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 :ساخت كاسخاوٍ دساگش آلمان Savinaمذلوحًٌ آمادٌ ساصي دستگاٌ يوتيالتًس

 

دستگاٌ ، كٍ تٍ صًست اتًماتيك Self testپس اص اوجام  ي پشت دستگاٌ ON/OFFدكمٍ  پس اص سيشه ومًدن دستگاٌ تًسط

ومًدن شلىگ َاي تىفسي ي سىسًسَاي اكسيژن خًد سا كاليثشٌ مي ومايذ ي پس اص ست  Flowتٍ صًست خًدكاس سىسًس

دادن آن تٍ سمت چپ ي فشاس كاليثشٌ وشًد مي تًان تا  Flowآمادٌ تٍ كاس مي تاشذ. صماويكٍ سىسًس  تًسط كاستشان دستگاٌ

سا تٍ صًست دستي كاليثشٌ ومًد. سىسًس  سىسًس مي تًان يخاسج شذن اص آنStandbyاوتخاب حالتديتاسٌ جا صدن آن ي يا 

تٍ صًست دستي كاليثشٌ  تًسط كىتشل واب O2 Calibي سفته سيي قسمت  Canfigاكسيژن دستگاٌ ويض تا فشاس دادن دكمٍ 

آصاد تاشذ ( ي پس اص دي دقيقٍ پيغام  Y-Pieceام مي دَذ كٍ تيماس سا اص دستگاٌ جذا ومائيذ) سش تتذا دستگاٌ پيغا مي شًد.

قٍ سىسًس اكسيژن كاليثشٌ مي شًد. َمچىيه دستگاٌ تىا تٍ دقي 2تصال تيماس تٍ دستگاٌ سا مي دَذ كٍ پس اص گزشت جمعاً ا

پيشىُاد كمپاوي َش شش ماٌ يكثاس تايذ مًسد سشييس ديسٌ اي تًسط افشاد متخصص كمپاوي قشاس گيشد ي ليكه دس تيه ايه 

 ا طًل عمش دستگاٌ تاالتش مي سيد.ديسٌ َا مًاسدي يجًد داسد كٍ تا سعايت آوُ

تاعث آسية ديذگي تشدَاي  آناص قشاس دادن مايعات تش سيي دستگاَُا خًدداسي فشمائيذ.وفًر مايع تٍ داخل  -1

 الكتشيويكي مي شًد.

 اص اتصال دستگاٌ تٍ پشيضَاي تشق كٍ داساي وًسان شذيذ مي تاشىذ خًدداسي فشمائيذ. -2

 ُاي پضشكي اص تلفه َمشاٌ استفادٌ وفشمائيذ .متشي اص تمامي دستگاَ 11تا فاصلٍ  -3

دس جذيل قطعاتي كٍ تايذ دس ديسٌ َاي صماوي مختلف تًسط پشسىل تيماسستان ي يا متخصصيه ششكت تعًيض گشدوذ -4

 .صيش عىًان شذٌ است
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 قطعهنام  فاصله زماني توضيحات

فيلترهاي گرد و غبار بايد پس از 
جدا سازي كاور پشت دستگاه 

آورده شوند و با مواد بيرون 
شوينده معمولي شسته و بدون 
فشار دادن در مجاورت هوا خشك 
شوند و سپس روي دستگاه نصب 
گردند اين فيلترها ساليانه در 
سرويس هاي دوره اي توسط 
 پرسنل شركت تعويض مي گردند.

 يك ماه يكبار شستشو -
 

 ساليانه تعويض -

 فيلتر گرد و غبار

قرار اين ديافراگم ها به دليل 
گرفتن در مسير بازدمي براي هر 
بيمار ضد عفوني شوند ، در 
صورت مشاهده پارگي بايد 

 تعويض شود.
در سرويس هاي دوره اي توسط 
كارشناسان اين شركت در 
صورت صالحديد تعويض مي 

 شوند.

