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  مقدمه

آب مصرف  جویی درصرفه ،محیط مراکز درمانی وآموزشی ،سطح بهداشت وسالمتی کاربرانی اهداف ما ارتقا

به جای  ت برتریکیف جایگزین کردن محصوالت ایرانی با جویی در ارز وصرفه ،شرب، حفظ محیط زیست

 .محصوالت مشابه خارجی

 .با حمایت از تولید کنندگان داخلی باعث شکوفایی اقتصاد کشورمان باشید

 

تشکر  با                                                                                                           

 ساغر فن پارس دانش بنیان شرکت
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  گارانتی-1

  گارانتی-1-1

تاریخ گارانتی از  یک سالدارای شرکت ساغر فن پارس  lpm 60مدل  پزشکی هوشمنددستگاه ساکشن 

شرط اعتبار گارانتی رعایت کلیه موارد ذکر شده در این  است. از فروش پسسال خدمات  01 وخرید 

 .آمده است  2-1شرایط گارانتی در بخشدفترچه است. 

 

قبل از  توسط شرکت ساغر فن پارس هایکی از نسخه است.در دو نسخه دستگاه برگه گارانتی  

 شود.ارسال دستگاه برداشته می

 .دشوآغاز می: از هنگام ارسال دستگاه زمان شروع گارانتی
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 گارانتی برگه  -1-2

S F P .COش ک  سا   ف   ار                             

کارت گاران ی

م   ات م   ل

                       

ش اره فاک  رش اره س یال 

تاری  ارسال تاری  فاک  ر  

                   

          

: آدر 

:الک  ون کی  آدر 

م   ات خ ی ار 

. سال خ م  بع  از ف و  می باش    خ ی ارم   م ای  م   ل به م ت یک سال شام  گاران ی و 

                                   

       

.  زمان ش و  گاران ی از ه گام ارسال آن دس گاه آ از می ش د - 

گاران ی در ص رتی مع    م  اش  که کل ه ک ارد  ک  ش ه در دف  چه راه  ا و ن   و نگه اری ه  ا دس گاه  - 

.  رعای  ش د

        

ب گه گاران ی در دو ن  ه می باش  که ت س  ش ک  با ن ای  گی م ازش ک  سا   ف   ار  ق   از ارسال دس گاه 

.  ب داش ه می ش د

:  ش اره گاران ی 
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                                                                                                                                        معرفی -2

 استانداردها –1 – 2

 المللیبین و داخلیاستانداردهای  تحت lpm 60هوشمند مدل  پزشکیدستگاه ساکشن طراحی و ساخت 

 . است بوده

 IEC 1-60601 استاندارد

   ISO10079-1استاندارد

  ISO13485استاندارد 

 011/99-9-8: مجوز واحد فناوری از پارک علم و فناوری استان همدان به شماره

 بهداشت درمان وآموزش پزشکی وزارتمعاونت غذا دارو  پروانه ساخت از

 . 4و9ی پست، سایت علم و فناوری، واحد آدرس دفتر شرکت: همدان، بلوار فرودگاه، جنب اداره

 ،خیابان سوم ،دوم غربی خیابان ،شهرک صنعتی بهاران ،کرمانشاه جاده 01کیلومتر ، : همدانکارخانهآدرس 

 .، شرکت دانش بنیان ساغر فن پارس01ه عقط

     18098101194                                                                      تلفن :             

 saghar_fanpars@yahoo.com                                                       :ایمیل 

 www.sagharfanpars.com                                                         وب سایت:

 lpm 60      :                                                                           مدل دستگاه 

 

 



 

5 
 

 کاربران الزمات -2-2

 :باشند ذیلباید دارای یکی ازشرایط  هستند،سرویس این دستگاه  وکار  افردی که مجاز به

 باشد داشته را دفترچه دراین شده داده توضیح هایدستورالعمل فهم برای کافی علوماتم. 

 صحیح آنمحل نصب آگاهی از  شناخت دستگاه و. 

 تسلط بر  و به دستگاه احتمالی ایجاد آسیب هت جلوگیری ازج سالمت دستگاه آگاهی از شناخت و

 های فنی. نامهآیین

 .آموزش الزم توسط کارشناسان شرکت را دیده باشند 

 :شوندارتباط هستند به دودسته تقسیم می افرادی که با دستگاه در

 ، درمواردی که برای آن طراحی شده است،دستگاه فرد یا افرادی که به صورت فیزیکی از تور:ااپر (0

 کنند.استفاده می

همچنین آموزش  سرویس دستگاه و نگهداری و ،فرد یا گروهی که مسئول استفاده مراجع ذیصالح: (1

 .هستنداپراتورها 

خواهند دستگاه  استفاده از ی ورنگهدا ،راه اندازی ل نصب،ئوع ذیصالح به صورت قانونی مسجمرا 

     بود.

