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 هشدارهای عمومی

 اخطارها:

 مناسب نیست.  MRIدستگاه ساکشن تولیدی برای استفاده در محیط 

 ی دستورالعمل، از این وسیله استفاده نکنید.بدون مطالعه

 باشد.نوزادان ممنوع می از این دستگاه در بخش استفاده

 .استفاده نشود درجه10دستگاه در شیب بیشتر از   

های یکبار مصرف نسبت به تخلیه آنها اقدام نشوود امکوان ورود چناچه پس از پر شدن جارها یا کیسه 

دسوتگاه موی   مایعات به داخل دستگاه ساکشن وجود دارد و این موجب آسیب رسیدن به اجزاء داخول

 .شود

 جهت حمل ساکشن از دسته آن استفاده کنید. 

گی، قبل از تعوویض فیووز، بورق دسوتگاه را قطود کنیود و از برای جلوگیری از هرگونه خطر برق گرفت 

 (2Aفیوزهای پیشنهادی توسط این شرکت استفاده کنید.)فیوز 

د شود تا از سالم بودن آنها اطمینوان دستگاه و لوازم جانبی باید به طور منظم هر شش ماه یکبار بازدی 

 حاصل شود.

 فیلتر استفاده مجدد نکنید. لبیمار و باکتریانگ لاز لوازم جانبی یکبار مصرف مانند ش 

 استفاده شود. CH35لنگ یکبار مصرف بیمار با سایز بزرگ از ش  

 ندارد.کاری سیستم پمپ دستگاه ساکشن نیاز به هیچ گونه روغن 

 ظیم نمایید.تنقبل از استفاده از دستگاه براساس نوع کاربرد ، رگوالتور را  

یب جودی بیموار موی ر )تنظیم وکیوم بیش از حد مورد نیاز( باعث بروز آس عدم تنظیم صحیح رگوالتو 

 شود.

 شود.عدم استفاده از فیلتر باکتری باعث ایجاد آلودگیهای محیطی  و انتشار بیماریها می 

 استفاده نکنید. های یکبار مصرف مجدداًهیچگاه از کیسه

 این محصول استفاده نکنید.ای در کیسه و یا محفظه مشاهده کردید از اگر خدشه 

 کار با دستگاه را متوقف کنید. اگر مورد غیر عادی در هنگام کار مشاهده شد، فوراً 
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 کیسه یا جارها، مایعات زائد را ساکشن نکنید.بیش از ظرفیت  

در صورتیکه ساکشن به دلیل فعال شدن شناور یا جلوگیری کننده از سرریز متوقف شد، دسوتگاه را در  

 ها را تعویض یا جارها را تخلیه نمایید.این شرایط باقی نگذارید و بدون معطلی کیسه

 های عفونی امحاء کنید.بعد از استفاده از کیسه آن را مانند سایر زباله 

 و... استفاده کنید. های پالستیکی، ماسکی نظیر دستکشهمیشه از وسایل محافظت 

 هنگام مشاهده هرگونه اشکال، محصول را دستکاری و یا دمونتاژ نکنید. 

 آموزش های الزم را دیده باشند.تنها افرادی مجاز به استفاده از دستگاه هستند که 

 توجه:

 توانند بر عملکرد دستگاه تاثیر بگذارند.( میRFدستگاههای مخابراتی پرتابل و موبایل )با امواج 

 کند.کار می 50Hzو فرکانس  VAC 220این دستگاه با برق  

صورتی که مایعی بر روی آن های حاوی مایعات را بر روی ساکشن قرار ندهید در هرگز ظروف و یا بسته  

دستگاه را خاموش کرده، تمیز کنید. پس از حصول اطمینان از خشک بودن دستگاه، آن را  ریخت، سریعاً

 روشن نمائید 

دسوتگاه ممکون اسوت در خوارج از   ( معیوب یا شکسته استفاده نکنید.Accessoriesاز لوازم جانبی ) 

 انبارداری ،کارکرد صحیح نداشته باشید.ی دما و رطوبت کارکردی و بازه

 

برای حمل و نقل دستگاه ساکشن، از کارتن اختصاصی این دستگاه استفاده نموده و از اعموال ضوربه بوه 

 دستگاه خودداری نمایید.

هوا را آزاد سو س گوپ جوار را توسوط ( الزم است در ابتدا ضامن Lio70جهت تخلیه جارها)در ساکشن

دستگیره تعبیه شده بر روی آن برداشته و جار را از هلدر مربوطه با حرکت عمودی به سومت بواال جودا 

مربوطه حتما تمیز شده و  over fill protection  systemنمایید. الزم است پس از تخلیه ، گپ و 

 س س در جای خود قرار گیرد.

