به شرح زیر وجود
دارد.
 .1محلول نرمال سالین را بوسیله پمپ خون به صافی و الین های خون ،بدون برداشت آب از صافی عبور
می دهیم .این عملکرد در مراحل

] [ gas purge ] ، [ setup completed ]، [ setup

]  [ preparation completedقابل استفاده می باشد.
 .2محلول نرمال سالین را بوسیله پمپ خون به صافی و الین های خون ،با برداشت آب از صافی عبور
می دهیم .این عملکرد فقط در مرحله ]  [ preparation completedقابل استفاده می باشد.
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شستشوی صافی وپرایم الین های خونی با استفاده از محلول نرمال سالین
 .1جاذبه زمین باعث هواگیری و شستشوی مسیرهای الین شریانی میشود.
 .2با چرخاندن دکمه مربوط به تنظیم فلوی گردش پمپ خون ،میزان سرعت آن را تنظیم کرده و برای
شروع کار پمپ کافی است این دکمه را به داخل فشار دهید.
 .3میزان سطح مایع در چمبر های شریانی و وریدی ست دیالیز در هنگام پرایم قابل تنظیم می باشد.
توجه :در صورت نیاز میتوانید کانکتور شریانی را به کانکتور وریدی وصل کرده تا محلول نرمال سالین را در
این لوپ به گردش در آورید.
 .4در نهایت پمپ خون را متوقف کنید.
پرایم بدون برداشت آب از صافی
این قابلیت محلول نرمال سالین را برای مدت زمان یا حجمی خاص در الین خون به جریان در آورده تا آن را
شستشو دهد.
توجه :این قابلیت تنها یک بار و آن هم زمانی قابل استفاده می باشد که سیستم در حالت Preparation
است.
 .1گزینه ]  [ Primingرا بیشتر از یک ثانیه فشار داده و نگه دارید.
 .2سپس میزان نرخ فلوی گردش پمپ خون را با استفاده از دکمه مربوطه تنظیم کنید.
 .3پمپ خون را روشن کرده و حالت  Primingنیز فعال میشود.
 .4زمانی که حالت پرایم به زمان یا حجم الزم انجام شد ،پمپ خون به صورت خودکار متوقف شده و
پیام "  " Blood line primig finished noticeروی صفحه ظاهر میشود.
 .5برای پاک کردن پیام مربوطه کافی است دکمه [  ] confirmرا فشار دهید.
توجه :به منظور توقف گردش پمپ خون کافی است ،در حین انجام پرایم دکمه گردش پمپ خون را فشار
دهید .همچنین برای انجام ادامه عمل [  ] Primingمی بایست همین دکمه را مجددا بفشارید.
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توجه :برای توقف کامل عمل پرایم میتوانید گزینه ]  [ Primingرا فشار دهید.
توجه :تا زمانی که پرایم تمام نشود دکمه دیالیز عمل نمیکند.
پرایم به واسطه برداشت آب
این عملکرد شامل پروسه پرایم به وسیله فرستادن سرم به الین های خونی و برداشت آب از صافی است.
فرایند برداشت آب از صافی ،حجم آب برداشت شده از صافی و زمان شستشوی صافی را میتوانید از
]  [ Set ] – [ Functionقبل از اینکه پروسه پرایم شروع شود تنظیم نمایید.
توجه :این عملکرد فقط یک بار و آن هم در حالتی که سیستم در مرحله ][ Preparation completed
است ،قابل استفاده می باشد.
 .1کلید ]  [ Rinse DLرا بیش از یک ثانیه فشار دهید.
 .2میزان فلو را با چرخاندن کلید پمپ تنظیم کنید .این مقدار باید بیشتر از مقدار بهدست آمده از
کسر زیر باشد[ Dialyzer Rinse Vol. ] / [ Dialyzer Rinse Time ] :
توجه :مقدار کل آبگیری ،زمان کل آبگیری و میزان سرعت آبگیری که در صفحه ،نمایش داده میشود
پارامترهای جداگانه برای شستشوی صافی می باشد.
 .3مطمئن شوید که سیستم در حالت  Bypassنباشد.
 .4دکمه پمپ خون را فشار دهید تا پمپ خون و پمپ آب گیری فعال شوند.
توجه :یک نمودار میله ای و آیکون پمپ آبگیری ،پیشرفت پروسه پرایمینگ را نشان می دهد.
 .5وقتی میزان حجم شستشوی صافی به مقدار تنظیم شده رسید پمپ خون و پمپ  UFمتوقف
می شوند و اخطار پایان شستشو ]  [ Dialyzer rinse finished noticeدر پنجره اعالن
ظاهر میشود.
 .6کلید  Confirmرا فشار دهید تا پیام پاک شود.
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توجه :به منظور توقف پرایم کافی است ،در حین انجام پرایم دکمه گردش پمپ خون را به داخل فشار دهید.
همچنین برای انجام ادامه عمل پرایم می بایست همین دکمه را مجددا به داخل فشار دهید.
توجه :برای توقف کامل عمل پرایم میتوانید گزینه ]  [ Rinse DLرا فشار دهید.
توجه :تا زمانی که پرایم تمام نشود دکمه دیالیز عمل نمیکند.
احتیاط:
 قبل از شستشوی صافی مطمئن شوید بیمار وصل نباشد.
 اگر بعد از شستشوی صافی و کامل شدن پرایم و هنگامی که تمام مایع پرایم استفاده شده باشد و
پمپ همچنان در حال چرخش باشد ممکن است هوا وارد صافی شود ،لطفا مراقب باشید.
 2.2.10هواگیری محفظه بیرونی صافی یا Gas Purge
 .1هنگامی که مرحله تست پایان یافت پیام  Set up Completedنمایش داده میشود.
 .2کوپلر ها را از پورت های بای پس جدا کرده و به صافی دیالیز متصل کنید.
 .3با فشردن گزینه ]  [ Gas Purgeمحلول دیالیز از یک سو وارد صافی دیالیز میشود و باعث خروج
هوا از سوی دیگر صافی میشود.
توجه :مطمئن شوید هیچ هوایی داخل صافی باقی نمی ماند ،جهت هواگیری صحیح کوپلر آبی را در سمت
پایین قرار دهید.
توجه :پس از پایان مرحله هوا گیری دستگاه وارد مرحله  Preparation Completedمیشود.
 2.2.11تنظیم پارامتر های دخیل در دیالیز
میزان کل مقدار آبگیری یا  ، UF Goalزمان کل آبگیری یا  ،Time Leftو نرخ آبگیری یا  UF Rateرا
تنظیم کنید.
این تنظیمات را به دو روش میتوان انجام داد.
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 حالت اول  :مقدار کل حجم آبگیری و زمان کل آبگیری تنظیم شوند.
 حالت دوم  :مقدار کل حجم آبگیری و نرخ آبگیری تنظیم شوند.

 2.2.12روند کلی دیالیز
 2.2.12.1شروع انجام دیالیز
 .1مطمئن شوید سیستم در حالت  Preparation Completedباشد.
 .2الین خون را به ست دیالیز متصل کنید.
هشدار:
قبل از اینکه الین های خونی را به بیمار وصل کنید جهت جلوگیری از ورود هوا ،همولیز و هر چیزی که
ممکن است سالمت بیمار را به خطر بیاندازد از موارد زیر پیروی کنید :
 برای هر جز دیالیز مطمئن شوید که  ،PHفشار اسمتیک ،دما و نرخ جریان محلول دیالیز نرمال باشد.
 مطمئن شوید که اخطارهای عملکرد برای فشار وریدی و سنسور هوا نرمال باشد.
 بعد از اسید شویی و شستشوی شیمیایی ( بلیچ ) ،مطمئن شوید که دستگاه به خوبی با آب جهت
برداشت اسید و سایر عوامل ،شستشو شده باشد.
وقتی الین ها را متصل کردید تمام نکات ایمنی را رعایت نمایید و از تجهیزات پزشکی استاندارد استفاده کنید،
در غیر این صورت ممکن است سالمت بیمار به وسیله همولیز ،از دست دادن خون به واسطه اتصال نادرست
الین ها ،لخته شدن ،ورود هوا به واسطه کلمپ نادرست به خطر بیافتد و همچنین ممکن است دستگاه آسیب
ببیند.
 از اتصال مطمئن الین ها به قطعات سنسور هوا ،کلمپ ،پمپ خون و پورت فشار اطمینان حاصل کنید.
 توجه کنید الین ها بدون پیچ خوردگی ،تاب خوردگی و گرفتگی یا کشیدگی به طور محکم بهم
پیوسته باشند.
 مطمئن شوید آسیب یا آلودگی وجود ندارد.
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 .3بعد از تایید نرخ جریان پمپ سرنگ ،آن را روشن نمایید تا تزریق شروع شود.
توجه :اگر الزم است میزان نرخ جریان پمپ سرنگ را تنظیم کنید.
 .4قبل از شروع دیالیز سنسور هوا را فعال کنید.
 .5پمپ خون را روشن کنید میزان نرخ جریان را به وسیله چرخاندن کلید پمپ خون به تدریج افزایش
دهید تا سرعت ،به مقدار مورد نیاز برسد.
اخطار !
هنگامی که پمپ خون با سرعتی پایین در حال گردش است ،هوشیار باشید تا این میزان سرعت باعث لختگی
خون نشود.

 .6از درست بودن میزان سطح مایع درون چمبر وریدی مطمئن شوید.
 .7گزینه ]  [ Dialysisرا فشرده تا دیالیز شروع شود.
 .8مطمئن شوید که دستگاه در پروسه دیالیز می باشد.
 .9بعد از تثبیت میزان نرخ جریان خون ،فشار وریدی و نمایش آیکون آبگیری ،محدوده آالرم  TMPرا
تنظیم کنید.
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 .10محدوده آالرم فشار وریدی ،شریانی به صورت خودکار توسط دستگاه تنظیم میشود .هرچند کاربر
خود نیز میتواند نسبت به تنظیم دستی آن اقدام نماید.

