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هدف از دفترچه راهنما
هدف از اين دفترچه راهنما ،ارايه دستورالعمل هاي نصب و راه اندازي دستگاه ساکشن  ARVAND A70مي باشد.اين دفترچه شرح کاملي از
معرفي بخش هاي مختلف دستگاه ساکشن ،نحوه کار با دستگاه و برخي نکات ايمني مي باشد.
مطالعه دفترچه ها و ساير مدارک همراه دستگاه ،الزمه عملکرد صحيح دستگاه ساکشن و نيز تضمين کننده ايمني بيمار و اپراتور است .در صورت
وجود هرگونه سوال در خصوص اين دستگاه ،لطفا با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرماييد .اين دفترچه جزء جدايي ناپذير دستگاه است و
بايد هميشه کنار دستگاه ساکشن نگهداري شود ،بنابراين به راحتي هر زمان که الزم باشد ،در دسترس خواهد بود.

مخاطبين دفترچه راهنما
اين دفترچه براي کادر درماني متخصص تهيه شده است .عنوان کادر درماني شامل افرادي ميشود که آشنايي کامل را در خصوص اقدامات ،روش
ها و اصطالحات علمي پزشکي جهت کار با ساکشن داشته باشند.

نسخه دفترچه راهنما
دفترچه راهنما يک شماره نسخه دارد .هر زمان که دفترچه بر اساس تغييرات نرم افزاري يا مشخصه هاي فني آن تجديد نظر گردد ،اين شماره
راهنما تغيير خواهد کرد .اطالعات نسخه اين دفترچه بدين صورت است:

شماره نسخه

تاريخ انتشار
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 -1اطالعات کلي دستگاه
مقدمه

1-1

اين دفترچه در بردارنده اطالعات کلي از دستگاه و شرايط نصب و شروع کار با دستگاه مي باشد و براي استفاده پزشکان ،کادر درماني و
مهندسان پزشکان تدوين گرديده است.

اطالعات ايمني اوليه

1-2

هنگام استفاده از محصوالت الکتريکي ،در همه حاالت بايد نکات ايمني اوليه رعايت گردند.
از آنجاييکه اين محصول در نهايت دقت و با رعايت کليه اصول ايمني و استاندارد ساخته شده است ،لذا در صورت بروز مشکل در عملکرد
آن ،هرگونه تعمير و سرويس بايد توسط افراد واحد خدمات پس از فروش انجام پذيرد.
قبل از شروع به استفاده از اين محصول ،تمام نکات و دستورالعمل هاي اين راهنما با دقت مطالعه شود.

1-3

خطر ها

دستگاه ساکشن  ،ARVAND A70دستگاهي است که فقط براي مواد سيال غير قابل اشتعال و براي استفاده پزشکي طراحي شده
است ،بايد توجه شود براي تمامي مصارف پزشکي :
 .1عمل ساکشن بايد با يک روش مناسب که توسط يک مرجع پزشکي مجاز توصيه شده است ،مطابقت کامل داشته باشد.
 .2ممکن است بعضي از متعلقات و لوازم يدکي از قبيل شلنگ ها با دستگاه مطابقت نداشته باشند ،از اين رو بايد تمامي متعلقات
و لوازم يدکي قبل از استفاده بررسي شده و از متناسب بودن آنها اطمينان حاصل نمود.
هنگام نظافت ،دستگاه بايد از برق جدا شود.
بعد از هر بار استفاده از دستگاه الزم است لوله هاي ارتباطي با بدن بيمار تعويض گردند.
الزم است بعد از تخليه مايعات از مخازن ،آنها را به خوبي شسته و اتوکالو نمود.
دقت شود پس از شستشوي مخزن و درب آن ،شلنگ بين دستگاه و مخزن حتما به سرشلنگ  VACUUMدرب مخزن
که مجهز به سيستم قطع کن است ،متصل گردد.
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1-4

