
 

 

 

 استفاده از کلیدهاراهنمای       

 

 

 کاربری سریع دستگاه

کابل برق را به پریز وصل کرده و کلید اصلی را  .1

 Push buttonسبزرنگ کلید  LED روشن کنید.

 زن در می آید.روی دستگاه به حالت چشمک

را فشار دهید.در این حالت  ON/OFFدکمه  .2

LED .سبز رنگ دائما روشن می ماند 

تنظیم  کننده،پیچ تنظیممیزان وکیوم را توسط  .3

 نمایید.

پس از کسب اطمینان از صحت اتصاالت شیلنگ  .4

 های رابط، جارها و فیلتر، لوله بیمار را وصل کنید.

برای خاموش کردن دستگاه مجددا دکمه 

ON/OFF  را فشار دهید که در این صورت

LED  سبز رنگ مجددا به حالت چشمک زن در

 می آید.

 نکات نگهداشت

 کردن، دستگاه را از برق شهر جدا کنید.جهت تمیز و ضدعفونی  .1

کاور دستگاه و استند آن را می توان با استفاده از پارچه آغشته  .2

 به مواد ضدعفونی کننده تمیز نمود.

از به کار بردن وسایل تیز و برنده مانند چاقو یا کاردک جهت  .3

 تمیز کردن دستگاه اکیدا خودداری فرمایید.

درب جارها  سیلیکونی ، جارها،های قطعات جانبی شامل شیلنگ .4

 و شناور را می توان به یکی از دو روش زیر ضدعفونی کرد:

 شستشو و ضدعفونی اتوماتیک -الف

 با استفاده از مواد شیمیایی ضدعفونی کننده -ب

استفاده از دستگاه بدون فیلتر ضد باکتری  باعث انتشار بیماری  .5

 می گردد. های میکروبی و باکتریایی در محیط کار دستگاه

قبل از روشن نمودن دستگاه از قرار گرفتن شیشه ها در محل  .6

 خود و محکم بودن درب آن ها اطمینان حاصل نمایید.

 رابط های مخصوص ساکشن را در محل خود نصب کنید .7

 

 ساکشن صاایراننام دستگاه : 

 medica c55مدل: 

 UMDNS: 01201کد 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان جهرم

 )مدیریت تجهیزات پزشکی(

 

 راهنمای استفاده از دستگاه

 جار ساکشن .1

مکانیزم درب جار ساکشن و  .2

 شناور محافظ

 جار محافظ .3

 شیلنگ ارتباطی محفظه ها .4

 فیلتر ضدباکتری .5

 نگهدارنده جار یا محفظه .6

 ریل استند .7

 کانکتور پدال .8

 کلید اصلی .9

 Start/Stopکلید  .11

 گیج فشار .11

 تنظیم کننده مقدار خالء .12

 الکتروپمپ ساکشن .13

 نگهدارنده لوله سرساکشن .14

 مانع سرریز .15



 

 

 کاربری دستگاه

 :نکات قبل از استفاده 

 : قبال از استفاده مجدد از استریل بودن ملزومات زیر مطمئن شوید : 0نکته   

 شیلنگ های ورودی و متعلقات -

 شیشه جمع آوری مایعات و متعلقات -

 فیلتر باکتری و شیلنگ های مرتبط با آن -

فیلتر تمیز و خشک استفاده فیلتر باکتری را چک کرده و در جایگاه خود قرار دهید )در صورت لزوم بار : قبل از هر 2نکته 

 گردد(.

 :نکات حین استفاده 

 ساکشن را روشن کنید -

 شیلنگ های ساکشن را ببندید و مقدار مکش را تنظیم کنید. -

 تمامی اتصاالت ساکشن را به ساکشن متصل کنید. -

ه مقدار مایعات داخل شیشه توجه داشته باشید تا از بزمانیکه ساکشن در حال کار است  -
2

3
 حجم بیشتر نشود. 

 نمایید. تخلیهصورت نیاز حتما شیشه ها را در -

تجهیزات پزشکی  نوع مایع به درون دستگاه، دستگاه را خاموش و از برق جدا کنید و با واحد در صورت ورود هر -

 بیمارستان تماس بگیرید.

 درون)سرریز شدن مایع از جارها و ورود مایع  شرایط اضطراری صورت بروز فقط و فقط دراندازی برای راه -

را برای مدت چند  ON/STANDBYمی توان کلید ، (( دستگاه با آالرم متوالی صوتی متوقف می شود) دستگاه

 ثانیه نگه داشت تا دستگاه به کار خود ادامه دهد.

 (.نمایید اجتناببه دستگاه می شود، حتی المقدور از انجام این کار توسط خود آسیب جدی این کار باعث  نکته:)

 

 نتیجه بازدید کننده تاریخ بازدید بعدی تاریخ بازدید کد یگانه

     

    

    

    

    

 