 زمانيكه دچارپارگي شود -
 
 ساليانه  -

 ديافراگم ولو بازدمي

اين قطعه تا زمانيكه كاليبره شود 
دستگاه مقدار حجم را نشان دهد و 

تعويض نمي شوند و بايد براي 
هر بيمار به طريقه صحيح كه در 
ادامه قيد خواهد شد ضد عفوني 

 شوند.

 فلو سنسور زمانيكه كاليبره نشود

زمانيكه كاليبره نشوند و مشكل از 
سانترال اكسيژن و ساير قسمت ها 
نباشد و به پيشنهاد كمپاني هر دو 

 كبار تعويض مي شوندسال و نيم ي

 سنسور اكسيژن يكبار دو سال و نيم 

اين فيلترها در سرويس دوره اي 
توسط كارشناسان شركت تعويض 

 ميشوند

 ميكرو فيلتر ساليانه

اين فيلترها در سرويس دوره اي 
توسط كارشناسان شركت تعويض 

 ميشوند

 فيلتر ورودي گاز اكسيژن شش سال

در سرويس دوره اي  اين باطريها
توسط كارشناسان شركت تعويض 

 ميشوند

 باطري دو ساله
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 Savinaجدول ضد عفوني دستگاه هاي ونتيالتور مدل 

 

 روش ضد عفوني فاصله زماني قطعه

توسط دستمال آغشته به مواد ضد عفوني كه شامل مواد ممنوعه  براي هر بيمار بدني اصلي دستگاه
 نباشند.

دسته نگهدارنده ترولي و 
 ها شلنگ

توسط دستمال آغشته به مواد ضد عفوني كه شامل مواد ممنوعه  براي هر بيمار
 نباشند.

 Y-Pieceشلنگهاي تنفسي 

 واترترپ

 دقيقه 11به مدت 33   توسط اتو كالو با دماي  -1 براي هر بيمار

 توسط حمام هاي شستشو-2

 به مدت ده دقيقه   c    131دماياستر كردن در -3

 براي هر بيمار ولو بازدمي
 هفتگي

 دقيقه 11به مدت 33   توسط اتو كالو با دماي   -1

 توسط حمام هاي شستشو-2
 به مدت ده دقيقهc   131استر كردن در دماي-3

 براي هر بيمار فلو سنسور
 هفتگي

% به مدت يكساعت غوطه ور شود و سپس 01در الكل اتانول 
دقيقه در مجاورت هوا كامالً خشك شودو سپس  31به مدت 

 استفاده شود.

 براي هر بيمار سنسور دما
 هفتگي

توسط دستمال آغشته به مواد ضد عفوني كه شامل مواد ممنوعه 
 نباشند.

 

 

 

 مينالتركيبات آلكي -1مواد ممنوعه :

 لشامل فنوتركيبات  -2

 انيك قوي كه هالوژن آزاد مي كنند.اسيدهاي ارگ-3

 تركيباتي كه اكسيژن آزاد مي كنند.-1

 .ساخته شده باشنداز اتيلن اكسايد تركيباتي كه -5
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 .به شرح زير مي باشد ،طريقه نگهداري و استفاده از باطري جهت افزايش طول عمر آن -

 

 
 
 

 ***باطري داخلي   ***
 

ايجاد مي شود تا زماني كه باطري داخلي زماني كه باطري داخلي به برق وصل مي شود ، پيغام / آالرم هاي زير 
 1دشارژ شود:

-Int. battery activated 
-Int. battery low 
-Int. battery almost empty 

 
اگر در حالي كه دستگاه در حال كار است ، باطري ها كامال دشارژ شوند به نحوي كه دستگاه از كار بيفتد ، سريعا 

 باطري را شارژ كنيد.
 
