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 هشدارهای مهم

 

ناراحتی در حالت  در صووورت به صوودا در  مدن  یر  یا هر ونه نشووانه ای از
دهنده تجهیزات مشوورت  پزشو  یا ارائه اسوتفاده از دسوتگاهب به سورعت با

 ید.ئنما

 

 یا و کودکان سوالمندانب .نیسوت حیات از پشوتیبانی دسوتگاه ی  دسوتگاه این
 نیسووتندب خود ناراحتی مورد در ارتباط برقراری به قادر که دیگری بیمار هر 

 نیاز اضوایی نظارتی وسوای  به دسوتگاه این از اسوتفاده حالت در اسوت ممکن
   .باشند داشته
 مانیتورینگ به اسوت ممکن بینایی یا و شونوایی اختالیت به مبتال بیماران
 بالیاصله ناراحتی از ای نشانه هر  تجربه صورت در .باشند داشته نیاز ها یر 
 .کنید مشورت خود پزش  با

 

  سورعت به میتواند که اسوت بای غلظت با اکسویژن کننده تولید دسوتگاه این
 یاصوله در  تش کردن روشون یا و سویگار شویدناز ک  .کند مواد را مشوتل 

  ید.کن اجتناب اکسیژن انتقال  جانبی وسای و  دستگاه  از متر  1.5 حداق 
  ن  نزدیکی در یا و دسووتگاه روی بر  نفتی مشووتقات یا و  ریس روغنب از

  جدا برق پریز  از را  ن دستگاه سورویس یا و کردن تمیز  از قب  .یدنکن اسوتفاده
 کنید.

 

حالی که به برق  خطر شوووا الکتریکی وجود دارد. پوشووش دسووتگاه را در
 متص  است جدا نکنید. 

تواند می واجد شورای  خدماتبدهنده دسوتگاه و یا ی  تکنسوین  تنها ارائه
 دستگاه را انجا  دهد. پوشش دستگاه را جدا کرده یا سرویس

 

 
 نکنید.  کانول بینی را در زیر تخت یا بالشت  صندلی رها
کنید اکسویژن خروجی قاب  ا ر دسوتگاه روشون اسوت اما از  ن اسوتفاده نمی

در حالتی که از دسووتگاه اسووتفاده   را دسووتگاه I /.سووو    .اسووتاشووتلال 
 )خاموش( قرار دهید. 0شودب در حالت نمی
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 از سیم های راب  در این دستگاه استفاده نکنید.
از حد وارد شوده  های برق به  ن بیشاتصوال دسوتگاه به پریزی که شواخه از

 استب اجتناب کنید.

 

 استفاده کنید. تنها از ولتاژ مشخص شده بر روی برچسب دستگاه
 )حتما از محایظ تقویت کننده جریان برق استفاده شود.(

 

 استفاده نکنید. از دستگاه اکسیژن ساز در حضور  ازهای قاب  اشتلال 
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 مقدمه

  شونا طب یارنفس شورکت Soshya SA5این دیترچه راهنما شوما را با اکسویژن سواز مدل 
 در را  ن و کنید را مطالله دیترچه این اسوت یز  دسوتگاه از اسوتفاده از پیش .کندمی
 ن مراجله کنید. در صوورت داشوتن  به نیاز صوورت در تا یدئنما نگهداری مناسوبی جای

 و  ذاشووته میان در طب یارنفس توانید این سوووایت را با شوورکتهر ونه سوووال می
 .کرد خواهند  ن رسید ی به وقت اسرع در شرکت این کارشناسان

                                                                                                                                                     

 است؟ کرده تجویز رسانی اکسیژن شما برای پزشک چرا

 رنج تنفسوی هایبیماری دیگر یا و ریوی قلبیب هایبیماری انواع از مرد  بسویاری امروزه
  مکم اکسویژن کم  به درمان از توانندمی بیماران این از توجهی قاب  تلداد. برندیم

مند در یکی از مراکز پزشووکی بهره یا و بیمارسووتان خانهب در تنفسووی هایمراقبت برای
 شوند.