 راهنما ازدفترچه نگهداری و استفاده -2-3

تا ، محلی نزدیک دستگاه نگهداری شود باید در . واستدفترچه راهنما جزء جدایی ناپذیر از این محصول 

 :                        استمطالب این دفترچه شامل موارد زیر  استفاده ازآن فراهم باشد. امکان دسترسی و

  ؛نصب صحیح دستگاه ینحوه -

 ؛بهینه از دستگاه استفاده ایمن و ینحوه -

   ؛دستگاه منظم از های مداوم ونگهداری -
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 ن طراحی وآمواردی که برای  در این دفترچه و ند ارائه شده دردستگاه باید دقیقا مطابق با رو 

 ساخته شده است مورد استفاده قرارگیرد.

داده نزدیکی دستگاه قرار  این دستگاه باید درمحلی مناسب در ایمنی با ای وهای حرفهدستورالعمل 

، وهرگونه ویرایش قرار داشته باشد ،برانکارقابل دسترس برای تمام  این دفترچه باید درمحلی ایمن و شود.

 .خواهد بودیا تغییر درمطالب این دفترچه غیر مجاز  حذف و

 هایشکل تصاویر و یا تصاویر دستورالعمل اکیدا ممنوع است. یا بخشی ازمتون و کپی برداری ازکل و 

ن متعلق به شرکت ساغر فن آحقوق استفاده از  و نیستاین دستور العمل قابل استفاده برای غیر  موجود در

 .خواهد بودپارس 

 "قراردادها و عالئم" راهنما این از استفاده ینحوه -2-4

به نکات یا  گانکه جهت توجه خوانند ،نکات قرارگرفته است دراین دستورالعمل عالئمی دربین توضیحات و

 .هستندتوضیحات خاصی 

 توضیحات عالمت

 

 ایمنی: اطالعات مهم دررابطه با

قرار هر قسمت  خاص امنیتی در این عالمت برای جلب توجه خواننده به نکات مهم و

 .داده شده است

 

 اطالعات وموارد احتیاطی:

 .شده استقرار داده دستگاه  ت عمومی دراها واشاراین عالمت مربوط به توصیه

 

 :مطلقا ممنوع

عدم  .استاین عالمت بدان معناست که عمل نوشته شده درکنار آن مطلقا ممنوع 

 شود.یا دستگاه می منجر به صدمات جدی به اپراتور وآن رعایت 
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  دفترچه دوباره دریافت نحوه -2-5

های مجاز آن نمایندگییا  درصورتی که این دفترچه مفقود شد یا آسیب دید از شرکت ساغر فن پارس و

 .الزامی استارد زیر ومی دفترچه دوبارهجهت درخواست  .درخواست نسخه جدیدی نمایید

 نام ومدل دستگاه  -

 رچه به آن آدرس ارسال شود.تنام وآدرسی که دف -

 .آمده است ارسال نمایید (-0-1)عرفی تقاضای خود را  به آدرسی که در بخش م

                                                             ایمنی -3

 عمومی هشدارهای -3-1

  دستگاه اطالعات مربوط به ایمنی کار با دستگاه را با دقت بخوانید. استفاده از قبل از 

 .خواهد شددستگاه دیدگی آسیب  موجب ذیل دم رعایت مواردع

 های کنترلی را بداند.کردهای تمام بخشکار اپراتور باید به طور کامل معانی و ،قبل از استفاده -

 بندد.کار  به شده است را بداند و دستگاه مقرر که برای استفاده از اپراتور باید موارد ایمنی را -

 العمل آمده است را به طور صحیح تفسیرکند.این دستور اپراتور باید بتواند تمام مواردی که در -

 اختیارات او نیست انجام دهد. یاپراتور نباید خود سرانه اعمالی که در حیطه -

ن ایجاد شد اپراتور موظف است که افراد آمواردی که دستگاه دچار عیب شد یا خطر جدی برای  در -

 دهد. جریان قرار ذیصالح را در

 .نکند یا دستکاری را حذف و استبه هیچ وجه تجهیزات ایمنی که در دستگاه اپراتور  -

 برق مناسب متصل شده باشد. که دستگاه به ولتاژ یداطمینان حاصل کن -

 .ناسب به زمین الکتریکی متصل باشدد که دستگاه به طریق میاطمینان حاصل کن -

 د.یفنی دستگاه را باز نکن های داخلی وبه هیچ وجه بخش -
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درب دستگاه  دست نزده وهای محافظتی به هیچ وجه به بخش ،حال کار نباشد درر دستگاه گحتی ا -

 را باز نکنید.