 TMPکه روی صفحه نمایش ظاهر میشود یعنی :
( فشار محلول دیالیز )  ( -میزان فشار خون وریدی در خروجی صافی ) = TMP
 2.2.12.2تغییر در پارامترهای دخیل در دیالیز
همانطور که می دانید پارامترهای  UF Rate , UF Goal , Time Leftهمگی در دیالیز تاثیر مستقیم
دارند ،لذا با تغییر هر یک از این پارامتر ها به طور غیر مستقیم در نمونه های ارائه شده ،که در حالت آفالین
قابل تنظیم هستند ،تغییر به وجود خواهد آمد.
 Pattern 1یا الگوی شماره : 1

 زمان آبگیری /حجم آبگیری = نرخ آبگیری
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 هنگامی که حجم کل آبگیری و زمان کل آبگیری برای دستگاه مشخص میشود ،میزان نرخ آبگیری
)  ( UF Rateبه طور خودکار محاسبه میشود.
 هنگامی که تغییری در نرخ آبگیری )  ( UF Rateداده میشود تنها پارامتری که تغییر پیدا کرده
است نرخ آبگیری است و رابطه منطقی آن با دو پارامتر دیگر یعنی ،حجم کل آبگیری ( )UF Goal
و کل زمان آبگیری )  ( Time Leftاز بین رفته است و هنگامی که این تغییر کامال اعمال شدUF ،
یا عمل آبگیری از هم اکنون با نرخ جدید انجام میشود.
 هنگامی که رابطه منطقی بین این سه پارامتر از بین برود ،چراغ زرد رنگ باالی دستگاه روشن شده،
و کادر مربوط به نرخ آبگیری )  ( UF Rateنارنجی رنگ میشود.
 هنگامی که وضعیت باال به مدت  10دقیقه ادامه پیدا کند ،آالرم به صدا در می آید.
 به منظور بازیابی رابطه منطقی این سه پارامتر ،کافی است گزینه ]  [ UF Rateرا فشار دهید و
سپس گزینه ]  [ Calculateرا زده تا نرخ آبگیری مجددا محاسبه شود در صورتی که این میزان
نرخ از نظر کاربر قابل قبول باشد ،وی می بایست گزینه ]  [ Setرا برای تایید فشار دهد .بعد از اینکه
مجددا رابطه بین این سه پارامتر برقرار شد دیالیز ادامه پیدا خواهد کرد.
 با تغییر در میزان زمان کل آبگیری یا حجم کل آبگیری رابطه منطقی بین هر سه پارامتر به صورت
خودکار محاسبه و بازیابی میشود.
 Pattern 2یا الگوی شماره : 2

 با تغییر در میزان حجم آبگیری ،میزان زمان کل آبگیری به طور خودکار محاسبه شده و ثبت
میشود.
 با تغییر در نرخ آبگیری ،میزان زمان کل آبگیری به طور خودکار محاسبه شده و ثبت میشود.
 در این الگو کاربر قادر نخواهد بود در میزان زمان کل آبگیری تغییری ایجاد کند و این پارامتر ثابت
است.
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 2.2.12.3توقف عمل آبگیری
در حین انجام دیالیز میتوانید با فشردن گزینه ]  [ UF Stopعمل آبگیری را متوقف کنید .در نتیجه با
توقف عمل آبگیری  ،شمارش معکوس میزان زمان کل آبگیری نیز متوقف میشود.
توجه  :زمانی که آبگیری به مدت  20دقیقه انجام نشود ،پیام  UF Stop Noticeروی صفحه ظاهر خواهد
شد.
 2.2.12.4بای پس Bypass
هنگامی که عمل دیالیز در حال انجام است ،با فشردن گزینه ]  [ Bypassدستگاه به حالت بای پس میرود
و از این زمان به بعد کار محلول رسانی به صافی دیالیز متوقف میشود.
توجه  :پس از گذشت  2دقیقه از حالت بای پس پیام "  " Bypass Noticeروی صفحه ظاهر خواهد شد.
 2.2.12.5تغییر موقت در نرخ آبگیری
هنگامی که  Pattern 1آبگیری انتخاب شده است:
در این حالت نرخ آبگیری قابل تغییر خواهد بود بدون اینکه تاثیری در میزان کل آبگیری و زمان کل آبگیری
داشته باشد ( .هنگامی که در نرخ آبگیری تغییری داده شود ،رابطه منطقی بین سه پارامتر یعنی نرخ آبگیری،
زمان آبگیری و حجم کل آبگیری برای مدت کوتاهی از بین خواهد رفت ) با تغییر در میزان نرخ آبگیری،
عنوان این پارامتر به رنگ نارنجی تغییر پیدا خواهد کرد و آبگیری با نرخ جدید انجام میشود.
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توجه :با تغییر در نرخ آبگیری عمل آبگیری
با نرخ جدید انجام میشود .پس از گذشت
 10دقیقه از اعمال تغییر در آبگیری پیام
" "UF rate changed noticeظاهر میشود.گزینه
]  [ UF Rateرا انتخاب کرده و پس از باز شدن صفحه
تنظیمات نرخ آب گیری جدید با انتخاب گزینه
]  [ Calculateمحاسبه میشود .پس از محاسبه نرخ آب گیری جدید گزینه ]  [ Setرا انتخاب نمایید.
 2.2.13اتمام عمل دیالیز
 .1به محض اتمام عمل آبگیری ،پیام "  " UF Completed noticeنمایان میشود و ملودی اتمام
عمل دیالیز زده میشود.
 .2حتی در صورتی که آبگیری انجام نشود ،زمان اختصاص یافته همچنان به صورت معکوس تا صفر
شمرده میشود و در آخر پیام "  " UF Time Completed noticeبر روی صفحه ظاهر
میشود .در این حالت نیز ملودی اتمام عمل دیالیز زده میشود.
 .3کاربر میتواند با فشردن گزینه ]  [ Muteصدای ملودی را قطع کند.
 2.2.14مرحله بازگشت خون به بدن بیمار یا Blood Return
 .1با فشردن گزینه ی ]  [ Blood Returnدستگاه به این حالت خواهد رفت.
توجه :به محض فشردن گزینه ]  [ Blood Returnسیستم به حالت بای پس ضروری خواهد رفت و برخی
از آالرم هایی که روند کلی دیالیز را مانیتور می کنند به طور کل غیر فعال می شوند.
 .2با فشردن دکمه ی ]  [ Syringe Pump On/Offبر روی پمپ سرنگ ،پمپ را خاموش نمایید.
 .3پمپ خون را متوقف کنید و منبع محلول نرمال سالین را به الین خون متصل کرده سپس پمپ خون
را مجددا استارت کرده تا خون به بدن بیمار بازگردانده شود.
 .4بعد از پایان مرحله بازگشت خون به بدن بیمار ،پمپ خون را متوقف کنید.
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اخطار!
هنگام بازگشت خون به بدن بیمار ،هرگز سنسور هوا را خاموش نکنید زیرا همچنان احتمال ورود هوا به بدن
بیمار وجود دارد.
 2.2.15درین ( ) Drain
 .1صافی دیالیز را طوری بگیرید که کوپلر آبی رنگ به سمت باال باشد.
 .2گزینه ]  [ Drainرا فشرده تا به مرحله ]  [ Drain Processوارد گردد.
 .3کوپلر آبی را از صافی جدا نمایید.
 .4مجددا گزینه ]  [ Drainرا فشار دهید تا تخلیه صافی آغاز گردد.
توجه :برای توقف مرحله تخلیه صافی گزینه ]  [ Drainرا فشار دهید.
 .5مدت زمان انجام تخلیه قابل تنظیم می باشد.
 .6در پایان ،صافی دیالیز ،ست دیالیز و سرنگ را از دستگاه جدا کنید.
 2.2.16آبکشی بعد از دیالیز
آبکشی بعد از اتمام عمل دیالیز انجام میشود .این روند به منظور پاکسازی تمامی مسیر های عبور محلول در
داخل سیستم انجام می گیرد .این مرحله شامل مراحل شستشو با آب ،ضد عفونی ،رسوب زدایی ،رسوب زدایی/
ضد عفونی و یا شستشو با آب داغ می باشد .در هر مرحله از مراحل باال آبکشی ،ضد عفونی ،رسوب زدایی و
خیساندن مسیرهای عبور محلول هر یک به صورت خودکار در بازه زمانی مشخصی انجام میشود.
احتیاط !
 بعد از انجام هر بار دیالیز ،دستگاه را بوسیله شستشوی با مواد شیمیایی ( بلیچ ) ضد عفونی کنید.
پس از انجام دیالیز با بیکربنات ،حتما به صورت دوره ای ( حداقل یک بار در طی یک هفته ) دستگاه
رسوب زدایی شود .چه در حالت ضد عفونی و چه در حالت رسوب زدایی ،دستگاه به صورت خودکار
مسیر های مزبور را آبکشی می نماید.
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 در صورتی که رسوب زدایی ناقص انجام پذیرد و یا محلول ضد عفونی کننده در مسیر باقی بماند،
بیشک سالمت بیمار به خطر خواهد افتاد چه بسا اگر محلول بیکربنات در مسیر باقی بماند باعث
خرابی خود دستگاه نیز میشود.
 در صورتی که از محلول کلرین برای ضد عفونی دستگاه استفاده می کنید کامال مراقب باشید تا این
محلول با محلول رسوب زدا و پاک کننده ترکیب نشود ،چرا که در این صورت حاصل ترکیب این دو
ماده گاز خطرناک کلر است و استنشاق این گاز برای انسان بسیار خطرناک می باشد .عالوه بر این
باعث خردگی مسیرهای داخلی سیستم نیز میشود.
 غلظت محلول رقیق شده هیپوکلرید سدیم نباید از  800 ppmبیشتر باشد ،در صورت تجاوز از این
میزان باید انتظار خردگی فلزات و الین های سیلیکونی داخل دستگاه را داشته باشید.
 غلظت محلول رقیق شدهی اسید استیک می بایست کمتر از  ٪1باشد که رقیق سازی بصورت خودکار
توسط دستگاه انجام میگردد.
 2.2.16.1چه موادی برای ضد عفونی و پاکسازی دستگاه مناسب است ؟
ویژگی های مواد پاک کننده به شرح زیر است:
 اسید استیک با غلظت  % 30مناسب برای رسوب زدایی ،نسبت رقیق سازی توسط دستگاه  1به 30
 محلول هیپوکلریت سدیم  %4تا  %6مناسب برای ضدعفونی ،نسبت رقیق سازی توسط دستگاه  1به
64
 در صورتی که تمایل به استفاده از محلول اسید استیک و یا دیگر پاک کننده ها و ضد عفونی کننده
ها با غلظتی جدای از غلظت تعریف شدهی باال را دارید حتما با کارشناسان فنی شرکت تدا تماس
بگیرید.
توجه :بعد از رسوب زدایی یا شستشوی شیمیایی ،دستگاه باید به خوبی آبکشی شود .از یک معرف برای چک
کردن هرگونه رسوبات اسیدی و مواد ضدعفونی کننده استفاده کنید
توجه :وقتی از یک ماده ضدعفونی کننده مانند اسید استیک  %30یا محلول هیپوکلریت  %4تا  %6استفاده
می کنید ،حین حمل آنها جوانب احتیاط را رعایت نمایید.
توجه :باقی ماندن محلول اسیدی یا ضد عفونی کننده درون الین ها ممکن است موجب صدمه به بیمار شود.
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توجه :برای دیالیز با بیکربنات مطمئن شوید که رسوب زدایی به صورت دوره ای انجام میشود ( حداقل
هفته ای یکبار ) باقیماندن بیکربنات ممکن است موجب خرابی دستگاه شود.
 2.2.16.2روش های آبکشی بعد از دیالیز
 .1کوپلرهای صافی دیالیز را به کانکتورهای روی دستگاه متصل کنید.
 .2لوله های مکش محلول را نیز در پورت های مربوطه وارد نمایید .