 

 درسوت  عملکرد .اسوت  ریتهایر را ما پیرامون محی  هوای % 21 که اسوت  ازی اکسویژن
 بدنب  نکه دلی  به شوماب ملالج پزشو  .اسوت وابسوته هوا ثابت منبع این به ما بدن
 تجویز را اکسویژن مکم  با درمان نیسوتب محی  از کایی اکسویژن دریایت به قادر خود
 .نمایدمی

 

 خطرناا تواندمی مجاز غیر اکسویژن با درمان که باشوید داشوته نظر در را نکته این لطفا
 ملالج پزشو  هایتوصویه به دسوتگاه این از اسوتفاده از قب  اسوت یز  بنابراین .باشود
  موزش شوما به هوا جریان  سورعت تنظیم نحوه دسوتگاهب اندازیراه هنگا  در .کنید توجه
 .شد خواهد داده

 



 

6 

 

 ؟چیست ساز اکسیژن دستگاه

 در و ترینراحت از یکی به و شود ملریی میالدی 70 ده اواسو  در سواز اکسویژن دسوتگاه
 سوواز اکسوویژن دسووتگاه .شوود تبدی  مکم ب اکسوویژن اعتماد قاب  منابع تریندسووتر 

 .کند تامین را بیمار نیاز مورد اکسیژن تما  تواندمی

 تشوکی  دیگر  ازهای % 1 و نیتروژن % 78 اکسویژنب % 21 از میکنیم تنفس ما که هوایی
 هوای طبب یارنفس شورکت Soshya SA5مدل  سواز اکسویژن دسوتگاه در. اسوت شوده
 دیگر و نیتروژن از اکسوویژن را ماده این. کندمی عبور غربالگر ماده ی  طریق از اتاق

 بوایی غلظوت بوا ثوابوت یو  منبع نتیجوه در. کنودمی جودا اتواق هوای در موجود  وازهوای
 .نمایدمی مهیا بیمار برای را مکم  اکسیژن

 کنیداسوتفاده می طب یار نفس سوازناکسویژ دسوتگاه از  ن در شوما که اتاقی در :نکته
 .ندارد وجود اتاق محی  اکسیژن تخلیه خطر هر ز

 احتیاط

 

 مانند شورایطی برای را مکم  اکسویژن منبع ی  داشوتن طب یار نفس شورکت
 پیشونهاد بیماریب اضوطراری حالتهای یا و دسوتگاه  مکانیکی خرابی برقب قطع
 .یدئنما مشورت نیاز مورد رزرو سیستم مورد در خود پزش  با .میکند

 

 .یدئنما استفاده استب  مده راهنما دیترچه در  نچه مطابق دستگاه از

 

 از قب . کنید تنظیم را اکسویژن خروجی جریان میزان پزشو ب تجویز  با مطابق
 خود پزشووو  با حتما اکسووویژن خروجی  جریان میزان ایزایش یا کاهش
 .نماید مشورت

و  دقیقه دستگاه روشن شود 45الی  30یکبار درصورت عد  استفاده از دستگاه حداق  هفته ای  توجه:
 پس از  ن شیر خروجی بسته شود.
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 ساز اکسیژن دستگاه اجزای

های به شک Soshya SA5 مدل سازاکسیژن دستگاه مهم هایقسمت  با  شنایی برای
 ید: ئزیر توجه نما

    
 .شودمی استفاده قسمت این از دستگاه حم  برای: دستگاه بایی دستگیره -1

 (L/PM) .دهدمی  نشان دقیقه بر لیتر  واحد در را اکسیژن خروجی جریان میزان: سنج جریان -2

 .خروجی اکسیژن کردن مرطوب جهت: کننده مرطوب لیوان -3
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 .شودمی استفاده  ن از دستگاه جابجایی در تسهی  جهت: دستگاه های چرخ -4

 استفاده  ن از شیلنگ راب  یا و کننده مرطوب لیوان اتصال  برای: کننده مرطوب لیوان اتصال  مح  -5
 .شودمی 

 انجا  مح  این در دستگاه به کانوی تصال ا .است دستگاه اکسیژن خروج مح : اکسیژن خروجی -6
 .شودمی 
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 تلیین دکمه این وسیله به دستگاه کار پایان و شروع: ( I/O) دستگاه برق خاموش روشن دکمه -7
 .شودمی 

