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  شرکت پويندگان راه سعادت

 :آدرس

 4پالک ،یشرق اول ابانيخ اتحاد، ابانيخ دماوند، ابانيخ تهران،

 1658916599پستی  صندوق

 77964239: فاکس   021-77962181و  021-77960719: تلفن

 :فروش از پس خدمات

  09121977157و  021-73098000 و 021-77798910: تلفن

  021-77960761فاکس: 

 :اروپا اتحاديه در قانونی نمايندگی

Trionara Technologies AB. 

 Polygonvägen 21. 18766. Täby. Sweden. 

Tel: +46-31-135514 

Web site: www.trionara.com 

Email: info@trionara.com 

 http://www.saadatco.com/  :سايت وب

 info@saadatco.com  الکترونيکی: پست

http://www.trionara.com/
mailto:info@trionara.com
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 راهنما دفترچه از هدف

 در برديکار اهداف و عملکرد اساس بر ونتيالتور، دستگاه با کار براي الزم هاي دستورالعمل

 نظيمی،ت پارامترهاي تمامی از کاملی شرح راهنما دفترچه اين. است شده تهيه راهنما دفترچه

 ايه آالرم دستگاه، در شده تعريف مانورهاي دستگاه، توسط شده گيري اندازه پارامترهاي

 .ميباشد Respina P1 ونتيالتور هاي قابليت تمامی خالصه بطور و دستگاه

. است پراتورا و بيمار ايمنی تضمين نيز و ونتيالتور صحيح عملکرد الزمه راهنما دفترچه مطالعه

 تماس فروش از پس خدمات با لطفا ونتيالتور، خصوص در سوال هرگونه وجود صورت در

 گهدارين ونتيالتور دستگاه کنار هميشه بايد و است الينفک جزء دفترچه اين. فرماييد حاصل

 .بود خواهد دسترس در باشد، الزم که زمان هر راحتی به بنابراين شود،

 راهنما دفترچه مخاطبين

 يافراد شامل درمانی کادر عنوان. است شده تهيه متخصص درمانی کادر براي دفترچه اين

 جهت پزشکی علمی اصطالحات و ها روش اقدامات، خصوص در را کامل آشنايی که ميشود

 .باشند داشته ونتيالتور با کار

 راهنما دفترچه نسخه

 يا ريافزا نرم تغييرات اساس بر دفترچه که زمان هر. دارد نسخه شماره يک راهنما دفترچه

 سخهن اطالعات. کرد خواهد تغيير راهنما شماره اين گردد، نظر تجديد آن فنی هاي مشخصه

:است صورت بدين راهنما دفترچه اين

 انتشار تاريخ ورژن نرم افزاري مرتبط  نسخه شماره

O49-L01-V24 
VH54VA31 

Rev51 
 1400فروردين 
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 مقدمه -1

 مروري بر محصول و کاربري مورد نظر آن 1-1

 در يلوگرم،ک 5 از بيشتر وزن با کودکان و بزرگسال بيماران براي استفاده جهت ونتيالتور دستگاه

 شده طراحی نحوي به دستگاه اين. است شده گرفته درنظر ،(ICU) ويژه هاي مراقبت بخش

 اين رد مکانيکی دهی تنفس. کند فراهم نيازمند بيماران براي را مکانيکی دهی تنفس که است

 با پزشکی وسيله يک ونتيالتور. اجراست قابل غيرتهاجمی و تهاجمی صورت دو به ونتيالتور

 نظر از IIb کالس با معادل ايران بهداشت وزارت نظر از III کالس) است باال نسبتا   خطر کالس

 کار جازها پزشک نظارت تحت ديده آموزش پرسنل و صالحيت داراي افراد تنها که( اروپا اتحاديه

 :ميباشد زير بصورت Respina P1 ونتيالتور مشخصات برخی .دارند را دستگاه با

 حمايتی و اجباري دهی تنفس هاي روش داراي  

 فشاري -حجمی ترکيب و فشاري حجمی، مدهاي شامل 

 فشار يا فلو به حساس بيمار تنفسی تالش شناسايی قابليت 

 تنفسی وقفه شناسايی قابليت (Apnea) 

 تنفسی وقفه بروز صورت در جايگزين مد داراي (Apnea Backup) 

 کاربر توسط اکسيژن درصد تعيين قابليت 

 شده گيري اندازه پارامترهاي عددي مقادير نمايش 

 تنفسی هاي منحنی نمايش 

 ساعت 72 مدت به شده گيري اندازه مقادير نمايش و ذخيره (Trend) 

 دستگاه همراه به نبواليزر از استفاده قابليت  

 هوشمند آالرم سيستم داراي 

 بدن آل ايده وزن محاسبه قابليت (IBW) 
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 موارد منع استفاده از ونتيالتور 2-1

يماري در بعضی ب با اين وجود ندارد وجود التوريونت دستگاه يبرامشخصی  مصرف منع چگونهيه

ود. بيمار بايد انجام ش به اقدامات ويژه اي براي جلوگيري از صدمات احتمالیهاي خاص، 

 استفاده کرد: (NIV)غيرتهاجمی  بصورتهمچنين در موارد زير نبايد از ونتيالتور 

 عدم تالش تنفسی بيمار 

 عدم تحمل ماسک توسط بيمار 

 وجود جراحت در سر يا صورت بيمار 

 وجود انسداد نسبی يا کامل مسير هوايی بيمار 

 بيمار ناپايداري هموديناميکی 

 

 اوليه ايمنی اطالعات و هشدارها 3-1

 هشدار

 .کنيد مطالعه دقت به را دستگاه راهنماي دفترچه ونتيالتور، با کار از پيش 

 .يدهدم قرار تاثير تحت را دستگاه عملکرد سازنده، توسط نشده تاييد هاي اکسسوري از استفاده 

 از قبتمرا همچنين. شود انجام ديده آموزش افراد توسط بايد فقط رونتيالتو با کار و نگهداري 

 .شود انجام پزشکی صالحيت داراي پرسنل توسط بايد مکانيکی دهی تنفس تحت بيماران

 
 ايترع و دستگاه براي شده تاييد هاي اکسسوري از استفاده دستگاه، عملکرد صحت از اطمينان

 در که ونتيالتور از استفاده براي مناسب مکان و محيطی شرايط خصوص در شده ذکر موارد

 .ميکند استفاده دستگاه از که است درمانی مرکز عهده بر اند، شده آورده راهنما دفترچه

 
 و شنيداري آالرم آالرم، سيستم عملکرد دادن نشان براي ،ميشود روشن ونتيالتور هنگاميکه

 اصلح اطمينان آالرم عملکرد صحت از اگر. ميشود فعال کوتاهی مدت براي دستگاه توسط ديداري

 ماست فروش از پس خدمات با اتفاق اين بروز صورت در. کرد استفاده دستگاه از نبايد نشود،

 .بگيريد
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 .کنيد استفاده استريل تراشه لوله از فقط 

 .يشودم بيمار به رساندن آسيب باعث تراشه لوله از مدت طوالنی استفاده که باشيد داشته توجه 

 
جم بدليل وجود نشتی در اطراف ماسک، ممکن است ح، NIVهنگام استفاده از دستگاه در حالت 

 بازدمی بيمار با حجم بازدمی اندازه گيري شده متفاوت باشد.

 
راي پايش ب، پيش از شروع به کار دستگاه، بايد تجهيزاتی NIVهنگام استفاده از دستگاه در حالت 

2CO .بازدمی در نظر گرفته شود 

 به و کردن سرويس قبيل از ها فعاليت تمام. دارد وجود گرفتگی برق امکان ونتيالتور، کردن باز با 

 .شود انجام سازنده شرکت توسط شده تاييد و ديده آموزش افراد توسط بايد رسانی، روز

 آن بعمن بودن روغن فاقد از که کرد استفاده پزشکی خالص اکسيژن از بايد فقط دهی تنفس براي 

 نبايد اشتعال قابل و بيهوشی گازهاي از همچنين. (Oil free O2) است شده حاصل اطمينان

 .کرد استفاده

 .کنيد دور دستگاه از را زا جرقه منابع همه سوزي، آتش خطر از جلوگيري براي 

 .اشدب دسترس در ديگري دهی تنفس منبع يا و ونتيالتور دستگاه همواره که کنيد حاصل اطمينان 

 
ا منبع را با ونتيالتور ي Respinaدر صورت عدم اطمينان از عملکرد صحيح دستگاه، ونتيالتور 

 تنفس دهی ديگر جايگزين کنيد.

 .شود بيمار مرگ به منجر ميتواند ونتيالتور خرابی دليل به بيمار به دهی تنفس قطع 

 .نيدک استفاده حفاظتی زمين داراي برق منبع از الکتريکی، شوک ايجاد خطر از جلوگيري براي 

 تصالا از اطمينان براي بايد ميشود، وصل خارجی وسيله يا دستگاه يک به ونتيالتور هنگاميکه 

 .شود استفاده برق کابل از حفاظتی، زمين به مناسب

 جهيزاتت همراه به يا مجاورت در نبايد دستگاه ونتيالتور، بر EMI اثرات از جلوگيري منظور به 

 تجهيزات، رساي مجاورت در يا همراه به استفاده به نياز صورت در و گيرد قرار استفاده مورد ديگر

 .گيرد قرار تاييد مورد استفاده، هنگام در دستگاه عملکرد بودن عادي بايد

 
 امواج باالي سطح. است ممنوع ميکنند، کار ونتيالتور با که هايی محيط در همراه تلفن از استفاده

 در اختالل باعث است ممکن ميشود، تشعشع همراه تلفن سيستم توسط که الکترومغناطيسی
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 .شود ونتيالتور عملکرد

 .شود جدا نبايد دستگاه از بخشی يا اکسسوري هيچ بيمار، دهی تنفس حين در 

 .بگذارد اثيرت ونتيالتور عملکرد بر و شده فشار افت باعث ميتواند تنفسی، مسير به چيزي هر افزودن 

 .شويد مطمئن شارژ حداقل با باتري وجود از ونتيالتور، از استفاده  از قبل 

 .کنيد ارژش را باتري استفاده، از پيش است، نشده استفاده طوالنی زمان مدت براي ونتيالتور اگر 

 
 خارج تيالتورون از و شارژ را دستگاه باتري کنيد نگهداري انبار در را دستگاه ميخواهيد درصورتيکه

 .  کنيد

 

 

 .نکنيد استفاده دستگاه از باتري، خرابی درصورت

 .بود ندنخواه معتبر شده گيري اندازه مقادير اکسيژن، سنسور نبودن کاليبره يا خرابی صورت در

 .شود انجام ايمنی قوانين اساس بر بايد همواره دستگاه نگهداري 

 
 بازرسی ههمرا به ديده آموزش افراد توسط بايد دستگاه از استفاده و کردن بسته و باز تعميرات،

 .شود انجام ديده آموزش پرسنل توسط ساليانه

 
 از عکس،بال و بيمار سمت به ونتيالتور خروجی بين آلودگی، بازگشت از جلوگيري براي است بهتر 

 اين است زمال. گردد تعويض بيمار هر براي بايد و بوده يکبارمصرف فيلترها اين. کرد استفاده فيلتر

 هوايی مسير مقاومت افزايش باعث گرفتگی درصورت زيرا شوند چک اي دوره بصورت فيلترها

 .ميشوند

 خیبر و مصرف يکبار جانبی لوازم کردن معدوم خصوص در زيست محيط آلودگی از جلوگيري براي 

 بايد( تادهاف کار از و معيوب هاي اکسسوري و باتري مانند) آن جانبی لوازم و سيستم هاي قسمت از

 ودخ منطقه شهرداري با قديمی هاي باتري بردن بين از براي. گردد عمل مربوطه مقررات طبق

 .بگيريد تماس

 .نکنيد استريل را ونتيالتور 

 
 Life) دستگاه حمايتی عملکردهاي پس آن از شود، مشاهده ونتيالتور در خرابی هرگونه اگر

supporting)، تنفس منبع از و کرده جدا بيمار از را دستگاه فورا   شرايط اين در. نميشوند ضمانت 

 .کنيد استفاده ديگري دهی
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 از بيش افزايش ثباع و کرده جلوگيري هوا جريان از که پرده کنار در ونتيالتور با کار و دادن قرار از

 .کنيد اجتناب ميشود، دستگاه حرارت حد

 
 از ورونتيالت که شويد مطمئن دستگاه، تعمير و سرويس هنگام الکتريکی، شوک از جلوگيري براي

 .باشد شده جدا برق منبع

 .نکنيد استفاده (MRI)مغناطيسی برداري تصوير محيط در ونتيالتور از 

 .نکنيد استفاده باال فشار با محفظه در ونتيالتور از 

 
 .نکنيد استفاده اکسايد نيتريت همراه به ونتيالتور از

 .نکنيد استفاده هليوم حاوي گازي مخلوط يا هليوم همراه به ونتيالتور از 

 
 رچهدفت اين در که سازنده شرکت هاي توصيه طبق بايد دستگاه کردن تميز و استريل نگهداري،

 .شود انجام است شده آورده راهنما

 
 و Humidifier از بيمار، هوايی مسير به پايين دماي با و خشک هواي ورود از جلوگيري منظور به

 دميتوان Humidifier و HME از همزمان استفاده که باشيد داشته توجه. کنيد استفاده HME يا

 .شود هوايی مسير مقاومت افزايش باعث

 .ميشود بيمار هوايی مسير به نامناسب رطوبت و دما با هوا انتقال باعث Humidifier خرابی 

 کاربر. ودش هوايی مسير فيلترهاي مقاومت افزايش سبب ميتواند Humidifier يا نبواليزر از استفاده 

 .کند چک را تنفسی مسير فيلترهاي مداوم بصورت بايد

 
يا ارد قرار د Standbyبراي جلوگيري از بروز آسيب هاي احتمالی، هنگاميکه ونتيالتور در حالت 

 را خاموش کنيد. Humidifierخاموش است، 

 
 تاثير تحت را گيري اندازه دقت تنفسی، مسير به گاز افزودن بدليل است ممکن نبواليزر از استفاده

 .دهد قرار

 .کرد نخواهد کار نبواليزر اکسيژن، منبع وجود عدم درصورت 

 
رم نرا بصورت  دستگاه ميشود توصيه اطالعات، و تنظيمات آخرين شدن ذخيره از اطمينان براي

 افزاري خاموش کنيد.

 
 در اي و مرتبه يک سال هر دستگاه براي اي دوره کاليبراسيون. است سال 10 دستگاه مفيد عمر 

 .ميشود توصيه لزوم مواقع
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 نکته

يکند که بصورت مکانيکی عمل کرده و تضمين م است Safety Valveداراي يک  دستگاه -1

 .نرود باالتر cmH2O110که فشار، از 

 به 21 از بيمار به شده داده تحويل هواي در اکسيژن غلظت رسيدن براي الزم زمان مدت -2

    ست.احدود يک دقيقه  شرايط، بدترين در ليتر، ميلی 300 و 150، 30 هاي حجم در درصد، 90

 

 دستگاه نمادهاي و ها برچسب 4-1

 کردن دستگاه روشن کليد 

 

 سکوت موقت آالرم  کليد

 

 يکبار  يبرا يفور تنفس اعمال کليد

 

 توقف و آماده به کار  کليد

 

 خالص اکسيژن کليد
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 Homeکليد 

 

 به ونتيالتور نبواليزراتصال  محل

 

 بيمار به ونتيالتور از گاز يانجر ورودي

 

 ونتيالتور به بيمار از گاز يانجر خروجی

 
 ونتيالتور از گاز خروج محل

 

 شود مراجعه راهنما دفترچه به

O2 Sensor اکسيژن سنسور محل 

SN: xxxxxx دستگاه سريال شماره 

O2 
 2.4-6 bar 

(35 - 87 psi) 
max. 180 L/min 

 باال فشار يژناکس ورودي

Air 
 2.4-6 bar 

(35 - 87 psi) 
max. 180 L/min 

 هوا ورودي
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AC –Input: 
100 -240VAC 

1.0 - 0.5 A 
50/60 Hz 

 برق شهر  ورودي

 

 باتري شارژ نشانگر

 

 محيط الزامات رعايت با بايد تجيزاتريز  دور

 يردصورت گ زيستی

 

 CEنشاندهنده دارا بودن الزامات  عالمت

Mark 

IP21 
که دستگاه در آن  رطوبتیو خاک و  گرد

 . ميکندکار  بدرستی و يشودمحافظت م

 

 سازنده شرکت نام

 
20XX 

 دستگاه توليد سال

 

 هستند Bمتصل به بيمار از نوع  هاي قسمت
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 کننده پتانسيل هم جک

 

 LAN اتصال

 
 سريال ارتباط

 

 قسمت هايی از دستگاه که حرارت باال دارند

 

 نماينده مجاز اروپا

 

 عالمت هشدار

 راهنماي دستگاه مراجعه شود به دفترچه

 

 وزن دستگاه
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 عالمت قفل و باز کردن قفل شير بازدمی

 
 محل قرارگيري باتري

 

LED  سبز رنگ نشاندهنده روشن بودن

 دستگاه

 

LED نشاندهنده فعال بون آالرم 

 

 و باتري با ونتيالتور کردن کار نشاندهنده

 آن شارژ ميزان

 

 شدنکابل برق و شارژ  اتصالنشاندهنده 

 باتري

 

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه روي  کليد
Touch Screen 

 

 

 

 ها يتو مسئول گارانتی 5-1

 قبول نخواهد کرد: مسئوليتی سازنده شرکت ير،از موارد ز يک هربروز  درصورت

 دستگاه از نامناسب استفاده 
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 دستگاه ينکردن از دفترچه راهنما پيروي 

 یفن نکته يا هشدار هر گرفتن ناديده  

 يقیدستگاه به هر طر ساختار در تغيير يا تعمير 

 است نشده توصيه و ييدکه توسط شرکت سازنده تا يیها اکسسوري از استفاده. 

 

 سرويس دفترچه مطالب فهرست 6-1

 در خصوص استفاده از يشترب اتاطالع برايکه  ميباشد زير عناوين شامل سرويس دفترچه

 .کنيد مراجعه آن به يتوانيددستگاه، م

 دستگاه کلی اطالعات 

 Theory of operation 

 Test and service 

 يعملکرد هاي آزمون و آزمون تجهيزات 

 Error codes 

 Technical drawing and part list 
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 به دستگاه کلی نگاه -2

 نمايش صفحه 1-2

است.  يرممبرن دستگاه و صفحه تاچ امکانپذ يرو کليدهاي بوسيله ونتيالتور کنترل و تنظيمات

 :داد انجام زير صورت به يتوانآالرم را م هاي محدوده و پارامترها تنظيم

 روتاري کردن کليک و چرخاندن ياصفحه تاچ  طريق از موردنظر پارامتر انتخاب 

 ياچ روي صفحه تا -و  + هاي گزينه بوسيله موردنظر پارامتر مقدار تعيين و تغيير 

 يافزايش و در جهت پادساعتگرد برا ي)در جهت ساعتگرد برا روتاري چرخاندن

 کاهش مقدار(

 گزينه زدن يا روتاري کردن کليک با تغيير ثبت Save صفحه تاچ يرو 

شرده ف هواي سيستم ياکمپرسور و  طريق از که است يژنهوا و اکس يدو ورود داراي ونتيالتور

 .ميشوند تامين يمارستانب

 :ميشود مشاهده 1-2است که در شکل  یمختلف هاي قسمت شامل ونتيالتور

 

 شينما صفحه

 کليدهاي ممبرن Alarm Silenceکليد 

 روتاري

 نشانگر باتري

 نشانگر آالرم
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 يالتورمختلف ونت هاي قسمت 1-2 شکل

  کاربر يا بيمار با ارتباط در هاي بخش 2-2

 :از عبارتند هستند ارتباط در کاربر يا بيمار با که ونتيالتور از هايی بخش

 تاچ صفحه و ونتيالتور بدنه 

 تنفسی و  ستWater trapها 

 بازدمی شير و فلو سنسور 

 ورودي فيلتر 

 نبواليزر 

 Humidifier / HME 
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 دستگاه هاي اکسسوري 3-2

 يديمورد تا يها اکسسوري از فقط. است آمده زير جدول درهاي ونتيالتور  اکسسوري فهرست

 .کنيد استفاده ونتيالتور سازنده شرکت

 

 مصرف کباري Part Number اکسسوري

 استاندارد ستيل

 -- P26018 باتري

 -- P26395 یبازدم سنسور فلو

 -- P26408 اکسيژن سنسور

 یبازدم ريش
P26371 -- 

 P26349 بازدمی ريش ممبرن
 

 یبازدم سنسور و ريش واسط
P26407 -- 

 P26301 تنفسی بزرگسال  ست
 

HME P26304 
 

 P26092 بازدمی فيلتر
 

 -- P26378 کمپرسور به مارستانيب سانترال از هوا شلنگ

 -- P26379 التوريبه ونت کمپرسور از هوا شلنگ

 -- P26380 التوريونت به مارستانيب سانترال از ژنياکس شلنگ

 1 یانتخاب ستيل
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 P26302 تنفسی کودکان  ست
 

 -- P26207 ترالی

 تنفسی هاي لوله نگهدارنده
P26007 -- 

 2 یانتخاب ستيل

 -- P26300 هوا کمپرسور

Humidifier P26308 -- 

 Humidifier P26311 محفظه
 

Humidifier temperature probe P26305 -- 

 Heated wire P26309بزرگسال  یتنفس ست
 

 -- NIV P26278 ماسک

 P26303 نبواليزر
 

 هشدار

 
 بيمار هب عفونت انتقال احتمال ونتيالتور، مصرف يکبار هاي اکسسوري از مجدد استفاده صورت در

 .داشت خواهد وجود

 
به اين  استفاده، يآنها ذکر شده است. برا يبسته بند يها رو اکسسوري از استفاده زمان بهترين

 نيد.ک يکه تاريخ مصرفشان گذشته است، خوددار یتاريخ توجه کرده و از استفاده اکسسوري هاي

 
متر آب در  یسانت 2.9افت فشار کمتر از  دارايتاييد شرکت،  مورد HMEو  بازدمی فيلتر

 .ميباشد ليتر يلیم 76مرده کمتر از  يو فضا l/min 30يفلو
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 تنظيمات و منوها به مربوط نکات 4-2

 با کاربر کارکرد آخرين از ثانيه 60 گذشت از پس ونتيالتور نمايش صفحه دهی، تنفس حين در

 .ميگرددباز  اصلی صفحه به دستگاه، صفحات

نشده(  Save) نشده تاييد ييراتاز بروز اشتباهات ناخواسته، تغ جلوگيري و يشترب يمنیا براي

 .ميگرددخود باز  قبلی يماتبه تنظ ينیپس از گذشت مدت زمان مع

ارامتر ، مقدار پاگر کاربر قبل از ثبت تغييرات در تنظيمات، منو يا پارامتر ديگري را انتخاب کند 

 به مقدار قبلی باز ميگردد و تغييرات اعمال نميشود.

 تاچ صفحه به مربوط نکات 5-2

 حساس است. يکیمکان هاي خراش به نسبت تاچ صفحه 

 نکنيد استفاده ناخن ياکار با صفحه تاچ از خودکار  براي. 

 بگذارد يرعملکرد آن تاث يصفحه تاچ ممکن است رو يرو هاي خراش. 
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 استفاده براي يالتورونت سازي آماده -3

 شهر برق 1-3

 .يکندکار م Hz 60-50با فرکانس  VAC 240-100با برق  ونتيالتور

 .يداستفاده کن حفاظتی ينزم داراي کابل از شهر، برق با دستگاه از استفاده هنگام

 

 باتري 2-3

و بدون  باتريدستگاه با  مناسب،در صورت داشتن شارژ  که است یداخل باتري داراي ونتيالتور

 .يکندکار م ساعت 1، اتصال به منبع برق

ميزان  و عالمت باتري به همراه AC Unplugونتيالتور با باتري کار ميکند، پيغام  هنگاميکه

لت شارژ اتصال کابل برق به دستگاه، باتري در حا باشارژ آن روي صفحه، نمايش داده ميشود. 

 .ميدهد نمايش را برق کابل اتصالشدن قرار ميگيرد و عالمت باتري 

سبز  باتري شارژ کامل باشد به رنگچنانچه نشانگر باتري روي ممبرن دستگاه،  LEDهمچنين 

در  خطا ايه بود يدستگاه فاقد باتر اگرو اگر در حال شارژ شدن باشد به رنگ نارنجی در می آيد. 

که  ی. در صورتديآ یم در و چشمک زن رنگ قرمز به LEDوجود داشته باشد  يارتباط با باتر

 خاموش ميشود. LEDدستگاه از برق شهر جدا شود، 

 

 اکسيژن و هوا منبع 3-3

 تامين يمارستانفشرده ب هواي سيستم ياکمپرسور و  طريق از دستگاه نياز مورد اکسيژن و هوا

 .ميشود
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 هشدار

 .کنيد استفاده پزشکی خالص اکسيژن از فقط 

 و خالص اکسيژن ترکيب زيرا باشد روغن فاقد بايد اکسيژن کننده منتقل هاي لوله و اکسيژن منبع 

 .ميشود انفجار باعث روغن

ه هاي منتقل کننده ميباشد ولی لول psi (2.4-6 bar) 87 – 35فشار مجاز منبع اکسيژن  محدوده 

 را داشته باشند. psi (10 bar) 147اکسيژن بايد توانايی تحمل فشار حداقل 

 
کسيژن از اهوا و  يورود يشلنگ ها جداسازي هنگام هوا، و اکسيژن منابع بودن فشار پر به توجه با

 دستگاه، از قطع بودن منابع اطمينان حاصل کنيد.
 