 .3گزینه ی ]  [ Rinseرا فشرده تا سیستم وارد مد آبکشی شود .دستگاه به صورت اتوماتیک وارد
شستشوی مشخص شده طبق برنامه هفتگی میشود .
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 .4نوع شستشو را انتخاب کنید.
توجه :با فشردن هر یک از گزینه های ]  [ Disinfection ] , [ Decal / Disinfیا
]  [ Decalcificationو یا ]  [ Hot Rinseشما وارد حالت انتخابی مورد نظر خواهید شد.
توجه  :قبل از اتمام مرحله ی  Water Rinse 1مد مورد نظر را انتخاب کنید.

 .5با فشردن گزینهی ]  [ Rinse Setمیتوانید مدت زمان هر مرحله از آبکشی را مشخص نمایید.
توجه :در هر مرحله از شستشو ،محدوده زمانی که قبال تنظیم شده است نمایش داده میشود .برای تنظیم
مجدد زمان میتوان تغییرات الزم را اعمال کرد.
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 .6پس از شستشو با آب یا مواد شیمیایی ،دستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد به شرط آن که
قبال این قابلیت فعال شده باشد.
 .7در صورتی که این قابلیت در حالت غیر فعال باشد ،پس از شستشو کاربر می بایست از منوی دستگاه
به صورت دستی اقدام به خاموش کردن دستگاه نماید.
 2.2.17شستشوی هفتگی weekly rinse mode
شستشوی مخصوص برای هر یک از روزهای هفته را ثبت میکند.
میتوانید شستشوی هفتگی را از دستور زیر انتخاب کنید ][ Rinse Set ] – [ Weekly Rinse Mode
سپس برای هر روز ،شستشو را تنظیم کنید.
توجه :یک بار پروسه شستشو برای هر روز تنظیم میشود و در حافظه دستگاه می ماند ،بنابراین در صورت
نیاز آن را تغییر دهید.
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 2.2.18اتمام کار
 .1برای خاموش کردن دستگاه کافی است کلید پاور دستگاه را در حالت  OFFقرار دهید.
 .2در صورتی که کاربر تمایل دارد از قابلیت شستشوی مقدماتی خودکار قبل از شروع کار دیالیز استفاده
می بایست از طریق منو ( نه با استفاده از کلید  On/Offپشت دستگاه ) دستگاه را خاموش کند.
 2.2.19شستشوی مقدماتی یا Pre-Rinse
این دستگاه با داشتن قابلیت شستشوی مقدماتی خودکار به کاربر این امکان را می دهد تا در روزهایی
مشخص از هفته به صورت خودکار قبل از شروع دیالیز مسیرهای عبور محلول را بشوید .با اتمام مرحله ی
شستشوی مقدماتی پیام "  " Pre-rinse Completeروی صفحه نمایش ظاهر میشود و دستگاه آماده
به کار می باشد.
برای انتخاب این قابلیت مسیر زیر را دنبال کنید.
] [ Rinse Screen ] - [ Rinse Set ] - [ Pre-Rinse
و برای هر روز از هفته ،زمان شروع شستشوی مقدماتی دستگاه و این که قابلیت شستشوی مقدماتی فعال یا
غیر فعال باشد را انتخاب نمایید.
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از مسیر  [ Rinse Screen ] - [ Rinse Set ] - [ Rinse Time ] :کاربر میتواند زمان شستشوی
مقدماتی را که در صفحه دوم نمایش داده میشود تنظیم کند.

توجه :حالت  Pre-Rinseتنها زمانی که دستگاه خاموش است فعال میشود.
آنچه قبل از شروع  Pre-Rinseباید انجام شود:
 کوپلر ها باید در جای خود قرار داده شده باشند.
 کانکتور های مکش محلول اسیدی غلیظ  /استات و لوله ی مکش محلول بیکربنات در پورت های
تعیین شده قرار داشته باشند.
 دکمه پشت دستگاه در وضعیت روشن باشد.
زمانی که شستشوی مقدماتی به پایان می رسد ،برای شروع انجام دیالیز بعدی کافی است گزینه ][ Set Up
فشرده شود و یا از طریق منو اقدام به خاموش نمودن دستگاه نمایید و سپس مجددا دستگاه را روشن کنید.
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 .2.3دیگرعملکردها
 2.3.1دیالیز خشک
روشی است که در آن محلول رسانی به صافی دیالیز انجام نمیگردد و تنها آبگیری انجام شود.
هشدار !
قبل از اتصال الین خون به بیمار مطمئن شوید ،برای جلوگیری از بروز مواردی مثل لیز گلبولی ،وارد شدن
هوا به الین خون و یا دیگر حوادث مشابه و برای هواگیری صافی دیالیز از خود محلول دیالیز استفاده شود.
( حتی در مواردی که دیالیز خشک مد نظر است) .
توجه :بعد از انتخاب دیالیز خشک از به نمایش در آمدن گزینه  ( Isolated UFدیالیز خشک ) روی صفحه
نمایش مطمئن شوید.
 2.3.1.1روش انتخاب دیالیز خشک
 .1گزینه [  ] Iso.را به مدت یک ثانیه فشار داده و نگه دارید.
 .2پس از چند ثانیه فرآیند در حال انجام روی صفحه نمایش از  Dialysisبه  Isolated Ufتغییر می یابد
وکار دیالیز خشک شروع میشود.
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 2.3.2دیالیز تک سوزنه
 در این نوع دیالیز مکش و بازگشت خون تنها از یک سوزن انجام میشود.
 هنگامی که کلمپ بسته است ،پمپ خون شروع به مکش خون از بدن بیمار میکند این کار تا زمانی
ادامه پیدا خواهد کرد که فشار خون داخل الین خون به فشار تعریف شده ی باالیی مجاز تک سوزنه
برسد ،در این زمان پمپ خون متوقف شده ،کلمپ باز میشود و خون تصفیه شده به بدن بیمار
برگشت داده میشود .به همین ترتیب زمانی که فشار خون به حد مجاز فشار پایینی تعیین شده تک
سوزنه برسد ،مجددا پمپ شروع به مکش خون از بدن بیمار میکند .این کار تا پایان دیالیز مرتباً
انجام میشود.
 عملکرد تک سوزنه در مرحله  Preparationقابل انتخاب است و زمانی که فرآیند دیالیز آغاز شود
کاربر دیگر قادر به انتخاب این نوع دیالیز نخواهد بود.
 2.3.2.1روش انتخاب این نوع عملکرد
 .1محدوده باالیی و پایینی فشار در دیالیز تک سوزنه را تنظیم کنید.
 .2آالرم مکش و بازگشت خون در دیالیز تک سوزنه را مشخص کنید.
 .3از مسیر زیر حالت دیالیز تک سوزنه را در حالت  ONقرار دهید.
] [ Set ] - [ Single Needle ] - [ S/N Function
 .4در این مرحله الین خون می بایست به بیمار متصل شود.
 .5سپس فرآیند معمول دیالیز ( دوسوزن ) را دنبال کنید .مطمئن شویدکه  UF Goalو  UF Rateو
زمان باقیمانده تنظیم شده است و سپس دکمه  Startرا انتخاب کنید تا فرآیند دیالیز شروع شود.
توجه :در حالت تک سوزنه ،پمپ سرنگ بعد از آنکه پمپ خون برای بازگشت خون متوقف میشود نیز به
عملکرد خود ادامه می دهد.
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 2.3.3مانومتر فشارخون ( به درخواست مشتری )
 این قابلیت فشار خون و ضربان قلب بیمار را اندازه گیری میکند و نتایج را به صورت نمودار و عدد
روی صفحه به نمایش در می آورد .با استفاده از مانومتر میتوان فشار خون بیمار را یا به صورت
دستی یا به صورت خودکار ( در بازه های زمانی از قبل تعیین شده ) اندازه گیری کرد.
 اگر فشار سیستولیک از حد تنظیم شده آن تجاوز کند آالرم به صدا درخواهد آمد.
روش اندازه گیری فشار خون به شرح زیر است:
گزینه  BPMرا روی صفحه نمایش فشار دهید تا اندازه گیری فشار خون شروع و هم زمان با آن نموداری
روی صفحه به نمایش در بیاید .هنگامی که کار اندازه گیری فشار خون به پایان می رسد نتیجه آن به صورت
عدد ظاهر میشود.

سیستم قادر به ذخیره سازی  60مرتبه اندازه گیری فشار خون می باشد و نتایج آنها را به صورت گراف نشان
می دهد به شرط آنکه این اندازه گیری در حین انجام عمل دیالیز باشد  ( .در غیر اینصورت وقتی فشار خون
قبل از دیالیز اندازه گیری شود فقط آخرین اندازه گیری به حافظه دستگاه سپرده خواهد شد).
مسیر ]  [ Menu ] – [ Graph ] – [ BPMرا انتخاب کنید تا نمودار اندازه گیری فشار خون نمایان شود
با استفاده از فلش خط مکان نما را به محل مورد نظر روی نمودار حرکت دهید تا بتوانید فشار اندازه گیری
شده را در آن نقطه از زمان مشاهده کنید.
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مسیر ]  [ Menu ] – [ Set ] – [ Blood Pressure ] – [ BPM Intervalرا انتخاب کنید تا اندازه
گیری فشار خون به صورت خودکار در فواصل زمانی مختلف از شروع تا پایان دیالیز انجام شود.
اگر اختاللی در اندازه گیری فشار خون به وجود آید سیستم به صورت خودکار اندازه گیری جدید را آغاز
خواهد کرد.
اگر فشار سیستولیک از حد باال یا پایین خود تجاوز کند آالرم به صدا در خواهد آمد.
احتیاط !
در صورتی که از مانومتر اندازه گیری فشار خون استفاده می کنید ( در صورت درخواست کاربر این وسیله
روی دستگاه نصب میشود ) توصیه های زیر را جدی بگیرید:
 از قرار دادن کاف روی همان بازویی که سوزن های دیالیز وارد آن شده اند خودداری نمایید چرا که
ممکن است برای بیمار خطر آفرین باشد.
 در صورتی که کاربر نتواند فشار خون بیمار را به درستی اندازه گیری کند و یا اعداد بهدست آمده در
اندازه گیری های مختلف با هم مغایرت داشته باشند ،ابتدا وضعیت بیمار را چک کنید ،چرا که ممکن
است فشار بیمار از محدوده فشار مجاز تعریف شده تجاوز کرده باشد و یا اینکه مشکلی مثل خم
شدگی یا گرفتگی در کاف وجود داشته باشد.
 2.3.4پروفایل
همانطور که می دانیم هر سه آیتم مد درمانی  ،نرخ آبگیری و غلظت محلول سدیم ،به صورت پیش فرض در
کارخانه برای دستگاه تعریف شده اند ،لذا هنگامی که یکی از این ویژگی ها مورد استفاده قرار می گیرد دستگاه
خود به صورت خودکار هر یک از سه آیتم باال را تغییر خواهد داد.