 .دستگاه صحیح کارکرد عد  از دادن   اهی جهت: اخطار چراغ -8

 در نمایشگر کردن وروشن دستگاه کننده خاموش تایمر  کردن یلال  غیر یا یلال جهت: تا د دکمه -9
 .نمایشگر صفحه بودن خاموش حالت

 .تایمر  باقیمانده زمان ایزایش جهت: بای دکمه -10

 .تایمر  باقیمانده زمان کاهش جهت: پا ن دکمه -11

 .دستگاه وضلیتی اطالعات دادن نشان جهت: دستگاه نمایشگر  -12
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 است بر شت ناپذیر  ییوزی قطله این :مجاز غیر  برق جریان قطع جهت: دستگاه  محایظتی ییوز -13
 تلویض باید ییوز و شده قطع جریان کندب عبور از ن مجاز غیر  جریان دلیلی هر  به که صورتی در که

 . ردد

 .نبوییزر شیلنگ اتصال  محلی: نبوییز  خروجی -14

 .دستگاه از اکسیژن خروجی تنظیم جهت: جریان تنظیم پی  -15

 

 
  



 

11 
 

 

 دستگاه برق سیم اتصال  جهت: برق سیم اتصال  مح  -16

 دستگاه تهویه هوای خروج مح  17-

 دستگاه به ورودی هوای از مللق ذرات جذب جهت: ورودی هوای هایر ییلت قرار یری مکان -18
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 دستگاه کارکردی شرای  از   اهی جهت: دستگاه اطالعات برچسب -19

یار طب می باشد که جدول ملانی  ن در بخش  خر این برچسب حاوی عالئم اختصاری دستگاه نفس
 دیترچه  مده است.این 

 

 همراه  جانبی لوازم

 )اختیاری( نبوییزر ماس  -1

 )کانوی( دماغی رسانی اکسیژن شیلنگ -2

 کننده مرطوب لیوان -3

 برق سیم -4
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 ساز اکسیژن دستگاه از استفاده نحوه
 .یرما د مطالله را زیر  مطالب دستگاه کردن روشن از قب 

 )اختیاری) کنند مرطوب لیوان

 لیوان کردن تمیز  یا استفاده و بار هر در استب نیاز مورد شما درمان برای اضایی رطوبت که صورتی در
 .دهید انجا  را زیر  مراح  کنندهب مرطوب

 .جدا کنید دستگاه روی بر   ن  یری قرار مح  از را کننده مرطوب لیوان -1

 نظر صرف مراح  این از اختیار دارید در شده پر  پیش از لیوان ی  ا ر  .کنید باز را لیوان پوشش-2
 .بروید 4 مرحله به و کرده

 بیش هر ز  .برسد لیوان پر  نشان دهنده خ  به تا (طر مق  ب ترجیحا) کنید پر  سرد  ب از را لیوان -3
 .نکنید پر لیوان را شده داده نشان خ  از

 .دهید قرار  ن روی بر را لیوان پوشش -4

 را لیوان درپوش  ب تا کنید لحظه برعکس چند را لیوان و  ریته دست با را اکسیژن خروجی مح  -5
 . یرد یرا

 خروجی اتصال لوله و قراردهید دستگاه روی بر   ن  یری قرار مح  در را کننده مرطوب لیوان -6
 .کنید وص   ن به را اکسیژن

 

 

 به یا و لیوان به درسوتی به کننده مرطوب لیوان اتصوال  لوله که صوورتی در
 .داد خواهد رخ اکسیژن نشت باشدب نشده متص  اکسیژن خروجی
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 کانوال اتصاالت
 لوله اتصال  هنگا  در باشید داشته توجه  .کنید متص  کننده مرطوب لیوان خروجی به را کانوی نازال لوله
 . قراردهید بیمار دماغ روی بر  شک  طبق را کانوی نازال .نشود وارد یشار حد از بیش لیوان به نازالب

 
   دستگاه با کار شروع

 

 اتصوال  برای .نکنید اسوتفاده  برق به دسوتگاه این اتصوال  برای راب  هایسویم از
 .کنید استفاده برق محایظ از برق به دستگاه