 يمارب هوايی مسير 4-3

 هشدار

 .نکنيد استفاده برق جريان هادي هاي تيوب يا و استاتيک آنتی هاي تيوب از 

 
 .گرددتواند باعث انفجار  یروغن م يحاو هاي تيوب از استفادهکه  باشيد داشته توجه

 

 .نماييد استفاده ونتيالتور سازنده شرکت تاييد مورد هاي تيوب از فقط

 ها، بتيو اتصال از پس تنفسی، هاي تيوب نامناسب اتصال بدليل نشتی بروز از جلوگيري براي

 .کنيد محکم اتصال محل به را آن از بخش هر

 :ميشود مشاهده يراست که در شکل ز يیشامل قسمت ها یتنفس هاي تيوب
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 يمارب تنفسی( يوب)ت مسير -1-3 شکل

 ها Water trapکه در شکل فوق مشاهده ميشود يکی از بخش هاي مسير هوايی،  همانطور

 پر ها Water trapو ترشحات موجود در مسير هوايی را جمع ميکنند. وقتی اين  آب که هستند

 .شوند خالی کاربر توسط بايد ميشوند

 هشدار

 
هم  هاWater trapداشته باشيد که فيلترهاي مسيرهوايی، لوله هاي تنفسی )که شامل  توجه

 بازدمی ولو و بازدمی فلوي سنسور خاصی شرايط در و ،Humidifire، HMEهستند(، محفظه 

يا  ردنک ضدعفونیاطالع از نحوه  براي .شوند آلوده بازدمی گازهاي يا ريه ترشحات با ميتواند

 .کنيدمراجعه  راهنمادفترچه  در مربوطه بخشمختلف به  يقسمت ها استريل کردن
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 دستگاه با کار نحوه -4

 ونتيالتور با کار شروع 1-4

 هشدار

 .گيرد قرار استفاده مورد صالحيت داراي افراد و پزشکان توسط بايد فقط ونتيالتور 

 

 نکته 

 .دهيد انجام را System test بيمار، به دستگاه کردن وصل از پيش

 . يدکه در پشت دستگاه قرار دارد، روشن کن On/Off کليد بوسيله را ونتيالتور

 برق منبع به دستگاه و باشند وصل صحيح بصورت ها تيوب و ها کابل همهکه  يدکن چک

 شده باشد. متصل مناسب

 

 Standby کليد 2-4

 رقرا کاربر اختيار در انتخاب 4 و ميشود داده نمايش يرصفحه ز Standby کليد فشردن با

 :ميدهد
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 Standbyصفحه  -1-4 شکل

Patient Setup :صفحه گزينه، اين انتخاب با Patient Setup يماروارد کردن مشخصات ب يبرا 

اين  نباشد، Standbyتوجه داشته باشيد که تا زمانيکه دستگاه در حالت  .ميشود داده نمايش

 گزينه غيرفعال است.

Standby :متوقف شده و دستگاه به حالت  دهی تنفس گزينه، اين انتخاب باStandby ديروم .

 .ميشود داده يشنما ،صفحه يدر باال Standby يغامو پ شده داده يشنما اصلی صفحه

Cancel :و ميشودداده  يشنما یشده و صفحه قبل بسته فوق صفحه گزينه، اين انتخاب با 

 .ابديیمبدون وقفه ادامه  دهی تنفس

Shut down:  با انتخاب اين گزينه دستگاه بصورت نرم افزاري خاموش ميشود. توجه داشته

 .استنباشد، اين گزينه غيرفعال  Standbyباشيد که تا زمانيکه دستگاه در حالت 
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 O2 100% کليد 3-4

 منبع وجود صورت در کليد، صفحه روي 2O%100( کليد کردن رها و)زدن  کليد فشردن با

 دستگاه (manualبکار رفته در تنفس  روش رينظممکن )زمان  يندر اول با فشار مناسب اکسيژن

( کليد فشردن زمان و تنفسی مد به)بسته  نمايد می اجباري يا کمکی تنفس يک اعمال به اقدام

 يژنرا با اکس يجار یتنفس يالگودقيقه  2 یدستگاه به مدت تقريب گردد می آغاز مانور و

 .يگرددبرم قبلی شده تنظيم مقدار به آن از پس و يکندمنتقل م 100%

  .ميشود داده نشان يش،صفحه نما روي بر 2O 100% پيغام مدت اين در

 مانور حين در ياو  باشيم نداشته يژنمنبع اکس ولی باشد، شده فشرده 2O%100دکمه  چنانچه

 از پس بالفاصله و يدهدم Not Available 2O 100% آالرم سيستم شود، قطع اکسيژن

 .ميدهد انجام را مانور ادامه دستگاه يژن،منبع اکس برقراري

دن مجدد و با فعال ش يافتهرا بزند مانور خاتمه  Stand Byانجام مانور کاربر  يندر ح چنانچه

 باشد. یمفراهم ن Stand By طی در مانور اين کردن فعال امکان .يابد یدستگاه، مانور ادامه نم

 2O%100سبب خروج از مانور  یتنفس يمانورها ريو سا Setting يمد و پارامترها رييتغ

 شود.نمي

 

 Manual کليد 4-4

بر روي ممبرن پنل جلوي ونتيالتور، يک تنفس با الگوي جاري  Manualفشردن دکمه  با

. تنفس ميشود داده نشان نمايش، صفحه روي ،Manualو پيغام  شدهموجود به کاربر داده 

Manual يدر مدها A/C  وAPRV مدهايو در  اجباري تنفس يک PS  وVS تنفس يک 

 يا اجباري تنفس يک ميتواند آن،بسته به زمان اعمال  SIMV يدر مدها ولی يباشدم کمکی

 .استتمامی مدهاي تنفسی فعال  در امکان اينباشد.  کمکی
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 750بايد توجه داشت درصورتيکه تنظيمات دستگاه به گونه اي باشد که زمان بازدم کمتر از 

 اعمال نميشود. Manualميلی ثانيه شود، تنفس 

ال مجاز اعم زمانی بازه در تنفس يکرا فشار دهد و دستگاه  manualکاربر دکمه  چنانچه

 ودکمه برداشته  يالزم است کاربر دست خود را از رو بعدي manualتنفس  براي يد،نما

 manualتنفس  يکبا هر بار فشردن دکمه حداکثر  يگرمجدد دکمه فشرده شود )به عبارت د

 باشد. یفراهم نم Stand By یمانور در ط نيفعال کردن ا ريغ ايفعال  امکان (.شودیداده م

 

 Alarm Silence کليد 5-4

 فشردن .ميشود استفاده ثانيه 120 مدت به شنيداري يمتوقف کردن آالرم ها براي کليد اين از

 .يکندموجود را فعال م هاي آالرم مدت، اين پاياناز  پيش کليد مجدد

 و درآمده صدا به آالرم "نرود، مجددا بين از آالرم آمدن بوجود شرايط ثانيه، 120 اين از پس اگر

شود،  يجادا جديدي آالرم ثانيه 120 مدت ايناگر در  ين. همچنميشود فعال يزن ديداري آالرم

 . يشوندفعال م يداريو شن يداريد يخارج شده و آالرم ها Alarm Silenceحالت  از دستگاه

 مسکوت نميشوند. Alarm Silenceکليد آالرم هاي مربوط به برق و باتري دستگاه، توسط 

 

 Homeکليد  6-4

 .ميشود استفاده بازگشت به منوي قبلی براي کليد اين از
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 ونتيالتور تنظيمات -5

 هشدار

 .دارند را ونتيالتور تنظيمات در دادن تغيير اجازه ديده آموزش کاربران فقط 

 ونتيالتور کردن روشن 1-5

ود. در براي مدت زمان کوتاهی نمايش داده ميش Self testابتدا صفحه  دستگاه، کردن روشن با

ک چاين مدت دستگاه بصورت اتوماتيک قسمت هاي مختلف مکانيکی و الکترونيکی دستگاه را 

به رنگ قرمز  NOT OKکلمه  ،وجود داشته باشد بخشدر هر  یکالاش کهيصورت در ميکند.

د، پيغام شو Failدر صورتيکه يکی از موارد به جز بندهاي مربوط به حافظه  .شوديداده م شينما

FATAL ERROR  منو بسته ميشود. در اين صورت پس از اتمام همه تست ها، نمايش داده

 نخواهد شد تا مشکل برطرف شود و مجددا سيستم خاموش/ روشن شود. 

 

 FATAL ERROR غاميپ -1-5 شکل
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فعال شده،  زين Skipشود، دکمه  Failمربوط به چک کردن حافظه  يدر بندها کهيصورت در

 Shut downشود و يا با کليد  patientوارد صفحه  Skip يکردن بر رو کيکل باميتواند کاربر 

 ميشود در اين شرايط از دستگاه استفاده نشود. توصيه دستگاه را خاموش کند.

 

 تشخيص ايراد در حافظه سيستم -2-5 شکل

 

ا از کاربر رکه مشخصات بيمار  ابتدايی صفحهدر صورتيکه تمام موارد با موفقيت انجام گردد، به 

 است. شده آوردهادامه  دره صفحميخواهد ميرود، تصوير اين 
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 Self test صفحه -3-5 شکل

 
 يالتورونت ابتدايی صفحه -4-5 شکل

 

 (Patient Option)بيمار انتخاب صفحه 2-5

 :عبارتنداز که ميشود داده قرار کاربر ياردو انتخاب در اخت Patient Optionقسمت  در

 New, Previous 
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 پيشفرض تنظيمات جديد، يمارو وارد کردن مشخصات ب New Patient گزينه انتخاب با

 ينا در درصورتيکه. يشوندم Set ونتيالتور، به شده داده جديد مشخصات با متناسب دستگاه

 نآخري در شده انجام تنظيمات با يالتورانتخاب شود، ونت Previous Patient گزينه صفحه

 وارد يبرا يديپنجره جد New Patientانتخاب  درصورت. يشودم دهی تنفساستفاده، آماده 

 .ميکنيد مشاهده زير تصوير در ميشودکه داده نمايش جديد يمارکردن اطالعات ب

 

 جديد بيمار اطالعات کردن وارد صفحه -5-5 شکل

 

 :از عبارتند شوند تنظيم بايد پنجره ينکه در ا پارامترهايی

- Patient Category :(کودک يا)بزرگسال  يمارب سنی گروه کردن مشخص 

- Gender :بيمار جنسيت 

- Height :بيمار قد 

- IBW :بيمار آل ايده وزن 
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 نکته

ا بکه  نحوي به. اردرا د (IBW)آل بدن  ايده وزن محاسبه قابليت ،RESPINA P1 ونتيالتور

 ردموو درصورت  ميشود محاسبه اتوماتيک بصورت بيمار آل ايده وزن يمار،مشخص کردن قد ب

 وسطت شده تعيين آل يدهکه پزشک وزن ا صورتی در. کرد انتخاب را آن يتوانم بودن، تاييد

 .کند يينرا تع IBW دستی بصورت ميتواند نداند، مناسب يمارب براي را دستگاه

 

 Calibration صفحه 3-5

 يها ينهو گز صفحه اين توضيحاتکه  ميشود باز کاليبراسيون صفحه گزينه اين انتخاب با

 .است شده آوردهدفترچه راهنما  7در فصل  آن،شده در  يفتعر

 

 تنظيمات صفحه 4-5

 را پيشفرض و اوليه تنظيمات اتوماتيک بصورت دستگاه بيمار، مشخصات کردن وارد از پس

 ترهايپارام يرموردنظر را انتخاب و مقاد یماند تا کاربر مد تنفسمی منتظر و ميدهد نمايش

 دهی تنفس تنظيمات اين تاييد با. کند تاييدمد را  نهايت در و کرده يممربوط به آن مد را تنظ

 .ميشود آغاز يماربه ب
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 يالتورونت اصلی صفحه -6-5 شکل

 

 کليد و کنيد انتخاب نمايش صفحه روي Modes يمورد نظر را از منو تنفسی مد ابتدا در

Accept مربوط  ايپارامتره نياز، صورت در تنفسی، مد انتخاب از پس. يدبزن يیثبت نها يرا برا

روع تنفس ش يمربوطه برا پارامترهاي يمو تنظ تنفسی مد انتخاب با. دهيد ييربه مد فعال را تغ

 :از عبارتند خابقابل انت یتنفس ي.  مدهايدرا بزن Activate کليد يمار،به ب یده

PCV, VCV, PRVC-CMV 

P-SIMV, V-SIMV, PRVC-SIMV 

PS, VS, APRV 
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 :است شده آورده زير جدول در يالتورونت Setting پارامترهاي

 تعريف پارامتر

2O يمارانتقال به ب براي اکسيژن درصد  

Rate تعداد تنفس اجباري در هر دقيقه 

Vt دمهر  یط در يمارانتقال به ب براي نظر مورد حجم  

iT دم زمان مدت  

PEEP بازدم انتهاي مثبت فشار 

controlP 
 يبرا يفشار يمدها در و اجباريکه در زمان دم  PEEPاز  بيشتر فشار

 .يشودانتقال تنفس در نظر گرفته م

support P 
رفته انتقال تنفس در نظر گ براي ارادي دم زمان درکه  PEEPاز  بيشتر فشار

 .يشودم

highP در مد  سطح باال فشار يفشار انتخاب شده براAPRV 

lowP پايين در مد سطح  فشار يفشار انتخاب شده براAPRV 
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highT در مد سطح باال  فشار اعمال مدت زمانAPRV 

lowT در مد  پايينسطح  فشار اعمال زمان مدتAPRV 

% Esens 

 وسطت که بيمار ارادي تنفس در دم فاز يکند،م  ييناست  که  تع  يپارامتر

 زآغا بازدم و يافته پايان زمانی چه ميگردد حمايت فشاري بصورت دستگاه

 تعيين ارادي، تنفس در يمماز فلو ماکز يبه عنوان درصد Esens. گردد

 دم گردد، کمتر مقدار اين از يماربه ب اعمالی فلو دم، فاز در چنانچه و ميگردد

ثر زمان براي زمان دم در حالت کمکی حداک. ميگردد آغاز بازدم و يافته پايان

 ت.ثانيه براي اطفال در نظر گرفته شده اس 1.5ثانيه براي بزرگسال و  2

Rise Time 

 در شده يمتنظ (Pcontrol)به فشار کنترل  يدناست که سرعت رس پارامتري

 Slow, Med, Fastسه مقدار  داراي و ميکند يينرا تع يفشار مدهاي

 .يباشدم

Trigger فشار يا فلو حسب بر يمارب یتالش تنفس شناسايیروش  انتخاب  

Pressure 

Triggering 

 یدر منحن یانجام دهد، سبب افت ناگهان تنفسی نمايد تالش بيمار چنانچه

. يباشدم آشکارسازي قابل فشار سنسور طريق از کاهش اين که يگرددفشار م

 نتعيي را آستانه يک بيمار وضعيت اساس بر کاربر است الزم حالت اين در

 چنانچه و گردد مقايسه آستانه اين با شده ايجاد فشار تغييرات ميزان تا نمايد

 ريماب تنفسی تالش بود، بيشتر شده تعريف آستانه از تغييرات اين ميزان

 . ميشوداز آن صرف نظر  اينصورت غير در و شده داده تشخيص

Flow 

Triggering 

 ايبر کاربر توسط آستانه يکالزم است  فشاري، روش مانند نيز روش اين در

 انهآست مقدار با فلو تغييرات ميزان. گردد انتخاب يمارب دمی کوشش يصتشخ

 عريفت آستانه از تغييرات اين ميزان صورتيکه در. ميشود مقايسه شده، تعيين

 و ميشود داده تشخيص دستگاه توسط يمار،ب تنفسی تالش باشد، بيشتر شده

 .ميشود نظر صرف آن از صورت، اين غير در
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Pause 

که پس از انتقال حجم  زمانی مدتدرصدي از زمان دم ميباشد و عبارتست از 

 مدت، اين در. يشودماند و پس از آن بازدم آغاز م می دم فاز در تنفس ي،جار

 هوايی مسير يقاز طر هوايی نه و ميشود داده تحويل بيمار يهبه ر هوايی نه

قابل  V-SIMVو  VCV هايمد در پارامتر اين. گرددمی خارج ريه از يمارب

 .ميباشد يمتنظ

Flow Pat. 
اب هاي پارامتري است که الگوي فلوي اعمالی به بيمار را تعيين ميکند. انتخ

 باشد. .Decelيا  Squareکاربر ميتواند 

Leak Comp. 
 Leakدر صورت فعال بودن موجود را  يها نشتی اتوماتيک بصورت ونتيالتور

Compensation ،يکندم يجبران ساز. 

NIV 
اسک. و با استفاده از م (NIV) یتهاجمرياستفاده از دستگاه بصورت غ تيقابل

 شده است. فيتعر PSو  P-SIMV يدر مدها تيقابل نيا

Dual control 

. دينما یدر زمان دم اقدام به تالش تنفس ماريب در مدهاي حجمی، چنانچه

. دهديدر خواست پاسخ م نيکنترل فشار، به ا يبر رو ئچيسو قيدستگاه از طر

 .باشديقابل انتخاب م (Square) یکل موج مربعشدر  تيقابل نيا

Auto Tlow 

 کياز پ یبه درصد مشخص یبازدم يکه فلو ابدي یادامه م يیبازدم تا جا فاز

 .باشديم Auto Tlow یميدرصد برابر مقدار تنظ نيبرسد که ا یبازدم يفلو

 .استقابل انتخاب  APRVقابليت در مد تنفسی اين 
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 اصلی نمايش صفحه 5-5

 است که در شکل زير مشاهده ميکنيد. یمتفاوت هاي بخش شامل يالتورونت اصلی نمايش صفحه

 ونتيالتور نمايش صفحه -7-5شکل 

  يباتر شارژ ميزان و عالمت ساعت، تاريخ، .1

 فعال  یمد تنفس  .2

ل بودن به فعال بودن مانورها و غيرفعا مربوط هاي يغام)مانند پ يعملکرد يها غاميپ .3

 (Apneaمد 

اندازه  پارامترهاي کدام که کند انتخاب ميتواند کاربرشده ) يرياندازه گ پارامترهاي .4

 .(شوند داده نمايشصفحه  روي ترتيبی چه با وشده  يريگ

 شده  يجادا يمختلف مربوط به آالرم ها هاي پيغام .5
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 وجود دارد که با انتخاب هرکدام از آن ها صفحه هايیTab نمايش، صفحهسمت چپ  .6

 د از: عبارتن هاTab ين. اداد انجام را نياز مورد تنظيمات يتوانباز شده و م جديدي

Modes, Monitoring, Alarms, Config, Maneuver, Activate 

7. Curveیتنفس هاي (Pressure-Time, Flow-Time, Volume-Time)  

8. Loopیتنفس هاي (Flow-Volume, Volume-Pressure)  

 مد فعال Setting یاصل پارامترهاي .9

 مربوط به منبع تغذيه هاي آالرم نمايش محل .10

آالرم هاي و  Event logدسترسی سريع به منوي براي  Alarm reviewکليد  .11

 2و 1سطح  غيرفعال شده

 

 Monitoring صفحه 6-5

صفحه مشاهده کند.  نيدر ا کجاي بصورتشده را  يرياندازه گ يقادر است تمام پارامترها کاربر

 صفحه وجود دارد. نيدر ا Trend نهيگز نيهمچن

 

 

 Monitoringمنوي  -8-5 شکل
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Trend 

پارامترهاي  شده ذخيره عددي مقادير يتوانم Monitoringدر پنجره  Trend گزينه انتخاب با

را  قابليت ينا Respina P1 ونتيالتورساعت گذشته مشاهده کرد.  72 طیاندازه گيري شده را، 

 بر پارامتر، يک Trendمشاهده  براي .دهد نمايش همزمان بصورت را امترسه پار Trendدارد که 

 پنجره تا کنيد يککل Trendداده شده در صفحه  يشنما يها یاز منحن يکی کنار Label روي

. با انتخاب پارامتر، بالفاصله کنيد انتخاب را خود نظر مورد پارامتر پنجره ينباز شود. از ا اي

  .ميدهد يشنظر را نما مورد Trendپنجره مذکور بسته شده و 

 

  Trend نمايش صفحه -9-5شکل 

زمانی را نشان ميدهد. با بازه در هر منحنی، محور عمودي مقدار عددي پارامتر و محور افقی 

محور افقی، امکان تغيير بازه زمانی وجود دارد. اين زمان نوشته شده در وسط کليک بر روي  

. الزم به ذکر است تغيير min, 6 h, 12 h, 24 h, 36 h, 72 h 60بازه هاي زمانی عبارتند از 

بازه زمانی که روي يک منحنی انجام ميشود بصورت همزمان بر دو منحنی ديگر نيز اعمال 

ميتوان بازه نمايش پارامتر مورد نظر را تغيير همچنين با کليک بر روي محور عمودي  ميشود.

 انتخاب کرد عبارتند از: Trend يشنما براي يتوانکه م پارامترهايی داد.
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Mechanics Advanced Basic/ Fundamental 

R insp Pplateau  Vti 

R exp PEEP Vte 
C stat Auto PEEP MV 

C dyn Ti MV Spont 

WOBimp Te Rate 

RSBI Ti/T tot Rate Spont 

RCe Leak P peak 

 2O PendInsp 

  P mean 

  PF 

  PFe 

 Alarms صفحه 7-5

همچنين  .يشودآالرم باز م هاي محدوده تنظيم به مربوطصفحه  ،Alarms گزينه انتخاب با

محدوده  نيز در اين صفحه وجود دارد که در ادامه توضيح داده شده است. Event logگزينه 

 :کرد تنظيم يتوانآالرم را به دو صورت م يها

 .کرد ظيمتن برايش را نظر مورد مقدار يتوانآالرم م هاي محدوده از يکهر  روي بر کليک با .1

، Ppeak ،Leakبه جز حد باالي آالرم  آالرم ها تمامی محدوده ،AutoSet کليد زدن با .2

Apnea time  وVti Lim  تنظيم يکشده، بصورت اتومات گيري اندازهبر حسب مقادير 

 که در زير آورده شده اند: ميشوند

 حد آالرم رابطه

+ 5 monitoring PEEP PEEP high 
5 - monitoring PEEP PEEP low 

monitoring Rate*  1.5 Rate high 

monitoring Rate*  0.5 Rate low 

monitoring MV*  2 MV high 

monitoring MV*  0.5 MV low 

monitoring Vte*  2 Vte high 

monitoring Vte*  0.5 Vte low 
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 Alarmsصفحه  -10-5 شکل

 هشدار

ثير قرار آالرم بصورت نامناسب ميتواند سيستم آالرم دستگاه را تحت تا يمحدوده ها دستی تنظيم 

 دهد.

 

 آالرم آورده شده اند: هاي محدوده زير جدول در

 واحد تغييرات محدوده تعريف پارامتر

MV High باالي آالرم  حدMV [99 -0.3 ] l/min 

MV Low پايين آالرم  حدMV [98.9 -0.2 يا ]Off l/min 

Vte High باالي آالرم  حدVte Off  [10- 2500]يا ml 

Vte Low پايين آالرم  حدVte [2495 -5 يا ]Off ml 

Rate High باالي آالرم  حدRate [150 -3] b/min 

Rate Low پايين آالرم  حدRate [149 -2] b/min 
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 واحد تغييرات محدوده تعريف پارامتر

High peakP باالي آالرم  حدpeakP [100 -10] O2cmH 

PEEP High باالي آالرم  حدPEEP [40 -3] O2cmH 

PEEP Low پايين آالرم  حدPEEP [39 -2 يا ]Off O2cmH 

Leak نشتی ميزان Off  [20- 100]يا % 

Apnea Time زمان محدود کننده  مدتApnea [60 -15] Sec 

Vti Limit دمی جاري حجم حد ماکزيمم Off [ 20- 2500يا] ml 

 

 آالرم آورده شده اند: هاي محدودهمقادير پيشفرض  زير جدول در

 مقدار پيشفرض حد آالرم مقدار پيشفرض حد آالرم

MV High 2*(Rate*VT)/1000 MV Low ((Rate*VT)/1000 - 

(Rate*VT)/2000) 

Vte High Off Vte Low Off 

Rate High Rate+Rate/2 Rate Low Rate-Rate/2 

PEEP High PEEP +5 PEEP Low Off 

Ppeak High 
(Pcontrol + 15) 

Up to 35 
Leak Off 

Apnea time 20 Vti Limit 2500 

 

 



43 

 

 نکته

وابسته است. به  تنظيمی فشار ، به پارامترهاي Ppeakتنظيم حداقل مقدار حد باالي آالرم  .1

 ، حد اين آالرم را محدود کنند.Settingعبارت ديگر ممکن است پارامترهاي 

 فقط بصورت دستی قابل تنظيم ميباشد. Ppeakحد باالي آالرم  .2

 .ميشود ذخيره آالرم تنظيمات باتري، نبودن دسترس در و برق قطع صورت در .3

 را شدن Off تيقابل ،(NIV) یرتهاجميغ یحالت تنفس ده در فقط MVآالرم  نييپا حد .4

تنظيم کرده باشد، با خروج از  Off. چنانچه کاربر در اين حالت حد پايين اين آالرم را دارد

 يابد.تغيير می 0.1تنفس دهی غيرتهاجمی، اين مقدار به 

 ميباشد. Offبصورت پيشفرض  PEEPو حد پايين آالرم  Vteباال و پايين آالرم حد  .5

تغيير  Autosetتنظيم شده باشند، با زدن کليد  Offمقدار پارامترهايی که توسط کاربر  .6

 نميکنند.

Event Log 

را به  اخيربوجود آمده  هاي آالرم و شده انجام يماتاز تنظ ی، جدولEvent Log انتخاببا 

، براي ثبت Event logبا پر شدن  مورد(. 2000)تا سقف  ميدهد يشنما آنها يتهمراه الو

Event  جديد، قديمی ترينEvent  از ليست حذف شده وEvent  2000جديد با شماره رخداد 

 ثبت ميشود.