هشدارها
اين دستگاه داراي فيلتر آنتي باکتريال مي باشد که در مسير ورودي هواي پمپ نصب گرديده است .توصيه مي شود هر
 6ماه يکبار اين فيلتر بازرسي شده و در صورت نياز (هنگام کم شدن قدرت مکش دستگاه يا تغيير رنگ دادن فيلتر)
تعويض گردد .جهت تهيه و تعويض آن با واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائيد.
الزم است دستگاه ساکشن به پريزهاي داراي ارت متصل شود.
سيستم برق مراکز درماني و بيمارستان ها بايد داراي سيستم استاپاليزر حفاظتي باشد.
براي کاهش خطر سوختگي ،برق گرفتگي ،آتش سوزي يا آسيب به اشخاص به هشدار ها توجه گردد.
از استفاده دستگاه در مجاورت گازهاي بي هوشي و اشتعال زا خودداري شود.
از اين دستگاه فقط براي استفاده مشخصي که شرح آن در اين دفترچه راهنما آمده است ،استفاده شود.
سيم برق دستگاه از سطوحي که داراي حرارت باال مي باشند ،دور نگه داشته شود.
از استفاده دستگاه در شرايط زير خودداري شود:
 کليد روشن و خاموش يا دوشاخه برق دستگاه معيوب باشد. دستگاه به درستي کار نکند. دستگاه بواسطه ضربه شديد ،آسيب جدي ديده باشد.در صورت وجود هرکدام از موارد ذکر شده با بخش خدمات پس از فروش شرکت تماس گرفته تا نسبت به رفع مشکل
دستگاه شما در اسرع وقت اقدام شود.
ميدانهاي الکترومغناطيسي مي توانند روي عملکرد مناسب دستگاه تداخل ايجاد کنند .به همين دليل مطمئن شويد
تمامي دستگاه هايي که در نزديکي ساکشن کار مي کنند ،با الزامات  EMCمطابقت داشته باشند .تجهيزات اشعه  Xيا
دستگاه  MRIازجمله منابع ممکن جهت ايجاد تداخالت هستند که امواج الکترومغناطيس در سطح بااليي توليد مي
کنند.
قبل از اتصال ساکشن به برق شهر بررسي کنيد که ولتاژ و فرکانس برق شهر با آنچه که روي پالک دستگاه نشان داده
شده و در دفترچه راهنما درج شده است ،مطابقت داشته باشد.
براي جلوگيري از آسيب رسيدن به دستگاه براثر افتادن ،ضربه ،تکان شديد يا ساير نيروهاي مکانيکي ،هنگام نصب و
حمل و نقل مي بايست دقت به عمل آيد.
بيشترين شيبي که دستگاه پس از قفل شدن چرخ ها روي آن حرکت نمي کند 10 ،درجه است.
اين دستگاه براي استفاده غير پيوسته طراحي و ساخته شده است .لذا به منظور افزايش طول عمر موتور دستگاه و
جلوگيري از افزايش دماي داخل بدنه ،الزم مي باشد به ازاي هر يک ساعت روشن بودن مداوم موتور وکيوم  ،دستگاه
ساکشن به مدت 30دقيقه خاموش بماند.
براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست در خصوص معدوم کردن لوازم جانبي يکبار مصرف و برخي از قسمت هاي
سيستم و لوازم جانبي آن (مانند اکسسوري هاي معيوب و از کار افتاده) بايد طبق مقررات مربوطه عمل گردد.
در صورت ورود مايع به درون مخزن سوم به مقدار بيشتر از  150سي سي يا ورود آن به پمپ ،مي بايست سريعا دستگاه
خاموش و با واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل گردد.
از اين دستگاه نبايد در بخش نوزادان استفاده گردد.
4
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عمر مفيد دستگاه 10 ،سال است .کاليبراسيون دوره اي براي دستگاه هر سال يک مرتبه و يا در مواقع لزوم توصيه
ميشود.

مروري بر محصول و کاربري مورد نظر آن

1-5

د ستگاه ساک شن پز شکي  ،د ستگاهي ا ست که تو سط يک پمپ مکش و با ايجاد خال ،باعث توليد ف شار منفي شده و هوا و مايعات را به
درون مخازن وکيوم هدايت مي کند.
از اين وسيله براي خارج کردن مايعات مترشحه از شکاف ايجاد شده براي جراحي ها و نيز هرجا که حجم مايعات خارج شده از بدن بيمار
باال باشد استفاده مي شود.به همين دليل اين وسيله از آلوده ترين تجهيزات مورد استفاده در مراکز درماني مي باشد.
اين دستگاه يکي از ضروري ترين دستگاه هاي قابل استفاده در اتاق عمل ،ICU ،CCU ،اورژانس ،کليه بخش هاي درماني و بستري مي
باشد.
موارد استفاده از ساکشن پزشکي :


برداشتن سريع محلول هاي شست و شو از ناحيه زخم



خالي کردن حفره هاي آبسه



برداشتن تومور در حين عمل جراحي



تميز و خشک نگه داشتن زخم براي مشخص شدن محل خونريزي



نمونه برداري از بافت



جهت استفاده در عمل هاي جراحي مانند ليپو و...

از قابليت هاي دستگاه  ARVAND A70مي توان به موارد زير اشاره کرد :

1-6



مجهز به پمپ وکيوم بدون روغن



جنس بدنه دستگاه از نوع ABS



داراي سيستم شناور مسدود کننده در قسمت درب مخزن



امکان کنترل دستگاه توسط پدال

مشخصات فني دستگاه
)-670 mm Hg (±5%
)60LPM (±5%

حداکثر وکيوم (در سطح دريا)/
حداکثر flow
توان  /ولتاژ

220~240 V AC
120 W

گيج نمايش

Measurement Parameters :
Bar/mmHg

دماي کاري

5°C to +40°C

رطوبت کاري

30% - 75% RH

دماي انبارداري و حمل ونقل

-20°C to +50°C

5
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رطوبت محيط انبارداري و حمل ونقل

20% - 95% RH

ابعاد

530 x 590 x 1180 mm
وزن کيس به همراه

وزن

16 Kg

اکسسوري
وزن کل دستگاه

حفاظت در برابر شوک الکتريکي

Type CF (AP) Class I

کالس ايمني دستگاه (European

Class IIa

)Class

درجه حفاظت در برابر گرد و غبار و

IP21

مايعات
مود کاري دستگاه

1-7

20 Kg

ناپيوسته

بر چسب ها و نمادهاي دستگاه

شماره سريال دستگاه

خطر

ارجاع به دفترچه راهنما

يک بار مصرف (مربوط به شيلنگ بيمار)

عالمت عمومي هشدار

اطالعات مربوط به شرکت سازنده

اطالعات مربوط به تاريخ توليد
قسمت هاي متصل به بيمار از نوع  CFهستند

6
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دور ريز تجهيزات بايد با رعايت الزامات محيط زيستي صورت گيرد

نماينده حقوقي اروپا

عالمت نشاندهنده دارا بودن الزامات CE Mark

گرد و خاک و رطوبتي که دستگاه در آن محافظت ميشود و بدرستي کار
ميکند.
در اين جهت انبارش و بلند شود.

شکستني

در جاي خشک و دور از بارش باران نگهداري شود.

بيش از دو کارتن روي هم انبار نشود.

