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 مقدمه

،محیط مراکز درمانی وآموزشی،صرفه جویی درآب شرب  سطح بهداشت وسالمتی کاربراناهداف ما ارتقاء

ت برتربه جای یر ارز وجایگزین کردن محصوالت ایرانی باکیفمصرفی، حفظ محیط زیست ،صرفه جویی د

 محصوالت مشابه خارجی  .

این دستگاه برای اولین بار است که دراین ایران تولید شده ودارای گواهی نامه ثبت اختراع ازاداره ثبت 

رت بهداشت وبر اساس استعالم از اداره کل تجهیزات وزا 62/71/7997-17917اختراعات ایران به شماره   

 شده است . طراحی وساخته 9/1/7997مورخ   96/م55557و درمان وآموزش کشوربه شماره 

 «با حمایت از تولید کنندگان داخلی باعث شکوفایی اقتصاد کشورمان باشید»

 

 باتشکر شرکت ساغر فن پارس
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 گارانتي-1

 گارانتي-1 – 1

  یک سال دارای ساخت شرکت ساغر فن پارس  نترالمدل سا تمام اتوماتیک دندانپزشكیدستگاه ساکشن 

می باشد البته درصورتی معتبر است که کلیه موارد  وده سال خدمات بعد از فروش تاریخ خرید گارانتی از  

شرایط .باشد که شامل گارانتی نمیومواردیوبرطبق آن عمل شودذکر شده دراین دفترچه راهنما رعایت شده

 .ده است آم 2-1گارانتی در بخش

 

توجه برگه گارانتی در دو نسخه می باشد که یكی از نسخه های آن توسط شرکت ساغر فن           

 پارس قبل از ارسال دستگاه برداشته می شود.

 .: از هنگام ارسال دستگاه آغاز میشودزمان شروع گارانتی
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 گارانتي برگه - 2- 1

 

S F P .COش ک  سا   ف  پار                             

کارت گاران ی

م   ات م   ل

                       

ش اره فاک  رش اره س یال 

تاری  ارسال تاری  فاک  ر  

                   

          

:  در 

:ال   ون  ی   در 

م   ات خ ی ار 

. سال خ م  بع  از ف وش 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  ن دس گاه   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  پار  ق   از ارسال دس گاه 

.  ب داش ه می ش د

:  ش اره گاران ی 
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 معرفي- 2

 استانداردها - 1 – 2

دستگاه ساکشن پزشكی تمام اتوماتیک باالزامات اساسی واستانداردهای ایران وایزو بین المللیساخته شده 

 .است

 1IEC-60601استاندارد

 ISO10079-1استاندارد

 ISO13485استاندارد 

 پروانه بهره برداری از وزارت صنعت  معدن وتجارت به شماره

 معاونت غذا دارو وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی به شمارهپروانه ساخت از

دوم غربی خیابان سوم  خیابان جاده کرمانشاه شهرک صنعتی بهاران 76آدرس شرکت : همدان  کیلو متر 

 27ه عقط

 saghar_fanpars@yahoo.comایمیل :    16211957179تلفن :                   

 www.sagharfanpars.comوب سایت:

                                                                            سانترال:   مدل دستگاه 

 کاربران الزمات -2-2

 

 وسرویس این دستگاه می باشند باید دارای یكی ازشرایط زیر باشندکار  افردی که مجاز به: 

 باشد راداشته دفترچه ایندر شده داده توضیح های دستورالعمل فهم برای کافی معلومات. 
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 . شناخت دستگاه ومحل نصب دستگاه 

   هت جلوگیری ازایجاد آسیب دردستگاه وآیین نامه های فنی. جشناخت وآگاهی ازسالمتی دستگاه 

 .آموزش الزم توسط کارشناسان شرکت را دیده باشند 

 افرادی که با دستگاه درارتباط هستند به دودسته تقسیم می شوند :

فرد یا افرادی که به صورت فیزیكی ازدستگاه ، درمواردی که برای آن طراحی شده است،استفاده می تور:ااپر

 کنند.

فرد یاگروهی که مسوول استفاده ،نگهداری وسرویس دستگاه وهمچنین آموزش اپراتورها مراجع ذیصالح:

 می باشند.

 داده ازدستگاه می باشی واستفرول نصب،راه اندازی ،نگهدائع ذیصالح به صورت قانونی مسجمرا

 راهنما ازدفترچه ونگهداری استفاده-3 -2

این دفترچه راهنما جزء جدایی ناپذیر از این محصول می باشد. وباید درمحلی نزدیک دستگاه نگهداری 

 شود.تا امكان دسترسی واستفاده ازآن فراهم باشد.

     مطالب این دفترچه شامل موارد زیر می باشد:                    

 نحوه نصب صحیح دستگاه  -

 نحوه استفاده ایمن وبهینه از دستگاه -

 نگهداری های مداوم ومنظم ازدستگاه   -

دستگاه باید دقیقا مطابق با روند ارائه شده دراین دفترچه ودرمواردی که برای ان طراحی وساخته  -

 شده است مورد استفاده قرارگیرد.

گاه که درهر کشور وجود دارد باید درمحلی مناسب درنزدیكی دستورالعمل های حرفه ای وایمنی بااین دست

 دستگاه قرار داده شود.