 

 مکان .دهید قرار بخاری یا  ر  هوای های ورودی پردهب از دور را دسووتگاه
 مطمئن و بگیرید نظر  در صواف سوطح  ی  روی بر  دسوتگاه برای را خاصوی
 متر  سانتی 30 حداق  دیگری وسیله هر  یا و دیوار از مکان این شوید
 .ندهید قرار محدود مکان ی  در را دستگاه .دارد یاصله

 مسووتقیم نور و رطوبت  بب بخار غبارب و  رد دودب ملرض در را دسووتگاه
 تا باشود سوخت و صواف کامال باید دسوتگاه زیر  سوطح .ندهید قرار خورشوید

 .باشد داشته جریان کامال  ن زیر  در هوا

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

  ذرانیدبمی  نجا در را خود زمان بیشوتر که مکانی در و برق پریز نزدی  در را دسوتگاه -1
 .دهید قرار

 کنید. وص  برق پریز به را دستگاه برق دوشاخ-2

 .دهید قرار " I " روی را  (I/O)دستگاه خاموش روشن دکمه دستگاه کردن روشن برای.-3

چشم    o2نشانگر .میماند باقی کم حالت در دقیقه چند برای اکسیژن غلظت شواخص-4
و در هنگا  ثابت شدن   اکسیژن است  %10زن شده هر شاخصه کد اضایه می شود ملادل

 .اکسیژن تولید می کند %90خ  دستگاه بایی  10

 راسوت یا چپ به را جریان تنظیم پی  اکسویژنب خروجی جریان میزان تنظیم برای -5
 قرار نظر مورد خروجی عدد خ  نشوانگر مقاب  در جریان سونج داخ  توپ  تا بپیچانید
 تجویز شوما پزشو  توسو  دقیقه بر لیتر حسوب اکسویژن بر از اسوتفاده میزان یرد ) 

 را سوونج جریان عدد مناسووب مکان و زاویه در شوووید  نکه متوجه برای میشووود(.
 در لوله باید جلویی عدد خ  و پشوتی خ  که کنید توجه نکته این به خوانید بایدمی
 باشد. داشته قرار سطح ی 

 .کنید استفاده دستگاه از میتوانید حال -6

 

 مطابق را اکسویژن خروجی  جریان میزان که اسوت ضوروری نکته این به توجه
 را اکسویژن جریان میزان پزشو  با مشوورت بدون .کنید  تنظیم پزشو  تجویز 
 .نکنید زیاد یا کم

 

 لیتر  (5 شوده داده نشوان سونج  جریان روی بر  که دسوتگاه نامی ظرییت از بیش
 دسوتگاهب نامی ظرییت اندازه از بیش خروج .نکنید تنظیم را  خروجی) دقیقه بر 

 .میشود استاندارد حداق  میزان از اکسیژن غلظت کاهش به منجر 
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 که درصوورتی. دارید نیاز اکسویژن خروجی جریان میزان تنظیم به بار ی  شوما ملموی
 کاهش خروجی جریان میزان بچرخانیدب سوواعت عقربه جهت در را سوونج جریان پی 

 . ردد دستگاه اکسیژن جریان قطع باعث میتواند و مییابد

 

 

 بررسوی را جریانسونج توپ  اول  نداردب جریان اکسویژن میرسود نظر  به ا ر 
 درون را کانول  نوا  ن از س. پدهدمی نشووان را جریان  یا ببینید و کنید
  .دارد جریان اکسویژن شود خارج لیوان از حباب ا ر  .دهید قرار   ب لیوان ی 
 مراجله )عیب ریع(دیترچه 5 بخش به نشود مشواهده حبابی که صوورتی در

 .کنید

 

 صوورت به نمایش صوفحه دسوتگاهب اسوتفاده زمان از دقیقه 15  ذشوت از پس
 صووفحه نمودن روشوون به تمای  صووورت در.شوود خواهد خاموش خودکار
 .کنید روشن را  ن میتوانید هادکمه از یکی دادن یشار با نمایشب

 