شرايط دمايي انبارش و حمل و نقل

شرايط رطوبتي انبارش و حمل و نقل

 -2اجزاي دستگاه
شماتيک کلي دستگاه در زير نشان داده شده است:
7
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11
4
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9
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6

شکل شماره  -1شماتيک کلي دستگاه ساکشن ARVAND A70

اجزاي نشان داده در شکل به شرح زير مي باشد:
 -1کيس دستگاه ساکشن
 -3مخازن جمع آوري مواد
 -5استند جار

 -7شير تنظيم وکيوم
 -9شير انتخاب جار
 -11فيلتر آنتي باکتريال

2-1

 -2ترالي دستگاه
 -4مخزن محافظ

 -6پدال دستگاه
 -8گيج فشار
 -10دکمه پاور
 -12شناور مسدود کننده

بدنه اصلي

بدنه ي اصلي از جنس  ،ABSمقاوم و ضد آب مي باشد.

8
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2-2

ممبرين

3
1
2

شکل شماره  -2ممبرين دستگاه ساکشن

 oچراغ : AC Plug
با اتصال دستگاه به برق شهر اين چراغ سبز رنگ روشن مي شود که نشان دهنده جاري بودن جريان برق درون
دستگاه مي باشد.
تا زمانيکه کليد روشن و خاموش فشار داده شود اين چراغ مرتبا کم نور و پرنور مي شود .اين چراغ با شماره  1در شکل
شماره  2نشان داده شده است.

 oچراغ :High Temperature
چنانچه دماي موتور دستگاه از مقدار تعريف شده توسط سازنده بيشتر شود اين چراغ روشن مي شود .در صورت روشن
شدن اين چراغ ،نياز به انجام اقدام خاصي توسط کاربر دستگاه نمي باشد .در اينحالت دستگاه نياز به مدت زماني براي
انجام خنک کاري دارد و نبايد در زمان روشن شدن اين چراغ عمليات مکش توسط دستگاه انجام شود .پس از خنک شدن
موتور ،اين چراغ خاموش شده و دستگاه آماده شروع به کار مجدد مي باشد .اين چراغ با شماره  2در شکل شماره  2نشان
داده شده است (.ترجيحا برق دستگاه وصل باشد تا عمليات خنک کاري تسريع گردد).

 oکليد : Stop/Start
با اين کليد مي توان موتور دستگاه را روشن و خاموش نمود .اين کليد با شماره  3در شکل شماره  2نشان داده شده است.

2-3

گيج عقربه اي فشار منفي

جهت نمايش فشار منفي وکيوم بر حسب واحد هاي  mmHgو  Barاستفاده مي شود.

9
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شکل شماره  -3گيج فشار دستگاه شاکشن

 2-4شير تنظيمکننده ميزان وکيوم
براي تنظيم ميزان وکيوم مورد نياز ،با چرخاندن شير تعبيه شده در خالف جهت حرکت عقربه هاي ساعت ،شير تنظيم کننده باز شده و
ميزان وکيوم کاهش مييابد .همچنين با چرخاندن شير مربوطه در جهت گردش عقربه هاي ساعت ،شير تنظيم کننده بسته شده و ميزان
وکيوم به حداکثرتوان خود مي رسد.
جهت تنظيم مقدار خروجي دستگاه ساکشن مي بايست ابتدا ورودي وکيوم را مسدود نموده و با چرخاندن شير تنظيم کننده ،ميزان وکيوم
را به مقدار مورد نظر تنظيم کرده و سپس در عمل جراحي مورد نظر استفاده نمود.

شکل شماره  -4شير تنظيم فشار دستگاه ساکشن

2-5

شير انتخاب جار

به منظور بهبود بازدهي دستگاه  ،يک شير انتخاب جار روي دستگاه قرار داده شده است .به کمک اين شير مي توان انتخاب کرد که در هر
زمان ،کدام يک از مخازن عمل جمع آوري مايعات را به عهده بگيرند که براي انتخاب مخزن سمت چپ و يا مخزن راست مي بايست
پيستون شير به سمت مخزن مورد نظر تغيير حالت داده شود .اين شير در مسير وکيوم بين مخزن محافظ و مخازن اصلي دستگاه متصل
ميگردد.
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2-6

شيلنگ هاي وکيوم

شيلنگهاي استفاده شده در دستگاه ،از جنس سيليکون بوده و قابل استريل ميباشند .بدين منظور مي بايست پس از گندزدايي اوليه،
لوله ها را داخل محلول سايدکس به مدت  20الي  30دقيقه ضد عفوني نمود.
شيلنگ هاي وکيوم مي بايست به ورودي وکيوم درب جار که با عالمت  VACUUMمشخص شده است متصل گردند .قطر
داخلي اين شيلنگ ها  8ميلي متر مي باشد.
درصورت عمل نکردن شناور مسدود کننده مخازن اصلي ،شيلنگ هاي وکيوم مي بايست استريل گردند.

2-7

شلنگ هاي بيمار

شيلنگ هاي بيمار از اجزاي يکبارمصرف دستگاه مي باشند که بايد پس از هر بار مصرف تعويض گردند .اندازه شيلنگهاي بيمار مي
بايست بين  1/5تا  2/5متر باشند .اين شيلنگ ها بايد استريل بوده و از شرکت هاي معتبر تهيه گردند .شيلنگ هاي بيمار مي بايست به
ورودي بيمار روي درب جار که با عالمت  PATIENTمشخص شده است متصل گردند.
از اتصال شيلنگ هاي يکبارمصرف بيمار که با سايز سرشيلنگلي مخزن همخواني ندارند پرهيز گردد.
از استفاده مجدد شيلنگ هاي يکبار مصرف بيمار پرهيز گردد.
در صورت باز بودن بسته بندي شيلنگ بيمار در هنگام باز کردن بسته بندي ،از استفاده از آن پرهيز گردد.