6 
 

 

این دفترچه باید درمحلی ایمن وقابل دسترس برای تمام کارکنان ،قرار داشته باشدوهرگونه ویرایش وحذف 

 ویا تغییر درمطالب این دفترچه غیر مجاز می باشد.

 ویر دستورالعمل اکیدا ممنوع است.کپی برداری ازکل ویا بخشی ازمتون ویا تصا

تصاویر واشكال موجود دراین دستور العمل قابل استفاده برای غیر نمی باشد وحقوق استفاده از ان متعلق به 

 شرکت ساغر فن پارس است.

 "وقراردادها عالئم" راهنما ازاین استفاده نحوه -2-4 

ه است که جهت توجه خواننده به نكات یا دراین دستورالعمل عالئمی دربین توضیحات ونكات قرارگرفت

 توضیحات خاصی می باشند.

 توضیحات عالمت

 اطالعات مهم دررابطه باایمني: 

این عالمت برای جلب توجه خواننده به نكات مهم وخاص امنیتی درهر قسمت کشیده 

 شده است.

 اطالعات وموارد احتیاطي: 

 دردستگاه کشیده شده است. ت عمومیااین عالمت مربوط به توصیه های واشار

 مطلقا ممنوع : 

 این عالمت بدان معناست که عمل نوشته شده درکنار آن مطلقا ممنوع می باشد.

 عدم رعایت منجر به صدمات جدی به اپراتور ویا دستگاه می شود.

 دفترچه دوباره دریافت نحوه -2-5

ر فن پارس ویا نمایندگی های مجاز آن درصورتی که این دفترچه مفقود شد یا آسیب دید از شرکت ساغ

 ارد زیر الزم است .ودرخواست نسخه جدیدی نمایید جهت درخواست م
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 نام ومدل دستگاه  -

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

 آمده است ارسال نمایید -7-6عرفی تقاضای خود را  به آدرسی که در بخش م

 ایمني-

 عمومي هشدارهای-3-1

 

 ازاستفاده ازدستگاه اطالعات مربوط به ایمنی کار با دستگاه را با دقت بخوانید. قبل

 عدم رعایت این موارد منجر به آسیب  دستگاه می شود. 

 قبل از استفاده اپراتور باید به طور کامل معانی وکار کردهای تمام بخشهای کنترلی را بداند. -

 ازدستگاه مقررشده است را بداند وبه کار ببندد.اپراتور باید موارد ایمنی راکه برای استفاده  -

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

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

یجاد شد اپراتور موظف است که افراد درمواردی که دستگاه دچار عیب شد یا خطر جدی برای ان ا -

 ذیصالح را درجریان قراردهد.

 به هیچ وجه تجهیزات ایمنی که در دستگاه می باشد را حذف ویا دستكاری نكند -

 اطمینان حاصل کنید که دستگاه به ولتاژبرق مناسب متصل شده باشد. -

 باشد .اطمینان حاصل کنید که دستگاه به طریق مناسب به زمین الكتریكی متصل  -

 به هیچ وجه بخشهای داخلی وفنی دستگاه را باز نكنید. -

حال کار نباشد به هیچ وجه به بخش های محافظتی دست نزده ودرب دستگاه  در ر دستگاه گحتی ا -

 را باز نكنید.
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خاموش روشن در وضعیت روشن باشد فن  لیدتوجه در موقعی که دستگاه به برق متصل باشد وک -

 .کار می کند ارههمو خنک کننده  دستگاه

 به هیچ عنوان مایعات ومحلولهای پاک کننده قوی را روی دستگاه قرارندهید. -

 ازریختن محلولها ی پاک کننده قوی روی برجسب های دستگاه خوداری کنید. -

 محیط اطراف دستگاه را خشک وتمیز نگه دارید. -

 باشدو با پوشش رنگ استاتیک.یجنس بدنه دستگاه از ورق استیل )آهن( م -

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

Peranaacid m2) 2 در صورت نیاز با شرکت ساغر  ید(یا موادمشابه استفاده کنید شما می توان

 فن جهت تهیه این مایع ضد عفونی تماس بگیرید.

 دستگاه شود خودداری کنید.از ریختن آب و یا مایعی که موجب اتصالی برق در -

درموقعی که احتیاج به تمیز کردن مخزن مایعات وشیلنگهای ورودی یا خروجی باشد حتما از  -

دستكشهای الستیكی یا یک بار مصرف استفاده کنید. تا از انتقال بیمارها وآلودگی از این طریق به 

 شما جلوگیری شود.

ی دستگاه حتما از دستكشهای یک بار مصرف ی وخارجلدرموقع تمیز کردن وتعویض فیلترها داخ -

ریخته واز تمیز (safetybox)استفاده کنیدومواد زائد داخل فیلترها را حتما درداخل سیفتی باکس 

 کنید.شویی جدا خوداری ها در داخل سینگ های ظرفشویی وروکردن آن

دیگر ر انتقال داده تا با مواد زائد درداخل سیفتی باکس را برای امحاء حتما به بیرون ازمراکز درمانی -

 مواد آلوده به مكان مخصوص انتقال داده شود.

