
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات هبداشيت درماني استان 
 زجنان

 موسوی.. مركز آموزشي درماني آیت ا
كد 

 

 

از    ١صفحة       دستگاه استفاده ازراهنماي 
٢

:مشخصات دستگاه   

   انکوباتور:  نام دستگاه

  A  110: مدل

  ایران:  ساخت

  1/12/87   :تاریخ راه اندازي 

                                                                        یریت تجهیزات پزشکی ایرانمد: شرکت پشتیبان

   SN: 1100001132  

  :شرایط نگهداري

  درجه سانتی گراد 10 -40   :دما 

  درصد  0 -90   :رطوبت 

  میلی بار 700 -1060  : فشار اتمسفر

  تزهر  60/50،  ولت 125تا  100   :مصرفی برق

 

 
 

 

 
 
 :صفحه کلید          :ای جلوی دستگاهمن

    منایشگر قطعی در مدار سنسور پوستی - ١٣               نشانگر کارکرد هیرت -١   حسگر حرارتی حمفظه - ١
    منایشگر خطای دمای بیش از حد جماز  - ١۴          نشانگر خطای عملبکرد فن -٢               حمفظه - ٢
      بدن نوزاد       کلید روشن و خاموش و نشانگر آن -٣         دریچه بزرگ - ٣
 منایشگر دمای بدن نوزاد - ١۵         نشانگر کار در حالت ویژه -۴         دریچه کوچک - ۴
 کلید انتخاب کنرتل دمای حمفظه یا  - ١۶       نشانگر قطعی در مدار سنسور -۵         سینی نوزاد - ۵
 بدن نوزاد     نشانگر خطای دمای بیش از حد جماز  -۶  گردونه باالبر سینی - ۶
 )بدن نوزاد(کلیدهای تنظیم دما - ١٧                       هوای حمفظه    حمل اتصال حسگر پوست - ٧
    )بدن نوزاد(منایشگر دمای تنظیمی - ١٨   نشانگر خطای احنراف درجه حرارت  -٧           میله سرم - ٨
 منایشگر خالی بودن حمفظه آب - ١٩            میزان دمای تنظیمیاز              دصفحه کلی - ٩
 منایشگر فعال بودن سیستم تنظیم - ٢٠                منایشگر دمای حمفظه -٨               کمد  -١٠

 رطوبت                کلید انتخاب حالت ویژه - ٩  پدال تنظیم ارتفاع - ١١   
     کلید فعال کردن سیستم رطوبت حمفظه - ٢١       ذیرش خطای احنراف دماکلید پ- ١٠                         
 کلیدهای تنظیم رطوبت حمفظه - ٢٢         کلیدهای تنظیم دمای حمفظه -١١                  

      
 منایشگر تنظیم رطوبت - ٢٣    منایشگر دمای تنظیمی حمفظه-١٢                      

 گردونه باالبر سینی - ٢۴                                            
                              :            كننده  هتیه

       :Originated by 
   سوپروایزر آموزشی -خدیجه بیات

       :                  كنرتل كننده 
                    :Controlled by 

 پرستاری مدیر خدمات -اسکندریفریدون 

                           :       تصویب كنندة ائي
      :Approved by 

 سرپرست مرکز -حممدرضا مجشیدیدكرت 

هرگونه تكثري وكپي از این سند تنها از طریق 
 پذیر است دفرت مدیریت كیفیت مركز امكان

 QMSمهر و امضاء دفرت مدیریت كیفیت 



 