2-8

مخازن دستگاه

اين مخازن از جنس پلي کربنات نشکن مي باشند که جهت جمع آوري مايعات در حين عمل مورد استفاده قرار مي گيرند و قابليت اتوکالو
شدن در درجه حرارت  121درجه سانتيگراد به مدت  20دقيقه را دارا مي باشند .اين مخازن توسط گيره هاي نگهدارنده به استند جار
مطابق شکل شماره يک نصب ميگردند.
دقت شود جهت شستشوي مخازن و درب آنها از اجسام زبر و خشن مانند اسکاچ و سيم ظرفشويي استفاده نشود.
قبل از اتوکالو کردن جار مي بايست درب و شناور مسدود کننده از آن جدا گردد( .مراحل جداسازي جار از دستگاه و قسمت
هاي مختلف آن براي انجام تميزکاري در بخش ضدعفوني کردن دستگاه توضيح داده شده است).
اين دستگاه داراي دو مخزن  3ليتري مي باشد .براي تخليه مخازن کافيست ابتدا شلنگهاي وکيوم را از درپوشها جدا نموده و سپس مخزن
را به آرامي در جهت عمودي به سمت باال حرکت داده ،تا از نگهدارنده خود خارج گردد.
هنگام متصل نمودن مجدد شيلنگها ،حتماً دقت شود تا هر کدام از شيلنگهاي بيمار و وکيوم روي درب مخزن به محل صحيح خود اتصال
يابد .عدم رعايت اين تذکر ممکن است موجب ورود مايع به داخل پمپ وکيوم گردد.
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درپوش مخازن داراي سيستم شناور مسدود کننده مي باشند که مانع ورود مايعات درون مخزن به داخل دستگاه مي شوند .بدين ترتيب
که با باال آمدن سطح مايع درون مخزن ،شناور نصب شده روي درپوش باال آمده و دريچهي وکيوم را مسدود مي نمايد.
قبل از اينکه مايع از مرز  3ليتر عبور کند مي بايست وضعيت شير دو طرفه را تغيير داده و از مخزن ديگر جهت جمع آوري مايعات استفاده
نمود و در اولين فرصت نسبت به تخليه مخزن پرشده اقدام شود.
دقت شود در صورت شکستگي يا اعوجاج مخازن به هيچ عنوان از آنها استفاده نگردد و مخازن جديد جايگزين گردد.

2-9

مخزن محافظ

اين مخزن جهت اطمينان بيشتر از عدم راه يابي مايعات به پمپ وکيوم طراحي شده است و حجم آن  200سي سي مي باشد .همچنين
چنانچه متريال درون مخازن اصلي ايجاد کف کند ،وجود مخزن محافظ مانع انتقال مايعات به همراه کف به موتور مي شود.
در صورت مشاهده مايع در اين مخزن ،حتما از وجود و سالمت شناور مسدود کننده بر روي درب جارهاي اصلي اطمينان حاصل نماييد.
اين مخزن بر روي کيس اصلي دستگاه مطابق شکل شماره  1نصب ميگردد.
توجه گردد در صورت نفوذ مايع به درون مخزن محافظ مي بايست مخزن به همراه شيلنگ هاي رابط ،مطابق روش تميزکاري توضيح
داده شده استريل شده و پس از خشک شدن در مسير وکيوم قرار گيرند.

2-10

فيلترهاي آنتي باکتريال

اين دستگاه مجهز به يک عدد فيلتر آنتيباکتريال بيروني در قسمت هاي ورودي وکيوم دستگاه مي باشد که مي بايست پس از مشاهده
تغيير رنگ يا ورود مايع به آن  ،فيلتر ورودي تعويض گردد .جهت تهيه و تعويض آن با واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل گردد.
اين فيلتر در مسير وکيوم مابين مخزن محافظ و شير انتخاب جار قرار دارد.
عدم تعويض فيلتر پس از مشاهده تغيير رنگ آن سبب کاهش قدرت وکيوم دستگاه ميگردد.

2-11

پدال دستگاه

براي سهولت بيشتر در حين استفاده از دستگاه ،يک عدد پدال براي آن تعبيه شده است که در بخش نحوه کار با دستگاه درباره آن
توضيح داده مي شود.اين پدال داراي درجه حفاظت  IPX6در برابر نفوذ مايعات مطابق استاندارد  IEC 60529مي باشد.

 2-12ورودي سيستم پدال
اين کانکتور به منظور اتصال پدال به دستگاه ساکشن استفاده مي شود و در پشت دستگاه تعبيه شده است.
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 2-13ورودي کابل برق
کانکتور کابل برق دستگاه که در پشت آن قرار دارد داراي استانداردهاي الزمه بوده و مي بايست از اتصال کابل برق هاي غير استاندارد و
جريان پايين به دستگاه جدا خودداري شود.

 2-14فيوز حفاظتي
يک عدد فيوز حفاظتي در پشت دستگاه قرار گرفته است که وظيفه کنترل جريان الکتريکي بر روي ورودي هاي فاز و نول دستگاه را بر
عهده دارد.
مشخصات فيوز حفاظتي به شرح زير مي باشد:
 -فيوز  250ولت و  2آمپر سريع

 -3ليست اکسسوري ها و لوازم جانبي دستگاه
ليست لوازم جانبي همراه دستگاه و تامين کنندگان معتبر به شرح زير مي باشد:
تعداد

.
.
.
.
.
.
.