پاک شده و  Event Log يستانتخاب شود، ل New گزينه ،Patient Setupحه در صف اگر

Event تنظيم زمان از يها IBW گزينه يکهدرصورت ولی. يشوندثبت م Previous  ،انتخاب شود

Event ميشود اضافه قبل ليست به يدجد يها. 

 يينرا در پا Eventآن  ينح يشده جار Set تنظيمات ميتوان ،Eventهر  روي بر کليک با

 .کرد مشاهده صفحه

شده که  يريو مقدار اندازه گ Setبا عنوان  ستونی در شده تنظيم مقدار آالرم، هر شدنفعال  با

 .ميشود داده نمايش ،Monitorبا عنوان  یسبب بروز آالرم شده در ستون
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 Event logصفحه  -11-5 شکل

Eventثبت شده در  هايEvent Log ميباشد يرشامل موارد ز: 

 تنظيمات Setting 

 يرفعال شده به همراه مقاد هاي آالرم Setting  وMonitoring پارامتر مربوطه 

 کليد با چه ی،آالرم ها )چه بصورت دست براي شده تنظيم يينباال و پا هاي محدوده 

AutoSet باشند شده يمتنظ) 

 انجام شده در قسمت  تنظيماتConfig :دستگاه مانند 

Nebulizer, Humidification Type, Compliance Compensation 

 Standby یتنفس دکردن دستگاه و فعال کردن مجدد م 

 خاموش کردن )نرم افزاري يا سخت افزاري( و روشن کردن دستگاه   

  مشکالت احتمالی موجود در حافظه دستگاه که درSelf test بررسی ميشود 
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 نکته

 نخواهد داشت. Event logبر اطالعات ذخيره شده در  تاثيري برق قطع

 

 Config صفحه 8-5

 را نظر مورد تغييرات ميتوان يککه با انتخاب هر  ميباشد يرز هاي گزينه شامل صفحه اين

 :کرد اعمال

 General Setup 
 Graphic Settings 
 Clinical Setup 
 Technical 

 .است شده آورده يردر شکل ز Configصفحه  تصوير

 

 Configصفحه  -12-5 شکل
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 General setupصفحه  9-5

قابل  هاي زينهگ Graphic Settingsدر صفحه  ميشود، مشاهده زير تصوير در که همانطور

 وجود دارد که عبارتند از: یانتخاب

 Alarm volume 
 Bed number 
 Touch sound 
 Back light 
 Battery status 

براي نمايش  Battery statusبراي تنظيم صداي آالرم و  Alarm volumeدر اين منو، 

 اطالعات باتري ميباشد.

 هشدار

 
 

Alarm volume  .بايد با توجه به صداي محيط تنظيم شود 

 General setupصفحه  -13-5 شکل
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غيرفعال  Bed number, Touch sound, Back lightيد که گزينه هاي باش داشته توجه

 هستند.

 

 Graphic Settings صفحه 10-5

قابل  هاي زينهگ Graphic Settingsدر صفحه  ميشود، مشاهده زير تصوير در که همانطور

 وجود دارد که عبارتند از: یانتخاب

 Wave forms 
 Loop 
 Trend data 

 يبرا Trend يها منحنی و هاLoop ی،تنفس يها منحنی از يک هرپنجره، تعداد  اين در

 .است مشاهده قابل زير شکل در صفحه، اين تصوير .ميشود تعيين يش،نما

 

 Graphic Settingsصفحه  -14-5 شکل

 اين صفحه فعال غيرفعال است.
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 Clinical setup صفحه 11-5

 :از عبارتند پنجره اين در يمقابل تنظ هاي گزينه

 Smart nebulizer 

 Humidification type 

 Compliance compensation 

 Sensor 2O 

 EXH Flow Sensor 

 

 .است مشاهده قابل زير شکل در صفحه اين تصوير

  

 Clinical setupصفحه  -15-5 شکل

 

 Smart nebulizer 

 ين کرد.ميتوان در اين قسمت تعي را نبواليزر فعاليت زمانمدت فعال کردن، غيرفعال کردن و 
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و  شدهفعال  شده توسط کاربر نييتع زمان مدت به نبواليزرفوق،  ياز منو زريفعال کردن نبوال با

 بصورت زمان مدت اين گذشت از پس. ميشود داده نمايشصفحه  روي برمربوطه  پيغام

 .ميشود غيرفعال اتوماتيک

. min 480 یال  min 1عبارتند از: زريوالين تيمدت زمان فعال يبراقابل دسترس  هاي انتخاب

 يبرا شده اعمال تغيير. است min 20 ،نبواليزر يتمدت زمان فعال براي دستگاه فرض پيش

 ماند.يم باقی آن مجدد تغيير تا و شده ذخيره نبواليزر يتمدت زمان فعال

 دستگاه، وفعال نميگردد  11L/minکمتر از  (ژنياکس)مجموع هوا و  یدم فلوهاي در نبواليزر

 . ميدهد شينما را Nebulizer Not Available  آالرم

 در اکسيژن منبع فشار يا و نباشد دسترس در پرفشار ژنياکس منبع که صورتی در همچنين

 ين)ا ميدهد  Nebulizer Not Available آالرم و نميگردد فعال نبواليزر نباشد، مجاز محدوده

 (.پذيردمي صورت نبواليزر توسط اعمالی فلوي مقدار در خطا افزايش از جلوگيري منظور به عمل

 جمح و فلو با مرتبط پارامترهاي و حجم، و فلو موجهاي شکل نبواليزر، شدن فعال صورت در

 .گردد می جبرانسازي

 بالفاصله يستمبرقرار نباشد، س يزرفعال شدن نبوال يطشرا یولشده باشد  فعال يزرنبوال چنانچه

مان ، دستگاه زيزرنبوال يتو پس از برطرف شدن محدود يکنددارو را متوقف م يززمان نبوال

ه داد يشاهمچنان نم يزرنبوال يغاممدت پ ين)در ا يدهددارو را ادامه م يزاز نبوال يماندهباق

 (. يشودم

 

 نکته

 ددرص ميزان است ممکن لذا ميکند، استفاده دارو نبواليز براي %100 اکسيژن از دستگاه

 ورينگنيتو ما کاربر توسط شده تنظيم اکسيژن درصد  ميزان از بيمار به تحويلی گاز اکسيژن

 .رود فراتر ،رنبواليز تيفعال طول در اکسيژن
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ن مجدد را بزند مانور متوقف شده و با فعال شد Stand Byانجام مانور کاربر  يندر ح چنانچه

(. با انتخاب ديشوداده م يشهمچنان نما يزرنبوال يغاممدت پ ين)در ا يابدیدستگاه، مانور ادامه م

 .ابدي یم انيمانور پا نيا New Patient نهيگز

 باشد. یفراهم نم Stand By یدر ط زرينبوال کردنفعال  امکان

 

 Humidification type 

 که يشودم داده قرار کاربر اختيار در ينهسه گز Humidificationنحوه استفاده از  يينتع براي

 :از عبارتند

 Humidifier 

 HME 
 None 

 هشدار

 HME  شود.يکبار مصرف بوده و براي هر بيمار بايد تعويض 

 

 Compliance compensation 

 کرد. On/Offرا  Compliance Compensation ميتوان پنجره اين از

 Sensor 2O 

 از اين کليد براي فعال يا غيرفعال کردن سنسور اکسيژن استفاده ميشود.
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 نکته

 Low Oxygenو  High Oxygenدر صورت غيرفعال کردن سنسور اکسيژن، آالرم هاي 

 ميشود.ن نيز نمايش داده 2Oشده و مقدار اندازه گيري شده پارامتر  غيرفعال

 EXH Flow Sensor 

 سنسور بازدمی استفاده ميشود.فلو از اين کليد براي فعال يا غيرفعال کردن 

 نکته

 ,High MV, Low MV, High Vteدر صورت غيرفعال کردن فلو سنسور بازدمی، آالرم هاي 

Low Vte  وHigh Leak  ميشوندشده و پارامترهايی که با اين سنسور اندازه گيري غيرفعال ،

 اين پارامترها عبارتند از: نمايش داده نميشوند.

Vte, MV, MV spont, PFe, Leak, Rexp, RCe 

 Technicalصفحه  12-5

سورد، پپنجره زير باز ميشود که با وارد کردن  Config ياز منو Technicalانتخاب گزينه  با

ده تنظيمات بيشتر دستگاه باز ميشود که مختص کارشناسان شرکت توليد کنن يبرا يصفحه ا

 .ستگاه استد، تنظيم ساعت و تاريخ ميتوان انجام داداز جمله تنظيماتی که در اين منو  ميباشد.

 .است مشاهده قابل زير شکل در صفحه اين تصوير



52 

 

 

 Technicalصفحه  -16-5 شکل

 است. امکانپذير  و کليک کردن روتاري Touchوارد کردن پسورد با 

 

 Maneuver صفحه 13-5

 براي هشد يفتعر مانورهاي ميتواند کاربر که يشودباز م اي صفحه ،Maneuver گزينه انتخاب با

 دستگاه را اعمال کند. 

 عبارتند از: Respina P1 يالتورونت براي شده يفتعر مانورهاي

Insp. Hold, Exp. Hold, P0.1, NIF, Suction Support 
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 Maneuverصفحه  -17-5 شکل

 Expiratory Hold 

 فاز ي،جار تنفسی سيکل بازدم پايان از پس دستگاه شود، فشرده کاربر توسط دکمه اين چنانچه

ي بر رو Expiratory Holdمدت زمان فشردن اين کليد، پيغام  در .دهدمی ادامه را بازدم

 اشد.فراهم نميب VSو  PSانجام اين مانور در مدهاي تنفسی  .ميشودصفحه نمايش نشان داده 

 اين ربرکا آنکه محضبه  .است ثانيه 20 انجامد، طول به تواندمی پروسه اين زمانيکه حداکثر

غاز مانور، دستگاه تريگ آپيش از  چنانچه. يابدیخاتمه م Exp-Hold عمليات نمايد رها را دکمه

ستگاه انجام اين مانور، د حين درشود، در آن سيکل تنفسی مانور اجرا نخواهد شد. همچنين 

 اجازه تريگ را به بيمار نميدهد.

 د،ياب پايان جاري تنفسی سيکل بازدم پايان رسيدن فرا از قبل دکمه، اين فشردن چنانچه

رامترهاي مکانيکی فشردن اين دکمه، بعضی از پا با .پذيردیانجام نم Exp-Hold عمليات

 .شوند می محاسبهبصورت دقيقتر 

 .يشودسبب بروز آپنه نم Expiratory Hold مانور

 Setting يپارامتر ها رييمد و تغ رييتغ امکان Expiratory Hold مانور انجام زمان مدت در

 وجود ندارد.
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 Inspiratory Hold 

 تحويل بيمار يهبه ر هوايی نه دکمه، اين فشردن با. شود فعال تواند می مدها تمامی در مانور اين

 در ديگر عبارت به. گرددمی خارج ريه از يمارب هوايی مسير يقاز طر هوايی نه و شودمی داده

 و زمان دم ادامه پيدا می کند.  گرددمی محبوس ريه درون هوا مدت، ينا طی

 در مانور ينرا در مدت زمان دم فشار دهد، ا تنفسی مانور اين به مربوط دکمه کاربر چنانچه

 نگه زمان تا و پذيردمی صورت(، ياجبار يا کمکی تنفس در) جاري تنفسی سيکل دم پايان

 تنفسی سيکل دم پايان رسيدن فرا از قبل دکمه اين فشردن چنانچه. يابدمی ادامه دکمه داشتن

 .پذيردیانجام نم Insp-Hold عمليات يابد، پايان جاري

 رها را دکمه اين کاربر کهآن محض به .باشدمی يهثان Insp-Hold 20زمان اعمال مانور  حداکثر

 .يابدیخاتمه م  Insp -Hold عمليات نمايد

مجموع  ،(SIMV مدهاي) کمکی تنفس هم و دارد وجود اجباري تنفس هم که مدهايی در

فشردن اين  با .رود فراتر ثانيه 20 از تواندینم اجباري تنفس دو بيندر فاصله  مانورزمان  مدت

 .شوند می محاسبهدکمه، بعضی از پارامترهاي مکانيکی بصورت دقيقتر 

از حد آالرم فراتر  يماربه ب تحويلی حجم يافشار  يلیبدل Insp-Holdمانور  حين در صورتيکه در

-Insp مانور .گرددمی فعال حجم ياو آالرم مربوط به فشار  يابدیخاتمه م Insp-Holdرود، 

Hold  نميشودسبب وقوع آپنه. 

 از يماربه ب تحويلی حجم يافشار و  ،Insp-Holdدم و آغاز  پايان از پيش چنانچه همچنين

مدت زمان  در. گرددیل نمنيز اعما Insp-Holdو  يابدمی پايان دم رود، فراتر آالرم محدوده

 .ميشودبر روي صفحه نمايش نشان داده  Insp Holdفشردن اين کليد، پيغام 

 Setting يپارامتر ها رييمد و تغ رييتغ امکانInspiratory Hold  مانور انجام زمان مدت در

 وجود ندارد.
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 P0.1  

 و ددگرمی استفاده دستگاه از يمارب يجداساز براي مناسب زمان تشخيص در پارامتر اين از

 يطرادم در ش ابتدايی يهثان ميلی 100 در بيمار توسط شده يجادا منفی فشار از است عبارت

 .باشد می ثانيه 10 مانور زمان حداکثر. انسداد

 تر يينپاپايه )فشار پس از ايجاد انسداد( متر آب از فشار  سانتی 0.5 فشار تا مانيممی منتظر

 P2بعد به عنوان  يهثان يلیم 100در نظر گرفته شده و فشار  P1فشار برابر  اين اينصورت در. آيد

اگر پس از گذشت  .ميگردد شروع دم بالفاصله و يافتهمانور خاتمه  P2. در نقطه گرددمی يرهذخ

اختالف فشار اين دونقطه به  پيدا نشده باشد، فاز دم بالفاصله آغاز ميشود. P1ثانيه، نقطه  10

 کاربر مانور، اين حين در چنانچهنمايش داده ميشود. P0.1ر اندازه گيري شده عنوان پارامت

 هيچ اينحالت در. ميگردد شروع دم فاز و يافتهمانور بالفاصله خاتمه  يد،مانور را کنسل نما اجراي

اگر تنظيمات دستگاه به گونه اي باشد که  زمان بازدم  .شودیگزارش نم P0.1به عنوان  عددي

 کاربر مانور اين حين در چنانچه ميلی ثانيه کمتر باشد، مانور انجام نخواهد شد. 350از 

 manual کليد ديگر عبارت به و شودنمی داده يماربه ب تنفسی يچرا بزند، ه  manualدکمه

 .شودنمی مانور اين يافتنسبب خاتمه 

 نامعتبر گردد. يممکن است سبب گزارش عدد یبروز نشت 

 يماربه ب اجباري تنفس همواره مانور اين از پس APRVو  A/C ، SIMV  ،PRVC مدهاي در

 يیآنجا از. يگرددم کمکی تنفس يکخاتمه مانور سبب اعمال  PS ،VS مدهاي در. شودمی داده

 P0.1مانور يانسبب پا است ممکن يماروجود دارد و تالش ب PS/VS مدهاي در تنها آپنه مد که

در  تواند باعث فعال شدن آالرم آپنه گردد. نمی مانور اين نتيجه در گردد، پارامتر ينو محاسبه ا 

 APNEAصورتيکه کاربر بخواهد در حين انجام مانور وارد فاز پشتيبان  آپنه نگردد بايد 

BACK UP  .را غير فعال کند 

 ماريبه ب یخاتمه و بالفاصله تنفس اتيرا بزند، عمل  STOPمانور دکمه   نيکاربر در ح چنانچه

 مانوراين در مدت زمان انجام  .گرددیمحاسبه نم P01مقدار  طيشرا ني. در اگرددیاعمال م

 وجود ندارد. Settingامکان تغيير مد و تغيير پارامتر هاي 
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 یدم منفی فشار (Negative Inspiratory Force (NIF)) 

 اين. ادانسد شرايط در بيمار توسط شده يجادا منفی فشار يشترينعبارت است از ب NIF پارامتر

 يافراگمو بخصوص د یعضالت دم انقباضی ظرفيت ماکزيمم دهنده نشان حقيقت در پارامتر

 ست.تعريف شده ا (NIF)عنوان  همين با مانور يک پارامتر اين گيري اندازه براي. ميباشد

ز آغاز ا یشدن زمان حداقل يسپرپس از  مانور ينمانور را بزند، ا Startکاربر دکمه  چنانچه

 .يگرددبازدم، شروع م

 شده ينتعي ثانيه، 20 تا 4 محدوده در و کاربر توسط مدت اين)که  مانور انجام زمان مدت در

 گزارش فشار افت بيشترين نهايتا و گرددمی مانيتور يماراز تالش ب ناشی فشار افت مقادير(، است

 .ميگردد

 آپنه الرمآ وقوع سبب مانور اين اعمال. بود نخواهد دستگاه تريگ به قادر بيمار مانور مدت در

 گردد. نمی

،  A/C ، SIMV ي)در مدها اجباري تنفس يکدستگاه اقدام به  يابد،زمان مانور خاتمه  چنانچه

PRVC  وAPRV در مدها کمکی تنفس يک يا( و(ي PS  وVS  )کاربر  کهيصورت در. نمايدمی

 ريرا غ  APNEA BACK UP ديآپنه نگردد با  بانيانجام مانور وارد فاز پشت نيبخواهد در ح

 فعال کند.

 يماربه ب تنفسی بالفاصله و خاتمه ياترا بزند، عمل STOP دکمه مانور حين در کاربر چنانچه

 نيقبل از انجام ا کهيدر صورت و گرددنمی محاسبه NIFمقدار  شرايط اين در. گرددمی اعمال

اگر تنظيمات  .ميکندخود را حفظ  یمقدار داشته باشد همان مقدار قبل NIF پارامترمانور 

 ميلی ثانيه کمتر باشد، مانور انجام نخواهد شد. 350دستگاه به گونه اي باشد که زمان بازدم از 

 رد.وجود ندا Setting يپارامتر ها رييمد و تغ رييتغ امکانNIF مانور انجام زمان مدت در

 

 Suction Support 

 است: ريشامل مراحل ز Suction مانور
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• 100%2Premier O 

• Suction 

• 100%2Final O 

آن، ر فاز ازهو با انجام  گردديشروع هر مرحله، امکان انتخاب مرحله بعد فراهم م با انتخاب و که

مانور جام و هرکدام از مراحل انشودياز آن پر م toolbar کيفعال شده و  ريدکمه مربوط به آن غ

مانور  Stopمراحل انجام مانور با زدن دکمه  یتمام در .می شودانجام  قهيدق 2حداکثر به مدت 

 .ميشوياز صفحه مانور خارج م  Backکنسل شده و بازدن دکمه 

 SUCTION NOTغاميپ و گرددينم فعال ريدر موارد ز Support Suction مانور

AVAILABLE  دهديم را: 

 NIVهنگام روشن بودن  در -

  2O %100هنگام مانور  در -

 ميباش نداشته پرفشار ژنياکس منبع کهيصورت در -

 

 :Premier O2100% فاز

با  قهيدق 2دستگاه به مدت حداکثر  ،2Premier O%100مرحله ابتدا بعد از زدن دکمه  نيا در

کاربر فرصت دارد تا دکمه ساکشن را  قهيدق 2زمان  نيدر ا کنديم یتنفس ده %100 ژنياکس

 قهيدق 2بعد از اتمام زمان  کهيبه جهت ساکشن جدا کند. در صورت ماريبزند و دستگاه را از ب

به صورت  ستميو س ابدييمانور خاتمه م،، کاربر دکمه ساکشن را نزند %100 یرسان ژنياکس

از  Backدر اين حالت کاربر بايد با زدن کليد  .گردديخود م یقبل یوارد فاز تنفس ده کياتومات

 منو خارج شود تا منوهاي دستگاه فعال شوند.

 Disconnect Within 120 Seconds غاميپنجره مانور پ يفاز در باال نيمدت زمان انجام ا در

To Suction the Patient شوديداده م شينما. 
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 :Suction فاز

 را انجام دهد و ماريساکشن ب که دارد فرصت قهيدق 2 تا حداکثر کاربر ساکشن، انتخاب از پس

ساکشن،  قهيدق 2 نيدر ح را بزند. اگر 2Final O%100را به دستگاه متصل کرده و دکمه  ماريب

اگر  یول گردديم %100 ژنيبا اکس یتنفس ده يیدکمه انتخاب گردد، دستگاه وارد فاز نها نيا

 خود یقبل مد با دستگاه نزند، را 2Final O%100 و کاربر دکمه  ديبه اتمام رس قهيدو دق نيا

 .کنديم کار به شروع

 

 نکته

زير غيرفعال  يآالرم ها قهيدق 2مدت زمان ساکشن فلو دستگاه صفر است و به مدت  در

 ميشوند:

 Low PEEP, Low MV, Low VTe, Low Rate, APNEA, Disconnection 

 

 Perform Sucton and Reconnect غاميپنجره پ يدر باال ساکشن فاز انجام زمان مدت در

within 120s شوديداده م شينما. 

 

 :2Final O%100 فاز

با  یتنفس ده دقيقه 2به مدت حداکثر  التوريونت ،2Final O%100 نهياز انتخاب گز بعد

 از و گردديکاربر برم یقبل ماتيبه تنظ کيو پس از آن به صورت اتومات کنديم%100 ژنياکس

 .شوديم خارج مانور صفحه

 ارجخ را بزند از مانور Stopدکمه  کاربر 2Final O%100ه قيدق دو اتمام از شيپ کهيصورت در

 .کنديم کار به شروع دستگاه، مانور از قبل مد با و ميشويم
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 نکته

 .در نظر گرفته نشده است Closedروش  به Suction Supportاستفاده  يدستگاه برا نيا -1

 ند.ممکن است عملکرد دستگاه را مختل ک Closedبنابراين، استفاده از ساکشن به روش 

 .گردديم متوقف زينبوال ميده انجام ساکشن اگر  ميکنيم استفاده زرينبوال از کهيهنگام -2

جود و یمد تنفس رييتغ ايو  Setting يپارامترها رييمانور امکان تغ نيانجام ا نيدر ح -3

 ندارد. 

فعال  ريممبرن غ يرو 2O%100دکمه  Suction supportدر هنگام فعال بودن مانور  -4

  است.

 

 خاموش کردن ونتيالتور 14-5

  Shut downقرار دهيد. کليد  Standbyبراي خاموش کردن ونتيالتور، ابتدا دستگاه را در حالت 

نيه ثا 6 حدود  به مدت …Pleas waitانتخاب کنيد. در اين حالت پيغام  Standbyرا در صفحه 

 روي صفحه نمايش نشان داده ميشود و پس از آن ونتيالتور خاموش ميشود.

 

 
 خاموش کردن نرم افزاري ونتيالتور -18-5 شکل 
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 هبا نگ توانينباشد، م ريامکانپذ دستگاه يافزار نرم کردن خاموش یليدل هر به که یطيشرا در

 اموشخ به اماقد ثانيه، 10به مدت حدود  که در پشت دستگاه قرار دارد، on/ off ديداشتن کل

 کرد. التوريونت )سخت افزاري( کردن

 

 هشدار

 رايز شودينم هيتوص يعاد طيدستگاه، در شرا يکه خاموش کردن سخت افزار ديتوجه داشته باش 

 ممکن است ذخيره شدن آخرين تنظيمات و اطالعات، با مشکل مواجه شود.
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 ها آالرم 6

 هشدار

 سالم سيستم ديداري و شنيداري هايآالرم که کنيد چک ونتيالتور، سيستم شدن روشن بار هر با 

 .است

 موضوع اين که شوندتمام نشانگرها روشن می است، شدن روشن حال در سيستم که هنگامی در 

 .باشدمی اپراتور براي نشانگرها عملکرد صحت دهنده نشان
 

 نکته

 ييرقابل تغ General Setup يو منو Config پنجره در ،درجه 7تا  1آالرم از  صداي -1

 .دارد قرار( db(A) 62~48دسی بل ) 62تا  48آنها در بازه حدود  بلندي و است

اگر دستگاه در حين تنفس  ،با روشی غير از نرم افزاري دستگاه شدن خاموش درصورت -2

 .شوديم فعال قهيدق چند مدت به ممتد بوق کي دهی باشد، 

غيرفعال شده و فقط  ،صداي آالرم هاي فعال، Stanbd byدر حالت توجه داشته باشيد که  -3

 ( به نمايش درمی آيند.LEDآالرم هاي ديداري )پيغام آالرم و 

 

 ها آالرم هاي الويت  1-6

 استاندارد و IEC 60601-1-8 استانداردهاي الزامات از يداري،و شن يداريد يآالرم ها تمامی

 .يکنندم يرويپ  ISO 80601-2-12 اختصاصی

 يمتقس کلی دسته سه به ميتوان الويت، برحسب را يالتوردر ونت يداريو شن يداريد هاي آالرم

 :کرد

High priority, Medium priority, Low priority (Information) 
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 توضيحات شنيداري سيگنال ديداري سيگنال آالرم الويت

High 

 زمينه با پيغام

 باقرمز رنگ، 

 هرتز 2 فرکانس

 .ميزند شمکچ

 متوالی سيگنال 5

ثانيه يک بار  10 هر

آالرم صوتی به صورت 
“DO-DO-DO—

DO-DO”  فعال

 .ميشود

 بين از آالرم وقوع يطکه شرا زمانی تا

آالرم را کنسل  نميتواند کاربر نرود،

صفحه حذف  روي از را پيغام ياکرده 

 شرايط رفتن بين از با ينکند. همچن

مربوطه در قسمت  پيغام آالرم، ايجاد

Alarm bar ماند تا کاربر با  یم باقی

Touch  کردن آن را از صفحه حذف

 کند.