در هرنوع پروفایل ،زمان کل آبگیری به ده بخش تقسیم میشود ،برای هر بخش ،کاربر میتواند
متناسب با پروفایل انتخابی حالت دیالیز یعنی همودیالیز )  ( HDو یا دیالیز خشک )  ،( Iso.نرخ
آبگیری و غلظت سدیم را در محلول دیالیز تغییر دهد.
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متناسب با پروفایل انتخابی کاربر :مد دیالیزی ،نرخ آبگیری و میزان غلظت سدیم در محلول دیالیز
به طور خودکار تغییر میکند.

 هشت الگوی پروفایلی ثابت و هشت الگوی قابل تغییر وجود دارد.
 کاربر میتواند تمام تنظیمات هشت الگوی قابل تغییر را به طور دلخواه تغییر داده و آنها را ذخیره
کند تا در دیالیزهای بعدی از آنها استفاده کند.
 در صورتی که تنها  30دقیقه تا اتمام زمان کل دیالیز مانده باشد و یا میزان نرخ آبگیری خارج از عرف
آن باشد ،سیستم از ثبت این تغییرات در پروفایل انتخابی جلوگیری میکند.
 2.3.4.1انتخاب پروفایل
 .1ابتدا گزینه ]  [ Menuرا فشار داده و سپس گزینه ]  [ Profileرا انتخاب کنید ،با این کار صفحهی
]  [ Pattern Selectionباز خواهد شد.
 .2حال میتوانید از این صفحه پروفایل مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 .3در هریک از ده بخش مزبور کاربر میتواند مد درمانی ،نرخ آبگیری و غلظت سدیم در محلول دیالیز
را به دلخواه تغییر دهد.
 .4در صورت نیاز الگویی را که در آن تغییرات الزم را اعمال کرده اید ،ذخیره کنید.
 .5برای فعال سازی پروفایل مزبور گزینه ]  [ Setرا فشار دهید.
 .6درصورتی که کاربر بخواهد پروفایل مزبور را لغو کند ،می بایست گزینه ]  [ Cancelرا فشرده و نگه
دارد تا آن پروفایل لغو شود.
 .7در صورتی که کاربر با پروفایل مزبور شروع به انجام دیالیز کرده باشد و بخواهد در نرخ جریان
آبگیری ،میزان کل آبگیری و میزان کل زمان آبگیری تغییراتی به وجود آورد ،در این حالت نیز آن
پروفایل لغو خواهد شد.
 2.3.4.2انتخاب الگوها
الگوهای مختلفی از پروفایل در دسترس کاربر است .الگوهای ثابت و غیرقابل تغییر با اعداد  1تا 8
شماره گذاری شده اند و الگوهای قابل تغییر با حروف الفبای انگلیسی  Aتا  Hنام گذاری شده اند ،لذا کاربر
تنها قادر به اعمال تغییرات قابل ذخیره در پروفایل های  Aتا  Hمی باشد و یا میتواند پروفایل جدیدی را
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بسازد و در پروفایل های  Aتا  Hذخیره کند ،الزم به ذکر است که پروفایل های  1تا  8به صورت کارخانه ای
تعریف شده اند و قابل تغییر نیستند.
 .1متناسب با نوع دیالیزی که میخواهید برای بیمار انجام دهید الگوی آن را انتخاب کنید.
 .2گزینه ]  [ Setرا برای تایید پروفایل انتخابی فشار دهید.

 2.3.4.3تنظیمات یک الگو
 .1در هر یک از  8الگوی موجود دو نمودار  10میله ای وجود دارد که هر یک را میتوان متناسب با
میزان آبگیری تغییر داد ،برای این کار کافی است نمودار میله ای مورد نظر را انتخاب کنید.
 .2با انتخاب هر یک از نمودارهای میله ای ،نمودار مورد نظر به رنگ زرد در خواهد آمد و گزینهی نوع
دیالیز ( یعنی همودیالیز HDو یا دیالیز خشک  ) Iso.و همچنین فلش های تنظیم میزان آبگیری
نیز در سمت راست همان صفحه پدیدار خواهند شد.
 .3با استفاده از گزینه های جهت نما ،میتوان میزان آبگیری مورد نظر را تغییر داد ( .این میزان از %0
تا  %150قابل تنظیم است ) هنگامی که سیستم کار دیالیز را شروع میکند در هر نمودار میله ای
نرخ فلوی آبگیری به نسبت نرخ تنظیم شده مجددا محاسبه میشود.
توجه :اگر مقدار نرخ فلوی آبگیری محاسبه شده کمتر از  0/01لیتر در ساعت باشد ،این بدین معناست که
هیچ آبگیری انجام نخواهد شد.
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توجه :اگر کاربر بخواهد در حین پروسه دیالیز تغییری در نرخ آبگیری هر یک از نمودارهای میله ای به وجود
آورد ،مادامی که این تغییر در حال انجام است پمپ آبگیری (  ) UF Pumpاز کار باز می ایستد.

 .4برای تنظیم نوع دیالیز یعنی دیالیز خشک و یا همودیالیز به ترتیب میتوانید از گزینه های ] [ Iso.
یا ]  [ HDاستفاده کنید و برای اعمال تغییرات در نرخ آبگیری از گزینه های جهت نما استفاده کنید.
 .5به همین ترتیب نیز برای اعمال تغییرات در الگوهای مربوط به تنظیمات پروفایل میزان غلظت سدیم
نیز اقدام کنید.
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 2.3.4.4چگونگی ذخیره یک الگو
کاربر قادر است الگوهایی پروفایلی را که خود بازنویسی کرده است در روی سیستم ذخیره کند .طریقه ذخیره
آنها بدین شکل است:
 .1بعد از ایجاد الگوی متناسب با هدف درمانی ( نوع دیالیز )  ،گزینه ]  [ Saveرا فشرده و یکی از
پروفایلهای  Aتا  Hرا برای ذخیره انتخاب کنید.
 .2سپس با فشردن مجدد گزینه ]  [ Saveالگوی شما ذخیره میشود.

 2.3.4.5طریقه فعال سازی یک پروفایل
بعد از اعمال تغییرات الزم بر روی یک الگو و ذخیره آن در یکی از  8پروفایل پیشنهادی (  ،) A-Hکاربر
میبایست برای فعال سازی و به کارگیری الگوی پروفایلی مورد نظر گزینه ]  [ Setرا فشار دهد تا آن پروفایل
فعال شود ،در غیر اینصورت پروفایل مزبور تنها روی سیستم ذخیره شده و دیالیز طبق آن انجام نخواهد شد.
توجه :پروفایل زمانی فعال میشود که گزینه ]  [ Setرا فشار دهید.
بعد از ثبت یک پروفایل در سیستم عالمتی شبیه به عالمت زیر در کنار  Time Leftپدیدار میشود.
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 2.3.4.6طریقه تغییر یک پروفایل
در این قسمت  ،طریقه اعمال تغییرات درپروفایلی که در حال استفاده می باشد توضیح داده میشود :
 .1ابتدا گزینه ]  [ Menuو سپس گزینه ]  [ Profileرا فشرده تا صفحه پروفایلی که مد نظرتان است
باز شود.
 .2همانطور که در عکس زیر مالحظه می کنید ،تعدادی از نمودارها به رنگ خاکستری در آمده اند که
نشان دهنده آن است که تا به این قسمت دیالیز انجام شده است و کاربر دیگر نمیتواند تغییری در
نمودارهای خاکستری رنگ ایجاد کند.
توجه :اگر کاربر بخواهد در حین پروسه دیالیز در نرخ آبگیری هریک از نمودارهای میله ای تغییری ایجاد
نماید ،مادامی که این تغییر در حال انجام است پمپ آبگیری (  ) UF Pumpاز کار باز می ایستد.
توجه :اگر میزان زمان باقی مانده ،از زمان کل دیالیز یا  Time Leftتنها  30دقیقه مانده باشد ،دیگر کاربر
قادر نخواهد بود تغییری در نرخ آبگیری به وجود آورد.

 .3کاربر میتواند تغییراتی بر روی نمودار میله ای که هم اکنون در حال انجام است به وجود آورد.
 .4بعد از اعمال تغییرات الزم بر روی نمودار میله ای مزبور ،نرخ آبگیری برای نمودارهایی که در سمت
راست نمودار تغییر داده شده قرار دارند ،مجددا محاسبه میشود.
 .5کاربر نمیتواند در نرخ آبگیری نمودارهای میلهای سمت راست پروفایل تغییری ایجاد نماید.
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 2.3.4.7طریقه لغو یک پروفایل
ممکن است کاربر بخواهد پروفایلی را که خود ایجاد کرده و در حال حاضر آن را برای انجام دیالیز بهکار گرفته
است را باطل کند ،برای این کار کافی است گزینه ]  [ Prof. Offرا فشار داده و نگه دارد .از این پس عمل
دیالیز با نرخی که خود دستگاه آن را محاسبه میکند شروع میشود .چگونگی محاسبه نرخ آبگیری به شرح
زیر است:
نرخ آبگیری جدید = میزان زمان باقی مانده ـ میزان حجم باقی مانده آبگیری
میزان حجم باقی مانده آبگیری = میزان حجم آب کل ـ میزان حجم آب گرفته شده

 2.3.4.8فعال کردن پروفایل در هنگام دیالیز
اگر در حین دیالیز کاربر بخواهد پروفایل ایجاد شده توسط خود را برای انجام این دیالیز به کار گیرد ،در این
حالت تعداد نمودار های میله ای باقی مانده با توجه به میزان آبگیری باقی مانده محاسبه میشود ،در نتیجه
میزان آبگیری انجام شده در پروفایل مزبور به نمایش در نمی آید.
توجه :هنگامی که دستگاه در حال انجام دیالیز می باشد کاربر نمیتواند الگوی پروفایلی ایجاد شده توسط
خود را بر روی حافظه دستگاه ذخیره کند.
توجه :اگر از میزان زمان کل آبگیری تنها  30دقیقه باقی مانده باشد ،کاربر قادر نخواهد بود پروفایل ایجاد
شده توسط خود را در انجام ادامه دیالیز اعمال کند.
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توجه :اگر تنها  %10از میزان حجم کل آبگیری باقی مانده باشد ،کاربر قادر نخواهد بود پروفایل ایجاد شده
توسط خود را در انجام ادامه دیالیز اعمال کند.
توجه :در صورتی که نرخ آبگیری در پروفایل ایجاد شده توسط کاربر نرخی خارج از منطق باشد در این حالت
نیز پروفایل مزبور قابل اعمال در انجام دیالیز نمی باشد.