ر وضعیت روشن باشد فن خنک روشن د و خاموش لیدک که دستگاه به برق متصل باشد ودر موقعی  

 .کندکار می همواره دستگاه یکننده

 ندهید. ای پاک کننده قوی را روی دستگاه قرارمحلوله به هیچ عنوان مایعات و -

 های دستگاه خوداری کنید.سبچقوی روی بر یی پاک کنندههاریختن محلول از -

 تمیز نگه دارید. محیط اطراف دستگاه را خشک و -

 .است با پوشش رنگ استاتیک ودستگاه از ورق آهن  یجنس بدنه -

بدنه دستگاه از دستمال نرم و مایع ضدعفونی سطوح پراناسید  کردن ضدعفونی برای تمیز و -

در صورت نیاز با شرکت ساغر  یدتوانشما می .استفاده کنیدمشابه  یا مواد ( (1Peranaacid M2ام

 جهت تهیه این مایع ضد عفونی تماس بگیرید.پارس فن 

 خودداری کنید.جدا دستگاه شود  ی که موجب اتصالی برق دراتاز ریختن آب و مایع -

های ورودی یا خروجی باشد حتما از شیلنگ کردن مخزن مایعات وکه احتیاج به تمیز هنگامی -

آلودگی از این طریق به  و یتا از انتقال بیمار ،یکی یا یک بار مصرف استفاده کنیدهای الستدستکش

 شما جلوگیری شود.

 و های یک بار مصرف استفاده کنیددستگاه حتما از دستکش یتعویض فیلترها کردن وتمیز هنگام -

ها کردن آناز تمیز ریخته و (safety box) ی ایمنکیسهداخل  مواد زائد داخل فیلترها را حتما در

 کنید.شویی جدا خوداری رو های ظرفشویی وکدر داخل سین

دیگر ر مراکز درمانی انتقال داده تا با حتما به بیرون از را برای امحا ی ایمنکیسهداخل  مواد زائد در -

 مواد آلوده به مکان مخصوص انتقال داده شود.
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  استفاده موارد  -3-2

،  (ICU)های ویژه بخش مراقب جراحی ها، در مایعاتو خارج کردن خون  جهت پزشکی دستگاه ساکشن 

. این کاربرد داردتشخیص طبی و سایر مراکز درمانی های ها، کلینیک، درمانگاههاستانهای بیمار، بیماراتاق

 (mmHg 675) متر جیوهمیلی 016معادل با  (bar)بار  -1/1 تا  1فشار منفی قابل تنظیم از با  دستگاه

 ساخته شده است. طراحی و

 گیرد . افراد دارای صالحیت مورد استفاده قرارتوسط فقط باید دستگاه 

 .ساخته شده است درمانی طراحی و،مراکز آموزشیبیمارستانها ،به طور کلی این دستگاه جهت استفاده در 

شرکت سازنده هیچ گونه مسوولیتی درقبال آسیب ها،صدمات ومشکالت فنی که در اثر استفاده ویا  

 دارد.ننگهداری نادرست از دستگاه بوجود می آید را 

  حفاظتی هایقسمت  -3-3

 الکتریکی ایمنی

 تاثیر                          یحضتو                  

برابر اتصال  دوفیوز برای محافظت دستگاه در

 کوتاه.

 کند.جریان برق اصلی دستگاه را قطع می 

 .کندپمپ وکیوم را قطع میجریان برق  الکترونیکی هوشمند  مدار
           ج  

تعمیر تجهیزات ایمنی دستگاه به هر نحوه ممنوع  دستکاری و، به طور کلی هرگونه تغییر، حذف 

 است.