Medium 

زرد  زمينه با پيغام

 فرکانس بارنگ، 

 چشمک هرتز 0.5

 .ميزند

 متوالی سيگنال 3

ثانيه يک بار  20 هر

آالرم صوتی به صورت 
“DO-DO-DO” 
 فعال ميشود.

 بين از آالرم وقوع يطکه شرا زمانی تا

آالرم را کنسل  نميتواند کاربر نرود،

صفحه حذف  روي از را پيغام ياکرده 

 شرايط رفتن بين از با ينکند. همچن

مربوطه در قسمت  پيغام آالرم، ايجاد

Alarm bar ماند تا کاربر با  یم یباق

Touch  کردن آن را از صفحه حذف

 کند.

Low/ 

Information 

 زمينه با پيغام

 با ،رنگ اي فيروزه

 0.25 فرکانس

 چشمک هرتز

 .يزندم

 سيگنال 1

ثانيه يک بار  30 هر

آالرم صوتی به صورت 

“DO” .فعال ميشود 

 بين از آالرم وقوع يطکه شرا زمانی تا

آالرم را کنسل  نميتواند کاربر نرود،

صفحه حذف  روي از را پيغام ياکرده 

 شرايط رفتن بين از با ينکند. همچن

مربوطه در قسمت  پيغام آالرم، ايجاد

Alarm bar ماند تا کاربر با  یم یباق

Touch  کردن آن را از صفحه حذف

 کند.
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تر، در قسمت  پايين الويت به باالتر الويت از الويت، ترتيب به و راست به چپ از هميشه ها آالرم

Alarm bar ميشوند داده يشنما. 

 زير قواعد از ها آالرم نمايش ترتيب. ميشود داده يشآالرم نما 3حداکثر  Alarm barقسمت  در

 :کنندمی تبعيت

 ابتدا که ترتيب بدينها وجود دارد  آالرم نمايش براي ترتيبیفعال  يآالرم ها يانم در- -

 3 الويت با هاي آالرم آن از پس و 2 الويت با هاي آالرم سپس، 1 الويت با هاي آالرم

 داراي يدترجد ي، آالرم ها3و  2و 1 هاي اولويت سطوح از يک. در هر يشودداده م نمايش

 باشند.  یم بيشتري نمايش يتاولو

 ينباالتر داراي. ,Apnea, High Pressure, Low MV يها  آالرم،  1 سطح در تنها -

 باشند )مستقل از زمان وقوع آن( می اولويت

 

 آالرم صداي 2-6

 به لويتا تفکيک به يالتورونت یصوت يدارد. آالرم ها یمشخص يداريشن الگوي آالرم، الويت هر

 :يندآ می در صدا به و شده فعال زير صورت

 الويت با آالرم High :به صورت  صوتی آالرم بار يک ثانيه 10 هر“DO-DO-DO—

DO-DO” يشودفعال م. 

 الويت با آالرم Medium به صورت  صوتی آالرم بار يک ثانيه 20: هر“DO-DO-

DO” يشودفعال م. 

 الويت با آالرم Low به صورت  صوتی آالرم بار يک ثانيه 30: هر“DO” ديشوفعال م. 



64 

 

 Alarm silence کليد 3-6

 Alarm کليد بار يک کافيست ثانيه، 120 مدت به شده يجادآالرم ا يقطع کردن صدا براي

silence به آالرمشود،  يجادا جديدي آالرم اگر فاصله اين در. شود فشرده يالتورممبرن ونت يرو 

 .يدآ می در صدا

ت فشرده شود، دستگاه از حال Alarm silence کليد "مجددا ثانيه 120 اتمام از پيش اگر

Silence يدآ یخارج شده و آالرم به صدا در م. 

 

 Alarm silence کليد -1-6 شکل

در قسمت  زن، چشمک بصورت ،فعال يمربوط به آالرم ها هاي يغامپ ،Silenceحالت  در

Alarm bar ميشوند داده يشنما . 

  دستگاه هاي آالرم 4-6

هاي با  آالرم

 الويت باال
 آالرم حين ونتيالتور عملکرد آالرم تعريف

High Inh 

Pressure 

 باالي حد از زمان دم طی در فشار بيشينه

 .است رفته فراتر آن براي شده تعريف

 رخ داده است. هوايی يرمس نسبی انسداد

 آغاز بازدم و افتهي خاتمه دم فاز

 .ميگردد

Apnea 
، در مدت APRVيا  PS  ،VS مد در

  نپذيرفته انجام تنفسی شده، تعيين زمان

  ياز مدها يکیفعال  مد درصورتيکه

VS  ،PS  ياAPRV  بوده وApnea 

backup آپنه،فعال باشد، با بروز  يزن 

 یشروع به تنفس ده Backupمد 

 .گرددو آالرم آپنه فعال مي يکندم
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هاي با  آالرم

 الويت باال
 آالرم حين ونتيالتور عملکرد آالرم تعريف

 Apneaصورت فعال نبودن  در

backup گرددتنها آالرم آپنه فعال مي. 

Occlusion 

 يا بيمار تا ونتيالتور هوايی مسير در

 رخ کامل انسداد بازدمی ولو يا و بالعکس،

 .است داده

 اين آالرم در زمان بازدم فعال ميگردد.

 :پذيردمی انجام زير اعمال

 .گرددمی فعال انسداد آالرم -1

باز  بازدم ولو و بسته شده دم ولو -2

 .ميشود

 گرددمی فعال غير تريگر -3

4- Safety Valve گردد می باز 

Disconnection يابد.تنفس دهی ادامه می  .است شده قطع ماريب به يیهوا ريمس اتصال 

Low PEEP 

دو سيکل تنفسی  در PEEPفشار  مقدار

آن  يشده برا يفتعر يينپياپی از حد پا

 .است ترآمدهيينپا

 .يابد می ادامه دهی تنفس

High MV 

سيکل در سه  بازدمی ايدقيقه حجم مقدار

 آن براي شده تعيين باالي حد ازتنفسی 

 .است رفته فراتر

 .يابد می ادامه دهی تنفس

Low MV 

سيکل در سه  بازدمی ايدقيقه حجم مقدار

 آن براي شده تعيين پايين حد ازتنفسی 

 .است آمده ترپايين

 .يابد می ادامه دهی تنفس

High Oxygen 

 از ثانيه 30 تقريبی به مدت اکسيژن درصد

  %6توسط کاربر، بيش از  شده تعيين مقدار

 مقدار مميماکز کهييآنجا از .است رفته فراتر

 ،دباشيم100 ژنياکس درصد يريگ اندازه

 .يابد می ادامه دهی تنفس
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هاي با  آالرم

 الويت باال
 آالرم حين ونتيالتور عملکرد آالرم تعريف

تا  94کاربر یميمقدار تنظ کهيلذا در موارد

از  ژنياست، با باالتر رفتن درصد اکس 100

 High Oxygenآن مقدار، دستگاه آالرم  

 .زندينم

Low Oxygen 

 از ثانيه 30تفريبیبه مدت  اکسيژن درصد

 %6توسط کاربر، بيش از  شده تعيين مقدار

 %18از  ژنيمقدار درصد اکس اي شده کمتر

 .شده استکمتر 

 .يابد می ادامه دهی تنفس

High O2 

Pressure 

مقدار  از دستگاه به اکسيژن، ورودي فشار

 .يابد می ادامه دهی تنفس .است رفته فراتر مشخصی

Low O2 

Pressure 

مقداري  از دستگاه به اکسيژن، ورودي فشار

 .است آمده تر پايينمشخص 

تنظيم شده  %21در صورتيکه اکسيژن 

شده اين آالرم فعال  باشد، در شرايط ذکر

 نميشود.

درصورت در دسترس بودن منبع هوا، 

 .يابد می ادامهفقط با هوا  دهی تنفس

هر دو منبع هوا و چنانچه فشار 

اکسيژن افت کرده يا قطع شود، 

Safety valve .باز ميشود 

High Air 

Pressure 
مقدار  از دستگاه به هوا، ورودي فشار

 .است رفته فراترمشخصی 
 .يابد می ادامه دهی تنفس

Low Air 

Pressure 

مقدار  از دستگاه به هوا، ورودي فشار

 .است آمده تر پايين مشخصی

تنظيم شده  %100در صورتيکه اکسيژن 

باشد، در شرايط ذکر شده اين آالرم فعال 

 نميشود.

درصورت در دسترس بودن منبع 

 اکسيژن با فقط دهی تنفساکسيژن، 

 .يابد می ادامه

چنانچه فشار هر دو منبع هوا و 

اکسيژن افت کرده يا قطع شود، 

Safety valve .باز ميشود 
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هاي با  آالرم

 الويت باال
 آالرم حين ونتيالتور عملکرد آالرم تعريف

Error code 17 -- يابد می ادامه دهی تنفس. 

Error code 2 -- يابد می ادامه دهی تنفس. 

Fatal Error 5 -- 

 ادامه با تنظيمات زير دهی تنفس

 :ابديمی
Mode: PCV, Rate: 15, Ti: 1, 

PEEP: 2, Pcontrol: 20, 

Trigger: Pressure, Ptrig: -3, 

O2: 100 

Fatal Error 6 -- 

 ادامه با تنظيمات زير دهی تنفس

 :ابديمی
Mode: PCV, Rate: 15, Ti: 1, 

PEEP: 2, Pcontrol: 15, 

Trigger: Pressure, Ptrig: -3, 

O2: 100 

 

هاي با  آالرم

 الويت متوسط 
 آالرم حين ونتيالتور عملکرد آالرم تعريف

High Rate 

 هايتنفس مجموع)شامل  تنفس نرخ

 حد ازسيکل در سه ( اختياري و اجباري

 .است رفته فراتر آن براي شده تعيين باالي

 .يابد می ادامه دهی تنفس

Low Rate 

 هايتنفس مجموع)شامل  تنفس نرخ

 حد ازسيکل در سه ( اختياري و اجباري

 آمده ترپايين آن براي شده تعيين پايين

 .است

 .يابد می ادامه دهی تنفس
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هاي با  آالرم

 الويت متوسط 
 آالرم حين ونتيالتور عملکرد آالرم تعريف

High Vte 

سيکل  سهدر  بازدمی جاري حجم مقدار

 براي شده تعيين باالي حد ازتنفسی پياپی 

 . است رفته فراتر آن

 .يابد می ادامه دهی تنفس

Low Vte 

سيکل  سهدر  بازدمی جاري حجم مقدار

 براي شده تعيين پايين حد ازتنفسی پياپی 

 .است آمده ترپايين آن

 .يابد می ادامه دهی تنفس

High PEEP 

دو سيکل تنفسی  در PEEPفشار  مقدار

آن فراتر  يشده برا يفتعر يپياپی از حد باال

 رفته است.

 .يابد می ادامه دهی تنفس

Vti Limit 

Reached 

در سه  دم، زمان در جاري حجم مقدار

 تعيين باالي حد ازسيکل تنفسی پياپی 

 .است رفته فراتر آن براي شده

از حد آالرم  Vtiمحض فراتر رفتن  به

هنوز  يا)چه آالرم فعال شده باشد و 

 يافتهفعال نشده باشد(، فاز دم خاتمه 

 .گرددیو بازدم آغاز م

Volume Not 

Delivered 

-PRVC-CMV  ،PRVCيمدهااز  يکیدر 

SIMV  وVS ( دستگاه که فشار توسط

 ،(يگرددم  يينبصورت  هوشمند  تع

چنانچه در سه سيکل تنفسی پياپی، رسيدن 

به سقف مجاز فشار مانع از انتقال کامل 

حجم تعيين شده توسط کاربر گردد، اين 

 آالرم فعال ميگردد.

فشار برابر است با حد باالي سقف مجاز 

 سانتی متر آب. 5آالرم فشار منهاي 

-PRVCتنفس هاي کمکی در مد تنفسی 

SIMV .تاثيري بر روي اين آالرم ندارند 

 .يابد می ادامه دهی تنفس
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هاي با  آالرم

 الويت متوسط 
 آالرم حين ونتيالتور عملکرد آالرم تعريف

High Leak  
 ازدر سه سيکل پياپی  سيستم نشتی ميزان

 .است رفته فراتر شده تعيين حد
 .يابد می ادامه دهی تنفس

High Gas 

Temperature 

 حداقل مدت به دستگاه از یخروج گاز دماي

 رفته فراتر (C°40) مجاز حداز  هيثان 10

 .است
 .يابد می ادامه دهی تنفس

Plim 

Reached 

چنانچه  دم، زمان در و یحجم يها مد در

 از پياپی کليس سه در يیهوا ريمسفشار 

 يباال حد از کمتر آب سانتمتر 5 زانيم

 .رود باالتر  فشار، آالرم

 در زمان دم شير بازدمی باز ميشود.

Error code 4 -- يابد می ادامه دهی تنفس. 

 

 هاي پيغام

 ات اطالع
 آالرم حين ونتيالتور عملکرد آالرم تعريف

Exh Sensor 

Error 

عملکرد سنسور فلوي بازدمی مختل شده 

 است.

  خراب شدن فلو سنسور بازدمی و يا: داليل

 .آنقطع شدن 

 .يابدمی ادامه دهی تنفس

 است، بوده فعال فلويی تريگر چنانچه

 يابدمی وضعيت تغيير فشاري تريگر به

 يگرتواند تر یمدت کاربر نم ينو در ا

 .يدرا انتخاب نما يیفلو

 براي که  Vteمثل پارامترهايی

 دارند، نياز سنسور اين به محاسبه
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 هاي پيغام

 ات اطالع
 آالرم حين ونتيالتور عملکرد آالرم تعريف

 .شوند می داده نمايش --- بصورت

Exh Module 

Error 

عملکرد ماژول سنسور فلوي بازدمی مختل 

 شده است.

 .يابد می ادامه دهی تنفس

 است، بوده فعال فلويی تريگر چنانچه

 می وضعيت تغيير فشاري تريگر به

تواند  یمدت کاربر نم ينو در ا يابد

 .يدرا انتخاب نما يیفلو يگرتر

 براي که  Vteمثل پارامترهايی

 دارند، نياز سنسور اين به محاسبه

 .شوند می داده نمايش --- بصورت

Exh Not 

Fitted 
به   خود يجا در یبازدم يفلو سنسور

 قرار نگرفته است. یدرست

 .يابد می ادامه دهی تنفس

 است، بوده فعال فلويی تريگر چنانچه

 می وضعيت تغيير فشاري تريگر به

تواند  یمدت کاربر نم ينو در ا يابد

 .يدرا انتخاب نما يیفلو يگرتر

 براي که  Vteمثل پارامترهايی

 دارند، نياز سنسور اين به محاسبه

 .شوند می داده نمايش --- بصورت

Sensor  2O

Error 
 .است شده مختل ژنياکسسنسور  عملکرد

 .يابد می ادامه دهی تنفس

 اين به محاسبه برايکه  2O پارامتر

 مايشن --- بصورت دارد، نياز سنسور

 .ميشود داده

Invers Ratio تنفس دهی ادامه می يابد. .زمان بازدم از زمان دم کوتاهتر شده است 
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 هاي پيغام

 ات اطالع
 آالرم حين ونتيالتور عملکرد آالرم تعريف

Nebulizer 

Not 

Available 
 .نميباشد يرامکانپذ نبواليزر عملکرد

 که زمان هر. گردديم فعال غير نبواليزر

فعال شدن نبواليزر فراهم  شرايط

از  بيش فلو ماتظيتن یيعن) ،گردد

11L/min   نسيژاک منبع فشار وباشد 

 شروع دستگاه.( باشد بار 2 تا 1.2بين 

 .ميکند نبواليز به

Not 2O 100%

Available 
 .نميباشد امکانپذير 2O %100کليد  عملکرد

 هر. گردديغير فعال م 2O %100 مانور

 گردد، متصل اکسيژن منبع که زمان

با  دهی تنفس به شروع دستگاه

 ميکند. %100اکسيژن 

Suction Not 

Available 
 مانور غيرفعال ميشود. انجام مانور ساکشن امکانپذير نميباشد.

Error code 1 -- يابد می ادامه دهی تنفس. 

Error code 3 -- يابد می ادامه دهی تنفس. 
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 مربوط به منبع تغذيه عبارتند از: هاي آالرم

 منبع هاي آالرم

 باال  الويت با تغذيه
 آالرم حين ونتيالتور عملکرد آالرم تعريف

Battery Low 
 شده %20 از کمتر دستگاه داخلی باتري ولتاژ

 .است
 .يابد می ادامه دهی تنفس

No Battery در دستگاه وجود ندارد. باتري 
 برق، منبع به اتصال درصورت

 .يابد می ادامه دهی تنفس

Battery Defect است يوبمع باتري. 
 برق، منبع به اتصال درصورت

 .يابد می ادامه دهی تنفس

 

 منبع هاي آالرم

 الويت با تغذيه

 متوسط 

 آالرم حين ونتيالتور عملکرد آالرم تعريف

Battery Low 
 شده %60-20 بين دستگاه داخلی باتري ولتاژ

 .است
 .يابد می ادامه دهی تنفس

AC Unplug است شده جدا دستگاه از برق کابل. 
، با استفاده از باتري دهی تنفس

 .يابد می ادامه داخلی دستگاه
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 تعريف يعملکرد يها غاميپ

Insp. Hold مانور Inspiratory Hold .فعال شده است 

Exp. Hold مانور Expiratory Hold .فعال شده است 

Manual Insp. مانور Manual Inspiratory .فعال شده است 

100% 2O به بيمار منتقل ميشود. %100 اکسيژن 

Nebulizer Nebulizer .فعال شده است 

Suction .مانور ساکشن فعال شده است 

Apnea off 
غيرفعال  APRV ،Apnea backupيا  PS  ،VSدر مدهاي تنفسی 

 شده است.

 

 هشدار

 .تاخير دارد ثانيه 40 تا مربوط به اکسيژن بطور متوسط هاي هشدار اعالم 

 

 جدول در که شونديم رفعاليغ آالرم از يکسري ها، آالرم یدر حضور بعض اي یخاص طيشرا در

 .اند شده آورده ريز

 شرايط آالرم غيرفعال شده

High PEEP  

یتنفس کليس 3پس از شروع تنفس و گذشت  هيثان 60تا  
Low PEEP 

High MV 

Low MV 

High Vte 
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 شرايط آالرم غيرفعال شده

Low Vte 

High Rate  
Low Rate  

High Oxygen 

Low Oxygen 

High Leak 

Low PEEP 

 ساکشن و Ins/Exp Hold يمانورها از بعد هيثان 45 تا
Low MV 

Low Vte 

Low Rate  

Disconnection  ثانيه پس از افزايش مقدار  15تاPEEP توسط کاربر 

Low PEEP 

ساکشن حين مانور  

Low MV 

Low Vte 

Low Rate  
Disconnection 

Apnea 

High Oxygen  حين مانورO2 100%  ثانيه پس از آن 60و 

High MV 

 بودن رفعاليغ اي و وجود عدم ،یخراب درصورت

یبازدم يفلو سنسور  

Low MV 

High Vte 

Low Vte 

High Leak 

Low PEEP 

 Disconnectionآالرم  نيح

Low MV 

Low Vte 

High Rate  
Low Rate  

High Leak 

Disconnection آالرم  نيحOcclusion 
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 ها آالرم تست 5-6

 کنيد. Setزير را  تنظيمات

 آالرم تست تنظيمات

20 s Apnea time: VCV Mode: 

100 b/min High Rate: Flow Trigger Type: 

2 b/min Low Rate: 10 b/min Rate: 

O2cmH 40 High Ppeak: 500 ml Vt: 

50 l/min High MV: O2cmH 5 PEEP: 

2 l/min Low MV: 0 % Pause: 

1000 ml High Vte: 21 % Oxygen: 

200 ml Low Vte: 1.4 s Ti: 

O2cmH 8 High PEEP: 3 l/min Ftrig: 

O2cmH 3 Low PEEP: Decele. Flow pat.: 

100 % Leak:   

2500 ml Vti Lim:   

 .کنيد تست را ها آالرم زير ترتيب به

اجازه دهيد ونتيالتور با تنظيمات انجام شده و با ريه مصنوعی  :High pressureآالرم  تست

 بايدفعال شود. اين آالرم  High pressureآالرم  ريه مصنوعی را حين دم فشار دهيد تاکار کند. 

 .يابدفعال شده و دم خاتمه  در آن تنفس
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. هيدتغيير د l/min 12را به  MVحد پايين آالرم  : Low MVو  Low Vteآالرم هاي  تست

 بايد Low tidal volumeآالرم  و سپس  Low minute volumeآالرم  پس از مدتی، ابتدا

 بازگردانيد. l/min 2را به مقدار  MVپايين آالرم  حد سپس. شود فعال

: مقدار اکسيژن تنظيمی را به  Low Oxygenو  Pressure 2Low Oآالرم هاي  تست

 Low O2 Pressureدستگاه را قطع کنيد. آالرم  بهتغيير داده و اکسيژن ورودي  100%

از چند تنفس بايد فعال شوند. سپس مقدار  پس حداکثر Low Oxygenبالفاصله و آالرم 

 بازگردانيد. %21اکسيژن را به 

 Low air pressureورودي هوا را قطع کنيد. آالرم  مسير: Low Air pressureآالرم  تست

 بايد بالفاصله فعال شود. سپس مسير ورودي هوا را وصل کنيد.

مسدود کنيد در اينصورت کامال در زمان بازدم مسير بازدم را  :Occlusion آالرم تست

 .ميگردد فعال سيکل دو از پس حداکثر  occlusionآالرم

 درونتيالتور قطع کنيد.  یبيمار را از پورت خروج یمسير تنفس :Disconnection آالرم تست

 کنيد. برقرار را تصالا. سپس ميگردد فعالمدتی  از پس حداکثر Disconnectionاينصورت 

دون ببرق را جدا کنيد. در اين حالت ونتيالتور بايد  کابل: Power source transition تست

ي بايد رو AC unplugوقفه به کار خود ادامه دهد. همچنين عالمت باتري به همراه پيغام 

ايد از بو عالمت باتري  AC unplugصفحه ظاهر شود. کابل برق را به دستگاه وصل کنيد. پيغام 

 روي صفحه حذف شوند.

براي تست باتري داخلی، از اينکه باتري شارژ کامل دارد )بيشتر از  :Battery lowآالرم  تست

فعال  %21را قطع کنيد و ونتيالتور را با اکسيژن  AC( اطمينان حاصل کنيد. منبع برق 95%

ي انتخاب شده برا Settingيشتر )بسته به ساعت و يا ب 1کنيد. در اين شرايط ونتيالتور بايد 

با  ،Mediumآالرم با الويت  کاهش يافت،دستگاه( کار کند. مطمئن شويد هنگاميکه شارژ باتري 
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فعال شود. در اين حالت ونتيالتور بايد به کار خود ادامه می دهد. پس از  Low batteryعنوان 

 تغيير می يابد.  Highمدتی اولويت اين آالرم به سطح 

تغيير دهيد و  VSتنفسی را به مد  مد: Apnea backupو فعال شدن مد  Apneaآالرم  تست

Apnea backup  را فعال کنيد. دستگاه راTrigg  20نکنيد. در اين شرايط، پس از s  آالرم

Apnea  بايد فعال شود و مدApnea backup  شروع به تنفس دهی کند. سپس مد تنفسی را

 بازگردانيد. VCV به مد
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  دستگاه نگهداري 7

 کردن تميز ،کاليبراسيون شامل يالتور،از ونت نگهداري تعريف به راهنما، دفترچه از فصل اين در

 .يمپرداز می مصرف يکبار يزاتدستگاه و معدوم کردن تجه يدوره ا نگهداري دستگاه،

 

 کاليبراسيون 1-7

 نکته

 کنيد. خروجی هواي فشرده بيمارستان استفاده از بيمارستان، در دستگاه يبراسيونکال براي

 

آن  ابوجود دارد که با انتخ Calibrationبا عنوان  اي گزينه يالتورونت ابتدايی صفحه در

 هصفح. ميباشد دستگاه کردن يبرهکال يبرا یمختلف هاي تستکه شامل  يشودباز م ياصفحه

 .است شده آورده زير شکل در کاليبراسيون

 

 کاليبراسيون صفحه -1-7 شکل
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 اکسيژن سنسور کاليبراسيون)Sensor 2O( 

سنسور انجام  گيري اندازه دقت از اطمينان حصول منظور به اکسيژن سنسور کاليبراسيون

 نادرست گيري تصميم نتيجه در و اشتباه گيري اندازه باعث اکسيژن سنسور دقت عدم. يشودم

، پس از تعويض سنسور پيش از استفاده از ونتيالتور. کاليبراسيون سنسور اکسيژن ميشود

بايد انجام شود.  يا بصورت هفتگی منبع اکسيژن يا تغيير غلظت اکسيژن و يا پس از تعويض

 اطمينانو جدا بودن مسير هوايی بيمار،  هوا و اکسيژن منابع وجود از تست، ينپيش از انجام ا

 تا بمانيد منتظر و کرده انتخاب را مربوطه صفحه در شده يفتعر START يد. کلکنيد حاصل

 گذشته و جديد مقادير تست پايان از پس. برسد پايان به اکسيژن سنسور کاليبراسيون فرآيند

. ميشوند ذخيره جديد يرمقاد SAVE کليد انتخاب با. ميشود داده نمايش سنسور کاليبره

 .است شده آورده زير شکل در اکسيژن سنسور کاليبراسيون صفحه

 هشدار

 .شود انجام %100 ژنياکس منبع با ديبا ژنياکس سنسور ونيبراسيکال که ديباش داشته توجه 
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 اکسيژن سنسور کاليبراسيون صفحه -2-7 شکل

 

 System Test 

 System test بايدو يا پس از تعويض مسيرهوايی بيمار  ونتيالتور از استفاده از قبل هميشه

 انجام شود.

