
 

 Persian Gulfمدل  اولترا سونیکطریقه استفاده از دستگاه نبوالیزر 

  دکمه روشن را در پشت دستگاه فشار دهید. -1

 محفظه مایع را به اندازه کافی پر کنید. -2

 میلی لیتر 300مخزن مایع حداکثر  •

 میلی لیتر 150تا  5مخزن دارو بین  •

 تنظیمات مربوط به نبوالیزر را انجام دهید.  -3

 خروجی را تنظیم نمایید. بخارمی توانید سرعت با استفاده از دکمه  •

 خروجی را تنظیم نمایید. غلظت بخارمی توانید  با استفاده از دکمه   •

 می توانید مدت زمان کارکرد نبوالیزر را تنظیم نمایید. با استفاده از دکمه  •

 ر را تنظیم نمایید.می توانید زمان شروع کارکرد نبوالیز با استفاده از دکمه  •

 را براي شروع به کار نبوالیزر فشار دهید. دکمه  -4

 
 توضیح پنل جلویی دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 



 هشدار هاي توصیه اي

شده است.دقت کنید که فشار  ظرف دارو از ترکیبات پالستیکی ظریف(نازك)ساخته توجه:

 یاشکستن ظرف نشود. اضافی باعث ایجاد ترك

خود (نه از وسایل نوك   به منظور کار با صفحه ي نمایش لمسی  تنها از نوك انگشتان توجه:

 استفاده کنید تا از بروز آسیب به آن پیشگیري شود . تیز)

دقت کنید هیچگونه برخوردي  ،هنگامی که دو شاخه دستگاه به پریز برق متصل است  هشدار:

 با پیزوالکتریک دستگاه ایجاد نشود.

تان با بخش هایی از تمنظور پیشگیري از عفونت احتمالی  دقت کنید که دسبه  هشدار:

 دستگاه که دارو وبخور از آن ها عبور میکند  برخورد نکند .

 کننده با فضاي داخل دستگاه جداً خودداري کنید. از برخورد ترکیب ضد عفونی توجه:

رپوش ،لوله تنفسی و تنها قطعاتی  نظیر درپوش ظروف دارو، پوشش عایق کننده د توجه:

درجه سانتی گراد استریل  125قطعه دهانی را می توانید با استفاده از اتوکالو در دماي 
 کنید.

 
 

 

در صورت بروز هر گونه ایراد احتمالی در دستگاه ها با پرسنل فنی شرکت تماس بگیرید،   :توجه

میسر نبوده، دستگاه ها در صورت فک پلمپ دستگاه توسط دیگر افراد، ارائه سرویس بهینه 
 خارج از گارانتی خواهند شد و کلیه مسئولیت آن بر عهده پرسنل آن مرکز می باشد.

 شرکت مهندسی پزشکی فنون طب رستاك
 021  -  66561291تلفن:  
 021 - 66561293فکس: 

 0919 - 969  52  58تلفن سیار بخش فنی:   