صدمات وارد شده به افراد و  تعهدی در قبال آسیب و ،مجاز آن هایشرکت ساغر فن پارس و نمایندگی

 .نخواهند داشت ،شوددیده انگاشتن موارد فوق ایجاد میدستگاه که بر اثر نا

 نگهداری(  8) بخش  .چک نمایید را  هاای سیستمبه صورت دوره 
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  مانده باقی ریسک -3-4

 خطر آلودگی

تعویض  وخالی کردن، شست و شو در هنگام  باشید به یاد داشته ،هستندآلوده  مایعات داخل فیلتر خون و

 .فاده کنیدتدستکش یک بار مصرف اس ها حتما ازفیلتر

تا از ریخته شدن مواد  ،داده فیلتر قرار زیر یک بار مصرفتعویض فیلتر ظرفی  خالی کردن وحتما در زمان 

 محیط نگردد.موجب آلودگی  آلوده به کف محیط مرکز درمانی جلوگیری و

 بدهند های الزم را دراین زمینه به اپراتورافراد ذیصالح باید آموزش 

شویی جدا خودداری رو های ظرفشویی وفیلترها در داخل سینگ مواد زائد باقی مانده در از ریختن مایعات و

 .دایینم مطلوب امحا نحوها را به آن کنید و

                                                                   دستگاه حمل و تحویل -4

 بندی بسته ابعاد و وزن -4-1

 

12 kg weight 

36×29×28 cm (H×W×L) Dimensions 
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 دستگاه حمل و دریافت -4-2

کارتن دستگاه را برای ارسال  ای به آن وارد نشود وگام حمل دستگاه دقت کنید که ضربههن در -

 دستگاه درصورت ایجاد مشکل فنی درآینده نگهداری کنید.

 9-4بخش  مواردی که در دستگاه با بعد از باز کردن کارتن چک کنید که تمام قطعات موجود در -

 .داشته باشدآمده است مطابقت  (شرح محتویات)

               .هیچ گونه آسیب مشهودی روی دستگاه نباشد -

 تمحتویا شرح -4-3

 تعداد مشخصات نام

 lpm 1 60 مدل ن پزشکی دستگاه ساکش

 1  فیلتر آنتی باکتریال

از  هت اتصالجسیلیکونی شیلنگ 

خروجی وکیوم به فیلتر آنتی 

 باکتریال

 جنس سیلیکون شفاف به طول شیلنگ از

40cm  است قابل اتوکالوو 

1 

از  هت اتصالجسیلیکونی شیلنگ 

ورودی به  فیلتر آنتی باکتریال

 (Vacuum)وکیوم مخزن 

به طول شیلنگ ازجنس سیلیکون شفاف 

40cm  است قابل اتوکالوو 

1 

 2 است کالولی کربنات و قابل اتواز جنس پ خون  مخزن جمع آوری مایعات و

سیلیکونی جهت محکم نمودن اتصال شیلنگ  بست کمربندی

 از خروجی وکیوم دستگاه

1 

 1  دفترچه راهنما

 1  کارت گارانتی

 1 جهت کنترل دستگاه با پا )در صورت سفارش( کنترل  پدال
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 دستگاه شرح -5

 آن هایقسمت و کاردستگاه شرح -5-1

های ویژه بخش مراقبجراحی ها و در  مایعاتو خارج کردن خون  جهت lpm 60 پزشکی دستگاه ساکشن

(ICU) کاربرد های تشخیص طبی و سایر مراکز درمانی ها، کلینیک، درمانگاههاستانهای بیمار، بیمار، اتاق

 .دارد

 دستگاه جلویی قسمت اجزای -5-1-1

 ؛دستگاه (on/off)روشن کردن  کلید خاموش و -0

 ؛(vacuum)گیج فشارمنفی  -1

 .لوم کنترل فشار منفی دستگاهو -9

 دستگاه چپ سمت و راست سمت تجهیزات -5-1-2

 لیتر؛ 4دوعدد مخزن مایعات به ظرفیت  -0

 مایعات مخصوص مخازن ینگهدارنده -1

  دستگاه عقب تجهیزات -5-1-3

 ؛ کامپیوتری با دوشاخه نوع سانتی متر 011 به متراژ کابل برق  -0

 ؛20mmبه اندازه  2Aهای جافیوزی دو عدد با فیوز -1

همراه به بخار آب به پمپ وکیوم  فیلتر رگوالتور مخصوص جهت جلوگیری از ورود مایعات و -9

