راهنماي استفاده از دستگاه ساکشن جراحي مدل )C55f (Ver 1.0) , (Ver 2.0
* قبل از استفاده از دستگاه ،دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و بدون مطالعه از اين وسيله استفاده نکنيد.
* استفاده از اين دستگاه در بخش نوزادان ) (NICUممنوع ميباشد.
* اگر اشکالي در کيسههاي يکبار مصرف يا محفظه جار مشاهده کرديد از آن استفاده نکنيد(C55f-Ver2.0) .
* جهت روشن نمودن دستگاه،ابتدا دوشاخه رابه برق شهر متصل،سپس کليد اصلي ودرنهايت کليد روي دستگاه را
فشاردهيد.
* اگر در هنگام کار با دستگاه مورد غيرعادي مشاهده شد ،فوراً کار با دستگاه را متوقف کنيد.
* جهت ايجاد حداکثر وکيوم ،از نصب صحيح اتصاالت و شيلنگها و جارها و کيسههاي يکبار مصرف و عدم وجود نشتي،
اطمينان حاصل نماييد.
* به منظور حفظ عملکرد شناورها ،پس از هربار تخليه جار ،آنها را به دقت با آب شسته و از سالم بودن واشر سيليکوني
و صحيح قرار گرفتن آن اطمينان حاصل نماييد(C55f-Ver1.0) .
* به منظور جلوگيري از آسيب رسيدن به بيمار ،وکيوم مورد نياز را با دقت توسط رگوالتور تنظيم نماييد.
* درهنگام توقف ساکشن به دليل عمل کردن شناور يا  Flow stopperدر کيسههاي يکبار مصرف ،دستگاه را در اين
حالت باقي نگذاريد و بدون معطلي کيسه را با يک کيسه جديد جايگزين کرده و کيسه قديمي را امحاء نماييد و يا
اينکه نسبت به تخليه سريع جار اقدام نماييد.
* در صورت عدم تخليه به موقع جارها يا تعويض به موقع کيسههاي يکبار مصرف امکان ورود مايع به درون دستگاه
وجود داشته و اين مسأله مشمول گارانتي نمي شود.
* بيش از ظرفيت جار يا کيسههاي يکبار مصرف ،مايعات زائد را ساکشن نکنيد.
* جهت جلوگيري ازانتشارآلودگي و حفظ سالمت کادردرماني از فيلترباکتري بـه صورت يکبار مصرف استفاده نماييد.
* بعد از استفاده از کيسه يکبار مصرف ،آن را مانند ساير زباله هاي عفوني امحاء کنيد.
* هنگام تخليه جارها ،ابتدا ضامنهاي درب راآزاد نموده ،سپس به آهستگي و بدون هيچگونه تنش درب را باز نماييد.
* استفاده مجدد از لوازم يکبار مصرف دستگاه نظيرشيلنگ بيمار و فيلترباکتري و کيسه جمعآوري مواد زائد ،ممنوع
مي باشد.
* جارهاي دستگاه را مي توان بـه وسيله اتوکالو در دماي  2121 Cبه مدت 12دقيقه ضدعفوني نمود ولي جارهاي مورد
استفاده با کيسه هاي يکبار مصرف نيازي به اتوکالو ندارد.
* در هنگام تعميرات يا تعويض فيوزها و در صورت عدم استفاده طوالني مدت از دستگاه آن را از برق شهر جدا کنيد.
* در صورت مشاهده هرگونه خرابي و اشکال از پاره کردن هولوگرام و دستکاري و يا دمونتاژ محصول خودداري کنيد.
* لوازم جانبي نظير جارها ،درب جارها و شناور را ميتوان با استفاده از مواد ضدعفوني نظير الکل ،ساولون و دکونکس
تميز و ضدعفوني نمود.
* در صورت مشاهده افت شديد وکيوم دستگاه ،بايستي قطعات داراي طول عمر مفيد دستگاه توسط واحد خدمات پس
از فروش تعويض گردد.
* هميشه از وسايل محافظتي نظير (دستکش پالستيکي و ماسک و  )...استفاده نماييد.
* جهت اعالم خرابي و يا تأمين لوازم يکبار مصرف با تلفن خدمات پس از فروش تماس حاصل فرماييد.
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