
   

 LSDطریقه استفاده و راه اندازی دستگاه تشک مواج مدل 

 :مشخصات پنل دستگاه

 

 

 

 

 
 

 .(خرابی پمپسرویس ) جهت قطع آالرم های فشار پایین، قطعی جریان برق و  Mute) کلید  سکوت ) -1

 مدهای کاری دستگاه:       -2

  مدAlternative : ،رقابل تنظیم ب گردد.تشک طی سیکل زمانی تعیین شده پر و خالی میبا فعال کردن این مد 

 (20،  15،  10روی زمان های 

   مدStatic: د.شوبه تخت بیمار مواقع فیزیوتراپی، غذا دادن، نشستن و.... استفاده می برای پوزیشن دادن از این مد 

 .پاور دستگاهفشار نرمال و نمایشگر وضعیت  -3

ثانیه  فشار داده شود. اگر  5 به مدت Lock Out باید دکمه ،قفلبرای باز کردن د دستگاه: نمایشگر قفل صفحه کلی -4

 ثانیه دکمه ای در صفحه فشار داده نشود صفحه به صورت اتوماتیک قفل می شود. 30تا 

 فشار دهید.  Firmولوم تنظیم فشار هوای خروجی پمپ: جهت افزایش فشار خروجی ولوم را به سمت  -5

 

 دقیقه کارکرد در حالت استاتیک  به طور اتوماتیک به حالت  30دستگاه پس از  :توجهAlternative  باز خواهد گشت تا در صورت

 فراموشی هیچ آسیبی به بیمار نرسد.

 برای حالت : توجهCPR ولو ،CPR ًمی توانید جهت تسریع عمل تخلیه همچنین حالت باز قرار دهید.  چرخانده در را سریعا

 .کنیدجدا نیز پمپ را به  اتصال شلنگهوا 

 و آب سرد استفاده نمایید. از خشک شدن کامل کاور قبل %0.1کاور تشک از محلول کلر  جهت ضدعفونی کردن: توجه

 از اتصال به تشک مطمئن شوید.
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 راهنمای راه اندازی:

را که در قسمت کناری پمپ قرار  اطمینان یابید سپس کلید  CPRپس از اتصال تشک به پمپ، از بسته بودن  -1

ثانیه روشن می شود و سپس  2دستگاه روشن شود .صفحه پنل همراه با صدای بیپ به مدت تا  فشار دهیددارد، 

کند، زمانی که فشار تشک به مقدار نرمال برسد چراغ پمپ شروع به کار می.دگردنشانگر حالت آماده به کار روشن می 

 رنگ سبز در می آید.به  Normal Pressureوضعیت 

 ، مد کاری مورد نظر را انتخاب نمایید.  mode، با زدن دکمه نرمالپس از رسیدن به فشار  -2

 فشار را تنظیم نمایید. Comfort Controlچرخاندن ولوم با  Alternativeدر حالت  -3

 

 جدول زیر راهنمای تنظیم فشار خروجی پمپ بر اساس وزن بیمار می باشد. 

 

7H series pump  

Comfort Control 
Patient Weight (KG) 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 

1 < 40             

2   20~60           

3     40~80         

4       60~100       

5         80~120     

6           100~140    

7             120~160   

8              140~180 

 
 

 

 

 

 

:در صورت بروز هر گونه ایراد احتمالی در دستگاه ها با پرسنل فنی شرکت تماس بگیرید،  در صورت فک توجه

پلمپ دستگاه توسط دیگر افراد، ارائه سرویس بهینه میسر نبوده، دستگاه ها خارج از گارانتی خواهند شد و کلیه 

 .مسئولیت آن بر عهده پرسنل آن مرکز می باشد

 فرتاکشرکت مهندسی پزشکی فنون طب 
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