
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات هبداشيت درماني استان 
 زجنان

 موسوی.. مركز آموزشي درماني آیت ا
كد 

١٠٤/  ٠١ II 

١/٣/٨٧ 

از    ١صفحة       دستگاه استفاده ازراهنماي 
٢

:مشخصات دستگاه   

   دراگرونتیالتور :  نام دستگاه

 Evita2  dura: مدل

  آلمان:  ساخت

  20/12/86   : تاریخ راه اندازي

  فنون آزمایشگاهی: شرکت پشتیبان

 
SN: ARYJ- 0311 

  :شرایط نگهداري

  درجه سانتی گراد 10 - 40   :دما 

  درصد  0 - 90   :رطوبت 

  میلی بار 700 - 1060  : فشار اتمسفر

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

  :نحوه شست و شو 

محلول ضدعفونی  یا ) دقیقه 20زمان - رجه سانتی گرادد 121دما (اتوکالو: کلیه اجزاء دستگاه

  دقیقه 20زمان  –درصد  2کننده 

 دقیقه 20زمان  –درصد  2محلول ضدعفونی کننده : فلوسنسور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :راهنماي کلیدها 

                                                                                                                                                                                                        صفحه نمایش - 1

    کلیدهاي منو                                                                                            - 2

  SIMVکلید مد   - 14

اي پارامتر با کلیده - 3

  )IPPV  ) CMVکلید مد  - 15                                                                   نشانگرهاي نمایش تنظیمات             

 اضافیکلید  -16                             )                                             قرمز ( نشانگر آالرم اخطار  -4 

 کلید تغییرات نمایشگر  -17                               )                                            زرد ( نشانگر آالرم احتیاط  - 5

 غییرات شکل نمودار  کلید ت -18                                                                                  کلید قطع آالرم           - 6

 نمودارها ثابت نگهداشتنکلید  - 19                               کلید تنظیم مجدد آالرم                                                  - 7

               کلید تنظیم نور صفحه                                                      - 20                                کلید مشاهده اطالعات                                                   - 8

 کلید پرینت دستی  - 21                                                                                   کلید صفحهکلید قفل  -9

  کلید اضافی -Stand by                                                                                         22کلید  - 10

 کلید نگهداشتن بازدم - 23                              تخاب و تغییر پارامترها                  کلید چرخان براي ان - 11

 کلید نگهداشتن دم - 24                            کلید مدهاي دیگر                                                           - 12

 در حین ساکشن O2کلید افزایش   - BIPAP                                                                                       25کلید مد  - 13

  کلید نبوالیزر - 26                                                                                                                         

  

  

  

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

 QMSمهر و امضاء دفرت مدیریت كیفیت 



 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات هبداشيت درماني استان 
 زجنان

 موسوی.. مركز آموزشي درماني آیت ا
 كد

٠١/١٠٤II 

١/٣/٨٧ 

  از  ٢صفحة       راهنماي استفاده ازدستگاه
٢

 

  Evita2 dura دراگرکارگیري دستگاه ونتیالتور مراحل ب

 

 و اتصال آن به دستگاه  Tubingآماده کردن  -1

  

 روشن کردن کمپرسور با دکمه موجود بر روي کمپرسور   - :  روشن کردن دستگاه  -2

  جلوي دستگاه Powerانیتور ونتیالتور با انتخاب دکمه روشن کردن م  -                                                       

      

  منو  Settingانتخاب کلید   -:  Flow Sensorو  O2 Cellکالیبراسیون  -3     

   Sensorانتخاب گزینه   -                                                                                        

   O2انتخاب گزینه   -                                                                                        

   ONانتخاب گزینه   -                                                                                        

   OKانتخاب گزینه   -                                                                                        

   Flowانتخاب گزینه   -                                                                                        

  ONخاب گزینه انت  -                                                                                        

  OKانتخاب گزینه   -                                                                                        

   

  مورد نظر از طریق دکمه هاي جلوي دستگاه  Modeانتخاب   -:    و تنظیم پارامترهاMode انتخاب   -4 

  ) Rotary(  انتخاب شده با فشار دکمه چرخانMode تایید   -                                                                         

  انتخاب دکمه مربوط به هر پارامتر در جلوي دستگاه  -                                                                         

   Rotaryاعمال تغییرات با چرخاندن   -                                                                         

   Rotaryتایید تنظیمات با فشار   -                                                                         

  

  منو Settingانتخاب گزینه   -    :تنظیم محدوده آالرم ها  -5 

   Alarmانتخاب گزینه   -                                                       

  Rotaryاعمال تغییرات با چرخاندن   -                                                       

  Rotaryتایید تنظیمات با فشار   -                                                       

  

  

  

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

 QMSمهر و امضاء دفرت مدیریت كیفیت 