 موارداستفاده -3-2

جراحی  عمل تحت در تمام اتوماتیک برای خارج کردن خون مایعات  دندانپزشكی دستگاه ساکشن 

-که با فشار منفی قابل تنظیم از  ،ودردندانپزشكی برای خارج کردن خون ومایعات از داخل دهان

 (طراحی وساخته شده است.barبار )0.8- ا ت0
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 دستگاه برای استفاده حرفه ای ساخته شده وفقط باید افراد دارای صالحیت مورد استفاده قرارگیرد .

درمانی ودندانپزشكی طراحی ،مراکز آموزشیبیمارستانها ،به طور کلی این دستگاه جهت استفاده در 

 وساخته شده است .

 . طراحی وساخته نشده استه در منازل وآمبوالنس ها و وسایل نقلیهاین دستگاه برای استفاد

 

شرکت سازنده هیچ گونه مسوولیتی درقبال آسیب ها،صدمات ومشكالت فنی که در اثر       

 دارد.ناستفاده ویا نگهداری نادرست از دستگاه بوجود می آید را 

 حفاظتي قسمتهای-3-3

 ایمني الكتریكي: 

 تاثیر                          یحضتو                  

 جریان برق اصلی دستگاه را قطع می کند.  دوفیوز برای محافظت دستگاه دربرابر اتصال کوتاه.

 را قطع می کند cpuجریان برق برد الكترونیكی و دربرابر اتصال کوتاه  cpuفیوز محافظ برد الكترونیكی و

 

تكاری وتعمیر تجهیزات ایمنی دستگاه به هر نحوه ممنوع به طور کلی هرگونه تغییر، حذف ودس 

 می باشد

شرکت ساغر فن پارس و نمایندگی های مجاز آن تعهدی در قبال آسیب وصدمات  وارد شده به      

 افراد و به دستگاه که بر اثر نادیده انگاشتن موارد فوق ایجاد می شود را ندارد.

 ("نگهداری " 1یید ) بخش چک نما را  به صورت دوره ای سیستم ها

 مانده باقي ریسک-3-4
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 خطر آلودگی -

خون ومایعات داخل فیلتر  آلوده می باشد ،به یاد داشته  باشید در هنگام تمیزکاری وتعویض فیلتر 

 .ها حتما ازدستكش یک بار مصرف اسفاده کنید

دستگاه (زیر همراهمحتویاتفیلتر ظرفی مناسب )طبق نمونه در حتما در زمان تمیز نمودنیا تعویض

درب پوشفیلتر قرارداده تا از ریخته شدن مواد آلوده به کف محیط مرکز درمانی جلوگیری وموجب 

 آلودگی محیط نگردد.

 افراد ذیصالح باید آموزش های الزم را دراین زمینه به اپراتوربدهند

شویی جدا روویی واز ریختن مایعات ومواد زائد باقی مانده درفیلترها در داخل سینگ های ظرفش

 .داییامحاء نم خودداری کنید وآنها را به نوع مطلوب 

 

 

 

 دستگاه وحمل تحویل

 

 بندی بسته وابعاد وزن -4-1

 

 

 ابعاد بسته بندی :

h=840mm 

W=45mm 

L=42mm 

 

 15kgوزن کلی  

 

 

h 

w  
 

L 
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 دستگاه وحمل دریافت -4-2

ضربه ای به آن وارد نشود وکارتن دستگاه را برای ارسال  درهنگام حمل دستگاه دقت کنید که -

 دستگاه درصورت ایجاد مشكل فنی درآینده نگهداری کنید.

:  9-5بعد از باز کردن کارتن چک کنید که تمام قطعات موجود دردستگاه بامواردی که دربخش  -

 آمده است مطابقت کند . "شرح محتویات"

 .باشدنه آسیب مشهودی روی دستگاه نهیچ گو -

 محتویات شرح -4-3

 تعداد مشخصات نام

 1 سانترالدستگاه مدل  دستگاه ساکشن پزشكی تمام اتوماتیک

 1  مخزن مایعات ضد عفونی

 1 8 به  12 راهی پنومات ه س راهیه س

فیلتر به شكل توری مانند از جنس  فیلتر

 استیل 

5 

جهت محكم نمودن اتصال شیلنگ  بست کمربندی

 ایعات به فاضالبخروجی تخلیه م

1 

 1  دفترچه راهنما

 1  کارت گارانتی

 بسته1  پودر حاوی ماده ضدغفونی

 1  هت تعویض یا تمیز نمودن فیلترجظرف مخصوص 

هت اتصال سر ساکشن به مخزنج رابط یک بار مصرف

 ضدعفونیمایع

10 

 

 دستگاه شرح-5

 کاردستگاه شرح -5-1
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3 

2 

1 

 

 
 

  
 
 

برای خارج کردن خون ومایعات ازناحیه تحت عمل جراحی ویا  ترالمدل سان دستگاه ساکشن تمام اتوماتیک

خون ومایعات ازداخل دهان وانتقال خون ومایعات بعد از گرفتن مواد سمی  به طور  ،خارج کردن بزاق

ی برنامه شستشوی وضد عفونی شیلنگ های وروری ،خروجی ومخزن ااتوماتیک به فاضالب شهری ودار

 .ی باشدم مایعات به طور اتوماتیک

 

 

 

 دستگاه جلویي قسمت اجزای 1 -5-1

 

 

 