 

 با باطري كار مي كند savina***مدت زماني كه دستگاه 
 

 residualو  operating timeحداكثر زماني كه دستگاه با باطري كار مي كند با توجه به مدتي كه در وضعيت 
time    ساعت مي باشد. 1بوده ، نهايتاoperating time  زماني است كه پيغام"Int. battery activated"  ظاهر

زمان باقيمانده ايست كه     residual timeبدهد.  "Int. battery almost empty"تا زماني كه آالرم مي شود  
 كند .   failدستگاه كار ميكند تا زماني كه 

 
 
 

 ساعت ( با توجه به شرايط زير بدست مي     يابد: 1*** حداكثر زمان كار دستگاه با باطري ) حدود 
 

 و بيش از دو سال از عمر آن بر روي دستگاه نمي گذرد. باطري داخلي كامال شارژ شده  -
باطري داخلي بر اثر دشارژ كامل ) زماني اتفاق مي افتد كه شارژ باطري دستگاه تمام شده و براي مدتي  -

 طوالني شارژ مجدد نشود( يا شارژ توسط يك وسيله خارجي صدمه نديده است .
 كاركرد  در دماي نرمال اتاق -
 :savinaزير در  تنظيم پارامترهاي -

IPPV 
VT=700 mL 
f=12 
PEEP=5 mbar 
Ti=2 s 
FiO2 = 60% 
FlowAcc=30 mbar/s 
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 و صدمات ممكن  savina*** نگهداري از باطري داخلي  دستگاه 
 

  به منظوراستفاده از حداكثر ظرفيت باطري توصيه مي شود دستگاه حتي در زمااني كاه اساتفاده نماي شاود باه
 پالگ برق متصل باشد. اتصال دائم به برق مشكلي را براي باطري دستگاه ايجاد نمي كند. 

 
 ***چگونه مي توان از دشارژ كامل جلوگيري كرد:

 

   3-2سنسورهاي  اكسيژن به منظور حفظ قابليت اندازه گيري اكسيژن نياز به يك جريانmA   . دائمي دارند
 اين جريان در اثر جدا كردن فيوز باطري داخلي دستگاه قطع مي شود . 

 

  به عنوان يك اصل همواره دستگاهsavina .را در شرايط شارژ كامل نگهداري كنيد 
 

  هفته دستگاه مورد استفاده قرار نگيرد ، هماواره باياد فياوز بااطري داخلاي دساتگاه در صورتي كه بيش از دو
 را جدا كنيد.)از قسمت پشت دستگاه(

 

  بعد از يك دشارژ كامل ، باطري داخلي نياز به شارژ دارد .عدم استفاده از باطري داخلي به مادت طاوالني و
 دشارژ كامل آن منجر به خرابي آن مي شود.

 

 اخلي چندين بار باه طاور كامال دشاارژ شاود و باراي مادت طاوالني دشاارژ بماناد ، ممكان اسات اگر باطري د
 ميسر نباشد . savinaديگر امكان شارژ مجدد آن توسط 

 

 
 شرايط نگهداري از باطري داخلي

 
 

يا كم شدن ظرفيات شاارژ آن ماوارد  savinaخواهشمند است به منظور جلوگيري از خراب شدن باطري داخلي دستگاه 
 ذيل را رعايت فرمايند:

 
 را در شرايط شارژ كامل نگهداري كنيد. savinaبه عنوان يك اصل همواره باطري دستگاه  .1
 
باراي باايش از دو هفتااه اسااتفاده نگاردد الزم اساات پااس از شااارژ  savinaدر صاورتي كااه قراراساات دسااتگاه  .2

( قرارداد، در اينصورت الزم است holderكرده و در محل مربوطه )كامل باطري داخلي ، فيوز آن را جدا 
هر سه ماه يكبار با قراردادن فيوز و وصل دستگاه به برق شهر براي حدود چهار سااعت، بااطري داخلاي آن 

 را مجددا شارژ كرد.
 
از دساتگاه باه بعد از يك دشارژ كامل ، باطري داخلي نيااز باه شاارژ مجادد دارد .توجاه فرمايياد عادم اساتفاده  .3

 مدت طوالني منجر به دشارژ كامل باطري وخرابي آن مي گردد.
 

اگر باطري داخلي چندين بار به طور كامل دشارژ شود و براي مدت طوالني دشارژ بماناد، منجار باه خاراب  .1
 شدن باطري مي گردد .

 

 
 
 

 

 


