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 مسلط و یاکاربران حرفه یبرا فقط و است دستگاه یاپراتور  یراهنما دفترچه از یمختصر  مجموعه نیا

 .دارد کاربرد اند،نموده مطالعه را راهنما دفترچه قبلا   که دستگاه یکاربر  به

 

 تنفس یبرا و بوده لوگرمیک 5 از شتریب وزن با کودکان و بزرگسالان یبرا استفاده مختص دستگاه نیا

 .است نشده یطراح نوزادان یده

 

مطابق دفترچه راهنمای ) کباریماه  3هر  دیبا یتست سلامت باتر  ،یباتر  حیاز عملکرد صح نانیاطم یبرا

  استفاده نشود.شده و در صورت خرابی باتری از دستگاه  انجام (دستگاه

 

 

 

 .دیمربوطه در پشت دستگاه مطابق شکل متصل کن یهایورود به را ژنیمنبع هوا و اکس یلنگ هاش

 لاتوریکمپرسور را به ونت یسانترال را به کمپرسور و خروج یسانترال، خروج یبه هوا یدر صورت مجهز بودن مرکز درمان

عمل کرده و تنها در صورت  نیگز یکمپرسور به صورت منبع جا ب،یترت نیا . بهدیکن روشن را کمپرسور و کرده متصل

 .خواهد شد ریافت فشار سانترال، وارد مس

 

 .دیکن متصل دستگاه و ماریرا مطابق شکل به ب یتنفس یهاولهل

 حیصح طرز به زیرا ن Humidifier ایو  زریاگر لازم است، نبولا

  .دییافزایب اتصالات به شکل مطابق
 

 
 تواندیم Humidifier ایو  زریاز نبولا استفاده

 ریمس یلترهایف مقاومت شیافزا سبب

 مداوم بصورت دیبا کاربر. شود ییهوا

  .کند چک را یتنفس ریمس یلترهایف

 

 
RESPINA-P1 Quick Reference  

 های هوا و اکسیژناتصال ورودی

 سنسور فلو بازدمی

 /OFF ONکلید 

 ورودی برق

 ورودی هوا

 درپوش باتری

 ورودی اکسیژن

 واسط شیر و سنسور بازدمی

 شیر بازدمی

 ورودی از بیمار به دستگاه

 سمت بیمارخروجی به 

 درپوش سنسور اکسیژن

 نبولایزر خروجی

 فیلتر ورودی هوا

 های تنفسینصب لوله
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 ژنیاتصال منابع هوا و اکس نیو کمپرسور و همچن لاتوریبرق ونت یهادستگاه، از اتصال کابل یبه منظور راه انداز 

 .دییحاصل فرما نانیاطم

Self-Testمربوط به  یتا دستگاه پس از روشن شدن تست ها دی: منتظر بمانSelf-Test در صورت  .را تا انتها انجام دهد

 .دیر یمرحله، با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگ نیبروز مشکل در ا

 

 

که در آن  شودیباز م یپنجره ا Calibration نهیلاتور، با انتخاب گز یونت ییدر صفحه ابتدا ماریبه ب یاز تنفس ده شیپ

 .باشدیبره کردن دستگاه فراهم میبه جهت کال ریز  یهاامکان تست

 .از دستگاه جدا باشد دیبا ماریب ون،یبراسیکال نیکه ح دیتوجه داشته باش

با دفتر خدمات پس از فروش  دینگرد برهینکات عنوان شده دستگاه همچنان کال تیچنانچه با رعا ریاز موارد ز  کیهر  در

 .دیر یشرکت تماس بگ

SYSTEM TEST: انجام  یتنفس یهالوله انسیو کامپل ستمیدر س یاحتمال ینشت زانیم یر یگتست به منظور اندازه نیا

 Fail غامیاگر پ .انجام شود ماریب ییهوا ریمس ضیپس از تعو  ایو  لاتوریقبل از استفاده از ونت شهیهم دیو با شودیم

 ماریدستگاه به ب دیمشکل حل نشود نبا کهیگردد و تا زمان یبررسمشکل  دیبا غامیبا توجه به نوع پ دیمشاهده گرد

 .متصل گردد

EXH FLOW SENSOR: یسنسور فلوپس از هر بار شستشو یا تعویض  لاتور،یاز استفاده از ونت شین تست پیا 

اگر تست با  .د انجام شودیشود بایتوسط سنسور خوانده م ینادرست یکه مقدار حجم بازدم یا در صورتیو  یبازدم