 ( دستگاهon/offکلید خاموش وروشن کردن )-7

 و پنل کنترل جهت تنظیم ومشاهده کلیه امكانات    

 (vacuum)گیج فشارمنفی - 6  

 فیلتر  پوشدر -9

 

 دستگاه راست سمت تجهیزات -5-1-2

 که درداخل آن سانتیمتر 17به اندازه  5شیلنگ خرطومی سایز  -7

 کابل های برق ، کنترل ،فرمان میكروسوئیچ وشیلنگ های

3 
2 
1 
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 جهت اتصال به سیستم سفید رنگ PUازجنس  77شیلنگ نمره 

 ساکشن مرکزی 

 جهت  انتقال خون ومابعات از داخل آب نما   77شیلنگ نمره  

 چهت اتصال به سرساکشن یوینیت دهان بیمار به مخزن مایعات وخون

 آب نما جهت اتصال به شبكه فاضالب شهری 67شیلنگ نمره 

 تمامی کابل ها وشیلنگ ها  جهت نصب آسان لیبل ومارک گذاری شده است.  :نكته

 )کوچک(20mmسایز  3.15Aجا فیوزی با فیوز  -6

 )کوچک(20mmسایز  3.15Aجا فیوزی با فیوز  -9

ه بود باید مقادیر فیوز ها متناسب کابل کنترل پمپ وکیوم  تک فازمستقیما بدون تابلو متصل شدنكته اگر 

 باقدرت پمپ وکیوم محاسبه ودر جا فیوزهای فوق قرار داد

 

 

 پنل کنترل اجزای شرح 5-1-3

 (ON/OFF)کلید خاموش وروشن کردن دستگاه -7

 .کتریاکار 2X16LCDصفحه نمایش گر  - 6

 .washing کلید برنامه شستشو-9

 . Resetکلید -5
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 بندی بسته ابعاد

 دستگاه ابعاد 5-1-4

D=300mm           L=300mm  H=600mm 

                

 دستگاه وزن  5-1-5

15KG  

 

 فني مشخصات -5-3

 مدل سانترال   ویژگي

 220VAC   ولتاژ منبع تغذیه 

 50HZ   فرکانس تغذیه

 80W   توان خروجی 

خود بدون محاسبه  جریان

 توان پمپ وکیوم

  0.5A 

 1   کالس کار

Type دستگاه   B 

باسیتم ساکشن مرکزی کهفشار متاسب   فشارمنفی 

 کمتر باشد250mlbar-ان نباید از منفی

AIR FLOW   متناسب باسیستم  ساکشن مرکزی 

 میكروکنترل   سیستم  کنترل 

 دارد   فیلتر انتی باکتریال 

 دارد   مازادفیلتر 

 دارد   فیلتر خروجی هوا

 یوستهناپ   كرد دستگاهعمل

 لیتر 5/7   ظرفیت مفید مخزن مایعات

 ناپیوسته   كرد دستگاه عمل

IP   31 
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 دستگاه لیبل -5-3-1

لیبل دستگاه )شكل زیر( لیستی از اطالعات اصلی ومشخصات دستگاه می باشد این اطالعات در هنگام  

 سفارش لوازم یدکی ویا درخواست اطالعات دیگر الزم می باشد.         

 آمده است ئیاتتمام جز لیبل شامل عالمات مختلفی است که شرح هریک درزیراین 

 شرح عالمت

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

 در کمپانی سازنده تعیین شده ( قرارداده 

 SFP ساغر فن پارس شرکت دستگاه  مشخص کننده سازنده. 

In put power  

V         I        F 
 مشخصات جریان برق ورودی  دستگاه

 جریان وفرکانس دستگاه را مشخص می کند.، ولتاژ 

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

 AIR FLOW . میزان وکیوم کردن حجم هوا دریک دقیقه را نشان می دهد 

VACUUM میزان فشار منفی پمپ وکیوم رامشخص می کند. 

 Model .مدل های دستگاه را مشخص می کند 

 Pro date  تاریخ ساخت دستگاه 

 خطرناک: برق با ولتاژهشدار  

Address 

Tel       
 www.sagharfnpars.com 

 نشانی شرکت 

 شرکت شماره تلفن

 سایت شرکت

Function discontinues  كرد دستگاه ناپیوسته استعمل 

Class  :1 می باشد  7ه کالس کار  دستگا 

Type : B  دستگاه  نوع  کاربردB  می باشد 

i

 

 مدارک همراهعالمت مراجعه به 

IP نفوذدرعوامل درحه حفاظت دستگاه در برابر ورود مایعات و

 خارجی
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 اندازی وراه نصب -6

 قرارگیری محل: دستگاه با کار محیط-6-1

 ه بندی شده است:دستگاه به نحوه زیر بست

. دارای یک روکش نایلونی حباب دار ضد ضربه وهمچنین توسط یونولیت به طور کامل محافظت شده است 

 می باشد.رفته  کل مجموعه داخل کارتن مخصوص که جهت حمل ونقل کامال مورد تایید است قرارگ

 دستگاه را به آرامی بیرون کشیده وآن را وارونه نكنید.

 گاه به طور کلی شكستی می باشد لذا آن را با احتیاط حمل کنید.بسته بندی ودست

 ندفقط برای بلند کر7-2-7شكل  دستگیره هایی که در بیرون بسته بندی وجود دارد

 دستگاه جهت عمودی تعبیه شده است.                   

