הוראות שימוש למכשיר  VAPOTHERM PFלמבוגרים
עד 40LPM

ALARM MUTE
LED

RUN / STANDBY
LED

ALARM MUTE
BUTTON

RUN / STANDBY
BUTTON

SETTING
CONTROL
KNOB

הדלקת המכשיר
א .חבר את המכשיר למקור חמצן  +אוויר ,לרשת חשמל.
ב.

הכן את הסט וחבר למכשיר

ג.

תלה מים סטריליים של  1Lאו  3Lעל עמוד המכשיר
וחבר מים לדקרן היוצא מסט הדקרן הסגור.
אין להכניס את הסט למכשיר!
המתן דקה וחצי עד שתי דקות עם דקרן מים פתוחים.
רק לאחר מכן ,הכנס את הסט.

ד.

הדלק את המכשיר ע"י לחיצה על הכפתור הימני-
.RUN/STANDBY BUTTON
הנורה מעליו תידלק בכתום.

ה .כוון את הפרמטרים הנחוצים-
וסובב לפרמטר הרצוי
 לחץ על הכפתור האמצעי-)
(טמפרטורה -באדום ,ריכוזי חמצן -בירוק-FLOW ,
לאישור הפרמטר.
 לחץ לחיצה נוספת על ה- כוון לערך הרצוי באמצעות סיבוב ה. -לאישור הערך.
 לחץ לחיצה נוספת על ה- סיים את הפעולה ע"י לחיצה על הRUN/STANDBY -.BUTTON
כעת תידלק במכשיר נורה ירוקה מהבהבת.
ו .חיבור המטופל למכשיר -כאשר הנורה הירוקה תדלק
באופן קבוע -חבר את המטופל.

טמפ' עבודה.36°C -

כיבוי המכשיר
א.
ב.
ג.
ד.

לחץ על הכפתור הימני לחיצה אחת .המכשיר כעת במצב  ,STANDBYהנורה תהפוך מירוק לכתום
ולאחר כדקה ,המכשיר יכבה.
סגור את תפסן המים.
הוצא החמצן והאוויר מהקיר.
אין לנתק את המכשיר ממקור החשמל! גם לאחר סיום השימוש.

התראות ALARMS -
א.

נפילת מערכת כללית -יש לבצע כיבוי
והפעלה מחדש.
במידה ולהתראה זו נוספים  ,--קיימת בעיה
באחד הפרמטרים ( /FLOW /O2טמפ').

ה.

יחידה חד פעמית לא תקינה -יש לבצע
כיבוי ,להוציא את הקיט ,לנער קלות ,להכניסו
מחדש ולהפעיל את המכשיר .במידה ועדין
מופיעה התראה זו ,יש להחליף את הקיט.

ב.

חסימת מערכת -לרוב יש לבצע סקשן
מטופל.

ו.

סוללת הגיבוי נטענת -בעת הופעת האייקון
בצד ימין כאשר המכשיר מחובר לרשת
חשמל.

ג.

חוסר מים -יש לוודא ששקית העירוי לא
חסומה.

ז.

סוללת הגיבוי מגבה עד  15דקות -בזמן
עבודת המכשיר על סוללת הגיבוי ,אייקון
סוללת הגיבוי יהבהב.

•
•
•

לפי הנחיות היצרן:
יש להחליף צנרת (סט קומפלט) בין חולה לחולה.
זמן שימוש מקסימלי לחולה באותו סט -עד  30יום.
עם הוצאת המטופל ,יש לנקות עם מטליות ספוגות
אלכוהול (או כל חומר אחר המסופק ע"י ביה"ח).

לשאלות ובירורים נוספים:
אריק050-2821834 :

יבגני050-2003502 :

ליאת050-2003501 :

