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 تهیه کننده : مهندس مریم جلیلی



 (3)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

$  
 :فهرست

 فصل اول     معرفی محصوالت سها

 فصل دوم      اطالعات مهم 

 فصل سوم     ساختار وعملکرد جداگانه قسمت های  دستگاه 

 فصل چهارم    اپراتوری دستگاه

 فصل پنجم      آالرم ها

 فصل ششم      پاکسازی/ ضدعفونی

 فصل هفتم       شرح عملیات

 فصل هشتم     مواد مصرفی/ لوازم جانبی/تجهیزات اضافی

 فصل نهم       نصب دستگاه

 و انتقال دستگاه/ نگهداری دستگاهنقل    فصل دهم    

 نظارت فنی   فصل یازدهم 

 مشخصات دستگاه   فصل دوازدهم

 تعاریف   فصل سیزدهم 

 ها Option  فصل چهاردهم 

  Certificates    فصل پانزدهم 

 



 (4)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 : معرفی شرکت

 هالل جمعیت پزشکی تدارکات سازمان شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران ) سها ( که زیر مجموعه

 مصرف بار یک تجهیزات تولید مدرن و صنعتی مجتمع باشد بزرگترین می ایران اسالمی جمهوری احمر

 آزادراه 25در کیلومتر  متر مربع هزار 73 از بیش زیر بنایی با 1731 سال در که است ایران در پزشکی

 .رسید برداری بهره به قزوین -تهران

مصرف  بار یک پزشکی تجهیزات ورود به کشور وابستگی قطع سها، شرکت اندازی راه و تأسیس از هدف

 جوانان برای اشتغال ایجاد و پزشکی تجهیزات تولید فنی دانش انتقال ارز ، خروج از جلوگیری به منظور

 خود کیفی و کمی توسعه در را بلندی های گام تاکنون، تأسیس ابتدای از شرکت این .است بوده

 . ببخشد تحقق را شده خود تعیین توانسته است اهداف و برداشته

 از ای گسترده طیف  جهان، نوین های آوری فن از برداری  بهره و علمی توان افزایش با دارد افتخار سها

 . برساند تولید به را محصوالت

 محصوالت و خدمات : 

 بخش دیالیز  -1

  دو نوع  صافی دیالیز در, low-flux high-flux 

  سدیمکارتریج و کیسه بیکربنات 

 ) ست دیالیز ) وریدی و شریانی 

 ) سوزن فیستوال ) وریدی و شریانی 

 فرزنیوس دیالیز ماشینهای فروش از پس خدمات و فروش انحصاری نماینده 

 بخش تزریق خون -2

 فیلتر لکوسیت 

 بخش تزریق دارو -3
 سرنگ 

 سرسوزن زیرجلدی 

 سرسوزن دندانپزشکی 

 سرنگ انسولین 

 آنژیوکت 

 میکروست 

 ست سرم 



 (5)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

  شرکا :

   

 موفقیتها و افتخارات:

 1731،  1737 ، 1731 سالهای در صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه سوی از نمونه واحد ، 

1731 ،1735 

 1733 ساال  در صانعتی  تحقیقاات  و استاندارد موسسه سوی از تهران استان کیفی برتر واحد ، 

1733 

 دیالیز صافی محصول تشویقی واستاندارد محصوالت برای اجباری استانداردهای اخذ 

 1733 سال در زیست محیط حفاظت سازمان سوی از سبز صنعت گواهینامه اخذ 

 33 سال در ملی تولید جشنواره هفتمین در پزشکی تجهیزات و دارو صنایع بخش در برتر واحد 

 1733 سال در ملی افتخار – ملی تولید جشنواره هشتمین در برتر کننده تولید 

 1733 سال در ملی افتخار – ملی تولید جشنواره نهمین در برتر کننده تولید 

 1731 سال در ملی افتخار – ملی تولید جشنواره دهمین در برتر کننده تولید 

 سال در معادن و صنایع وزارت و تهران استان معدن و صنعت خانه سوی از صنعتی نمونه واحد 

1733 

 1731 سال در کشور پخش و عیتوز جشنواره نیپنجم در موندید سیتند افتیدر 

 گواهینامه ها :

 گواهینامه اخذ ISO 9001-2008 

 گواهینامه اخذ ISO 13485-2003 

 گواهینامه اخذ ISO 14001-2004 

 گواهینامه اخذ OHSAS18001-2007 

 نشان دریافت  CEمحصوالت تمام برای 

 محصوالت تمامی برای جهانی حالل گواهینامه دریافت 

 

 

  



 (6)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 اول:فصل 

 

 

 همودیالیز: ست

 همو عمل هنگام در که بوده شریانی و وریدی ست  شامل دیالیز همو عمل در استفاده مورد های ست 

 عمل هنگام در ها ست این. رود می کار به کلیوی نارسایی بیماری به مبتال بیماران خون تصفیه و دیالیز

 سوزن به شریانی ست و وریدی فیستوالی  سوزن به وریدی ست) مناسب فیستوالی سوزن به دیالیز همو

 خون ورودی به بیمار بدن از را خون شریانی ست. گردند می متصل دیالیز صافی و(  شریانی فیستوالی

 .نماید می منتقل بیمار به دیالیز صافی خون خروجی رااز خون وریدی ست و دیالیز صافی

 :از است عبارت ایران هالل پزشکی تجهیزات تولیدی دیالیز همو ست بارز مشخصات

 مقابل در مقاومت کاهش موجب که ست  این ساخت در رفته بکار های لوله داخلی دیواره بودن صاف -

 .گردد می خون جریان

 .آورد می فراهم بیمار در ناراحتی ایجاد بدون را مکرر تزریق امکان که تزریق جهت مناسب محل دارای  -

 همو عمل در آن استفاده از قبل ست سازی آماده برای الزم عملیات انجام جهت ویژه کانکتوری دارای -

 .باشد می دیالیز

 



 (7)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 در سهولت موجب و بوده ست بودن( قرمز) شریانی یا و( آبی) وریدی دهنده نشان که رنگی کد دارای -

 .گردد می همودیالیز عمل هنگام در آن سازی آماده و نصب هنگام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (8)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 

 

 

 : سرم ست

 انتقال برای و بوده تزریقی مایعات حاوی محفظه و بدن بین رابط عنوان به که است ای وسیله سرم ست

 .رود می بکار بدن به غذایی یا دارویی مواد حاوی مایعات آهسته

 :باشد می زیر بارز های ویژگی و مشخصات دارای ایران هالل پزشکی تجهیزات شرکت تولیدی سرم ست

 سازی آماده در تسهیل و قطرات حرکت مشاهده جهت انعطاف قابل کامالً و شفاف چکه اتاقک به مجهز-

 .نمودن استفاده برای ست

 تزریقی مایعات حاوی ظروف به آسان ورود جهت ویژه طراحی با محکم کن سوراخ وسیله به مجهز -

 مایع جریان کاهش یا قطع از جلوگیری منظور به که محفظه به هوا ورودی درمسیر فیلتر به مجهز -

 .گردد می آلودگی ایجاد و ها میکروارگانیسم ورود از مانع مزبور فیلتر و شده تعبیه تزریقی

 به تزریقی مایع در موجود ذرات احتمالی ورود از ممانعت جهت میکرونی 12 مایع فیلتر به مجهز -

 بیمار بدن

 .باشد می لیتر میلی1 ± 3/1 با برابر حجمی معادل سرم ست از شده خارج قطره 53 حجم -

 التکس جنس از بک فلش به مجهز -

 سایر یا و آنژیوکت نیدل، با وسیله این  مناسب ارتباط که درصد 1 شیب با اتصال نقطه به مجهز -

 .سازد می میسر را پزشکی تجهیزات

 تزریقی مایع جریان قطع یا تنظیم جهت غلطکی شیر به مجهز -

 سمی غیر مصرف، یکبار زا، تب غیر استریل، -

 .باشد می ISO  8536-4   استاندارد الزامات با منطبق محصول این مشخصات  

 

  



 (9)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جلدي زیر سرسوزن

 به مایعات تزریق جهت سرنگ همراه به ایران هالل پزشکی تجهیزات شرکت تولیدی جلدی زیر سوزن سر

 .  رود می کار به بدن از مایعات ساختن خارج یا و بدن

 و زنگ ضد استیل از آن سوزن جنس ، بوده زا تب غیر  و سمی غیر مصرف، یکبار استریل، محصول این

 .  باشد می سیلیکون از نازکی الیه به آغشته

 

 

 

 

 

               

 

 

 

   



 (11)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:تكه سه سرنگ) مصرف یكبار زیرجلدي سرسوزن با همراه لیتر میلی 11 سرنگ

 مایعات تزریق جهت زیرجلدی سرسوزن با همراه ایران هالل پزشکی تجهیزات شرکت لیتر میلی 13 سرنگ

 از سرنگ این در. گیرد می قرار استفاده مورد بدن از آنها  ساختن خارج همچنین و بدن به

 اینکه ضمن شده استفاده بارل درون در پالنگر منظم و یکنواخت حرکت تضمین جهت رابراستاپرسیلیکونیزه

 . گردد می استفاده هنگام در مایعات نشتی از مانع قطعه این

 و زنگ ضد استیل جنس از آن سوزن سر و بوده، زا تب غیر و غیرسمی مصرف، یکبار استریل، محصول این

 .باشد می سیلیکون از  نازکی الیه به آغشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (11)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 : دندانپزشكی سرسوزن

 تزریق امکان متفاوت طولی مقیاس با ایران هالل پزشکی تجهیزات شرکت تولیدی دندانپزشکی سرسوزن

 محصول این آورد می فراهم دندانپزشکی سرنگ از استفاده با را بیمار لثه درون به حسی بی داروی آسان

 .باشد می محصول بودن استریل حفظ جهت سیل کامالً پروتکتور و کپ دارای

 و زنگ ضد استیل جنس از آن سوزن و بوده زا تب غیر و غیرسمی مصرف، یکبار استریل، محصول این

 .باشد می لثه به آسان ورود جهت  سیلیکون از نازکی الیه به آغشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (12)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 

 

 

 : آنژیوکت

 سایر یا و غذایی دارویی، مواد مستقیم تزریق جهت  ایران هالل پزشکی تجهیزات شرکت تولیدی آنژیوکت

 ورودی یک دارای محصول این. رود می کار به تشخیصی اهداف منظور به یا و خون جریان درون به مایعات

 کاتتر همچنین. باشد می تزریقی مایع جریان برگشت از ممانعت جهت یکطرفه دریچه به مجهز تزریق

 .باشد می ایکس اشعه توسط ردیابی قابلیت دارای و FEP جنس از آنژیوکت

 و زنگ ضد استیل جنس از آن سوزن و بوده زا تب غیر و غیرسمی مصرف، یکبار استریل، محصول این

 . باشد می سیلیکون از نازکی الیه به آغشته

 

 

 

 

 

 

 



 (13)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 

 

 

 

 (: تكه دو سرنگ) مصرف یكبار زیرجلدي سرسوزن با همراه لیتر میلی  5 و2  سرنگ

 جهت زیرجلدی سرسوزن با همراه ایران هالل پزشکی تجهیزات شرکت لیتری میلی  2 و5 های سرنگ

 میلی 2 های سرنگ. گیرد می قرار استفاده مورد بدن از آنها  ساختن خارج همچنین و بدن به مایعات تزریق

 .باشد می  57G سوزن سر با همراه لیتر میلی 5 سرنگهای و 55G سوزن سر با همراه لیتر

 به آغشته و زنگ ضد استیل از آن سوزن و بوده، زا تب غیر و غیرسمی مصرف، یکبار استریل، محصوالت این

 . باشد می سیلیکون از نازکی الیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (14)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 :میکروست

 مواد و مایعات وریدی  تزریق در که است ای وسیله  ایران هالل پزشکی تجهیزات شرکت تولیدی میکروست

 .رود می بکار شده رقیق صورت به تجویزی داروئی

 : از عبارتند وسیله این مهم و بارز های ویژگی از

  مایع سطح دادن نشان و تزریقی ماده میزان دقیق کنترل جهت( بورت) مدرج ای محفظه شامل -

 تخلیه از پس مایع جریان اتوماتیک قطع جهت مدرج، محفظه درون که شناور ای قطعه به بودن مجهز -

 .گیرد می قرار مدرج، محفظه کامل

 جریان هنگام در تزریقی مایع در است ممکن که هایی حباب مشاهده جهت شفاف کامالً های لوله دارای -

 .گردد ایجاد مایع

 در مایع جریان به ها میکروارگانیسم ورود از مانع که وسیله داخل به هوا ورودی مسیر در فیلتر وجود  -

 .گردد می   تزریق هنگام

 بیمار بدن به تزریقی مایع در موجود خارجی ذرات ورود از جلوگیری جهت میکرونی 12 فیلتر به مجهز -

 مایع جریان تنظیم جهت غلطکی شیر به مجهز -

 سایر یا و آنژیوکت نیدل، به میکروست مناسب ارتباط که درصد 1 شیب با اتصال ی نقطه به مجهز -

 .سازد می میسر  را  پزشکی تجهیزات

 ±1 3/1 با برابر آن قطره13 حجم که میکرونی چکان قطره با انعطاف قابل و شفاف چکه اتاقک دارای -

 .باشد لیترمی میلی

 ست انتهای و محفظه روی بر تزریق جهت التکس جنس از نقاطی به مجهز -

 مصرف یکبار غیرسمی، استریل، زا، تب غیر -

 .باشد می ISO  5-8536 استاندارد الزامات با منطبق محصول این مشخصات

 

 

 

 

 

 



 (15)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 

 

 صافی دیالیز:

 صافی. نماید می ایفا دیالیز همو عمل در را اساسی و مهم نقش که بوده پزشکی وسیله یک دیالیز صافی

 هنگام باشدکه می تراوایی نیمه و توخالی فیبرهای دارای ایران هالل پزشکی تجهیزات شرکت تولیدی دیالیز

 از خون جریان جهت خالف در دیالیز مایع عبور و فیبرها این درون از خون عبور موجب به دیالیز همو عمل

 را...  و اوره مانند کم مولکولی وزن با زائد مواد(  Diffusion) نفوذ پدیده از استفاده با و فیبر بیرونی قسمت

 و گشته خارج بدن از دیالیز مایع به ورود و تراوا الیاف میان از عبور از پس آنها و نماید می جدا خون از

 .گردد می خون تصفیه موجب

-1 Low Flux 

-5 High Flux 

 .باشد می سازگار زیست  و زا تب غیر رسمی، غیر مصرف، یکبار استریل، محصول این

 .باشد می ISO 8637  استاندارد الزامات با منطبق محصول این مشخصات

 :شوند می تولید مختلف نوع دردو ایران هالل پزشکی تجهیزات شرکت دیالیز های صافی

 

 

 

 

 

 

 

 



 (16)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 

 

 

 

 لکوسیت:فیلتر

 استفاده تاالسمی به مبتال بیماران مانند بیماران از بعضی درمان جهت آن از حاصله مشتقات و خون تزریق

 از استفاده ، آن های فرآورده و خون تزریق از حاصل درمانی موثر و مفید تاثیرات وجود با لیکن گرددو می

 ، عوارض این از بسیاری بروز علت گرددکه می کننده دریافت فرد در عوارضی ایجاد موجب ترکیبات این

 روشهای از یکی بنابراین.باشد می آن از حاصل های فرآورده سایر یا و خون توسط شده منتقل های لکوسیت

  های فیلتر از استفاده ها لکوسیت انتقال از ناشی عوارض کاهش جهت مناسب

 .باشد می آنها حذف یا کاهش جهت لکوسیت فیلترهای

 :گردد می تولید زیر سایز5 در ایران هالل پزشکی تجهیزات شرکت ساخت لکوسیت فیلترهای

31 So-fil  :خون واحد یک تزریق برای  

35 So-fil  :خون واحد دو تزریق برای  

 :از عبارتند فیلترها این بارز های ویژگی

 آن ساخت در ترفتاالت بوتیلن پلی سازگار زیست پلیمر از استفاده -

 آلرژیک های واکنش میزان کاهش -

 %33/3 حدود تا های لکوسیت میزان کاهش -

  رفته هدر قرمز گلبولهای میزان کاهش -

 خون در موجود های میکرواگریت حذف جهت فیلتر پیش باالی توانایی -

  آلودگی از جلوگیری جهت هوا فیلتر به بدنه بودن مجهز -

 .سازگار زیست  و زا تب غیر غیرسمی، مصرف، یکبار استریل، -
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 : فیستوال سوزن

 و گرفته جای بیمار رگ درون که باشد می دیالیز ست و رگ بین مهمی ارتباطی  وسیله فیستوال سوزن

 باید  بنابراین. آورد می فراهم را بیمار بدن از دیالیز همو عمل انجام هنگام در خون نیاز مورد حجم انتقال

 .باشد دارا را بیمار و کاربر استفاده جهت مناسب ایمنی و کیفی الزامات

 :باشد می زیر بارز های ویژگی دارای ایران هالل پزشکی تجهیزات شرکت تولیدی فیستوالی سوزن

 نیدل گرفتن هنگام در دست انگشتان لغزش از که است نوعی به  آن ساختار که نرم های باله دارای -

 می بیمار برای گذاری نیدل عمل انجام هنگام در نیدل کنترل و ایمنی ایجاد موجب و نموده جلوگیری

 .گردد

 موجب تا باشد می سیلیکون از نازکی الیه به آغشته و تیز کامالً زنگ، ضد استیل جنس از سوزنی دارای -

 .شود گذاری نیدل عمل انجام هنگام به درد کاهش

 از جلوگیری و خون جریان نمودن آسانتر جهت شریانی فیستوالی سوزن پشتی قسمت در ای حفره وجود -

 عروقی آسیب

 .سازگار زیست زا، تب غیر سمی، غیر مصرف، یکبار استریل، -
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 فصل دوم

 اطالعات مهم
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 نحوه استفاده از دستورالعمل ها   2.1

 

 شناسایی صفحه :

 است. 7، صفحه  1به معنای رجوع شود به فصل  1-7به عنوان مثال شناسایی صفحه 

 

 اطالعات تحریریه :

 است. 5333، ژانویه  1به معنای رجوع شود به چاپ  1/01.09به عنوان مثال اطالعات تحریریه 

 

 تصاویر :

 ممکن است تصاویر موجود در متن متفاوت با تصویر اصلی باشند. البته این تفاوت تاثیری بر عملیات موردنظر ندارد.

 

 عالمت گذاری در تصاویر :

 

 

حلقه     به معنای روشن بودن آن است. LEDدر اطراف نشانگر/ 

 

 

 اشعه به معنای چشمک زن بودن آن است. LEDدر اطراف نشانگر/ 

 

 اهمیت دستورالعمل ها :

 

 می باشند. S 4008دستورالعمل ها بخش مهمی از مدارك ضمیمه دستگاه بوده و شامل اطالعات ضروری جهت استفاده از دستگاه دیالیز 

اندازی اولیه دستگاه باید دوره های آموزشی الزم از سوی کارخانه ساازنده را گذراناده و باه طاور کامال باا       فرد مسئول جهت نصب و راه 

 دستگاه آشنایی داشته باشد.

 قبل از اقدام به کار با دستگاه، دستورالعمل ها باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرند.
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 اهمیت هشدار  2.2

 

  احتیاط                            

 در خصوص برخی روش ها و یا اقداماتی که باعث صدمه به تجهیزات و یا ایجاد                                 

 .در بیماران می گردد، به کاربر هشدار می دهد عارضهو                                            

 

 

 اهمیت تذکر  2.3

 

 :تذکر                            

         به کاربر اطالع می دهد که ناموفق بودن برخی مراحل اجرایی ممکن است منجر به                             

 عدم انجام  برخی از عملیات و یا عدم اجرای صحیح آنها و در نهایت عدم حصول                                     

 نتیجه دلخواه شود.                                  

  

 شرح مختصر  2.2

 

درمان دیالیز را بدون نیاز به هیچگونه وسیله جانبی فراهم می کند. در این دستگاه مسیر عبور مایع دیالیز و خون   4008sدستگاه دیالیز 

 تحت نظارت می باشند.

برنامه ریزی و نمایش بر روی نمایشگر فراهم شده اناد، امکاان   مقداردهی پارامترهای درمانی موردنیاز، از طریق منوهای مختلف که جهت 

 پذیر می باشد.

در مسیر مایع دیالیز، آب خالص با کنسانتره همودیالیز ترکیب گشته، پس از گرم شدن گاززدایی شاده و ساپس باه ساوی فیلتار دیاالیز       

 هدایت می گردد. حجم ورودی و خروجی مایع دیالیز در تعادل می باشد.

 لتر دیالیز بر اساس سرعت اولترافیلتراسیون و نوع فیلتر دیالیز تنظیم می گردد.فشار فی

 امکان درمان همودیالیز توسط مایع دیالیز با خلوص باال وجود دارد. Diasafe plusتوسط عملیات 

Diasafe plus  همراه با دستگاه شستشو و گندزدایی می گردد.متشکل از یک فیلتر می باشد که 
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است و در صورت عدم موفقیت آن، باید هر چه  T1 testبررسی می شود. این تست یکی از مراحل  CPHTن فیلتر توسط تست عملکرد ای

 هفته است. 15زودتر نسبت به تعویض فیلتر اقدام نمود. حداکثر طول عمر این فیلتر 

 ی مطابقت داشته باشد.جهت استفاده از این فیلتر، کیفیت آب و مایع دیالیز باید با استانداردهای اجرای

در مسیر خون خارج از بدن، خون به طور پیوسته هپارین دریافت کرده و از درون فیلتر دیالیز عبور داده می شود. آشکار ساز هاوا از ورود  

هوا به خون جلوگیری می کند. همچنین توسط آشکار ساز نشتی خون و مانیتورینگ فشار وریدی، از هرگونه خطار کااهش حجام خاون     

 جلوگیری به عمل می آید.

 مانیتورینگ فشار شریانی از طریق سوزن موجود در رگ، هرگونه تغییر جریان را نشان می دهد.

 دستگاه دیالیز به گونه ای طراحی گردیده که قابل استفاده برای هر دو روش دیالیز استاتی و بیکربناتی می باشد.

 است( 34+1ی باشد. ) تنظیم پیش فرض نسبت اختالط کنسانتره با آب قابل برنامه ریزی م

  .mmol/l 8±وجود دارد. غلظت بیکربنات نیاز در رناج    mmol/l 150-125بسته به نوع کنسانتره، امکان تنظیم غلظت سدیم در رنج 

 قابل تنظیم است.

 بیکربنات وجود دارد. ( جهت تهیه محلول NaHCO3)حاوی پودر کربنات هیدروژن سدیم،  bibagدر این دستگاه امکان استفاده از 

 این دستگاه مجهز به

  پروفایل سدیم و اولترافیلتراسیون 

 برنامه دیالیز خشک 

 درمان دیالیز دوسوزنه و تک سوزنه 

 می باشد.

 انتخاب برنامه دلخواه شستشو و گندزدایی امکان پذیر است. 

 امنیت بیمار می باشد.این دستگاه مجهز به تمامی سیستم های امنیتی موردنیاز جهت عملکرد صحیح و 

EN 60601-1 (IEC 601-1) 

 

 باید اجرا گردد. T1 testشروع هر درمان، قبل از 

 : را اجرا نماید T1 testدر موارد زیر دستگاه به اپراتور اعالم می کند که 

 بعد از روشن شدن دستگاه توسط منبع تغذیه خارجی 

 بعد از انجام برنامه های پاکسازی 

 

 می گردد.در طول درمان دیالیز نیز جهت تشخیص نشتی احتمالی در سیستم اجرا  CPHTجهت امنیت بیشتر، تست 
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دقیقه یکبار به طور اتوماتیک اجرا می شود . در این زمان دستگاه دیالیز برای چند ثانیه در مد بای پس قرار گرفتاه و   1522این تست هر 

دقیقه در هر ساعت، هیچ تغییر دیگاری در عملیاات    5ردد. به جز کاهش زمان موثر دیالیز به مدت عملیات اولترافیلتراسیون متوقف می گ

 به وجود نمی آید.

باوده و در دساته بنادی تجهیازات، در      EN 60601-1 (IEC 601-1)مطابق با آخرین تکنولوژی روز و مقررات  4008sدستگاه دیالیز 

 قرار دارد. II b (MDD)کالس 

 

 استفاده از دستگاهشرایط    2.5

 زمینه کاربرد  52221

بیماری های مزمن و حاد کلیوی( طراحی شده و قابل استفاده در منازل، مراکاز مراقبات    )برایجهت انجام دیالیز  4008sدستگاه دیالیز 

 های ویژه و مراکز دیالیز می باشد.

( و  kt/v( برای اوره، دوز دیاالیز )  Kپاکسازی موثر متوسط )( به طور پیوسته میزان OCMعملیات مانیتورینگ ضریب پاکسازی آنالین )

 غلظت سدیم پالسما را در طول درمان دیالیز محاسبه و نمایش می دهد.

 

 عوارض جانبی  52225

     و گرفتگی عضالت در برخی بیماران می گردد. ، تهوع، استفراغدرمان دیالیز گاها موجب بروز افت فشارخون 

 نصب شده بر روی ظروف محتوی محلول های دیالیز و فیلترهای دیالیز توجه نمایید. لطفا به برچسب های

 

 موارد منع مصرف  52227

 

 Hyperkalemia  :فقط در حالت دیالیز توسط محلول همودیالیز شامل پتاسیم 

 Hypokalemia  : پتاسیم فاقدفقط در حالت دیالیز توسط محلول همودیالیز 

  غیر قابل کنترلناهنجاری های انعقاد خون 

 در این گونه بیماران دارای شرایط همودینامیکی ناپایدار، باید از روش های درمانی دیگری استفاده نمود.

 

 افراد مجاز  2.2

 نصب، سرویس و تعمیر این دستگاه باید صرفا توسط افراد آموزش دیده و مجرب مجاز از سوی کارخانه سازنده صورت گیرد.
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 مسئولوظایف سازمان   2.2

 سازمان مسئول عهده دار مسئولیت های زیر می باشد :

 تطابق کلیه عملیات نصب و راه اندازی، بهره برداری و تعمیرات و نگهداری با مقررات و استانداردهای ملی یا محلی 

 مطابقت با مقررات پیشگیری از حوادث 

 قرارگیری دستگاه در وضعیت ایمن و صحیح 

 در دسترس بودن دائم 

 

 مسئولیت اپراتور  2.2

در صورت به وجود آمدن آالرم، اگر آالرم به وجود آمده ناشی از خطای هیدرولیک باشد به طوری که مانع از ادامه انجام درماان باه طاور    

 صحیح گردد، باید درمان متوقف گردیده و جهت تعویض قطعات آسیب دیده با واحد خدمات سرویس تماس گرفته شود.

 ها نیز باید قبل از شروع عملیات توسط اپراتور چک گردد.مقادیر کلیه پارامتر
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 سلب مسئولیت  2.2

 

 احتیاط                     

 عملکرد این دستگاه در صورت استفاده از تجهیزات و مواد مصرفی خاص )رجوع               

                                                                                                             .تایید است( مورد  3فصل   شود به                               

 شرکت سازنده هیچگونه مسئولیتی جهت خرابی های ناشی از استفاده از تجهیزات           

 دستگاه عهده دار نمی باشد. مصرفی غیرمجاز و یا استفاده غیر صحیح از و مواد           

 

 

 استفاده از مواد مصرفی  2.11

 

 همواره باید به نمادهای موجود بر روی بسته های مواد مصرفی توجه نمود.

 هنگام استفاده از مواد مصرفی، توجه به نمادهای زیر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد :

 

 

 به معنای عدم استفاده مجدد از محصول است                               

 Do not re-use                         

 به معنای استفاده از محصول تا تاریخ مشخص شده، می باشد                                             

Use by 

  

 استفاده نمود.از مواد مصرفی فقط در صورت سالم بودن بسته بندی و درپوش محافظ باید 

 درپوش های محافظ نباید از محصول جدا شده باشند.

مواد پالستیکی به کار رفته در مواد مصرفی، ممکن است با ماده مصرفی )دارو یا ماده ضدعفونی کننده( سازگاری نداشاته باشاد. از اینارو    

 قبل از درمان باید از سازگاری اجزاء مواد مصرفی اطمینان حاصل نمود. 
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بوده و یا محلول های آلیفاتیک قرار گیرند،   PH > 10رهای پلی کربناتی در صورتی که در معرض محلول های آبی که دارای کانکتو

 می شوند.  tensionموجب ایجاد 

 

 نگهداري  2.11

 

 عملیات نگهداری را مطابق با روند تعیین شده در کاتالوگ اجرا نمایید.

