
 

 دستور العمل سریع کاربری                                                            

 AVEAونتیالتور                                                                  

 دستگاه را به برق متصل نمایید. .1

د و در نهایت فیلتر آنتی باکتریال مخزن آب )واتر ترپ( را خالی کنی اتوکالو نمایید.قبل از اتصال دستگاه به بیمار، فیلتر آنتی باکتریال را  .2

 (فیلتر آنتی باکتریال جدا خودداری نمایید. )از ریختن آب به داخل مایید.ننصب  هو واترترپ را در محل مربوط

 مدار تنفسی بیمار را همراه فیلتر دمی به دستگاه متصل نمایید. .3

 را به پشت دستگاه متصل نمایید.بار  2الی  5.2در رنج اکسیژن فشار باال  .4

 مدار نبوالیزر در صورت نیاز به پورت آن متصل گردد. .5

 (1-1واقع در پشت دستگاه، روشن نمایید. )شکل  ON/OFFدستگاه را توسط کلید  .6

 Resumeیا  New Patient . بسته به نیاز یکی از دو گزینه باز خواهد شد Patient Select  پس از روشن شدن دستگاه، پنجره .7

Patient  را انتخاب و سپس کلیدPatient Accept  (5-1. )شکل فشار دهیدرا 

( یا بزرگسال PED(، اطفال )NEOگزینه های استفاده برای نوزاد )باز خواهد شد. در این مرحله یکی از  Patient Size Selectپنجره  .8

(ADULT را )خاب و سپس انتSize Accept  (3-1را فشار دهید.)شکل 

را  Humidifierو  Leak Compخواهید شد. وزن بیمار را تعیین کنید و در صورت نیاز به ترتیب  Setup در این مرحله، وارد پنجره .9

ON  (4-1کنید. )شکل 

فشرده شود و  (EST)را مسدود و سپس  Y جام این تست می بایست مسیر لوله. برای انرا انجام دهید (EST)در همین پنجره تست  .11

 (2-1را فشار دهید. )شکل   Continueدر نهایت کلید برای سه مورد نمایش داده شود.  (PASS)دقیقه منتظر بمانید تا عبارت  5حدود 

 را فشار دهید تا وارد صفحه اصلی شوید. Setup Acceptکلید  .11

 (6-1مورد نظر را انتخاب کنید. )شکل  MODEمیتوانید  LCDسمت چپ صفحه  قسمت باال در .12

 (6-1می توانید با استفاده از کلید چرخشی، تنظیمات مربوط به مد انتخابی را تغییر دهید. )شکل  .13

 کلید تغییر دهید. هروی صفح Alarm Limitن کلید را با فشرد  Alarmمی توانید تنظیمات  .14

( از ونتیالتور، باز خواهد شد. در صورت عدم استفاده )موقت Screen Selectدر باالی صفحه نمایش پنجره  Main کلیدبا فشردن  .15

 (7-1را انتخاب کنید.)شکل  Standby میتوانید گزینه

 در پشت دستگاه، ونتیالتور را خاموش نمایید.  ON/OFFبا کلید  ،پس از اتمام کار .16
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