 2.3.4.9چگونگی نمایش یک پروفایل بر روی صفحه اصلی
با دنبال کردن مسیر زیر ،کاربر قادر خواهد بود پروفایل ایجاد شده مورد نظرخود را در خانه اصلی به نمایش
] [ Menu ] – [ Graph ] – [ Profile

درآورد.
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 2.3.5زمان سنج یا Timer
 .1گزینه ]  [ Timerرا فشار دهید تا پنجره تنظیمات تایمر باز شود .
 .2میزان زمان دلخواه را وارد کرده و برای تایید گزینه ]  [ Setرا فشار دهید.
 .3زمان سنج شروع به کاهش میکند و زمان باقی مانده را نمایش می دهد.
 .4هنگامی که زمان پایان یافت ،ملودی پخش شده و آالرم المپ آبی چشمک زن میشود.
 .5برای متوقف کردن ملودی کلید ]  [ Muteرا فشار دهید.

 2.3.6توقف گردش محلول
هنگامی که سیستم در مراحل  Preparationیا  Set up Completedمی باشد میتوان به منظور
صرفه جویی در مصرف محلول دیالیز ،گردش محلول را متوقف کرد.
 .1جهت توقف گردش محلول و در نتیجه صرفه جویی در مصرف محلول دیالیز گزینه ][ Flow Stop
را فشار داده و نگه دارید.
 .2کادری زرد رنگ گزینه مذکور را در بر می گیرد و گردش محلول عمال متوقف میشود.
 .3به منظور شروع مجدد گردش محلول کافی است گزینه ]  [ Flow Stopرا فشار داده و نگه دارید.
 .4بعد از اینکه گردش محلول دیالیز مجددا آغاز شد ،سیستم به حالت  Setupباز خواهد گشت و شروع
به بررسی پارامترهایی از قبیل دمای محلول دیالیز و نرخ فلوی محلول میکند .بعد از اتمام بررسی،
سیستم به حالت  Setup Completedیا  Preparation Completedبر میگردد.
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 2.3.7وضعیت آالرم المپ

 : BLINKآالرم المپ هر  0.5ثانیه روشن و خاموش میشود.
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آالرم ها و نحوه بر طرف کردن آنها

 3آالرم ها و نحوه برطرف کردن آنها
 3.1انواع آالرم ها
آالرم ها به سه دسته تقسیم می شوند که در جدول زیر شرح داده شده است
آالرم
آالرم سیستم
آالرم

هشدار

صدای آالرم

وضعیت آالرم المپ
المپ های قرمز ،زرد ،سبز و آبی روشن

مداوم

میشود

وضعیت
یک خطا غیر قابل رفع اتفاق افتاده
است.

المپ قرمز چشمک زن میشود

موسیقی شماره 1

یک اقدام ضروری باید انجام شود.

المپ زرد روشن میشود یا چشمک زن

موسیقی شماره 2

یک اقدام یا تایید انجام شود.

میشود

موسیقی شماره 3

تایید گردد.

 3.1.1آالرم سیستم
آالرم های سیستمی شامل مشکالت سخت افزاری می شوند که توسط کاربر قابل رفع نیستند .استفاده از
دستگاه را متوقف کنید و با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید ( .مراجعه شود به آالرم های  822الی )827
 3.1.2آالرم ها
هنگامی که یک آالرم رخ می دهد ،صفحه آالرم بر روی صفحه نمایش ،نشان داده میشود که شامل شماره و
شرح آالرم می باشد  .همزمان ملودی آالرم به صدا در می آید و آالرم المپ قرمز چشمک زن میشود  .ممکن
است تا سه آالرم که هر کدام یک عدد سه رقمی هستند بر روی صفحه بر اساس اولویت نمایش داده شود  .با
انتخاب گزینه ]  [ Closeصفحه آالرم بسته میشود .اگر آالرم رفع نشده ای باقی مانده باشد گزینه
]  [ Alarmروی صفحه نمایش ،نشان داده میشود ،با انتخاب این گزینه صفحه آالرم ها مجددا باز میشود.
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 3.3هشدار
هنگامی که یک هشدار اتفاق رخ می دهد ،صفحه هشدار بر روی صفحه نمایش نشان داده میشود که شامل
شماره و شرح هشدار می باشد  .برای بستن صفحه گزینه ]  [ Confirmرا انتخاب نمایید .
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 3.2نحوه بر طرف کردن آالرم ها
 3.2.1آالرم های قابل رفع به صورت خودکار
این آالرم ها به صورت خودکار بر طرف می گردند .این آالرم ها هنگامی که علت به وجود آورنده رفع
میشود یا به مقادیر طبیعی بر میگردد ،بر طرف می شوند.
 .1برای قطع کردن صدای آالرم گزینه ]  [ Muteرا انتخاب نمایید.
 .2علت به وجود آورنده آالرم را برطرف نمایید.
 .3دستگاه وقتی به وضعیت طبیعی بر میگردد که علت به وجود آورنده آالرم بر طرف شده باشد یا
مقادیری که منجر به آالرم شده اند به حالت طبیعی برگردند .
 3.2.2آالرم های قابل رفع توسط کاربر
این آالرم ها با فشردن گزینه ]  [ Resetبر طرف می گردند
 .1برای قطع کردن صدای آالرم گزینه ]  [ Muteرا انتخاب نمایید.
 .2علت به وجود آورنده آالرم را بر طرف نمایید.
 .3گزینه ]  [ Resetرا در صفحه آالرم فشار دهید .آالرم بر طرف میشود و دستگاه به وضعیت طبیعی
بر میگردد.
توجه :ملودی آالرم  2دقیقه بعد از قطع کردن صدای آالرم مجددا به صدا در می آید.
 3.2.3آالرم های غیر قابل رفع
این آالرم ها زمانی اتفاق می افتند که یک شرایط بحرانی به وجود آمده باشد .
 .1برای قطع کردن صدای آالرم گزینه ]  [ Muteرا انتخاب نمایید.
 .2استفاده از دستگاه را متوقف نمایید و با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
توجه  :ملودی آالرم  2دقیقه بعد از قطع کردن صدای آالرم مجددا به صدا در میآید .
 3.2.4هشدارها
 .1برای قطع کردن صدای هشدار گزینه ]  [ Muteرا انتخاب نمایید.
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 .2علت به وجود آورنده هشدار را بر طرف نمایید.
 .3گزینه ]  [ Confirmرا در صفحه هشدار فشار دهید .هشدار بر طرف میشود و دستگاه به وضعیت
طبیعی بر میگردد.
توجه :ملودی هشدار  2دقیقه بعد از قطع کردن صدای هشدار مجددا به صدا در می آید.
 3.3جدول آالرم ها
صفحات بعد لیست آالرم هایی که ممکن است رخ دهد را به همراه شرح آنها نمایش می دهد .
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آالرم

عملکرد

علت آالرم

 .1وجود لخته و گرفتگی را در صافی و ایزوالتور بررسی نمایید.
آالرم حد باالی TMP

 .2میزان  Kufصافی و  UFرا بررسی نمایید ،در صورت لزوم حد باالی آالرم TMP
را افزایش یا میزان  UFرا کاهش دهید.

 011فشار  TMPبه حد باالی تعیین شده
 .3گزینه  Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
رسیده است.
 .4اگر  TMPغیر طبیعی است با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1میزان  Kufصافی و  UFرا بررسی نمایید ،در صورت لزوم حد پایین آالرم TMP
آالرم حد پایینTMP

را کاهش یا میزان  UFرا افزایش دهید.

 012فشار  TMPبه حد پایین تعیین شده  .2مکش خون در مسیر شریانی را بررسی نمایید.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
رسیده است.
 .4اگر  TMPغیر طبیعی است با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1الین وریدی و مسیر های دسترسی را بررسی نمایید.
آالرم حد باالی فشار وردیدی
 031فشار وریدی به حد باالی تعریف شده
رسیده است.

 .2وجود لخته و گرفتگی را در ایزوالتور بررسی نمایید.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید و فشار وریدی را کنترل نمایید ،اگر محدوده
آالرم کم است آن را افزایش دهید.
 .4محدوده آالرم فشار وریدی حتی بعد از تعیین خودکار محدوده توسط دستگاه،
قابل تغییر می باشد.
 .1الین وریدی و مسیر های دسترسی را بررسی نمایید

آالرم حد پایین فشار وریدی

 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید و فشار وریدی را کنترل نمایید ،اگر محدوده
آالرم کم است آن را افزایش دهید.

 032فشار وریدی به حد پایین تعریف شده
 .3محدوده آالرم فشار وریدی حتی بعد از تعیین خودکار محدوده توسط دستگاه،
رسیده است.
قابل تغییر می باشد.
آالرم حد باالی فشار وریدی.
 033فشار وردیدی به حداکثر مجاز رسیده
است.

 .1الین وریدی و مسیر های دسترسی را بررسی نمایید.
 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
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آالرم

علت آالرم
آالرم حد پایین فشار وریدی

034

عملکرد
 .1الین وریدی و مسیر های دسترسی را بررسی نمایید.

فشار وریدی به حداقل مجاز دستگاه  .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد ( .بعد از  Resetکردن
رسیده است.

آالرم برای  10ثانیه غیر فعال میشود )
 .1ایزوالتور را جهت ورود خون یا محلول کنترل و در صورت نیاز تعویض نمایید.

فشار وریدی نوسان ندارد
 035فشار وریدی ثابت است.

 .2الین وریدی و مسیر های دسترسی را کنترل نمایید.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم بر طرف گردد.
 .4کنترل نمایید که سطح چمبر وریدی با عملکرد پمپ خون تغییر کند.

آالرم حد باالی فشار شریانی
051

فشار شریانی به حد باالی تعریف
شده رسیده است.

آالرم حد پایینی فشار شریانی
052

فشار شریانی به حد پایین تعریف
شده رسیده است.
حد باالی آالرم فشار شریانی

053

فشار شریانی به حداکثر فشار مجاز
رسیده است.
آالرم حد پایین فشار شریانی

054

 .1الین شریانی و صافی را کنترل نمایید.
 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم بر طرف گردد.
 .3محدوده آالرم فشار شریانی حتی بعد از تعیین خودکار محدوده توسط دستگاه،
قابل تغییر می باشد.
 .1الین شریانی ،اتصاالت و مسیر دسترسی را کنترل نمایید.
 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم بر طرف گردد.
 .3محدوده آالرم فشار شریانی حتی بعد از تعیین خودکار محدوده توسط دستگاه،
قابل تغییر می باشد.
 .1الین شریانی و صافی دیالیز را بررسی نمایید.
 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.

 .1الین شریانی ،اتصاالت و مسیر های دسترسی را کنترل نمایید.

فشار شریانی به حداقل مجاز رسیده  .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد ( .بعد از  Resetکردن
است.

آالرم برای  10ثانیه غیر فعال میشود )
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آالرم

عملکرد

علت آالرم

 .1ایزوالتور را جهت ورود خون یا محلول کنترل و در صورت نیاز تعویض نمایید.
فشار شریانی نوسان ندارد
 055فشار شریانی ثابت است.

 .2الین شریانی و مسیر های دسترسی را کنترل نمایید.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم بر طرف گردد.
 .4کنترل نمایید که سطح چمبر شریانی با عملکرد پمپ خون تغییر کند.
 .1در هنگام پرایم صافی ،ممکن است گرفتگی مسیر مانع از تخلیه سرم شده باشد.