 اسوتفاده  ن از سوپس و دارد قرار عمودی حالت در دسوتگاه شووید مطمئن
 .کنید

 

 

 دستگاه کردن خاموش

 قرار " O "روی را ( I/O ) دستگاه خاموش/روشن دکمه دستگاهب کردن خاموش برای
 .دهید
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 دستگاه تایمر تنظیم

 کنیدب تنظیم دستگاه بودن روشن برای را مشخصی زمان مدت خواهیدمی که صورتی در
 زمانی واحد .کنید یلال را دسووتگاه تایمر "تا د" دکمه دادن یشووار بار دو با میتوانید
 روشون زمان مدت بایب دکمه دادن یشوار بار هر با و اسوت دقیقه 30 دسوتگاه تایمر تنظیم
 زمان مدت پا نب دکمه دادن یشوار هربار با و مییابد ایزایش دقیقه 30 دسوتگاه بودن
  .یابدمی کاهش دقیقه 30 دستگاه بودن روشن

 تنظیم از پس.اسوت دقیقه 30 تایمر از اسوتفاده با دسوتگاه بودن روشون زمان حداق 
 دوباره دادن یشوار با.شوود یلال دسوتگاه تایمر  تا دهید یشوار را "تا د" دکمه سواعت
 .شد خواهد یلال غیر تایمر "تا د" دکمه

 

 دستگاه فیوز

 ییوز این برقی اختالل  صورت در که کندمی استفاده  اتوماتی  محایظ ییوز  از دستگاه این
 دکمه تصووویب  طبق  جریان مجدد  برقراری  جهت. کندمی  قطع را دسووتگاه برق  کرده عم 
 .دهید یشار را ییوز
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 نبوالیزر

 داروی اسووتفاده جهت ماسوو  این .دارد قرار ماسوو  ی  دسووتگاهب کارتن داخ  در
 برای.  یردمی قرار اسوتفاده مورد اسوتب شوده تجویز پزشو  توسو  که اسوتنشواقی
 با) بریزید  ن داخ  در را دارو و کرده باز را ماسو  لیوان  ابتدا ماسو  این از اسوتفاده
 صوورت روی بر و کرده محکم  ن مح  در را لیوان  سوپس. )شوده تجویز میزان به توجه
 باز را دارد قرار دسوتگاه روی بر که نبوییزر پی  کرده روشون را دسوتگاه حال. دهید قرار
 .کنید متص  مح  این به را ماس  شیلنگ سر ی  و کنید

 
 

 یا دهان طریق از. شوود هاشوش وارد دارو تا بکشوید عمیق هاینفس دهان طریق از
 شودنه تما  تا ملموی. دهید ادامه را دارو اسوتنشواق. دهید انجا  را بازد  عم  بینی
 انجا  از پس. شوود خالی باید نبوییزر لیوان  .کشود می طول دقیقه 10 - 15 دارو همه
 .ببندید را نبوییزر پی  و کرده جدا دستگاه از را یلنگش سر مراح  این
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 کردن تمیز و مراقبت

 

 .کنید جدا برق از را  ن دستگاهب کنترل  صفحه یا سطح کردن تمیز  از قب 

 

 .نریزید دستگاه روی به مستقیم صورت به را مایع کردن تمیز  برای
 .نکنید استفاده دستگاه کردن تمیز  برای نفتی هایحالل  از کدا  هی  از 

 

 پاا از اسووتفاده با را دسووتگاه برق سوویم و کنترل  صووفحه دسووتگاهب بدنه
 اسوفنج ی  یا و مرطوب دسوتمال  ی  کم  با و خانگی خفیف هایکننده
 .کنید خش  را سطوح تمامی سپس و کرده تمیز 
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 )اختیاریه )کنندمرطوب لیوان

 تمیز برای .کنید اضوایه  ب  ن به نیاز صوورت در و کنید بررسوی روزانه را لیوان  ب سوطح
 این یا و لیوان این کنندهتولید دسوووتوراللم  از کنندهب مرطوب کردن عفونیدضووو  و

