راهىمای کاربری سریع دستگاٌ دیالیس مدل SDS-50

راهىمای کاربری سریع دستگاٌ همًدیالیس مدل SDS-50

وکات ایمىی ي هشدارها در حیه کار با دستگاٌ:

اقدامات قبل از ريشه کردن دستگاٌ:
-

-

ترق ٍرٍدی  :از اتصال تِ زهیي ترق ٍرٍدی اطویٌاى حاصل ًوَدُ ٍ هطخصات آى را
تا هطخصات ترچسة رٍی دستگاُ هطاتمت دّیذ.

-

را تخَاًیذ ٍ ًسثت تِ رفغ هطکل تِ ٍجَد آهذُ الذام ًواییذ.

ٍرٍدی آب  :فطار هٌثغ آب ٍرٍدی تیي  ٍ 69kpa ~ 300kpaدهای هٌثغ آب ٍرٍدی را

ترخی آالرهْا تَسط کارتر ٍ تا زدى گسیٌِ  Resetرفغ هی ضًَذ ،در غیر ایي صَرت در اٍلیي

-

0

تیي 5~30 cتٌظین ًواییذ.
-

-

فرصت تا کارضٌاساى ضرکت تواس حاصل ًواییذ.

کیفیت آب ٍرٍدی :هطاتك تا استاًذارد  AAMI/ISO 23500تاضذ .پیطٌْاد هی ضَد از

-

دستگاُ  ROپسضکی استفادُ ضَد.

در اًتخاب ًَع ٍ کیفیت هحلَلْای ضستطَ ٍ دیالیس دلت کافی تِ ػول آٍریذ.

-

لثل از خالی ضذى هخازى هحلَلْای ضستطَ ،در خارج از هحیط درهاًی الذام تِ پر ًوَدى هخازى

هٌثغ آب ٍرٍدی تاز ٍ ضلٌگ ّای آب ٍرٍدی ٍ فاضالب ٍصل ضذُ تاضذ.

ًوَدُ ٍ از خطک تَدى سطَح هحل لرارگیری ،اطویٌاى حاصل ًواییذ.

وحًٌ استفادٌ از دستگاٌ:
 . 11پَدر تیکرتٌات را در هحل هَرد ًظر ٍ ،پَرت لرهس را در هحلَل دیالیس لراردّیذ.

-

در ٌّگام ضذ ػفًَی دستگاّْا تیوار ًثایذ تِ دستگاُ هتصل تاضذ.

-

ّرگس الذام تِ تاز ًوَدى درب ّای دستگاُ ًکٌیذ.

-

ترای ًظافت ٍ ضذػفًَی دستگاُ از هَاد ضذػفًَی کٌٌذُ ی استاًذارد کِ تاػث خَردگی ٍ

 .2صفحِ ًوایص را تِ هذت سِ ثاًیِ لوس ٍ ًگْذاریذ تا رٍضي ضَد.

آسیة تذًِ دستگاُ ًویطَد ،استفادُ ًواییذ) Ethanol with concentration of 70 to 80% ) .

 .3پاراهترّای دستگاُ را تٌظین کٌیذ.

-

ٌّگام تازگطت خَى تِ تذى تیوار (ّ) Blood Returnرگس سٌسَر َّا را خاهَش ًکٌیذ.

 .4ست ٍ صافی دیالیس را پراین کٌیذ.

-

ٌّگاهی کِ پوپ خَى تا سرػتی پاییي در حال گردش است َّضیار تاضیذ تا ایي هیساى سرػت

 .5تا پایاى هرحلِ تست ٍ دیذى ًَضتِ  Connect Couplersاتتذا کَئیک ّا را تِ صافی
ٍصل ٍ سپس جْت َّاگیری صافی ،رٍی صفحِ هاًیتَر ًطاًگر

تاػث لختگی خَى تیوار ًطَد.

 Gas Purgeرا لوس

-

ًواییذ.
-

 .7گسیٌِ هرتَط تِ اًجام دیالیس را اًتخاب ًواییذ تا دیالیس صَرت گیرد.

[

در پایاى ّر جلسِ دیالیس تا اًتخاب گسیٌِ Disinfection
ضص جلسِ دیالیس تا اًتخاب گسیٌِ Decalcification

( Rinseتِ هذت  40دلیمِ) ٍ تِ ازای ّر

-

در صَرت ترٍز ًَساًات ضذیذ ترق ٍ ّر گًَِ صذای غیر طثیؼی از درٍى دستگاُ از اداهِ کار تا

برخی وکات ي يیژگی ها در مًرد دستگاٌ :

(ترای اطویٌاى تیطتر تِ هذت  80دلیمِ) دستگاُ را درحالت ضستطَ ٍ رسَب زدایی لرار دّیذ.

تؼذ از ترگرداًذى خَى تیوار ٍ اتوام هرحلِ ضستطَ ٍ ضذ ػفًَی ،دستگاُ تِ طَر خَدکار خاهَش

-

دستگاُ را ًسدیک ٍسایل گرها زا ٍ فرکاًس تاال لرار ًذّیذ.
دستگاُ خَدداری ًوَدُ ٍ در اٍلیي فرصت تا کارضٌاساى ضرکت تواس حاصل ضَد.

( Rinseتِ هذت  45دلیمِ) یا Decal./Disif.

اقدامات الزم جهت خامًش کردن دستگاٌ :

دستگاُ را در تراتر آب یا ّر هایغ دیگر هحافظت ًواییذ ٍ رٍی صفحِ ًوایص فطار تیص از حذ
ٍارد ًکٌیذ .

اقدامات الزم جهت شستشً ي رسًب زدایی دستگاٌ :

-

در صَرت کوثَد جریاى آب ٍ هحلَل دیالیس ٍ ّوچٌیي ترٍز خطا در فطار ٍریذی ػالٍُ تر آالرم
ضٌیذاری ،هحلَل رساًی تِ صافی ًیس لطغ هی ضَد.

 .6تا هطاّذُ ػثارت  Preparation Completedست دیالیس را تِ تیوار هتصل ًواییذ.

-

در ٌّگام ترٍز ّرگًَِ آالرم اتتذا دستگاُ را در حالت  Muteلرار دادُ ٍ سپس تا دلت هتي آالرم

-

تا اًتخاب گسیٌِ ، ISOدستگاُ تِ حالت دیالیس خطک هی رٍد ٍ ّوچٌیي تا اًتخاب گسیٌِ

، Timer

هی تَاى جْت یادآٍری کارّای هرتَطِ از ایي گسیٌِ استفادُ ًوَد.
-

تا اًتخاب گسیٌِ  ٍ Menuسپس  Profileضوا هی تَاًیذ از لسوت پرٍفایلْای  Sodium ٍ UFاستفادُ
ًوَدُ ،سپس تا اًتخاب گسیٌِ  Graphپرٍفایل اًتخاب ضذُ درصفحِ اصلی ًوایص هطاّذُ هی ضَد.

هی ضَد.

شرکت تدا  77654216-23 :فاکس77527137 :
واحد انتقادات و پیشنهادات  77627862 :و 09354003474

-

تا اًتخاب گسیٌِ  ٍ Menuسپس  Historyضوا هی تَاًیذ از  7500رخذاد پیص آهذُ ترای دستگاُ

(ضاهل آالرهْا ٍ ػولکردّا) تا خثر ضَیذ.