 شتین ميزان ،System Test. با انجام ميشود انجام يمارب هوايی يرمس یبررس براي تست اين

 نشتی، نميزا بر عالوه تست، اين انجام با همچنين. يشودم يرياندازه گ هوايی يرمس یاحتمال

 .يشودم گيري اندازه يمارب هوايی يرمس Total Compliance ميزان

 آورده شده است. System Testصفحه  زير شکل در
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 System Testصفحه  -3-7 شکل

توجه داشته  .يشودآغاز م System Test فرآيند صفحه، يندر ا START کليد انتخاب با

 ه باشد.باشيد که در طول انجام اين تست، مسير هوايی بين ورودي و خروجی دستگاه بايد بست

 .ميشوند يرهشده ذخ گيري اندازه مقادير ،SAVE کليد انتخاب با تست، اتمام از پس

 

 یبازدم يفلو سنسور کاليبراسيون (EXH. Flow Sensor) 

ته توجه داش. يشوددستگاه انجام م یبازدم فلوي سنسور کردن کاليبره منظور به تست اين

 ه باشد.باشيد که در طول انجام اين تست، مسير هوايی بين ورودي و خروجی دستگاه بايد بست

 پايان به سنسور، فلو کاليبراسيون فرآيند تا يدرا زده و منتظر بمان START يدشروع، کل براي

شده  گيري اندازه مقادير ،SAVE کليد زدن با کاليبراسيون، رسيدن اتمام به از پس. برسد

 .ميشود يرهذخ
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 در ياو  ميشود تعويض فلوي بازدمی سنسور که بار هرپيش از استفاده از ونتيالتور،  تست اين

 به. شود انجام بايد يشودتوسط سنسور خوانده م ینادرست یکه مقدار حجم بازدم صورتی

 ابديبصورت قابل مالحظه اي افزايش  Vtiو  Vteعنوان مثال زمانيکه اختالف بين مقادير 

 .(شود. Vteميتواند باعث کاهش مقدار  نيز الزم به ذکر است وجود نشتی در سيستم)

 .يدهدرا نشان م بازدمی سنسور فلو کاليبراسيون صفحه زير شکل

 

 بازدمی سنسور فلو کاليبراسيون صفحه -4-7 شکل

 

 ونتيالتور کردن استريل و کردن ضدعفونیتميز کردن،  2-7

 طبق فقط يالتور،مختلف ونت هاي بخش کردن ريلتاس و کردن ضدعفونی تميز کردن، براي

همچنين در انجام هريک از . يددفترچه راهنما عمل کن اين آورده شده در هاي دستورالعمل

 روش هاي گفته شده، طبق استانداردهاي بيمارستان عمل کنيد.
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 دستگاه نمايش صفحه 

براي تميز  تميز و ضدعفونی شود. ،پس از هر بيمار يا در مواقع لزوم بايدصفحه نمايش دستگاه 

رم ندستمال کردن از يک دستمال نرم آغشته به آب و صابون، و براي ضدعفونی کردن از يک 

 آغشته به اتانول استفاده کنيد.

 دستگاه خارجی سطوح  

د. براي تميز کردن سطوح خارجی، از يک دستمال نرم آغشته به آب و صابون استفاده کني

 .کنيد یضدعفون ايزوپروپيل الکل دستگاه را با استفاده از خارجی سطوح

 د.نشو یضدعفونتميز و  يا در مواقع لزوم، بيمار هر از پس بايد يالتورونت خارجی سطوح

 هشدار

 .نکنيد استريل را ونتيالتور عنوان هيچ به 

 

 يمارب هاي تيوب 

 معدوم مربوطه قوانين طبق را آنها استفاده از پس هستند، مصرف يکبار يمارب هاي تيوب

 .سازيد

 Humidifier 

 .مصرف استفاده گردد کباري Chamberاز  بيمار، هر براي

. براي اطالعات شود انجام همراه دستورالعمل طبق يدبا Humidifierکردن  و ضدعفونی تميز

 .کنيدمراجعه  Humidifierبيشتر به دفترچه راهنماي 
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 هشدار

د. ميتواند باعث افزايش مقاومت مسير هوايی و افزايش افت فشار شو Humidifierاز  استفاده 

 مقاومت مسير هوايی باال نرفته باشد.بنابراين بصورت دوره اي چک کنيد که 

 

 چند بار مصرف یبازدم فلوي سنسور 

 طعه تميز،پس از هر بيمار يا در مواقع لزوم طبق دستورالعمل همراهِ قرا  یسنسور بازدم فلو

 ضدعفونی يا استريل کنيد.

 يکبار مصرف یبازدم فلوي سنسور 

 معدوم مربوطه قوانين طبق را آنها استفاده از پس هستند، مصرف يکبار اين نوع از سنسورها

 .سازيد

 هشدار

 .پس استفاده از دستگاه به همراه نبواليزر، بالفاصله فلو سنسور بازدمی را تميز کنيد 

 خرابی نبواليزر توسط ونتيالتور تشخيص داده نميشود. 

 

 شير (Valve) یبازدم 

کرده ميز آب و صابون ت شستشو با روشبا  ،يا در مواقع لزوم ماريب را پس از هر بازدمی شير

 .کنيد اتوکالو خشک کنيد. براي استريل کردن آنرا

 واسط شير و سنسور بازدمی 

با روش شستشو با آب و صابون تميز  ،يا در مواقع لزوم ماريرا پس از هر ب بازدمی شيرواسط 

 .کنيد اتوکالو کرده خشک کنيد. براي استريل کردن آنرا
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 هشدار

 .کنيد تعويض بودن خراب درصورت را بازدمی فلوي سنسور 

 
شيد که فيلتر توجه داشته با .کنيد تعويض و يا در موارد لزوم بار يک ساعت 24 هر را بازدمی فيلتر

 بازدمی يکبار مصرف بوده و پس از هر بيمار بايد تعويض شود.

 
توجه داشته  .کنيد تعويض را آن ،(Exhalation membrane) ممبرن بازدمی صورت خرابی در

 باشيد که ممبرن بازدمی يکبار مصرف بوده و بايد پس از هر بيمار تعويض شود.
 

 دستگاه و ضدعفونی کردن کردن تميز به مربوط نکات 3-7

 قبر از آن بودن جدا و سيستم بودن خاموش از ونتيالتور، کردن ضدعفونی از پيش 

 .کنيد حاصل اطمينان شهر

 وربراي اين منظ. دنشو ضدعفونی يددستگاه پس از هر بار استفاده با خارجی حوسط 

 .کنيد استفاده ايزوپروپيل الکل از

 نکنيد استفاده هستند، استون ياو  ياکآمون دارايکه  اي شوينده مواد از. 

 استفاده نکنيد ظرفشويی سيم يا فلزي پارچه مانند زبر يلاز وسا کردن، يزتم براي. 

 به درون دستگاه نفوذ نکنند. شوينده مواد باشيد مواظب 

 نماييد خشک را مانده باقی شوينده مواد. 

ضدعفونی کردن و استريل کردن کردن،  زيتمبه روش هاي  خالصه بصورت زير جدول در

 بخش هاي مختلف ونتيالتور پرداخته شده است:
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 کردن استريل کردن ضدعفونی تميز کردن مصرف يکبار مختلف دستگاه هاي بخش

 - صفحه نمايش دستگاه

استفاده از با 

 آب و صابون

 - اتانول با استفاده از

 ،ونتيالتور سطوح خارجی

، هاي تنفسینگهداره لوله

 ترالی
- 

 از استفاده با

 الکل ايزوپروپيل
- 

 کمپرسور هوا

شلنگ ها و اجزاي پشت 

 ونتيالتور
- - - 

 بازدمی شير

- - 

اتوکالو )به مدت 

دقيقه در دماي  20

درجه  121

 سانتيگراد(

 واسط شير و سنسور بازدمی

 همراه  دستورالعمل طبق - بازدمی فلوي سنسور

 - - -  بازدمی ممبرن

 - - -  ها تيوب

 همراه  دستورالعمل طبق - NIVماسک 

HME  - - - 

 - - -  نبواليزر
Humidifier 

 Humidifier همراه دستورالعمل طبق -

temperature probe 

 - - - Humidifier محفظه 

 - - -  بازدمی فيلتر

 

 (Preventative Maintenance) پيشگيرانه نگهداشت 4-7

 :ميباشد زير شرح به آنها تعويض نحوه و ونتيالتور تعويض قابل هاي قسمت
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 اکسيژن سنسور 7-4-1

 هشدار

از نشده اکسيژنی که در بسته بندي خودش قرار دارد و هنوز براي استفاده ب سنسورکنيد که  دقت 

الزم  دقت گذشته، انقضا تاريخ اکسيژن سنسور که باشيد داشته توجه. است قضااست، داراي تاريخ ان

 را ندارد.

 

 رد که برتاريخ شروع استفاده از سنسور اکسيژن، طول مدت معينی ميتوان از آن استفاده ک از

 ويضتع متوالیبصورت  اکسيژن سنسورروي بسته بندي آن قيد شده است. بنابراين الزم است 

 تورونتيال سازنده شرکت توسط شده توصيه سنسور از فقط اکسيژن، سنسور يضتعو براي. شود

 زير ترتيب به اکسيژن سنسور يضتعو براي .يدآورده شده است، استفاده کن 2-3که در بخش 

 :کنيد عمل
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 دقت هب را اکسيژن سنسور .برداريد را درپوش و کرده باز را اکسيژن سنسور درپوش روي پيچ

ی مربوط کنيد که کابل ارتباط دقت. کنيد تعويض سالم سنسور با آنرا و درآورده خود جاي از

 .کنيد وصل مناسببه سنسور اکسيژن را بصورت 

 هشدار

 .دهيد انجام را اکسيژن سنسور کاليبراسيون حتما اکسيژن، سنسور تعويض از پس 

 

 بازدمی فلوي سنسور 7-4-2

 شرکت توسط شده توصيه سنسور از فقط بازدمی، فلوي سنسور تعويض به نياز درصورت

لوي بازدمی را هر فسنسور  .کنيد استفاده است، شده آورده 2-3 بخش در که ونتيالتور سازنده

وي پيغام خطاي خرابی سنسور فل  Exhalation flow sensorماه يا زمانيکه کاليبراسيون 6

ور فلوي براي تعويض سنسبازدمی را نمايش داده و سنسور کاليبره نميشود، بايد تعويض کرد. 

 زير عمل کنيد: بازدمی به ترتيب

 

 .کنيد آزاد بازدمی شيررا از قسمت  یبازدم فلوي سنسور
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 .کنيد يضخود درآورده و با سنسور سالم تعو جاي از دقت با را فلو سنسور

 وصل کنيد. مناسبکنيد که کابل ارتباطی مربوط به سنسور فلو را بصورت  دقت

 بازدمیو ممبرن شير  7-4-3

 :کنيد عمل زير ترتيب به بازدمی شير کردن باز براي

 

 .کنيد جدا يالتوررا از ونت یبازدم فلوي سنسور
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 .يدبچرخانساعت  يهاجهت حرکت عقربه خالفرا در  بازدمی شير

 

 گامهن .کنيد جدا دستگاه از آنرا ممبرن و ، واسط شير و سنسور فلوي بازدمیبازدمی شير

 دادن قرار از پس. شود داده قرار درست جهت در ممبرن که يددقت کن بازدمی شير بستن

 .باشد رويت قابل کاربر توسط بايد استيل شکل دايره صفحه ممبرن،
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 باتري 7-4-4

ز باتري ا. فقط کنيد تعويض لزوم مواقع در ياو  يکباررا هر دو سال  يالتورونت یداخل باتري

استفاده کنيد.  آورده شده است، 2-3توصيه شده توسط شرکت سازنده ونتيالتور که در بخش 

 براي تعويض باتري به ترتيب زير عمل کنيد:

 

 .کنيد باز دارد قرار دستگاه پشت در که را ونتيالتور باتري درپوش پيچ

 

 .کنيد تعويض سالم هاي باتري با را ونتيالتور هاي باتري
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 هشدار

 .انجام دهيدتست مربوط به آالرم هاي برق و باتري دستگاه را پس از تعويض باتري  هميشه 

 

 هشدار

د، توصيه که توسط کاربر قابل انجام هستن شده ذکر نگهداري و کاليبراسيون موارد همه بر عالوه 

 ود.شميشود که سالی يک بار کاليبراسيون دوره اي توسط کارشناسان آموزش ديده شرکت انجام 
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 اصول تنفس دهی 8

 یتنفس مدهاي 1-8

 عبارتند از: Respina P1يالتورونت یتنفس مدهاي

VCV, V-SIMV, PCV, P-SIMV, PRVC-CMV, PRVC-SIMV, VS, PS, APRV  

 VCV (Volume Controlled Ventilation) 

. نمايد منتقل بيمار به دم فاز در را شده يينتع جاري حجم دارد وظيفه دستگاه مد، اين در

 يخاص حجم جار ي. پارامترهاگرددیمحسوب م یکنترل حجم ياز مدها يکیمد  اين بنابراين

(Tidal Volume ،)زمان دم (Ti )تنفسی نرخ و (Rate )حداکثر . گرددمی تنظيم کاربر توسط

 شده يينتع يپارامترها ياز رو  (I:E)و نسبت زمان دم به بازدم  (Te)(، زمان بازدم Flow) فلو

-یم Peak Flowسبب کاهش  باالتر Ti انتخاب .گرددمی تعيين خودکار بصورت کاربر توسط

کمتر سبب کاهش  Tidal Volume( و انتخاب Tidal Volumeثابت ماندن  ازاي)به  گردد

Peak Flow گرددیم (ثابت ماندن  ازاي بهTiا .)زياد مقادير نتخاب Tidal Volume  يا مقدار

 گردد.  يمارب هوايی مسير در فشار اندازه از بيش افزايش سبب يتواندم Tiکم 

 نيبنابرا. دم گردد انيتواند سبب پا یم ماريبه ب یليحجم تحو ايفشار  از اندازه شيب شيافزا

نشده و منتقل  ماريشده توسط کاربر به ب نييتع  Tidal Volume طيشرا نيممکن است در ا

با نزديک شدن فشار به حد آالرم فشار )فشار اکتيو( شير بازدمی باز  .آالرم مربوطه فعال شود

در چند سيکل تنفسی اين اتفاق تکرار شود، شده و مانع از افزايش بيشتر فشار ميگردد. چنانچه 

 )به فصل آالرم ها مراجعه شود(. ال ميشودفعآالرم مربوط به عدم انتقال حجم تنظيمی کاربر 

 دو التوريونتاين . در شودتعيين مي Flow Patتوسط پارامتر  ماريبه ب یليتحو يموج فلو شکل

 توسط کاربر هستند.قابل انتخاب  (Dec) ینزول و (Square)یمربع موج شکل
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 ريمس قيطر از يیهوا نه و شودیم داده ليتحو ماريب هير به يیهوا نه آن در که یزمان مدت

 يپارامتر به صورت درصد نيا .شود می تعيين Pauseبوسيله  گرددیم خارج هير از ماريب يیهوا

 تنفس تواندمی بيمار مد اين در.باشديم ميتنظ قابلدرصد  75است که از صفر تا از زمان دم 

 هايزمان در دستگاه. نمايد سنکرون يدننفس کش يدستگاه را با تالش خود برا اجباري

-می يماررا به ب اجباري تنفس نمودن سنکرون اجازه و شده حساس يماربه تنفس ب یبخصوص

 تالش به دستگاه آن در که ميگردد يينتع Trigger Windowپنجره بنام  يکمد،  اين در. دهد

 (Min exhalation) بازدم از پس هيثانیليم 350 از پنجره نيا .گرددمی حساس يمارب تنفسی

 رسم زمان حسب بر فلو منحنی زير شکل در .ابديیبعد ادامه م یتنفس کليس ابتدايو تا  شروع

 دم فاز به مربوط است شده داده يشفلو که با رنگ قرمز نما یاز منحن قسمتی. است شده

 رنگ نشان دهنده فاز بازدم است. آبی قسمت و ميباشد

 

 VCVفلو بر حسب زمان در مد  یمنحن  -1-8 شکل

در  هايیمحدوديت با نمايد،یم تنفسی مد يک پارامترهاي يمکه اپراتور اقدام به تنظ هنگامی

 ساير يماز تنظ ناشی هامحدوديت اين که گرددمی مواجه پارامترها اين پايين و باال حد يمتنظ

اند که شرايط زير حاصل اين محدوديت ها به نحوي تعريف شده. باشدیم یتنفس پارامترهاي

 گردد:
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 Ti  درصد سيکل تنفسی شود. 10و کمتر از  يهثان يلیم 200کمتر از نبايد 

  زمانPause  به عنوان بخشی از زمانTi  درنظر گرفته ميشود. با اين وجود بخشی از

ميلی ثانيه  200باقی ميماند نبايد کمتر از  Pauseزمان دم که پس از کاستن زمان 

 باشد.

 Ti  درصد سيکل تنفسی شود. 80ثانيه و بزرگتر از  5نبايد بزرگتر از 

 Te شود تنفسی يکل% کل زمان س 20 ميلی ثانيه و کمتر از 200 کمتر از. 

 ثابت مقدار کي با را کاربر یميتنظ حجم زانيم دستگاه یمربع موج شکل با یحجم يمدها در

 .دهديم ليتحو ماريبه بدم  زمان مدت در فلو

 نکته

در  Pauseو زمان  Te ،I:E ،Flowمقادير  Tiو  Vt ،Rate ،Pauseهنگام تغيير پارامترهاي 

 Compianceصفحه تنظيم پارامتر نمايش داده می شود. الزم به ذکر است در صورت فعالسازي 

Compensation  وLeak Compensation  ممکن است فلوي اعمالی با فلوي نمايش داده

 شده در اين صفحه تفاوت داشته باشد.

 :از عبارتند مد اين در تنظيمقابل  پارامترهاي

 تعريف پارامتر

2O يمارانتقال به ب براي اکسيژن درصد  

Rate يقهدر هر دق ياجبار هاي تنفس تعداد 

tV هر دم  طی در يمارانتقال به ب براي نظر مورد حجم 
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PEEP بازدم انتهاي مثبت فشار 

Ti زمان دم 

Trigger )روش تشخيص تالش تنفسی بيمار )فلو يا فشار 

F Trig/ P Trig فشار يابرحسب فلو  يمارب تنفسی تالش تشخيص آستانه 

Pause 
ز اماند و پس  می دم فاز در تنفس ي،که پس از انتقال حجم جار زمانی مدت

 .نميشود منتقل يماربه ب حجمی مدت اين در. يشودآن بازدم آغاز م

Flow Pat. الگوي فلوي اعمال شده به بيمار 

Dual control 
 قيدستگاه از طر د،ينما یدر زمان دم اقدام به تالش تنفس ماريچنانچه ب

 .دهديدر خواست پاسخ م نيفشار، به ا کنترل يبر رو ئچيسو

 

 Dual control تيقابل

 افتيامکان در ،آن در که و شکل موج مربعی تعريف شده است یحجم يمد ها در تيقابل اين

فراهم ميگردد. بر اين اساس  ماريب يبرا بيش از مقدار تنظيمی توسط کاربر یيحجم و فلو

کنترل  نيب جابجايیق ياز طر چنانچه در زمان دم بيمار اقدام به تالش تنفسی نمايد، اين تالش

  در همان سيکل پاسخ داده می شود.فلو و فشار 

سانتی متر آب توسط دستگاه تشخيص داده شود، در  2چنانچه در زمان دم افت فشار به ميزان 

ارد کنترل فشار شده و در صورت افت فلو به کمتر از فلوي اوليه، مجدد به همان سيکل دستگاه و

 کنترل فلو باز می گردد.
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 PCV (Pressure Controlled Ventilation) 

 (Ti)( و زمان دم Rate) تنفسی نرخ ،(Pcontrolخاص فشار کنترل ) پارامترهاي مد اين در

برابر  Ti زمان یرا ط يیهوا هايراه فشار دارد وظيفه دستگاه. گرددمی يمتوسط کاربر تنظ

Pcontrol  دارد نگه ثابت. 

را بر  يیهوا هايراه فشار دستگاه حقيقت در و گرددمی افزوده Pcontrolبه  PEEPفشار  مقدار

 .يداردثابت نگه م Pcontrol  +PEEP يرو

Rise time دنياست که سرعت رس يپارامتر ( به فشار کنترلPcontrol )و  کندیم نييتع را

 .باشديم Slowو  Fast، Medسه مقدار،  يدارا

 يدننفس کش يدستگاه را با کوشش خود برا اجباري تنفس است قادر بيمار نيز مد اين در

 .گيردیصورت م VCVامر مشابه روش گفته شده در مد  اين و نمايد سنکرون
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به  منتقل شده Tidal Volume افزايش سبب تواندیم Ti يا   Pcontrol باالي مقادير انتخاب

 Vti وير بر تواندمی يمار،ب هوايی مسير مقاومت و ريه ظرفيت در تغيير همچنين .گردد يمارب

موع که مج ميشودبه نحوي تعيين    Pcontrolباالي  حد .باشد اثرگذار يمارمنتقل شده به ب

Pcontrol    وPEEP  بيشتر نشود. 80از عدد 

 

 PCVیفشار در مد تنفس منحنی -2-8 شکل

 در فشار گرددمی مشاهده. است شده داده نشان PCV یفشار در مد تنفس منحنی فوق شکل در

 کاربر توسط که باشدیم Pcontrol  +PEEPمقدار ثابت برابر  يندارد که ا ثابتی مقدار دم فاز

 . گردندمی تعيين

در  هايیمحدوديت با نمايد،یم تنفسی مد يک پارامترهاي يمکه اپراتور اقدام به تنظ هنگامی

 ساير يماز تنظ ناشی هامحدوديت اين که گرددمی مواجه پارامترها اين پايين و باال حد يمتنظ

 .باشدیم یتنفس پارامترهاي

 نيبنابرا. دم گردد انيتواند سبب پايم ماريبه ب یليحجم تحو اياز اندازه  فشار  شيب شيافزا

 اعمال شده توسط دستگاه کمتر از ميزان تنظيم شده کاربرگردد  Ti طيشرا نيممکن است در ا

  .(شود مراجعه ها آالرم فصل)به 
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 نکته

فحه تنظيم پارامتر نمايش داده در صI:Eو  Teمقادير  Tiو  Rateهنگام تغيير پارامترهاي 

 شود. مي

 نکته

در زمان دم چنانچه فشار مسير هوايی به هر دليل )نظير سرفه بيمار( از مقدار مشخص شده 

 .گردديم فشار شتريب شيافزا از مانع و شده باز یبازدم ريشبراي آن فراتر رود، 

 :از عبارتند مد اين در يمقابل تنظ پارامترهاي

 تعريف پارامتر

2O يمارانتقال به ب براي اکسيژن درصد  

Rate يقهدر هر دق ياجبار هاي تنفس تعداد 

iT دم زمان مدت 

PEEP مبازد انتهاي مثبت فشار 

controlP  
انتقال تنفس در نظر  يبرا يکه در زمان دم اجبار PEEPاز  بيشتر فشار

 يشودگرفته م

Trigger )روش تشخيص تالش تنفسی بيمار )فلو يا فشار 

F Trig/ P Trig فشار يابرحسب فلو  يمارب تنفسی تالش تشخيص آستانه 

Rise Time شده  تنظيم مقدار به فشار رسيدن سرعت 
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 PRVC-CMV (Pressure Regulated Volume Control Continuous 

Mandatory Ventilation) 

 بيمار به را کاربر توسط شده يمتنظ Tidal volumeموظف است  يالتورونت تنفسی مد اين در

ثابت قرار داشته  يمقدار يدر طول دم بر رو هوايی مسير فشار که شرط اين با اما. نمايد منتقل

و تنفس تا زمان  شودیثابت نگه داشته م يمقدار روي بر فشار دم هر در اساس اين بر باشد.

باشد در دم  Tidal volume. چنانچه مقدار حجم منتقل شده کمتر از يابدیادامه م Tiاتمام 

از  يشب هوايی حجم انتقال صورت در و قبلی، دم مقدار از يشب يمقدار يفشار بر رو يبعد

Tidal volume ماندیم یکمتر از دم قبل ثابت باق يمقدار يفشار بر رو. 

-یصورت م يبه نحوتنظيمی  Tidal volumeبه  يافتنفشار به منظور دست  کاهش يا افزايش

 حد. نگردد سانتيمترآب 3از  بيش آن قبل سيکل با فشار اختالف اندازه سيکل هر در که گيرد

 – Pmax)  برابر با  فشار باالي حد و يباشدم (PEEP + 3cmH2O)برابر با پايين فشار 

5cmH2O)ميباشد (Pmax  فشار آالرمحد باالي .)يا  باال حد به فشار که صورتی در می باشد

 Volume not“بيمار منتقل نشود پيغام  به نظر مورد حجم همچنان اما باشد رسيده خود پايين

Delivered”  به فصل آالرم ها مراجعه شود ميشودنمايش داده(). 

 نيبنابرا دم گردد. انيتواند سبب پايم ماريبه ب یليحجم تحو اياز اندازه  فشار  شيب شيافزا

.  اعمال شده توسط دستگاه کمتر از ميزان تنظيم شده کاربرگردد  Ti طيشرا نيممکن است در ا

 شود(.)به فصل آالرم ها مراجعه 

در  هايیمحدوديت با نمايد،یم تنفسی مد يک پارامترهاي يمکه اپراتور اقدام به تنظ هنگامی

 ساير يماز تنظ ناشی هامحدوديت اين که گرددمی مواجه پارامترها اين پايين و باال حد يمتنظ

 .باشدیم یتنفس پارامترهاي
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 نکته

در صفحه تنظيم پارامتر نمايش داده می I:Eو  Teمقادير  Tiو  Rateهنگام تغيير پارامترهاي 

 شود. 