 ( نیز در فواصل معین می باشد. TSCفنی )این عملیات شامل انجام چک های ایمنی 
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 آدرس   2.12

 

 سازنده       

             Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

                          61346 Bad Homburg 

                          Germany 

                          Phone: +49 (0)6172 609-0 

                          www.fmc-ag.com 

 

سرویس بین المللی                                        

            

                        Fresenius Medical Care 

                          Deutschland GmbH 

                          Service Support International 

                          Hafenstraße 9 

                          97424 Schweinfurt 

                          Germany 

                          Phone: +49 (0)9721 678-333 (hotline) 

                          Fax: +49 (0)9721 678-130 

 سرویس محلی

 شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران                                  

نرسیده به پل کردان                       -قزوین-اتوبان تهران 25کیلومتر   

: تلفن                            13-35133112-351  

: فکس    35133133-351                                                           

کد پستی                        : 11231-77121  

                                           www.soha1.ir 

                                           technodialysis@ soha1.ir 

http://www.soha1.ir/
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 فصل سوم

 هساختار و عملكرد جداگانه قسمت هاي دستگا
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 شماي پشت صفحه نمایش و منبع تغذیه   3.1.2

  

 اخطار:                    

 جانبی در صورتی که عملکردشان مطابق با مقررات سایر تجهیزات عالوه بر موارد نامبرده شده،                   

                    EN 60601-1-1 باشد و یا دارای گواهی نامه معتبر )جهت تایید امنیت فنی( از سوی 

 را دارا می باشند. به پورت های پشت مانیتورنمایندگی های مجاز باشند، قابلیت اتصال                    
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 فن خنک کننده  .1

 کلید سرویس  .5

 تنظیم کننده صدای آالرم  .7

 سوکت برای نمایشگر سه رنگ )سبز/ زرد/ قرمز(  .1

 پورت شبکه )انتخابی(  .2

 پورت ورودی وخروجی )برای تجهیزات جانبی(  .1

 سوکت ارتباط   .3

 نمایشگر ساعات کارکرد دستگاه   .3

 پورت کنترل از راه دور ) وسیله جانبی(  .3

 پورت ورودی آالرم )برای اتصال یک کلید پوش باتون که می تواند برای روشن وخاموش کردن یک سیستم استفاده         .13

 شود(

 بلندگو برای آالرم صوتی .11

 پورت خروجی آالرم ) برای اتصال نمایشگر آالرم خارجی مانند زنگ اخبار پرستار ( .15

 نشانه اخطار : به مدارك پیوست توجه گردد. .17

 کابل برق  .11

 برق on/ offکلید  .12

 مجموعه منبع تغذیه .11

 پورت شبکه )انتخابی(  .13

 

 

 قسمتها     3.2

 پمپ خون )شریانی(    72521
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 صفحه کلید     1

 ، کد خطا(        میزان فشار )تک سوزنی( صفحه نمایش )نشاندهنده مقدار تحویلی، قطر لوله ،     5

 نشانگر آالرم )قرمز(      7

 نشانگر انجام عملیات )سبز(      1

 ) برای روشن و خاموش نمودن پمپ خون ( Start / Stopکلید       2

 کانکتور فشار )کانکتور جهت اندازه گیری فشار شریانی (      1

 مودن روتور می توان آن را جداروتور ) تحویل دهی خون بیمار توسط غلتکها و لوله های موجود، برای تمیز ن      3

 نمود(

 گیره نگهدارنده لوله خون    3

 سنسور )جهت باز و بسته بودن پمپ خون(      3

 ) برای کاهش سرعت تحویلدهی یا اندازه قطر لوله(   کلید     13

 )برای افزایش سرعت تحویلدهی یا اندازه قطر لوله(   کلید     11

 

 

 

 پمپ هپارین  3.2.2

 

     

 صفحه نمایش )نشاندهنده مقدار تحویلی،  1

 یا کد خطا( bolusزمان توقف، مقدار    

 نشانگر آالرم )قرمز(  5

 نشانگر انجام عملیات )سبز(  7

   bolusکلید  1

 ) برای روشن و خاموش نمودن پمپ Start / Stopکلید   2

 هپارین( 

 پیستون متحرك برای تنظیم سرنگ  1

 گنگهدارنده سرن  3

 ) برای کاهش سرعت تحویلدهی یا زمان توقف کلید   3

 و حرکت پیستون به پایین(     

 ) برای تنظیم زمان توقف( Clockکلید    3

 نشانگر زمان توقف )سبز(  13

 کلید سرعت )برای تنظیم سرعت تحویلدهی(  11

 پیستون به باال(توقف وبرای حرکت  )برای افزایش سرعت تحویلدهی یا زمان   کلید   15



 (31)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

         

 

 

 آشكار ساز هوا   3.2.3

 

 ) برای افزایش وکاهش میزان سطح مایع  /کلیدهای     1 

 در محفظه حبابگیر وریدی( 

 

 محل اتصال فشار وریدی    5

 نگهدارنده محفظه حبابگیر وریدی با سنسورهای اولتراسونیک    7

 کلمپ کننده لوله وریدی    1

 ساز نوریآشکار      2

 

 

 

 

 

 پمپ خون تك سوزنه )انتخابی(   3.2.2 

 

 

 نشانگر آالرم )قرمز(   1

  صفحه نمایش )نشاندهنده مقدار تحویلی، قطر لوله ،   5

 ، کد خطا( SNمیزان            

 صفحه کلید پمپ خون تک سوزنه   7 

  )برای افزایش سرعت تحویلدهی یا اندازه قطر لوله(   کلید  1

  )برای کاهش سرعت تحویلدهی یا اندازه قطر لوله( کلید    2

 ( SNمحل اتصال فشار)    1

 روتور ) تحویل دهی خون بیمار توسط غلتکها و لوله های موجود، برای تمیز     3

 نمود( نمودن روتور می توان آن را جدا 

 درب پمپ خون   3

 سنسور )جهت باز و بسته شدن درب پمپ خون(   3

 نگهدارنده لوله  13

 ) برای روشن و خاموش نمودن پمپ خون( Start / Stopکلید  11

 نشانگر انجام عملیات )سبز(  15       

 



 (32)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 شرح صفحه کلید   3.2.5

 

 

 

 

 

 

 

 وارد نمودن اطالعات عددی 1

 تغییر دادن اعداد یا توابع عملیاتی 5

 ریست نمودن اطالعات 7

 انتخاب یک منو یا تغییر عملیات کاری 1

   conf کلیه اطالعات وارد شده توسط کلید ذخیره 2

 برای خروج از یک منو بدون ذخیره نمودن اطالعات ESCکلید  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (33)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 صفحات نمایش     3.2.2

 

 معرفی منوی اولترافیلتراسیون

 

 

 

 

 نمایش وضعیت .1

 موضوع عملیات .5

 فیلد منو .7

 انتخاب می شوند.(نوار منو ) نمایش منوهایی که توسط کلیدهای جهت دار  .1

 

 

 

 

 

 

 

 



 (34)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 معرفی رنگ هاي صفحه نمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نوار متنی معموال به صورت حروف سفید رنگ در زمینه آبی نشان داده می شوند. منوها ی انتخابی و

 

 رنگ ها طبق جدول زیر در منوهای عملیاتی استفاده می شوند:

 منواطالعات، عملیات یا  رنگ کاراکترها رنگ زمینه

 با قابلیت انتخاب سفید آبی

 با قابلیت تغییر مشکی سبز

 بدون قابلیت انتخاب و تغییر سفید خاکستری

 بدون قابلیت انتخاب و تغییر سفید مشکی

 



 (35)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 استفاده از منوها  3.2.2

      

  تغییر پنجره آالرم وریدی1مثال : 

 

 . انتخاب منوی دیالیز1

 . انتخاب منوی محدوده آالرم با استفاده از کلیدهای جهت دار 5

 

 

 

 

 Conf. فشردن کلید 7

 

 

 

 وریدی با استفاده از کلید های  پنجره آالرم . انتخاب موقعیت1

 جهت دار

 

 

 

 

 

 /+-استفاده از کلید های  آالرم وریدی با پنجره تغییر. 2

 



 (36)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

  برای بازگشت به منوی دیالیز Confفشردن کلید  .2

 

  تغییر جریان مایع دیالیز  2مثال  : 

 

 . فشردن کلید منوی مایع دیالیز 1

 

 

 

 

 منوی مایع دیالیز نمایش داده می شود.

 . از کلیدهای جهت دار برای انتخاب 5

 ( استفاده نمایید. flowمیزان جریان )

 

 

 

 

 

 تنظیم جریان مایع  برای/+ -. استفاده از کلید های 7

 دیالیز مطلوب

 

 

 

 برای بازگشت به منوی دیالیز Conf. فشردن کلید 1



 (37)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 معرفی منو   3.2.2 

          روشن نمودن صفحه نمایش 

 

 نوع دستگاه و نسخه نرم افزار در سمت راست باالی صفحه

 نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد :مشخصاتی که در مراحل تست حائز اهمیت می 

 OK Error کاراکترها رنگ زمینهرنگ  مرحله تست

شروع قبل از 

 تست

   سفید آبی

   سیاه سبز در طول تست

موفقیت  اتمام

 تست آمیز

 سفید آبی
 

 

 ×  سفید قرمز تست نا موفق

   سفید قرمز پرش صفحه

 



 (38)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 منوي دیالیز 

 نمایش می دهد. همچنین امکان نمایش نمودار پارامترهایمنوی دیالیز وضعیت فعلی دستگاه را در طی عملیات دیالیز 

 درمان و یا نمودار اطالعات درمانی ثبت شده را فراهم می نماید. 

 در صورت انتخاب منوهای دیگر، در صورتی که هیچ دکمه ای فشار داده نشود، صفحه نمایش بطور خودکار پس از

 ( UFای منوی ثانیه به منوی دیالیز بر می گردد. ) به استثن 73 

 

 

 انتخاب گردد، پروفایل های  UFدر صورتی که فقط یک پروفایل 

 گرافیکی موارد زیر را نشان خواهند داد:

 میزان سدیم مطلوب انتخابی )خط چین سیاه( .1

 سدیم واقعی )آبی( .5

 . میزان مایع خروجی )اولترافیلتراسیون( تا آن لحظه )زرد(7

 مطلوب )سیاه( UF. میزان 1

 

 

 

 در صورتی که فقط یک پروفایل سدیم انتخاب گردد، 

 پروفایل های گرافیکی موارد زیر را نشان خواهند داد:

 میزان سدیم مطلوب )سیاه( .1

 سدیم واقعی )آبی( .5

 میزان مایع خروجی )اولترافیلتراسیون( تا آن لحظه )زرد( .7

 میزان  سدیم مطلوب انتخابی )خط چین سیاه( .1

 

 انتخاب گردد، پروفایل های UFدر صورتی که هر دو پروفایل سدیم و 



 (39)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 موارد زیر را نشان خواهند داد: گرافیکی 

 میزان  سدیم مطلوب انتخابی )خط چین سیاه(  .1

 سدیم واقعی )آبی(  .5

  میزان مایع خروجی )اولترافیلتراسیون( تا آن لحظه )زرد(  .7

 مطلوب )سیاه( UFمیزان   .1

 در نیز حالت دیالیز تک سوزنه، نمودار فشارهای ثبت شده  به جز

 صفحه نمایش قابل مشاهده می باشد :

 

 فشار شریانی )قرمز(  .2

 فشار وریدی )آبی(  .1

 در حاالت زیر پاك شدن اطالعات صورت می گیرد:

 back upباطری بدون وجود قطع برق  -

 حذف پارامترهای درمان  -

 برنامه ضدعفونی انتخاب  -

 

 

 

 

 ( : BPMنمایش گرافیکی فشار خون )

 

 )قرمز( mmHgفشار خون سیستولیک بر حسب  -

 )آبی( mmHgبر حسب  فشار خون دیاستولیک -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (41)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

  OCMنمایش گرافیکی اطالعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OCMنمایش گرافیکی پارامترهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوي مایع دیالیز 

 

 دیالیز را نمایش می دهد .منوی مایع دیالیز پارامترهای مایع 

 )نسبت اختالط( ، مقادیر کلیه پارامترها Dilutionبه جز 

 قابل تغییر می باشد.

 

Base Naدر قسمت 
+

 ، باید مقدار درج شده بر روی ظرف 

 محلول، وارد گردد. 



 (41)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 .نیز می تواند انتخاب شود  Empty BIBAG ”" گزینه

 

 

 منوي اولترافیلتراسیون 

 

 

  را نمایش می دهد. پارامترهای اولترافیلتراسیون ،اولترافیلتراسیونمنوی 

،  ISO Volume و Max. Rate ، UF volume به جز پارامترهای

 مقادیر کلیه پارامترها قابل تغییر می باشد.

 

 

 

 

 

 

  مد درمان: 

 

 

 امکان انتخاب مد درمانی دیالیز تک سوزنی قطع و وصلی این منو 

(SN click clack ).را فراهم می سازد 

 فعال باشد، حداقل مقدار فشار وریدی venousاگر پنجره 

 (lower limit.قابل تغییر است )  

  

 از lower limitجهت انتخاب پارامتر  -

 کلیدهای جهت دار استفاده شود. 

 

 برای تنظیم محدوده آالرم  /+-   از کلید های -

 شود.استفاده +   mmHg 20 تا -60mmHgوریدی از  

 

 برای ذخیره اطالعات استفاده شود. Confاز کلید  -

 

 

 

 



 (42)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 :منوي محدوده آالرم ها 
 

  و  Reinfusion این منو امکان انتخاب و عدم انتخاب عملیات 

Needle Adj.Pgm .را فراهم می نماید 

در این منو همچنین امکان تغییر سایز و موقعیت پنجره آالرم 

 وجود دارد. TMPفشارهای شریانی، وریدی و 

 

 

 

. 

 

 پارامترهاي سیستم 
 

 در منوی پارامترهای سیستم، تنظیمات زیر قابل انجام می باشند :

 حذف پارامترهای درمان -

 تنظیم روشنایی -

  Auto-onبرنامه  -

Auto-on می تواند برای برنامه های پاکسازی ویا شروع 

 T1 TEST  .برنامه ریزی شود 

 توان برای هر یک از روزهای هفتهزمان روشن شدن دستگاه را می 

                                                                      به صورت مجزا تنظیم نمود.                                                                                                     

 زمان سیستم تنظیمات   -

 

 

 انجام تنظیماتنحوه 

 .استفاده نماییدجهت انتخاب پارامتر دلخواه از کلیدهای جهت دار  -

 را انتخاب نمایید. YESگزینه  /+-کلید های  ی، با استفاده از حذف پارامترهای درمانجهت  -

 .استفاده نمایید /+-کلید های  جهت تغییر میزان روشنایی، از  -

 استفاده نمایید. /+-یا   3-3) زمان و برنامه( از کلیدهای  Auto-onجهت انجام تنظیمات برنامه  -

 استفاده نمایید. Confجهت ذخیره تنظیمات از کلید  -

  در صورتی که استفاده از برنامه Auto-on ،پس از اتمام آخرین مرحله گندزدایی دستگاه در پایان روز، بی بگ را  باید

 به دستگاه متصل نمایید. 



 (43)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 بصورت اتوماتیک تنظیم شود. T1 TEST برنامه -

 برای اتصال اسید استفاده شود. CDSاز سیستم  -

 

           

 اخطار:                     

 به محض خروج بی بگ از فویل، خیلی سریع به قسمت مربوطه متصل و سپس                      

 .درپوش بی بگ بسته شود                     

                       

 

 : منوي نمایش دیالیز  
 

 در منوی نمایش دیالیز امکان انتخاب چند نمودار وجود دارد.

 برای مثال ثبت فشار وریدی یا شریانی و مقدار فشار خون در

 منوی دیالیز ممکن است. اگردو دیاگرام مشابه برای بخش  

 دیاگرامیهیچ  3نمایش انتخاب شودیا با فشردن کلید

 انتخاب نگردد، دیاگرام انتخابی تمام صفحه نمایش داده می شود.

 مشخصه تنظیمات: 

Upper Selection 1                                                     

 Lower  Selection 2                                                     

 

 

 دیده می شود ."  Dialysis data" ر بخش حجم خون و زمان دیالیز موثر د

 دیاگرام انتخابی:

 استفاده می شود." Lower  Selection " یا " Upper Selection "کلیدهای جهت دار برای انتخاب 

 برای تنظیم دیاگرام استفاده می شود. /+-یا   3-3کلیدهای 

 برای ذخیره اطالعات استفاده می شود. Conf کلید 

 

 

 مثال

 Profile & BPM نمایش نمودارهای 

 

 

 

 

 



 (44)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 در سایز بزرگ  Profileنمایش نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوي پاکسازي 

 

 

 در این منو برنامه های پاکسازی موجود نشان داده می شوند.

 انتخاب و شروع به کار برنامه پاکسازی دلخواه از طریق این 

 منو امکان پذیر است.

 منو نشان داده می شوند : همچنین موارد زیر نیز در این

 عملیات تعویض فیلتر 

  آخرین عملیات گندزدایی 

 ) تاریخ ، زمان و نوع برنامه قابل مشاهده است(            

 

 

 

  منوي عملیات پاکسازي 

 (Hot disinfection) به عنوان مثال 

 

 

 منوی عملیاتی مختص به خود را ،هر برنامه پاکسازی

 .دارا می باشد

 را نمایش می دهد.مدت زمان باقی مانده و دما  این منو

 .داده می شود نشانپروسه پاکسازی بصورت گرافیکی 

 در نمودار مقابل

 ناحیه زرد رنگ :  غلظت ماده گندزدا

 آبی :  منحنی دما-ناحیه قرمز

 را نشان می دهند.



 (45)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 شرح پیام هاي موجود در منوها:   3.2.2

 آالرم 

 

 ) پردازش آالرم( 2فصل فهرست کلیه آالرم های موجود، در 

 آمده است. 

 

 

 

 :تذکر                               

 به طور موقت در صورت مشاهده پیغام خطا ، جهت ورود مقادیر، می توان پیغام را                               

                                    حذف نمود. دارتوسط کلیدهای جهت                               

                        

 

 هشدار 

 

 ) پردازش آالرم( 2فصل فهرست کلیه هشدارهای موجود، در       

 آمده است.      

 

 

 

 

 

 



 (46)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 تذکر:                               

 به طور موقت در صورت مشاهده پیغام خطا ، جهت ورود مقادیر، می توان پیغام را                               

                                    حذف نمود. دارتوسط کلیدهای جهت                               

                                                                       

 

 اطالعات 

 

 ) پردازش آالرم( 2فصل فهرست کلیه اطالعات موجود، در        

 آمده است.       

 

  



 (47)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 اپراتوري دستگاه



 (48)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 اپراتوري دستگاه  2

 دیالیزآماده سازي دستگاه   2.1     

 

 روشن نمودن      2.1.1

 

 آب دستگاه وصل شود.

  On/offفشردن کلید 

 روشن می شود.  On/off نشانگر

 

 

                                                                
 نمایش نوع و نسخه نرم افزار 

 هشدار/ اطالعات:

 درونی RAMتست 

 CRCتست 

 (24Vتست سیستم نگهبان ) ولتاژ 

 CAN-BUSاسکن با 

 

 " Auto on"بعد از  "setup "Auto offاگر در منوی 

 فعال شده باشد:

 ساعت گذشته، 22پیغام اطالع: اگراز آخرین ضدعفونی 

 دستگاه باید مجدد ضدعفونی گردد.

 می توان ادامه مرحله ضدعفونی را انتخاب نمود. Confبا کلید 

 انتخاب نمود.  cleaning منوی پاکسازی را بطور مستقیم می توان با فشردن کلید

 

 



 (49)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 اتوماتیكتست پمپ خون بطور    2.1.2 

  نمایشگر اعداد،نشانگر آالرم)قرمز( و 

 برای یک ثانیهنشانگر عملیات)سبز(            

 روشن می شوند.            

 نمایش قطر ست خون حدود دو ثانیه 

 روشن می شود.            

 نمایش دور پمپ خون 

 

 

 بطور اتوماتیك تست پمپ هپارین 2.1.3

 مز( و نمایشگر اعداد،نشانگر آالرم)قر 

 برای یک ثانیهنشانگر عملیات)سبز(            

 روشن می شوند.            

 نمایش سایز سرنگ مصرفی 

 نمایش مقدار تزریق 

 

 تامین کنسانتره 2.1.2

 توجه:                      

 نیز             CDSکنسانتره بایستی مطابق با مشخصات مذکور روی اسید یا استات  باشد این کنسانتره در                          

 نیز کاربرد دارد.                         

 کنسانتره:                    

  مناسب باشد.اطمینان حاصل نمایید که محتویات ظروف مورد استفاده برای درمان 

 .فقط بی بگ یا محلول های مشخص شده  برای دیالیز بیکربناتی استفاده شود 



 (51)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 پودر بیكربنات                   

 توصیه شده توسط شرکت فرزنیوس استفاده شود. فقط بی بگ 

 .هر بی بگ فقط برای یک درمان استفاده شود 

 .ترکیب کنسانتره مطابق با تجویز رقیق سازی شود 

 اسید و بیكربناتدیالیز 

  فورا برای استفاده رقیق  سازی شود.کنسانتره اسید وبیکربنات 

   ساعت پس از رقیق سازی استفاده گردد.باقی مانده محلول دور ریخته شود. 15محتوی کیسه حداکثرتا 

 .پودر بیکربنات تب زا نیست 

 

 ( CDSسیستم تامین مرکزي )    2.1.2.1

 نکات عمومی:               

                 CDS منوی  توسط  Setup فعال شود،در منویSetup  گزینهCDS  بصورت 

 پیش فرض خاموش است.                                   

 

 

 

 فشردن کلید منوی مایع دیالیز برای چک نمودن تنظیمات

 

 

 

                        

 

 

 



 (51)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 توجه:                                         

 سفید: نشانگر هاي خاکستري،                               

 ، مقدار غیر قابل تغییرCDSمیزان ترکیب                  

 :نشانگر هاي مشكی،سفید 

 میزان ترکیب محفظه ، مقدار غیر قابل تغییر                 

  آبی،سفید:نشانگر هاي 

 دارد. Setupمیزان ترکیب محفظه ، مقدار قابل تغییر، بستگی به مشخصات                 

 مطلوب نباشد غیر فعال می گردد. CDSاگر                

 

 

  تغییر وضعیتCDS  

 Dialysateفشردن کلید منوی 

 

 

 

 

 

 

 CDSاستفاده از کلیدهای جهت دار برای انتخاب 

 offبه حالت  CDSبرای تنظیم  /+-کلیدهایاستفاده از 

 

 

 

 

 

  Confفشردن کلید 

 

 

 



 (52)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 براي دیالیز استاتی 1+32تنظیمات نسبت اختالط   2.1.2.2

 

 Dialysateمنوی  فشردن کلید

 

 

 

 مناسب است ولی میتوان از                             براي دیالیز استاتی 1+32توجه:  نسبت اختالط                

 شرایط زیر استفاده نمود:  نسبت هاي دیگر  با توجه              

 چك نمودن اتصاالت استاتی -

 قرار داشتن لوله ساکشن بیكربنات در محفظه شستشو -

 خاموش بودن سیستم تامین بیكربنات مرکزي  -

 متصل نبودن بی بگ  -

 

 نمایش داده Setupنسبت اختالط بصورت پیش فرض در 

 می شود. 

 رقیق سازیاستفاده از کلیدهای جهت دار برای انتخاب 

 1+71برای تنظیم نسبت اختالط  /+-استفاده از کلیدهای

 1+71برای انتخاب نسبت اختالط  Confفشردن کلید 

 

 اطالع -پیغام اخطار

 محلولبرای چک نمودن  Confفشردن کلید 

 

 



 (53)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 دیالیز استاتی 2.1.2.3   

 قرار دادن لوله ساکشن کنسانتره اسید یا استات )قرمز( داخل

 قرار دادن لوله ساکشن بیکربنات )آبی( در محفظه محفظه اسید 

 است. شستشو اگر قبال در آن نبوده

 بستن گیره ساکشن ها

 

 دیالیز بیكربناتی  2.1.2.2

 

 قرار دادن لوله ساکشن کنسانتره اسید یا استات )قرمز( داخل 

 در قرار دادن لوله ساکشن بیکربنات )آبی( محفظه اسید

 محفظه بیکربنات

 بستن گیره ساکشن ها

 

 

    

 اطمینان حاصل کنید که کنسانتره و بیکربنات به مقدار کافی برای طول درمان دیالیز موجود است.                  

 

 

 

 بی بگ  2.1.2.5

 در صورتی که از بی بگ استفاده نمی کنید، ضامن آن را به داخل فشار دهید. نكات عمومی:

 

 



 (54)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 در طول درمان با بی بگ، لوله ساکشن بیکربنات را باید داخل محفظه شستشو قرار دهید.                    

 لوله ساکشن بیکربنات  باعث سرریز محفظه شستشو می شود. جابجا نمودن                    

 اتصال بی بگ و لوله ساکشن بیکربنات در داخل محفظه شستشو پر می شود.                    

 

 

 دیالیز بیكربناتی با بی بگ 

 

 قرار دادن لوله ساکشن کنسانتره اسید یا استات داخل محفظه اسید

 بستن گیره ساکشن 

 

 

 

 

 

 

 

 باال بردن قفل و باز نمودن گیره بی بگ

 

 

 

 

 

 

 



 (55)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 پوشش فویلی بی بگ باز شود. 

 

 

 

 متصل نمودن بی بگ، بستن گیره بی بگ

 

 پس از اتصال بی بگ دستگاه بطور اتوماتیک شروع به کار خواهد نمود 

 ثانیه(. 72)حدود 

 نماید.این برنامه ابتدا تمام هوای بی بگ را خالی وسپس آن را پر از آب می 

2.1.5 T1 Test 

 نكات عمومی  4.1.5.1

 را دارد: T1 Testدستگاه دیالیز پس از موارد زیر از اپراتور درخواست اجرای 

 پس از روشن نمودن دستگاه -

 پس از استفاده از یکی از برنامه های شستشو -

T1 Test هنگامی که مسیرهای نصب شده یا نشده باشد نیز می تواند انجام گیرد. در 

، هواگیری گردد.این عمل با باز وبسته T1 Test لوله ها در طول برنامه پاکسازی پر بودند فیلتر دیالیز قبل از شروع عملیات اگر

بطور اتوماتیک  Setupنمودن کالهک فیلتر دیالیز صورت می گیرد . در صورت روشن بودن دستگاه  تنظیمات مربوطه در 

 .عملیات را شروع نمود Testفعال می شود یا میتوان بصورت دستی با فشردن کلید 

 فیلتر بصورت یکپارچه است. T1 Test تست

 شروع تست:

 کانکتورهای مایع دیالیز )آبی و قرمز( در شنت مربوطه قرار گیرند. -

 درب شنت بسته باشد. -



 (56)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 روشن باشد.  AD (Air detector)در قسمت   OD (Optical detector)سنسور  -

مناسب و اتصاالت مربوط به منبع تغذیه درست  CDSلوله های ساکشن کنسانتره در ظرف محلول باشند، محفظه  -

 باشند.

 شروع برنامه  2.1.5.2

 شروع تست بصورت اتوماتیك 

 

 در حال چشمک زن می باشد. Testنشانگر 

 

 

 

 اطالع( زرد می باشد.–نشانگر )هشدار 

 

 بصورت اتوماتیک T1 Testشروع 

 روشن است. تست نشانگر

 در صورتیکه یکی از شرایط شروع تست مهیا نباشد،دستگاه آالرم  

 استفاده Muteیا  Testمی دهد.برای تایید آالرم از کلیدهای 

 است  نمایید. مطمئن شوید که همه شرایط اولیه موجود 

 عملیات شروع می شود. Test  سپس با فشردن کلید 

 توجه: برای داشتن شروع اتوماتیک موارد زیر را دنبال نمایید:           

 باز نمودن درب شنت -               

 روشن نمودن دستگاه دیالیز -              

     T1 Testشروع   -             

 بستن درب شنت -            



 (57)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 شروع تست بصورت دستی 

 در حال چشمک زن می باشد. Testنشانگر 

 در حال چشمک زن نبود، یکی از  شرایط Testاگر نشانگر 

 تست کامل انجام نگرفته است.

 

 

 اطالع( زرد می باشد.–نشانگر )هشدار   

 

 کلید تست را فشار دهید.

 روشن است. Testنشانگر 

 

 

 

 

 نمایش مراحل تست 

 

 

 

 

1212227 

 :در طول انجام تست Primingعملیات 

 : شرط اولیه 

  .تست اصلی انتخاب شده باشد



 (58)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 شروع 

 را فشار دهید. Primeکلید 

  روشن می گردد. Testنشانگر 

 روشن می گردد. Primeنشانگر 

 

 

 

  اطالع( روشن است.–نشانگر زرد )هشدار 

 

 نمایش مراحل تست

 

 

 در صورتی که شستشو به صورت پیش فرض

 تعریف شده باشد: Setupدر منوی 

 پیغام نمایش بطور خالصه

 بازگشت صفحه نمایش به مرحله تست 

 

 

 

 تنظیم دور پمپ خون 

 نشانگر کار)سبز(روشن است.