 کارتن ومتعلقات دیگر را درمحیط خشک نگهداری کنید

 رانتی دستگاه نگهداری شود.را تا اتمام گا نتاین کار

 : حتما کارتن اصلی را نگه دارید وبرای انتقال دستگاه از آن استفاده کنید.نكته                   

 استفاده از کارتن وبسته بندهای دیگر ممكن است به دستگاه آسیب برساند. 

د این دو تسمه برای این منظور دستگاه باید به کمک دوتسمه که درزیر دستگاه قراردارند از کارتن خارج شو

 7-7-2باید توسط دو نفر به طورهمزمان انجام شود .شكلطراحی شده اند.این عمل 

 ابتدا یونولیت ها محافظتی را ازکارتن خارج کنید.-
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لت افقی خارج ادو نفر به کمک دوتسمه باید به طور همزمان دستگاه را بیرون کشیده ومراقب باشند از ح-

 نشود .

 قراردهید برای جدا کردن تسمه ها دستگاه را به آرامی بلند کنید. ره درمحل مورد نظدستگا-

 اولیه اندازی وراه نصب-6

 دستگاه باید روی سطح صاف قرار دهید.-

 ازاطراف دستگاه را خالی بگذارید. cm 30 هت وجود جریان هوای کافی ومناسب حداقلج -

ولید می کند قرار ندهید همچنین دستگاه نباید درمحلی دستگاه را در نزدیكی وسیله ای که بخار ت -

باشدکه امكان ریختن آب روی آن وجود دارد. ریختن آب روی دستگاه موجب خرابی بردهای الكترونیكی 

 نكته مناسب با قرارگرفتن یونیت دندانپزشكی   دستگاه می شود.

 دستگاه وانبارش کرد کار جهت قبول قابل محیطي شرایط- 1 – 6

 

 باشد. %15اکثر رطوبت دح-درجه سانتیگراد57تا 5از  محیط ادم

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

 .اشدبنرمال در حد  دستگاه کار وانبارش  فشار محیط 

 جهت حمل ونقل دستگاه : قابل قبول شرایط محیطی

دستگاه  عالئم انهیم مفا با مطابق کنید ودرموقع حمل ونقل به عالئم هشدار دهنده روی بسته بندی دقت 

 ید.ئنقل نما و را حمل

 .دستگاه از کامیون یا کامیونت اطاق دار استفاده نمایید نقلبرای حمل و

 باشد. %15حداکثر رطوبت –درجه سانتی گراد 57تا  5دما داخل اطاقک کامیون یا کامیونت یا کشتی از



18 
 

 فشار محیط داخل اطاقک درحد نرمال باشد.

 د.یینما نقل خودداری روی هم جهت حمل و اهگدست 9چیدن پیش از   زا

 دستگاه نصب -6-2

 

 وری برای کار با دستگاه وکار کرد درست آن می باشد.رنصب دستگاه یک عمل ض

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

 ل طراحی شده است.دستگاه برای کار در محیط های نرما  

 همچنین الزم است که دستور العمل های که در ذیل آمده استرارعایت کنید.

 دهیدکه کاربر بتواند به آسانی به کل فضای دستگاه دسترسی داشته باشد  . دستگاه در مكانی قرار -

 تگاه باید در محلی قرارگیرد که پریز برق )ارت دار( در نزدیكی ودسترس باشد.دس-

باالتراز صاف تخلیه اتوماتیک مایعات وخون وهمچنین درمواقع قطع برق دستگاه باید در محلی  برای -

 فاضالب شهری قرارگیرد وبه راحتی در دسترس باشد.

 باشد.در نزدیكی وبه راحتی دردسترس  6/7بااتصال  bar 9-6با فشار برای برنامه شستشو باید شیر آب  -

 الكتریكي های کانكتور-3-6فاضالب دستگاه آماده کار می باشدآب و ،کابل برق  ت بعد از نصب اتصاال

 متخصص انجامگیرد.های توجه: اتصال کانكتورهای الكتریكی باید توسط تكنسین  

 از یكسان بودن ولتاژ کار دستگاه که درروی لیبل بغل دستگاه نوشته شده است         -    

 کنید. محل نصب اطمینان حاصل ولتاژ موجود در با -
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 جه اتصال مناسب زمین با تودستگاه در محلی نصب شود که برق مورد استفاده دارای فیوز بوده وهمچنین  -

 به استانداردهای موجود هر کشور فراهم شده باشد.

 ین سیستم مطابق با استانداردهای فعلی نصب گردد.ا -

 مقدار نامی باشد. %77حداکثر نوسان برق ورودی باید  -

 را به نحوی قراردهید که پشت دستگاه قابل دسترس باشد. دستگاه -

 

 کابل برق نباید پیش از حد خم شود ووسیله ای روی ان قرار نگیرد.       

 از سیم های رابط غیر مجاز استفاده نكنید.

 

 همواره از کابل اصلی دستگاه استفاده کنید.

 از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید ههموار

دستگاه به درستی کار نكرد برای دریافت اطالعات بیشتر درزمینه تعمیر دستگاه با بخش فنی در صورتی که 

 شرکت ساغر فن پارس ویا نمایندگی های مجاز شرکت تماس حاصل کنید.