 نکته

در زمان دم چنانچه فشار مسير هوايی به هر دليل )نظير سرفه بيمار( از مقدار مشخص شده 

 .گردديم فشار شتريب شيافزا از مانع و شده باز یبازدم ريشبراي آن فراتر رود، 

 .اندشده آورده زير جدول در مد اين در يمقابل تنظ يپارامترها اسامی

 تعريف پارامتر

2O يمارانتقال به ب براي اکسيژن درصد  

Rate ياجبار هاي تنفس تعداد  

iT دم زمان مدت 

PEEP بازدم انتهاي مثبت فشار 

tV هر دم  طی در يمارانتقال به ب براي نظر مورد حجم 

Trigger )روش تشخيص تالش تنفسی بيمار )فلو يا فشار 

F Trig/ P Trig فشار يابرحسب فلو  يمارب تنفسی تالش تشخيص آستانه 

Rise Time شده  تنظيم مقدار به فشار رسيدن سرعت 
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 V-SIMV (Volume Controlled Synchronized Intermittent Mandatory 

Ventilation) 

 نيز يمارب ياراد هايتنفس از و گردندیکنترل م یبصورت حجم ياجبار هايتنفس مد اين در

 براي دم يندر ا يو اجبار ياز حالت تنفس اراد تلفيقی بنابراين. شودمی يتحما فشاري بصورت

 .گرددمی فراهم يمارب

 شکل يندر ا نشان داده شده است. V-SIMVفشار بر حسب زمان در مد  منحنی زير شکل در

 تنفس در بازدم و دم و يرهت سبزقرمز و  هايرنگ با يببه ترت اجباري تنفس در بازدم و دم

 روشن نشان داده شده است. سبزو  زرد هايرنگ با يببه ترت ارادي

 

 V-SIMV یفشار در مد تنفس منحنی -3-8 شکل

 :گرددمی يمتقس زمانی پنجره دو به بازدم تنفس اين در

منجر به دريافت تنفس کمکی از دستگاه  Spont windowتالش تنفسی بيمار در پنجره 

بيمار قادر است تنفس اجباري سنکرون  Expectation windowميگردد. همچنين در پنجره 

 شده با تالش تنفسی خود دريافت نمايد.
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در  هايیمحدوديت با نمايد،یم تنفسی مد يک پارامترهاي يمکه اپراتور اقدام به تنظ هنگامی

 ساير يماز تنظ ناشی هامحدوديت اين که گرددمی مواجه پارامترها اين پايين و باال حد يمتنظ

 .اشدبيم یتنفس پارامترهاي

 نيدم گردد. بنابرا انيتواند سبب پا یم ماريبه ب یليحجم تحو اياز اندازه فشار  شيب شيافزا

نشده و منتقل  ماريشده توسط کاربر به ب نييتع  Tidal Volume طيشرا نيممکن است در ا

 باز یبازدم ريش( وياکت)فشار  فشار آالرم حد به فشار شدن کينزد باشود. مربوطه فعال آالرم 

 گردد، تکرار اتفاق نيا یتنفس کليس چند در چنانچه. گردديم فشار شتريب شيافزا از مانع و شده

 مراجعه شود(.)به فصل آالرم ها  گردديم فعال کاربر یميتنظ حجم انتقال عدم به مربوط آالرم

 دو التوريونتاين . در شودتعيين مي Flow Patتوسط پارامتر  ماريبه ب یليتحو يموج فلو شکل

 قابل انتخاب توسط کاربر هستند. (Dec) ینزول و (Square)یمربع موج شکل

 ريمس قيطر از يیهوا نه و شودیم داده ليتحو ماريب هير به يیهوا نه آن در که یزمان مدت

پارامتر به صورت  نيا .شود می تعيين  Pauseبوسيله  گرددیم خارج هير از ماريب يیهوا

 .باشديم ميتنظ قابلدرصد  75است که از صفر تا  Tiاز زمان دم  يدرصد

 

 نکته

در  Pauseو زمان  Te ،I:E ،Flowمقادير  Tiو  Vt ،Rate ،Pauseهنگام تغيير پارامترهاي 

 Compianceصفحه تنظيم پارامتر نمايش داده می شود. الزم به ذکر است در صورت فعالسازي 

Compensation  وLeak Compensation  ممکن است فلوي اعمالی با فلوي نمايش داده

 شده در اين صفحه تفاوت داشته باشد.
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 نکته

ر دليل )نظير سرفه بيمار( از در زمان دم )در تنفس هاي کمکی( چنانچه فشار مسير هوايی به ه

 فشار شتريب شيافزا از مانع و شده باز یبازدم ريشمقدار مشخص شده براي آن فراتر رود، 

 .گردديم

 .اندشده داده نشان زير جدول در مد اين در يمقابل تنظ پارامترهاي

 تعريف پارامتر

2O بيمارانتقال به  براي اکسيژن درصد 

Rate ياجبار هاي تنفس تعداد 

tV هر دم طی در يمارانتقال به ب براي نظر مورد حجم 

PEEP بازدم انتهاي مثبت فشار 

support P 
انتقال تنفس در نظر  يبرا یکه در زمان دم کمک PEEPاز  بيشتر فشار

 يشودگرفته م

Ti زمان دم 

Trigger )روش تشخيص تالش تنفسی بيمار )فلو يا فشار 

F Trig/ P Trig فشار يابرحسب فلو  يمارب تنفسی تالش تشخيص آستانه 

% Esens 
 اين به يدنبا رس که یکمک هاي تنفس دردم  فلوي بيشينهاز  درصدي

 ميکند آغاز را بازدم يالتورمقدار،  ونت

Rise Time شده تنظيم مقدار به فشار رسيدن سرعت 

Pause 
 و مانده دم در تنفس ي،که پس از انتقال حجم جاردرصدي از زمان دم 

 .نميشود منتقل يماربه ب حجمی مدت اين در. ميشود آغاز بازدم سپس

Flow Pat. الگوي فلوي اعمال شده به بيمار 
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 P-SIMV (Pressure Controlled Synchronized Intermittent Mandatory 

Ventilation) 

با  اجباري تنفس. دباشیم يو اراد ياز تنفس اجبار يقیتلف V-SIMVمانند  يزن تنفسی مد اين

 .گرددمی يتحما Psupportبا فشار  ياعمال شده و تنفس اراد Pcontrolفشار 

 نيبنابرا. دم گردد انيتواند سبب پا یم ماريبه ب یليحجم تحو اياز اندازه  فشار  شيب شيافزا

 اعمال شده توسط دستگاه کمتر از ميزان تنظيم شده کاربرگردد Ti طيشرا نيممکن است در ا

 .)به فصل آالرم ها مراجعه شود(

 نکته

در صفحه تنظيم پارامتر نمايش داده می  I:Eو  Teمقادير  Tiو  Rateهنگام تغيير پارامترهاي 

 شود. 

 نکته

در زمان دم چنانچه فشار مسير هوايی به هر دليل )نظير سرفه بيمار( از مقدار مشخص شده 

 زير شکل در.گردديم فشار شتريب شيافزا از مانع و شده باز یبازدم ريشبراي آن فراتر رود، 

 ،V-SIMVمانند مد  نيز مد يننشان داده شده است. در ا P-SIMVفشار مربوط به مد  منحنی

دستگاه با کوشش  اجباري تنفس کردن سنکرون به قادر Expectation Windowدر  يمارب

از  کمکی تنفس دريافت به قادر Spontaneous Windowخود بوده و در محدوده   یتنفس

 .باشدیم Psupportدستگاه با فشار 

Dual control 
، دستگاه از طريق چنانچه بيمار در زمان دم اقدام به تالش تنفسی نمايد

 سوئيچ بر روي کنترل فشار، به اين درخواست پاسخ ميدهد.
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 P-SIMV یفشار در مد تنفس منحنی -4-8 شکل

 يقاز طر ينفس اجبارت  V-SIMVدر آن است که در مد  V-SIMVمد با مد  اين تفاوت تنها

 طريق از نترلک اين P-SIMVدر مد  ولی گرددمی کنترل کاربر توسط شده تعيين حجم کنترل

 .Tidal volumeو نه  پذيردمی صورت ثابت فشار اعمال

 .است شده آورده زير جدول در مد اين در يمقابل تنظ پارامترهاي کامل فهرست

 تعريف پارامتر

2O يمارانتقال به ب براي اکسيژن درصد 

Rate ياجبار هاي تنفس تعداد  

iT دم زمان مدت 

PEEP بازدم انتهاي مثبت فشار 

controlP  
انتقال تنفس در نظر  يبرا يکه در زمان دم اجبار PEEPاز  بيشتر فشار

 يشودگرفته م

support P 
انتقال تنفس در نظر  يبرا کمکی دم زمان درکه  PEEPاز  بيشتر فشار

 يشودگرفته م

Trigger )روش تشخيص تالش تنفسی بيمار )فلو يا فشار 
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F Trig/ P Trig فشار يابرحسب فلو  يمارب تنفسی تالش تشخيص آستانه 

% Esens 
 اين به يدنبا رس که یکمک يدم در تنفس ها فلوي بيشينهاز  درصدي

 ميکند آغاز را بازدم يالتورمقدار،  ونت

Rise Time شده تنظيم مقدار به فشار رسيدن سرعت 

 

 PRVC-SIMV (Pressure Regulated Volume Synchronized Intermittent 

Mandatory Ventilation) 

 دم هر در آن در که باشدیم PRVC-CMVمانند  اجباري تنفس حالت در مد ينا کلی عملکرد

 در و ديابیادامه م Tiو تنفس تا زمان اتمام  شودیثابت نگه داشته م يمقدار روي بر فشار

 3تنفس، حداکثر  بعدي سيکل در فشار شده، يينتع Tidal volumeبه  نيافتن دست صورت

مال گردد. مورد نظر اع Tidal volumeتا  يابدمی ادامه روند اين و کندمی ييرمتر آب تغ یسانت

 راديا تنفس امکان است، فراهم يمارب يبرا PRVC-CMVمد نسبت به  ينکه در ا یتنها امکان

 .باشدیم Psupportاعمال فشار  طريق از دستگاه حمايت و يمارب يبرا

 نيبنابرا. دم گردد انيتواند سبب پا یم ماريبه ب یليحجم تحو اياز اندازه  فشار  شيب شيافزا

 اعمال شده توسط دستگاه کمتر از ميزان تنظيم شده کاربرگردد Ti طيشرا نيممکن است در ا

 .)به فصل آالرم ها مراجعه شود(

 نکته

در صفحه تنظيم پارامتر نمايش داده می  I:Eو  Teمقادير  Tiو  Rateهنگام تغيير پارامترهاي 

 شود. 

 نکته

در زمان دم چنانچه فشار مسير هوايی به هر دليل )نظير سرفه بيمار( از مقدار مشخص شده 

 .گردديم فشار شتريب شيافزا از مانع و شده باز یبازدم ريشبراي آن فراتر رود، 
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 .است شده آورده مد اين در کاربر توسط يمقابل تنظ يپارامترها اسامی زير جدول در

 تعريف پارامتر

2O يمارانتقال به ب براي اکسيژن درصد 

Rate ياجبار هاي تنفس تعداد 

tV هر دم  طی در يمارانتقال به ب براي نظر مورد حجم 

iT دم زمان مدت 

PEEP بازدم انتهاي مثبت فشار 

support P 
انتقال تنفس در نظر  يبرا یکه در زمان دم کمک PEEPاز  بيشتر فشار

 يشودگرفته م

Trigger )روش تشخيص تالش تنفسی بيمار )فلو يا فشار 

F Trig/ P Trig فشار يابرحسب فلو  يمارب تنفسی تالش تشخيص آستانه 

% Esens 
 اين به يدنکه با رس یکمک يدم در تنفس ها فلوي بيشينهاز  درصدي

 ميکند آغاز را بازدم يالتورونت مقدار،

Rise Time شده  تنظيم مقدار به فشار رسيدن سرعت 

 

 VS (Volume Support Ventilation) 

 تنفس نرخ کننده تعيين بيمار ديگر عبارت به و باشدیم ارادي کامال مد يک تنفسی، مد اين

 يبرا کوششی يمارکه ب زمانی. گرددمی يينتوسط کاربر تع Tidal volumeمد  اين در. باشدمی

 به شده يينتع Tidal volumeدر انتقال  سعی ثابت فشار يکدستگاه با اعمال  يد،تنفس نما

  برابر با فشار باالي حد و (PEEP + 3cmH2O)برابر با پايين فشار  حد .نمايدمی بيمار

(Pmax – 5cmH2O) ميباشد (Pmax  فشار آالرمحد باالي .)می باشد 
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نظر به بيمار  مورد حجم همچنان اما باشد رسيده خود يا پايين باال حد به فشار که صورتی در

)به فصل آالرم ها مراجعه  ميشود داده يشنما ”Volume not Delivered“منتقل نشود پيغام 

 .شود(

 هنگامی.) دم گردد انيتواند سبب پا یم ماريبه ب یليحجم تحو اياز اندازه  فشار  شيب شيافزا

 حد يمدر تنظ هايیمحدوديت با نمايد،یم تنفسی مد يک پارامترهاي يمکه اپراتور اقدام به تنظ

 پارامترهاي ساير يماز تنظ ناشی هامحدوديت اين که گرددمی مواجه پارامترها اين پايين و باال

 .باشدیم یتنفس

 نکته

در زمان دم چنانچه فشار مسير هوايی به هر دليل )نظير سرفه بيمار( از مقدار مشخص شده 

 .گردديم فشار شتريب شيافزا از مانع و شده باز یبازدم ريشبراي آن فراتر رود، 

 .است شده آورده مد اين در کاربر توسط يمقابل تنظ يپارامترها اسامی زير جدول در

 تعريف پارامتر

2O يمارانتقال به ب براي اکسيژن درصد 

tV مورد نظر  حجم 

PEEP بازدم انتهاي مثبت فشار 

Trigger  فشار(روش تشخيص تالش تنفسی بيمار )فلو يا 

F Trig/ P Trig فشار يابرحسب فلو  يمارب تنفسی تالش تشخيص آستانه 

% Esens 
 اين به يدنکه با رس یکمک يدم در تنفس ها فلوي بيشينهاز  درصدي

 ميکند آغاز را بازدم ونتيالتورمقدار، 

Rise Time شده  تنظيم مقدار به فشار رسيدن سرعت 
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 PS (Pressure Support Ventilation) 

ن است آ VS. تفاوت آن با مد پذيردمی صورت ارادي کامال بصورت نيز مد اين در بيمار تنفس

 تنفس انجام به  Psupportيقتنفس، از طر يبرا يمارکوشش ب يصکه دستگاه در صورت تشخ

، توسط کاربر صفر در نظر گرفته شود Psupportمد  ايندر  چنانچه .نمايدمی کمک يمارب

 ينکه ا گرددیحفظ م يمارب يیهوا يردر کل چرخه تنفس در مس PEEPبرابر فشار  يفشار

 .باشدیم CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) مددر اصل معادل  يتوضع

)به فصل  دم گردد انيتواند سبب پا یم ماريبه ب یليحجم تحو اياز اندازه  فشار  شيب شيافزا

 . آالرم ها مراجعه شود(

در  هايیمحدوديت با نمايد،یم تنفسی مد يک پارامترهاي يمکه اپراتور اقدام به تنظ هنگامی

 ساير يماز تنظ ناشی هامحدوديت اين که گرددمی مواجه پارامترها اين پايين و باال حد يمتنظ

 .باشدیم یتنفس پارامترهاي

 

 نکته

در زمان دم چنانچه فشار مسير هوايی به هر دليل )نظير سرفه بيمار( از مقدار مشخص شده 

 .گردديم فشار شتريب شيافزا از مانع و شده باز یبازدم ريشبراي آن فراتر رود، 

 

ال به دنب گرددینشان داده شده است. مالحظه م زيردر شکل  PSدر مد  فلوفشار و  منحنی

وجود  يطشرا در) Psupportاعمال فشار  يقاز طر دستگاهتنفس،  يبرا يمارتالش ب يصتشخ

PEEP، فشارPEEP + Psupport نمايدمی کمک يمارب ارادي(، به تنفس. 
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 PSفشار و فلو در مد  منحنی -5-8 شکل

 :از عبارتند مد اين در يمقابل تنظ پارامترهاي

 تعريف پارامتر

2O يمارانتقال به ب براي اکسيژن درصد 

PEEP بازدم انتهاي مثبت فشار 

support P 
انتقال تنفس در نظر  يبرا کمکی دم زمان در که PEEPاز  بيشتر فشار

 يشودگرفته م

Trigger )روش تشخيص تالش تنفسی بيمار )فلو يا فشار 

F Trig/ P Trig فشار يابرحسب فلو  يمارب تنفسی تالش تشخيص آستانه 

% Esens 
 اين به يدنکه با رس یکمک يدم در تنفس ها فلوي بيشينهاز  درصدي

 ميکند آغاز را بازدم ونتيالتور مقدار،

Rise Time شده  تنظيم مقدار به فشار رسيدن سرعت 
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 APRV (Airway Pressure Release Ventilation) 

اجازه تنفس در دو سطح مختلف  مارياست که در آن به ب يفشار ياز انواع مدها یکي

 .شودیم داده (Phigh, Plow)فشار

 ايباال  فشاراز سطوح  کيکننده مدت زمان قرار گرفتن در هر  نييتع Tlowو  Thighدو پارامتر 

در مرحله بازدم  Tlowدر فاز دم و در مدت زمان  Thighدستگاه در مدت زمان باشد. یم نييپا

برابر  Tlowبرابر يک ثانيه و حداکثر زمان ممکن براي  Thighميباشد. حداقل زمان ممکن براي 

 شده است.دو ثانيه درنظر گرفته 

 نکته

 .شودينم داده ماريببه  گيتر اجازه فشار، نييپا سطح در

 

 :Auto Tlow پارامتر

 دمباززمان  باشد off راين پارامت اگرباشد. يم off اي و[%80 – %10]  ريمقاد يپارامتر دارا نيا

 نييتع ريانتخاب گردد مطابق روش ز [%80 – %10] نيب يمقدار کهيصورت در و Tlowبرابر 

 گردد:يم

برسد  یبازدم يفلو کياز پ یبه درصد مشخص یبازدم يکه فلو ابدي یادامه م يیبازدم تا جا فاز

زمان بازدم بر  نيينحوه تع ريباشد. در شکل زيم Auto Tlow یميدرصد برابر مقدار تنظ نيکه ا

 .است شده داده نشان Auto Tlow  %30 = اساس مقدار
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 تنظيمی Auto Tlowبا  APRVفشار و فلو در مد  هاي منحنی -6-8 شکل

 

 نکته

 یميتنظ Tlowمقدار  د،ينما ميتنظ offاز  ريغ يرا مقدار  Auto Tlowکاربر  کهيصورت در

)در اين شرايط اين پارامتر  شود یدرنظر گرفته م یتوسط کاربر به عنوان حداکثر زمان بازدم

تعيين کننده زمان  Tlow Maxنمايش داده می شود(. در شرايط زير  Tlow Max بصورت

 بازدم می باشد:

 نشود داده صيتشخ یليهر دل به یبازدم يفلو کيپ -

 ابديکاهش  یآهستگ به ماريب کيولوژيزيف طيشرا ليبه دل یبازدم  يفلو -

 . باشد شده فعال ريغ کاربر توسط اي و بوده خراب یبازدم يسنسور فلو کهيصورت در -
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 نکته

 نيا در شود، انتخاب آپنه زمان از بزرگتر يمقدار کاربر توسط Thighاست زمان  ممکن -

 .شود فعال ريغ آپنه مد ازين صورت در شوديم هيتوص طيشرا

آپنه  ،فشار يدر سطح باال مار،يب یتنفس تالش صيعدم تشخ ليبه دل کهيصورت در -

پس از گذشت  وزمان ممکن وارد بازدم شده  نيدر کوتاهتردستگاه داده شود  صيتشخ

 .ميشودوارد آپنه  هيثان یليم 200

آپنه  ،فشار نييدر سطح پا مار،يب یتنفس تالش صيعدم تشخ ليبه دل کهيصورت در -

وارد دستگاه شده باشد  ياز فاز بازدم سپر هيثان یليم 200 کهيداده شود در صورت صيتشخ

 .ميشودمد آپنه 

 :از عبارتند مد اين در يمقابل تنظ پارامترهاي

 تعريف پارامتر

2O يمارانتقال به ب براي اکسيژن درصد 

highP  فشارPEEP سطح باال 

lowP  فشارPEEP سطح پايين 

highT مدت زمان قرارگيري در فشار سطح باال 

lowT  زمان قرار گيري در فشار سطح پايينمدت 

lowAuto T  بازدم( ميماندتعيين کننده مدت زمانی که دستگاه در سطح پايين فشار( 

Trigger )روش تشخيص تالش تنفسی بيمار )فلو يا فشار 

F Trig/ P Trig فشار يابرحسب فلو  يمارب تنفسی تالش تشخيص آستانه 

% Esens 
 اين به يدنکه با رس یکمک يدم در تنفس ها فلوي بيشينهاز  درصدي

 ميکند آغاز را بازدم ونتيالتور مقدار،

Rise Time شده  تنظيم مقدار به فشار رسيدن سرعت 
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 Apnea Backup 

 در هدستگا ،نشود داده بيمار به تنفسی ،(Tapnea) معين زمانی مدت در دليل هربه  چنانچه

 . گيردیم قرار پشتيبانمد  يرو بر ، Apnea Backupبودن فعال صورت

 يبانبعنوان مد پشت PCV تنفسی مد. دارد وجود APRV  PS, VSو  هايمدقابليت براي  اين

غيرفعال  هامديک از اين  را در هر Apnea Backupمی توان  البتهدر نظر گرفته شده است، 

 .کرد

کاربر  يبرا Pcontrolو  Ti، Rate پارامترهاي تنظيم امکان( PCV) پشتيبان مد تنظيمات در

توجه داشته باشيد که پارامترهاي  .ميشود گرفته موجود تنظيمات از پارامترها يهو بق استفراهم 

Pcontrol, PEEP  وPsupport .در مد پشتيبان يکديگر را محدود ميکنند 

 نکته

 درنظر گرفته ميشود. PEEPمعادل  Plowفعال شود، پارامتر  APRVاگر مد پشتيبان از مد 

 ینفست يمارشود و ب يآپنه سپر يدر نظر گرفته شده برا زمان ومد آپنه فعال باشد  چنانچه

و  گرددیم روشن آپنه آالرم و يابدمی ييرتغ يباندستگاه به مد پشت عملکردي مدنداشته باشد، 

 سابق کرديعمل مد در دستگاه اما شده روشن آپنه آالرم تنها باشد غيرفعال آپنه مد يکهدر صورت

 وييچس نهبه محض روشن کردن آپنه دستگاه به مد آپ شرايط اين حفظ صورت در) ماندمی باقی

 (.کندمی

 :آپنه از خروج شرايط

 .داشته باشد پياپی( دستگاه شدن يگموفق )منجر به تر تنفسی تالش دو بيمار چنانچه -

 راخي تنفس 10 در( دستگاه شدن يگموفق )منجر به تر تنفسی تالش چهار بيمار چنانچه -

 .باشد داشته
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فعال  PS عملکردي مد حاليکه در مثال عنوان)به  نمايد يضرا تعو تنفسی مد کاربر چنانچه -

 آپنه حالت از دستگاه يد،را انتخاب نما PSاز  يرغ مدي کاربر چنانچه دهد، رخ آپنه باشدیم

 (.گرددمی خارج

 .آپنه مد کردن فعال غير -

 :ذکر قابل موارد ساير

در مد آپنه قابل اجرا  manualو تنفس  Ins-Hold، Exp-Hold یتنفس مانورهاي -

 .يباشندم

 .گرددیسبب خروج از مد آپنه نم manual تنفسی مانور -

 شرايط و باشد داشته قرار APRVيا   PS،VS یتنفس ياز مدها يکیدستگاه در  چنانچه -

. چنانچه مد گردديآپنه م عملکردي مد از خروج سبب يگرد مد انتخاب گردد، فراهم آپنه

آالرم  ننمايد، تريگ را دستگاه ،بيمار زمانيکه تا باشد، VSيا  PSجديد يکی از مدهاي 

 مربوط به آپنه کماکان فعال خواهد ماند. 