 پمپ خون در حال کار است.

 طریق خون پر می کند. پمپ خون شریانی محفظه حبابگیر وریدی را از



 (59)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 باشد  ml/min  133اگر مقدار دور پمپ بیشتر از 

 ml/min  133 بطور اتوماتیک به حالت 

 بر می گردد،البته این مقدار را میتوان تغییر داد. 

 استفاده شود. یا  برای تنظیم دور از کلید

 ثانیه باعث سریعتر شدن 7با فشردن کلید حدود

 تغییر دور پمپ می گردد.

 توقف تحویلدهی 

 متن کوتاه یک نمایش

 وریدیبه محض پر شدن محفظه حبابگیر 

 دقیقه 2تا  1پمپ خون متوقف می شود که 

 طول می کشد. 

 دارد( Setup)بستگی به تنظیمات منوی 

 بازگشت صفحه نمایش به مرحله تست

 

 وضعیت روشن می باشد)قرمز( نشانگر

 نشانگر تست روشن است.

 چشمک زن است به همراه آالرم صوتی Muteنشانگر 

 بطور اتوماتیک خاموش می شود.

 

 

 

 

 

 محفظه حبابگیر وریدی باال برد. می توان سطح مایع را در

 مایع به سطح مورد نظر می رسد. با فشردن کلید

 



 (61)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 را فشار دهید Start/Reset کلید

 پمپ خون شروع به حرکت می کند، کلمپ مسیر وریدی باز است مایع

 در حال گردش است.

 روشن است. Testنشانگر 

  روشن است. Primeنشانگر   

 خاموش است. Mute نشانگر 

 اطالع( روشن می شود. –نشانگر وضعیت زرد )هشدار 

 متن کوتاه نمایش یک

 بازگشت به مرحله تست

 

  ایجاد وقفه براي عملPrime 

 نشانگر عملیات )سبز( خاموش است.

 با فشردن دوباره کلید صورت می گیرد. Primeادامه عمل 

 

 پایان زود هنگام 

 را فشار دهید. Primeیا کلید  Start/Reset کلید

 یا ادامه گردش  Primeبا فشردن دوباره کلید  Primeادامه عمل 

 صورت می گیرد.  Start/Reset کلید با فشردن

 مراحل تست  2.1.5.2

  تست موازي 

 مراحل تست به صورت موازی اجرا می شوند.

 مراحل تست در حال اجرا  روشن می باشند.

 تست،وضعیت های زیر بررسی گردد:در طول نمایش مراحل 

 وضعیت نشانگرها -



 (61)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 وضعیت آالرم ها -

 وضعیت نمایش میله ای -

 وضعیت صفحه نمایش -

 وضعیت آالرم شنیداری )سمعی( -

 تست سري 

 اجرا می شوند. سری تست به صورت

 مراحل تست در حال اجرا  روشن می باشند.

 گردد:در طول نمایش مراحل تست،وضعیت های زیر بررسی 

 وضعیت نشانگرها -

 وضعیت آالرم ها -

 وضعیت نمایش میله ای -

 وضعیت صفحه نمایش -

 وضعیت آالرم شنیداری )سمعی( -

 

 پایان تست 2.1.5.5

 ست کشی  بدون 

 نمایش یک پیام کوتاه

 نمایش صفحه دیالیز

 

 

 

 



 (62)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

  نشانگر آالرم خاموش است.

 روشن است. Primeنشانگر 

 

 

 

 با ست کشی 

 نمایش یک پیام       

 

 روشن است. Start/Resetنشانگر    

 

 

 

 خطاها 2.1.5.2

 چشمک زن است. Testنشانگر 

 چشمک زن است.  همراه با صدا Muteنشانگر

 

 

 نمایش متن

 

 

 را فشار دهید. Testکلید 

 

 



 (63)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 کد مربوط به خطا نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 را فشار دهید. Testکلید 

 است.روشن Test نشانگر

 خاموش است. Muteنشانگر 

 

 مرحله تستی که دارای خطا باشد، نمایش و تکرار می گردد.

 اگر مرحله تست با موفقیت باشد،تست کامل خواهد بود.

 اگر در مرحله ای از تست خطا باشد، همراه با کد خطا نمایش داده می شود.

                  

 برطرف می شود. Test با فشردن کلید    ?Skip Battery?   Skip Diasafeتوجه: پیغام خطاهای          

 با فشردن کلید برطرف نگردد، قطعی برق رخ داده است.    ?Skip Batteryاگر پیغام                  

 

 

        ?Skip Battery پیغام صفحه نمایش  :  مثال

 

  را فشار دهید. Testکلید

  آالرم صوتی روشن است.نشانگر تست همراه با 

 



 (64)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 پیغام صفحه نمایش

  را فشار دهید. Testکلید

 اگر مشکل برطرف نشد، تکنسین را مطلع نمایید.

 

 وقفه   2.1.5.2

 دچار وقفه می گردد که پس از اصالح مشکل تست ادامه دارد. T1 Test در صورتی که یکی از شرایط مورد نیاز کامل نباشد،

 خاموش نمودن دستگاه تست متوقف می گردد.فقط با    2.1.5.2

 

 on/offفشردن کلید 

 خاموش می گردد. on/offنشانگر 

 

 پمپ خون   2.1.2  

 (، دقت شود در حالی که روتور در حرکت است هیچ SNهنگام باز نمودن درب پمپ ها) پمپ خون و پمپ انتخابی             

 خودکار در مسیر ارتباط با آن نباشد.از قبیل انگشتان،مو یا  شیی               

                     

 نصب ست خون شریانی    2.1.2.1

 . درب پمپ را باز نمایید.1

 را فشار دهید تا زمانیکه روتور متوقف گردد. Start/Stop. کلید 5

 

 ست را از سمت چپ نصب نمایید. .1

 دد.را فشار دهید تا زمانیکه روتور متوقف گر Start/Stopکلید  .5

 ست را از سمت راست نصب نمایید. .7

 درب پمپ بسته شود. .1



 (65)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 ایزوالتور فشار شریانی را به قسمت اندازه گیری فشار شریانی متصل نمایید. .2

 

 مسیر شریانی ست را به ورودی فیلتر دیالیز متصل نمایید.

 

 تنظیم قطر لوله ست   2.1.2.2

 تنظیم قطر لوله در حین کارکرد پمپ خون باشد: اگر

 را فشار دهید. Start/Stopکلید 

 نشانگر عملیات خاموش می گردد.

 

 

 را بطور همزمان فشار دهید.و هر دو کلید 

 اندازه کنونی لوله ست در واحد میلی متر بصورت چشمک زن روی صفحه نمایش

 نشان داده می شود. 

 

 

 برای تنظیم سایز ست و مقدار دهی به دستگاه فشار می باشد. و کلید

 ثانیه فشار دهید، سرعت تغییر سایز بیشتر خواهد شد. 7ر کلیدها را بیش از اگ

 قابل تنظیم است. 325با تغییرات  mm 13 تا mm5 مقدار سایز از

 

 مقدار انتخابی ذخیره می گردد. Start/Stopپس از تنظیم سایز مورد نظر با فشردن کلید 

 ثانیه نمایش داده می شود. 5مقدار داده شده حدود 

 نشان داده می شود. 3سپس مقدار دور پمپ 

 مقدار دور پمپ را تنظیم نمایید. با کلید

 

 



 (66)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 پمپ هپارین  2.1.2    

 وضعیت اسالید کریج  2.1.2.1

 را فشار دهید.کلید 

 اسالید کریج به سمت باال حرکت می کند.

 

 

 در زمان حرکت اسالید کریج به سمت باال، زمان تزریق صفر می گردد. توجه:

 

 

 در ست شریانی، مسیر هپارین را به سرنگ پر شده از هپارین متصل نمایید. .1

 سرنگ را در جای خودش بر روی پمپ هپارین نصب نمایید. .5

 

 

 

 

 

 

 را فشار دهید وتا زمان قرار گرفتن اسالید کریج در وضعیت شروع نگهدارید.کلید 

 

 

 کشویی سرنگ باید در صفحه فشار دهنده سرنگ محكم شود.      

 مطمئن شوید که بالهاي سرنگ در شكاف مخصوص در پمپ هپارین قرار گیرند.      

 

 



 (67)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 را فشار دهید.برای  اطمینان از عدم وجود هوا در مسیر هپارین کلید 

 

 

 تنظیم تزریق هپارین 2.1.2.2

 

  را فشار دهید.Rate کلید

 نمایش در حالت چشمک زن قرار می گیرد.صفحه 

 

 

 

 تنظیم مقدار مورد نظررا انجام دهید. وبا فشردن کلید های 

 ثانیه فشار دهید، سرعت تغییر بیشتر خواهد شد. 7اگر کلید ها را بیش از 

 می باشد. 321با تغییرات  ml/h13 تا  ml/h321 مقدار تنظیم از

 

 

  یق فشار دهید.را جهت تایید مقدار تزر Rateکلید 

 جهت تایید،بصورت چشمک زن خواهد بود.  Rateصفحه نمایش تا زمان فشردن کلید 

 در این مدت پمپ هپارین مقدار قبلی را اعمال خواهد کرد.

          

 تزریق هپارین باید طبق نظر پزشك انجام گردد. توجه:       

 

 انجام دهید. Bolusاولین تزریق را با کلید  توجه:       



 (68)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 تنظیم زمان تزریق  2.1.2.3

 از روشن نمودن دستگاه و شروع برنامه ضد عفونی، زمان توقف فعال خواهد شد. پس

  روشن شده است." زمان توقف"نشانگر )سبز( 

 

 را فشار دهید.clock کلید

 صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می نمایید.

 

 

 (:است. خاموش" زمان توقف"اگر زمان توقف فعال نباشد) نشانگر )سبز( 

 را برای غیر فعال نمودن زمان توقف استفاده نمایید. Start/Stopاز کلید 

 

 انجام می گیرد. وتنظیم مقدار مورد نظر با کلیدهای  

 دقیقه به فواصلثانیه باعث تغییر زمان از هر یک  7فشار دادن و نگهداشتن کلید ها بیش از 

 ای خواهد شد. دقیقه 13 

 

 را جهت تایید فرمان داده شده فشار دهید.clock کلید

 صفحه نمایش تا زمانیکه کلید را جهت تایید فشار ندهید، بصورت چشمک زن خواهد بود.

 در این مدت، مقدار قبلی اعمال خواهد شد.

 

 

 

 

 



 (69)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 فعال نمودن زمان توقف  2.1.2.2   

 

   فشار دهید.  را clock کلید

 نشانگر )سبز( روشن می شود. صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می نمایید.

 

 

 را برای غیر فعال نمودن زمان توقف استفاده نمایید. Start/Stopاز کلید 

 .است خاموش" زمان توقف"نشانگر )سبز( 

 

 

 تابع را انتخاب نمایید. clockبا فشردن کلید 

 .هپارین بدون توقف ادامه خواهد داشت.است خاموش" زمان توقف"نشانگر )سبز( 

 

 

 آشكار ساز هوا 2.1.2

 نصب ست هاي وریدي 2.1.2.1

 

 مسیر وریدی خون را به قسمت خروجی خون در فیلتر دیالیز متصل نمایید.

 محفظه حبابگیر وریدی را در قسمت نگهدارنده ی محفظه حبابگیر قرار دهید.

  

 

 



 (71)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 توجه: محفظه وریدي را حدود یك سانتی متر زیر نگهدارنده محفظه حبابگیر قرار دهید.              

 

 دستگاههاي تولید کننده امواج ما فوق صوت را روي آشكارساز هوا قرار ندهید. -احتیاط:             

 لخته شدن خون باعث نقص در آشكار ساز هوا می گردد.  -          

          

 درب قسمت کلمپ کننده وریدی را به سمت راست بچرخانند. .1

 قسمت کلمپ کننده ی لوله وریدی را با دست باز نمایید و لوله را داخل .5

 آشکار ساز هوا نصب نمایید. 

 مطمئن شوید که لوله وریدی کامال ودرست در جای خود قرار گرفته است. .7

 سپس درب قسمت کلمپ کننده وریدی را ببندید.

 اندازه گیری فشار وریدی را به کانکتور فشار وریدی متصلمسیر  .1

 و محکم نمایید. 

 

 

 

 جابجا نمایید. Optical detectorاحتیاط: طی مدت دیالیز ست خون را در قسمت 

 

 چرخه خون  2.1.2

 تنظیمات عملیات دستگاه های دیالیز قبل از دیالیز و در طول درمان بررسی گردد.

 

 شیوه ضدعفونی : احتیاط:        

 ضد عفونی کلیه اتصاالت مسیر دیالیز و مناطق عبوری محلول باید ضدعفونی شود.       



 (71)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

       

 جلوگیري از آالینده ها: احتیاط:

 فشار استفاده شوند. برای اجتناب از آلودگی ، فیلتر های هیدرو فوبیک در مسیر برگشت

و در مسیرهای خون با  در هر نوسان فشار امکان خیس شدن نیست با فیلترهای هیدروفوبیک ورود هوا ممکن نیست و

 اضافه نمودن اتصاالت، می توان یک مسیر فشار جایگزین نمود.

وتولید  هیدروفوبیکخون در مسیر فشار نباید توسط سرنگ به اجبار برگشت داشته باشد، این می تواند برای غشا 

 آلودگی خطرناك باشد.

 اید از مدار خارج گردد.اگر دستگاه آلوده باشد ب

 کلیه قسمت ها بایستی با توصیه کارخانه سازنده ضدعفونی گردد.

 

 احتیاط:

 هاي قبل از درمان: بررسی 

 بررسی کلیه اتصاالت مسیرهاي خون -

 primingبررسی محكم بودن ست ها در طول و بعد از  -

 بررسی محكم بودن کانكتورها و در صورت لزوم تعویض ست هاي خون -

 عدم وجود هوا و سطح مایع، تاب نداشتن ست ها بررسی -

 هاي طول  درمان: بررسی -

 بررسی وضعیت بیمار -

چك نمودن عملیات دستگاه دیالیز، مدارهاي خون و اتصال شریانی توجه گردد، چون ممكن است  -

 جداشدن کنوال شریانی با سیستم فشار قابل رویت نباشد.

 ا یا قطعی اتصاالت ، عدم وجود پیچ وتاببررسی مسیر هاي خون براي سوراخی و ورود هو -

 بررسی سطوح مایع، محفظه شریانی و اصالح آن در صورت لزوم -

 

 



 (72)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 احتیاط:

 پس از نصب ست هاي خون نكات زیر رعایت گردد: -

 مسیرهاي خون بدون تاب خوردگی باشند. -

خصوصا کانكتورهاي مرتبط با بیمار وفیلتر  کانكتورها محكم باشنداطمینان حاصل نمایید که  -

 دیالیز 

 بررسی درپوش ها براي درست جا افتادن آن ها  -

 مسیرهاي صافی و ایزوالتور همیشه محكم شوند. -

 ساعت ست هاي خون تعویض شوند. 22در صورت عدم استفاده از ست ها ، پس از  -

ش غشایی محل هاي تزریق گیج براي سوراخ شدن درپو21از کنوالهاي با قطرهاي بزرگتر از  -

استفاده ننمایید. نصب کنوال بصورت عمودي  و در مرکز غشا باشد. براي ضد عفونی مسیر تزریق 

 % الكل استفاده نمایید.21از

پمپ خون بایستی نسبت به قطر تنظیم گردد و همچنین ست هاي خون داراي لیبل تولید باشند.  -

هد، موجب تغییر مهمی در جریان خون و بنا براین اگر در تنظیم قطر ست هاي خون اشتباهی رخ د

 در مقدار دیالیز می گردد.

 

 موادي که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با خون می باشند:

- PVC   ،پالستیکیPVC   ،غیر پالستیکی،پلی اتیلن، پلی کربناتLatex-free rubber  ،ABS 

 می باشد. 13℃حداقل دما در طول استفاده از ست های خون  -

   

 :احتیاط                       

 محدوده آالرم وریدی:                 

   بسیار حائز اهمیت است که حد پایین محدوده آالرم وریدی با کمترین تلرانس با مقدار واقعی فشار                 

  گردد.  وریدی تنظیم 

 

 

 



 (73)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 :احتیاط                    

 کوپلینگ مایع دیالیز:        

 کوپلینگ مایع دیالیز از نظر محكم بودن تا زمان اتصال بهم تحت کنترل باشند.

 

 ست کشی به صورت دو سوزنه:

 

 

 

 پرایم کردن ست کشی خون با کیسه محلول نمکی

 

 

 



 (74)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 ست کشی به صورت تك سوزنه:

 

 

 

2.1.2.1 Priming     

 جدا نمایید. اتصال مسیر شریانی را به سرم نمکی متصل را -

 قسمت مخروطی سرم نمکی را جدا نمایید. -

 صافی قرار دهید. تصال مسیر وریدی را در کیسه ا -

 

 

 

 

 



 (75)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 را فشار دهید. Primeکلید 

 روشن می شود. Primeنشانگر 

 نمایشگر آالرم آشکار ساز هوا روشن می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع( –نمایشگر وضعیت روشن می شود.) زرد رنگ ، اخطار 

 

 پیغام صفحه نمایش

 

 تعریف شده باشد. setupنمایش پیغام روبرو اگر در منوی  

 

 تنظیم مقدار دور پمپ خون   2.1.2.2

 نشانگر عملیات روشن می شود.)سبز(

 پمپ خون در حال کار است.

 پمپ خون شریانی، محفظه حبابگیر وریدی را پر می کند.

 برگشت خواهد کرد. ml/min133پ به طور خودکار به مقدار باشد، پم ml/min133  اگر مقدار تحویلدهی پمپ بیشتر از

 می تواند به هر اندازه توسط اپراتور تغییر نمایید. تحویلدهی مقدار



 (76)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 انجام می شود. وتنظیم مقدار تحویلدهی پمپ خون با کلیدهای 

 ثانیه سرعت تغییرات را بیشتر خواهد کرد. 7فشردن و نگهداشتن کلیدها بیش از 

 

 تحویلدهیتوقف  2.1.2.3

 

 به محض پر شدن محفظه حبابگیر وریدی :

 پیغام کوتاه روبرو در صفحه نمایش -

 شروع شستشو بطور اتوماتیک -

 

 بطور خودکار به انقضاء برسد و محفظه حبابگیرPrime وقتی که زمان 

 نشده باشد: Primeوریدی هنوز  

 را برای تنظیم سطح مورد نظر مایع فشار دهید. کلید 

 

 را برای شروع برنامه شستشو فشار دهید. Start/Resetکلید 

 

 

 

 

 پمپ خون به طور زمانیکه حجم تحویلی مایع کامل شود 

 اتوماتیک متوقف می گردد.

 

 

 



 (77)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 Primingوقفه در برنامه    2.1.2.2

 را فشار دهید. Start / Stopکلید 

 نشانگر عملیات خاموش است.

 را مجددا فشار دهید. Start / Stopبرای ادامه کلید 

 

 پایان زود هنگام   2.1.2.5

 

 را فشار دهید. Start/Reset کلید

 را برای یک ثانیه فشار دهید. Prime، کلید Prime برای  ادامه ئ عمل

 

 

 تنظیمات مایع دیالیز   2.1.11

 بررسی هاي قبل از هر دیالیز:   2.1.11.1

             

 توجه: موارد زیر قبل از هر عمل دیالیز باید توسط اپراتور انجام پذیرد:        

 بررسی ترکیب مایع دیالیز -

مقدار کانداکتیویتی روي مانیتور توسط مقایسه با مشخصات اسید/استات کنترل گردد.) مشاهده  -

 تنظیمات سدیم و بیكربنات در منوي مایع دیالیز(

 

 تنظیم نبود، بطور مجزا تنظیم نمایید. setupاگر مقدار ترکیب در منوي  احتیاط:       

 همواره اطمینان حاصل نمایید که:       

 قبل از شروع عملیات دیالیز، درستی ترکیب مایع دیالیز چك گردد. -

 تنظیمات نسبت اختالط و عملیات بی بگ همزمان صورت نگیرد.  -



 (78)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 :اسید تنظیم پمپ استات / 2.1.11.2

 جهت تنظیم پارامترها کلید منوی مایع دیالیز را فشار دهید.

 

 

 

 

 نمایش داده می شود. setupاختالط در منوی نسبت 

 استفاده نمایید.  +Base Na از کلیدهای جهت دار برای انتخاب فایل

 استفاده نمایید. +Base Na برای تنظیم  /+- یا 3-3از کلیدهای 

 +Prescribed Na فایل از کلیدهای جهت دار برای انتخاب

 استفاده نمایید.

  +Prescribed Na  برای تنظیم  /+- یا 3-3از کلیدهای 

 استفاده نمایید.

 است. 152تا  mmol/l   123مقدار تنظیم

                                                                                              Prescribed Na+  =Base Na+ 131  ± 

 قابل تغییر است. setupدر منوی +Prescribed Na  و  +Base Naمقدار تنظیم 

 است. ± 3تا   ± mmol/l    17مقدار تنظیم

 روی ظرف محتوی محلول مشخص شده است. +Base Naمقدار 

 

 

 

 



 (79)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 تنظیم پمپ بیكربنات  2.1.11.3

بیکربنات به اطالعات ارائه شده از طرف تولید کننده یون های سدیم و ات مخصوص جهت دانستن تر کیب توجه:      

 مراجعه نمایید.

 

                

 از کلید های جهت دار  برای انتخاب بیکربنات استفاده نمایید.

 /+ برای تنظیم بیکربنات استفاده نمایید.-از کلید های 

 

    - 3تا  +mmol/l   3مقدارتنظیم:         

 

 

 

 

 محدوده کانداکتیویتی تنظیمات  2.1.11.2

  تغییر وضعیت پنجرهCD 

 

 ازPosition از کلید های جهت دار برای انتخاب فایل

 پنجره کانداکتیویتی  استفاده نمایید. 

 

 

 11محدود هاي آالرم در نمایشگر کانداکتیویتی باید مقدار مورد انتظار باشد. در مدت حداکثر  احتیاط:          

دقیقه  مقدار واقعی کانداکتیویتی باید به مقدار مورد نظر برسد. اگر این مورد  محقق نشد، باید محلول را در 

 بررسی گردد.  آزمایشگاه بررسی نمود. اگر نتیجه منفی بود، دستگاه ها و میزان غلظت ها

 



 (81)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 مقدار واقعی در پنجره CD مرکزی 

 

 از کلید های جهت دار برای انتخاب بخش 

 مرکزی استفاده نمایید.

 

 

 را فشار دهید. Confکلید 

 محدوده های آالرم در حد مقدار واقعی هستند.

 

 طریقه نمونه گیري  2.1.11.5

 . درمحل اتصال سرنگ به شیر نمونه گیری یک1

 قرار دهید. شیر نمونه گیری در ml13 سرنگ 

 مسیر رفتن محلول به فیلتر دیالیز قرار دارد. 

 . کلید را فشار داده و نگهدارید. 5

 . کلید را توسط گیره قفل نمایید.7

 . سرنگ را به طرف بیرون بکشید.1

 . گیره کلید را باز نمایید.کلید به صورت اتوماتیک بسته2

 خواهد شد. 

 رابط فیلتر دیالیز   2.1.11.2

 اگر درب شنت را باز نمایید، پیغام روبرو نشان داده 

 شد. خواهد

 



 (81)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 جریان چشمک زن است. نشانگر  

 

 

 

 

 مسیر ورودی مایع دیالیز را به فیلتر دیالیز متصل نمایید.

 )در سمت خروج خون وریدی از فیلتر دیالیز(

 دیالیز متصل نمایید.مسیر خروج محلول از فیلتر دیالیز را به فیلتر 

 ) در سمت ورود خون شریانی به فیلتر دیالیز(

 

 درب شنت را ببندید.

 پنجره کانداکتیویتی تنظیم است.

 نشانگر جریان روشن است.

 مقدار جریان مایع دیالیز را بررسی و در صورت لزوم تنظیم نمایید.

 

 

 تغییر جریان مایع دیالیز  2.1.11.2

 را فشار دهید.کلید منوی مایع دیالیز 

 

 

 

 



 (82)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 کلیدهای جهت دار برای انتخاب جریان استفاده نمایید.از 

 برای تنظیم جریان استفاده نمایید. /+-یا  3 -3از کلیدهای 

 ml/min 333،233،733میزان مقدار دهی:       

 

 

 

 

 تغییر دماي  مایع دیالیز  2.1.11.2

 نمایید.کلیدهای جهت دار برای انتخاب دما استفاده از 

 .استفاده نمایید دما برای تنظیم /+-یا  3 -3از کلیدهای 

 72 – 73 ℃میزان مقدار دهی:      

 

 

 را فشار دهید. Confکلید 

 

 

 

 شستشوي فیلتر دیالیز     2.1.11.2

 : UF rateآماده سازی فیلتر دیالیز با استفاده از مقدار دهی به 

 را فشار دهید. UFکلید منوی

 

 



 (83)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

   UF Goal  UF Time Leftاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب 

 مقدار را صفر نمایید. Cکلید  استفاده نمایید و با فشردن

 استفاده نمایید و  UF Rateاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب 

 استفاده نمایید. /+-برای تنظیم مقدار مطلوب از کلیدهای جهت دار یا 

 

 

بصورت   UF Rate در هنگام آماده سازي که آشكار سا ز نوري روشن وفشار دیالیز مثبت می گردد . نكته:     

تنظیم می گردد. وقتی پارامترهاي   وارد و شروع می شوند که مقادیر فقط مطابق   ml/h 511اتوماتیك به مقدار 

 ورودي باشند. 

 

 

 را فشار دهید. ON /OFF  UFکلید 

 روشن است. UFنشانگر 

 

 

 

 

 درمان 2.2

 اولترافیلتراسیون     2.2.1

 

باید پاك   UF Volume معین آماده شده باشد ، UF Rateتوجه: اگر فیلتر دیالیز براي استفاده از یك 

 .گردد

 



 (84)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 UF (UF Volume)پاك کردن مقدار   2.2.1.1

 

 منوی پارامترهای سیستم را از صفحه نمایش انتخاب نمایید.

  Delete treatment parametersرااز بخش  (Yes)تایید 

 انتخاب نمایید. /+-توسط کلیدهای 

 ذخیره نمایید. Conf موارد انتخابی را با کلید 

 

 

 UFثبت پارامترهاي   2.2.1.2

 بت حداکثر مقادیر قابل ث 

   

UF Rate  حداکثرml/h 1333  قابل برنامه ریزی توسط (DIP Switch ) 

UF Goal ml  9990     

UF Time 3  دقیقه 23ساعت و 

 

 

 شروع اولترافیلتراسیون بصورت اتوماتیك 

 اولترافیلتراسیون به صورت اتوماتیک روشن خواهد شد.  O.Dبه محض خاموش شدن سنسور

 شرایط الزم عبارتند از:

  UF dataوارد نمودن صحیح  -

 setupدر منوی   Autostart  UFفعال نمودن -

 

 



 (85)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 شرایط شروع 

 

 ، منوی اولترافیلتراسیون را انتخابUFبا فشردن کلید منوی 

 نمایید. 

 

 

 که قابل نمایش می باشد و در منوی  UFاگر درمان، با اطالعات 

Setup :تعریف شده است در حال انجام باشد 

 را فشار دهید. Confکلید    

 

 

  مقدارUF Goal با میزان ثابت 

 استفاده نمایید.  UF Goalاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب 

 استفاده  UF Goal برای تنظیم  /+- جهت دار یا ز کلیدهایا

 نمایید.

 استفاده نمایید. UF Rate از کلیدهای جهت دار برای انتخاب 

 برای تنظیم مقدار مطلوب  استفاده  /+- جهت دار یا از کلیدهای

 نمایید.