 .گردد ضیفلو سنسور تعو  دینرسد، با انیبه پا تیموفق

O2 SENSOR CAL: د یبا ژنیسنسور اکس ضیپس از تعو و  لاتوریش از استفاده از ونتیژن پیون سنسور اکسیبراسیکال

 .گردد ضیتعو  ژنیسنسور اکس دینرسد، با انیبه پا تیانجام شود. اگر تست با موفق

 .دیینما رهیمورد نظر را ذخ اتی، عملSAVE نهیبا انتخاب گز  ون،یبراسیکال یهاتمیهمواره پس از انجام آ

 

 

کرد. چنانچه دستگاه را  میرا تنظ ماریمشخصات ب توانی، م Patient Optionنهیبا انتخاب گز  لاتور،یونت ییصفحه ابتدادر 

 نیدر ا .دیرا انتخاب کن ماریب یو گروه سن تیرا انتخاب کرده و قد، جنس New نهیگز  دیکنیاستفاده م یدیجد ماریب یبرا

آن را  تواندیکاربر م ،یشنهادیپ IBW درصورت مناسب نبودن .شودیمداده  شینما کیصورت اتومات هب IBW تحال

 .دهد رییتغ یبصورت دست

 .شودیم یانداز راه یقبل ماتیدستگاه با تنظ PREVIOUS نهیصورت انتخاب گز  در

 

 

را  Acceptدکمه  انیو در پا کرده میرا تنظ پنجره آن یپارامترها ،انتخاب نموده Modesمورد نظر را از پنجره  یمد تنفس

 .دیبزن

 .هستند دسترس در (NIV) یرتهاجمیغ هیتهو  جهت ،PSV و  P-SIMVمد دو

 .دیینما صفر را Psupportشده و  PSVوارد مد  ها،دستگاه یرو بر CPAPمنظور انتخاب مد  به

 اندازی دستگاهراه

 دستگاهکالیبراسیون 

 مشخصات بیمار

 انتخاب مد تنفسی و پارامترهای آن
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 .دیینما رهیآن را ذخ رییکرده و پس از هر بار تغاستفاده  ALARMS یآلارم از منو یهامحدوده میتنظ جهت 

 .شوندیم انتخاب شفرضیپ بصورت آلارم یها محدوده د،یجد ماریب انتخاب با

 .باشدیم میقابل تنظ یفقط بصورت دست Ppeakآلارم  یبالا حد

 .دارند را شدن Off تیقابل High Vteآلارم  یو حد بالا Low Vte وLow PEEP  یها آلارم نییپا حد 

 .دارد را شدن Off تیقابل ،(NIV) یرتهاجمیغ یحالت تنفس ده در فقط Low MVآلارم  نییپا حد 

 

 
 یدار ید یشده و فقط آلارم ها رفعالیفعال، غ یآلارم ها یصدا ،Standbyکه در حالت  دیداشته باش توجه

 .ندیآیرمد شینما به( LEDآلارم و  غامی)پ

 
 یبرا. گردد دستگاه یده تنفس ندیفرآ در اختلال سبب تواندیم VTi Limو  Ppeakنامناسب محدوده آلارم  انتخاب

 .گردد میتنظ دستگاه ماتیتنظ و ماریب طیشرا به توجه با دیبا آلارم دو نیا محدوده رخداد، نیا از یر یجلوگ

 

 :است شده ذکر آنها کردن برطرف جهت لازم اقدامات و آلارم چند فیتعر  ریز  جدول در

 بیفع عر  حاتیتوض آلارم

Gas Temp 
فراتر  مجاز محدودهاز دستگاه، از  یگاز خروج یچنانچه دما

 .برود

 دمای محیط را کنترل کنید.

از بالا نبودن دمای هوا و اکسیژن ورودی به دستگاه 

 اطمینان حاصل کنید.

High/ Low Oxygen 
توسط  شده تعيين مقدارنسبت به  یشینما اکسيژن درصد

 .استکاهش داشته  /شیافزا %6کاربر، بيش از 

 حاصل اطمينان اکسيژن سنسور بودن کاليبره و سالم از

 .کنيد

 .دیکن چک را ژنیاکس و هوا یورود منابع

Low AIR/ O2 

Pressure 

 یمشخص مقدار از دستگاه به ژنیاکس /هوا یورود فشار

 کمتر شده است.