 .یدئنما استفاده دستوراللم 
 .بشو د مایع صابون و  ر   ب با را لیوان -1
 .دهید قرار سرکه و  ب محلول درون را لیوان رسوباتب شدن پاا برای -2
 .پرکنید مقطر  ب با را  ن و یدئبشو دقت به را لیوان کار این انجا  از پس -3
 .دهید قرار دستگاه روی بر  ن  یریقرار مح  در را لیوان -4

 مح  درسوتی در به را  ن کنندهب مرطوب لیوان شووی و شوسوت از پس باشوید داشوته دقت
 حاصو  اطمیناندسوتگاه  به  ن درسوت اتصوال از و داده قرار دسوتگاه روی بر  ن قرار یری

 درب که شووید مطمئن د.جلو یری شوو دسوتگاه بازده کاهش و اکسویژن نشوت از تا کنید
 .باشد  ریته قرار  ن روی بر درستی به لیوان
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 ورودی هوای فیلترهای

 مواد و درشوت مللق ذرات ورود از ییلترها این .دارد وجود ییلتر دسوتگاه طرف دو در
 صوورت به ییلترباید دو این  .کنندمی جلو یری دسوتگاه درون به هوا در موجود اسویدی
 .شود پاکسازی تصویر طبق هفتگی

  ب زیر را  ن و) زیر شوک  مانند)  کنید خارج  رامی به دسوتگاه کناری دریچه از را ییلتر -1
 انجا   )طرف هر برای(ثانیه 10 مدت به ییلتر طرف دو هر برای را کار این. بگیرید  ر 
 .دهید

 .شود خارج  ن اضایی  ب تا دهید یشار دست با را ییلتر -2
 .بر ردانید دستگاه درون  ن قرار یر مح  به را ییلتر شدنب خش  از پس-3
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 دستگاه دیگر هایقسمت و بدنه

 ی  دسووتمال کم  با و خانگی خفیف هایکننده پاا از اسووتفاده با را دسووتگاه بدنه
 اکسویژن لوله. خشو  کنید را سوطوح تمامی سوپس و کرده تمیز اسوفنج ی  یا و مرطوب

 کنید. تلویض بار ی  هفته 4 هر نیز را

 

 یابیعیب
 توجه:

 ی بای را چند ثانیه نگه دارید.برای قطع کردن صدای اخطار دکمه-1

 مختلف دکموه بوای و پوا ن را چنود ثوانیوه حسوووگرهوایجهوت مشووواهوده خروجی اعوداد -2
 با روشن شدن هر  یکون عدد مربوط به  ن نمایش داده می شود. همزمان نگه دارید.
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 :دستگاه در آن نمایش نحوه و اخطار انواع

 دستگاه در  اخطار نمایش نحوه اخطار  نام

 "زیاد است یشار"
 

High Pressure 
 

 "است کم یشار"
Pressure  Low 

 

 " است دما زیاد"
High Temperature 

 

 "کمبود اکسیژن"
O2 

 

اکسیژن مسدود خروجی "
 است"
Flow 
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 باشند:های زیر نیز میه پالس اکسی متر دارای آیکونهای مجهز بدستگاه

میزان اکسیژن خون 
 مویر ی
SPO2 
 

 

 ضربان قلب بردقیقه
Prbpm 

 

 

 

 ح راه  احتمالی و عل  قسمت این در نکندب کار درست صورت به دستگاه که صورتی در
 مراجله  مده در ادامه که یابیعیب جدول به توانیدمی عیب ریع برای .است  مده  ن

 کنید.

 

  برای توانیدمی نداشوتب وجود قسومت این در عیب که صوورتی در
 .بگیرید تما  یروش از پس خدمات بخش با مشک  ح 

 انجا  شده اشاره جدول  در که مواردی از غیر  به را تلمیری هیچگونه
 .ندهید
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 حل  راه احتمالی  علت عیب 