 ( بطور اتوماتیک محاسبه خواهد شد. UF Time Left زمان باقیمانده  )

 

 

 

 

 

 



 (86)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 مقدار UF Goal با زمان ثابت 

 استفاده نمایید. UF Time Left از کلیدهای جهت دار برای انتخاب  

 نمایید. برای تنظیم زمان استفاده  /+- جهت دار یا از کلیدهای

 استفاده نمایید. UF Goalاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب  

 مقدار مطلوب  UF Goal برای تنظیم  /+- جهت دار یا از کلیدهای

 نمایید. استفاده 

 ( بطور اتوماتیک محاسبه خواهد شد.UF Time Leftزمان باقیمانده )

 

 عملكرد زمان سنج  Rate ) بدون اولترافیلتراسیون ( 

 استفاده نمایید. UF Goalاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب  

 فشار دهید. 3تا  UF Goalرا تا رساندن  Cکلید 

 استفاده نمایید. UF Rate از کلیدهای جهت دار برای انتخاب 

 نمایید. برای تنظیم مقدار مطلوب  استفاده  /+- جهت دار یا از کلیدهای

 استفاده نمایید. UF Time Left از کلیدهای جهت دار برای انتخاب  

 نمایید. برای تنظیم زمان مطلوب  استفاده  /+- جهت دار یا از کلیدهای

 

  عملكردRate 

 استفاده نمایید. UF Goalاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب 

 استفاده نمایید. UF Time Left از کلیدهای جهت دار برای انتخاب  

 فشار دهید. 3را تا رساندن زمان به  Cکلید 

 استفاده نمایید. UF Rate از کلیدهای جهت دار برای انتخاب 

 نمایید . برای تنظیم مقدار مطلوب  استفاده  /+- جهت دار یا از کلیدهای

               

 وارد شده باشد، پس از ذخیره اطالعاتUF Rate توجه: در صورتی که براي  اولترافیلتراسیون فقط                

Rate  UF  چك نمایید. دیالیز منوي                  

                             

  ، زمان توقف عملیات پمپ وارد شده باشدUF Rate : در صورتی که براي  اولترافیلتراسیون فقط توجه  
           خاموش خواهد شد. هپارین



 (87)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

     تیک(اتوما عملکرد تایمر)بدون اولترافیلتراسیون و شروع 

 استفاده نمایید. UF Rateاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب 

 فشار دهید. 3تا  UF Goalرا تا رساندن  Cکلید 

 استفاده  UF Time Left از کلیدهای جهت دار برای انتخاب  

 نمایید.

 برای تنظیم زمان مطلوب   /+- جهت دار یا از کلیدهای

 نمایید. استفاده 

 

 را فشار دهید.  Confپس از ورود کلیه پارامترها ، کلید  

 

 

 

 UF و تایمر شروع      2.2.1.3

 

 را فشاردهید  ON/ OFF ، UFکلید 

  خاموش است. UF نشانگر،

 

 

 

 

 



 (88)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 پایان و قطع اولترافیلتراسیون   2.2.1.2

 .را فشاردهید  ON/ OFF ، UFکلید 

 خاموش است. UFنشانگر 

 کار نمی کند.  UFپمپ 

 متوقف است.UF Time Left تایمر، 

 

 ادامه کار اولترافیلتراسیون و تایمر    2.2.1.5

 .فشاردهید مجددا را ON/ OFF ، UFکلید 

 روشن است. UFنشانگر 

 

 

 UFتغییر اطالعات    2.2.1.2

 برای وقفه در اولترافیلتراسیون ON/ OFF ، UFکلید از 

 استفاده نمایید. 

 خاموش است. UFنشانگر 

 کار نمی کند.  UFپمپ 

 متوقف است.UF Time Left تایمر، 

 

 

 

 

 



 (89)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 را برای انتخاب منوی اولترافیلتراسیون  UFکلید منوی 

 فشار دهید.

 

 

 

 

 نظر مورد از کلیدهای جهت دار برای انتخاب اطالعات

 استفاده نمایید. 

 برای تنظیم زمان مطلوب   /+- جهت دار یا از کلیدهای

 نمایید. استفاده 

 همه پارامترها بطور اتوماتیک محاسبه خواهند شد.

 

 

 ذخیره اطالعات فشار دهید.را برای Conf کلید    

 

 

 

 برای ادامه اولترافیلتراسیون ON/ OFF ، UFکلید از

 استفاده نمایید.

 روشن است. UFنشانگر 

 

 

 



 (91)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 دیالیز دو سوزنه  2.2.2

 وصل دستگاه به بیمار  2.2.2.1

 

 را فشار دهید. Start/ Stopکلید 

 نشانگر عملیات خاموش است.

 پمپ خون شریانی متوقف می شود.

 

 ست شریانی را به بیمار وصل کنید.

 اگر می خواهید محلول نمکی موجود در ست را به بیمار تزریق نمایید،

 باید ست را از سمت وریدی وصل  کنید. 

 

 پمپ خون وریدي:

 مقدار تحویلدهی را برای مقدار مورد نظر تنظیم نمایید.

 

 

 پمپ خون را فشار دهید.  Start/ Stopکلید 

 سبز( روشن می شود.نشانگر عملیات )

 پمپ خون فورا کار می کند.) مشروط به اینکه آالرم پمپ خون روشن نشود.(

 

 خاموش است. ODسنسور 

 اطالع( در وضعیت روشن است. -نشانگر زرد )هشدار

 

 روبرو نمایش داده می شود. پیغام

 محدوده های آالرم شریانی و وریدی به صورت اتوماتیک تنظیم می گردد.

 بستگی دارد.(  UFبا کمی تاخیر زمانی صورت می گیرد.) به ضریب  TMPتنظیم 

 کاهش می یابد. UFافزایش و با ضرایب بزرگتر  UFتاخیر زمانی با ضرایب کوچک 

 



 (91)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

حدود مقدار واقعی  TMP، اطمینان حاصل نمایید که محدوده های   High- fluxدر صورت استفاده از فیلتر            
 متوقف می شودپمپ خون  باشند.

                                                                                                       . 

 

 کلمپ ست وریدی بسته می شود،همراه با

 صدای آالرم 

 چشمک زن می شود.  Start/ Resetنشانگر 

 چشمک زن Alarm Tone Muteنشانگر 

 می شود. 

 به بیمار وصل نمایید.ست وریدی را 

 )اگر تاکنون وصل نکرده اید.(

 

 در صورت لزوم اندازه سطح خون را در محفظه

 حبابگیر وریدی تنظیم نمایید. 

 

 

 اولین مرحله دیالیز  2.2.2.2

 

 را فشار دهید. Start/ Resetکلید 

 روشن می شود.  Start/ Resetنشانگر 

 بصورت خودکار در   تنظیم شود،  UFاگر 

 اولترافیلتراسیون بصورت اتوماتیک با پارامترهای

 ورودی شروع می شود.

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 نشانگر وضعیت )سبز( روشن می شود.

 

 

 

  



 (92)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

می   Back filtration امكان وقوع UFو انتخاب مقدار کم   High-fluxهنگام استفاده از فیلتر   :اخطار         
 باشد.

 به موارد زیر  بستگی دارد : Back filtrationوقوع           

   High-fluxنوع فیلتر  -

 مقاومت جریان مایع دیالیز و خون -

 ویسکوزیته خون -

 

 

 پمپ هپارین را فشار دهید.  Start/ Stopکلید 

 نشانگر عملیات روشن )سبز(  می شود.

 پمپ هپارین فعال است.

 

 

 را فشار دهید. ON/OFF   ،UFکلید 

 روشن است. UFنشانگر 

 

 

 

 

 

 

 

 هپارین  Bolusاجراي   2.2.2.3

 هپارین 

 

 :Bolus یبررسی مقدار

 روی پمپ هپارین را فشار دهید. Bolusکلید 

 که تا به حال انجام شده نشان داده می شود. Bolusمقدار 

 

 



 (93)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 :Bolusجهت اجرای 

 ثانیه فشار دهید. 5را  Bolusکلید 

 را نشان می دهد. 323صفحه نمایش 

 تغییر می دهد. ml 321را به مقدارهای   Bolusپمپ هپارین 

 ثانیه نمایش خواهد داد. 2را به مدت  Bolusپس از اینکه کلید رها شد، صفحه نمایش مقدار 

 ذخیره شده اضافه می شود. Bolusبه مقدار  Bolusاعمال 

 مقدار تحویلدهی نشان داده خواهد شد:

 Bolus   :ml 2حداکثر اعمال 

 :  یک برابر ظرفیت سرنگ Bolusحداکثر مجموع 

 

 ذخیره نمودن مقدار هپارین 

 ثانیه  فشار دهید.  5به مدت   را  Rateکلید

 را نشان می دهد. XXXصفحه نمایش 

 مقدار هپارین ذخیره شده نمایش داده می شود.       

 

 

 مقدار هپارین ذخیره شده را پاك نمایید.   

 را فشار دهید.  Start/ Stopکلید 

 را نشان می دهد. 333صفحه نمایش 

 مقدار هپارین ذخیره شده پاك خواهد شد.    

  

 عملیات مقدار هپارین ذخیره شده خارج می شود.

 را مجددا فشار دهید. Rateکلید 

 میزان تحویلدهی در صفحه نمایش مجددا فعال می شود.

 

 

 محلول نمكی فیزیولوژیكی : 

آن را به   O.Dرقیق شود که  کلر وقتیکه محلول نمکی فیزیولوژیکی در محفظه وریدی اضافه می شود، خون می تواند با 
 عنوان خون شناسایی نکند.

 روشن است. O.Dسنسور    

 اطالع( -نشانگر وضعیت روشن )زرد( می شود. ) اخطار



 (94)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 منوی انتخابی

 پمپ خون متوقف می شود.

 شود. کلمپ وریدی بسته می

 آالرم صوتی شنیده می شود.

 حدود آالرم در حد مقدار واقعی باقی مانده است.

 

 

 را فشار دهید. Conf   کلید

 

 دیالیز با محدوده آالرم در حد مقدار واقعی ادامه خواهد داشت.

 

 

 

 :  Click- Clackدیالیز به صورت تك سوزنه و 

 

مربوطه قابل تغییر است، این فرآیند بایستی فقط در موارد خاص استفاده از آنجایی که مقدار ضربه و در نتیجه گردش خون 
 گردد.

 

 به ورودی عروقی وصل می شوند. Yست های خون وریدی و شریانی به وسیله قطعه 

 

 وارد نمودن اطالعات درمان  -انتخاب مد درمان   2.2.3.1

 انتخاب مد درمان استفاده نمایید.از کلیدهای جهت دار برای 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 SN- Click Clack  انتخاباز کلیدهای جهت دار برای 

 استفاده نمایید. 

 برای تنظیم روشن نمودن پنجره  /+-از کلیدهای 

 استفاده نمایید. 

 و سپس  upper limit انتخاباز کلیدهای جهت دار برای 

lower limit .استفاده نمایید 

 برای تنظیم مقادیر مورد نظر استفاده نمایید.  /+-از کلیدهای 



 (95)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 

 

 

 متوقف نمودن درمان  –تغییر اطالعات درمانی    2.2.3.2

 

 مد درمانی استفاده نمایید.  انتخاباز کلیدهای جهت دار برای  

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 و سپس  upper limit انتخاباز کلیدهای جهت دار برای   

lower limit .استفاده نمایید 

 برای تنظیم مقادیر مورد نظر استفاده نمایید.  /+-از کلیدهای 

 برای متوقف نمودن:

 SN- Click Clack  انتخاباز کلیدهای جهت دار برای 

 استفاده نمایید. 

 برای تنظیم خاموش نمودن پنجره  /+-از کلیدهای 

 استفاده نمایید. 

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 

 

 

 



 (96)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 ( ISO – UFدیالیز خشك )  2.2.2

 این روش درمان را می توان در هر زمان آغاز و به تعداد دفعات مورد نیاز تکرار نمود. 

 ا در نظر داشته باشید.( ر UF Timeو  UF Goal پارامترهایی که در آغاز ثبت استفاده می شوند ) 

باید همواره برنامه  UF Rateو  UF Goal ( یا   UF Time Left( و کل زمان درمان )  UF Goalکل مقدار پاکسازی ) 
 ریزی شوند.

 

 انتخاب مد درمانی   2.2.2.1

 

 ، جهت روشن نمودن   ON/OFF. از کلیدهای 1

 اولترافیلتراسیون خاموش استفاده نمایید.

 خاموش است. UFنشانگر 

 را برای انتخاب منوی اولترافیلتراسیون UF.کلید منوی 5

 فشار دهید. 

 

  ISO Timeو  ISO Goalاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب

 استفاده نمایید.

 در بصورت  UF ثبت شده باشد، مقدار ISO Goalاگر فقط 

 اتوماتیک محاسبه و نمایش داده خواهد شد.

 برای تنظیم مقادیر مورد نظر  /+-جهت دار یا  از کلیدهای 

 استفاده نمایید. 

 نمایش داده  ISO Rateمحاسبه شده در   ISO UFمیزان 

 می شود.

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 

 



 (97)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 استفاده نمایید.  ISO UFبرای شروع  ON/OFF   ،UFاز کلید 

 روشن است. UFنشانگر 

 دیالیز بطور اتوماتیک خاموش می شود.جریان مایع 

 

 نمایش داده می شود.ISO Time Left   و    ISO Rateپیغام 

 

 باقیمانده در صفحه نمایش قابل رویت است.ISO Time  ثبت شده است، فقط ISO Time  اگر فقط 

 

محاسبه شده بطور  UFوقتیكه دیالیز خشك انجام شود، جریان مایع دیالیز و پارامترهاي  نكته :    

 متوقف خواهد شد.    اتوماتیك

 دقیقه خاموش می شوند. 3آالرم هاي کانداکتیویتی و دما به مدت           

 

 ISO UFمتوقف نمودن  / ISO UFتغییر دادن اطالعات     2.2.2.2

 

 ، جهت روشن نمودن اولترافیلتراسیون  ON/OFFاز کلیدهای 

 خاموش استفاده نمایید.

 خاموش است. UFنشانگر 

 

 

 

 را برای انتخاب منوی اولترافیلتراسیون فشار دهید. UFکلید منوی 

 

                 

 ،  ISO Goalکلیدهای جهت دار برای انتخاب متوالی  از

 ISO Time  وISO Rate  .استفاده نمایید 



 (98)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 برای تنظیم مقادیر مورد نظر  /+- از کلیدهای

 استفاده نمایید. 

 نمودن:جهت متوقف 

 استفاده نمایید.  ISO UFاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب 

 خاموش نمودن پنجره استفاده نمایید.  برای تنظیم /+- از کلیدهای

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 ثبت دستی اولترافیلتراسیون متوالی    2.2.2.3

 

 اولترافیلتراسیون برای خاموش نمودن ON/OFF   ،UFاز کلید  

 استفاده نمایید.  

 خاموش است. UFنشانگر   

 

 

 

 را برای انتخاب منوی اولترافیلتراسیون فشار دهید. UFکلید منوی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (99)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

     UF Time Leftو  UF Goalاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب

 استفاده نمایید.

 برای تنظیم مقادیر مورد نظر استفاده نمایید.  /+- از کلیدهای

 

 

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 

 

 جریان مایع دیالیز برای خاموش نمودنON/OFF   ، Flowکلید 

 استفاده نمایید.  

 

 

 

 نمایش داده می شود. پیغام روبرو 

 ،73دقیقه ) زمان های قابل تنظیم  73عالمت شنیداری پس از 

 دقیقه( 13و12

 

 اولترافیلتراسیون برای روشن نمودن ON/OFF   ،UFاز کلید 

 استفاده نمایید.  

 روشن است. UFنشانگر 

 

 

 



 (111)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 UFپروفایل هاي سدیم و  2.2.5

 نكته هاي عمومی    2.2.5.1

 این مقادیر قبل از انتخاب پروفایل ها باید ثبت شوند :

-  Na+   اولیه ، مقدار تجویزNa+ و بیکربنات 

- UF Goal  کمترین مقدار (   UF Goal : ml 533  ( 

-  ) UF Time کمترین مقدار UF Profile Time  :5 ) ساعت 

- UF Rate   

 

 : اخطار : پس از انتخاب پروفایل هاي سدیم موارد زیر مالحظه گردند            

 محاسبه شده باشد. میانگین در انحرافات  ( KT/V = 1.2متوسط پروفایل ها براي مقدار )            

 پذیرد. نمی تواند انجام ( KT/V = 1.4 ; KT/V = 1بیشتر   )             

 متداول     UF Rateحداقل  

  ml /h    111  2تا  1پروفایل هاي      

 متداول  UF Rateحداکثر 

 ( ml / hمقدار ) پروفایل

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3111 

3111 

2221 

2151 

2151 

1251 

 

 

 



 (111)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 جدول فوق ترکیب های پروفایل موجود را نشان می دهد.        

 دستگاه در صورت ثبت اطالعات اشتباه یا عدم ثبت اطالعات، اپراتور را مطلع خواهد نمود.       

 

 بدون پروفایل سدیم UFثبت پروفایل  2.2.5.2

 

 را برای انتخاب منوی اولترافیلتراسیون فشار دهید. UF کلید منوی

 

 

 استفاده نمایید. UFاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب پروفایل 

 UFبرای تنظیم مقدار مورد نظر پروفایل   /+-از کلیدهای جهت دار یا 

  استفاده نمایید. 

 دستگاه در صورت ثبت اطالعات اشتباه یا عدم ثبت اطالعات، اپراتور را مطلع خواهد نمود.

 

 

 



 (112)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 عدد پروفایل به رنگ زرد نمایش داده می شود. UFدر پروفایل 

 

 .برای شروع پروفایل فشار دهید ON/OFF   ،UFلید ک

   

  با پروفایل سدیم UFثبت پروفایل     2.2.5.3

 

 را برای انتخاب منوی اولترافیلتراسیون فشار دهید. UFکلید منوی 

 

 استفاده نمایید. UFاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب پروفایل 

 UFبرای تنظیم مقدار مورد نظر پروفایل   /+-از کلیدهای جهت دار یا 

  استفاده نمایید. 

 خواهد نموددستگاه در صورت ثبت اطالعات اشتباه یا عدم ثبت اطالعات، اپراتور را مطلع 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 عدد پروفایل به رنگ زرد نمایش داده می شود. UFدر پروفایل 

 

 

 

 انتخاب منوی مایع دیالیز فشار دهید.کلید منوی مایع دیالیز را برای 

 

 

 

 

 

 



 (113)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 استفاده نمایید.سدیم  از کلیدهای جهت دار برای انتخاب پروفایل

 برای تنظیم مقدار مورد نظر   /+-از کلیدهای جهت دار یا 

  استفاده نمایید.

 خواهد را مطلعردستگاه در صورت ثبت اطالعات اشتباه یا عدم ثبت اطالعات، اپراتو

 نمود.

 .استفاده نمایید   +Naشروع از کلیدهای جهت دار برای 

  +Naشروع برای تنظیم   /+-از کلیدهای جهت دار یا 

  استفاده نمایید.

 

 

را جهت هماهنگی با انتخاب پروفایل سدیم  UFپروفایل  ،نكته : در این روش دستگاه بطور اتوماتیك  
  می نماید و اپراتور را مطلع می نماید. تنظیم

 

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 

 

  .برای شروع پروفایل فشار دهید ON/OFF   ،UFکلید 

 

 

 

 در صورتی که پارامترهاي ثبت شده توسط اپراتور صحیح نباشند، دستگاه اپراتور را مطلع نكته :            

 نماید.  می                

 در حین اجراي برنامه قابلیت برنامه ریزي مجدد را ندارند. و رقیق سازي UFپروفایل ها ، پارامترهاي              

 پروفایل باید متوقف شده و با پارامترهاي تغییر یافته دوباره آغاز گردد.            

 

 

 

 



 (114)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

  UFثبت پروفایل سدیم بدون پروفایل  2.2.5.2

 شود و از انتخاب خارج گردد. 3را فشار دهید تا پروفایل  Cرا انتخاب نماید و کلید  UF پروفایل ، UFدر منوی 

 

 

 را فشار دهید. Menuبرای انتخاب منوی مایع دیالیز کلید 

 

 

 

 استفاده نمایید. UFاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب پروفایل 

  UFبرای تنظیم مقدار مورد نظر پروفایل   /+-از کلیدهای جهت دار یا 

  استفاده نمایید. 

 خواهد نموددستگاه در صورت ثبت اطالعات اشتباه یا عدم ثبت اطالعات، اپراتور را مطلع 

 .استفاده نمایید   +Naشروع از کلیدهای جهت دار برای 

  +Naشروع برای تنظیم   /+-از کلیدهای جهت دار یا 

  استفاده نمایید.

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 

 

  .برای شروع پروفایل فشار دهید ON/OFF   ،UFکلید 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (115)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 UFثبت پروفایل سدیم همراه پروفایل  2.2.5.5

 

  را فشار دهید. Menuبرای انتخاب منوی مایع دیالیز کلید 

 

 

 استفاده نمایید. UFاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب پروفایل 

 UFبرای تنظیم مقدار مورد نظر پروفایل   /+-از کلیدهای جهت دار یا 

  استفاده نمایید. 

 خواهد نموددستگاه در صورت ثبت اطالعات اشتباه یا عدم ثبت اطالعات، اپراتور را مطلع 

 .استفاده نمایید +Naشروع از کلیدهای جهت دار برای 

  +Naشروع برای تنظیم   /+-از کلیدهای جهت دار یا 

  استفاده نمایید.

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 

 اولترافیلتراسیون فشار دهید. منویرا برای انتخاب  UFکلید منوی 

 

 

 

 

 

 استفاده نمایید. UFاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب پروفایل 

 UFبرای تنظیم مقدار مورد نظر پروفایل   /+-از کلیدهای جهت دار یا 

  استفاده نمایید. 

 خواهد نمود.دستگاه در صورت ثبت اطالعات اشتباه یا عدم ثبت اطالعات، اپراتور را مطلع 

 

 



 (116)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 عدد پروفایل به رنگ زرد نمایش داده می شود. UFدر پروفایل 

 

 پایان برنامه 2.2.5.2

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 نشانگر وضعیت به رنگ زرد روشن می شود.

 هشدار( -اطالع) 

 خاموش است. UFنشانگر 

 متوقف می شود. UFپمپ 

 آالرم صوتی شنیده می شود.

 

 

 چشمک زن است.  Start/ Resetنشانگر 

 چشمک زن است. Muteنشانگر 

 کامال باز است.  TMP محدوده آالرم  

 

 

 را فشار دهید.  Start/ Resetکلید

 چشمک زن است.  Start/ Resetنشانگر 

 خاموش است.  Muteنشانگر 

 

 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 



 (117)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

  .فشار دهیدرا  ON/OFF   ،UFکلید  

 چشمک زن است. UF نشانگر

 

 

 

 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 یید.استفاده نماانتخاب مطلوب از کلیدهای جهت دار برای 

 

  

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 مایع دیالیز خالص   2.2.2

 نمایش در طول درمان     2.2.2.1

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

Retentate rinsing 

 ( bypassبار باالنسینگ چمبر شستشو می شود ) دستگاه در حالت 2دقیقه  13هر 

 

 

 

 

 

 

 

  



 (118)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 پایان درمان 2.3

 دیالیز دو  سوزنه   2.3.1

 

 هشدار( -نشانگر وضعیت به رنگ زرد روشن می شود.) اطالع

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.برای مثال 

 

 کامال باز است. TMP محدوده آالرم  

 خاموش است. UF نشانگر

 چشمک زن است.  Start/ Resetنشانگر   

 خاموش است.  Muteنشانگر  

 آالرم صوتی شنیده می شود. 

 

 

 

 

 

 

 را فشار دهید.  Start/ Resetکلید

 چشمک زن است.  Start/ Resetنشانگر 

 .را خاموش نمایید پمپ هپارین

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (119)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 

4.3.2      Reinfusion 

 طرز عمل 4.3.2.1    

 

 

 پیغام اطالع رسانی

 

 

 

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 نشانگر وضعیت به رنگ زرد روشن می شود.

 هشدار( -) اطالع

 پمپ خون متوقف می شود.

 کلمپ وریدی بسته می شود.

 روبرو نمایش داده می شود. پیغام

 

 

 TMPمحدوده آالرم های شریانی ، وریدی و 

 دقیقه کامال  باز است. 2بمدت 

 

 

 مسیر شریانی را از بیمار قطع و آن را به محلول رینفیوژن وصل نمایید.

 را قطع نمایید.  محلول و پودر

 

 

 



 (111)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 را برای کاهش مقدار تحویلدهی پمپ خون استفاده نمایید.  کلید 

 

 

 

 را فشار دهید.  Start/ Reset کلید

 دقیقه( 2شروع رینفیوژن ) حداکثر 

 چشمک زن است.  Start/ Resetنشانگر 

 

 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 

 روشن است. O.Dسنسور 

 پمپ خون متوقف می شود.

 کلمپ مسیر وریدی بسته می شود.

 همراه با صدای آالرم

 

 برای ادامه رینفیوژن:

 را فشار دهید.  Start/ Reset کلید

 چشمک زن است.  Start/ Resetنشانگر 

 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 پمپ خون فعال می شود.   

 

 

 

 

 



 (111)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 پایان دادن درمان:

 را برای خاموش نمودن پمپ خون استفاده نمایید.  Start/Stop کلید

 نشانگر وضعیت خاموش است.

 نمایید.ست وریدی را از بیمار جدا 

 

 یوژن تكرار مجدد رینف   2.3.2.2

 

 طالع رسانیپیغام ا

  ، زمان رینفیوژن منقضی شده است.O.D قبل از روشن شدن سنسور

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 

 

 را برای شروع مجدد فشار دهید.  Start/ Reset کلید

 چشمک زن است.  Start/ Resetنشانگر 

 

 

 

 (Skipping)انصراف از رینفیوژن   2.3.2.3

 

 پیام اطالع رسانی

 

 

 

 

 



 (112)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 را برای انصراف از رینفیوژن فشار دهید.  Start/ Reset کلید

 چشمک زن است.  Start/ Resetنشانگر 

 

 

 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 

 توقف برنامه    2.3.2.2

 

 برای انتخاب محدوده منوی آالرم ها از کلیدهای جهت دار و 

 استفاده نمایید.  Confجهت ثبت آن  از کلیدهای 

 از کلیدهای جهت دار برای انتخاب رینفیوژن استفاده نمایید.

 به حالت خاموش  رینفیوژن برای تنظیم  /+-از کلیدهای 

  استفاده نمایید. 

 

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 

 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 

 

 



 (113)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 متوقف نمودن درمان        2.3.3

 متوقف نمودن درمان بصورت دستی    2.3.3.1

 

 اولترافیلتراسیون برای خاموش نمودن ON/OFF   ،UFاز کلید  

 استفاده نمایید.  

 خاموش است. UFنشانگر  

 

 

 را برای خاموش نمودن پمپ خون استفاده نمایید.  Start/Stop کلید

 نشانگر وضعیت )سبز( خاموش است.

 مقدار تحویلدهی پمپ خون را کاهش دهید.

 مسیر شریانی را از بیمار قطع و آن را به محلول رینفیوژن وصل نمایید.

 

 

 پمپ هپارین را خاموش نمایید.

 نشانگر وضعیت )سبز( خاموش است.

 

 با حجم تحویلی کم را برای روشن نمودن پمپ خون  Start/Stop کلید

 استفاده نمایید. 

 نشانگر وضعیت )سبز( چشمک زن است.

 

 

 روشن است. O.Dسنسور 

 هشدار( -نشانگر وضعیت به رنگ زرد روشن می شود.) اطالع

 

 

 

 



 (114)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 ها optionمنوی 

 پمپ خون متوقف می شود.

 کلمپ وریدی بسته می شود.

 همراه با آالرم صوتی

 مراجعه گردد(  1212521خالی نمودن بی بگ ) به بخش 

 محدوده آالرم باقی مانده به مقدار واقعی نزدیک می شود.

 

 

 چشمک زن است.  Start/ Resetنشانگر 

 چشمک زن است.  Muteنشانگر

 برای لغو نمودن درمان استفاده نمایید. یا  از کلیدهای 

 

 

 

 را فشار دهید.Conf کلید 

 

 

 

 را روی ادامه درمان قرار دهید که با زمینه سبز رنگ است.مکان نما 

 را فشار دهید.  Start/ Reset کلید

 

 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 

 



 (115)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 : براي پایان درمان

 را برای خاموش نمودن پمپ خون استفاده نمایید.  Start/Stop کلید

 نشانگر عملیات خاموش می شود.

  جدا نمایید.ست وریدی بیمار را 

 

 توقف درمان توسط برنامه رینفیوژن   2.3.3.2

 

 اولترافیلتراسیون برای خاموش نمودن ON/OFF   ،UFاز کلید 

 استفاده نمایید.  

 خاموش است. UFنشانگر 

 

 

 

 برای انتخاب محدوده منوی آالرم ها از کلیدهای جهت دار و

 استفاده نمایید.  Confجهت ثبت آن  از کلیدهای 

 کلیدهای جهت دار برای انتخاب رینفیوژن استفاده نمایید.از 

 به حالت خاموش  رینفیوژن برای تنظیم  /+-از کلیدهای 

  استفاده نمایید. 

 

 

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 پمپ خون متوقف می شود.

 کلمپ مسیر وریدی بسته می شود.

 

 

 



 (116)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 کامال باز است.محدوده آالرم ها 

 

 

 

 

 

 

 چشمک زن است.  Start/ Resetنشانگر

 

 

 

 

 

 مسیر شریانی بیمار را جدا نمایید و به محلول رینفیوژن وصل نمایید.

 

 

 

 مقدار تحویل دهی پمپ خون را کاهش دهید.