 د که از دستگاه به مدت زمان بیشتر از یک ساعت بطور پیوسته استفاده ننماید.به کاربر توصیه می گرد

 برای جلوگیری از انتشار آلودگی استفاده از کیسه های ساکشن یکبار مصرف توصیه می گردد.
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 های گرافیکی به کار رفته روی کارتن و کاور ساکشنتوضیح سمبل

 

 شود.به معنای شماره سریال است و شماره سریال دستگاه در سمت راست یا زیر آن نوشته می  

 دهد.تاریخ ساخت دستگاه را نشان می  

 شود.عالمت ارجاع به مدارک همراه است که شماره مدارک همراه در کنار آن نوشته می

 به معنای ارجاع به اطالعات همراه دستگاه است.  

 شود.ی است که نام و آدرس سازنده در کنار آن نوشته میعالمت    

 دهد.محدوده دمای کارکردی دستگاه را نشان می  

 غیر قابل بازیافت     

 محموله داخل کارتن، شکستنی است.   

 کارتن باید در محیط مسقف قرار گیرد   

 جهت قرار گرفتن کارتن ها به سمت باالست.   

 

 دستگاه را در مقابل نور خورشید قرار ندهید.                     

 جریان متناوب 

 (EN60601-1استاندارد ایمنی ) BFتطابق با نوع     
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 (EN60601-1استاندارد ایمنی ) Iتطابق با کالس          

 

 برای اتصال کابل برق از پریز ارت دار استفاده شود.                

 

IPX1    درجه حفاظت در برابر نفوذ مایعات 

 

 محدوده دمای انبار داری دستگاه را نمایش می دهد.

 

 

 

درمانی از جملهه اتها  این دستگاه برای استفاده در بخش های مراکز بهداشتی و    توجه:*

عمل و اورژانس تعبیه شده است. به هیچ عنوان در بخش نوزادان استفاده نشهود. همننهین 

 این دستگاه برای مصرف خانگی و وسایل نقلیه مثل آمبوالنس مناسب نمی باشد. 
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 بخش اول:

 اطالعات عمومی دستگاه  (1

 فن آوری ساکشن: (1-1

( و رگوالتوور جهوت High Flowلیتور در دقیقوه )  50ظرفیتاین دستگاه دارای یک پمپ و کیوم با 

 باشد.در سطح دریا می - bar (High Vacuum) 0.8  ار  فشار و وکیوم با حداکثر فشارتغییر مقد 

این پمپ با داشتن متعلقات مربوطه ، قابول اسوتفاده در مراکوز مختلوف پزشوکی ماننود بیمارسوتانها، 

 باشد.اتاقهای عمل قلب، اتاقهای اورژانس ، مغز و اعصاب میهای پزشکی و کلینیک

 

 (مشخصات فنی دستگاه 1-2

 Bar 0.8- ماکزیمم وکیوم  -

 L/min 50 دبی  -

 W 200 توان ورودی  -

 A 1.2 جریان ورودی  -

               230VAC, 50Hz,250W مشخصات الکتریکی موتور  -

   41cmx30cmx27cm ابعاد بدون ترالی  -

 41cmx30cmx101cm ابعاد به همراه ترالی  -

 9kg وزن بدون ترالی  -

 Class I / IPX1 /BF کالس ایمنی  -

      C° 40-0 دمای عملکرد  -

 %90-15 رطوبت عملکرد  -

 kPa-101.3kPa 70 فشار عملکرد -

 AF 2×2 فیوز  -
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 تصویر کلی دستگاه:(1-3

 Lio 70 مدل                                              

 

 

 بخش دوم:

 (بهره برداری)راه اندازی(:2

 های الزم را دیده باشد.کاربر باید ضمن آشنایی با نحوه کار دستگاه و کاربردهای خاص آن آموزش 

 سازی: ( آماده 2-1

های مربوط به جارها و پمپ ابتدا تمامی تیوبزیر مطابق شکل Lio 70   برای آماده سازی دستگاه ساکشن

کلیه اتصاالت را نصب و از عودم ،  تصل نمایید دستگاه را به طور صحیح در وضعیت خاموش بودن دستگاه م

  طمینان حاصل نمایید.انشتی این اتصاالت 

 توجه: قبل از شروع به کار از خالی بودن جارها اطمینان حاصل فرمایید.
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 متور 1.3بوه طوول  حداقل از تیوبهای سیلیکونیباید  Lio 70جه شود که برای استفاده از ساکشن مدل تو

 میلیمتر استفاده شود. 7±3میلیمتر و قطر داخلی  12±3به قطر خارجی )تیوب مربوط به بیمار( ، 

                        

    

 ( سیستم تغذیه ساکشن:2-2

ساعت در دمای محیط قرار گرفتوه و   4ساکشن بعد از خروج از انبار، دستگاه باید حداقل  جهت استفاده از  

 بعد روشن گردد.

