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AP1000مدل  RAEENدستورالعمل پمپ تشک مواج مارك   

ابتدا کابل برق و دو شلنگ تشک  را به پمپ وصل نمایید..1

قــرار دهید.onدکمه پــــاور را در وضعیت .2

شار دهید.ـرا فsetجهت انجام تنظیمات دکمه .3

دو دکمــه تنظیمــی شــروع بــه چشــمک زدن مــی کنــد و بــه وســیلهLCDابتدا پارامتر وزن بیمار روي .4

up وDownنظیم می شود.ـمار تـوسط اپراتور تــوزن بی

ور را فشار دهید و در این بار زمــان تنــاوب شــروع بــه چشــمک زدن مــی کنــد و اپراتــSetمجددا دکمه .5

دقیقه تنظیم کند.20و 15˛10واند این زمان را بر روي ــمی ت

ا زده مــی شــود و دســتگاه از منــوي تنظیمــی خــارج مــی مجــددSetپـــس از انجام تنظیمــات دکمــه .6

شود و مـــطابق تنظیمات انـــجام شده عــــمل می کند. 

مــل قــرار مــی گیــرد و تــا زمــان پــر شــدن کاStaticدر ابتدا دستگاه به طور برنامــه ریــزي شــده روي مــد 
ی رده و در حالــت تنــاوبتشــک در همــین وضــعیت قــرار دارد و بعــد از آن مطــابق برنامــه ، مــد آن تغییــر کــ

)Dynamicکار خود را ادامه می دهد . در صورتی کــه تشــک نشــتی نداشــته باشــد ایــن تغییــر مــد زمــانی (
انجام می شود که فشار داخل سلول ها بــه فشــار تنظیمــی دســتگاه برســد، در غیــر اینصــورت دســتگاه پــس 

وجــود هرگونــه نشــتی در مــدار دقیقه تغییــر مــد مــی دهــد و آالرم آن فعــال مــی شــود و در صــورت45از 
دســتگاه شــروع بــه آالرم زدن ( دیــداري و شــنیداري) مــی کنــد و در ایــن حالــت اپراتــور مــی A,Bهوایی 

عــال فتواند آالرم شنیداري را بوسیله کلیــد تعبیــه شــده روي پنــل قطــع نمایــد امــا آالرم دیــداري همچنــان 
خواهد بود.      
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Alarm offو یــا Alarm onتبــدیل بــه upعمــل دکمــه ˛پس از انجــام تنظیمــات و در حــین کــار .7

می شود.Staticو Dynamicتبدیل به حالتهاي  Downو دکمه 
) در واقــع جهــت روشــن و خــاموش شــدن نگهداشــتن آالرم Alarm offو up)Alarm onدکمــه 

صوتی دستگاه در زمان نشتی می باشد.
تمیز کردن پمپ بوسیله یک دستمال نــم دار الکلــی انجــام مــی گــردد و جهــت تمیــز کــردن تشــک نیــز .8

تانی نظیــر ســایرکس اســتفاده نمــود. الزم بــه ذکــر می تــوان از محلــول هــاي ضــدعفونی مجــاز بیمارســ
است که تشک قابلیت شستشو با وسایل اتوماتیک رختشوئی را ندارد.

اســتفاده شــود زیــرا کانکتورهــاي دســتگاه مــذکور CPRجهــت تخلیــه تشــک مــی بایســت از دریچــه .9
TTCد.می باشند و پس از جدا شدن از پمپ کامالً بسته شده و مانع تخلیه تشک می گردن