 

 

 

 

 پمپ هپارین را خاموش نمایید.

 نشانگر عملیات )سبز( خاموش است.

 

 

 

 

 



 (117)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 فشار دهید.را   Start/ Reset کلید

 چشمک زن است.  Start/ Resetنشانگر

 

  

 روشن است. O.Dسنسور 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 پمپ خون متوقف می شود.

 کلمپ مسیر وریدی بسته می شود.

 همراه با آالرم صوتی

 مراجعه گردد( 12721خالی نمودن بی بگ ) به بخش 

 

 

 جهت ادامه رینفیوژن:

 را فشار دهید.  Start/ Reset کلید

 چشمک زن است.  Start/ Resetنشانگر

 

 

 

 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 پمپ خون متوقف می شود.

 

 

 : براي پایان درمان

 را برای خاموش نمودن پمپ خون استفاده نمایید.  Start/Stop کلید

 نشانگر عملیات )سبز( خاموش می شود.

 ست وریدی بیمار را جدا نمایید.

 

 



 (118)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 

 را فشار دهید.  Start/Stopکلید

 خاموش است. Start/Stopنشانگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

  

 

 

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 برنامه تخلیه اجرا می شود.

 

 

 

 

 

 

 



 (119)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 

 ، میتوان برنامه تخلیه را حذف نمود.Start/ Reset با فشردن مجدد کلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقتی که بی بگ تخلیه گردد، کلید باز کننده قفل بی بگ را فشار دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قفل بی بگ را باز نمایید تا داخل محفظه قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 (121)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فویل را از بی بگ جدا نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 بگ را ببندید.بی بگ را متصل نمایید، قفل بی 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانیه(. این برنامه در ابتدا هوای موجود  72پس از اتصال بی بگ یک برنامه بصورت اتوماتیک شروع بکار خواهد نمود )حدود 
 را پر می نماید. آن را حذف کرده و سپس در بی بگ

 

 

 

 

 

 

 



 (121)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 نالینبر پاکسازي آ نظارت    2.2.3

  شرایط شروعOCM 

 

اولیه بصورت مستقیم شروع می  OCMاولیه، اندازه گیری  CPHTپس از انتخاب دستی یا یک شروع اتوماتیک، پس از 
 شود.

 جهت شروع شرایط کامل را فراهم نمایید:

 UF time 180 min: 1یا  1،2یا پروفایل سدیم  UFبا  -

 درمان به روش تک سوزنه نباشد. -

 نباشد. SN- Click- Clackدرمان به روش  -

 خون را تشخیص دهد. O.Dسنسور  -

 

 نمی تواند فعال گردد حتی در صورتیکه برنامه در حال اجرا باشد. OCMاگر یکی از شرایط باال فراهم نباشد 

   مطلع می شود.  "error "اپراتور توسط یک پیغام 

 

( preparationآماده سازی )زمانی است که آشکار ساز نوری خون را تشخیص دهد،که در این لحظه مرحله  Kt/V محاسبه 
 پایان 

 یافته است.

 

 نظارت بر شروع پاکسازي آنالین :   4.4.3.1

 

 نظارت بر پاکسازی آنالین بصورت دستی توسط اپراتور ، و بصورت اتوماتیک با تنظیماتی که برای هر درمان  

 صورت می گیرد، می تواند شروع گردد. SETUPدیالیز  در 

می تواند آن را متوقف  " OCM on/off "آنالین بصورت اتوماتیک باشد، اپراتور با انتخاب کلید اگر نظارت بر پاکسازی 
 نماید.

 

نكته: پارامترهاي درمان بر اساس پارامترهاي اندازه گیري شده نمی توانند باشنداز قبیل   
مشخص در تشخیص مستقل این پارامترها باید توسط پزشك  السما سدیمپ،   Kt/Vکلیرانس، 

            گردند.

 ( و پالسما سدیم نمی توانند جایگزین تجویز پزشك باشند.Kسنجش کلیرانس )                         

 



 (122)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 نظارت بر شروع پاکسازي دستی آنالین:     2.2.3.2

 

 استفاده نمایید. "نمایش دیالیز "از کلیدهای جهت دار برای انتخاب

 

 

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 

 OCMاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب پارامترهای مختص 

 مقادیر برای تنظیم 1-2یا   /+-کلیدهای و از استفاده نمایید

 استفاده نمایید. مطلوب  

 ، بخش هایی برای وزن،قد، سن وجنسیت ایجاد Vureaپس از ثبت  

 می گردد. 

 شناخته شده نباشد، از طریق وزن، قد، سن Vurea اگر مقدار 

 و جنسیت مقدار آن محاسبه خواهد شد.

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 

   

 

 اجرا گردد. OCMد از هر درمان برنامه پاکسازي باید بعنكته:        

 

 

 

 

 

 



 (123)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 نظارت بر شروع اتوماتیك پاکسازي آنالین:    2.2.3.3

 

 تنظیم شده باشد. SETUP" درمنوي  OCM on "اگر گزینه 

 :خون را تشخیص می دهدآشکار ساز نوری 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 

 اگر مقدار ثبت شده حجم، در شروع درمان دیالیز  نكته :         

 مقدار صحیحی نباشد، میتوان آن پیغام رااصالح و با فشردن            

 تایید نمود.اگر مقداری ثبت نشده است Start/Stopکلید           

         Kt بجایKt/V  .نمایش داده خواهد شد 

 

 

 استفاده نمایید. "نمایش دیالیز "از کلیدهای جهت دار برای انتخاب    

 

 

 

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 

 

 

 OCMاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب پارامترهای مختص 

 مقادیر برای تنظیم 1-2یا   /+-کلیدهای و از استفاده نمایید

 استفاده نمایید. مطلوب  

 ، بخش هایی برای وزن،قد، سن وجنسیت ایجاد Vureaپس از ثبت  

 می گردد. 

 شناخته شده نباشد، از طریق وزن، قد، سن Vurea اگر مقدار 

 و جنسیت مقدار آن محاسبه خواهد شد.

 



 (124)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 محاسبه و ثبت شده است. Kt/V، برای Vurea : مقدار مناسب حجم توزیعی نكته      

 و جنسیت بوسیله فرمول تجربی محاسبه خواهد شد. از طریق وزن، قد، سن شناخته شده نباشد، Vureaاگر              

 محاسبه شده را خواهیم داشت.Kt/V ثبت شده صحیح باشد، حداکثر صحت  Vureaاگر             

ر مقداری ثبت نشده باشد،یک مقدار ( برای محاسبه پالسما سدیم استفاده می گردد. اگHCTمقدار هماتوکریت )  
 خواهد شد.  ثابت استفاده 

 

 را فشار دهید.Conf  کلید  

 با سنجش پاکسازی آنالین درمان شروع می شود.

 

 

        اجرا گردد. OCMد از هر درمان برنامه پاکسازي باید بع : نكته   

 

   OCM ثبت یا تغییر پارامترهاي  2.2.3.2

 

 استفاده نمایید. "نمایش دیالیز "از کلیدهای جهت دار برای انتخاب    

      

 را فشار دهید.Conf  کلید  

 

 OCMاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب پارامترهای مختص 

 مقادیر برای تنظیم 1-2یا   /+-کلیدهای و از استفاده نمایید

 استفاده نمایید. مطلوب  

 ، بخش هایی برای وزن،قد، سن وجنسیت ایجاد Vureaپس از ثبت  

 می گردد. 

 شناخته شده نباشد، از طریق وزن، قد، سن Vurea اگر مقدار 

 و جنسیت مقدار آن محاسبه خواهد شد.

 ، بخش های اطالعاتی مجددا با مقادیر پیش فرض Cبا فشردن کلید

 راه اندازی می گردد.

 

 را فشار دهید.Conf  کلید 

 



 (125)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 نظارت بر پایان یا توقف پاکسازي آنالین    2.2.3.5

 

همچنین می  را متوقف نمود. OCMدر منوی نمایش دیالیز در هر لحظه می توان  "OCM OFF "توسط اپراتور یا گزینه  
 مقادبر بزرگی محاسبه نشده باشد. Kt/Vگزینه را مجددا انتخاب نمود، اگرچه برای توان این 

 

 استفاده نمایید. "نمایش دیالیز "از کلیدهای جهت دار برای انتخاب    

 

 

 را فشار دهید.Conf  کلید    

 

 

 

 استفاده نمایید. OCM از کلیدهای جهت دار برای انتخاب    

 .استفاده نماییدات خاموش نمودن برای تنظیم  /+-کلیدهای از 

    

 

 را فشار دهید.Conf  کلید    

 نظارت بر پاکسازی آنالین ادامه خواهد یافت. درمان بدون

 

 

 OCMنمایش پارامترهاي   2.2.3.2

 

 استفاده نمایید. "نمایش دیالیز "از کلیدهای جهت دار برای انتخاب    

 

 را فشار دهید.Conf  کلید    

 

 

 از کلیدهای جهت دار برای انتخاب یکی از دو دیاگرام زیر استفاده نمایید:

- Upper Selection 

- Lower Selection  



 (126)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 برای انتخاب دیاگرام مطلوب استفاده نمایید.  /+-از کلیدهای

 هیچ  3اگر دیاگرام مشابه برای دو بخش نمایش انتخاب شده باشدیا با فشردن کلید 

 دیاگرامی انتخاب نشود، دیاگرام انتخابی در دو سایز نمایش داده خواهد شد.

 

 

 

 دهید.را فشار Conf  کلید    

 

 

 :پارامترهایی که باید ثبت شوند 

 

 Vureaبرای محاسبه       وزن خشک          

 Vureaبرای محاسبه قد                          

 Vureaبرای محاسبه                         سن

 Vureaبرای محاسبه                               جنسیت

Vurea                                  مقدار ورودی بر حسب لیتر 

HCT                        برای محاسبه K   وPlasma Na+  

Msmt.INtv.         فاصله بین دو سیکل اندازه گیری 

Kt/v goal             مقدار تجویز شده توسط پزشک 

 

      مشخص نبود مقداری توسط  Vureaوسط شرکت سازنده پیشنهاد شده است، در صورتیکه ت Vurea توجه:                  
 محاسبه خواهد شد.  Watson، وزن ، سن و جنسیت با فرمول پیشرفته  قدپارامترهای                         

                            

 ری خون تعیین نمود.را می توان در آزمایشگاه نمونه گی Vureaمقدار        

 ثبت گردد. HCTتعیین شده از نمونه گیری خون قبلی، برای درمان باید در بخش  HCTمقدار      

 

  محاسبهVurea  فرمول هاي تجربی:توسط 

    دیالیز تعیین خواهد شد.  Kt/Vر برای محاسبه مقدا Vureaحجم توزیع اوره، 

البته در موارد زیادی این مقدار قابل  بالینی از بیمار تعیین می شود.در شرایط واقعی توسط یک وسیله اندازه گیر که 
 دسترس 

 استفاده می شود.  Vureaاز فرمول های تجربی برای محاسبه  توسط پارامترهای بیمارنیست، که در این موارد 



 (127)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 " Watson"   :1فرمول 

 

 Vurea = 52113- 0.095  a + 0.107  h + 0.336 wبیمار مرد :

 Vurea = -2.097 + 0.107  h + 0.247 w : بیمار زن
 

 

V  :      حجم کامل آب بدن 

a  : سن بیمار بر حسب سال        

h :   قد بر حسب سانتی متر 

w  : وزن بر حسب کیلوگرم      

   استفاده خواهد شد." Hume- Weyers "در صورتی که سن بیمار مشخص نبود، از فرمول 

 

 "Hume- Weyers  " :2فرمول 

 Vurea = -11.017 + 0.132  h + 0.233 w        بیمار مرد : 

 

 فقط برای وزن محاسبه خواهد شد. Vureaاگر وزن بیمار مشخص نباشد،  

 

 : 3فرمول 

 

   Vurea =  3223 wبیمار مرد  

 Vurea =  3227 w بیمار زن  

 

توسط فرمول های تجربی با پارامترهای مختص هر بیمار ) وزن، قد،سن و   Vurea می توان، Vureaبجای ثبت مستقیم 
 جنسیت( 

 محاسبه نمود.

 این فرمول ها، توسط تغییر اطالعات مختص به بیمار، منحصر شده است.صحت 

که خارج از مقدار مطلوب می باشند، قبل از جایگزینی  با فرمول استاندارد ساده محاسبه شده  Vureaمقادیر مرتبط با 
 است.

 

 



 (128)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 فرمول استاندارد Vureaمقدار نا مطلوب  جنسیت

   Weight <  Vurea < 0.7  Weight Vurea = 0.59  Weight       321 مرد

  Weight < Vurea < 0.65  Weight Vurea = 0.53  Weight 0.35 زن

 

           

باید در یک آزمایشگاه تعیین گردد و نتیجه  Vurea، حجم توزیع  Kt/Vبرای تعیین دقیق مقدار دیالیز  :1نكته                 
 آن 

( طی تجربیات  Weight  ،Hume- Weyers ،Watsonمستقیما وارد گردد. فرمول های تهیه شده )                         
 کلینیکی   

شدید متابولیکی  بوده است. از آنجایی که در بیماران دیالیزی مسائلی از قبیل بیماری عضالنی و اختالالت                         
 مطرح 

 است و یا در دیالیز کودکان ، باید این مقدار از دقت باالیی برخوردار باشد.                              

             

( برای بیماران دیالیز ی که بیماری دیگری نیز  Hume- Weyers ،Watson) : از فرمول های  2نكته                    
   چربی و حجم اوره موثرند، استفاده نشود. ) از قبیل قطع عضو، تصلب شراین شدید، نا بهنجاری در بافت عضالت(                           دارند، که در

 

                                

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (129)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 : مقادیر پیش فرض، تشخیص و محدودهاي اطالعات 

 

 تشخیص حداکثر مقدار حداقل مقدار مقادیر پیش فرض اطالعات

 kg kg53 533 kg وزن خشک
 kg 3323   :kg 321 بیشتر از

kg 133   :و بیشترkg 1 

 cm 133 cm 523 cm 1 cm قد

 سال 1 سال 33 سال 11 سال سن

 - مرد زن زن جنسیت

Vurea I I 323 133 I 
 I 3323 :I   321بیشتر از 

I133   :و بیشترI 1 

HCT 72% 13% 33% 1% 

Kt/v goal -, - 321 323 321 

Msmt.INtv.          52 13ساعت و 3 دقیقه 52 دقیقه 

 دقیقه

 دقیقه 1522

 

 مجددا راه اندازی می شود. Cاطالعات با فشردن کلید           

 

                              

 : نظارت بر توقف پاکسازي آنالین 

منوی معرفی دیالیز، بصورت دستی امکان پذیر است.  از "  OCM off"  در هر زمان با انتخاب گزینه  OCM  توقف

 Kt/Vولی مقادیر فقط برای در صورتی که شرایط شروع کامل باشد، مجددا فعال نمودن آن امکان پذیر می باشد 

 محاسبه نخواهد شد.

انتخاب شده   SN- Click- Clackیا  SNه  در صورتی  بطور اتوماتیک متوقف خواهد شد ک OCMسنجش  -

 باشد.

دقیقه در حافظه باقی می مانند،که دراین زمان می توان دوباره آن را راه اندازی  12حدود  OCM) پارامترهای         
 نمود.(
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حذف می شوند ولی همچنان برنامه درمان در جریان  OCMخالی شدن باطری، پارامترهای  یا با قطع برق  -
 است.

و نمایش  معرفی دیالیز نمایش داده می شود.دقیقه از  اتمام کار توسط منوی  12آخرین مقادیر اندازه گیری شده پس از      

 و نمایش تا زمانیکه دستگاه خاموش نشود یا برنامه بعدی انتخاب شود ادامه دارد.  تا

 

 OCM زمان های توقف برنامه      

 متوقف خواهد شد: OCMبا وقوع یکی از شرایط زیر برنامه سنجش 

 آالرم خون -

 آالرم بای پس یا آب ) کانداکتیویتی، دما، کمبود آب( -

 موجود باشد، نمایش داده می شود. Kt/Vآشکارساز نوری روشن باشد. اگر  -

- Uf goal  .اگر  پیشرفت کرده استKt/V .موجود باشد، نمایش داده می شود 

 توسط اپراتور تغییر داده شود.  Ufمیزان   -

 کانداکتیویتی توسط اپراتور یا تغییر غیر مستقیم ) با اتمام کار پروفایل ( تغییر یافته باشد. -

 یا تغییر توسط اپراتور باشد.  ml/min 33جریان خون کمتر از   -

 باشد. یا جریان مطلوب بصورت دستی تغییر یافته  ml/min 523جریان مایع دیالیز کمتر از   -

 فعال است. پر شدنبرنامه  -

 رخ دهد. OCM ،CPHTدر طول اندازه گیری  -

- CPHT  بطور کامل موفقیت آمیز نباشد، و زمان انتظار از آخرین اندازه گیریOCM .سپری شده است 

 رینفیوژن انتخاب شده باشد. -

 اپراتور مقدار مایع دیالیز ) جریان، اختالط کنسانتره، دما( را تغییر دهد. -

 شروع نشده باشد و شرایط باعث اتمام کار گردد، اندازه گیری در مکان بعدی صورت می گیرد. OCMاندازه گیری اگر 

 دقیقه دوباره انجام  1522در برنامه متوقف گردیده، و پس از اگرپالس مثبت تر نسبت به پالس قبلی باشد،فقط اندازه گیری  

 دقیقه حذف گردد. 52انتظار اپراتور باید منتظر بماند تا زمان می شود.
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 خطا در OCM 

یا پالسما سدیم مقادیری  Kt/Vبرای ارزیابی پارامترهای کلیرانس،  نوسانات بطور کامل آماده بود، ممکن است CDاگر 

 وجود نداشته باشد. اندازه گیری دوباره در شرایط بعدی تکرار گردد.

 اندازه گیری :عوامل ممکن برای نپذیرفتن 

 % باالتر از جریان خون است.Uf  12میزان  -

 کمتر باشد. ml/min 33جریان موثر خون از  -

 نوسانات بیش از اندازه جریان خون شریانی -

 آالرم های مایع دیالیز یا خون -

 قطعی برق -

 تغییر کانداکتیویتی مایع دیالیز توسط اپراتور -

 

  توقف محاسبهKt/V : 

 می شوند: Kt/V عوامل زیر باعث توقف محاسبه        

-  OCM .توسط اپراتور متوقف گردد 

- OCM  .توسط دستگاه دیالیز به دلیل عیب فنی غیر فعال شده باشد 

 دقیقه پس از آشکار ساز نوری تشخیص داده می شود. 33مقدار اندازه گیری دقیق، -

 محاسبه خواهد شد. Kt/Vبجای  Ktثبت نشده باشد که در این مورد   Vureaدر صورتی که مقدار دقیقی برای   -

 

  حذف اطالعاتOCM 

حذف  "در منوی حذف پارامترهای درمان "پس از انتخاب و تایید برنامه پاکسازی و یا را می توان  OCMاطالعات 

 نمود.

 دقیقه حذف خواهند شد. 12غیر فعال باشد، اطالعات بعد از  OCMاگر 
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  ISO – UF وOCM 

 OCM، شروع اندازه گیری  ISO – UFبعد از اتمام  صورت نمی گیرد. ISO – UFدر طول درمان  OCMاندازه گیری          

محاسبه خواهند  ISO – UFاز طریق درمان  UFتوسط اطالعات ذخیره شده  Ktیا  Kt/V با موفقیت اجرا می گردد.        

 شد.

 با مقداری تاخیر نمایش داده می شوند. OCMنمودارهای       

  هاي صفحه نمایش :پیغام 

 می تواند نمایش داده شود: OCMبعالوه در پیغام های ذکر شده قبلی، پیغام های مخصوص  

 اطالعات پیغام ها:

- Clear : XXX ml/min          

 مقدار پاکسازی سدیم در حال جریان را نمایش می دهد.

 دقیقه بعد از هر اندازه گیری موفق نمایش داده می شود.1بمدت 

 

- Plasma Na : XXX mmol/I   

 اندازه گیری نمایش می دهد. فقط    دقیقه از آخرین 1کنسانتره پالسما سدیم را به مدت 

 

- Kt/V : X.XX   

 در حال جریان را نمایش می دهد. Kt/Vمقدار 

 .دقیقه  این پیغام نمایش داده می شود 1موجود باشد یا آشکارساز نوری روشن باشد، بمدت   Uf goalاگر 

- Kt : XX.X I   

 نمایش داده می شود.   Kt/V : X.XXبجای پیغام 

 در حال جریان نمایش داده می شود. Ktموجود نباشد، مقدار   Vureaاگر هیچ مقداری برای 

 .دقیقه  این پیغام نمایش داده می شود 1موجود باشد یا آشکارساز نوری روشن باشد، بمدت   Uf goalاگر 
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- Kt/V : not available   

 کامل صورت  Kt/Vبا موفقیت نخواهد بود یا محاسبه   OCMموجود نباشد،بنابراین اندازه گیری  Kt/Vاگر اطالعات 

 نمی گیرد.

 

- Enter Vurea ?  : 

 در شروع درمان دیالیز نمایش داده می شود. پیغام توسط اپراتور ثبت نشده باشد، این  Vurea راگ

 .این پیغام نمایش داده می شود خون را تشخیص دهد، آشکارساز نوریرا روشن یا  OCMاگر اپراتور بصورت دستی 

 انتخاب شده باشد. این پیغام نمایش داده می شود. SETUPدر منوی  " O.C  Measurement : ON"اگر 

نمایش داده می که وارد نشده  Vurea جهت وارد نمودن حجم توزیعی اوره بیمار و ثبت ،پیغام فوری برای اپراتوراین 

 .شود

 مجددا برای تهیه محاسبه می گردد، پیغام بعد از تایید با کلید  Kt/Vدر طول اندازه گیری  تغییر نماید،  Vureaاگر 

Start/Reset  .حذف می شود 

 

- SN <> OCM ?? 

OCM   نمی تواند با پروسه درمانSN  یاSN- Click- Clack  .شروع شود 

 

- Profile <> OCM ??  

OCM  زمان با یک پروفایلدر یک  نمی تواندUf  / Na،1و زمان درمان  1یا  2وa  دقیقه اجرا  133در کمتر از

 شود.

 روشن باشد یا پروفایل انتخاب گردد، نمایش داده می شود. OCMوقتی که این پیغام 

 

- OCM tech.deact./X 

 .به دقت تنظیم نمی شوند  یا سنسورهای کانداکت   OCMبصورت دستی فعال باشد با   OCMاگر 

 ) چون بصورت پیش فرض فعال شده است.( یا آشکارسازنوری خاموش باشد که این پیغام نمایش داده می شود. 

 همچنین این پیغام در موارد زیر نیز نمایش داده می شود:
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 اپراتور دستگاه را غیر فعال نماید ،اگر کالیبره دستگاه خارج از محدوده باشد.

( آگاهی داشته Xاین پیغام اپراتور مقادیر کالیبره را چک نماید و باید سرویس کار فنی از خطای کد ) با مشاهده

 باشد.

- OCM OFF/X 

متوقف می شود وتا پایان درمان غیر فعال می  OCMانتخاب شود،   SN- Click- Clack  در صورتی که یک خطا یا

 ماند.

 .داشته باشد( آگاهی Xسرویس کار فنی باید از خطای کد )

 

- Input Value too Low   

 توسط اپراتور OCMثبت حداقل مقادیر محدوده پارامترهای 

 

- Input Value too high  

 توسط اپراتور OCMثبت حداکثر مقادیر محدوده پارامترهای 

 

 هشدار

- Kt/V too Low   

 در حال جریان تا پایان درمان برابر نشده اند. Kt/Vتجویزی با  Kt/Vاین پیغام وقتی نمایش داده  می شود که  

 

 : T1 testپیغام هاي شروع 

- OCM  T not calibrat                               

 دما نمی تواند کالیبره شود کالیبراسیون تکرار گردد.

- OCM  CD not calibrat    

 نمی تواند کالیبره شود کالیبراسیون تکرار گردد. کانداکتیویتی

- OCM COMP  not calibrat                               

 کالیبراسیون تکرار گردد. و کانداکتیویتی بدرستی کالیبره نشده اند، دما
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- OCM  pulse not calibrat    

 کالیبراسیون تکرار گردد.کالیبره نشده است،  OCMپالس  

- OCM TECH not OK 

OCM  طول درمان بصورت فنی غیرفعال بود، کالیبره آن بصورت کامل جک شود و دوباره تکرارگردد. در 

               

نمایش داده شود، درمان امکان پذیر خواهد بود، اما  عملیات   T1 testنکته: اگر یکی از این پیغام ها در شروع                    

OCM                         ماند. ل باقی میغیر فعا                

 OCM صفحه نمایش   1212723           

      

 و اطالعات مربوطه OCMنمایش وضعیت های  .1

2. Goal kt/V .به رنگ سبز نمایش داده می شود 

 تغییر یافته باشد.  Vureaممتد خواهد بود اگر    Kt/Vبه رنگ آبی، این دیاگرام برای   Kپاکسازی اوره  .3

 به رنگ مشکی نمایش داده می شود. Kt وارد نشده باشد، Vureaبه رنگ قرمز مشخص است اگر  Kt/Vمقدار دیالیز  .4

 روی محورهای مختصات به رنگ زرد نمایش داده شده است. محور  Kt یا  Kt/Vزمان های مشخص شدن پاکسازی یا  .5

مستقل است و زمانی که   ocm timeیکی می شوند) محور    UF timeزمان همه دیاگرام های دیگر با  

     )اولترافیلتراسیون خاموش باشد، به روز می رساند.
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     OCM.   نشان وضعیت های  1

 شوند: معرفی بخش هایی که فقط براي نمایش اطالعات استفاده می 

 در همان زمان را نشان می دهد.  Kt/V. مقدار   7

 ( Kt/V برای   3231خواهد شد.) مایش دادهن Kt  فراهم نباشد، Vureaاگر هیچ مقداری برای 

 . زمان دیالیز باقی مانده تا زمانی که مقدار دیالیز تجویزی به اتمام نرسیده است.3

 ( mmol/I1 نمایش می دهد.)   mmol/I. کنسانتره سدیم پالسما را از آخرین اندازه گیر در 3

 پاکسازی سدیم را نمایش می دهد. . آخرین مقدار13

 نمایش داده شود.  Na/ufمی تواند در دیاگرام    UF time. مقدار سدیم پالسما بیشتر از  11

 

 

 محدوده کانداکتیویتی در طول اندازه گیري   4.4.3.8     

اگر محدوده های کانداکتیویتی تغییر نمایند یا در یک نقطه متمرکز شوند، محدوده تنظیمات متوقف می شود و پروسه اندازه 

 به اتمام خواهد رسید. گیری

                

 نکته: از وضعیت پنجره بطور صحیح اطمینان حاصل نمایید.           

 

واندازه گیری در حال  مقدار میانگین پنجره کانداکتیویتی  تنظیم خواهد شد.از ± %  1322ثانیه ،  553حدود  CDپنجره 

 ندازه گیری تجاوز نماید.تکمیل  شدن است حتی اگر از محدوده های  مقدار ا

 :CDتغییر کنسانتره  تنظیمات در طول نوسانات      4.4.3.9

 نباید در طول نوسانات  تغییر یابد چون موجب توقف اندازه گیری و بعدا مکرر صورت گیرد. کانداکتیویتی

  



 (137)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 

 فصل پنجم

 

 آالرم ها
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 مدیریت محدوده هاي آالرم  5.1

 

 وریدی -کردن محدوده آالرم های شریانیتمرکز  22121

 

 

 محدوده آالرم شریانی و/یا وریدی متمرکز نیستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .را فشار دهید Start/Reset کلید

  

 

 

 

 

 

 نمایش پیام
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 را مجددا فشار دهید. Start/Reset کلید

 ثانیه زده نشود، 3چنانچه این کلید طی 

 .حدود اولیه حفظ خواهند شد

 

 

 

 

 

 محدوده آالرم شریانی در اطراف میزان واقعی متمرکز

  شده است. 

 

 :  setup بسته به تنظیمات اولیه در

 

 محدوده آالرم وریدی در اطراف میزان واقعی

 به صورت متقارن یا غیرمتقارن متمرکز شده است.

 

 

 TMPمتمرکز کردن محدوده هاي آالرم    5.1.2  

 

  متمرکز نیستند. TMP محدوده های آالرم
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 اولترافیلتراسیون UF ON/OFF با استفاده از کلید

  یید.و مجددا روشن نما را خاموش 

 ()کلید را دو بار فشار دهید 

 

 این عملیات در هنگام اجرای پروفایل ممکن نیست.

 

 

 به طور کامل باز شده اند. TMPحدوده های آالرم م

 

 حول مقدار واقعی متمرکز TMPمحدوده های آالرم 

  شده اند. 