آالرم حد باالی فشار محلول دیالیز
071

فشار محلول دیالیز به حداکثر فشار
مجاز رسیده است.

 .2در صورتی که فشار وریدی بیمار بیش از مقدار مجاز افزایش یافته است نرخ
جریان خون را کاهش دهید یا دسترسی خون را بهبود دهید.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .4اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم حد پایین فشار محلول دیالیز
072

073

074

 .1الین های صافی را جهت گرفتگی بررسی نمایید.

فشار محلول به حداقل فشار مجاز  .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
رسیده است.

 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم حد باالی فشار محلول دیالیز

 .1الین های صافی را جهت گرفتگی بررسی نمایید.

فشار محلول دیالیز به حداکثر فشار  .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد .
مجاز در حین شستشو رسیده است.

 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم حد پایین فشار محلول دیالیز

 .1الین های صافی را جهت گرفتگی بررسی نمایید.

فشار محلول دیالیز به حداقل فشار  .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
مجاز در حین شستشو رسیده است.

آالرم نوسان فشار در مسیر بسته
 075عدم توانایی در کنترل فشار

 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .2در صورت تکرار یک شستشو با آب داغ انجام دهید.
 .3در صورت عدم رفع مشکل با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
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آالرم

عملکرد

علت آالرم

 .1الین متصل به ایزوالتور وریدی را کنترل نمایید که مسدود نباشد.
 .2کنترل نمایید که ایزوالتور وریدی متصل بوده و هیچ مشکلی ندارد.
 .3الین های خون را کنترل نمایید.
آالرم عدم توانایی در کنترل فشار  .4این آالرم ممکن است در مواردی که صافی در ارتفاعی باالتر از محل خود قرار
 076محلول دیالیز

دارد ،رخ دهد  .صافی را در ارتفاعی هم سطح پمپ خون نصب نمایید.
.5

گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.

 .6اگر هیچ مشکلی یافت نشد و همچنان آالرم تکرار گردید با پرسنل فنی شرکت
تدا تماس بگیرید.
آالرم نوسان فشار در مسیر بسته
077

 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد .

عدم توانایی در کنترل فشار در مرحله  .2در صورت تکرار یک شستشو با آب داغ انجام دهید.
دیالیز
آالرم نوسان فشار در مسیر بسته

 078عدم توانایی در کنترل فشار

نشتی در مسیر حلقه بسته
 122دستگاه نمیتواند به دیالیز ادامه دهد
نشتی در مسیر حلقه بسته
 123دستگاه نمیتواند به دیالیز ادامه دهد

 .3در صورت عدم رفع مشکل با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد .
 .2در صورت تکرار یک شستشوی با آب داغ انجام دهید.
 .3در صورت عدم رفع مشکل با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

 .1با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

 .1با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم باز بودن شیر کنترل کننده  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد .
 142جریان محلول دیالیز

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم بسته بودن شیر کنترل کننده  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد .
 143جریان محلول دیالیز

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
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آالرم

عملکرد

علت آالرم

آالرم بسته شدن مسیر توسط شیر  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 144کنترل کننده جریان محلول دیالیز

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1شیلنگ آب ورودی را کنترل نمایید که مسدود یا تا خورده نباشد.
 .2شیر آب ورودی را در صورت بسته بودن باز نمایید.

161

آالرم کمبود آب ورودی

 .3حجم و فشار خروجی آب  R.O.را کنترل نمایید.
 .4گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .5اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1شیلنگ آب ورودی را کنترل نمایید که مسدود یا تا خورده نباشد.
 .2شیر آب ورودی را در صورت بسته بودن باز نمایید.
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آالرم کمبود آب ورودی

 .3حجم و فشار خروجی آب  R.O.را کنترل نمایید.
 .4گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .5اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1شیلنگ آب ورودی را کنترل نمایید که مسدود یا تا خورده نباشد.
 .2شیر آب ورودی را در صورت بسته بودن باز نمایید.

163

آالرم کمبود آب ورودی

 .3حجم و فشار خروجی آب  R.O.را کنترل نمایید.
 .4گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .5اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1شیلنگ آب ورودی را کنترل نمایید که مسدود یا تا خورده نباشد.
 .2شیر آب ورودی را در صورت بسته بودن باز نمایید.

164

آالرم کمبود آب ورودی

 .3حجم و فشار خروجی آب  R.O.را کنترل نمایید.
 .4گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .5اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
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فصل سوم
آالرم ها و نحوه بر طرف کردن آنها

آالرم

عملکرد

علت آالرم

 .1شیلنگ آب ورودی را کنترل نمایید که مسدود یا تا خورده نباشد.
 .2شیر آب ورودی را در صورت بسته بودن باز نمایید.
165

آالرم کمبود آب ورودی

 .3حجم و فشار خروجی آب  R.O.را کنترل نمایید.
 .4گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .5اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1شیلنگ آب ورودی را کنترل نمایید که مسدود یا تا خورده نباشد.

آالرم کاهش نرخ جریان محلول در
 171شستشوی

 .2شیر آب ورودی را در صورت بسته بودن باز نمایید.
 .3حجم و فشار خروجی آب  R.O.را کنترل نمایید.
 .4گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .5اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1الین گردش محلول دیالیز را جهت وجود گرفتگی کنترل نمایید.

172

آالرم کاهش نرخ جریان محلول

 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم اخالل در عملکرد چمبر متعادل  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 173کننده

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم اخالل در عملکرد چمبر متعادل  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 174کننده ( در حالت شستشو )

181

آالرم وجود نشتی در مسیر Bypass

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1مسیر الین محلول متصل به صافی را جهت یافتن نشتی بررسی نمایید.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم وجود انسداد در مسیر  .1مسیر الین محلول متصل به صافی را جهت یافتن انسداد بررسی نمایید.
Bypass 182

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
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فصل سوم
آالرم ها و نحوه بر طرف کردن آنها

آالرم

علت آالرم
آالرم وجود فشار بیش از حد بر روی

 183پمپ گردش محلول

آالرم وجود فشار بیش از حد بر روی
 184پمپ هواگیری محلول

عملکرد
 .1الین های محلول را جهت گرفتگی یا تا خوردگی بررسی نمایید.
 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1الین های محلول را جهت گرفتگی یا تا خوردگی بررسی نمایید.
 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1صبر کنید تا سیستم نرخ جریان محلول را به میزان تعیین شده برساند.

نرخ جریان محلول دیالیز خارج از  .2اگر پس از  5دقیقه نرخ جریان محلول به مقدار تعیین شده نرسد مجددا آالرم
 185میزان تعیین شده ،می باشد

پخش میشود.
 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم حد باالی دمای محلول دیالیز
221

دمای محلول دیالیز به حد باالی
تعریف شده رسیده است

آالرم حد پایین دمای محلول دیالیز
222

دمای محلول دیالیز به حد پایینی
تعریف شده رسیده است

آالرم حد باالی دمای محلول دیالیز
223

دمای محلول دیالیز به حد باال مجاز
رسیده است

 .1دمای آب ورودی را کنترل نمایید که کمتر از  30درجه سانتی گراد باشد.
 .2دمای تنظیم شده و حد باالی آالرم دما را کنترل نمایید.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .4اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1دمای آب ورودی را کنترل نمایید که بیشتر از  5درجه سانتی گراد باشد.
 .2دمای تنظیم شده و حد پایین آالرم دما را کنترل نمایید.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .4اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1دمای آب ورودی را کنترل نمایید که کمتر از  30درجه سانتی گراد باشد.
 .2دمای تنظیم شده و حد باالی آالرم دما را کنترل نمایید.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .4اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
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فصل سوم
آالرم ها و نحوه بر طرف کردن آنها

آالرم

عملکرد

علت آالرم

 .1دمای آب ورودی را کنترل نمایید ،اگر دما پایین باشد زمان می برد تا به مقدار
دمای محلول دیالیز خارج از میزان
 224تعیین شده می باشد

تعیین شده برسد.
 .2صبر کنید تا سیستم دمای محلول را به میزان تعیین شده برساند.
 .3اگر پس از  5دقیقه دما به مقدار تعیین شده نرسد مجددا آالرم پخش میشود.
 .4در صورت تکرار با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

225

آالرم اتصال کوتاه شدن قطعه

 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد .

Control Thermistor

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم اتصال کوتاه شدن قطعه

 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد .

 .2 Compensation Thermistor 226اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

227

آالرم اتصال باز شدن قطعه

 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد .

Control Thermistor

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم اتصال باز شدن قطعه

 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد .

 .2 Compensation Thermistor 228اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
آالرم

مشکل

در

قطعات

Monitor or Compensat. 229
Thermistor
آالرم اتصال کوتاه شدن قطعه
Monitor Thermistor 231
آالرم اتصال باز شدن قطعه
Monitor Thermistor 232

 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد .
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد .
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد .
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم گرم شدن بیش از حد سطح  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد .
 235هیتر

 .2اگر آالرم بر طرف نشد یا آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
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فصل سوم
آالرم ها و نحوه بر طرف کردن آنها

آالرم

عملکرد

علت آالرم

 .1کنترل نمایید پورت قرمز داخل محلول غلیظ اسیدی قرار داشته باشد.
آالرم حد باالی کانداکت محلول  .2کنترل نمایید پودر بیکربنات در جای خود قرار داشته باشد.
 301دیالیز

 .3کمی صبر کنید در صورت عدم رفع مشکل با پرسنل فنی شرکت تدا تماس
بگیرید.
 .1کنترل نمایید پورت قرمز داخل محلول غلیظ اسیدی قرار داشته باشد.

آالرم حد پایین کانداکت محلول  .2کنترل نمایید پودر بیکربنات در جای خود قرار داشته باشد.
 302دیالیز

 .3کمی صبر کنید در صورت عدم رفع مشکل با پرسنل فنی شرکت تدا تماس
بگیرید.
 .1کنترل نمایید پورت قرمز داخل محلول غلیظ اسیدی قرار داشته باشد.

آالرم عبور کانداکت از حداکثر میزان  .2کنترل نمایید پودر بیکربنات در جای خود قرار داشته باشد.
 303مجاز

 .3کمی صبر کنید در صورت عدم رفع مشکل با پرسنل فنی شرکت تدا تماس
بگیرید.
 .1کنترل نمایید پورت قرمز داخل محلول غلیظ اسیدی قرار داشته باشد.

آالرم عبور کانداکت از حداقل میزان  .2کنترل نمایید پودر بیکربنات در جای خود قرار داشته باشد.
 304مجاز

 .3کمی صبر کنید در صورت عدم رفع مشکل با پرسنل فنی شرکت تدا تماس
بگیرید.
 .1کنترل نمایید پورت قرمز داخل محلول غلیظ اسیدی قرار داشته باشد.