 دستگاه کردن روشن هنگا  
 صدای و نکرده کار به شروع
 .میشود ایجاد هشدار ممتد 

 .نمیرسد  برق دستگاه به
 پریز  به درسوتی به برق اتصوال سویم-1

 .نشده متص  برق
 به درسووتی به برق اتصووال سوویم -2

 .نشده متص  دستگاه
 .است قطع برق منبع -3
 .ییوز سوختن-4

 به برق سوویم اتصووال کردن چ  -1
 .پریز و دستگاه

 برق بودن وصوووو  کردن چو  -2
 .ساختمان

 .ییوز تلویض و چ  -3

 نا اه به است روشن دستگاه
 ممتد  صوودای شووده خاموش
 .میشود ایجاد هشدار

 .رسد نمی برق دستگاه به
 به درسووتی به برق اتصووال سوویم -1

 .نشده متص  برق پریز
 به درسووتی به برق اتصووال سوویم -2

 .نشده متص  دستگاه
 .است قطع برق منبع -3
 .ییوز سوختن -4

به  برق سوویم اتصووال کردن چ  -1
 .پریز و دستگاه

برق  بودن وصوووو  کردن چو  -2
 .ساختمان

 .ییوز تلویض و چ  -3

 دسوتگاه شودن روشون از پس
 بر "اسووت  زیاد یشووار" اخطار
 داده نموایش دسوووتگواه روی
 صودا به صووتی  هشودار و شوده
 .میآید  در

 اکسویژن  خروجی جریان تنظیم شویر
 .است بسته

 بلد   خروجی تنظیم شویر کردن باز با
 .شود قطع اخطار باید  دقیقه چند  از

  اخطار نمایشگر روی بر
 داده  نمایش" اسوت کم یشوار"

 صودا به  صووتی هشودار و شوده
 .میآید  در

 ظرییت  از بیش دسووتگاه خروجی-1
 . شده تنظیم نامی
 هووا نوبووییوزر خوروجوی مسووویور از -2

 .شودمی خارج

 در خروجی را جریان تنظیم شویر -1
 بچرخانید  های سوواعتعقربه جهت
 خ  روی بر توپوو  نشووووانگر تووا

 بر لیتر 5-1 محودوده شووواخص در
 . یرد قرار دقیقه

 وبسووتن نبوییزر کار اتما   از بلد -2
بوه واسوووطوه   ن خروجی مسووویر
 دسوتگاه کارکرد  مخصوو،ب  درپوش

 . یردمی قرار نرمال حالت در
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 حل  راه احتمالی  علت عیب 

 شویر از صودا ایجاد با اکسویژن
 کننده مرطوب لیوان اطمینان
 .میشود خارج

 کننده  مرطوب لیوان ارتباطی مسیر-1
  .شده قطع بیمار تا

 داده بیمار به رسوانیاکسویژن  اجازه
 .شودنمی
 .شده مسدود کانوی نازال شیلنگ -2

 را  بیمار تا دسوتگاه ارتباطی شویلنگ
 .کنید  ریع را انسداد و نموده بررسی

 دما" اخطار دسوووتگاه روی بر
 شوده داده نمایش "اسوت زیاد
 در صودا به صووتی هشودار و

 .میآید 

 مجاز حد  از دسووتگاه داخلی دمای
 .ریته یراتر

 قرار  نامناسووبی یضووای در دسووتگاه
 .ندارد مناسب تهویه و  ریته

  یتاب و زاا رم منابع از را دسوتگاه
 با مکانی در را دسووتگاه  کنید  دور

 .دهید  قرار مناسب هوای  ردش

 دسوووتگواه نموایشوووگر روی بر
 "اکسووویوژن  کوموبوود" اخوطووار
 هشوودار و شووده داده نمایش
 .میآید  در صدا به صوتی

 از دسوتگاه خروجی اکسویژن خلو،
 .است کمتر استاندارد میزان

 از بیشوتر  دسوتگاه خروجی میزان -1
 است مجاز حد 
 مسوودود  ورودی هوای ییلترهای -2

 است
 .دارد سرویس به نیاز دستگاه -3

 در را  اکسوویژن خروجی تنظیم پی 
 بچرخانید   سواعت هایعقربه جهت
 خطوط مقوابو  در  ن توپو  توا

 . یرد قرار دقیقه بر لیتر 5-1 شاخص
 سوووی وبووازر را ورودی یهووایویولوتور

 .کنید  تلویض

 اخوطووار نومووایشوووگور روی بور
 "شوووود سووورویس دسوووتگاه"

 هشووودار شوووده داده نمایش
 .ید  می در صدا به صوتی

 دسوووتگواه  ایهدور سووورویس زموان
 .است یرارسیده

 با  یادوره سوورویس انجا   جهت
 .ید ئیرما حاص  تما  نمایند ی

نومووایشوووگور اخوطووار بور روی 
"اکسویژن مسودود اسوت"روشون 

 .می شود

شوویلنگ نازال در مسوویر تا خورده -1
 است.