 ( UF) تاخیر زمانی وابسته به ضریب 

 ممکن است به طور TMPوضعیت پنجره آالرم 

 طی درمان تغییر کند. اتوماتیک در 
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  TMP/  وریدي/  تغییر محدوده آالرم شریانی  5.1.3

 

 احتیاط           

 پایین ترین حد آالرم وریدی باید تا حد امکان نزدیک به مقدار واقعی فشار وریدی              

  تنظیم گردد.        

 

 

 احتیاط           

 ، کاربر باید کوچکترین اندازه ممکن TMPدر هنگام تنظیم محدوده آالرم           

 .                                        برای پنجره را جهت اطمینان از ایمنی بیشتر انتخاب نماید                         

       

 

  

 

 تذکر 

 انطباق اتوماتیک سایز پنجره در حال حاضر غیر فعال است. 
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  Alarm limit  از کلیدهای جهت دار برای انتخاب منوی

 استفاده کنید. 

   .را فشار دهید Confکلید 

 

 

 

 

 

  

  sizeیا  positionاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب 

 محدوده آالرم دلخواه استفاده کنید.

 

                                                                       .استفاده کنید ممحدوده آالر تغییر برای /+- از کلیدهای

 را فشار دهید. Confکلید 

 ممکن است به طور اتوماتیک TMPوضعیت پنجره آالرم 

 در طی درمان تغییر کند.

 

  تنظیم سوزن   5.2

 

دقیقه غیر فعال  5این عملیات امکان تصحیح سوزن را بدون آالرم های خطا می دهد. هر دو محدوده آالرم وریدی و شریانی به مدت 

 همچنان فعال هستند. mmHg 20رین حد آالرم وریدی هستند. مقدارهای اندازه کل و پایین ت

 

 

 



 (143)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 شروع   5.2.1

 

   Alarm limit  از کلیدهای جهت دار برای انتخاب منوی

 استفاده کنید. 

   .را فشار دهید Confکلید 

 

 

 استفاده کنید. Needle Adj.pgmاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب 

 قرار دهید.  ON، وضعیت آن را بر روی  /+- کلیدهایسپس با استفاده از 

 .را فشار دهید Confکلید 

 

 

 

 

  نمایش پیام

                                   

 

  نشانگر وضعیت به رنگ زرد در می آید.

 

 محدوده های آالرم شریانی و وریدی چشمک زن می شوند.

 

 

 



 (144)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 پایان   5.2.2

 

   Alarm limit  منویاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب 

  استفاده کنید. 

   .را فشار دهید Confکلید 

 

 

 

   استفاده کنید. Needle Adj.pgmاز کلیدهای جهت دار برای انتخاب 

 قرار دهید.  OFF، وضعیت آن را بر روی  /+- کلیدهایسپس با استفاده از 

 .را فشار دهید Confکلید 

 

 

 

 آالرم های خونی  227

  

 

 احتیاط           

 در صورت متوقف ساختن سیستم ایمنی ، مسئولیت ایمنی بیمار به عهده اپراتور دستگاه است.                          

 

 

 

 

 



 (145)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

       نشانه آالرم ها   5.3.1     

 

  نشانگر وضعیت به رنگ قرمز در می آید.

 

 

 چشمک زن می شود. Start/Resetنشانگر 

  چشمک زن می شود. Muteنشانگر 

 پمپ )پمپ های( خون متوقف می شود )ند(

 کلمپ مسیر وریدی بسته می شود.

 متوقف می شود. UFپمپ 

Nurse call .و آالرم صوتی فعال می شوند 

 

 

  پیام آالرم نشان داده می شود.

 Upper ven. Alarmبه طور مثال   

 

 آالرم فشار شریانی    5.3.2

 

  شریانی چشمک زن می شود.نشانگر آالرم فشار 

 علت : فشار شریانی خارج از محدوده آالرم است.

 

 

 



 (146)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 پیام آالرم نشان داده می شود.

  Lower art. alarmبه طور مثال  

 

 

 را فشار دهید. Start/Resetکلید 

  

 

 

 

 

 نمایش پیام

  ثانیه چشمک زن می شوند. 3محدوده های آالرم به مدت 

 غیر فعال هستند.محدوده های آالرم 

 

 را مجددا فشار دهید. Start/Resetکلید 

  ثانیه زده نشود، 3چنانچه این کلید طی 

 حدود اولیه حفظ خواهند شد.

 روشن است. Start/Resetنشانگر 

 روشن است. Muteنشانگر 

 

 

 

 

 



 (147)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

  محدوده آالرم شریانی، موقتا به طور کامل باز می شود. 

 

 

 شریانی حول مقدار واقعیسپس محدوده های آالرم 

 متمرکز می شوند. 

 

 

 

 

 آالرم فشار وریدي    5.3.3

 

  نشانگر آالرم فشار وریدی چشمک زن می شود.

 علت : فشار وریدی خارج از محدوده آالرم است.

 

 

  پیام آالرم نشان داده می شود.

  Upper ven. alarmبه طور مثال  

 

  را فشار دهید. Start/Resetکلید 

 روشن است. Start/Resetنشانگر 

 روشن است. Muteنشانگر 

 



 (148)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

  نمایش پیام

 

 

 

  ثانیه چشمک زن می شوند. 3محدوده های آالرم به مدت 

 محدوده های آالرم غیر فعال هستند.

 

 

 را مجددا فشار دهید. Start/Resetکلید 

  ثانیه زده نشود، 3چنانچه این کلید طی 

 شد.حدود اولیه حفظ خواهند 

 

 

 

  محدوده آالرم وریدی، موقتا به طور کامل باز می شود. 

 سپس محدوده های آالرم وریدی حول مقدار واقعی 

 متمرکز می شوند.

 

 

 

 

 

 



 (149)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 TMPآالرم    5.3.2

 

  چشمک زن می شود. TMP نشانگر آالرم

 خارج از محدوده آالرم است. TMP علت :

 

 

 

  پیام آالرم نشان داده می شود.

   Upper TMP alarmبه طور مثال  

 

 

  را فشار دهید. Start/Resetکلید 

 روشن است. Start/Resetنشانگر 

 روشن است. Muteنشانگر 

 

 

 

 

  نمایش پیام

 

 

  محاسبه شده، UFCمحدوده های آالرم به مدت چند ثانیه، بسته به 

 چشمک زن می شوند.

 محدوده های آالرم غیر فعال هستند.

 



 (151)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 را مجددا فشار دهید. Start/Resetکلید 

  ثانیه زده نشود، 3چنانچه این کلید طی 

 حدود اولیه حفظ خواهند شد.

 

 

 

  UFC، برای چند ثانیه ، بسته به  TMPمحدوده آالرم 

  محاسبه شده، به طور کامل باز می شود. 

 حول مقدار واقعی متمرکز می شوند. TMPسپس محدوده های آالرم 

 

 

 

 احتیاط           

 نشانگر عیب می باشند. TMPتغییرات ناگهانی           

 

 اخطار تیرگی نشت خون  5.3.5

 

 نشان داده می شود. اخطارپیام 

 علت :

 عملیات پرایم مربوط به مایع دیالیز، در مد دیالیز انجام شده است.  -

 هواگیری زیاد به دلیل سرعت باالی اولترافیلتراسیون، انجام گرفته است.  -

 مسیر خروجی مایع دیالیز به طور محکم وصل نشده است.  -

 وجود حباب های هوا در مسیر ورودی مایع دیالیز –هواگیری به طور ضعیف انجام شده است   -

 رسوب کلسیم یا چربی  -

 

 



 (151)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

  را فشار دهید. Start/Resetکلید 

 رجوع شود ( 22225به بخش  )

 

 

 

 

 در صورت وجود رسوب کلسیم یا چربی، برنامه ضدعفونی باید در پایان درمان اجرا گردد.

 

 آالرم نشت خون   5.3.2

  نشانگر آالرم نشت خون چشمک زن می شود.

 علت :

 پارگی غشای فیلتر دیالیز

 

  پیام آالرم نشان داده می شود.

 

 

  .را فشار دهید Confکلید 

 

 

 

 نمایش پیام

 دقیقه پس از هر بار فشردن کلید 5:  )توقف(زمان لغو 

 به محض بر طرف شدن پارگی، نشانگر آالرم خاموش می شود.

 در صورت ادامه مشکل، فیلتر دیالیز را عوض نمایید.



 (152)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 آالرم پمپ خون   5.3.2

 

  ( ثانیه12) 73نمایش پیام پس از 

 

 

 

   پمپ خون ) قرمز رنگ( روشن می شود. نشانگر آالرم

 بر روی پمپ خون نشان داده می شود. .E.XXپیام خطای 

  

  را فشار دهید. Start/Stopکلید 

 

 

  را فشار دهید. Start/Resetکلید 

 

 

 

 

 

 تذکر         

 

 چنانچه مشکل ادامه یافت، با واحد خدمات تماس گرفته شود.              

 

 

 



 (153)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 آالرم پمپ هپارین  5.3.2

 

  نشان داده می شود. اخطارپیام 

 

 

   نشانگر آالرم پمپ هپارین ) قرمز رنگ( روشن می شود.

 بر روی ماژول پمپ هپارین نشان داده می شود. .E.XXپیام خطای 

 

  را فشار دهید. Start/Resetکلید 

 

 

 

 

 

 

 تذکر                     

 چنانچه مشکل ادامه یافت، با واحد سرویس دهنده دستگاه تماس گرفته شود.                      

 

 

  

 

 

 

 



 (154)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 آالرم آشكارساز هوا   5.3.2

 

 

  نشانگر آالرم آشکارساز هوا چشمک زن می شود.

 علت :

 وجود هوا یا کف خون در محفظه حبابگیر وریدی

 

 را جهت افزایش سطح در محفظه حبابگیر  کلید  

  وریدی فشار دهید. 

 کلمپ مسیر وریدی بسته می شود.

 کاهش می یابد. ml/min 100مقدار تحویل دهی پمپ خون به 

 

  را فشار دهید. Start/Resetکلید 

 

 

 

 

 آالرم توقف پمپ خون  5.3.11

 

  نمایش پیام  

 

 

 

 



 (155)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

   نشانگر آالرم پمپ خون ) قرمز رنگ( روشن می شود.

 علت :

 ( ثانیه متوقف شده است.12) 73مدت بیش از روتور برای 

 

  را فشار دهید. Start/Resetکلید 

 

 

 

 

 

 آالرم توقف پمپ خون در حالت دیالیز تك سوزنه ) انتخابی(   5.3.11

 

 نمایش پیام  

  

 

 

 نشانگر آالرم ) قرمز رنگ(  پمپ خون شریانی یا

  ( روشن می شود.SNپمپ خون تک سوزنه ) 

 

 

 روتور یکی از پمپ های خون متوقف شده است.علت : 

 زمان پاسخ توسط سرعت تعیین می گردد.

 

 



 (156)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 ) در این زمان خون در مسیر  را فشار دهید. SNکلید  

 اطراف پمپ خون وجود دارد(

 خاموش است.  SNنشانگر 

 

 

 

 احتیاط                           

 پیشگیری از آلودگی                        

جهت جلوگیری از آلودگی متقاطع، فقط از ست های دیالیز مجهز به فیلترهای هیدروفوبیک                        

 )جهت اتصال به کانکتور فشار( استفاده شود.

 در صورت خیس شدن فیلتر هیدروفوبیک، ست دیالیز را باید تعویض نمود.                               

       ممکن  است   ، مسیر اندازه گیری فشار جایگزینلیزی که دارای نقاط اتصال اضافی هستنددر ست های دیا    

 متصل شده باشد. ) لوازم جانبی فرزنیوس موجود است(     

 در صورت آلودگی وسیله اندازه گیری فشار، تمامی قسمت هایی که با آن وسیله در ارتباط        

 ی و یا تعویض نمود.بوده اند را باید گندزدای     

 

 

 

  . ست دیالیز را از قسمت پمپ خون تک سوزنه خارج نمایید.1

 . مسیر اندازه گیری فشار تک سوزنه را قطع کرده و آن را به 5

 یک سرنگ وصل کنید.

 

 

 

 



 (157)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

  پمپ خون شریانی را جهت کاهش مقدار پمپ کلید 

 خون فشار دهید.

 

  را فشار دهید. Start/Resetکلید 

 پمپ خون شروع به چرخیدن می کند. 

 

 

  با استفاده از سرنگ، مایع موجود در مسیر 

 تک سوزنه را، در حالی که پمپ خون  اطراف پمپ خون

 شریانی در حال چرخیدن است، خارج نمایید.

 

 

 

 

 

 

  ، پمپ خون شریانی  Start/Stopبا استفاده از کلید 

 را متوقف کنید.

 رنگ( خاموش می شود. نشانگر عملیاتی )سبز

 

 

 



 (158)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

  ( را در SN. مسیر اندازه گیری فشار تک سوزنه )1

 قبل از فیلتر هیدروفوبیک، کلمپ کنید. 

 ( را به یک SN. مسیر اندازه گیری فشار تک سوزنه )5

 نقطه اتصال دیگر وصل کنید. 

 

 

 

 

 

 

  ( را به SN. مسیر اندازه گیری فشار تک سوزنه )1

 ی فشار تک سوزنه وصل کنید.قسمت اندازه گیر

 

 . ست دیالیز )مسیر فشار تک سوزنه( را درون پمپ5

 تک سوزنه قرار دهید. 

 

  را فشار دهید. SNکلید 

 روشن می شود. SNنشانگر 

 

 

 

 



 (159)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

  پمپ خون شریانی، جهت تنظیم  و  از کلیدهای 

 مقدار جدید پمپ خون استفاده نمایید. 

 ، پمپ خون شریانی را  Start/Stopبا استفاده از کلید 

 روشن کنید.

 نشانگر عملیاتی )سبز رنگ( روشن می شود.

 

  را فشار دهید. Start/Resetکلید 

 روشن می شود. Start/Resetنشانگر 

 خاموش می شود. Muteنشانگر 

 

 

 click-clackآالرم گردش در حالت دیالیز تك سوزنه   5.3.13

 

 نمایش پیام آالرم

  

 

 

 

  نشانگر آالرم فشار وریدی چشمک زن می شود.

 علت : مدت زمان گردش افزایش یافته است 

 ثانیه( 12)حدود 

 

 

 

 



 (161)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

  را فشار دهید. Start/Resetکلید 

 روشن می شود. Start/Resetنشانگر 

 خاموش می شود. Muteنشانگر 

 

 

 

 آالرم هاي مایع دیالیز  5.2

 

 نشانه آالرم ها  22121

 

  وضعیت به رنگ قرمز در می آید.نشانگر 

 

 

 چشمک زن می شود. Muteنشانگر 

Nurse call .و آالرم صوتی فعال می شوند  

 می شوند.   resetپس از رفع علت آالرم، پیام آالرم و نتیجه آن به طور اتوماتیک     

 دقیقه  1می توان به مدت  ، Muteبا استفاده از کلید 

 نمود. غیر فعال ( آالرم صوتی را)تنظیم شده از سوی کارخانه

 

 چشمک زن می شود : عملیات بای پس Flowنشانگر 

 

 

 

 

 

 



 (161)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 آالرم کانداکتیویتی  5.2.2

  آالرم کانداکتیویتی روشن می شود.نشانگر 

 چشمک زن می شود : عملیات بای پس Flowنشانگر 

 علت : مقدار کانداکتیویتی واقعی خارج از محدوده آالرم است.

 

 مورد نیاز :اقدام 

 محلول کنسانتره را بررسی نمایید.

 مشکلی که باعث آالرم می شود را رفع نمایید.

 

 آالرم دما   5.2.3

 

 نمایش پیام اخطار

  چشمک زن می شود : عملیات بای پس Flowنشانگر 

 علت : دمای واقعی خارج از محدوده آالرم است.

 اقدام موردنیاز:

 منتظر بمانید تا دما به حد مطلوب برسد یا با واحد سرویس 

 دهنده دستگاه تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

 



 (162)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 آالرم جریان    5.2.2

 

 نمایش پیام اخطار

 

 علت :

 مسیر ورودی، خروجی فیلتر دیالیز و یا مسیر تخلیه پیچ خورده است. -

 نقص در هیدرولیک دستگاه -

 

  اقدام موردنیاز :

 کنترل کنید.کل مسیر عبور را 

 واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید.

 

 و یا

 

 نمایش پیام اخطار

  

 علت :

 جریان مایع دیالیز به پایین تر از مقدار

 % (53مطلوب )مقدار از پیش تعیین شده( رسیده است. ) بیش از 

 

  اقدام موردنیاز :

 کل مسیر عبور را کنترل کنید.

 را فشار دهید. Confکلید 

 ویس دهنده دستگاه را خبر کنید.واحد سر

 

 



 (163)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 تذکر                                   

  

 اپراتور می تواند در خصوص ادامه درمان با میزان جریان کم ، تصمیم گیری نماید.                    

 

 

 

  نمایش پیام اخطار

  چشمک زن می شود : عملیات بای پس Flowنشانگر 

 علت :

 مشکل تامین آب. 

  اقدام موردنیاز :

 قسمت تامین آب را چک کنید.

 واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید.

 

 اخطارها   5.5

 

 نشانه اخطارها  22221

 پیام ها در فیلد متنی و یا در صفحه نشان داده می شوند و از نوع اخطار و یا اطالعاتی می باشند.

 

 

 مثال 

  نمایش پیام اخطار

 و مایع دیالیز فعال هستندخون 

 



 (164)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 اطالعات -پیام هاي اخطار   5.5.2

 

 

 تكرار اخطار اول راه حل ممكن علت پیام

24 V Switched Off رله نگهبان خاموش شده است 

جهت  خاموش و روشن  کردن  On/Offاز کلید 

مجدد دستگاه استفاده نمایید.                                          

 واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید.

_ _ 

ASP failure ! 

 Airپمپ جداکننده هوا            )

separation pump  بدون )

ثانیه  13وقفه برای مدت بیش از 

 فعال است.

 _ _ تایید نمایید.  Start/Resetتوسط فشردن دکمه 

BIBAG cover open 
باز است و عملیات  bibagکانکتور 

bibag .امکان پذیر نمی باشد 
 _ _ را ببندید. bibagکانکتور 

BLD-dimness-warning 

آشکارساز نشت خون آلوده است و یا 

مقدار زیادی هوا در سیستم مایع 

 دیالیز وجود دارد.

تایید کنید        Start/Resetتوسط فشردن دکمه  

یک برنامه شستشو اجرا کنید.                             

 نیز مراجعه نمایید. Fillprogramبه پیام 

_ _ 

CPU-II failed خطای سیستم 

جهت  خاموش و روشن  کردن  On/Offاز کلید 

مجدد دستگاه استفاده نمایید.                                    

 واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید.

_ _ 

Dialines not conn 
کوپلینگ های مایع دیالیز همچنان 

 قراردارند. shunt interlockدر 

 کوپلینگ ها را به فیلتر دیالیز وصل نمایید.

 

 _ دقیقه 3تقریبا 



 (165)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 تكرار اخطار اول راه حل ممكن علت پیام

Dialysate lines not 

connected 

کوپلینگ های مایع دیالیز در 

shunt interlock .قرارندارند 

 shunt interlockکوپلینگ های مایع دیالیز را در 

 دقیقه صبر نمایید. 7قرار دهید و به مدت 
_ _ 

Wrong conc. supply  قسمت کنسانتره را بررسی نمایید. نادرست کنسانترهترکیب _ _ 

Error on the RCU! دکمه  اطالعات نادرست کنترل از راه دورStart/Reset                                 .را فشار دهید

 واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید.

_ _ 

Hep.-Modul error EXX 
مانیتور ارتباط میان پمپ هپارین و 

 قطع شده است.

را فشار دهید.                              Start/Resetدکمه 

(            تزریق هپارین  22723) رجوع شود به بند 

 باید بدون توقف ادامه یابد.

_ _ 

Flow - off warning .جریان مایع دیالیز قطع شده است 

را فشار دهید.) اگر در آن  Start/Resetدکمه 

لحظه جریان مایع دیالیز مورد نیاز نمی باشد ( یا 

 ( flow = on)  ع دیالیز را وصل نمایید.جریان مای

دقیقه           73

دقیقه           12

دقیقه       13

(set up) 

 

 

 

 

دقیقه           73

دقیقه           12

دقیقه       13

(set up) 

 

Fillprogram 

وجود هوا در سیستم مایع دیالیز     

چشمک  TMPمحدوده های آالرم 

 زن می شوند و غیرفعال هستند.

جداسازی هوا  Start/Resetتوسط فشردن دکمه 

( را تایید  fillprogram endبه طور خودکار )

اگر پیام به طور مداوم نمایش داده شد، درمان . کنید

اه را خبر را متوقف کرده و واحد سرویس دهنده دستگ

کنید. عدم توجه به این امر ممکن است باعث خطای 

 باالنسینگ  )میزان اولترافیلتراسیون نادرست ( گردد.
_ _ 



 (166)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 اخطار اول راه حل ممكن علت پیام
 تكرار

Funct. not allowed 

معموال در صورتی که یک عملیات 

امکان پذیر نباشد این پیام نشان داده 

 می شود.

 _ _ عملیات را رعایت کنید. توالی صحیح انجام

FXXX UF failure 
 UFو یا قسمت کنترل  UFپمپ 

 معیوب است.

را فشار دهید.                            Start/Resetکلید 

 واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید.
_ _ 

Heparin pump not on .پمپ هپارین روشن نشده است 
را فشار دهید و یا پمپ  Start/Resetدکمه 

 هپارین را روشن کنید
 _ دقیقه 11تقریبا 

Heparin pump alarm 

سرنگ هپارین به وضعیت نهایی خود 

 رسیده است.

را فشار دهید.                            Start/Resetکلید 

سرنگ جدیدی نصب کنید.             ) رجوع به بند 

1212321 ) 

_ _ 

 هپارینخطای پمپ 
را فشار دهید.                              Start/Resetکلید 

 ( 22723) رجوع به بند 
_ _ 

NO - UF UF .خاموش است 

را فشار دهید.)اگر در آن لحظه  Start/Resetکلید 

اولترافیلتراسیون مورد نیاز نمی باشد( و یا توسط 

 ، آن را روشن نمایید. UF ON/OFFدکمه 

  دقیقه              13

 73یا              

 دقیقه

(setup) 

دقیقه            13

 73یا           

 دقیقه

(setup) 

Connect Conc.Line قسمت کنسانتره را بررسی نمایید. محلول کنسانتره وصل نشده است _ _ 

Check Concentrate! .محلول کنسانتره تمام شده است 
کنید.               پیام به طور ظرف کنسانتره را پر 

 اتوماتیک پاك خواهد شد
_ _ 

Shunt Cover open shunt interlock باز شده است. shunt interlock دقیقه 1 را ببندید _ 



 (167)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 تكرار اخطار اول راه حل ممكن علت پیام

Air in system در سیستم مایع دیالیز هوا وجود دارد 
:                           ISO-UFبا  را روشن کنید flowید کل

 را خاموش نمایید ISO-UFو سپس  UFابتدا 
_ _ 

MODULE Error واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید اختالل در واحد پردازش هیدرولیک _ _ 

Profiles paused پروفایل ها متوقف شده اند 
کنید و یا توسط فشردن  Restartپروفایل ها را 

 آن ها را متوقف نگه دارید. Start/Resetکلید 
 دقیقه 13 دقیقه 13

Profile time diff. 
اختالف بین زمان اولترافیلتراسیون و 

 زمان پروفایل

را فشار دهید و یا پروفایل را  Start/Resetکلید 

متوقف نمایید.                             واحد سرویس 

 دهنده دستگاه را خبر کنید

_ _ 

Voltage Failure 

یکی از ولتاژها خارج از محدوده آالرم 

 است.

 

(+5 V, +12 V, +24 V) 

جهت  خاموش و روشن  کردن  On/Offاز کلید 

مجدد دستگاه استفاده نمایید.                       واحد 

 سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید.

_ _ 

RCU Keyboard Error دور اطالعات نادرست کنترل از راه 
را فشار دهید.                                          Start/Resetدکمه 

 واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید.
_ _ 

Timer "Alarm" دکمه  زمان سپری شده استStart/Reset .را فشار دهید _ _ 

Timer stops UF rate 

زمان اولترافیلتراسیون سپری شده 

است.                                  

 کار نمی کند. UFپمپ 

 درا فشار دهی Start/Resetدکمه 

 

 

 

 

 

_ _ 



 (168)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 تكرار اخطار اول راه حل ممكن علت پیام

set UF rate 

در مدت زمان باقیمانده 

( و  UF timeاولترافیلتراسیون )

مقدار اولترافیلتراسیون برنامه ریزی 

( رسیدن به هدف  UF rateشده )

(UF goal .غیرممکن است ) 

را   UFرا خاموش کنید.    پارامترهای  UFواحد 

 تنظیم کنید.
_ _ 

UF goal reached 

زمان اولترافیلتراسیون سپری شده 

حاصل گشته  UF goalاست و 

است.                                  

 کار نمی کند. UFپمپ 

 _ _ را فشار دهید. Start/Resetدکمه 

UF parameters?               

Press the [Conf] key 

to 

confirm 

به طور کامل وارد  UFاطالعات 

 نشده اند.

جهت تایید استفاده نمایید.  در  Confاز کلید 

را اصالح نمایید.                    UFصورت لزوم اطالعات 

 اولترافیلتراسیون را شروع کنید.

_ _ 

V84 faultiness !  اختالل در عملکرد شیرV84 

تایید کنید.                                 Start/Resetتوسط فشردن دکمه  

بدلیل خطای باالنسینگ احتمالی، درمان را متوقف 

کنید.                          یک برنامه ضدعفونی اجرا 

(     اگر مشکل ادامه یافت، واحد  1-1کنید ) برنامه 

 سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید.

_ _ 

Relation BPR/UFR ? 

مقایسه با مقدار تحویل دهی پمپ در 

خون، سرعت اولترافیلتراسیون بسیار 

 باال است.

را فشاردهید.                  Start/Resetکلید 

( را  UF rateسرعت اولترافیلتراسیون        ) 

 کاهش دهید و یا مقدار پمپ خون را افزایش دهید.

 

 

 

 

 دقیقه 73 دقیقه 5



 (169)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 اول اخطار راه حل ممكن علت پیام
 تكرار

Cyclic PHT FXX               

Caution! Balancing 

error   possible! 

نشتی در سیستم باالنسینگ در طی 

عملیات دیالیز                           

 خاموش UFعملیات بای پس ، 

استفاده کنید )  Start/Resetجهت تایید از کلید 

با در نظر گرفتن امکان خطای باالنسینگ(                                                                       

اگر مجددا مرحله تست با موفقیت رد نشد، درمان را 

متوقف کرده و واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر 

کنید.      در صورت عدم توجه، امکان خطای 

 االنسینگ وجود دارد.ب

 دقیقه7تقریبا   دقیقه17تقریبا 

Cyclic PHT F04               

Caution! Balancing 

error   possible! 

آالرم نشتی خون برای مدت بیش از 

دقیقه وجود دارد.                                          7

یا                                  عدم 

           CPHTموفقیت اجرای 

 )خطای سیستم (

استفاده کنید )  Start/Resetجهت تایید از کلید 

با در نظر گرفتن امکان خطای باالنسینگ(                                                                              

اگر مجددا مرحله تست با موفقیت رد نشد، درمان را 

متوقف کرده و واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر 

خطای  کنید.      در صورت عدم توجه، امکان

 باالنسینگ وجود دارد.

 دقیقه1تقریبا   دقیقه12تقریبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (171)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 قطع برق   5.2

 

 نشانگر وضعیت به رنگ قرمز در می آید

Nurse call .و آالرم صوتی فعال می شوند  

 هیدرولیک خاموش می شود.

 متوقف می شود. UFپمپ 

 گردش خون در مدارات خونی، متوقف می شود.

 

 نمایش پیام 

 

 

  

  روشن می شود. Start/Resetنشانگر 

 چشمک زن می شود. Muteنشانگر 

 

 

 

  را فشار دهید. Muteکلید 

 نشانگر وضعیت به رنگ سبز در می آید.

 روشن می شود. Start/Resetنشانگر 

 خاموش می شود. Muteنشانگر 

 سیگنال صوتی غیر فعال می شود.

 متوقف شود.در مواقع قطع طوالنی برق، درمان باید 

 به محض وصل برق، درمان مطابق قبل از سر گرفته می شود.



 (171)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 احتیاط                                     

 از دستگیره پمپ خون به منظور برگرداندن دستی خون به بیمار ،در صورت قطع طوالنی برق                  

                                                                   مسیر وریدی بیمار را از کلمپ مسیر وریدی                                                                                   ،استفاده کنید. برای بازگرداندن خون به طور دستی    

        .       سپس مسیر را به طور چشمی از نظر وجود هوا چک نماییدجدا کنید. 