جار بزرگ و درب آن

2

Part
Number
P32248

سعادت

جار محافظ و درب آن

1

P32247

سعادت

شناور مسدود کننده

3

P32332

سعادت

فيلتر ضد باکتري

3

P32111

سعادت

نگهدارنده جار

3

P32245

سعادت

پدال

1

P32170

سعادت

شيلنگ بيمار

2

CH-35

سوپا

.

شيلنگ هاي رابط

.

دسته ساکشن

مطابق متراژ مشخص شده
در دستورالعمل نصب اوليه
1

P40017

سعادت

P32091

سعادت

.

شير انتخاب جار

1

P40007

سعادت

.

آداپتور شيلنگ و اورينگ هاي مربوطه

7

P32175

سعادت

نام لوازم جانبي همراه

رديف

نام تامين کننده

 -4راه اندازي دستگاه
ابتدا ساکشن را توسط کابل به برق شهر متصل نماييد .کليد روشن /خاموش پشت دستگاه را در حالت روشن قرار داده تا نشانگر
 AC-Plugروي صفحه کليد روشن شود.
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به کمک شير انتخاب جار روي دستگاه ،مخزن مورد نظر را انتخاب کنيد.



با فشار دادن کليد  On/ Offروي ممبرين موتور دستگاه را روشن کنيد.



به کمک شير کنترل وکيوم مي توانيد ميزان وکيوم را تنظيم نماييد.

رگوالتور را روي حالت ماکزيمم آن قرار داده و خروجي جار محافظ را مسدود نماييد تا فشار ماکزيمم روي گيج فشار بدست آيد .سپس با
توجه به جدول زير ميزان فشار وکيوم کنترل گردد .تلرانس قابل قبول  ±5درصد فشار ماکزيمم مي باشد.



ارتفاع از سطح دريا (متر)

0

500

1000

2000

فشارماکزيمم )(mmHg

-670

-632

-590

-512

پس از کار با دستگاه شيلنگهاي استفاده شده طي عمل را تعويض کرده و نسبت به استريل کردن با اتوکالو کردن مخازن
اقدام نماييد.

به منظور استفاده بهينه از انرژي برق و همچنين جهت افزايش طول عمر دستگاه بهتر است در زمانهاي غير
ضروري در حين عمل جراحي ،موتور وکيوم را بوسيله کليد  On/ Offو يا پدال ،خاموش نمود.
چرخ هاي جلويي دستگاه ساکشن مجهز به ترمز مي باشند .بهتر است در زمان استفاده از دستگاه ،چرخ ها
توسط ترمز قفل شوند .براي اين منظور مي بايست زبانه موجود روي چرخ هاي جلو توسط پنجه پا به سمت پايين
حرکت داده شود .توجه شود قبل از حرکت دادن دستگاه حتما از باز بودن ترمز چرخ ها اطمينان حاصل شود.
براي باز کردن ترمز چرخ ها نيز مي بايست زبانه روي چرخ به سمت باال حرکت داده شود.

کانکتور کابل برق دستگاه داراي يک ضامن فلزي مي باشد .توجه شود جهت جدا کردن کابل برق دستگاه
( در مواقع لزوم) ضامن به سمت باال حرکت داده شده و سپس کابل خارج گردد .از هرگونه کشش کابل
جهت جداسازي آن اکيدا خودداري شود.
 oنحوه ي کار با پدال :
مي توان به کمک پدال دستگاه ،پمپ وکيوم را روشن يا خاموش نمود .با هر بار فشردن پدال به صورت لحظه اي پمپ وکيوم
دستگاه روشن يا خاموش مي شود .با نگهداشتن پدال عمل وکيوم انجام ميگيرد.

 oتنظيم مقدار وکيوم و نحوه ي کار با شير تنظيم کننده وکيوم:
با توجه به توضيحات مربوط به بخش  2-4مي توان مقدار وکيوم را به مقدار مورد نظر رساند.

 -5ضد عفوني کردن دستگاه
به منظور ضد عفوني نمودن دستگاه مي بايست از موادي که بر پايه الکل مي باشند استفاده نمود مانند :
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اتانول  %70و ايزوپروپانول  %70و يا موادي که بر پايه آلدهيد ها هستند.
کيس و استند دستگاه را مي توان با استفاده از پارچه آغشته به مواد ضد عفوني کننده تميز نمود .در هنگام تميزکاري دستگاه بهتر است
از دستکش هاي محافظ استفاده نمود و مي بايست از به کار بردن مواد تيز و برنده به عنوان ابزارهاي تميزکاري اجتناب گردد.
نحوه جداسازي جار جهت انجام اتوکالو ،به ترتيب در شکل هاي زير نشان داده شده است:

مرحله سوم :خروج مخزن از گيره

مرحله دوم :جداسازي شيلنگ وکيوم از

مرحله اول :جداسازي شيلنگ بيمار از درب

نگهدارنده با حرکت آن به سمت باال

درب مخزن

مخزن

مرحله پنجم :جداسازي درب مخزن

مرحله چهارم :باز کردن زبانه هاي قفل درب
مخزن

شکل شماره  -5نحوه جداسازي مخزن جهت انجام شستشو
مايعاتي از قبيل خون ،ترشحات آلوده و لوازم جانبي يکبار مصرف مي بايست مطابق دستورالعمل داخلي بيمارستان دفع
گردند.
توجه شود هنگام نصب مجدد درب جار پس از تميزکاري ،حتما از نصب بودن شناور مسدود کننده بر روي آن اطمينان
حاصل گردد.
توجه گردد در هنگام مونتاژ درب مخازن پس از تميزکاري ،حتما از معلق بودن شناور مسدود کننده اطمينان حاصل
گردد( .شناور به قسمت وکيوم نچسبيده باشد).
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 -6نگهداشت و انبارش
بايد توجه نمود از وارد نمودن ضربه  ،جا به جايي نادرست دستگاه و برخورد اشيا تيز به صفحه کليد جدا خودداري نمود و دستگاه
در دماي انبارداري که درجدول مشخصات فني ذکر شده است ،نگهداري شود.
به جهت بررسي دوره اي چک ليست  PMبه شماره  PL-F-24که در زير آورده شده ،توسط مسئول مرکز درماني تکميل شود.
الزم به ذکر است که تست  PMبه هيچ وجه تضميني جهت استمرار صحت دستگاه نبوده و فقط در لحظه تست ،وضعيت آن دستگاه را
مورد ارزيابي قرار خواهد داد.

شرکت پويندگان راه سعادت

صفحه

شماره فرمPL-F-24 :

فرم (Suction) PM
استان:

شهر:

مرکز درماني:

بخش:

مدل دستگاه:

شماره سريال:

تاريخ نصب:

تاريخ اقدام:

رديف

منطبق

بازرسي و آزمون

.1

آيا بدنه دستگاه سالم و بدون شکستگي است؟

.2

آيا کابل برق سالم و بدون شکستگي است؟

.3

آيا دکمه هاي صفحه کليد به درستي عمل مي کنند؟

.4

آيا مخازن ساکشن سالم است؟

.5

آيا قطع کن دستگاه به درستي عمل مي کند؟

.6

آيا فيلتر دستگاه قابل استفاده است؟

.7

آيا پدال به درستي عمل ميکند؟

.8

آيا گيج فشار دستگاه به درستي عمل ميکند؟

.9

آيا شير انتخاب جار عملکرد مناسب دارد؟

.10

آيا قدرت وکيوم خروجي مخازن مطلوب است؟ (حداقل  540ميلي متر جيوه در
سطح شهر تهران )

.11

آيا حرکت چرخ ها راحت و روان است؟

نتيجه نهايي:

□ قبول

نا منطبق

□ مردود

توصيه کارشناس:

نام و امضا کارشناس:

نام و امضا مسئول مربوطه:
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عيب يابي دستگاه
عيب

رفع عيب

علت

 کابل برق معيوب مي باشد.
دستگاه روشن نمي شود و
نشانگر  AC plugنيز خاموش
است.

 فيوز حفاظتي سوخته است.

 اتصاالت ورودي به منبع تغذيه قطع
مي باشد.
 چراغ  Ac plugممبرن دستگاه
معيوب شده است.


با فشردن کليد ،stop/start
دستگاه روشن نمي شود ،ولي
نشانگر  AC plugروشن است.

نشانگر AC plugروشن است و
پس از فشردن کليد ،چراغ
 start/stopنيز روشن شده ولي
موتور وکيوم شروع به کار نمي
کند.

 کابل برق تست /تعويض گردد.

program

IC

وکيوم شروع به کار مي کند،

مي باشد.

 ممبرن دستگاه معيوب مي باشد.
 اتصال ورودي پمپ وکيوم به منبع
تغذيه به صورت صحيح متصل نشده
است.
 موتور معيوب مي باشد.

 کابل ورودي موتور به منبع تغذيه
قطع است.
 IC program معيوب مي باشد.

 اتصاالت داخلي اعم از شيلنگ ها و
پنوماتيک دچار اشکال مي باشد.

ولي وکيوم خروجي وجود ندارد.
با فشردن شاسي،start/stop
دستگاه روشن مي شود و موتور
وکيوم شروع به کارمي کند ،ولي
وکيوم خروجي ضعيف است.

 فيلتر ها و شيلنگ ها نياز به تعويض
دارد.
 رگوالتور معيوب شده است.
 موتور داراي افت وکيوم مي باشد.

 در قسمت درب جار مخازن نشتي
وجود دارد.
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 در صورت عدم حل مشکل با واحد خدمات پس
از فروش تماس حاصل فرماييد.

معيوب

با فشردن شاسي،start/stop
دستگاه روشن مي شود و موتور

 فيوز حفاظتي که در پشت دستگاه قراردارد تست
شود ودر صورت لزوم تعويض گردد.

 به علت عدم دسترسي به داخل دستگاه قبل ار
هر اقدامي با واحد خدمات پس از فروش تماس
حاصل فرماييد.

 به علت عدم دسترسي به داخل دستگاه قبل از
هر اقدامي با واحد خدمات پس از فروش تماس
حاصل فرماييد.

 به علت عدم دسترسي به داخل دستگاه قبل از
هر اقدامي با واحد خدمات پس از فروش تماس
حاصل فرماييد.
 شيلنگ ها تعويض گردد.

 شير تنظيم وکيوم در جهت عقربه هاي ساعت
بسته شود.
 در صورت مشاهده تغيير رنگ در فيلتر  ،آن را
تعويض کنيد.
 در صورت عدم حل مشکل با واحد خدمات پس
از فروش تماس حاصل فرماييد.
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 شير انتخاب جار نياز به تعويض
دارد.
 معيوب بودن گيج فشار

با روشن شدن دستگاه ،چراغ
 High Temperatureروشن

 موتور دستگاه پس از استفاده قبلي
خنک کاري نشده است.
 فن دستگاه دچار مشکل شده است.

چنانچه پس از  30دقيقه از روشن شدن دستگاه،
اين چراغ همچنان روشن باشد بايد با خدمات پس
از فروش تماس حاصل شود تا اقدامات زير را انجام
دهد:

باشد

 سنسور دما دچار اختالل شده است.