 اندازی راه -6-4

 باز کنید. درب دستگاه را -

 یلون خارج کنید.داخل نا اه خارج کرده وآنها را ازتجهیزات موجود درداخل دستگ -

 مجدا درب دستگاه را ببندید. -

 به برق متصل کنید. "اتصاالت الكتریكی" 9-2رعایت موارد گفته شده دربخش  دستگاه را با -
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داخل محتویات  به آب شهری متصل  در 1ورودی آب دستگاه را با اتصاالت مناسب  و شیلنگ نمره  -

 کنید.

را با بست کمربندی   ان کنید وخروجی فاضالب دستگاه را با شیلنگ طوسی رنگ به فاضالب متصل  -

 موجود در محتویات محكم کنید.

سرساکشن فلزی را به طرف  شیلنگ ساکشن سیلیكونی را درمحل مخصوص خود متصل کنید و -

 دیگر شیلنگ متصل نموده ودر جای خود )استند( قراردهید

 از روی پنل کنترل دستگاه را روشن کنند. (on/off)توسط دکمه خاموش روشن  -

 ظاهر می شود .LCD  در صفحه نمایش  Standby روشن شدن دستگاه کلمه  بعداز -

 نیاز مورد خالء یا منفي فشار تنظیم نحوه  -6-4-1

 سرساکشن را برداشته وبا انگشت سوراخ  مسیر انتهای آن رامحكم  ببندید. -

 را نشان می دهد. vacuumدر این حالت صفحه نمایش کلمه  -

یک بار مصرف  یا جراحی استریل شده با درنظر گرفتن مسائل  سرساکشن مورد نظر دندانپزشكی -

 ایمنی  آن را به سرساکشن فلزی متصل کنید.

 دراین حال می توانید ازدستگاه استفاده کنید.                                                                                    -

 ؟کنید استفاده کنترل پنل از چگونه-6-5

 معمولي کار درحالت کنترل ازپنل استفاده -6-5-1

(می باشدوتمامی عملیات دستگاه  2x16کارکتریLCD (دستگاه ساکشن تمام اتوماتیک دارای صفحه  -

 را نمایش می دهد .
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 در پنل کنترل دو دکمه وجود دارد. -

 کردن دستگاه وبرگشت به حالت قبل. (Rest)جهت Restیک دکمه به نام  -

جهت انتخاب برنامه شستشو وتمیز کردن مخزن مایعات وشیلنگ های  washingکمه به نام یک د -

 دستگاه

 تعبیه شده است . LEDدر پنل کنترل چهار 

-  LED سبز روشن بودن منبع تغذیه وCPU .دستگاه  را مشخص می کند 

-  LED نارنجی  فعال بودن پمپ وکیوم ودستگاه درحالت وکیوم کردن (vacuum)شخص می کند.را م 

-LED  تخلیه مایعات وخون حالتقرمز دستگاه در(Drain).به فاضالب را مشخص می کند 

- LED برنامه شستشو  اجرایآبی دستگاه در (washing)   .را مشخص می کند 

 دستگاه  VACUUM حالت در کار نحوه -7-1

 

را نمایش  vacuumکلمه    سرساکشن فلزی را از جای مخصوص خود بردارید دراین حالت صفحه نمایش -

 نارنجی روشن می شود.. LEDمی دهد وهمزمان  

در موقعی که سرساکشن فلزی را در جای خود می گذارید کار وکیوم ادامه دارد دراین حالت دستگاه به  -

ه تمامی مایعات درون )این تاخیر یه این دلیل است ک ه اییرفته  وبعداز تاخیر چند ثان delayحالت 

 وغیر فعال   (vacuum) وکیوم یستمس  ثانیه است76(زمان این تاخیر حدود یلیكونی خارج شودشیلنگ س

تاتمامی مایعات داخل مخزن جمع آوری را به فاضالب شهری بعد از فیلتر  (Drain) شده پمپ تخلیه فعال 

ی مایعات ظرفیت مفید مخزن حمع آور ثانیه طول می کشد. 75تا  76کردن هدایت نموده این زمان حدود

 می باشد.5/7
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 دستگاه ضدعفوني برنامه اجرای  نحوه -7-2

 

 دربرنامه ضدعفونی وشستشوباید روشن باشد.  توجه دستگاه

 در اتمام کار روزانه مراحل زیر رابرای برنامه ضد عفونی دستگاه راانجام دهید.

 د.سی سی پر کنی7777ظرف مخصوص ضدعفونی  رابا آب تمیز ومناسب به اندازه  -

کیسه پودر مخصوص حاوی مواد ضد عفونی را باز کرده و به اندازه نیمی از آن را در داخل ظرف ریخته   -

 ب با پودر به خوبی مخلوط شود.آودرب آن را محكم ببندید وخوب تكان دهید تا 

د در سرساکشن رااز جای خود برداشته  وبا رابط یک بار مصرف به لوله ظرف مایع ضدعفونی متصل نمایی -

این حالت درب ظرف را کمی شل کنید و منتظر بمانید تا تمامی مایع داخل ظرف خالی شود  توجه دراین 

 15تا 27ی این کار حدود اتنظیم کنید زمان الزم بر  BAR-/. 6حالت مقدار فشار منفی را حتما روی 

 ثانیه است.