کانداکت دستگاه به میزان تعیین  .2کنترل نمایید پودر بیکربنات در جای خود قرار داشته باشد.
 305شده نرسیده است

 .3اگر پس از  5دقیقه دما به حد تعیین شده نرسد مجددا هشدار پخش میشود.
 .4اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1کنترل نمایید که پودر بیکربنات در جای خود قرار داشته و تمام نشده باشد.

306

آالرم اتمام پودر بیکربنات

 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
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فصل سوم
آالرم ها و نحوه بر طرف کردن آنها

آالرم

عملکرد

علت آالرم

 .1کنترل نمایید مخزن محلول ضدعفونی یا رسوب زدایی خالی نباشد.
 .2کنترل نمایید لوله داخل مخزن ضدعفونی یا رسوب زدایی در جای خود باشد.
آالرم اتمام محلول شستشوی
307

ضدعفونی یا رسوب زدایی

 .3کنترل نمایید پیچ مربوط به محل نصب پودر ،به درستی در جای خود قرار
داشته باشد.
 .4هرگز در هنگام شستشو پودر را بر روی کارتریج قرار ندهید.
 .5گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد .
 .6اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

308

آالرم کانداکتیوتی لغو شده است

 .1استفاده از سیستم را متوقف و با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم کثیف بودن سنسور تشخیص  .1شستشو با محلول ضدعفونی را انجام دهید.
 351نشتی خون

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم وجود مشکل در مدار سنسور  .1شستشو با محلول ضدعفونی را انجام دهید.
 352تشخیص نشتی خون

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1کنترل نمایید که نشتی خون وجود نداشته باشد.
 .2اگر نشتی خون وجود دارد ،گزینه ]  [ Blood Returnرا انتخاب کرده و آالرم
را ]  [ Resetنمایید ،حال صافی را تعویض کنید.

353

آالرم وجود نشتی خون

 .3اگر نشتی خون وجود ندارد کوپلر قرمز را کنترل نمایید که هوا به همراه محلول
دیالیز وارد دستگاه نشود.
 .4اگر نشتی خون یا هوا وجود ندارد گزینه ]  [ Resetرا انتخاب نمایید.
 .5اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1قبل از باز کردن کلمپ فشار الین خون را کنترل نمایید.
 .2گزینه ]  [ Muteرا انتخاب کرده سپس با باز کردن کلمپ هوا گیری ،نمایید.

381

آالرم وجود هوا در الین وریدی

 .3اگر هوایی در الین وریدی وجود ندارد ،کنترل نمایید که الین وریدی درست
نصب شده باشد.
 .4گزینه  Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
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آالرم ها و نحوه بر طرف کردن آنها

آالرم

عملکرد

علت آالرم

 .1گزینه ]  [ Muteرا انتخاب کرده سپس با باز کردن کلمپ ،هوا گیری نمایید.
آالرم وجود هوا در الین وریدی
382

( در حالت شستشو )

 .2اگر هوایی در الین وریدی وجود ندارد ،کنترل نمایید که الین وریدی درست
نصب شده باشد.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .1قبل از باز کردن کلمپ فشار الین خون را کنترل نمایید.
 .2گزینه ]  [ Muteرا انتخاب کرده سپس با باز کردن کلمپ ،هوا گیری نمایید.

383

آالرم وجود کف در الین وریدی

 .3اگر هوایی در الین وریدی وجود ندارد ،کنترل نمایید که الین وریدی درست
نصب شده باشد.
 .4گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .1گزینه ]  [ Muteرا انتخاب کرده سپس با باز کردن کلمپ ،هوا گیری نمایید.

آالرم وجود کف در الین وریدی
 ( 384در حالت شستشو )

 .2اگر هوایی در الین وریدی وجود ندارد ،کنترل نمایید که الین وریدی درست
نصب شده باشد.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.

آالرم وجود مشکل در مدار سنسور  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 385تشخیص هوا

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم وجود مشکل در مدار سنسور  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 386تشخیص هوا ( در حالت شستشو )

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1هوای موجود در الین شریانی را برطرف نمایید.

391

آالرم وجود هوا در الین شریانی

 .2اگر هوایی در الین شریانی وجود ندارد ،کنترل نمایید که سنسور هوا درست
نصب شده باشد.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
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آالرم

عملکرد

علت آالرم

 .1هوای موجود در الین شریانی را برطرف نمایید.
آالرم وجود هوا در الین شریانی
392

( در حالت شستشو )

 .2اگر هوایی در الین شریانی وجود ندارد ،کنترل نمایید که سنسور هوا درست
نصب شده باشد.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .1هوای موجود در الین شریانی را برطرف نمایید.

آالرم وجود کف در الین شریانی
393

 .2اگر هوایی در الین شریانی وجود ندارد ،کنترل نمایید که سنسور هوا درست
نصب شده باشد.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .1هوای موجود در الین شریانی را برطرف نمایید.

آالرم وجود کف در الین شریانی
 ( 394در حالت شستشو )

 .2اگر هوایی در الین شریانی وجود ندارد ،کنترل نمایید که سنسور هوا درست
نصب شده باشد.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.

آالرم وجود مشکل در مدار سنسور  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 395تشخیص هوا

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم وجود مشکل در مدار سنسور  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 396تشخیص هوا ( در حالت شستشو )
آالرم وجود هوا در سنسور هوای
 401اضافی

آالرم وجود هوا در سنسور هوای
 402اضافی ( در حالت شستشو )

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1هوای موجود در الین را برطرف نمایید.
 .2اگر هوایی وجود ندارد ،کنترل نمایید که سنسور هوا درست نصب شده باشد.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .1هوای موجود در الین را برطرف نمایید.
 .2اگر هوایی وجود ندارد ،کنترل نمایید که سنسور هوا درست نصب شده باشد.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
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آالرم

علت آالرم
آالرم وجود کف در سنسور هوای

 403اضافی

آالرم وجود کف در سنسور هوای
 404اضافی ( در حالت شستشو )

آالرم وجود مشکل در مدار سنسور
 405تشخیص هوا ( سنسور هوای اضافی)
آالرم وجود مشکل در مدار سنسور
406

تشخیص هوا ( سنسور هوای اضافی)
(در حالت شستشو)
آالرم فعال بودن دکمه آزاد کردن

 421کلمپ

عملکرد
 .1هوای موجود در الین را برطرف نمایید.
 .2اگر هوایی وجود ندارد ،کنترل نمایید که سنسور هوا درست نصب شده باشد.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .1هوای موجود در الین را برطرف نمایید.
 .2اگر هوایی وجود ندارد ،کنترل نمایید که سنسور هوا درست نصب شده باشد.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

 .1دکمه آزاد کردن کلمپ را بررسی نمایید.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1وضعیت باز یا بسته بودن کلمپ را بررسی نمایید.

422

آالرم اختالل در عملکرد کلمپ

 .2در صورت امکان کلمپ را بوسیله دکمه آن باز و بسته نمایید.
 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1وضعیت باز یا بسته بودن کلمپ را بررسی نمایید.

423

آالرم بسته بودن کلمپ

 .2در صورت امکان کلمپ را بوسیله دکمه آن باز و بسته نمایید.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .4اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
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آالرم

عملکرد

علت آالرم

 .1وضعیت باز یا بسته بودن کلمپ را بررسی نمایید.
آالرم بسته بودن کلمپ
 ( 424در حالت شستشو )

 .2در صورت امکان کلمپ را بوسیله دکمه آن باز و بسته نمایید.
 .3گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .4اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم متوقف ماندن پمپ خون برای
 441بیش از  2دقیقه
آالرم وجود فشار بیش از حد بر روی
 443پمپ خون

444

آالرم چرخش معکوس پمپ خون

آالرم وجود فشار بیش از حد بر روی
 446پمپ خون ( در حالت شستشو )
آالرم چرخش معکوس پمپ خون
 ( 447در حالت شستشو )

 .1پمپ خون را روشن نمایید.
 .1کنترل نمایید که سگمنت ست خون درست نصب شده باشد.
 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1کنترل نمایید که سگمنت ست خون درست نصب شده باشد.
 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم وجود مشکل در چرخش پمپ  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 448خون

آالرم وجود مشکل در چرخش پمپ
 449خون

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1کنترل نمایید که سگمنت ست خون درست نصب شده باشد.
 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
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آالرم وجود مشکل در چرخش پمپ  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 451خون ( در حالت شستشو )
آالرم وجود مشکل در چرخش پمپ
 452خون ( در حالت شستشو )

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1کنترل نمایید که سگمنت ست خون درست نصب شده باشد.
 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم وجود مشکل سنسور درب پمپ  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 453خون

454

آالرم باز بودن درب پمپ خون

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1درب پمپ خون را ببندید.
 .2اگر آالرم بر طرف نگردید با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم وجود مشکل سنسور درب پمپ  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 455خون ( در حالت شستشو )
آالرم باز بودن درب پمپ خون
 ( 456در حالت شستشو )
آالرم وجود فشار بیش از حد بر روی
 503پمپ خون اضافه

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1درب پمپ خون را ببندید.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1کنترل نمایید که سگمنت ست خون در پمپ اضافه درست نصب شده باشد.
 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم چرخش معکوس پمپ خون  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 504اضافه

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم وجود فشار بیش از حد بر روی  .1کنترل نمایید که سگمنت ست خون در پمپ اضافه درست نصب شده باشد.
506

پمپ خون اضافه

 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.

( در حالت شستشو )

 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
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آالرم چرخش معکوس پمپ خون  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 507اضافه

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم وجود مشکل در چرخش پمپ  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 508خون اضافه
آالرم وجود مشکل در چرخش پمپ
 509خون اضافه

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1کنترل نمایید که سگمنت ست خون در پمپ اضافه درست نصب شده باشد.
 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم وجود مشکل در چرخش پمپ  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 511خون
آالرم وجود مشکل در چرخش پمپ
 512خون ( در حالت شستشو )

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1کنترل نمایید که سگمنت ست خون در پمپ اضافه درست نصب شده باشد.
 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم وجود مشکل سنسور درب پمپ  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 513خون اضافه

514

آالرم باز بودن درب پمپ خون

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1درب پمپ خون را ببندید.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم وجود مشکل سنسور درب پمپ  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 515خون اضافه ( در حالت شستشو )
آالرم باز بودن درب پمپ خون
 ( 516در حالت شستشو )

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1درب پمپ خون را ببندید.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
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آالرم رسیدن پمپ مکش محلول  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 601دیالیز به حد باالی خود

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم رسیدن پمپ مکش محلول  .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 602دیالیز به حد پایین خود
آالرم وجود مشکل در سنسور پمپ
 603مکش محلول
آالرم وجود مشکل سنسور حد پایین
 604پمپ مکش محلول

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

 .1اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1نرخ تزریق پمپ سرنگ را تعیین و سپس پمپ سرنگ را روشن نمایید.