پس از روشن شدن دستگاه ،در

 مسير لوله ها مسدود شده است.
لوله ها چک شوند و از قرار گيري صحيح شناور
 شناور مسدود کننده به مسير وکيوم
مسدود کننده اطمينان حاصل گردد.
چسبيده باشد.

حالت بي باري ،فشار ماکزيمم
توسط گيج فشار خوانده شود.

 بررسي صحت فن

 بررسي صحت سنسور دما

 -8خدمات پس از فروش


در صورت پديد آمدن هر گونه مشکل در عملکرد دستگاه ،از باز کردن دستگاه خودداري نموده و با خدمات پس از فروش شرکت
تماس حاصل فرماييد .در غير اينصورت شرکت هيچ گونه مسئوليتي در قبال حوادث يا خرابي هاي پيش آمده به عهده نمي
گيرد.



پيشنهاد مي شود که دستگاه در دوره هاي يک ساله مورد بازبيني و کاليبراسيون مجدد قرار گيرد.



در صورت نوسانات شديد برق ،ممکن است فيوز ورودي دستگاه معيوب گردد .در اين صورت پس از قطع کامل دستگاه از برق
مي توان نسبت به تعويض فيوز اقدام نمود.

 -9گارانتي
دستگاه ساکشن  ARVAND A70از تاريخ نصب و راه اندازي توسط نماينده مجاز شرکت ،به مدت يک سال تحت پوشش خدمات
گارانتي شرکت مي باشد.
چنانچه دستگاه توسط خريدار نصب و راه اندازي گردد ،تاريخ شروع گارانتي از تاريخ صدور فاکتور فروش درنظر گرفته مي شود .الزم
به شرح است از آنجايي که هزينه نصب و راه اندازي در فاکتور محاسبه نمي گردد  ،در صورت نياز مشتري به نصب و راه اندازي
دستگاه ساکشن ،اين سرويس شامل هزينه جداگانه اي خواهد بود ولي خدمات آموزش نصب و راه اندازي به صورت تلفني توسط
بخش خدمات پس از فروش به شکل کامل انجام خواهد گرفت.
شرايط گارانتي محصول عبارتند از :
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 موارد ضمانت شده تنها شامل هزينه هاي سرويس و لوازم يدکي بوده و هزينه هاي مربوط به بدنه و لوازم الحاقي را شامل نمي
شود.
 خدمات گارانتي شامل اقالم مصرفي و يا مستهلک شونده نمي گردد.
 خدمات رايگان گارانتي منحصراً توسط افراد مجاز شرکت ارائه مي گردند.
 ارائه کارت گارانتي جهت سرويس و تعمير دستگاه الزامي است .در غير اينصورت وجه تعميرات و لوازم تعويض شده  ،نقداً
دريافت مي گردد.
 تعمير و سرويس دستگاههاي معيوب درصورتي که تيم خدمات پس از فروش قادر به تعمير در مرکز درماني( به علت حاد بودن
مشکل) نباشند به محل شرکت منتقل خواهد گرديد.
 حمل دستگاه به محل شرکت جهت انجام سرويس و تعميرات خارج از زمان گارانتي ،به عهده خريدار است.
 ارائه خدمات سرويس و تعمير در محل نصب دستگاه ،مستلزم پرداخت هزينه اياب و ذهاب کارشناس اعزامي شرکت از سوي
خريدار مي باشد.
 در حفظ و نگهداري کارت گارانتي کوشا باشيد .صدور المثني امکان پذير نمي باشد.
مواردي که شامل گارانتي نميگردد :
×

در صورتيکه متن ضمانت نامه به هردليل مخدوش ،ناقص و يا ناخوانا باشد.

×

از قطعات يدکي و لوازم جانبي غير اصلي و غير استاندارد که مورد تاييد سازنده دستگاه نمي باشد استفاده شود.

×

خساراتي که در اثر حمل و نقل  ،حوادث طبيعي  ،استفاده نادرست ،ضربه خوردن ،سقوط دستگاه ،مواد شيميايي و نوسانات
برق ناشي مي شود.

 -10جدول راهنماي سازگاري الکترومغناطيسي ()EMC
شرايط الکترمغناطيسي براي کارکرد مناسب دستگاه ساکشن به شرح زير مي باشد:
Guidance and manufacturer's declaration – Arvand emissions
The Suction Arvand is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the Suction Arvand, should assure that it is used in such an environment.
Electromagnetic environment - guidance

Compliance

The Suction Arvend uses RF energy only for
its internal function. Therefore, its RF
emissions are very low and are not likely to
cause any interference in nearby electronic
equipment.

Group 1

Class B

The Arvand is suitable for use in all
establishments,
including
domestic
establishments and those directly connected
to the public low-voltage power supply
network that supplies buildings used for
domestic purposes.