لیوان به درسوووتی بسوووته نشووده -2
 است.

شووویر خروجی زیر یو  لیتر بواز -3
 است.

شوویلنگ نازال بررسووی شووود ا ر در 
خورد ی وجود داشوت باز مسویر  ره

 شود.
شویر خروجی ا ر زیر ی  لیتر اسوت 

 نیاز بیمار شیر باز شود.به میزان 
لیوان باز شوود درب  ن بررسوی  ردد 

 و به درستی مجددا نصب  ردد.
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 محصول مشخصات

 

 یار طب ساز نفسدستگاه اکسیژن

 اکسیژن ساز

 نرخ جریان 
(Imp ) غلظت اکسیژن 

 %96.  %90 لیتر بر دقیقه 1-5

 psi (kpa101)  14.7اسا  یشار اتمسفر  بر 
 درجه سانتیگراد 21در دمای  

 Hz  60 /VAC  220 ولتاژ الکترونیکی مورد نیاز

 وات 350 مصرف برق

 سانتیمتر 42× 36×65  ابلاد

 17.5± 0.3 وزن ) کیلو  ر  (

  یر  ها

 قطع برق 
 ایت خلو، اکسیژن

 ایزایش و کاهش یشار از حد مجاز
 ایزایش دما
 سرویس

  IIکال  الکتریکی حفاظت در برابر ش  

 B درجه حفاظت در برابر ش  الکتریکی 

 IPX درجه حفاظت در برابر نفوذ  ب

 درجه سانتی  راد  40تا  5 محدوده دمایی کارکرد دستگاه

 کارکرد پیوسته حالت کارکرد

 دور از رطوبت نگهداری و با احتیاط حم  شود حم  و نق  
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 اختصارات  و عالئم

 (است  شده استفاده  ن از طب یارنفس سازاکسیژن دستگاه در که عالئمی ملانی جدول ) 

 معنا عالمت 

 

 خطر  به را بیمار سالمتی است ممکن هشدار به توجه عد  هشدارب
 .بیندازد

 

 کردب عم  محتاطانه  ن مورد در باید که مواردی به توجه عد  احتیاطب
 .زند  سیب دستگاه به است ممکن

 

 دستگاه صحیح عملکرد باعث نکات به توجه نکتهب
 . ردد می

 

 .کنید مراجله دستوراللم  به

 

 .شود استفاده پزش  دستور با مطابق

 
 متناوب  برق

 

 .شود حم  احتیاط با – شکستنی

 

 .شود نگهداری عمودی صورت به دستگاه
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 معنا عالمت 

 

 . یرد صورت دیده  موزش تکنسین توس  باید کار اینب نشود باز قطلات
 .نشود استفاده  ریس یا روغن از

 

 .شود نگهداری رطوبت از دور

 

 .نکشید سیگار دستگاه از استفاده هنگا 

 

 .نشود سوزانده. شود داشته نگه دور مستقیم شلله از

 

 )الکتریکی  ایمنی(الکتریکی شوا برابر در حفاظت II کال 

 
 . Bالکتریکی شوابرابر  در حفاظت درجه

 

 .شود داده پس یروشنده به عمر  پایان از سپ .نشود انداخته دور

 

 .دستگاه کار ساعت 5000 از پس سرویس زمان
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 از اسوتفاده با باید طب یارسنف زسوااکسویژن دسوتگاه ضوایلات: ضاایعات دفع روش
 .شود انداخته دور مناسب هایروش

 دسوتگاه یروشونده به باید سوازاکسویژن زیسوتب محی  حفظ منظور به ه:دساتگا دفع روش
 .شود بازیایت مناسب هایروش از استفاده با تا شود داده پس
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