 در حالت تک سوزنه، مسیر خون موجود در اطراف پمپ خون تک سوزنه را نیز خارج سازید.                                       

 

 

 پیام هاي خطا در طول برنامه هاي شستشو     5.2 

 نشانه های خطا   22321

  

 نشانه های خطا در طول برنامه های شستشو :

 قرمز در می آید )آالرم( نشانگر وضعیت به رنگ

 

 

 پیام آالرم یا اخطار نشان داده می شود.

 چشمک زن می شود. Cleaningنشانگر 

 چشمک زن می شود. Muteنشانگر 

 مدار مایع دیالیز غیر فعال است.

 سیگنال صوتی فعال است.

 

 

 

 

 

 



 (172)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 پیام هاي خطا   5.2.2 

 راه حل ممكن علت پیام
اخطار 

 اول
 تكرار

24 V Switched Off رله نگهبان خاموش شده است 

جهت  خاموش و روشن   On/Offاز کلید 

کردن مجدد دستگاه استفاده نمایید.                                          

 واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید.

_ _ 

ASP failure ! 

 Air)               پمپ جداکننده هوا 

separation pump  بدون وقفه )

 ثانیه فعال است. 13برای مدت بیش از 

  Start/Resetتوسط فشردن دکمه 

 تایید نمایید.
_ _ 

BIBAG cover open 
باز است و عملیات  bibagکانکتور 

bibag .امکان پذیر نمی باشد 
 _ _ را ببندید. bibagکانکتور 

BLD-dimness-warning 

آشکارساز نشت خون آلوده است و یا 

مقدار زیادی هوا در سیستم مایع دیالیز 

 وجود دارد.

 Start/Resetتوسط فشردن دکمه  

     یک برنامه شستشو اجرا کنید.       تایید کنید 

نیز مراجعه  Fillprogramبه پیام 

 نمایید.

_ _ 

CPU-II failed خطای سیستم 

جهت  خاموش و روشن   On/Offاز کلید 

              کردن مجدد دستگاه استفاده نمایید.                     

 واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید.

_ _ 

Dialines not conn 
کوپلینگ های مایع دیالیز همچنان در 

shunt interlock .قراردارند 
 کوپلینگ ها را به فیلتر دیالیز وصل نمایید.

 3تقریبا 

 دقیقه
_ 

Dialysate lines not 

connected 

 shuntکوپلینگ های مایع دیالیز در 

interlock .قرارندارند 

 shuntکوپلینگ های مایع دیالیز را در 

interlock  دقیقه  7قرار دهید و به مدت

 صبر نمایید.

_ _ 



 (173)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 راه حل ممكن علت پیام
اخطار 

 اول
 تكرار

Wrong conc. supply  قسمت کنسانتره را بررسی نمایید. کنسانترهترکیب نادرست _ _ 

Error on the RCU! اطالعات نادرست کنترل از راه دور 
را فشار دهید.                                 Start/Resetدکمه 

 واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید.
_ _ 

Hep.-Modul error EXX 
 ارتباط میان پمپ هپارین و مانیتور قطع

 شده است.

 را فشار دهید. Start/Resetدکمه 

(   تزریق  22723) رجوع شود به بند   

 هپارین باید بدون توقف ادامه یابد.

_ _ 

Flow - off warning .جریان مایع دیالیز قطع شده است 

)  را فشار دهید. Start/Resetدکمه 

اگر در آن لحظه جریان مایع دیالیز مورد 

جریان مایع دیالیز را  یا  نیاز نمی باشد (

 ( flow = on)      وصل نمایید.

دقیقه           73  

دقیقه           12

دقیقه       13

(set up) 

دقیقه        73  

دقیقه     12

دقیقه     13

(set up     ) 

Fill program 

وجود هوا در سیستم مایع دیالیز     

چشمک زن  TMPمحدوده های آالرم 

 می شوند و غیرفعال هستند.

 Start/Resetتوسط فشردن دکمه 

جداسازی هوا به طور خودکار 

(fillprogram end                                              .را تایید کنید )

اگر پیام به طور مداوم نمایش داده شد، 

درمان را متوقف کرده و واحد سرویس 

کنید. عدم توجه به دهنده دستگاه را خبر 

این امر ممکن است باعث خطای 

باالنسینگ ) میزان اولترافیلتراسیون 

 نادرست ( گردد.

_ _ 

Funct. not allowed 
معموال در صورتی که یک عملیات امکان 

 پذیر نباشد این پیام نشان داده می شود.

 توالی صحیح انجام عملیات را رعایت کنید.

_ _ 

FXXX UF failure 
 UFو یا قسمت کنترل  UFپمپ 

 معیوب است.

را فشار دهید.      Start/Resetکلید 

 _ _ واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید.



 (174)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 راه حل ممكن علت پیام
اخطار 

 اول
 تكرار

Heparin pump not on .پمپ هپارین روشن نشده است 
را فشار دهید و یا  Start/Resetدکمه 

 پمپ هپارین را روشن کنید

 11تقریبا 

 دقیقه
_ 

Heparin pump alarm 

سرنگ هپارین به وضعیت نهایی خود 

 رسیده است.

را فشار دهید.       Start/Resetکلید 

رجوع به بند )  سرنگ جدیدی نصب کنید. 

1212321 ) 

_ _ 

 خطای پمپ هپارین
 را فشار دهید) Start/Resetکلید 

 ( 22723رجوع به بند 
_ _ 

NO - UF UF .خاموش است 

را فشار دهید.)اگر  Start/Resetکلید 

در آن لحظه اولترافیلتراسیون مورد نیاز 

 UFنمی باشد( و یا توسط دکمه 

ON/OFF .آن را روشن نمایید ، 

دقیقه              13

یا              

دقیقه   73

(set up    ) 

دقیقه            13

یا           

 دقیقه 73

(set up      ) 

Connect Conc.Line قسمت کنسانتره را بررسی نمایید. محلول کنسانتره وصل نشده است _ _ 

Check Concentrate! .محلول کنسانتره تمام شده است 
ظرف کنسانتره را پر کنید.    پیام به طور 

 اتوماتیک پاك خواهد شد
_ _ 

Shunt Cover open shunt interlock باز شده است shunt interlock دقیقه 1 را ببندید _ 

Air in system در سیستم مایع دیالیز هوا وجود دارد 

 ISO-UFرا روشن کنید   با  flowکاید 

را  ISO-UFو سپس  UFابتدا     :

 خاموش نمایید

_ _ 

MODULE Error واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید اختالل در واحد پردازش هیدرولیک _ _ 

Profiles paused پروفایل ها متوقف شده اند 

کنید و یا توسط  Restartپروفایل ها را 

آن ها را   Start/Resetفشردن کلید 

 متوقف نگه دارید.

 دقیقه 13 دقیقه 13



 (175)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 راه حل ممكن علت پیام
اخطار 

 اول
 تكرار

Profile time diff. 
اختالف بین زمان اولترافیلتراسیون و 

 زمان پروفایل

را فشار دهید و یا  Start/Resetکلید 

واحد سرویس  وفایل را متوقف نمایید.پر

 دهنده دستگاه را خبر کنید

_ _ 

Voltage Failure 

یکی از ولتاژها خارج از محدوده آالرم 

 است.

(+5 V, +12 V, +24 V) 

جهت  خاموش و روشن   On/Offاز کلید 

               کردن مجدد دستگاه استفاده نمایید.                    

 واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید.

_ _ 

RCU Keyboard Error اطالعات نادرست کنترل از راه دور 
را فشار دهید.                                          Start/Resetدکمه 

 واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید.
_ _ 

Timer "Alarm" دکمه  زمان سپری شده استStart/Reset .را فشار دهید _ _ 

Timer stops UF rate 
زمان اولترافیلتراسیون سپری شده است.                                  

 کار نمی کند. UFپمپ 
 _ _ را فشار دهید. Start/Resetدکمه 

set UF rate 

در مدت زمان باقیمانده اولترافیلتراسیون 

(UF time  و مقدار اولترافیلتراسیون )

( رسیدن  UF rateبرنامه ریزی شده )

 ( غیرممکن است. UF goalبه هدف )

را خاموش کنید.    پارامترهای  UFواحد 

UF  .را تنظیم کنید 
_ _ 

UF goal reached 

زمان اولترافیلتراسیون سپری شده است 

حاصل گشته است.                                   UF goalو 

 کار نمی کند. UFپمپ 

 _ _ را فشار دهید. Start/Resetدکمه 

UF parameters?               

Press the [Conf] key 

to 

confirm 

به طور کامل وارد نشده  UFاطالعات 

 اند.

جهت تایید استفاده نمایید.   Confاز کلید 

را اصالح  UF در صورت لزوم اطالعات

 نمایید.    اولترافیلتراسیون را شروع کنید.

_ 

_ 



 (176)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 راه حل ممكن علت پیام
اخطار 

 اول
 تكرار

V84 faultiness !  اختالل در عملکرد شیرV84 

 Start/Resetتوسط فشردن دکمه  

تایید کنید.                                

بدلیل خطای باالنسینگ احتمالی، درمان را 

متوقف کنید.  یک برنامه ضدعفونی اجرا 

(                            1-1) برنامه    کنید       

مه یافت، واحد سرویس اگر مشکل ادا

 دهنده دستگاه را خبر کنید.

_ _ 

Relation BPR/UFR ? 

در مقایسه با مقدار تحویل دهی پمپ 

خون، سرعت اولترافیلتراسیون بسیار باال 

 است.

را فشار دهید.       Start/Resetکلید 

( را  UF rateسرعت اولترافیلتراسیون ) 

کاهش دهید و یا مقدار پمپ خون را 

 افزایش دهید.

 دقیقه 73 دقیقه 5

Cyclic PHT FXX               

Caution! Balancing 

error   possible! 

نشتی در سیستم باالنسینگ در طی 

عملیات دیالیز                           

 خاموش UFعملیات بای پس ، 

 Start/Resetجهت تایید از کلید 

استفاده کنید ) با در نظر گرفتن امکان 

خطای باالنسینگ(                                                                       

اگر مجددا مرحله تست با موفقیت رد نشد، 

درمان را متوقف کرده و واحد سرویس 

دهنده دستگاه را خبر کنید.      در صورت 

مکان خطای باالنسینگ وجود عدم توجه، ا

 دارد.

تقریبا 

 دقیقه17

تقریبا  

 دقیقه7

Cyclic PHT F04               

Caution! Balancing 

error   possible! 

 7آالرم نشتی خون برای مدت بیش از 

دقیقه وجود دارد.                                      

عدم                  یا                   

           CPHTموفقیت اجرای 

 ()خطای سیستم

 Start/Resetجهت تایید از کلید 

استفاده کنید ) با در نظر گرفتن امکان 

خطای باالنسینگ(                                                                              

اگر مجددا مرحله تست با موفقیت رد نشد، 

درمان را متوقف کرده و واحد سرویس 

دهنده دستگاه را خبر کنید.   در صورت 

ای باالنسینگ وجود عدم توجه، امکان خط

 دارد.

تقریبا 

 دقیقه12

تقریبا  

 دقیقه1



 (177)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 پیام هاي خطا پس از روشن کردن     5.2

 

 

 سیگنال صوتی فعال می شود.

 

 راه حل ممکن :

 واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید.

 

 

 ممكن حل راه علت پیام

FXX Configuration کنید خبر را دستگاه دهنده سرویس واحد دستگاه نادرست وضعیت. 

Keyboard Error ای دکمه دستگاه، شدن روشن هنگام در 

              است شده داده فشار مانیتور از

 در کوتاه اتصال                               

 .است آمده وجود به کیبورد

 کردن روشن و خاموش جهتon/off کلید از

 واحد      نمایید. استفاده دستگاه مجدد

             .کنید خبر را دستگاه دهنده سرویس

                   

Watchdog Error روشن از پس سریعا است ممکن پیام این 

 .شود داده نشان دستگاه کردن

 کردن روشن و خاموش جهت  on/offکلید از

 سرویس واحد     .نمایید استفاده دستگاه مجدد

                        .کنید خبر را دستگاه دهنده

        

HPU Error EXX کلید از هیدرولیک واحد عملکرد در اختاللon/off  کردن روشن و خاموش جهت 

 سرویس واحد    .نمایید استفاده دستگاه مجدد

                        .کنید خبر را دستگاه دهنده

        

 

 

 



 (178)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 download functionپیام هاي خطا در هنگام استفاده از     5.2

 

 راه حل ممكن علت پیام

Download Error F001 .مطمئن شوید که شرایط اولیه احراز شده باشد.                                   آشکارساز نوری مایع شفاف را شناسایی نمی کند

                                                                           انتقال اطالعات را دوباره آغاز کنید.                                                                                          

Download Error F002 اطالعات مجاز و یا امکان پذیر نمی باشد انتقال                  

(DIP switch 1 LP763 set to OFF) 

 واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید. 

Download Error F003 .لزوم انتقال اطالعات را  کلید بیمار را وصل کنید.  در صورت کلید بیمار فشار داده نشده است

 دوباره آغاز کنید.

Download Error F004  تستCRC .واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید.  مربوط به ارتباطات غیرفعال است 

Download Error F005  ثبت اطالعات دریافتی در فورمت نادرست صورت

 ( commaگرفته است.           ) وضعیت 

 واحد سرویس دهنده دستگاه را خبر کنید. 

Download Error F006  واحدUF  در هنگام انتقال اطالعات روشن شده

 است.

را خاموش کنید.     انتقال اطالعات را دوباره آغاز  UFواحد 

 کنید.

Download Error F007 .مطمئن شوید که شرایط اولیه احراز شده باشد.                                   در حالت آماده سازی نیست

                                                                           انتقال اطالعات را دوباره آغاز کنید.                                                                                          

Download Error F008 .نام بیمار را وارد کنید.    انتقال اطالعات را دوباره آغاز کنید.            نام بیمار غیرقابل قبول است 

Download Error F009  میزان پارامترUF .اطالعات خارجی را چک نمایید  انتقال اطالعات را دوباره  بیش از حد مجاز است

 آغاز کنید.        

Download Error F010  شماره های پروفایل اولترافیلتراسیون و سدیم

 یکسان نمی باشد.

اطالعات خارجی را چک نمایید.   انتقال اطالعات را دوباره 

 آغاز کنید.        



 (179)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 راه حل ممكن علت پیام

Download Error F011 
شماره پروفایل سدیم یا اولترافیلتراسیون غیر مجاز 

 است.

 اطالعات خارجی را چک نمایید.           

 انتقال اطالعات را دوباره آغاز کنید.

Download Error F012 .اطالعات خارجی را چک نمایید.            جریان مایع دیالیز غیر قابل قبول است 

 دوباره آغاز کنید.انتقال اطالعات را 

Download Error F013  سدیم اولیه، میزان سدیم تجویزی و یا محدوده

 بیش از حد مجاز است. set upتنظیمی در 

 اطالعات خارجی را چک نمایید.

 انتقال اطالعات را دوباره آغاز کنید.

Download Error F014 .اطالعات خارجی را چک نمایید.            میزان سدیم اولیه بیش از حد مجاز است 

 انتقال اطالعات را دوباره آغاز کنید.

Download Error F015 .اطالعات خارجی را چک نمایید.            میزان بیکربنات بیش از حد مجاز است 

 انتقال اطالعات را دوباره آغاز کنید.

Download Error F016 
 اطالعات خارجی را چک نمایید.            دما غیر قابل قبول است.

 انتقال اطالعات را دوباره آغاز کنید.

Download Error F018  سرعت، هدف و زمان اولترافیلتراسیون غیرمعقول

 است.

 اطالعات خارجی را چک نمایید.           

 انتقال اطالعات را دوباره آغاز کنید.

Download Error F019 
 اطالعات خارجی را چک نمایید.            بیش از حد مجاز است. میزان سدیم اولیه

 انتقال اطالعات را دوباره آغاز کنید.

Download Error F020 

بررسی پارامترهای اولترافیلتراسیون، پروفایل 

 اطالعات خارجی را چک نمایید.            اولترافیلتراسیون و سدیم متوقف شده است.

 دوباره آغاز کنید.انتقال اطالعات را 

Download Error F021 .اطالعات خارجی را چک نمایید.            اطالعات پروفایل اولترافیلتراسیون غیر معقول است 

 انتقال اطالعات را دوباره آغاز کنید.

Download Error F022 .اطالعات خارجی را چک نمایید.            اطالعات پروفایل سدیم غیر معقول است 

 انتقال اطالعات را دوباره آغاز کنید.

Download Error F023 CRC .اطالعات خارجی را چک نمایید.            مربوط به کلید بیمار نامعتبر است 

 انتقال اطالعات را دوباره آغاز کنید.

Download Error F024 تایید دریافت می  اطالعات دیگری در طول عملیات

 شود.

 اطالعات خارجی را چک نمایید.           

 انتقال اطالعات را دوباره آغاز کنید.

Download Error F025 CRC  مربوط به ثبت اطالعات دریافتی نامعتبر

 است.

 اطالعات خارجی را چک نمایید.           

 انتقال اطالعات را دوباره آغاز کنید.



 (181)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 فصل ششم

 پاکسازي / ضد عفونی                           



 (181)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 پاکسازي / ضد عفونی       2

 مرور کلی بر برنامه پاکسازي     2.1

 

 /+ انتخاب نمایید.-*   شستشو یا پایان شستشو را با استفاده از کلیدهای 1

 /+ انتخاب نمایید.-کلیدهای * شستشوی گرم بطور کامل یا شستشوی گرم با آبشویی سرد را با استفاده از 5

 قسمتی از پروسه برنامه پاکسازی در حال جریان نمایش داده شده است.

 

 : توضیح مخفف هاي بكار برده شده 

 

  R                                      Rinse                             شستشو با آب 

                   R endless      Rinse               endless         شستشو با آب بدون پایان 

              Rinsing clean                              F             شستشوی تمیز 

                Hot rinsing                           HR               شستشوی گرم 

                Cooling rinse                          C                شستشوی سرد    

                Disinfection                          D                  ضدعفونی 

Cleaning                            D(F)                                پاکسازی 

 

 وله ساکشن کنسانتره مکش می شود. لول ضدعفونی کننده از قسمت جلوی دستگاه توسط لمح



 (182)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

HDIS               Hot Disinfection                           ضدعفونی گرم 

M                    Mandatory rinse                        شستشوی اجباری 

IHR                 Integrated hot rinsing                شستشوی گرم بطور کامل 

 

 نكات عمومی     2.1.1

  

 

 زمان های با قی مانده  نمایش دا ده شده بر روی نمایشگر، در مدت برنامه های : 1تذکر                                 

 در صحت زمانمحیطی مختلف می تواند  شستشو محاسبه شده اند.شرایط                                             

 محاسبه شده تاثیر گذارد.                                           

 

 

 

 قابل اجراست :  DIASAFE plusصرفا برای دستگاه هایی که با : 5 تذکر                                 

 در منوی پاکسازی، در زمان تعویض فیلتر cleaningبا فشردن کلید                            

 مراجعه گردد.( 12121،بخش 1) به فصلنمایش داده خواهد شد.                           

            

 

 

 

 

 برنامه های پاکسازی شامل ریسک های زیر می باشد: :احتیاط                                  

 شستشو با آب گرم ) خطر سوختگی( -

 ضد عفونی با آب گرم )خطر سوختگی و سوزش( -

 سوزش ( ضد عفونی )خطر -

 

 این ریسک ها جزء بجزء قسمت های دستگاه را دنبال می نمایند:                                

 ( کنسانتره وبیکربناتflapدرپوش) -

 الین ها و کانکتورهای مایع دیالیز -

 سوراخ شدن تیوب ها -

 نشتی آب -

 مایع دیالیز خالص -

 

 

 

 



 (183)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 پاکسازي سطوح خارجی   2.2

 

 

 بعد از اتمام هر عمل دیالیز اجزاء خارجی دستگاه بایستی با یک ماده  شیمیایی ضدعفونی کننده تمیز شود.          

 از هیچ ماده قوی ای استفاده نشود.        

 

 

 پاکسازی منظم 

 

 منظم انجام گیرد:پاکسازی اجزاء زیر باید بطور تذکر:                       

 shunt interlockکوپلینگ های فیلتر و  - 

 آب بندی نمودن کانکتورهای بی بگ- 

 آب بندی نمودن تیوب های کنسانتره و بیکربنات- 

 

 

 

 

 

 پس از پاکسازی اجزاء ذکر شده در باال ،ضدعفونی قابل اجراء می باشد. : احتیاط                                 

                

 

            

 شرایط اصلی براي برنامه هاي شستشو:   2.3                   

    

 وصل می شوند. shunt interlockمسیرهای دیالیز به  -

 باید بسته باشد.  shunt interlockدرب   -

 لوله های ساکشن کنسانتره در محفظه شستشو قرار گیرند. -

 درب بی بگ بسته باشد. -

 آشکارساز نوری خون را تشخیص ندهد. -

 هرگونه اشکال در شرایط اساسی پیغامی بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. با انتخاب هر یک از

 برنامه های پاکسازی، کلیه اطالعات مربوط به درمان حذف می شوند. 

                  

 

 

 



 (184)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 الص با حالل های زیست محیطی می تواند بر روی ارتباط مایع دیالیز خ :احتیاط                         

 خواص محفظه فلزی، تیوب ها اثر   گذار باشد. بنابراین اطمینان حاصل نمایید که عملیات                            

 ندارد. مطابق پیشنهاد کارخانه سازنده باشد و در غیر این صورت کارخانه سازنده هیچ تعهدی                           

                           

 

 ضدعفونی کردن و آهك زدایی     2.2

 

 می باشد.  ®Citrosteril®    ،Diasterilتنظیمات کارخانه مواد 

 در صورت تغییر این تنظیمات ، این کار باید توسط تکنسین های دستگاه صورت گیرد.

 

 

 در ventیا بخار از طریق  در هنگام برنامه ضدعفونی گرم آب داغ :احتیاط                                     

                                      

 طول ضدعفونی خارج می گردد.                                   

       

 

         

 

 اجرا است : برای ضدعفونی مایع دیالیز خالص فقط وقتی قابل :احتیاط                     

                     

 در دماهای باال با ضدعفونی با آب گرم صورت گیرد. که                         

 

 

 

 شروع    2.2.1

 

 

 کلید پاکسازی را فشار دهید.

 

 

 

 

 

 



 (185)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 از کلید های جهت دار برای انتخاب برنامه ضدعفونی مناسب

 (Hot disinfection .) برای مثالاستفاده نمایید 

 

 

 

 ترتیب انجام برنامه     2.2.2

 

 

 پروسه برنامه پاکسازی نمایش داده می شود.

    –F<HDIS–M<: مثال پیغام صفحه نمایش  

 نشانگر پاکسازی چشمک زن است. 

 اطالع ( -وضعیت های آشکار ساز ) زرد رنگ( روشن می شود.) هشدار

 

 

 

 

 

 و نشانگر چشمک زن نشان داده می شود.پایان برنامه توسط یک آالرم صوتی 

 SETUPقابل انتخاب در 

  

 همراه با آالرم به رنگ قرمز روشن می شود. نشانگر وضعیت های

 

 

 

پیشنهاد شده  بررسی ضدعفونی رسوب در مسیر تخلیه همودیالیز همیشه :احتیاط                              

 در این موارد روش های تست دیگری عملی است. مسئولیت این نتیجه با اپراتور است.    است.                   

 

 

                     

 از ماشین الزاما Puristeril® 340 or Puristeril® plus در مورد ضدعفونی :احتیاط               

 بررسی گردد.  یدید پتاسیم()برای مثال با کاغذ لحاظ باقی مانده ماده   ضدعفونی             

 اگر تست کنسانتره رسوبی را نشان دهد، برنامه شستشو باید بترتیب تکرار گردد.                 

 اگرچه اجرای برنامه بصورت کامل در این مورد ضروری نیست.                 



 (186)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

  

 : مشاهده می باشد  زیر قابلموارد   ®Diasteril پس از ضدعفونی کردن با :احتیاط              

 پس از اتمام برنامه شستشو )شستشوی اجباری( ماشین همودیالیز باید               

 برای باقی نماندن ماده ضدعفونی کننده تست شود. PHبا نوارهای تست                 

 کمتر PHخیلی باال باشد ) رنگ زرد نشاندهنده این است که  PHدر صورتیکه                        

 و سپس دقیقه اجرا نمایید 2مجددا برنامه شستشو را برای  است.(  121از                  

 را بررسی نمایید. PHمجددا مقدار                  

 

 

 

 

 پایان برنامه   2.2.3

 

 

 قبل از خاتمه آن متوقف ننمایید. خاتمه زودرس اثر ماده برنامه ضدعفونی را :احتیاط             

 ضدعفونی را خنثی می نماید.              

 

 

 

 

  

 را فشار دهید. Cleaningکلید 

 

 

 

 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 

 را فشار دهید.  Confکلید 



 (187)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 

 پیغام روبرو بطور متناوب ظاهر می شود.

 می شود. آالرم صوتی شنیده

 چشمک زن است. Muteنشانگر 

 آشکار ساز وضعیت به رنگ قرمز همراه با آالرم صوتی روشن می شود.

 

 

                

 در صورتی که شستشوی اجباری متوقف گردد و به پایان نرسد دوباره :تذکر                                      

 از اول شروع می گردد.                                        

 

 

 

 برنامه ضدعفونی می تواند توسط چرخاندن لوله ی      

 ساکشن کنسانتره یا بیکربنات قطع گردد.     

 

 

 جلوگیری از نشت ی شستشو، جهت ساکشن کنسانتره و بیکربنات را محفظه :تذکر                       

 به قسمت های داخلی ماشین جابجا ننمایید. مایع                      

                                

 

 برنامه پاکسازي و چربی زدایی   2.5

 

         طراحی شده است که توسط لوله ساکشن کنسانتره و از جلو دستگاه انجام می گیرد. (Sporotal® 100)با  این برنامه 

 را نمایش می دهد در صورتی که محفظه پر باشد. ? Disinfectant emptyاستفاده از ماده پاکسازی دیگر پیغام 

 

         

 قابل اجرا است:  DIASAFE® plusفقط برای   :تذکر                                         

 ، می توان  برای پاکسازی آن DIASAFE® plusپس از نصب                                            

 نمود. استفاده دقیقه  11حداکثر   Sporotal® 100از                                            

 توسط دستگاه دیالیز نظارت می گردد.  Sporotal® 100 پاکسازیپروسه                                     

                           



 (188)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 شروع    2.5.1

 

 

 را فشار دهید. Cleaningکلید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از کلیدهای جهت دار برای انتخاب پاکسازی استفاده نمایید.

 را فشار دهید.  Confکلید 

 

 

 

 

 

 

 

 شستشوی آزاد

 چشمک زن است Cleaningنشانگر 

 وضعیت نشانگر به رنگ زرد روشن می باشد.

 

 

 

 

 

 

 پیغام هشدار:

 آْارم صوتی شنیده می شود.

 چشمک زن است . Muteنشانگر 

 آشکار ساز وضعیت به رنگ قرمز همراه با آالرم صوتی روشن می شود.



 (189)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 لوله ساکشن کنسانتره را در ظرف حاوی ماده پاك کننده

 Sporotal® 100  .قرار دهید  

 را فشار دهید. Confکلید 

 

 

 

 

 

 

 شستشو کافی است. مطمئن شوید مقدار ماده ضدعفونی کننده برای تمام برنامه :احتیاط                                   

 از تنفس هوا بپرهیزید.                                    

 

 

 

 پیغام هشدار:  

  اطالع( –آشکارساز وضعیت به رنگ زرد روشن می باشد. ) اخطار  

 

 

 

 پیغام هشدار:

 م صوتی شنیده می شود.الرآ

 چشمک زن است . Muteنشانگر 

  آشکار ساز وضعیت به رنگ قرمز همراه با آالرم صوتی روشن می شود.

 لوله ساکشن کنسانتره را در محفظه شستشو قرار دهید.

 

 

 مراحل کار    2.5.2

 

 نمایش داده می شود. on-lineپروسه پاکسازی بصورت 

 –F>D(F)<M–پیغام صفحه نمایش: 

  نشانگر پاکسازی روشن است.

 اطالع( –آشکارساز وضعیت به رنگ زرد روشن می باشد. ) اخطار 



 (191)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 Mute پایان برنامه توسط سیگنال صوتی و چشمک زن بودن نشانگر

 همراه است.

 قابل انتخاب است. SETUPاز منوی 

 آشکار ساز وضعیت به رنگ قرمز همراه با آالرم صوتی روشن می شود.

 

 

      

 

 همواره بررسی باقی مانده ماده ضدعفونی کننده روی مسیر تخلیه: احتیاط                   

 گردد. دستگاه همودیالیز پیشنهاد می                 

 روش های تست دیگری نیز قابل اجراست که مسئولیت آن بر عهده اپراتور می باشد.                              