 نانیاطم مناسب فشار با ژنیاکس /هوا منبع وجود از

 .دیکن حاصل

High/ Low MV 
 حد از یتنفس کلیس سه در یبازدم یا قهیدق حجم مقدار

 .است شده کمتر /رفته فراتر آن یبراشده  نییتع نییپا /بالا

 را آلارم یها محدودهو  دستگاه تنظيمات بيمار، وضعيت

 .کنيد چک

 .دیینما یبررس ینشت وجود لحاظ از را یتنفس ریمس

 اطمينان بازدمي فلوي سنسور بودن کاليبره و سالم از

 .کنيد حاصل

High Inh Pressure 
آن  یشده برا نییتع یزمان دم از حد بالا یفشار ط نهیشیب

 فراتر رفته است.

 تیوضع دستگاه، ماتیتنظ ،Ppeakآلارم  میتنظ محدوده

 شود. یبررس یتنفس ریمسو  ماریب

AC Unplug  شود یبررس لاتوریونت یورود برق ریمس دستگاه جدا شده است.کابل برق از. 

Plim Reached 

تنفس  پنجدر  ییهوا ریفشار مسدر مدهای حجمی، چنانچه 

از آن  یشود ول کیپشت سر هم به سطح آلارم فشار نزد

 .عبور نکند

 انسداد احتمال لحاظ از را ییهوا ریمس و ماریب تیوضع

 .دیکن یبررس

 .دیده رییتغ ازیو در صورت ن کردهدستگاه را چک  ماتیتنظ

 شیافزا ازین صورت در و کرده چک ا فشار الارم محدوده

 .دیده

 

 
 .شود منتقل ماریب به یکمتر  حجم است ممکن Plim Reached آلارم شدن فعال درصورت که دیباش داشته توجه

 
 شود. ماریب به بیآس سبب است ممکن ،یلیتحو  حجم کاهش لیدل به Plim Reachedآلارم  تداوم

 

 

 

 های دستگاهتنظیم آلارم
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Standby (A) : درصورتیکه بخواهید تنفس دهی 

پنل جلو فشار  را از روی Standbyرا قطع کنید، دکمه 

  Standbyدهید و با باز شدن پنجره مربوطه گزینه 
 .دیرا انتخاب کن

O2 100% (B) : دقیقه  2تنفس دهی به مدت حدود 

 .درصد و تنظیمات جاری، انجام میشود 100با اکسیژن 

Manual (C) :به بیمار داده  یجار  یک تنفس با الگوی

  .میشود

Alarm Silence (D) : دقیقه یک آلارم جدید سبب  2دقیقه قطع میشود، مگر آنکه طی این  2صدای آلارم به مدت

 .فعال شدن مجدد صدای آلارم شود

Home (E) :از این کلید برای بازگشت به منوی قبلی استفاده میشود. 

 

 

 .دیکنانتخاب  Standbyرا در صفحه  SHUTDOWN دی. کلدیده قرار Standbyدستگاه را در حالت 

 .شودیخاموش م لاتوریو پس از آن ونت شدهنشان داده   …Please waitغامیحالت پ نیدر ا

 
ممکن است  رایز  شود،ینم هیتوص یعاد طیشرا در دستگاه، یافزار  سخت کردن خاموش که دیباش داشته توجه

 و اطلاعات با مشکل مواجه شود. ماتیتنظ نیشدن آخر  رهیذخ

 

 

 .دیینما اقدام ریز  جدول مطابق دستگاه کردن لیو استر  یعفونضد ز،یتم یبرا

 کردن لیاستر  کردن یضدعفون کردن زیتم مصرف کباری دستگاه مختلف یها بخش

 - دستگاه شینما صفحه

 از استفاده با

 صابون و آب

 - اتانول از استفاده با

 نگهدارنده و یترال لاتور،یونت یخارج سطوح

 - یتنفس یهالوله
 از استفاده با

 الکل لیزوپروپیا
- 

 هوا کمپرسور

 یبازدم ریش

- 
 از استفاده با

 الکل لیزوپروپیا

 20 مدت به) اتوکلاو

 درجه 121 یدما در قهیدق

 (گرادیسانت
 یبازدم سنسور و ریش واسط

 همراه دستورالعمل طبق یبازدم یفلو سنسور

 - - -  یبازدم ممبرن

 - - -  ها وبیت

 همراه دستورالعمل طبق NIV ماسک

HME  - - - 

 - - -  زرینبولا

Humidifier 
 همراه دستورالعمل طبق

Humidifier Temperature Probe 

 - - - Humidifier  محفظه

 -  یبازدم لتریف
- - 

 

 

D C A E B 

 کلیدهای پنل جلوی سیستم

 خاموش کردن ونتیلاتور

 استریل کردن دستگاهتمیز، ضدعفونی و 

.          دیجهت مشاهده کامل دفترچه راهنما، کد روبرو را اسکن کن  


