
 MEDUMAT Easy CPRپرتابل مذل ونتیالتور راهنمای مختصر کاربری دستگاه 

 روشواووواوهو      و و و

  

.  سَپاپ کپسَل اکسیژى را 1 
      آّستِ تاس کٌیذ . 

  
 
 

تا استفادُ اس دکوِ تٌظین تٌفس:  .2
 پاراهتزّای ًٍتیالسیَى را تٌظین کٌیذ.

 
 

3 . DEMAND FLOW:)ٍضعیت تٌفس دائوی( 
( را در جْت عقزتِ ّای ساعت تچزخاًیذ تا اس ًقطِ 7دکوِ تٌظین )

 ( تگذرد.8سکَى )
 

. تزای رٍشي کزدى دستگاُ، کلیذ قطع ٍ 3
( را فشار دّیذ . 10ٍصل )  

 

(، یکی اس دٍ هَرد 1. تِ کوک کلیذ شوارُ )4

 استفادُ اس هاسک یا لَلِ را اًتخاب کٌیذ.

 

. کلید تبدیل ًَع ًٍتیالسیَى از طریق 1

هاسک یا لَلِ تراشِ هجْس بِ الهپ 

  LEDکٌترل 

 . ًشاًگر فشار ًٍتیالسیَى2
 . صفحِ آالرم3

 . دکوِ قطغ ٍ ٍصل آالرم4

 . فْرست رًگ ّا5

 LEDهجْس بِ الهپ  CPR. کلید 6

 . دکوِ تٌظین پاراهترّا7

 . ًقطِ سکَى8

 Demand Flowجریاى  LED. الهپ 9

 . کلید رٍشي ٍ خاهَش11

 تٌفس از طریق هاسک تٌفس از طریق لَلِ تراشِ

 هیلی بار  21 هیلی بار 45

. در صَرت فعال تَدى هتزًٍَم دستگاُ، تِ ّشذارّای آى تَجِ 5

 داشتِ تاشیذ ٍ اس دستَرات پیزٍی کٌیذ.

 . ًٍتیالسیَى را اًجام دّیذ.6

( 2. چگًَگی ًٍتیالسیَى را تا استفادُ اس ًشاًگز هیشاى فشار تٌفسی )7

 کٌتزل کٌیذ.

. تزای اًجام حزکات تٌفسی دستی ٍ یا جْت کوک تِ احیای قلة ٍ 8

 ( را فشار دّیذ.6) CPRریِ، دکوِ 

( را حذاقل تِ 11. تزای خاهَش کزدى دستگاُ، کلیذ قطع ٍ ٍصل )9

LED (3 )ثاًیِ فشار دّیذ تا سهاًی کِ ّز چْار الهپ  2هذت 

 رٍشي شًَذ.
(:7جدٍل پیشٌْادی برای تٌظین پاراهتر ّای ًٍتیالسیَى دکوِ تٌظین )  

 رًگ زرد ًارًجی        قَُْ ای 

 سي  1-5 5-16          16 باالتر از 

 ٍزى    25-11   45-21   45   75   91   121   141

11   11   11   11   12   12-15   15-25     

951   811   511   311 

  

   611 حجن    151-65 311-151



( را بفطاریذ. دکوِ 6) CPR. در حالت خاهَش بَدى دستگاُ، دکوِ 1

 رٍضي/خاهَش را برای هذت کَتاّی بفطاریذ.

 را رّا کٌیذ   CPR (6). دکوِ 2 

 را فطار دّیذ :  CPR (6). دکوِ 3

 LED 50  هیلی بار )لرهس( رٍضي است : هترًٍَم غیر فعال

 است

 LED 45 هیلی بار )سبس( رٍضي است : هترًٍَم فعال است 

 ( را فطار دّیذ 6) CPR. برای تغییر ٍضعیت هترًٍَم، دکوِ 4

( را فطار 10. برای تغییر ٍضعیت هترًٍَم، دکوِ رٍضي/خاهَش )5

 دّیذ :

 * با یکبار ضٌیذى صذای تأییذ : ٍضعیت غیر فعال هترًٍَم تأییذ ضذ.

