
 

 ARCOMEDدستگاه پمپ سرم

 کاربرد و مشخصات

 دستگاه ها، پمپپمپ تزریق جدیدترین دستاورد فناوري تکامل یافته در زمینه رساندن حجم مشخصي از دارو به بدن مي باشد. 

 ست میکرو و سرم ست از استفاده با که شوند می استقاده بیمار بدن به سیاالت ی شده ریزی برنامه تزریق جهت که هستند هایی

 می استفاده زیاد حجم با خونی های فرآورده و مایعات داروها، تزریق برای عموما ها پمپ این. دهند می انجام را دارو تزریق ها،

 از ها آن تزریق حجم معموال که طوری به. است بیمار سیاهرگ به تزریقی سرم فلوی میزان نمایش و تنظیم آن ی وظیفه و شوند

 قطره و( VOLUMETRIC) حجمی ی دسته دو به ها دستگاه این عملکرد ی طریقه. است لیتر چندین تا سی سی چند حدود

این پمپ که از طریق یك ریز پردازنده کنترل مي شود با استفاده از مکانیزم حرکات .شود می تقسیم( DRIP COUNTING)شمار

 د مایع را جاري مي سازدخزنده دودي شکل که روي ست تزریق سرم یکبار مصرف استریل اجرا مي شو

 

 روش استفاده صحیح

 .گیره تیوپ را ببندید1-

 .درب پمپ را باز کنید2-

 .دستگیره قرمز رنگ را به سمت عقب فشار دهید3-

 .را به داخل تیوپ وارد کنیدIVاز سمت چپ ست 4-

 .به پائین عبور دهید از باال باید جریان در داخل تیوپ از سمت چپ به راست باشد .تیوپ را از داخل تشخیص دهنده هوا5-

 .درب پمپ را ببندید6-

 .گیره تیوپ را باز کنید7-

 .بررسي کنید هنگامیکه گیره تیوپ را باز مي کنید نباید جریاني در مسیر تیوپ وجود داشته باشد8-

 .مي کند دستگاه به برق متصل نمائید تا چراغ روي دستگاه روشن شود .در این حالت باتري شروع به شارژ شدن9-

 .را فشار دهیدON/OFFدکمه 10-

 .کنید تا مسیر کامال شسته شودPrimeقبل از شروع به کار 11-

 



 

 نکات ایمني

با توجه به استانداردهاي معتبر ،باید از سیم برق مخصوص دستگاه با اتصال زمین استفاده مي شود. 

کانهایي که گازهاي بیهوشي مشتعل شونده وجود دارد براي پیشگیري از احتمال خطر انفجار نباید از این دستگاه در م

 .استفاده شود

 فقط از ست سرم استاندارد یا ستهایي که از طرفArcomedمجاز شناخته شده اند استفاده کنید. 

 متر مي باشد1/2ارتفاع مناسب قرارگیري دستگاه از سطح زمین. 

 نباید به هیچ وجه از آن استفاده کرددر صورتي که به دستگاه آسیب شدید و جدي وارد شود. 

 

 

 ساعت طول مي کشد15ساعت و در صورتي که دستگاه خاموش باشد 20شارژ باتري دستگاه در حالیکه دستگاه کارمي کند. 

ني در انبار نگاه دارید ابتدا آنرا تمیز کنید، باتري آنرا شارژ کنید و هر در صورتي که مي خواهید دستگاه براي مدت طوال

 .( چند یکبار وضعیت باتري آنرا بررسي نمائید ) .باتري همواره شارژ باشد

پس از هر بار تزریق پمپ را تمیز کنید. 

 قبل از شروع کار) بسته به میزان استفاده (دستگاه را کنترل کنید که آیا تمام سیستمهاي آلرم ) اخطار دهنده ( کار مي

 .کنند یانه

از استفاده مطمئن شوید از کالیبره بودن دستگاه قبل. 

 

 استریل کردن دستگاه/روشهاي تمیز /ضد عفوني 

 

 .پمپ را فقط باید به آرامي با پارچه اي که با محلول شوینده سبك و آب نمناك شده تمیز کنید -

 .از آب زیاد و پارچه خیس استفاده ننمائید -



 .دقبل از اقدام به تمیز کردن ،دستگاه را خاموش و از برق بکشی -

 دستگاه را اتوکالو نکنید و با گاز اتیلن اکساید یا غوطه ورکردن در مواد شیمیایي و آب استریل ننمائید -

 

 

 



 

 