سیسوتم تغذیوه  لیود اصولی دسوتگاه،و روشن کردن ک  220V/50Hzبا اتصال دو شاخه کابل برق به پریز  

 قرار می گیرد. Stand Byو دستگاه در حالت  دستگاه فعال می شود

 

 :وتورروشن کردن م (2-3

 شود.روی کاور دستگاه استفاده می  Stand Byبرای فعال کردن این سیستم از کلید 

رنوگ آن   سوبز  LEDدستگاه به کار افتواده و همزموان  تم تغذیه فعال باشد با فشار کلید،  هنگامی که سیس

 ماند.دائما روشن می

به خرنگ    سبز  LEDیا فرمان قطد الکتروپمپ دستگاه صادر شده و همزمان    Stopبا فشار مجدد آن عمل  

 .حالت چشمک زن در می آید 

 شود.در مواقد الزم بدون استفاده از دست نیز انجام می (Pedal Switch)توسط پدال  Start/Stopعمل 
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 :over fill protection (Lio 70)سیستم   (2-4

باشود کوه در می)شناور(  Mechanicalدستگاه ساکشن در هر یک از جارها و جار محافظ دارای سیستم 

این سیسوتم عمول کورده ، مسویر   میلی متر برسد(  3000)حجم ماید به    صورت پر شدن هر یک از جارها

ستگاه خاموش شده و جارها تخلیه گوردد. دگردد. در این حالت باید توسط اپراتور جریان مکش مسدود می

در غیر این صورت ممکن است جریان سیال و یا کف موجود در جارهوا وارد سیسوتم پموپ شوده و باعوث 

درب  داخل)در صورت تمایل به پرشدن چندین جار به ترتیب، شناوری که   .آسیب رسیدن به دستگاه شود

ی اولیه قرار گرفته است را باز کرده که سرریز هر جار بطور خودکار به جار بعودی انتقوال پیودا های جارها

کند اما جار آخر باید شناور را داشته باشد که جلوی انتقال مواد و آلودگی ها به داخول کم رسوور دسوتگاه 

 (.گرفته شود

آنها اقدام نشود امکان ورود مایعات   های یکبار مصرف نسبت به تخلیهچناچه پس از پر شدن جارها یا کیسه

 به داخل دستگاه ساکشن وجود دارد و این موجب آسیب رسیدن به اجزاء داخل دستگاه می شود.

برای تخلیه جارها با توجه به راهنمای استریلیزاسیون عمل کرده و جار ها را بورای اسوتفاده مجودد آمواده 

  کنید.

 

 تخلیه جارها: نحوه 

به درستی عمل نکرده و مایعات به داخل دستگاه نشوت  over fill protectionاگر به هر دلیلی سیستم 

 پیدا کرد، اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهید:

 دستگاه را خاموش کرده و کابل برق آن را از پریز جدا نمایید. -1

ن را باز کنید جار را تخلیه کرده و پس از جارها را به صورت شکل زیر از پایه دستگاه جدا کرده ، درب آ  -2

 ذکر شده است ضد عفونی کنید. 3-4تخلیه، جارها را با توجه به روند ضدعفونی که در بخش 
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 جداسازی شلنگ های رابط: 

 .آدابتور شلنگ را به سمت باال بکشید 

 

توجه: برای اتصال مجدد از محکم  

بودن کانکتور شلنگ ها اطمینان حاصل  

 فرمایید.

  
              

 جداسازی جارها: 

ابتدا ضامن نگهدارنده جار را فشار داره  

س س آن را از دستگیره دستگاه خارج  

 کنید.

 

            

رب جار را  با توجه به شکل رو به رو ضامن د

 .جدا کنید باز کرده و درب جار را 

 

توجه: برای اتصال مجدد از محکم  

درب ها اطمینان حاصل بودن ضامن 

 فرمایید.

 

 

 

بعد از ضد عفونی کردن جارها مطمئن شوید که شناور به درستی عمل می کنود. دسوتگاه ساکشون را   -3

روشن کرده و از عدم نشتی و عملکرد صحیح دستگاه مطمئن شوید. توجه داشته باشید در صوورت خرابوی 

 حتما شناور مورد نیاز را از شرکت تولید کننده تهیه کنید.شناور به هیچ عنوان از آن استفاده نکنید و 
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 بخش سوم:

 (حمل و نقل و انبارش دستگاه:3

کوارتن مربوطوه جهوت جابجوایی به منظور جلوگیری از صدمه دیدن دستگاه به واسطه ضوربه احتموالی از 

 استفاده شود.

درجوه سواتیگراد و حوداکثر میوزان  20-درجوه و حوداقل   60 شرایط انبارش دستگاه: حداکثر دمای انبار

 95%رطوبت

ساعت در دمای محیط قرار گرفتوه و  4جهت استفاده از ساکشن بعد از خروج از انبار ، دستگاه باید حداقل 

 بعد روشن گردد.