 Apnea Backupدر پنجره مربوط به  هامد اين از يکهر  درمربوط  تنظيمات است ذکر به الزم

 .يپذيردصورت م

نمايش  قرمزيم، به جاي مد نمايشی، مد پشتيبان موجود با رنگ تزمانی که در مد آپنه هس در

 .ميشودداده 

 نکته

 يباال حد از کمتر آب سانتمتر 5 از يیهوا ريمس فشار چنانچه یحجم يها مد در -

 يباال حد از فشار کهيصورت در نيهمچن .شوديم باز یبازدم ريش رود، باالتر فشار، آالرم

 .گردديم آغاز بازدم و افتهي خاتمه دم زمان مدت باشد، رفته فراتر فشار آالرم
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 4+  تنظيمی فشار" از ستميس فشار کهيصورت در در حين دم، يفشار يمدها در -

 کهيدر صورت ی. ولباز ميشود حفظ فشاربراي  یبازدم ريش رود، فراتر "آب متريسانت

 آغاز ازدمب و افتهي خاتمه دم زمان مدت باشد، رفته فراترآالرم فشار  يفشار از حد باال

 .گردديم

 شود باعث است ممکن فشار حفظ جهت به یبازدم ريش شدن باز ،یحجم يها مد در -

 منتقل نگردد. ماريکاربر به ب یميتنظ حجم که

 

 پارامترها یميتنظ يها تيمحدود 2-8

 ینفست ياز پارامترها یمختلف، برخ یتنفس يدستگاه در مدها Setting يپارامترها ميدرتنظ

 ز:اد. اين محدوديت ها به چند دسته تقسيم ميشوند که عبارتند کننيرا محدود م گريکدي

 Vti, Flow, Rate يپارامترها یوابستگ -

 Rate, Ti يپارامترها یوابستگ -

حد و  PEEP, Ppeak, Psupport, Phigh, Plow يپارامترها یوابستگ -

 که در جدول زير آورده شده است. (HPresAlarm)باالي آالرم فشار 

یتنفس مد ارتباط پارامترها  

PEEP + Pcontrol ≤ 80 
PCV& P-SIMV, Apnea Backup  

PEEP + Psupport ≤ 60 
P-SIMV, PRVC-SIMV, V-SIMV & PS 

PEEP + 10 ≤ HPresAlarm 
VS , PRVC-CMV, PRVC-SIMV 

PEEP + 7 ≤ HPresAlarm 
VCV, PCV, V-SIMV, P-SIMV, PS 

PEEP + Pcontrol + 5 ≤ HPresAlarm 
PCV & P-SIMV 

PEEP + Psupport + 5 ≤ HPresAlarm 
P-SIMV, PRVC-SIMV, V-SIMV & PS  
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یتنفس مد ارتباط پارامترها  

Plow + 7 ≤ HPresAlarm 
APRV 

Plow + 3 ≤ Phigh APRV 

PHigh + 5 ≤ HPresAlarm 
APRV 

 

 هشدار

 
ترهاي توجه داشته باشيد که هنگام تغيير مدهاي تنفسی، ممکن است برحسب شرايط موجود، پارام

 تنظيمی بريده )محدود( شوند. 
 

 (Leak Compensation) ینشت يجبرانساز 3-8

ن فلو را جبرا ینشت ريمقاد کنديفعال گردد دستگاه تالش م Leak compensation کهيهنگام

فزايش از طريق ا حجم شيافزا ،در مدهاي حجمی دم زمان شيافزا از يريجلوگ منظور به. دينما

 يلوثابت به ف يدر قالب فلو یحجم محاسبه شده نشتبر اين اساس، . رديميگفلوي دمی صورت 

 دهافزو دارقمبه حجم مورد نظر کاربر برسد.  ماريبه ب افتهيتا حجم انتقال  شودياضافه م یميتنظ

 .گردديم محدود ريز جدول اساس بر یميتنظ حجم به شده

 قابليت جبرانسازي نشتی در تمامی مدهاي تنفسی قابل انتخاب ميباشد.

NIV Invasive  

80% 40% pediatric 

90% 50% adult 

 آن شده محدود ريمقاد و شده محدود ريز جدول مطابق ینشت فلو شده محاسبه مقدار نيشتريب

 .گردديم اعمال ینشت حجم محاسبه در
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NIV Invasive  

30 l/min 15 l/min pediatric 

50 l/min 20 l/min adult 

 

 سبب محدود شدن توانندیم یخاص طيشرا در فوق شرط دو از کي هر که است ذکر به الزم

  گردند. یحجم افزوده شده به حجم دم

 زا شدهمحاسبه  یِنشت مقدار VTi پارامتر و  یدم حجم و یدم فلو يموجها شکل محاسبه در

 ماريب به افتهي انتقال یواقع يفلو مقدار کاربر تا شودیم داده نشان و شده کاسته یميترس ريمقاد

 .دينما مشاهده را

 نيا جمله از. شوند ینم يساز جبران نديآ یم بدست یبازدم يفلو اساس بر که يیپارامترها

ور سنس ريکه مقاد يی. عالوه بر آن پارامترهاباشنديم Vte, PFe, MV, MV spont پارامترها

 دچار خطا یدر حضور نشت زين گردديدر آنها استفاده م ميمستق ريبصورت غ یبازدم يفلو

  .(RCe ري)نظ گردنديم

بر می ار تنظيمی توسط کارفش يجبرانساز به شتريب يفلو اعمال با، دستگاه در مدهاي فشاري

 مطرح یحجم يمدها در آنچه رينظ  یتنفس يفلو و حجم و پارامترها يها یمنحنو  پردازد

 .گردنديم اصالح ديگرد

 

 نکته

بودن  رفعاليغ ايآن( و  ی)و روشن شدن آالرم خراب یبازدم يصورت خراب بودن سنسور فلو در

 کهي. اما در صورتستين راهمف Leak compensation يامکان فعال ساز یبازدم يسنسور فلو

 ريکاربر آن را غ ايسنسور مختل شود و  ملکردع Leak compensationاستفاده از  نيدر ح

 اتيعمل طيشرا نيا در هرچند گرددينم فعال ريغ Leak compensationدکمه  د،يفعال نما
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 شدن برطرف با. شود یم گرفته نظر در صفر برابر ینشت يفلو و باشد ینم ريامکانپذ يجبرانساز

 .شود یم گرفته سر از يجبرانساز عملکرد شرايط فوق

 

 هشدار

 
 درصورت فعال بودن جبران سازي نشتی و يا جبران سازي کامپليانس در مدهاي حجمی، ممکن

 با فلوي تنظيمی مغاير باشد.  توسط دستگاه است مقدار فلوي اعمالی
 

4-8 Non-Invasive Ventilation (NIV) 

با فعال  باشد. یقابل اجرا م P-SIMو  PS هاياست که در مد یتيقابل NIV نايرسپ التوريونت در

اساس  کهيياز آنجاداخل پرانتز جلوي مد فعال نمايش داده ميشود.  NIVکلمه  ،NIVکردن 

NIV ياز فعالساز شياستوار است الزم است پ ینشت يبر جبرانساز NIV، تيقابل Leak 

Compensation بودن  رفعاليدر صورت غ نيبوده باشد. بنابرا فعالLeak Compensation 

فعال است کاربر  NIV که یدر تمام مدت نينخواهد بود، همچن NIV يقادر به فعالساز کاربر

 .بود نخواهد Leak Compensation يفعالساز ريقادر به غ

در مد  NIVفعال شود،  Apnea backupفعال بوده و مد  PSدر مد  NIVدرصورتيکه قابليت 

 آپنه همچنان فعال خواهد ماند.

 

 نکته

حتما از  NIV يفعالساز نيدر ح گردديم هيتوص ،NIV حيعملکرد صح منظور به -

 .استفاده گردد يیفلو گريتر
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 ايآن( و  ی)و روشن شدن آالرم خراب یبازدم يصورت خراب بودن سنسور فلو در -

. اما در ستيفراهم ن NIV يامکان فعال ساز یبازدم يبودن سنسور فلو رفعاليغ

 ريکاربر آن را غ ايعملکرد سنسور مختل شود و  NIVاستفاده از  نيدر ح کهيصورت

 یشتمانور جبران ن طيشرا نيهرچند در ا گردديفعال نم ريغ NIVدکمه  د،يفعال نما

 شود. یاز سر گرفته م NIVباشد. با برطرف شدن مشکل عملکرد  ینم ريامکانپذ

و  VTe يآالرم ها نييگردد محدوده پا ازيممکن است ن ،NIVفعال بودن  صورت در -

MV گردند. رفعاليغتوسط کاربر  ازيدر صورت ن ايو  افتهي رييتغ 

 يالسازکاربر هنگام فع شوديم هيتوص مار،يب هيبه ر ادياز انتقال حجم ز يريجلوگ منظور به

Leak Compensation  وNIV دينما ميآالرم فشار را با دقت تنظ يحد باال. 

 یتپس از رفع نش سيکل هاي ابتدايیقطع شود، ممکن است در  یبصورت آن ینشت کهيصورت در

 منتقل گردد.  هيبه ر ياديحجم ز

 (Monitoring) يرياندازه گ پارامترهاي 5-8

 ادهد نشان يش،صفحه نما باالي در دهی، تنفسشده پارامترها، در طول  گيري اندازه مقادير

 عمل رزي يببه ترت ندارد، قرارصفحه  يشده که رو گيري اندازه پارامتر يشنما براي. ميشود

 :کنيد

آن  ايج به موردنظر پارامتر ميخواهيد که يشدر حال نما يرياندازه گ ياز پارامترها يکی .1

 .يدکن Touchداده شود را  يشنما

به همراه مقادير اندازه گيري را  يرياندازه گ يکه نام تمام پارامترها يشودباز م اي صفحه .2

 .کنيد انتخاب را خود موردنظر پارامتر صفحه اين از. يدهدنشان مشده آنها 

پس از شروع تنفس و  هيثان 30 تا يرهای زپارامتر  .3

  :شودينم داده شينما یتنفس کليس 3گذشت 

2O ,Rate Sp ,Rate ,Leak ,Spont MV ,te V MV, 
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 آورده زير جدول در ميدهد يشکرده و نما يرياندازه گ Respina P1 يالتورکه ونت پارامترهايی

 :است شده

 گيري اندازه واحد تعريف پارامتر

peakP  

 و محاسبه تنفس هر در پارامتر ايندم.  طی در ماکزيمم فشار

 .ميشودبروز 
O2cmH 

PEEP 
 هر در پارامتر اينبازدم.  يدر انتها يیهوا هاي راه فشار

 .شودمی و بروز محاسبه تنفس
O2cmH 

meanP  
 هر در پارامتر اين. تنفسی سيکل يک طی در متوسط فشار

 .شودمی و بروز محاسبه تنفس
O2cmH 

endInspP 
 ستنف هر در پارامتر اين. دم انتهاي در هوايی هاي راه فشار

 .شودمیو بروز   محاسبه
O2cmH 

te V 

 تنفس هر در پارامتر اين. خارج شده در هر بازدم هواي حجم

 .شودمیو بروز  محاسبه
ml 

tiV  
 تنفس هر در پارامتر اين. دم هر در يماربه ب تحويلی حجم

 .شودمیو بروز  محاسبه
ml 

MV 

و  ياجبار هاي تنفس شامل دقيقه هر در يمارب بازدمی حجم

 هر با تنفس محاسبه شده اما 8در  پارامتر اين. يارياخت

 .شودمیبروز  تنفس
ml 

Spont MV 

 اين. يقهدر هر دق يارياخت هاي تنفس در يمارب بازدمی حجم

 .ميشودبروز  تنفس هر با تنفس محاسبه شده اما 8در  پارامتر
ml 

Leak 
 هر تنفس محاسبه شده اما با 5در  پارامتر اين. نشتی ميزان

 .ميشود روز به تنفس
% 
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 گيري اندازه واحد تعريف پارامتر

PF 
و  محاسبه تنفس هر در پارامتر ايندم.  طی در ماکزيمم فلو

 .شودمیبروز 
l/min 

ePF  
 محاسبه تنفس هر در پارامتر اينبازدم.  طی در ماکزيمم فلو

 .ميشودو بروز 
l/min 

Rate 

. ياريو اخت ياجبار هاي تنفس شامل دقيقه در تنفس تعداد

بروز  تنفس هر با تنفس محاسبه شده اما 8در  پارامتر اين

 .ميشود
b/min 

Rate Sp. 
 تنفس 8در  پارامتر اين. يقهدر دق يارياخت هاي تنفس تعداد

 .شودمیبروز  تنفس هر با محاسبه شده اما
b/min 

Ti ميشودو بروز  محاسبه تنفس هر در پارامتر اين. دم زمان. Sec 

Te ميشودو بروز  محاسبه تنفس هر در پارامتر اين. بازدم زمان. Sec 

I:E 
 و محاسبه تنفس هر در پارامتر اين. بازدم به دم زمان نسبت

 .ميشودبروز 
-- 

H:L 

 PEEPسطح باال به  PEEPنسبت زمان قرار داشتن در 

 تنفس هر در پارامتر اين. APRV سطح پايين در مد

 .ميشودو بروز  محاسبه
-- 

Ti/Ttot 
 هر در پارامتر اين. تنفسی چرخه کل زمان به دم زمان نسبت

 .ميشودو بروز  محاسبه تنفس
% 

stat C 

 يهر استاتيک ظرفيت

 فضاي و ريه شدن گسترده يتقابل معناي به ريه ظرفيت

 ريه که است معنا اين به ريه ظرفيت افزايش. باشدمی ينهس
O2ml/cmH 
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 گيري اندازه واحد تعريف پارامتر

مقاومت  معناي به آن کاهش و گرددمی پر هوا با ترساده

 . باشدمی هوا از شدن باد و شدن منبسط برابر در ريه تريشب

وجود  اجباري تنفس اينکه يلبه دل VSو  PS مدهاي در

 Ins يکهموارد استثناي به. )گرددیمحاسبه نم Cstatندارد 

Hold  گردد فعال يهثان يلیم 200حداقل به مدت.) 

بيمار تالش تنفسی در سيکل اندازه گيري  اگر -

انجام دهد، مقدار اين  Pauseبخصوص مدت زمان 

 پارامتر همراه با خطا خواهد بود.

 پارامتر اين محاسبه در فلو و فشار سنسور در خطا -

 .است گذار تاثير

تواند سبب گزارش  می يستمدر س نشتی بروز -

 .گردد متغير ينا ينا معتبر برا يمقدار

باشد و چنانچه مدت زمان  یاز دم م یبخش Ins. Hold مانور

-یمحاسبه م Cstatفراتر رود  يهثان يلیم 200اعمال آن از 

 يو چه در تنفس ها یکمک هاي تنفس در چه) گردد

 .ميشودو بروز  محاسبه تنفس هر در پارامتر اين(. ياجبار

dyn C 

 ريه ديناميک ظرفيت

 ندکمی گيرياندازه را ريه بافت ظرفيت تنها نه پارامتر اين

 ناي يمحاسبه در نيز را هوايی مسير هايمقاومت تاثير بلکه

 هاي تنفس تمام در پارامتر اين. مينمايد لحاظ پارامتر

 .ميگردد محاسبه کمکی، و اجباري

 ظرفيت مقدار شدن نامعتبر سبب تواندمی نشتی وجود

 .گردد ديناميک

 .ميشودو بروز  محاسبه تنفس هر در پارامتر اين

O2ml/cmH 

inspR 

 دم یدر ط هوايی مسير مقاومت

 باشد. یدم م یدر ط هوايی مسير مقاومت دهنده نشان
O/l/Sec2cmH 
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 گيري اندازه واحد تعريف پارامتر

 بر زير شرط سه هر که گرددیمحاسبه م هنگامی پارامتر اين

 :باشند قرار

 حجمی مد در -

 مربعی موج شکل -

- Pause>=200 ms 
در صورت اعمال  حتی نباشند برقرار فوق شرايط چنانچه

 .يگرددمحاسبه نم Rinspپارامتر  يزن InspHoldمانور 

-اندازه مقدار در خطا سبب تواندمی يستمدر س نشتی وجود

 .گردد پارامتر ينشده ا گيري

 .ميشودو بروز  محاسبه تنفس هر در پارامتر اين

expR 

 بازدم طی در هوايی مسير مقاومت

 :شدبا برقرار زير شرط  دو است الزم پارامتر اين محاسبه براي

 حجمی مد -

- Pause>=200 ms 
شرايط فوق برقرار نباشند حتی در صورت اعمال  چنانچه

 وجود. گرددمحاسبه نمی Rexpنيز پارامتر  InspHoldمانور 

 گيرياندازه مقدار در خطا سبب تواندمی سيستم در نشتی

 .گردد پارامتر اين شده

 .ميشودو بروز  محاسبه تنفس هر در پارامتر اين

O/l/Sec2cmH 

Auto 

PEEP 

PEEP  خودکار 

 علل. باشدیم یناکاف یزمان بازدم Auto PEEP ايجاد علت

 تهويه باال، تنفس تعداد: شاملAuto PEEP  ايجاد ديگر

 نسبت با يهو تهو يیهوا يباال، انسداد راه ها اي دقيقه

 شدن کوتاه با. ميباشد( Inverse I:E) بازدم به دم معکوس

 حجم به آن حجم رسيدن و هاريه کامل تخليه از بازدم زمان

 .شودیم جلوگيري در زمان استراحت طبيعی

 .ميشودو بروز  محاسبه تنفس هر در پارامتر اين

O2cmH 
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 گيري اندازه واحد تعريف پارامتر

plateauP  

 مسير در فلو دندم و در اثر قطع ش يکه در انتها فشاري

و بروز  محاسبه تنفس هر در پارامتر اين. ميگردد يجادا هوايی

 .ميشود

 %Pauseبه واسطه تنظيم پارامتر  Pauseدرصورتيکه زمان 

 ثانيه باشد، اين پارامتر اندازه گيري نميشود. 0.1کمتر از 

O2cmH 

RSBI 
و  PSدر مدهاي  پارامتر اينتنفس سطحی و سريع.  شاخص

VS ،ميشودشده اما با هر تنفس بروز  محاسبه تنفس 8 در. 
b/min/l 

2O 

 اکسيژن درصد

ده ثانيه بروز شده و مقدار نشان دا 3اين پارامتر حدودا هر 

 ثانيه گذشته است. 12بيانگر شده 

% 

P0.1 

 هوايی مسير انسداد فشار

 يمارب يجداساز براي مناسب زمان تشخيص در پارامتر اين از

 منفی فشار از است عبارت و گرددمی استفاده دستگاه از

دم در  ابتدايی يهثان ميلی 100 در بيمار توسط شده يجادا

 .انسداد يطشرا

 .است شده تعريف مانور يک پارامتر اين گيري اندازه براي

O2cmH 

NIF 

 یدم منفی فشار

 شده يجادا منفی فشار يشترينعبارت است از ب NIF پارامتر

 نشان حقيقت در پارامتر اينانسداد.  شرايط در بيمار توسط

و بخصوص  یعضالت دم انقباضی ظرفيت ماکزيمم دهنده

 رمانو يک پارامتر اين گيري اندازه براي. باشدمی يافراگمد

 .است شده تعريف

O2cmH 

P0.1/NIF مقدار  نسبتP0.1  بهNIF -- 
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 گيري اندازه واحد تعريف پارامتر

WOBimp 

 تا يردپذ می صورت يمارکه توسط ب کاري از است عبارت

 در پارامتر ينا Respina P1دستگاه  در .گردد تريگ دستگاه

که  APRVبه جز مد  اجباري يا یکمک هاي تنفس تمام

 چنانچه و گرددمی محاسبه اند شده تريگ يمارتوسط ب

 را دستگاه بيمار آنکه بدون بدهد يماربه ب تنفسی دستگاه

 صفر برابر پارامتر اين شده محاسبه مقدار باشد، کرده تريگ

و بروز  محاسبه تنفس هر در پارامتر اين .شودمی داده نمايش

 .ميشود

J/L 

RCe 

 بازدم زمانی ثابت

 ازهب در و دهدمی نشان را ريه يهتخل زمانی ثابت پارامتر، اين

 گيري اندازه بازدم آغاز از يهثان يلیم 500تا  100 زمانی

 .ميشودو بروز  محاسبه تنفس هر در پارامتر اين .يشودم

Sec 

 

 نکته

 ند.ميباش BTPS واحدهاي در هاLoopها و  یشده و نيز منحن گيري اندازه حجم و فلو مقادير

 

 یتنفس يها منحنی 6-8

 يبها به ترت منحنی اين. ميشوند داده يشدر قسمت وسط صفحه، نما یتنفس يها منحنی

 :از عبارتند پايين به باال از نمايش

Pressure-time, Flow-time, Volume-time 
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 داده شينما سبزو در بازدم به رنگ  قرمزدر دم به رنگ  ياجبار يها، تنفس ها منحنی اين در

 يشمان سبزتنفس ها به رنگ  ينو بازدم ا زردبه رنگ  يارياخت هاي تنفس دم ين. همچنميشود

 .ميشود داده

 يشرا در قسمت راست صفحه نما یتنفس Loopدو  نمايش يتقابل Respina P1 ونتيالتور

 ها عبارتند از: Loop اين. دارد

Flow-Volume, Pressure-Volume 

 تغيير Scale یتنفس يها یمنحن 

 ندميتوا هم کاربر که است کرده يفتعر Scaleفرض چند  يشبصورت پ یهر منحن براي دستگاه

 انتخاب ی،تنفس يها یمنحن يمحورها يکردن رو Touchبا  دستی، بصورت را آنها از هريک

 کند.

 :اند شده آورده يرمختلف در ز يپارامترها براي ها محدوده اين

Time: (0, 12) (0, 30) (0, 120) 

Pressure: (-5, 30) (-10, 50) (-20, 80) (-60, 150) 

Flow: (-20, 15) (-80, 40) (-100, 80) (-200, 200) 

Volume: (0, 50) (0, 200) (0, 900) (0, 1200)  

Scale (12 ,0) ،يشفرضپزمان بصورت -مان و فلوز-مان، حجمز-فشار یزمان در هر سه منحن 

 باال در هک شده يفتعر ياز محدوده ها يکیداده و  تغيير را محدوده اين ميتواند کاربر. يباشدم

 تغيير ينها، ا یاز منحن يکی زمانی محدوده تغيير با. کند انتخاب را است شده اشاره آنها به

 .ميشود اعمال نيز يگرد منحنی دو در بالفاصله
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 نحوي هب است ممکن فشار و حجم فلو، ميشود، يجادمد فعال ا يکه در پارامترها تغييري هر با

 مربوطه خارج شوند. یمنحن یکنون Scaleکنند که از محدوده  ييرتغ

 .يشودمربوطه هم اعمال م Loopشده در  ايجاد ييرها، تغ منحنی از يکهر Scale تغيير با

فراتر رود، منحنی بصورت نقطه چين  پنجره نمايشدرصورتی که مقدار عددي منحنی، از 

 نمايش داده ميشود.

 Freeze يشکردن صفحه نما 

اين شده و  Freeze هر سه منحنی تنفسی بصورت همزمان ،Freezeکلمه کردن  Touch با

منحنی هاي ، Unfreezeکلمه کردن  Touchبا تغيير وضعيت ميدهد.  Unfreezeکلمه به 

 يها یشدن منحن Freeze توجه داشته باشيد که با. دنيشوخارج م Freezeاز حالت تنفسی 

 .يشوندمن Freeze ها Loop ی،تنفس
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 دستگاه فنی مشخصات 9

Technical Specification 

Ventilation 

Modes 

Assisted Control Mandatory Ventilation  A/C 
Synchronized Intermittent Mandatory 

Ventilation  
SIMV 

Spontaneous Ventilation  SPONT 

Breath Types 

Volume–controlled breaths  
VCV, V–SIMV (With Dual 

control in the breath) 

Pressure–controlled breaths  PCV, P–SIMV, PS 

Volume Targeted Pressure–controlled 

breaths (Pressure Regulated Volume 

Control) & (Volume Support) 

PRVC–CMV, PRVC–

SIMV, VS 

Dual level PEEP breaths APRV (With Auto Tlow) 

Patient Type 
Patient Height  42 – 250 cm 

IBW  (Ideal Body Weight ) 5 – 200 Kg 

Gender  Male, Female 

VBS (Ventilator 

Breathing 

System) 

Compliance 0.5 – 5 ml/cmH2O 

Inspiratory Resistance 0 – 2.5 cmH2O.s/l 

Expiratory Resistance 0 – 2.5 cmH2O.s/l 

Apnea Backup Settings 
On (Rate, Pcontrol, Ti);  

OFF 

Breath triggering 
Pressure triggering  (-2) – (-20) cmH2O 

Flow triggering  2 – 20 l/min 

Additional 

Setting 

Respiratory Rate   

Accuracy: ±1 b/min or 4% wig 
2– 120 b/min 

Respiratory Rate for apnea mode 

Accuracy:±1 b/min or 4% wig 
5 – 120 b/min 

Tidal Volume   

Accuracy: 

For 50–2000 ml: ± (4 ml + 15% Actual 

reading) 

For 20–49 ml: ± (7 ml + 15% Actual 

reading) 

20 – 2000 ml 

(Compliance & BTPS 

compensated) 
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PEEP / CPAP 

Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4% 

Actual reading)  wig 

0 – 40 cmH2O 

Pcontrol 

Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4% 

Actual reading)  wig 

 

2 – 80 cmH2O 

Psupport  

Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4% 

Actual reading)  wig 

0 – 60cmH2O 

Peak Flow 

Accuracy: ±12% or ±(3 l/min +4% 

Actual reading) wig 

 

 (Mandatory)    : 3– 120 

l/min 

(Spontaneous  )    : 1 – 

250l/min 

 

Leak Comp  On or Off 

Flow Pattern Square, Decel. 

NIV 

Non- Invasive Ventilation 

On or Off; 

Available in P-SIMV and PS 

and apnea modes. 