 * با دٍبار ضٌیذى صذای تأییذ : ٍضعیت فعال هترًٍَم تأییذ ضذ.

 فعال/غیر فعالسازی مترونوم

بِ هحض برٍز اضکال در فاصلِ بیي دٍ عولکرد، آالرم بِ صذا در هی 

هربَطِ بِ حالت چطوک زى درآهذُ ٍ صذای  LEDآیذ. ّوسهاى با آى 

 آالرم ضٌیذُ هی ضَد. 

( هَلتاً 4صذای آالرم را هی تَاى با فطار دادى دکوِ لطع ٍ ٍصل آالرم )

 خاهَش ًوَد.

 

 .آالرم دیذاری ّوچٌاى فعال بالی هی هاًذ 

 .آالرم ضٌیذاری با کوی فاصلِ هجذداً بِ صذا در هی آیذ 

  بِ هحض برطرف ضذى اضکال، آالرم ّای دیذاری ٍ ضٌیذاری از

 حالت فعال خارج هی ضًَذ. 

 شرح آالرم ها
: Stenosis  

 افسایص حذاکثر هیساى فطار تٌفسی،

 )هثالً در هَارد گرفتگی هسیر تٌفسی 

 ٍ یا خویذگی لَلِ ًٍتیالسیَى(  
Disconnection :  

هیلی بار رسیذُ است،  8افسایص فطار هَلع اًجام عول دم بِ کوتر از 

 هثالً در هَارد ًطت گاز در سیستن لَلِ ّای ًٍتیالسیَى
 : < 2.7 bar O2 

 بار افت کردُ است. 2.7فطار اکسیژى هَرد ًیاز بِ زیر 

 باتری ضعیف است.:              

 آالرم

، MEDUMAT Easy CPRبایست  بعذ از ّر بار استفادُ هی

MEDUtrigger ،Patient Valve  ِسیستن لَلِ ّای تٌفسی را ب ٍ

 صَرت بْذاضتی تویس کرد ٍ برای بْرُ برداری هجذد آهادُ ًوَد .

 )برای ایٌکار بِ راٌّوای استفادُ از دستگاُ هراجعِ ضَد( 

 . برای ایي کار، لَلِ ّا را باز کٌیذ . 1

 

را بذٍى  MEDUtrigger. سین اتصال 2

ایٌکِ بچرخاًیذ بِ طَر عوَدی بِ طرف 

 پاییي بکطیذ )هطابك تصَیر( 

بعذ از آى بایذ عولکرد دستگاُ را بِ طَر 

 کلی کٌترل کٌیذ.)آزهَى کٌترل عولکرد(

 تمهیدات بهداشتی                 

عولکرد دستگاُ بایذ بعذ از ّر بار ًظافت بْذاضتی ٍ یا لبل از ّرر برار     

هاُ یکبرار ترَسر        6استفادُ ٍ بعذ از ّر باز ٍ بستِ کردى، حذالل ّر 

اپراتَر کٌترل ضَد. در صَرت برٍز خطا ٍ یا عذم اًطباق برا ًرَرم ّرا،         

 ، هجاز ًوی باضذ.  MEDUMAT Easy CPRاستفادُ از 

لطفاً عولکرد دستگاُ را، بِ صَرتی کِ در راٌّوای استفادُ ضرر  دادُ    

 ضذُ، کٌترل کٌیذ.

 برای یک کٌترل کاهل رعایت هَارد زیر الساهی است :

 کٌترل عذم ًطت سیستن 

 کٌترل سَپاپ هخصَظ بیوار 

 کٌترل فرکاًس تٌفس هصٌَعی 

 کٌترل هیساى حجن تٌفسی 

 کٌترل حذاکثر هیساى فطار تٌفسی 

 ( کٌترل کارکرد تٌفس دائویDemand Flow) 

 کٌترل آالرم ّا 

  کٌترلMedutrigger 

 آزمون کنترل عملکرد           

 در ایران WEINMANNومایىدٌ اوحصاری محصًالت ايرژاوس   شرکت مه شکن سازه
  74پالک   ،خیابان غفاری ،خیابان فجر ،خیابان مطهری ،تهران 

      info@medicom-co.com                                   :190-79324تلفه          
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