 بخش چهارم:

 ( محافظت و نظافت دستگاه:4

 در این بخش دستورالعملهای نگهداری و تمیز کردن دستگاه و لوازم جانبی آن بیان شده است.

 سرویس دوره ای و کالیبراسیون:( 4-1

دستگاه و لوازم جانبی باید به طور منظم هر شش ماه یکبار بازدید شوود توا از سوالم بوودن آنهوا اطمینوان 

 ) بررسی عدم شکستگی جار ها، بررسی عملکرد شناورها، بررسی عدم نشتی تیوب ها(  حاصل شود.

و رگوالتور تنظیم هووا روی حالوت مواکزیمم   برای بازرسی تیوب ها حتما باید دستگاه ساکشن روشن شده

یود باشد ، س س با استفاده از دست سر باز تیوب گرفته شود. در این حالت عقربه روی فشار سنج )گیج( با

 را نمایش دهد. در غیر این صورت مسیر دارای نشتی می باشد.  Bar 0.8-عدد

الزم است هر سال یک بار تموامی دسوتگاه هوا سورویس دوره ای   ساکشنبا توجه به عمر عملکرد دستگاه  

 نحوه چک کردن شناور: 

شناور نباید قفل شده باشد. باید با راحتی به سمت  

 باال و پایین حرکت کند. 
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 شده و برچسب کالیبراسیون نصب گردد.

 اس حاصل فرمایید.برای اطالعات بیشتر و تعیین زمان سرویس دوره ای با شرکت مربوطه تم

 

 ( نظافت دستگاه:4-2

توان با استفاده از پارچه آغشته به مواد ضدعفونی کننوده از قبیول سواولون، کاور دستگاه و استند آن را می

دکونکس و الکل تمیز نمود. از به کار بردن وسایل تیز و برنده مانند چاقو یوا کواردک جهوت تمیوز کوردن 

 فرمایید.دستگاه اکیداً خودداری 

 اتوکالو کرد. C°  121همچنین تیوب های استفاده شده در این مدل ساکشن را می توان در دمای 

 لوازم جانبی: نظافت (4-3

توان به یکوی از دو روش زیور های سیلیکونی، جارها، درب جارها و شناور را میلنگقطعات جانبی شامل ش 

 ضدعفونی کرد:

 ضدعفونی کننده اتوماتیکالف( دستگاه شستشو و 

 ه از قبیل ساولون، دکونکس و الکلد ب( با استفاده از مواد شیمیایی ضدعفونی کنن

 (Single useباشد.)ها، یکبار مصرف میلنگ مرتبط با بیمار و کیسهالزم به یادآوری است که ش 

درجه سانتیگراد و بوه  121توان به وسیله اتوکالو در دمای ، جارها را می (Lio 70)نکته: در ساکشن مدل

دقیقه ضدعفونی کرد. در اینحالت باید توجه شود که درپوش جارها همراه با شوناور از روی جوار   20مدت  

الزم به ذکر است که درب جارها و برداشته شده و جار به تنهایی و به صورت عمودی در اتوکالو قرار گیرد. 

 ابل اتوکالو نیستند.شناورهای آن ق

هوای میکروبوی و باکتریوایی در محول کوار استفاده از دستگاه بدون فیلتر ضد باکتری باعث انتشار آلودگی

 باید تعویض شوند.ساعت(  720)ماه  3فیلتر ها هر  گردد.دستگاه می
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 نحوه تعویض فیلتر:

فیلتر آنتی باکتریال مطابق شکل 

 تعویض کنید. 

          

 

 بخش پنجم:

 (لوازم جانبی دستگاه ساکشن:5

 (: Lio 70( لیست لوازم جانبی)5-1

 و درب آن  3000ccجار بزرگعدد 2 (1

 و درب آن 200ccجار محافظ عدد 1 (2

 )شناور(  Over fill protectionسیستم عدد  3 (3

 لنگهای رابط ش  (4

 های مربوطهلنگ و اورینگآدابتور ش  (5

 فیلتر ضد باکتری (6

 نگهدارنده جار (7

 پدال (8

 دفترچه راهنما (9

 دستورالعمل نصب اولیه دستگاه10)

 مربوطه جهت نصب اولیه ی هاچپی11)

 ترالی       12)
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 بخش ششم:

 ( عیب یابی دستگاه:6

 نحوه تعویض فیوز:( 6-1

زمتر درپوش فیوز را  ابا استفاده از ف

 باز کرده و فیوز را تعویض نمایید.

              
 

 ( دیاگرام مدارات الکتریکی ساکشن:6-2
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هنگام استفاده از دستگاه در صورت بروز هرگونه مشکل، با بخش *

 .خدمات پس از فروش این شرکت تماس بگیرید
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 (EMCجدول راهنمای سازگاری الکترومغناطیسی )
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