طه در داخل ظرف سیفتی باکس اتداخته دراین موقع سرساکشن را از ظرف مورد نظر جدا نموده رابط مربو -

 را نمایش دهد  standbyتظر باشید تا صفحه نمایش کلمه نوسرساکشن را در جای خود قرار داده م

 دقیقه برنامه شستشو را اجرا کنید 75تا  77توجه بعد از 

 دستگاه شستشو برنامه اجرای نحوه -7-3

ا انجام دهید الزم است زمان  تاخیر بین برنامه ضد توجه :بعد از اجرای برنامه ضد عفونی مراحل زیر ر 

 عفونی وشستشو را رعایت نمایید.
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رافشار داده صفحه نمایش  washing رافشار داده وسپس دکمه  resetابتدااز روی پنل کنترل دکمه  -

 آبی رنگ هم روشن می شود .LED را نمایش داده همزمان  washing کلمه 

تمام شده  washingرا نمایش دهد . در این موقع برنامه   standbyایش کلمه منتظر باشید تا صفحه نم -

 ودستگاه آماده کار برای نوبت بعدی است حاال می توانید دستگاه را خاموش کنید .

 دقیقه می باشد 5تا 9شستشو حدود  زمان الزم برای برنامه         

 کار حین در برنامه دستي قطع -7-4

 درحین کار برنامه های دستگاه به مرحله قبل برگردید.   resetدکمه استفاده   شما می توانید با -

برنامه   resetاست می توانید بافشار دادن دکمه  washing به عنوان مثال زمانی که دستگاه در برنامه 

washing  را قطع کرده ودستگاه به کار عادی(vacuum ) ادامه دهد 

 برق قطع -7-5

 کز درمانی قطع شد سرساکش فلزی را در جای خود قرار دهید.اق مردر موقعی که بر -

یكی از مزایای این دستگاه این است که درموقع قطع برق تمامی مایعات وخون داخل مخزن مایعات را 

 .این یكی از مزایای ویژه این دستگاه می باشد تخلیه نموده 

 شورا انجام دهید.بعداز وصل شدن جریان برق حتما برنامه ضد عفونی وشست -

 .ثانیه است97تا 65توجه مدت زمان الزم برای این کار حدود 

 نگهداری -8

 امنیتي هشدارهای-8-1
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قبل از انجام هرگونه عملیات در زمینه نگهداری دستگاه به دقت دستورالعملهای امنیتی زیر  

 ید. ایمنی آمده است به دقت مطالعه کن 9وهمچنین دستور العمل هایی که در بخش 

هشدار: در هنگام تعویض قطعاتی که به طور مستقیم وغیر مستقیم روی  سیستم های دستگاه تاثیر دارند 

 ید .     بسیار مهم است که حتما از قطعات یدکی اصلی استفاده کن

 هشدار: حتما قبل از شروع عملیات نگهداری دستگاه از برق جدا کنید.

از دستگاه باید توسط افراد ذیصالح ویا تكسنین های که توسط تمام فعالیت های مرتبط با نگهداری  -

 شرکت ساغر فن پارس آموزش داده شده ه اند انجام شود.

 به طور کلی حذف  هر گونه از تجهیزات ایمنی نصب شده درروی دستگاه ممنوع می باشد. -

ودستگاه را خاموش  رازده on/off در صورتی که خطر جدی در هنگام کار پیش آمد باالفاصله کلید  -

 کنید.

 ROUTHNG MAINTEANCE  یا روزمره نگهداری -8-2

مانند تمام وسایل الكتریكی دیگر این دستگاه نبز باید به طور صحیح مورد استفاده قرارگیردودر فواصل 

منظم سرویس وچک شود ابن اقدامات پیشگیرانه   این اطمینان را ایجاد می کند که دستگاه به صورت 

 .وصحیح کار می کندمداوم 

برای جلوگیری از ایجاد هرگونه آسیب به کاربران دستگاه باید به طور منظم توسط تكنسین های فنی مجاز 

 سرویس وچک شود.

جهت نگهدای بهتر دستگاه به طور دوره ای  تمام قسمت های خارجی دستگاه را با دستمال مرطوب ومواد 

 نده واسیدی استفاده نكنید()از مواد خورتمیز کننده خنثی تمیز کنید
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ی تمیز کردن وقطعات فلزی ازدستمال زبر وخشن ویا برس های فلزی )هرچیزی که باعث سایش این ابر

 قطعات شود( استفاده نكنید.

 از نوع متوسطتمیز کردن فیلتر خروجی با مسواک  هر روز  

 ستگاهد وبدنهتمام قسمت های خارجی وضدغفونی  تمیز کردن 

 وبدنه دستگاهتمام قسمت های خارجی وضدغفونی یض فیلتر تعو هفتگی 

 جمع آوری مایعاتتمیز کردن مخزن مایعات وسنسورها داخلی مخزن    ماهانه 

ک کردن اچوکیوم ،پمپ درین ،شیربرقی هاوسنسوره سیتم بررسی وسرویس  سالیانه      

 مربوطه تعویضکالبراسیون طبق دستور االعمل   LCD میكرو کنترل و

 فیلترهوای خروجی پمپ وتعویض فیلتر آنتی باکتریال وسرویس دوره ای

 

 فیلتر کردن تمیز

 بعد از اتمام کار روزانه وانجام برنامه ضد عفونی وشستشواقدام به تمیز کردن فیلتر خروجی مطابق 

 69صفحه  7شكل شماره 

ه  قرار دهید تا مایعات وخون زیرفیلتر خروجی دستگا طبق نمونه در محتویات دستگاه  یک ظرف مناسب -

 به کف محیط درمانی نریزد.