I–Time (Ti)  

Accuracy: ± 0.02 sec 
0.2 – 5.0 sec 

Pause (insp plateau)  

Accuracy:  ±0.02 sec 
0 - 75% of Inspiratory time 

Rise time Fast, Med, Slow 

Exhalation sensitivity 

Accuracy: ±12% or ±(3 l/min +4% 

Actual reading) wig 

10 – 80 % of peak flow 

Oxygen (FiO2) 

Accuracy (Delivery): ± (3 %) full scale  
21 – 100 % 

Phigh 

Accuracy:±12% or ±(2cmH2O +4% 

Actual reading) wig 

5 – 40 cmH2O 

Plow 

Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4% 

Actual reading)  wig 

0 – 37 cmH2O 
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Thigh  

 Accuracy:  ±0.02 sec 
1.0 to 29.8 sec 

Tlow 

Accuracy:  ±0.02 sec 
0.2 to 2.0 sec 

Nebulizer 

Accuracy:  ±10 s 

On or Off; 

User selected duration (1– 

480 minutes) 

Humidification Type None, HME, Humidifier 

Compliance Compensation On or Off 

Graph Setting 

Waveforms: pressure, flow, 

volume 

Loops: P/V, F/V 

Trend Data  all parameters, 72 hours 

Trend Resolution 6 seconds 

Displayed Measurements  6 parameters 

Audio Settings Audio Level 

Monitored / 

Displayed Patient 

Values 

 

Pressure Values 

Ppeak (peak pressure during a breath)  

Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4% 

Actual reading)  wig 

0 – 120 cmH2O 

PEEP (pressure at end exhalation)  

Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4% 

Actual reading)  wig 

0 – 120 cmH2O 

Pmean (averaged mean pressure)  

Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4% 

Actual reading)  wig 

0 – 120 cmH2O 

PendInsp 

Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4% 

Actual reading)  wig 

0 – 120 cmH2O 

Volume / Flow Values 

Vte (expiratory tidal volume)  

Accuracy: 

For 50- 2000 ml: ±(4 ml + 15% Actual 

reading) 

For 20- 49 ml: ±(7 ml + 15% Actual 

reading)  

0 – 3000 ml 
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Vti 

Accuracy: 

For 50- 2000 ml: ±(4 ml + 15% Actual 

reading) 

For 20- 49 ml: ±(7 ml + 15% Actual 

reading)  

0 – 3000 ml 

MV (exhaled minute volume)  

Accuracy: ±15 % or ±(0.3 L/min)  wig 
0 – 99 l/min 

MV Spont (spontaneous exhaled minute 

volume) Accuracy: ±15 % or ±(0.3 

L/min)  wig  

0 – 99 l/min 

Leak  

Accuracy: ±12 %  or ±(3% + 4% Actual 

reading)  wig  

0 – 100% 

PF (peak inspiratory flow)  

Accuracy: ±12% or ±(3 l/min +4% 

Actual reading) wig 

0 – 250 l/min 

PFe (peak expiratory flow)  

Accuracy: ±12% or ±(3 l/min +4% 

Actual reading) wig 

0 – 160  l/min 

Time Values 

Rate (measured mandatory and 

spontaneous breaths per minute)  

Accuracy: ±1 b/min or 4% wig  

0 – 150 b/min 

Rate Sp. 

Accuracy: ±1 b/min or 4% wig 
0 – 150 b/min 

Inspiration Time (Ti) 

Accuracy: ± 0.2 sec 
0.1 – 99.9 sec 

Expiratory Time (Te) 

Accuracy: ± 0.2 sec  
0.1 – 99.9 sec 

I:E, calculated only 1: 99 – 99:1 

H:L 1:599 – 299:1 

Ti/Ttot 

Accuracy: ±5% or ±1   wig 
1 – 99.9 % 

Respiratory Mechanics 

Cstat  

(static compliance, lung stiffness) 

Accuracy: ±10% or ±4 ml/cmH2O wig 

0 – 250 ml/cmH2O 
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Cdyn 

(Dynamic compliance) 
0 – 250 ml/cmH2O 

Rinsp  

(Resistance of airways and tubes) 
0 – 1000 cmH2O/l/sec 

Rexp 

(Expiratory resistance)  
0 – 1000 cmH2O/l/sec 

Auto PEEP (Actual PEEP – set PEEP)  

Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4% 

Actual reading)  wig 

0 – 120 cmH2O 

Pplateau   

Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4% 

Actual reading)  wig 

0 – 120 cmH2O 

RSBI 

(Measured breathing rate divided by 

Insp tidal volume) (RR/Vt = RSBI)  

Accuracy: ±10% or ±40 b/min/l   wig  

0 – 3000 b/min/l 

O2 

Accuracy (Delivery): ±3 % 

Response time < 30 s 

15 – 100 % 

P0.1 

(The maximal slope of the airway 

pressure drop during the first 100 ms 

when the airway is occluded.) 

Accuracy: ± (2 cmH20 + 4%) 

-30 – 0 cmH2O 

NIF 

(The maximum negative pressure 

generated during inspiration against an 

occluded airway) 

Accuracy: ± (2 cmH20 + 4%) 

-60 – 0 cmH2O 

P0.1/NIF 0 – 100 % 

WOBimp 

(Work of breathing) 

Accuracy: ± 10% Actual reading 

0 – 20 j/l 

RCe 

(Expiratory time constant) 
0 – 99.9 sec 

Real Time Curves 
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Pressure-Time , Flow-Time , Volume-

Time 

Pressure over time, Flow 

over time, Volume over time 

P–V Loop, F–V Loop 
Pressure–volume loop, 

Flow–volume loop 

Performing 

Procedures 

Inspiration-Hold 

Pause the ventilator at end 

inspiration 

Maximum allowable 

duration shall be 20 sec 

Expiration-Hold 

Pause the ventilator in 

expiration 

Maximum allowable 

duration shall be 20 sec 

Manual Breathing 

Delivery a mandatory breath 

during the next expiratory 

breath in all mode 

P0.1 

The maximal slope of the 

airway pressure drop during 

the first 100 ms while the 

airway is occluded. 

NIF 

The maximum negative 

pressure generated during 

inspiration against an 

occluded airway 

Suction 

This function allows breaths 

to be delivered with a 100% 

O2 concentration, before and 

after a tracheal suction 

maneuver. 

Suction support 

disconnection time: 20 – 120 

s; Resolution: 10 

O2 100% 
Delivers O2 100% for 2 

minutes 

Standby 
Places ventilator in standby 

mode 
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Nebulizer 

During the nebulization 

time, the nebulizer valve 

opens synchronous to 

inspiration to provide 

pressure for an external 

medication nebulizer 

Advanced 

Features 

Dual control in the breath 

Switching from Volume to 

Pressure control (and vice 

versa) during the inspiratory 

phase of each breath cycle 

(In square flow pattern). 

Available in VCV and V-

SIMV modes. 

Auto Tlow 

Automatically determination 

of Tlow to terminate 

expiration at an adjustable 

percentage of peak 

expiratory flow. 

Available in APRV mode. 

Active Exhalation valve (Pressure relief 

during inhalation) 
Available in all modes 

Configuration 

Setting 

Nebulizer 

Duration: 1-480 min, 
Resolution:1 

Accuracy:  ±10 s 

Humidification Type None, HME, Humidifier 

Compliance Comp On or Off; 

Power and Gas 

Supply 

AC input  
100 to 240 VAC (47 – 63 

Hz) 

Battery Backup  (with fully charged 

batteries)  
Up to 1 hour  

High pressure air inlet supply 

Clean oil-free and medical 

grade 

2.4 – 6.0 bar, full 

performance 

1.0 – 2.4 bar, degraded 

performance 

0.0 – 0.8 bar, alarm situation 
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High pressure oxygen inlet supply  

Clean dry and oil–free 

medical grade oxygen 

2.4 – 6.0 bar, full 

performance 

1.0 – 2.4 bar, degraded 

performance 

0.0 – 0.8 bar, alarm situation 

Battery 

specification 

Type 
Two separate Li- Ion 

bateries 

Voltage , Energy 11.1V, Totally> 48 Wh 

Alarm System 

Auditory alarm Internal speakers 

Visual alarm In the TFT display 

Indicator LED 

Types 
Technical, Physiological, 

Messages 

Priorities High, Medium, Low 

Environmental 

Data 

Operating temperature 

Battery operation: 5 – 40 °C  

Mains operation, battery full 

charged: 5 – 35 °C 

Mains operation, battery 

charging: 5 – 30 °C 

Storage and transport temperature  (-10) – 60 °C 

Operating Humidity  15% – 95% non condensing 

Storage and transport Humidity  5% – 95% non condensing 

Operating altitude 
11,000 ft (3,500 m) above 

sea level 

Physical Data 

Width x depth x height (Main case)  45 x 35 x 29 cm 

Weight ≈11 Kg 

Noise Level   TBD 

Display TFT Size 
12.1” wide, with Touch 

screen 

Pressure Safety 
Maximum limited pressure  110 cmH2O 

Maximum operating pressure  80 cmH2O 
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Compliance and 

Approvals 

Classifications  

Class I, Type B, internally 

powered, drip–proof 

equipment for continuous 

operation 

EMC related group and 

classification: I-B 

Meets International Standards 

EN 60601-1: 2006 

EN 60601-1-2: 2015 

EN 60601-1-8: 2007/ AC: 

2010 

ISO 80601-2-12: 2011 
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EMC Declaration for Ventilator Respina P1 

Guidance and manufacturer's declaration – Ventilator Respina P1 emissions 

The Ventilator Respina P1 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. 

The customer or the user of the Ventilator Respina P1, should assure that it is used in such an 

environment. 

Emissions test Compliance Electromagnetic environment - guidance 

RF emissions 

CISPR 11 
Group 1 

The Ventilator Respina P1 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. 

RF emissions 

CISPR 11 
Class B The Ventilator Respina P1 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. 

Harmonic emissions 

IEC 61000-3-2 
Complies 

Voltage fluctuations/ flicker 

emissions 

IEC 61000-3-3 

Complies 
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Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity 

The Ventilator Respina P1 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. 

The customer or the user of the Ventilator Respina P1 should assure that it is used in such an 

environment. 

Immunity test Port Compliance level 
Electromagnetic 

environment - guidance 

Electrostatic discharge 

(ESD) IEC 61000-4-2 

Enclosure 
±8 kV contact 

 

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 

kV, ±15 kV air 

Floors should be wood, 

concrete or ceramic tile. If 

floors are covered with 

synthetic material, the 

relative humidity should 

be at least 30%. 

Patient coupling 

Signal input/output 

parts 

Electrical fast 

transient/burst 

IEC 61000-4-4 

Input a.c. power 
± 2 kV, 100 kHz 

repetition frequency 
Mains power quality 

should be that of a typical 

commercial or hospital 

environment. 
Signal input/output 

parts 

± 1 kV  

100 kHz repetition 

frequency 

Surge 

IEC 61000-4-5 

Input a.c. power 

± 0,5 kV, ± 1 kV  

Line-to-line 

 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 

kV Line-to-ground 

Mains power quality 

should be that of a typical 

commercial or hospital 

environment. 
Signal input/output 

parts 
± 2 kV Line-to ground 

Voltage dips, 

IEC 61000-4-11 
Input a.c. power 

0 % UT; 0,5 cycle 

At 0°, 45°, 90°, 135°, 

180°, 225°, 270° and 

315° 
 

0 % UT; 1 cycle 

and 

70 % UT; 25/30 cycles 

Single phase: at 0° 

Voltage interruptions 

IEC 61000-4-11 
Input a.c. power 0 % UT; 250/300 cycle  

Power frequency 

(50/60 Hz) magnetic 

field 

IEC 61000-4-8 

Enclosure 
30 A/m 

50 Hz or 60 Hz 

Power frequency magnetic 

fields should be at levels 

characteristic of a typical 

location in a typical 

commercial or hospital 

environment. 

NOTE      UT is the a.c. mains voltage prior to application of test level. 
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Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity 

The Ventilator Respina P1 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. 

The customer or the user of the Ventilator Respina P1should assures that it is used in such an 

environment. 

Immunity test Port Compliance level 

Electromagnetic 

environment – 

guidance 

Conducted RF 

IEC 61000-4-6 

Input a.c. power 3 V 

0,15 MHz – 80 MHz 

 

6 V 

in ISM bands  

between 0,15 MHz and 

80 MHz 

 

80 % AM at 1 kHz 

 
 

PATIENT coupling 

Signal input/output 

parts 

Radiated RF 

IEC 61000-4-3 
ENCLOSURE 

3 V/m  

 

80 MHz – 2,7 GHz 

 

80 % AM at 1 kHz 

Proximity fields from RF 

wireless 

communications 

equipment 

IEC 61000-4-3 

ENCLOSURE 

Refer to the following table 

(table 9 of EN 60601-1-2: 

2015) 
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Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless 

communications equipment 

Test 

frequency 

(MHz) 

Band a) 

(MHz) 
Service a) Modulation b) 

Maximum 

power 

(W) 

Distance 

(m) 

IMMUNITY 

TEST 

LEVEL 

(V/m) 

385 380- 390 TETRA 400 

Pulse 

modulation b) 

18 Hz 

1.8 0.3 27 

450 430- 470 
GMRS 460, 

FRS 460 

FM C) 

±5 KHz 

deviation 

1 KHz sine 

2 0.3 28 

710 

704- 787 
LTE Band 13, 

17 

Pulse 

modulation b) 

217 Hz 

0.2 0.3 9 745 

780 

810 

800- 960 

GSM 800/900, 

TETRA 800, 

iDEN 820, 

CDMA 850, 

LTE Band 5 

Pulse 

modulation b) 

18 Hz 

2 0.3 28 870 

930 

1720 

1700- 1990 

GSM 1800; 

CDMA 1900; 

GSM 1900; 

DECT; LTE 

Band 1, 3, 4 25; 

UMTS 

Pulse 

modulation b) 

217 Hz 

2 0.3 28 1845 

1970 

2450 2400- 2570 

Bluetooth, 

WLAN, 802.11 

b/g/n, RFID 

2450, LTE 

Band 7 

Pulse 

modulation b) 

217 Hz 

2 0.3 28 

5240 

5100- 5800 
WLAN 802.11 

a/n 

Pulse 

modulation b) 

217 Hz 

0.2 0.3 9 5500 

5785 

a) For some services, only the uplink frequencies are included. 

b) The carrier shall be modulated using a 50% duty cycle square wave signal. 

c) 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. 
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 نيوماتيک دياگرام 10

 

 

 دستگاه نيوماتيک دياگرام 1-10 شکل
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 يابی عيب 11

 آالرم پيغام آالرم ايجاد داليل الزم اقدامات

 .کنيد چک را بيمار وضعيت

 .کنيد چک را دستگاه تنظيمات

 .کنيد چک را آالرم محدوده

 .کنيد چک را بيمار هوايی مسير وضعيت

 باالي حد از زمان دم طی در فشار ي بيشينه

 .است رفته فراتر آن براي شده تعريف

 .است داده رخ هوايی مسير نسبی انسداد

High Inh 

Pressure 

 .کنيد چک را دستگاه تنظيمات

 .کنيد چک را آالرم محدوده

 .کنيد چک را بيمار هوايی مسير وضعيت

از حد باالي تعريف شده براي  PEEPفشار  مقدار

  High PEEP آن فراتر رفته است.

 .کنيد چک را دستگاه تنظيمات

 .کنيد چک را آالرم محدوده

از حد پايين تعريف شده  PEEPفشار  مقدار

  Low PEEP .است آمده تربراي آن پايين

 .کنيد چک را بيمار وضعيت

 .کنيد چک را دستگاه تنظيمات

 .کنيد چک را آالرم محدوده

 بازدمی فلوي سنسور بودن کاليبره و سالم از

 .کنيد حاصل اطمينان

 تعيين باالي حد از بازدمی ايدقيقه حجم مقدار

  High MV .است رفته فراتر آن براي شده

 .کنيد چک را بيمار وضعيت

 .کنيد چک را دستگاه تنظيمات

 .کنيد چک را آالرم محدوده

 بازدمی فلوي سنسور بودن کاليبره و سالم از

 .کنيد حاصل اطمينان

 تعيين پايين حد از بازدمی ايدقيقه حجم مقدار

 .است آمده ترپايين آن براي شده
Low MV  

 .کنيد چک را دستگاه تنظيمات

 .کنيد چک را آالرم محدوده

 بازدمی فلوي سنسور بودن کاليبره و سالم از

 .کنيد حاصل اطمينان

 تعيين باالي حد از بازدمی جاري حجم مقدار

  High Vte . است رفته فراتر آن براي شده

 .کنيد چک را دستگاه تنظيمات

 .کنيد چک را آالرم محدوده

 بازدمی فلوي سنسور بودن کاليبره و سالم از

 .کنيد حاصل اطمينان

 تعيين پايين حد از بازدمی جاري حجم مقدار

 . است آمده ترپايين آن براي شده
Low Vte  
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 آالرم پيغام آالرم ايجاد داليل الزم اقدامات

 .کنيد چک را دستگاه تنظيمات

 .کنيد چک را آالرم محدوده

 باالي حد از دم، زمان در جاري حجم مقدار

 .است رفته فراتر آن براي شده تعيين
Vti Limit 

Reached  

 .کنيد چک را بيمار وضعيت

 .کنيد چک را دستگاه تنظيمات

 .کنيد چک را آالرم محدوده

 کاليبره و سالم از ،trigFاستفاده از  درصورت

 حاصل اطمينان بازدمی فلوي سنسور بودن

 .کنيد

 و ارادي هايتنفس مجموع)شامل  تنفس نرخ

 فراتر آن براي شده تعيين باالي حد از( اختياري

 .است رفته
High Rate  

 .کنيد چک را بيمار وضعيت

 .کنيد چک را دستگاه تنظيمات

 .کنيد چک را آالرم محدوده

 کاليبره و سالم از ،trigFاستفاده از  درصورت

 حاصل اطمينان بازدمی فلوي سنسور بودن

 .کنيد

 و ارادي هايتنفس مجموع)شامل  تنفس نرخ

 آن براي شده تعيين پايين حد از( اختياري

 .است آمده ترپايين
Low Rate  

 .کنيد چک را بيمار وضعيت

دستگاه را چک کنيد. )با تاکيد بر مد  تنظيمات

 دستگاه( triggerتنفسی، نوع و مقدار 

 .کنيد چک را آالرم محدوده

 کاليبره و سالم از ،trigFاستفاده از  درصورت

 حاصل اطمينان بازدمی فلوي سنسور بودن

 .کنيد

)چه  نپذيرفته انجام تنفسی شده، تعيين مدت در

 (بيمار طريق از چه و دستگاه طريق از
Apnea  

 .کنيد چک را بيمار هوايی مسير

 .کنيد چک را آالرم محدوده

 بازدمی فلوي سنسور بودن کاليبره و سالم از

 .کنيد حاصل اطمينان

 خدمات واحد با آالرم نشدن برطرف درصورت

 .بگيريد تماس شرکت فروش از پس

 رفته فراتر شده تعيين حد از سيستم نشتی ميزان

 .است
High Leak 

 وضعيت بيمار را چک کنيد.

 .کنيد چک را دستگاه تنظيمات

در سه  هوايی مسير فشار یحجم يها مد در

 کمتر از حدسانتمتر آب  5سيکل اخير از ميزان 

 فشار،  باالتر رفته است. آالرم باالي
Plim Reached 
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 آالرم پيغام آالرم ايجاد داليل الزم اقدامات

 .کنيد چک را فشار آالرم محدوده

 اکسيژن سنسور بودن کاليبره و سالم از

 .کنيد حاصل اطمينان

 منابع ورودي هوا و اکسيژن را چک کنيد.

 آن براي  شده تعيين باالي حد از اکسيژن درصد

 High Oxygen .است رفته فراتر

 اکسيژن سنسور بودن کاليبره و سالم از

 .کنيد حاصل اطمينان

 منبع اکسيژن را چک کنيد.

غلظت منبع اکسيژن پر فشار ورودي را چک 

 کنيد.

 آن براي  شده تعيين پايين حد از اکسيژن درصد

 Low Oxygen .است آمده ترپايين

 .کنيد چک را دستگاه تنظيمات

آالرم را چک کنيد. )حد باالي آالرم  محدوده

Ppeak) 

 منقل بيمار به کاربر توسط شده تعيين حجم

 است نگرديده

-PRVC-CMV  ،PRVC)در يکی از مدهاي 

SIMV  وVS  بصورت  دستگاهکه فشار توسط

 هوشمند تعيين ميگردد(.

Volume Not 

Delivered 

 Disconnection اتصال مسير هوايی به بيمار قطع شده است. .کنيد چک را بيمار هوايی مسير وضعيت

 .کنيد چک را بيمار وضعيت

 .کنيد چک را بيمار هوايی مسير وضعيت

 .کنيد چک را بازدمی شير

انسداد در مسير هوايی و يا شير بازدمی رخ داده 

 است.
Occlusion 

 .کنيد چک را اکسيژن منبع

 خدمات واحد با آالرم نشدن برطرف درصورت

 .بگيريد تماس شرکت فروش از پس

 مقداري از دستگاه به اکسيژن، ورودي فشار

 .است رفته فراتر مشخص
High O2 

Pressure 

 .کنيد چک را اکسيژن منبع

 خدمات واحد با آالرم نشدن برطرف درصورت

 .بگيريد تماس شرکت فروش از پس

 مقداري از دستگاه به اکسيژن، ورودي فشار

 .است آمده تر پايين مشخص

 در باشد، شده ميتنظ %21 ژنياکس کهيصورت در

 .شودينم فعال آالرم نيا شده ذکر طيشرا

Low O2 

Pressure 
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 آالرم پيغام آالرم ايجاد داليل الزم اقدامات

 .کنيد چک را هوا منبع

 خدمات واحد با آالرم نشدن برطرف درصورت

 .بگيريد تماس شرکت فروش از پس

 مشخص مقداري از دستگاه به هوا، ورودي فشار

 .است رفته فراتر
High Air 

Pressure 

 .کنيد چک را هوا منبع

 خدمات واحد با آالرم نشدن برطرف درصورت

 .بگيريد تماس شرکت فروش از پس

 مشخص مقداري از دستگاه به هوا، ورودي فشار

 .است آمده تر پايين

شده باشد، در  ميتنظ %100 ژنياکس کهيصورت در

 .شودينم فعال آالرم نيا شده ذکر طيشرا

Low Air 

Pressure 

 اطمينان بازدمی سنسور فلو صحيح اتصال از

 .کنيد حاصل

 از پيش و کرده تعويض را بازدمی سنسور فلو

 .کنيد کاليبره را آن استفاده

 خدمات واحد با آالرم نشدن برطرف درصورت

 .بگيريد تماس شرکت فروش از پس

 Exh Sensor .است شده مختل بازدمی فلوي سنسور عملکرد

Error 

 اطمينان بازدمی سنسور فلو صحيح اتصال از

 .کنيد حاصل

 از پيش و کرده تعويض را بازدمی سنسور فلو

 .کنيد کاليبره را آن استفاده

 خدمات واحد با آالرم نشدن برطرف درصورت

 .بگيريد تماس شرکت فروش از پس

عملکرد ماژول سنسور فلوي بازدمی مختل شده 

 است.
Exh Module 

Error 

 اطمينان بازدمی سنسور فلو صحيح اتصال از

 .کنيد حاصل

 از پيش و کرده تعويض را بازدمی سنسور فلو

 .کنيد کاليبره را آن استفاده

 خدمات واحد با آالرم نشدن برطرف درصورت

 .بگيريد تماس شرکت فروش از پس

سنسور فلوي بازدمی با  Zero Offsetکاليبره 

 موفقيت انجام نشده است.
Exh Zero 

Error 

 اطمينان بازدمی سنسور فلو صحيح اتصال از

 .کنيد حاصل

به درستی در جاي خود قرار  سنسور فلوي بازدمی

 نگرفته است.
Exh Not Fitted 

اطمينان  اکسيژنز اتصال صحيح سنسور ا

 .حاصل کنيد

را تعويض کرده و پيش از  اکسيژنسنسور 

 O2 Sensor .است شده مختل اکسيژن سنسور عملکرد

Error 
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 .استفاده آن را کاليبره کنيد

درصورت برطرف نشدن آالرم با واحد خدمات 

 پس از فروش شرکت تماس بگيريد.

 Invers Ratio زمان دم تنظيمی، از زمان بازدم بيشتر شده است. تنظيمات دستگاه را چک کنيد.

 به ورودي يا اکسيژن هوا دماي نبودن باال از

 .کنيد حاصل اطمينان دستگاه

 خدمات واحد با آالرم نشدن برطرف درصورت

 .بگيريد تماس شرکت فروش از پس

( 40ᵒC)  مجاز حددستگاه از  خروجی گاز دماي

 .است رفته فراتر
High Gas 

Temperature 

 شارژ باتري تا کنيد وصل را دستگاه برق کابل

 .شود

 خدمات واحد با مشکل نشدن برطرف درصورت

 .بگيريد تماس شرکت فروش از پس

 Battery Low .است يافته کاهش دستگاه داخلی باتري ولتاژ

 AC Unplug .است شده جدا دستگاه از برق کابل .کنيد وصل را دستگاه برق کابل

 تماس شرکت فروش از پس خدمات واحد با

 .بگيريد
 Battery Defect .است يوبمع باتري

سالم در دستگاه اطمينان حاصل  باتري وجود از

 کنيد.

 خدمات واحد با مشکل نشدن برطرف درصورت

 .بگيريد تماس شرکت فروش از پس

 No Battery در دستگاه وجود ندارد. باتري

 تماس شرکت فروش از پس خدمات واحد با

 .بگيريد
-- Error code XX 

 تماس شرکت فروش از پس خدمات واحد با

 .بگيريد
-- Fatal Error X 
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 O2Not %100 .نيست دسترس در پرفشار اکسيژن منبع گردد. بررسی ورودي اکسيژن منبع فشار

Available 

از  يشگردد که ب بررسی فلو تنظيمات

11L/min  .باشد 

 .شود بررسی ورودي اکسيژن منبع فشار

 11L/minدستگاه کمتر از  فلو تنظيمات

 .يباشدم

 فشار يا نيست دسترس در پرفشار اکسيژن منبع

 در محدوده مجاز قرار ندارد. در اين اکسيژنمنبع 

 .نميشود فعال نبواليزرصورت 

Nebulizer Not 

Available 

 خارج کنيد. NIVدستگاه را از حالت 

2O 100% .را متوقف کنيد 

 .کنيد بررسی اکسيژن منبع فشار

در حال  (NIV)دستگاه در حالت غيرتهاجمی 

 استفاده باشد.

%100 کاربر پيش از اعمال مانور ساکشن کليد 

 2O .را زده باشد 

 فعال باشد. Pressure 2Low Oآالرم 

Suction Not 

Available 

 