621

آالرم متوقف بودن پمپ سرنگ

 .2در صورتی که نمیخواهید از پمپ سرنگ استفاده کنید ،نرخ تزریق را بر روی
عدد  0/0تنظیم کرده و پمپ سرنگ را روشن نمایید.
 .1در صورتی که میخواهید به تزریق ادامه دهید ،سرنگ را پر کرده  .مجددا پمپ

622

آالرم رسیدن پمپ به حد انتهایی

را روشن نمایید.
 .2در صورتی که نمیخواهید از پمپ سرنگ استفاده کنید ،نرخ تزریق را بر روی
عدد  0/0تنظیم کرده و پمپ سرنگ را روشن نمایید.
 .1گزینه بلوس را رها کنید.

623

آالرم تزریق بلوس به صورت متداوم

 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .3جهت ادامه بلوس ،گزینه بلوس را انتخاب کنید.
 .4اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

625

آالرم قرار نگرفتن صحیح سرنگ

 .1کنترل نمایید که سرنگ به درستی در جای خود قرار گرفته است.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
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آالرم فشار بیش از حد بر روی پمپ  .1کنترل نمایید که سرنگ به حد پایانی رسیده است یا خیر.
 626سرنگ

 .2الین متصل به سرنگ را جهت وجود گرفتگی ،کنترل نمایید.

آالرم وجود مشکل در سنسور
627

تشخیص فشار بیش از حد بر روی  .1اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
پمپ سرنگ
آالرم تنظیم اشتباه مقادیر پمپ  .1کنترل نمایید که سرنگ به درستی در جای خود قرار گرفته باشد.

 631سرنگ

632

633

634

آالرم حرکت معکوس پمپ سرنگ

آالرم تزریق سریع پمپ سرنگ

آالرم تزریق آهسته پمپ سرنگ

آالرم وجود اختالل در چرخ دهنده
 635پمپ سرنگ
آالرم وجود اختالل در سنسور چرخ
 636دهنده پمپ سرنگ
آالرم اختالل در سنسور حرکت پمپ
 641سرنگ
آالرم اختالل در سنسور نگهدارنده
 642انتهای سرنگ

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1الین هپارین را کلمپ کرده ،سرنگ را خارج کرده و دوباره نصب کنید ،سپس
کلمپ را باز کرده و گزینه ]  [ Resetرا انتخاب نمایید.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

 .1اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

 .1اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
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آالرم

علت آالرم
آالرم اختالل در سنسور تشخیص

 643تمام شدن سرنگ

عملکرد
 .1اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1کنترل نمایید که سرنگ به حد پایانی رسیده است یا خیر

آالرم عدم تشخیص پایان یافتن  .2در صورتی که سرنگ به انتها رسیده است ولی تزریق ادامه دارد ،پمپ را خاموش
 644سرنگ

کرده و گزینه ]  [ Resetرا انتخاب نمایید.
 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم گردش پمپ آبگیری با سرعتی
 671بیش از میزان تعیین شده

آالرم گردش پمپ آبگیری با سرعتی
 672کمتر از میزان تعیین شده

 .1مقادیر حجم کل آب گیری و زمان کل را کنترل نمایید.
 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1مقادیر حجم کل آب گیری و زمان کل را کنترل نمایید.
 .2گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .3اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1گزینه ]  [ Confirmرا انتخاب نمایید.
 .2گزینه ]  [ UF Rateرا انتخاب نمایید ،سپس گزینه ]  [ Calculateرا انتخاب

674

هشدار تغییر نرخ آبگیری

و تغییرات را ذخیره نمایید.
 .3در صورتی که ]  [ UF Rateرا تغییر ندهید پس از  10دقیقه ،مجددا هشدار
تکرار میشود.
 .1گزینه ]  [ Confirmرا انتخاب نمایید.

691

هشدار پایان آبگیری

 .2فرآیند آب گیری پایان یافته است در صورت اتمام دیالیز مریض را جدا نمایید،
در غیر این صورت مجددا مقادیر مربوط به آب گیری را تنظیم نمایید.

هشدار تنظیم نشدن مقادیر مربوط به  .1گزینه ]  [ Confirmرا انتخاب نمایید.
 692آبگیری

 .2مقادیر مربوط به آب گیری را تعیین نمایید) Time Left ، UF Goal ( .
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آالرم

عملکرد

علت آالرم

هشدار تعیین میزان نرخ آب گیری  .1گزینه ]  [ Confirmرا انتخاب نمایید مقادیر مرتبط با آب گیری را کنترل
 693بیش از  1/8لیتر بر ساعت

نمایید در صورت نیاز این مقادیر را تغییر دهید.

آالرم تعیین میزان نرخ آب گیری
 694بیش از  5لیتر بر ساعت
هشدار کوتاه بودن زمان جهت فعال
 695کردن پروفایل

 .1مقادیر مربوط به آب گیری را جهت کاهش ]  [ UF Rateتغییر دهید.
 .1گزینه ]  [ Confirmرا انتخاب نمایید.
 .2مقدار  Time Leftرا طوری تعیین کنید که زمان باقی مانده بیش از  30دقیقه
باشد.

هشدار عدم وجود رابطه منطقی بین  .1گزینه ]  [ Confirmرا انتخاب نمایید.
696

پارامتر

های

Goal

UF

و  .2صفحه تنظیمات  UF Rateرا باز کرده و گزینه ]  [ Calculateرا انتخاب و

 Time Leftو UF Rate
هشدار متوقف بودن آب گیری برای

 697بیش از  20دقیقه

مقادیر جدید را ذخیره نمایید.
 .1گزینه ]  [ Confirmرا انتخاب نمایید.
 .2در صورتی که میخواهید آب گیری متوقف باشد تغییری ندهید.
 .3هشدار بعد از  20دقیقه مجددا تکرار میگردد.

آالرم اختالل در فرآیند آب گیری
701

آالرم  671یا  ، 672برای  10بار تکرار  .1اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
شده است
 .1گزینه ]  [ Confirmرا انتخاب نمایید.

721

هشدار پایان یافتن زمان دیالیز

 .2دیالیز پایان یافته است ،بیمار را از دستگاه جدا نمایید.
 .3در صورتی که میخواهید به دیالیز ادامه دهید Time Left ،را تنظیم نمایید.
 .1گزینه ]  [ Confirmرا انتخاب نمایید.

722

هشدار بای پس بودن دستگاه

 .2گزینه ]  [ Bypassرا انتخاب نمایید تا دستگاه از بای پس خارج شود.
 .3در صورتی که در بای پس بماند پس از  2دقیقه مجددا هشدار پخش میشود.
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آالرم

عملکرد

علت آالرم

هشدار انتخاب زمان دیالیز بیش از  .1گزینه ]  [ Confirmرا انتخاب نمایید.
 29 723ساعت  59دقیقه
آالرم قرار نگرفتن کوپلر ها در محل
 731خود بر روی دستگاه
732

 733خود بر روی دستگاه

763

 .1کوپلر ها را در جای خود در جلوی دستگاه قرار دهید.

آالرم متصل نبودن کوپلر ها به صافی  .1کوپلر ها را به صافی متصل نمایید.
آالرم خارج شدن پورت آبی از محل

761

 .2مقدار  Time Leftطوری تعیین کنید که زمان باقی مانده کاهش یابد.

 .1پورت آبی رنگ را در جای خود قرار دهید.

هشدار پایان یافتن پرایم الین خون

 .1گزینه ]  [ Confirmرا انتخاب نمایید.

هشدار پایان یافتن شستشوی صافی

 .1گزینه ]  [ Confirmرا انتخاب نمایید.

آالرم قرار نگرفتن کوپلر ها در محل  .1کوپلر ها را در جای خود در جلوی دستگاه قرار دهید.
 781خود بر روی دستگاه

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم قرار نگرفتن پورت قرمز در محل  .1پورت قرمز را در جای خود قرار دهید.
 782خود بر روی دستگاه

802
821
822

823

آالرم متصل شدن دستگاه خارجی

 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم متوقف شدن فن دستگاه

 .1اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم سیستم

 .1استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم سیستم FPGA

 .1استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
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آالرم
824

علت آالرم
آالرم اختالل در سیستم SRAM
آالرم اختالل در سیستم

825
826
827
831

Flash ROM

عملکرد
 .1استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم اختالل در سیستم DRAM

 .1استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم اختالل در سیستم SRAM

 .1استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

آالرم اختالل در عمکرد پاور دستگاه

 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .2عملکرد دستگاه پس از وصل شدن برق ،به حالت طبیعی بر میگردد.
 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.

832

آالرم اتصال مجدد برق به دستگاه

 .2الین خون و صافی را کنترل نمایید ،پمپ خون را روشن نمایید.
 .3جهت خارج شدن دستگاه از بای پس گزینه ]  [ Bypassرا انتخاب نمایید.
 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .2دستگاه به عملکرد خود ادامه می دهد اما مراقب باشید دستگاه در صورت قطع

833

آالرم پایین بودن ولتاژ باطری

برق مدت زمان طوالنی روشن نمی ماند.
 .3به مدت  48ساعت از کلید پاور روشن بگذارید تا باطری شارژ شود.
 .4اگر پس از  48ساعت آالرم برطرف نگردید با پرسنل فنی شرکت تماس بگیرید.
 .1گزینه ]  [ Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .2خون بیمار را در حالت استفاده از باطری برگردانید.

آالرم پایین بودن ولتاژ باطری در
 835حین استفاده از باطری

 .3در صورتی که باطری عمل نکرد و دستگاه خاموش شد ،از دسته پمپ جهت
برگرداندن خون استفاده نمایید.
 .4پس از جدا کردن بیمار کلید پاور را جهت شارژ باطری به مدت  48ساعت
روشن نگه دارید
 .5اگر پس از  48ساعت آالرم برطرف نگردید با پرسنل فنی شرکت تماس بگیرید.
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آالرم

علت آالرم
آالرم افزایش بیش از حد ولتاژ

 12 836ولت پاور
آالرم کاهش بیش از حد ولتاژ
 12 837ولت پاور
آالرم افزایش بیش از حد ولتاژ
 3/3 838ولت پاور
آالرم کاهش بیش از حد ولتاژ
 3/3 841ولت پاور
آالرم افزایش بیش از حد ولتاژ مرجع
 842آنالوگ به دیجیتال
آالرم کاهش بیش از حد ولتاژ مرجع
 843آنالوگ به دیجیتال

844

845

846

847
848

آالرم اختالل در عملکرد پاور

آالرم اختالل در عملکرد فن پاور

آالرم شارژ بیش از حد باطری

آالرم جدا شدن اتصال باطری
آالرم وجود نشتی جریان

عملکرد
 .1استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

 .1استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

 .1استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

 .1استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

 .1استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.

 .1استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1گزینه  Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1گزینه  Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1گزینه  Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1گزینه  Resetرا انتخاب کنید تا آالرم برطرف گردد.
 .2اگر آالرم تکرار شد با پرسنل فنی شرکت شرکت تدا تماس بگیرید.
 .1استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با پرسنل فنی شرکت تدا تماس بگیرید.
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