Complies
Complies
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Emissions test

RF emissions
CISPR 11
RF emissions
CISPR 11
Harmonic emissions
IEC 61000-3-2
Voltage fluctuations/ flicker
emissions
IEC 61000-3-3
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Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity
The Suction Arvand is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the Suction Arvand should assure that it is used in such an environment.
Electromagnetic
Immunity test
Port
Compliance level
environment - guidance
Floors should be wood,
Enclosure
±8 kV contact
concrete or ceramic tile. If
Electrostatic discharge Patient coupling
floors are covered with
(ESD) IEC 61000-4-2
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8
synthetic material, the
Signal input/output
kV, ±15 kV air
relative humidity should be
parts
at least 30%.
± 2 kV, 100 kHz
Input a.c. power
Mains
power
quality
repetition frequency
Electrical fast
should be that of a typical
transient/burst
± 1 kV
commercial or hospital
Signal input/output
IEC 61000-4-4
100 kHz repetition
environment.
parts
frequency
± 0,5 kV, ± 1 kV
Line-to-line
Mains
power
quality
Input a.c. power
Surge
should be that of a typical
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2
IEC 61000-4-5
commercial or hospital
kV Line-to-ground
environment.
Signal input/output
± 2 kV Line-to ground
parts
0 % UT; 0,5 cycle
At 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° and
315°
Voltage dips,
Input a.c. power
IEC 61000-4-11
0 % UT; 1 cycle
and
70 % UT; 25/30 cycles
Single phase: at 0°
Voltage interruptions
Input a.c. power
0 % UT; 250/300 cycle
IEC 61000-4-11
Power frequency magnetic
fields should be at levels
Power frequency (50/60
30 A/m
characteristic of a typical
Hz) magnetic field
Enclosure
50 Hz or 60 Hz
location in a typical
IEC 61000-4-8
commercial or hospital
environment.
NOTE

UT is the a.c. mains voltage prior to application of test level.

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity
The Suction Arvand is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the Suction Arvand should assures that it is used in such an environment.
Electromagnetic
Immunity test
Port
Compliance level
environment –
guidance
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Conducted RF
IEC 61000-4-6

Input a.c. power

3V
0,15 MHz – 80 MHz

PATIENT coupling

6V
in ISM bands
between 0,15 MHz and
80 MHz

Signal input/output
parts

80 % AM at 1 kHz

3 V/m
Radiated RF
IEC 61000-4-3

ENCLOSURE

80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM at 1 kHz

Proximity fields from RF
wireless communications
ENCLOSURE
equipment IEC 61000-43

Refer to the following table
(table 9 of EN 60601-1-2:
2015)

Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless
communications equipment
Maximum
power
(W)

Distance
(m)

IMMUNITY
TEST
LEVEL
(V/m)

1.8

0.3

27

2

0.3

28

0.2

0.3

9

Pulse
modulation b)
18 Hz

2

0.3

28

GSM 1800;
CDMA 1900;
Pulse
GSM 1900;
1700- 1990
modulation b)
DECT; LTE
217 Hz
Band 1, 3, 4 25;
UMTS

2

0.3

28

Test
frequency
(MHz)

Band a)
(MHz)

Service a)

385

380- 390

TETRA 400

450

430- 470

GMRS 460,
FRS 460

710
745
780

704- 787

LTE Band 13,
17

800- 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE Band 5

810
870
930
1720
1845
1970

Modulation b)
Pulse
modulation b)
18 Hz
FM C)
±5 KHz
deviation
1 KHz sine
Pulse
modulation b)
217 Hz
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2450

5240
5500
5785
a)
b)
c)

Bluetooth,
WLAN, 802.11
Pulse
2400- 2570 b/g/n, RFID
modulation b)
2450, LTE
217 Hz
Band 7
Pulse
WLAN 802.11
5100- 5800
modulation b)
a/n
217 Hz

2

0.3

28

0.2

0.3

9

For some services, only the uplink frequencies are included.
The carrier shall be modulated using a 50% duty cycle square wave signal.
As an alternative to FM modulation, 50% pulse modulation at 18 Hz may be used because while it does
not represent actual modulation, it would be worst case.

 استانداردهاي کاربردي-11

Row

Harmonized Standards for CE marking Obtained from Union of Europe Official
Website
Active
Title
Description
from
EN 60601-1: 2006/A1: 2013

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements
for basic safety and essential performance

---

2

EN 60601-1-2: 2015

Medical electrical equipment - Part 1-2: General
requirements for basic safety and essential performance Collateral Standard: Electromagnetic disturbances Requirements and tests
IEC 60601-1-2:2014

---

3

EN ISO 10079-1:2015

Medical suction equipment - Part 1: Electrically powered suction
equipment - Safety requirements (ISO 10079-1:1999)

---

4

EN 1041: 2008

Information supplied by the manufacturer of medical
devices

---

1

Medical devices - Symbols to be used with medical device
labels, labelling and information to be supplied - Part 1:
General requirements (ISO 15223-1:2016, Corrected
version 2017-03)
Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation
and testing within a risk management process (ISO 109931:2009)

5

EN ISO 15223-1: 2016

6

EN ISO 10993-1: 2009/AC:
2010

7

EN ISO 13485: 2016/AC: 2016

Medical devices - Quality management systems Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)

---

8

EN ISO 14971: 2012

Medical devices - Application of risk management to
medical devices (ISO 14971:2007, Corrected version 200710-01)

---
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Row

Harmonized Standards for CE marking Obtained from Union of Europe Official
Website
Active
Title
Description
from

9

EN 62304: 2006/AC: 2008

Medical device software - Software life-cycle processes

---

10

EN 62366-1: 2015

Medical devices - Application of usability engineering to
medical devices

---

11

MDD (Directive 93/42/EEC)

Directive 2007/47/EC for medical devices

---

12

ROHS (DIRECTIVE
2011/65/EU + 2015/863
(Amending Annex II))

on the restriction of the use of certain hazardous substances
in electrical and electronic equipment

---

13

MEDDEV 2.7/1 rev 4

Clinical Evaluation:
A guide for manufacturers and notified bodies.

---

14

MEDDEV 2.12/1 rev 8

Guidelines on a medical devices vigilance system.

---

15

MEDDEV 2.12/2 rev 2

Post Market clinical follow-up studies.

---
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