 یک دست برعكس عقربه های ساعت بچرخانید تافیلتر آزاد شود.ا فیلتر را ب پوشدر -

 فیلتر به طرف خود بكشید. -

که برای این کار تعبیه شده است سطح توری فیلتر  نرمبعد از بیرون کشیدن فیلتر با استفاده از یک مسواک 

 .بریزیدمورد نظر مواد زائد پاک کرده ومواد را درداخل ظرف  را از
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دقیقه انداخته 5توری قیلتر در داخل ظرفی حاوی مواد تمیز کننده که از قبل آماده کرده اید به مدت  -

وسپس ان را درجای مخصوص خودقرار دهید دقت کنید که فیلتر درجای خود  به طور صحیح قرار گرفته  

یلتر جا نمی رود بعد از جا زدن فیلتر آنرا به سمت عقربهای ساعت بچرخانید تا درب درغیر این صورت ف

 فیلتر محكم شود.

توجه برای این کار حتما از دستكش های  یک بار مصرف استفاده نموده ومحتویات داخل ظرف رادرداخل 

 شود. اءسیفتی باکس ریخته وبه بیرون مرکز انتقال دهند وباروش صحیح واستاندارد امح

 

 7شكل 

 

 فیلترخروجي تعویض

 هفته ای یک بار به طور منظم اقدام به تعویض فیلتر نمائید.
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 ابتدا بعد از بیرون کشیدن فیلتر طبق دستورالعمل قبلی )تمیزکردن فیلتر (   -

 باکس انداخته . فاده از پیچ روی توری فیلتر ان را به بیرون بكشید ودر داخل سیفتیتبااس -

 یک توری جدید را به طور صحیح در فیلترجای گذارینمائید. -

 مجددا فیلتر را درجای مخصوص خود طبق دستور العمل قبلی )تمیزکردن فیلتر (  قرار دهید. -

 فیلتر را مجددا  محكم نموده . پوشدر -

 وری مایعات :نحوه ضد عفونی واستریل کردن هندپیس سری هندپیس ،شیلنگ ها،ظرف جمع آ

 ابتدا هندپیس )سرساکشن ( را از شیلنگ سیلیكونی جدا نموده . -

 شیلنگ سیلیكونی را ازاتصال مخصوص خود از بدنه دستگاه جدا نموده. -

 ظرف حمع آوری مایعات را طبق دستور العمل بیان شده از دستگاه جدا نموده. -

 ی خون و غیره در آنها مشاهده نشودسپس همگی را با آب شستشو داده تا آثاری از لكه ها -

وبا یک پارچه تمیز وآغشته شده به ماده ضدعفونی آنها را ضدعفونی نموده شما برای این کار می توانید از  -

یامواد مشابه استفاده نمایید وسپس با دستمال تمیزدیگری آنها را خوب خشک وتمیز  6محلول پراناسید ام

 نمایید .

  Bتحویل یا خودتا ن داخل اتوکالو نوع  csrرا جهت استریل نمودن به واحد  اکنون میتوانید آنها -

 قراردهید.

 توضیه میشود حتما از کاغذ های مخصوص اتوکالو یا پاکت های استریل برای این کار استفاده نمایید.

 67مدت  سانتی گراد و زمان بهدرجه  767نامه اتوکالو در دمای برای استریل کردن آنها ازسیكل ویا بر

 دقیقه استفاده نمایید.
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 نحوه تمیز کردن فیلتر ها هوا و استریل نمودن محفظه فیلتر 

توضیه می شود فیلتر های هوا را حتما درصورت نیاز تعویض نموده واز تمیز کردن آنها خوداری  -

 نمایید.

عمل از دستگاه برای استریل کردن محفظه فیلتر ابتدا توری فیلتر را از جای خود مطابق با دستور ال -

بیرون بیاورید وتوری آن را در داخل ظرف سیفتی باکس انداخته سپس محفظه فیلتر را با آب 

شستشو داده وان را با مایع مخصوص  ضد غفونی تمیز وضد عفونی نماییدوبا یک پارچه نمیز یا 

راد درجه سانتی گ 767سشوار خشک کرده وداخل کاغذ استریل پک کرده ودر برنامه با دمای 

 دقیقه استریل نمایید . 67ومدت 

 ر مصرف استفاده نمایید .اتوجه برا انجام دادن موارد باال حتما از دستكشهای یک ب -

جهت باال بردن سطح بهداشت وسالمتی کاربران موارد ایمنی ذکر شده در این دفترچه توجه کنید تمامی  

ی انجام این کار یاری دهید واز نكته ومحیط های آموزشی ودرمانی وحفظ محیط زیست است ما را برا

 ار خوشحال می شویم .ینظرات وپیشنهادات شما سروران گرامی بس

 

 «با سپاس مدیریت واعضای شرکت ساغر فن پارس»

 

 

 


