« راهنمای استفاده از ماشین بیهوشی » Penlon SP2
 -1کلیِ شلٌگْبی گبزّبی طجی را ثِ سیستن هرکسی یب کپسَل ٍصل هی ًوبیین  .رزرٍّبی دستگبُ را ًیس ثِ کپسَل ّبی رزرٍ ٍصل
هی ًوبیین.
 -2هبشیي ثیَْشی ٍ ًٍتیالتَر ٍ آثسرثر را ثِ ثرق هتصل هی ًوبیین .
ٍ -3ضعیت اتصبل ثرق ٍ گبزّب را چک هی ًوبیین .
ً -4حَُ ًصت ٍاپرایسر ثر رٍی هبشیي ثیَْشی را چک هی ًوبیین تب از ًذاشتي  Leakهطوئي شَین .
 -5کلیذ هبشیي را رٍی حبلت  ONقرار دادُ تب هبشیي ٍ ًٍتیالتَر رٍشي شَد.
ً -6حَُ عولکرد فلَهتر ٍ  ) Anti Hypoxic Device ( AHDرا چک هی ًوبیین.
 -7عولکرد  O2 Flushرا چک هی ًوبیین.
 -8سیستن آثسرثر را چک هی ًوبیین کِ شبهل لَلِ ّبی تٌفسی دم ٍ ثبزدم ؛  Bag؛ هبًَهتر فشبر راُ َّایی ؛  Belows؛
کبًیستر ( ظرف سذالین ).
 -9تست  Leakآثسرثر را اًجبم هی دّین.
 -10دریچِ  APLرا چک هی ًوبیین.
 -11دریچِ ّبی یک طرفِ دم ٍ ثبزدم را چک هی ًوبیین.
 Belows ٍ Drive / gas -12را چک هی ًوبیین.
 -13اگسٍزّبی دستگبُ ( خرٍجی ) را چک هی ًوبیین.
 -14کلیذ ًٍتیالتَر را در حبلت  ONقرار هی دّین.
 -15کلیذ  Bag / Ventرٍی آثسرثر را رٍی حبلت  Ventقرار هی دّین.
 -16یکی از سِ حبلت ظبّر شذُ در صفحِ را اًتخبة هی کٌین :
Adult Defaults
Pediatric Defaults
( کِ تَسط خَد کبرثر تٌظین هی شَد در ) Menu

Site Defaults

 Adult Defaults -17را اًتخبة کردُ ثب تٌظیوبت زیر :
) Limit 38 cm H2 O , Ratio : 2.0 , BPM : 10 : VT : 600 ml ( Fresh Gas Compensation / On
 -18پیچ فلَهتر را ثر رٍی هبشیي ثیَْشی تٌظین هی کٌین رٍی  Minimumیعٌی اًذازُ .Basal Flow
 -19ثرای تٌظین هذ حجوی ثر رٍی  Volumeدٍ ثبر لوس هی کٌین تب تأییذ شَد ٍ هذ حجوی ٍ ًٍتیالتَر شرٍع ثِ کبر کٌذ.
 -20ثر دّبًِ  Wyeیک  2 Bagلیتری ٍصل هی کٌین ٍ گبز را داخل  Bagشبرش هی کٌین  ،ثب استفبدُ از کلیذ  ( O2 Flushفقط
در لحظِ دم ًجبیذ ایي کبر را اًجبم داد).
.+
 -21چک هی کٌین اًذازُ گیری حجن تَسط دستگبُ را کِ ثبیذ حجن را درست ًشبى دّذ ثب درصذ خطبی − 20%
 Bag -22را کِ ثر دّبًِ  Wyeزدُ ثَدین  ،جذا کردُ ٍ دّبًِ  Wyeرا هی ثٌذین .ثبیذ آالرم  High Airway Pressureثِ
صَرت دیذاری ٍ شٌیذاری پذیذ آیذ.
 -23دّبًِ  Wyeرا ثبز هی کٌین ٍ ثبیذ آالرم  Low Airway Pressureثِ صَرت دیذاری ٍ شٌیذاری پذیذ آیذ.
 -24ثعذ از اتوبم هراحل ثبال ٍ کبرکردى صحیح توبهی قطعبت دستگبُ ثرای استفبدُ آهبدُ ثبشذ .