 ؛کابل مربوطه وسنسورهای مدار الکترونیکی هوشمند 

 ؛مدار الکترونیکی هوشمند محل ورودی کابل -4

 .سوکت پدال پایی -6
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 فنی مشخصات -5-2

 lpm 60مدل  ویژگی

 VAC 220 ولتاژ منبع تغذیه 

 HZ 50 فرکانس تغذیه

 W 240 توان خروجی 

 A 2 ماکزیم جریان

 1 کالس کار

 B دستگاه (Type)نوع 

 bar 0.7- منفی ماکزیمم  فشار

 52~60 lpm   (Air flow)هوادهی 

 36×29×28 cm (W×D×H)ابعاد 

 12kg وزن

 )میکروکنترلر( الکترونیک مدار کنترل  سیستم

 دارد فیلتر انتی باکتریال 

 داردن  مازادفیلتر 

 دارد فیلتر خروجی هوا

 پیوسته عملکرد دستگاه

لیتر  4هر کدام به ظرفیت  دو مخزن مایعاتظرفیت مفید مخزن 

 لیتر( 1)مجموعا 

IP 31 

  دستگاه برچسب -5-3

این اطالعات هنگام  است،مشخصات دستگاه  لیستی از اطالعات اصلی وشامل دستگاه )شکل زیر(  برچسب 

                                                                                                      .         خواهد بودیا درخواست اطالعات دیگر الزم  سفارش لوازم یدکی و

 :آمده است ذیل شامل عالمات مختلفی است که شرح هریک در برچسباین 
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 شرح               عالمت

S/N به همراه این عالمت شماره سریال دستگاه شماره سریال :

  شده است. داده تعیین شده ( قرار)که در کمپانی سازنده 

SFP Co. ساغر فن پارس شرکت  دستگاه  مشخص کننده سازنده. 

 

 ولتاژ خطرناک

Input power 

V         I        F 
  مشخصات جریان برق ورودی  دستگاه

 کند.فرکانس دستگاه را مشخص می جریان و، ولتاژ 

Dimensions 

L       H       W 
 کند.ارتفاع  طول دستگاه را مشخص می عمق

AIR FLOW دهدن حجم هوا دریک دقیقه را نشان میمیزان وکیوم کرد.  

VACUUM کند.ن فشار منفی پمپ وکیوم رامشخص میمیزا 

Model کند.مدل دستگاه را مشخص می 

Pro   date  تاریخ ساخت دستگاه 

Address 

Tel 

www.sagharfanpars.com 

 شرکتنشانی 

 شرکت شماره تلفن

 سایت شرکت
Function continues کرد دستگاه پیوسته استعمل. 

Class  :1  است. 0کالس کار  دستگاه  

Type : B  دستگاه  نوع  کاربردB  .است 

i

 

 است. مدارک همراهعالمت مراجعه به 

IP عوامل خارجی نفوذ مایعات وه حفاظت دستگاه در برابر ورود درج 

 است.

 اندازی راه و نصب -6

 قرارگیری محل :دستگاه با کار محیط -6-1

 بندی شده است:دستگاه به نحوه زیر بسته

. شده استهمچنین توسط یونولیت به طور کامل محافظت  دار ضد ضربه ودارای یک روکش نایلونی حباب

 .است رفتهنقل کامال مورد تایید است قرارگ کل مجموعه داخل کارتن مخصوص که جهت حمل و
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 آن را وارونه نکنید. ،دستگاه را به آرامی بیرون کشیده

 لذا آن را با احتیاط حمل کنید. است،دستگاه به طور کلی شکستی  بندی وبسته

 .متعلقات دیگر را درمحیط خشک نگهداری کنید کارتن و

 را تا اتمام گارانتی دستگاه نگهداری شود. نتاین کار

 برای انتقال دستگاه از آن استفاده کنید. حتما کارتن اصلی را نگه دارید و 

 بسته بندهای دیگر ممکن است به دستگاه آسیب برساند. استفاده از کارتن و

 آسیب نبیند.های داخل دستگاه پاره نموده، دقت کنید که قسمت با کاتر را چسب کارتن دستگاهابتدا  -

  .های محافظ را بیرون آوردیدلیتیونو و رتن را به آرامی باز کردهادرب ک -

 .احتیاط بیرون آورید محتویات دستگاه را با -

ورید برای این کار آاحتیاط کامل بیرون  با و دست با دوی، وئ با استفاده از دستگیرهآرامی  دستگاه را به -

 .مند استفاده کنیداناز افراد تو

 .جدا کنید دستگاه را پالستیک حباب دار محافظ -

 اولیه اندازی راه و نصب -6-2

 دهید. قرار رمحل مورد نظ ردبا احتیاط  ده از دستگیره وستفاا را بادستگاه  -

 .باید روی سطح صاف قرار دهیدرا دستگاه  -

 اطراف دستگاه را خالی بگذارید. از cm 20 مناسب حداقل هت وجود جریان هوای کافی وج -
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که  کند قرار ندهید همچنین دستگاه نباید درمحلی باشدای که بخار تولید میدستگاه را در نزدیکی وسیله -

یکی دستگاه امکان ریختن آب روی آن وجود دارد. ریختن آب روی دستگاه موجب خرابی بردهای الکترون

 .خواهد شد

 انبارش دستگاه جهت کار کرد و شرایط محیطی قابل قبول: 

 باشد. %86اکثر رطوبت دحو  گراد درجه سانتی 41تا  6از  محیط دما -

 از سطح فاضالب شهری باالتر باشد. صاف و سطح دستگاه باید -

 .اشدبنرمال در حد  دستگاه انبارش  کار و فشار محیط  -

 نقل دستگاه جهت حمل و قابل قبول شرایط محیطی: 

 عالئم نآهیم مفا با مطابق به عالئم هشدار دهنده روی بسته بندی دقت کنید ونقل  حمل و هنگام -

 ید.ئنقل نما و دستگاه را حمل

 .دار استفاده نماییداقتمیونت ادستگاه از کامیون یا کا نقل برای حمل و -

 %86حداکثر رطوبت  –درجه سانتی گراد 41تا  6اقک کامیون یا کامیونت یا کشتی ازتدما داخل ا -

 باشد.

 اقک درحد نرمال باشد.تفشار محیط داخل ا -

              د.یینما نقل خودداری روی هم جهت حمل و اهگدستکارتن  9 چیدن پیش از از -

 دستگاه نصب -6-3

 .خواهد بودکرد درست آن کار وری برای کار با دستگاه ورنصب دستگاه یک عمل ض

 مجاز شرکت انجام گیرد. نصب دستگاه باید توسط کارشناسان یا نمایندگان

 های نرمال طراحی شده است.دستگاه برای کار در محیط  

 :کنید رعایت را های که در ذیل آمده استهمچنین الزم است که دستورالعمل
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 دستگاه قرارگیرد. پشتسوکت  به راحتی در دستگاه را به نحوی قراردهید که کابل تاب نخورده و -

 .فضای دستگاه دسترسی داشته باشد که کاربر بتواند به آسانی به کل دهید در مکانی قراررا دستگاه  -

بعد از نصب . قابل دسترس باشد دار استانداردارتاز نوع  پریز برقتگاه باید در محلی قرارگیرد که دس -

                                                                       .استدستگاه آماده کار  ،کابل برق تاتصاال

 الکتریکی هایکانکتور -6-4

 گیرد. متخصص انجامهای اتصال کانکتورهای الکتریکی باید توسط تکنسین  

ولتاژ موجود  با دستگاه نوشته شده است پشت برچسبروی بر از یکسان بودن ولتاژ کار دستگاه که  -

 درمحل نصب اطمینان حاصل کنید.

ه جاتصال مناسب زمین با توهمچنین  باشد.دستگاه در محلی نصب شود که برق مورد استفاده دارای فیوز  -

 به استانداردهای موجود هر کشور فراهم شده باشد.

 ین سیستم مطابق با استانداردهای فعلی نصب گردد.ا -

 مقدار نامی باشد. %01حداکثر نوسان برق ورودی باید  -

 دهید که پشت دستگاه قابل دسترس باشد. نحوی قراردستگاه را به  -

های رابط غیر مجاز از سیم ن قرار نگیرد.آای روی وسیله یش از حد خم شود وبکابل برق نباید 

 استفاده نکنید.

 همواره از کابل اصلی دستگاه استفاده کنید. 

 .از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید ههموار 



 

11 
 

زمینه تعمیر دستگاه با بخش  درستی کار نکرد برای دریافت اطالعات بیشتر دردر صورتی که دستگاه به 

 های مجاز شرکت تماس حاصل کنید.یا نمایندگی فنی شرکت ساغر فن پارس و

  اولیه اندازی راه -6-5

 را دستگاه اینصورت در ،)استند( پایه بدون و تنهایی به (1 :رود کار به تواندمی حالت دو در دستگاه این 

 استند. با (1 دهید، قرار پایدار محلی در

از قرار دادن دستگاه در محل  بعدرا ندارید، دستگاه  )پایه مخصوص چرخ دار(ه از استند دفااست قصداگر   -

  :را انجام دهید ذیلمورد نظر مراحل 

 یلون خارج کنید.داخل نا ها را ازآن اه خارج کرده وداخل دستگ تجهیزات موجود در  -

با بست  که در پشت دستگاه است متصل و وکیوم دستگاهرا به خروجی  0 یشیلنگ سیلیکونی شماره  -

 .آن را محکم کنیدشده داده  کمربندی که در محتویات دستگاه قرار

در جای خود در  ها را چک کنید ونآهای ظ بیرون آورید دربعدد مخزن مایعات را از پالستیک محاف دو  -

 دستگاه قرار دهید. پچ دو طرف راست و

  کنید.ال نصب ینتی باکترآفیلتر یک طرف را به  0شیلنگ سیلیکونی شماره طرف دیگر   -

دیگر شیلنگ را به خروجی مخزن  را به طرف دیگر فیلتر نصب کنید سر 1 سیلیکونی شماره شیلنگ  -

عمل را به درستی انجام دهید   ت کنید اینقد .مشخص شده متصل نمائید Vacuumکه با کلمه مایعات 

 است.گیری از ورود مایعات به پمپ وکیوم روجی دارای سرریز فیزیکی جهت جلوچون این خ

  است. وکیومهوشمند الکترونیکی جهت عدم ورود مایعات به پمپ  برداین دستگاه دارای  
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در  .متصل نمائیدقبال فیش آن را به سوکت دستگاه  ،از پدال پایی استفاده نمائید خواهیداگر می 

  .توانید برای فرمان به پمپ وکیوم از پدال پایی استفاده نمائیداین صورت شما می

مطابق با دستور عمل )در صورت سفارش( خواهید از استند دستگاه استفاده کنید اگر شما می 

  .ل باال را انجام دهیدبعد مراح مربوطه دستگاه را روی استند نصب نمائید و

 به برق متصل کنید. (اتصاالت الکتریکی) 9-0رعایت موارد گفته شده دربخش  دستگاه را با  -

 د.یکن را روشن ، آندستگاه قسمت جلویاز  (on/off)توسط دکمه خاموش روشن   -

  نیاز مورد خالء یا منفی فشار تنظیم نحوه  -6-5-1

ا یک دست را ب (Vacuum)را از محل اتصال خود از مخزن جدا کرده  1شیلنگ سیلیکنی شماره  -

 ببندید. محکم ی آن رایمسیر انتها یحفرهانگشت  با گرفته و

دستگاه تنظیم  جگی یروی درجه با کار خود را از ناسبتدستگاه فشار منفی م جلوکنترل سمت  با ولوم -

 کنید.

را بعد از انجام عملیات تنظیم فشار وکیوم دستگاه به محل مربوطه  1شیلنگ سیلیکنی شماره  -

(Vacuum) .مخزن متصل نمایید 

 (Patient)ست شیلنگ ساکشن یکبار مصرف را مطابق با کار خود انتخاب کرده و به محل اتصال  -

 .مخزن متصل نمایید

 دستگاه استفاده کنید.   توانید ازمی تدراین حال -

 دستکش استریل انجام شود. این عمل بابهتر است  
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                                                                نگهداری -7

 امنیتی هشدارهای -7-1

 های امنیتی زیر وقبل از انجام هرگونه عملیات در زمینه نگهداری دستگاه به دقت دستورالعمل 

 به دقت مطالعه کنید.  راایمنی آمده است  9العمل هایی که در بخش دستور همچنین

های دستگاه تاثیر دارند مستقیم روی سیستمغیر هنگام تعویض قطعاتی که به طور مستقیم و 

 .     یدبسیار مهم است که حتما از قطعات یدکی اصلی استفاده کن

 از برق جدا کنید. را گاهحتما قبل از شروع عملیات نگهداری دست 

های که یا تکسنین های مرتبط با نگهداری از دستگاه باید توسط افراد ذیصالح وتمام فعالیت 

 انجام شود. انددیدهتوسط شرکت ساغر فن پارس آموزش 

 .استروی دستگاه ممنوع بر هر گونه تجهیزات ایمنی نصب شده  به طور کلی حذف 

 را (on/off) روشن و خاموش الفاصله کلیدب ،خطر جدی در هنگام کار پیش آمد در صورتی که 

 دستگاه را خاموش کنید. زده و
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 روزمره نگهداری -7-2

در فواصل  و ز باید به طور صحیح مورد استفاده قرارگیردیاین دستگاه ن ،مانند تمام وسایل الکتریکی دیگر

کند که دستگاه به صورت مداوم این اطمینان را ایجاد می پیشگیرانهن اقدامات یا .چک شود منظم سرویس و

  .کندصحیح کار می و

های فنی مجاز اه باید به طور منظم توسط تکنسینبرای جلوگیری از ایجاد هرگونه آسیب به کاربران دستگ

 چک شود. سرویس و

مواد  دستگاه را با دستمال مرطوب وهای خارجی ای تمام قسمتبهتر دستگاه به طور دوره یرجهت نگهدا

 .اسیدی استفاده نکنید( تمیز کننده خنثی تمیز کنید )از مواد خورنده و

چیزی که باعث سایش این  های فلزی )هریا برس خشن و دستمال زبر و قطعات فلزی از ی تمیز کردنابر

 قطعات شود( استفاده نکنید.

تمیز استاندارد،  ها مطابق بانآاستریل  و مخزن مایعات، ضد عفونی خالی کردن  روزانه 

 .ستگاهد یبدنه وهای خارجی تمام قسمت کردن و ضدعفونی

پشت  ورود خون و مایعات به داخل پمپ وکیوم که درگیری از جلوفیلتر  بررسی هفتگی 

  .دستگاه قرار گرفته است

 تعویص فیلتر آنتی باکتریل ماهانه 

ر جلوگیری از ورود مایعات به داخل فیلت بررسی، سرویس پمپ وکیوم سی وررب  سالیانه      

ترونیک دستگاه و سنسورها، کالیبره کردن گیچ فشار بررسی مدار الک ،وکیومپمپ 

 یهابررسی تمامی شیلنگ، های خروجی پمپ وکیومتعویض فیلتر ،منفی

  .پارگی ها در صورت تغییر رنگ، تیرگی وآنسیلیکونی یا تعویض 

 

  مایعات آوری جمع ظرف و هاشیلنگ ،کردن استریل و عفونی ضد نحوه -7-3

 کنید؛اتصال مخصوص خود از بدنه دستگاه جدا  را از (1و  0)شماره  سیلیکونی هایشیلنگ -

 کنید؛العمل بیان شده از دستگاه جدا را طبق دستور مع آوری مایعاتجظرف  -
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 ؛ها مشاهده نشودهای خون و غیره در آناز لکه شو داده تا آثاریو  ا آب شستهمگی را ب -

در صورت وجود مایعات یا مواد زائد داخل شلنگ حتما داخل شیلنگ را با آب و مواد ضدعفونی شست و  -

 شو داده تا آثاری از آن مواد در داخل شیلنگ باقی نماند؛

توانید از . شما برای این کار مییدکنها را ضدعفونی آغشته شده به ماده ضدعفونی آن با یک پارچه تمیز و -

 ها را خوب خشک ودیگری آن سپس با دستمال تمیز .مواد مشابه استفاده نمایید یا 1محلول پراناسید ام

 .تمیز نمایید

 قرار  Bن داخل اتوکالو نوعتحویل یا خودتا CRSها را جهت استریل نمودن به واحد توانید آناکنون می -

 دهید.

 های استریل برای این کار استفاده نمایید.های مخصوص اتوکالو یا پاکتحتما از کاغذیه میشود صتو 

 11سانتی گراد و زمان به مدت درجه  010نامه اتوکالو در دمای یا بر سیکل و ها ازبرای استریل کردن آن

 دقیقه استفاده نمایید.

 .استفاده نماییدر مصرف اهای یک بانجام دادن موارد باال حتما از دستکش یبرا 
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-محیط سالمتی کاربران و جهت باال بردن سطح بهداشت وموارد ایمنی ذکر شده در این دفترچه تمامی   

 و هاگاهددیاز ما  .یاری دهید مهمانجام این  درما را  ،حفظ محیط زیست است درمانی و ،های آموزشی

 .کنیماستقبال میپیشنهادات شما سروران گرامی 

  اعضای شرکت ساغر فن پارس با سپاس مدیریت و                                                                        