        

    

 

 

  .دستگاه را از نظر باقیمانده ماده ضد عفونی کننده تست نمایید :احتیاط                          

 برای مثال با کاغذ یدید پتاسیم                               

 اگر تست مثبت باشد برنامه شستشو باید مجددا تکرار گردد)ضرورتی برای اجرا           

 شدن برنامه بصورت کامل در این مورد نیست.(          

 

 

 توقف برنامه   2.5.3

 مراجعه شود.( 12127) به بخش                 

 شستشوي گرم         2.2

 

 شروع        2.2.1

               

             

 با استفاده از برنامه ضدعفونی گرم آب داغ یا بخار آب ممکن است از راه لوله پشت  :احتیاط                                 

 دستگاه خارج شود.                                         

 



 (191)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

              

 قابل اجرا است: DIASAFE® plusفقط برای  :احتیاط                             

 برای مایع دیالیز خالص از دماهای باال برای شستشوی گرم استفاده می شود.                              

 

 

 

 

 

 کلید پاکسازی را فشاردهید.

 

 

 

 

 

 

 

 از کلیدهای جهت دار برای انتخاب برنامه شستشوی گرم مطلوب

 استفاده نمایید.

 

 را فشار دهید.  Confکلید 

 

 

 

 

 مراحل کار   2.2.2

 

 برنامه پاکسازی بصورت آنالین نمایش داده می شود.

 –F<HR–C<پیغام صفحه نمایش: 

 

 نشانگر پاکسازی روشن است.

 اطالع( –آشکارساز وضعیت به رنگ زرد روشن می باشد. ) اخطار 

 



 (192)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 پایان برنامه توسط سیگنال صوتی و چشمک زن بودن 

 همراه است. Mute نشانگر

 قابل انتخاب است. SETUPاز منوی 

 آشکار ساز وضعیت به رنگ قرمز همراه با آالرم صوتی

 روشن می شود. 

 

 

 

 

 توقف برنامه    2.2.3

 

 

 کلید پاکسازی را فشار دهید. 

 

 

 

 

 پیغام اطالع رسانی    

 

 

 

 

 را فشار دهید.  Confکلید      

 

 

 

 Mute نشانگر

 پیغام روبرو بطور متناوب ظاهر می شود.

 صوتی شنیده می شود. آالرم

 چشمک زن است. Muteنشانگر 

 آشکار ساز وضعیت به رنگ قرمز همراه با آالرم صوتی روشن 

 می شود.

 



 (193)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 برنامه ضدعفونی می تواند توسط چرخاندن لوله ی ساکشن کنسانتره یا بیکربنات قطع گردد.

 

 

 ماشین  به قسمت های داخلیبدلیل جلوگیری از نشت مایع  :تذکر                                    

 را از محفظه ی شستشو جابجا ننمایید. ساکشن کنسانتره و بیکربنات                      

 

 

 شستشو    2.2

  شروع  2.2.1

 

 

 کلید پاکسازی را فشار دهید.

 

 

 استفاده نمایید. از کلیدهای جهت دار برای انتخاب برنامه شستشو

 Rinse endlessيا    Rinse/+ برای انتخاب-از کلیدهای 

 استفاده نمایید. 

 را فشار دهید. Confکلید 

 

 

 مراحل کار   2.2.2

 

 برنامه پاکسازی بصورت آنالین نمایش داده می شود.

    >R<پیغام روبرو: 

 .نشانگر پاکسازی روشن است

 آشکار ساز وضعیت به رنگ قرمز همراه با آالرم صوتی 

 روشن می شود.

 

 پایان برنامه توسط سیگنال صوتی و چشمک زن بودن 

 همراه است. Mute نشانگر 

 قابل انتخاب است. SETUPاز منوی 

 آشکار ساز وضعیت به رنگ قرمز همراه با آالرم صوتی روشن می شود.



 (194)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 توقف برنامه   2.2.3

   

 

 کلید پاکسازی را فشار دهید.  

 

 

 

 

 

 پیغام اطالع رسانی    

 

 

 

 را فشار دهید.  Confکلید 

  
 

 

  ثانیه ظاهر می شود. 53پیغام روبرو بطور متناوب حدود  

 

 

 

 پیغام روبرو بطور متناوب ظاهر می شود. 

 آالرم صوتی شنیده می شود. 

                                 چشمک زن است. Muteنشانگر  

 آشکار ساز وضعیت به رنگ قرمز همراه با آالرم صوتی  

 روشن می شود. 

 

 

 برنامه ضدعفونی می تواند توسط چرخاندن لوله ی ساکشن 

 کنسانتره یا بیکربنات قطع گردد. 

 

 



 (195)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 ماشین  به قسمت های داخلیبدلیل جلوگیری از نشت مایع  :تذکر                                    

 را از محفظه ی شستشو جابجا ننمایید. ساکشن کنسانتره و بیکربنات                      

 

 

 

 در برنامه هاي پاکسازي  Primeعمل       2.2

 

 شرایط اصلی   12321

 

 کلید پاکسازی را فشار دهید.

 

 

 

 

 

 

 از کلیدهای جهت دار برای انتخاب برنامه مطلوب

  استفاده نمایید. 

 را فشار دهید.  Confکلید 

 

 

 

 شروع برنامه  2.2.2

 

 ثانیه فشار دهید. 1را برای  Prime کلید

  روشن است. Primeنشانگر 

 

 

 

  اطالع( –آشکارساز وضعیت به رنگ زرد روشن می باشد. ) اخطار 

 

 پیغام صفحه نمایش بطور خالصه

 

 اگر بصورت پیش فرض مقدار شستشو تعریف شده باشد:



 (196)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 روبرو نمایش داده می شود.پیغام 

 

 

 >R<پیغام صفحه نمایش برای مثال   

 

 

 

 

 تنظیم مقدار تحویلدهی پمپ خون     2.2.3

 

 

 نشانگر عملیات )سبز( روشن است. 

 پمپ خون در حال تحویلدهی است. 

 پمپ خون شریانی مسیر را به سمت محفظه ی حبابگیر وریدی 

 پر می نماید. 

 باشد، پمپ بطور ml/min133 اگر مقدار تحویلدهی پمپ بیشتر از 

 تنظیم می گردد.مقدار تحویلدهیml/min133اتوماتیک روی  

 دلخواه فشار دهید. میتواند توسط استفاده کننده بطور

 را برای انتخاب تحویلدهی دلخواه فشار دهید. و کلید 

 تغییرات سریعتر خواهد شد. ثانیه فشار دهید میزان 7اگر کلید را بیشتر از 

 

 

  توقف تحویلدهی    2.2.2 

 

 2تا  1به محض پر شدن محفظه وریدی، پمپ خون بعد از 

 دقیقه متوقف می گردد. 

 دارد. SETUPاین مدت بستگی به میزان تنظیم شده در منو

 

 

 یا

 پیغام روبرو وقتی مشاهده می شود که مقدار شستشو در

  .تعیین شده باشد SETUPمنو 

 

 

 

  ثانیه روشن می شود. 5آشکار ساز وضعیت به رنگ قرمز حدود 



 (197)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 پیغام صفحه نمایش  

 

 

 نشانگر پاکسازی روشن همراه با آالرم صوتی است.

  ثانیه بطور اتوماتیک پاك می شود. 5پس از 

 

 

 

 

 

 ممکن است الزم باشد سطح محفظه را در حبابگیر

 وریدی افزایش دهیم. 

  می توان به سطح دلخواه رسید. برای این کار با فشردن کلید

 

 

 

 Primeوقفه در برنامه      2.2.5

 

 را فشار دهید.  Start/Stopکلید  

 نشانگر عملیات )سبز( خاموش است. 

 با فشردن مجدد کلید ادامه دهید. 

 

 

 پایان زود هنگام     2.2.2

 

 را یک ثانیه فشار دهید. Prime کلید

 فشار دهید. Primeرا برای ادامه عمل  Primeکلید 

 

 

 

 

 



 (198)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 خطاها     2.2.2

 

 در حال چشمک زن است. Primeنشانگر 

 را فشار دهید. Primeکلید 

 (2-3در صفحه نمایش یک پیام خطا ظاهر می گردد.) مراجعه به 

 

 

 

 

 

 

 گردش اولیه در حین برنامه شستشو       222

 شرایط اساسی       2.2.1

 

 

 برنامه پاکسازی انتخاب شده است.

 شروع شده است. Primeبوسیله کلید  Primeعمل 

 

 

                

 باشد. shunt interlockاتصاالت محلول دیالیز به فیلتر باید در  :تذکر                               

 

 

 

 انتخاب مقدماتی     2.2.2

 

  

 ثانیه فشار دهید. 1را برای  Start/Resetکلید 

  روشن است. Primeنشانگر  

 

 

 

 



 (199)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 اطالع( –آشکارساز وضعیت به رنگ زرد روشن می باشد. ) اخطار 

 

 

 پیغام روبرو  ظاهر می شود.

 ،  Primeگردش اولیه بطور اتوماتیک پس از تکمیل عمل 

 شروع خواهد شد.

 

 >R<پیغام صفحه نمایش برای مثال 

 

 

 

 شروع     2.2.3

 

 

 تکمیل شده است. Primeعمل 

 پمپ خون متوقف می گردد و محفظه حبابگیر وریدی پر می گردد.

 
 

 را برای یک ثانیه فشار دهید. Start/Resetکلید 

 روشن است. Primeنشانگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع( –آشکارساز وضعیت به رنگ زرد روشن می باشد. ) اخطار 

 

 

 

 روبرو  ظاهر می شود.پیغام 

                                                                           



 (211)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 >R<پیغام صفحه نمایش برای مثال 

 

 

 تنظیم مقدار تحویلدهی پمپ خون   2.2.2

                                                                                           

 

 نشانگر عملیات )سبز( روشن می شود.

 پمپ خون در حال تحویلدهی است.

 را برای انتخاب مقدار تحویلدهی بکار ببرید.وکلید 

 ر می کند.ثانیه مقدار تغییرات را سریعت 7فشار دادن کلید بیش از 

 

  توقف تحویلدهی   2.2.5

 

 

 وقتی که مقدار شستشو به حد معین رسیده باشد.

                                                                             

 

 ثانیه روشن می گردد. 5نشانگر قرمز برای 

                                                                                 

 

 پیغام روبرو ظاهر می شود.

 

                                                                                 

 

 نشانگر پاکسازی روشن است. 

 با سیگنال صوتی است.ثانیه همراه  5که بطور اتوماتیک بعد از 

 

                                                   

 

 ممکن است الزم باشد سطح محفظه حبابگیر وریدی

 را باال ببرید. 

 را برای رسیدن به سطح دلخواه فشار دهید. کلید 



 (211)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 وقفه گردش اولیه              2.2.2 

 

 را فشار دهید.  Start/Stopکلید         

 نشانگر عملیات )سبز( خاموش است.        

 با فشردن مجدد کلید ادامه دهید.        

            

                    

 پایان زود هنگام        2.2.2

                                                                                                  

   

 را برای یک ثانیه فشار دهید. Start /Resetکلید  

  Start/Resetگردش اولیه را با فشار دادن مجدد کلید 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ادامه دهید.
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 فصل هفتم

 رح عملیاتش
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 توصیف عملیات

 

  شرح روند     2.1

 سیستم تحویل دهی مرکزي   2.1.1

 در منوی تنظیمات امکان انتخاب روش دلخواه جهت تامین محلول دیالیز وجود دارد.

 این انتخاب ها به شرح زیر هستند :

 بدون وجود سیستم انتقال مرکزی 

 سیستم تامین مرکزی اسید 

  تامین مرکزی استاتسیستم 

 

هنگامی که یکی از انواع سیستم تحویل دهی مرکزی را انتخاب می کنید ، عالوه بر محلول عرضه شونده توسط سیستم مرکزی، امکان 

 استفاده از محلول های دیگر توسط اتصال لوله های ساکشن نیز وجود دارد.

 بیکربناتی( ، به کنترل پمپ کنسانتره یا بیکربنات می پردازد.دستگاه دیالیز نیز با توجه به نوع دیالیز )استاتی یا 

 

 تذکر               

 اگر در زمان استفاده از سیستم تحویل دهی مرکزی، لوله ساکشن کنسانتره به               

 از جای خود خارج گردد، محفظه شستشو سرریز خواهد کرد  طور مکرر                                            

 .و تا قبل از اجرای برنامه پاکسازی، تخلیه نخواهد شد                                               

                           

                   اپراتور می تواند حالت استفاده از سیستم تحویل دهی مرکزی را غیر فعال نماید.      

 ( 1212121) مراجعه به بند  

 تذکر                                 

 به عهده اپراتور است. CDSمسئولیت نصب و اجرای عملیات          

 

 

 



 (214)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 شرح دیالیز بیكربناتی     2.1.3

 نحوه عمل 

 دیالیز استاتی یا بیکربناتی به اپراتور داده شده است.در دستگاه همودیالیز، امکان انتخاب اختیاری یکی از حالت های درمانی 

 محلول دیالیز و موقعیت لوله های ساکشن کنسانتره تعیین کننده نوع درمان هستند.

 جهت انجام دیالیز بیکربناتی، دو محلول مورد نیاز است :

  اسید کنسانتره 

   محلول بیکربنات یا بی بگ 

 

و تشکیل مایع دیاالیز صاورت مای گیارد.      R.Oپس از تحویل محلول ها توسط دو پمپ کنسانتره و بیکربنات، عملیات ترکیب آنها با آب 

 عملیات ترکیب بر اساس نسبت های ترکیب تنظیم شده توسط کاربر، انجام می شود.

 لوله های ساکشن کنسانتره نیز باید درون ظروف حاوی محلول قرار گیرند.

 ، تامین محلول های موردنیاز توسط سیستم تحویل دهی مرکزی صورت می گیرد. CDSسط تو

ز در طول دیالیز بیکربنات امکان ایجاد رسوب کلسیم و منیزیم وجود دارد. از اینرو اجرای برنامه کلسیم زدایی و گندزدایی پس از هر دیالی

 یا سیترو استریل، ضروری است. 713ل با استفاده از یک ماده مناسب مانند پوری استری بیکربنات،

 های موجود بر روی دستگاه قرار گیرند. rinse portدر طول برنامه پاکسازی، لوله های ساکشن کنسانتره باید در 

 محلول جهت دیالیز بیکربنات 

 

– Acid concentrate 

SK-F 203 (PGS 21) / SK-F 003 (PGS 01), 

35 fold, 6 l in 10 l container. 

 

– Bicarbonate concentrate 

Sodium hydrogen carbonate solution 8.4 %, 

8 l in 10 l container. 

 

– Bicarbonate concentrate (bibag®) 

Sodium hydrogen carbonate powder, 

650 g, or 900 g bag. 



 (215)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

                   تذکر

 در صورت باز شدن در ظرف محتوی محلول بیکربنات، امکان ذخیره سازی و  

 استفاده مجدد از محلول وجود ندارد.                                   

 

 

  مایع دیالیز جهت دیالیز بیکربنات 

 

واکنش داده و تولید اسید کربنیک و استات پس از ترکیب محلول ها، اسید استیک موجود در اسید کنسانتره با مقدار معادل از بیکربنات 

 سدیم می کند.

 در شرایط نرمال مایع دیالیز شامل یون های زیر می باشد :

– SK-F 203 (PGS 21) and 8.4 % sodium hydrogen carbonate 

Sodium                         138.00 mval/l              138.00 mmol/l 

Potassium                     2.00 mval/l                  2.00 mmol/l 

Calcium                         3.50 mval/l                  1.75 mmol/l 

Magnesium                   1.00 mval/l                  0.50 mmol/l 

Chloride                        109.50 mval/l              109.50 mmol/l 

Acetate                          3.00 mval/l                  3.00 mmol/l 

Bicarbonate                   32.00 mval/l               32.00 mmol/l 

 

– SK-F 003 (PGS 01) and 8.4 % sodium hydrogena carbonate 

Sodium                          138.00 mval/l            138.00 mmol/l 

Potassium                      0.00 mval/l                0.00 mmol/l 

Calcium                          3.50 mval/l                1.75 mmol/l 

Magnesium                    1.00 mval/l                0.50 mmol/l 

Chloride                         109.50 mval/l            109.50 mmol/l 

Acetate                           3.00 mval/l                3.00 mmol/l 

Bicarbonate                    32.00 mval/l              32.00 mmol/l 
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 محل اتصال محلول ها 

 

 دیالیز استاتی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیکربناتی توسط محلول بیکربناتدیالیز 
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 (®bibag)دیالیز بیکربناتی توسط 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایمنی برای دیالیز بیکربنات 

 

 ایمنی عملیات تضمین می شود توسط :

 دو سیستم ترکیب کننده حجمی مستقل -

 لوله های مکش رنگی -

 تشخیص خودکار نوع منبع متصل -

 

 روش عمل :

 تولید می گردد. R.Oمایع دیالیز دائما از ترکیب محلول بیکربنات، اسید کنسانتره و آب 

 وظیفه تحویل اسید کنسانتره و محلول بیکربنات به عهده دو پمپ بیکربنات و کنسانتره می باشد.
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 احتیاط           

 اتصال به کانکتورفقط بی بگ های مخصوص )به سفارش کارخانه سازنده( قابل            

 مربوطه هستند.                                               

           

        

  4008نمودار آماده سازی مایع دیالیز در دستگاه دیالیزS   
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 .از باالنسینگ چمبر به فیلتر دیالیز1

 . پمپ بیکربنات5

 . بی بگ7

 ) بیکربنات ( B. محلول 1

  R.O. آب 2

 ) اسید یا استات ( A. محلول 1

 . پمپ دگس3

 . پمپ کنسانتره3

 

 

 

 سیستم ایمنی 

 

 عملیات های اندازه گیری کانداکتیویتی و بای پس مانع از ورود مایع دیالیز با غلظت نا مناسب به فیلتر دیالیز می گردند.

 مقابل خطاهای موجود در سیستم اختالط می باشد.انجام تنظیمات محدوده آالرم کانداکتیویتی عاملی محافظ در 

)به هماراه آالرم هاای    CDدر صورت ایجاد مایع دیالیز با ترکیب نامناسب ، کانداکتیویتی خارج از محدوده آالرم بوده و موجب بروز آالرم 

 شنیداری و دیداری( شده و در نهایت دستگاه وارد حالت بای پس می گردد.

 تم اختالط ، در مراحل اولیه، قبل از آنکه موجب خطر گردند، تشخیص داده خواهند شد.خطاهای احتمالی در سیس
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 حداکثر انحراف خطا

نقص در تامین اسید کنسانتره )پمپ معیوب و یا فیلتر 

 می گردد.        مسدود( معموال موجب کاهش غلظت 

CD: –0.4 mS/cm          

Na: –4 mmol/l             

Bic: ±0 mmol/l            

pH: +0.04          

نقص در تامین بیکربنات )پمپ معیوب و یا فیلتر مسدود( 

 معموال موجب کاهش غلظت می گردد.

CD: –0.4 mS/cm          

Na: –6 mmol/l             

Bic: –6 mmol/l            

pH: –0.19 

نقص در تامین آب و یا باالنسینگ چمبر، تغییر در 

کلی در حدود ماکزیمم غلظت                  

0.4/13.5 = 0.03 = 3%  

CD: ±0.4 mS/cm          

Na: ±6 mmol/l             

Bic: ±1 mmol/l            

pH: ±0.05 

 : قرائت نادرست CDنقص در مانیتورینگ 

بدون انحراف                  

این نقص ممکن است در 

 T1 testطول عملیات 

 تشخیص داده شود.

 : ارزیابی آالرم معیوب CDنقص در مانیتورینگ 

بدون انحراف                  

این نقص ممکن است در 

 T1 testطول عملیات 

 تشخیص داده شود.

 بالعکساستفاده از بیکربنات به جای اسید کنسانتره و 

کانداکتیویتی خارج از 

محدوده آالرم است.           

با استفاده از نشانه گذاری 

رنگ ظروف، می توان این 

 خطا را به حداقل رساند.        

 CD: ±0.4 mS/cm استفاده از کنسانتره های نادرست
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 نسبت های اختالط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذکر 

 1+11یا  1+71اختالط باید بر روی در صورت استفاده از بی بگ ، نسبت  

 تنظیم گردد.                                  

 

 ( کانداکتیویتی مایع دیالیزready-to-use dialysate) 

 

 کانداکتیویتی کلی مایع دیالیز از مجموع کانداکتیویتی های ناشی از محلول بیکربنات و اسید کنسانتره حاصل 

 می گردد. 

 .بندی محلول بیکربنات مشخصات زیر درج شده باشد اگر بر روی بسته

  mmol/l 32بیکربنات    

 mmol/l 3اسید          

 

 خواهد بود. ms/cm 2.2در این صورت سهم کانداکتیویتی ناشی از محلول بیکربنات در کانداکتیویتی کلی، برابر با 

 خواهد بود. میزان اسید درون محلول بیکربنات بسته به نوع الکترولیت، متفاوت
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 تغییر در کانداکتیویتی 

 

 به  140قابل تغییر است. اگر میزان سدیم به عنوان مثال از  %5میزان سدیم بسته به میزان سدیم اولیه، تا 

147 mmol  افزایش می یابد. %5افزایش یابد ، میزان کانداکتیویتی مایع دیالیز تا 

 ه داشتن میزان سدیم، میزان اسید در جهت مخالف تغییردر صورت تغییر میزان بیکربنات، به دلیل ثابت نگ

 خواهد کرد که این امر ممکن است منجر به ایجاد تغییر جزئی در میزان کانداکتیویتی گردد.                                                    

                                                     

 :مثال 

 

آن برگرفتاه از محلاول    mmol/l 35آن برگرفته از اسید کنسانتره و  mmol/l 105باشد که  mmol/l 140فرض کنید میزان سدیم 

 بیکربنات است.

شود( آنگاه تنظیمات پمپ کنسانتره به  گوناه ای تغییار خواهاد     mmol/l 38افزایش یابد ) mmol/l 3+اگر میزان بیکربنات به اندازه 

 برسد. mmol/l 102کاهش ، به  mmol/l 3کرد که میزان اسید کنسانتره با 

 خواهد بود. به عبارتی میزان سدیم بدون تغییر باقی خواهد ماند. mmol/l 140 = 38 + 102در این حالت میزان سدیم 

 

 

 2.1.2   شرح عملیات تغییر 

 

راسیون به صورت وابسته و یا مستقل از جهت بهبود تحمل افراد در برابر درمان دیالیز ، می توان از ترکیب پروفایل های سدیم و اولترافیلت

 هم، استفاده نمود.

 اطالعات تکمیلی طبق درخواست، از سوی شرکت سازنده در اختیار قرار خواهد گرفت. 

 

 امکان ترکیب پروفایل های سدیم و اولترافیلتراسیون 
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 (  OCMشرح عملیات مانیتورینگ آنالین ضریب پاکسازي )     2.1.5

 عملیات مانیتورینگ آنالین ضریب پاکسازی تعیین کننده پارامترهای زیر در طول درمان می باشد : 

 ( متوسط ضریب پاکسازی موثر برای اورهK ) 

 دوز ( دیالیزKt/v ) 

 سدیم -غلظت پالسما 

  

 محدودیت ها 

 

 ، امکان استفاده از عملیات های زیر وجود ندارد : OCMهمزمان با عملیات  

 تک سوزنه -

  click-clackتک سوزنه  -

 

  ضریب پاکسازیK  

 

K   بر حسب(ml/min  نشان ).به عبارتی دیگر بیانگر میزان خونی است که کامال عاری از  دهنده متوسط میزان پاکسازی موثر اوره است

 اوره می باشد.

 است. % 5±دقت اندازه گیری ضریب پاکسازی 
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 ( دوز دیالیزKt/v) 

 

Kt/v  .نشان دهنده دوز دیالیز در طول درمان می باشد 

 

K   متوسط میزان پاکسازی موثر اوره (clearance ) 

 t    مدت زمان دیالیز موثر 

V   حجم توزیع اوره 

 

 است. % Kt  ،±5دقت اندازه گیری 

 باشد. 125، باید  Kt/vحداقل مقدار مجاز 

مقدار  Vکه مسئولیت آن به عهده پزشک معالج است. اگر پارامتر  Vبه دقت پارامترهای ورودی بستگی دارد. مثال به پارامتر  Kt/vکیفیت 

 محاسبه و نمایش داده می شود. Ktمیزان  Kt/vدهی نشود، به جای 

 

 سدیم پالسما 

 این پارامتر نشان دهنده میزان غلظت سدیم در پالسمای خون بیمار می باشد.

 محاسبه این پارامتر موجب مطابقت غلظت سدیم موجود در مایع دیالیز با میزان فیزیولوژیکی آن در بدن بیمار  می گردد.

 باشد ، مقدار سدیم پالسما نمایش داده نمی شود. K70 ml/minاگر  

 

 

 

 تذکر            

 است، % 6-5موال ( که مع recirculationمیزان سدیم پالسما به بازچرخش )           

 بستگی دارد.                                            
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 تذکر                    

 اندازه گیری میزان سدیم پالسما ناشی از اندازه گیری کلیرانس می باشد.            

 اگر از هر فیلتری به غیر از فیلترهای پلی سولفان فرزنیوس استفاده شود،                                           

                      تعیین دقیق میزان سدیم پالسما غیر ممکن است. البته این موضوع تاثیری                                                                                                                    

 بر میزان کلیرانس ندارد.                                      

 

 

 

 احتیاط                               

 پارامترهای درمانی هرگز بر اساس پارامترهای اندازه گیری شده                  

(Clearance, Kt/V, Plasma Na+)                                     تعیین نمی شوند. بلکه تعیین آنها بر 

 اساس تشخیص پزشک معالج صورت می گیرد.                                       

 اندازه گیری کلیرانس و میزان سدیم پالسما جایگزینی برای نسخه تجویزی                                         

 پزشک نخواهد بود.                                               
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 (Extracorporeal blood circuitشرح  مدار گردش خون در خارج از بدن )      2.2

 

 دیالیز دو سوزنه  32521
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1a  فیلتر هیدروفوبیک بیرونی 

 نمایشگر فشار شریانی   2

 پمپ خون شریانی   3

 پمپ هپارین   4

 محفظه حبابگیر شریانی   5

 فیلتر دیالیز   6

7a  فیلتر هیدروفوبیک بیرونی 

7b فیلتر هیدروفوبیک داخلی 

 شیر تخلیه  8

 نمایشگر فشار وریدی  9

 ( ventilationپمپ تهویه )  10

 فیلتر هیدروفوبیک  11

 آشکارساز هوا 12

 کلمپ کننده لوله وریدی 13

 آشکارساز نوری  14

 شرح دیالیز دوسوزنه 

 

پمپ خون شریانی، خون را از بیمار به فیلتر دیالیز منتقل می سازد. فشار وارد شده بر قسمت مکش پمپ، انادازه گیاری شاده و توساط     

 نمایشگر فشار شریانی که توسط یک فیلتر هیدروفوبیک جدا شده است، نمایش داده می شود.

ار گیرد، آالرم به صدا در می آید، پمپ خون شریانی متوقف و کلمپ کنناده مسایر وریادی    چنانچه فشار خارج از محدوده تنظیم شده قر

 بسته می شود. عملیات اولترافیلتراسیون نیز متوقف می شود.

 3-5از پمپ هپارین جهت تزریق هپارین با سرعت قابل تنظیم استفاده می شود. زمان توقف این پمپ قابل برنامه ریزی بوده و رنج آن از 

 اعت می باشد. این زمان تعیین کننده زمان پایان تزریق هپارین تا قبل از پایان درمان است.س

پس از فیلتر دیالیز، خون وارد محفظه حبابگیر وریدی می گردد. در آن قسمت فشار برگشتی وریدی اندازه گیری و نشان داده می شاود.  

 اشد. صفحه نمایش فشار برگشتی وریدی دارای دو ایزوالتور می ب

 محفظه حبابگیر وریدی در قسمت آشکار ساز هوا قرار دارد. آشکار ساز هوا محافظی در برابر نفوذ هوا به خون است.



 (218)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

در صورتی که میزان فشار وریدی پایین بیاید و یا خون وریدی درون محفظه حبابگیر، کف آلود باشد ، آالرم بصدا در می آید پمپ خاون  

 مسیر وریدی بسته می شود. عملیات اولترافیلتراسیون نیز متوقف می شود.شریانی متوقف و کلمپ کننده 

 پس از محفظه حبابگیر، خون از آشکارساز نوری عبور می کند که دارای دو حالت زیر است :

 آشکارساز نوری صاف و روشن  : محلول سالین یا وجود هوا در لوله ها -

 آشکار ساز نوری کدر و تاریک :  وجود خون در مسیر -

 پس از آشکار ساز نوری، خون به بدن بیمار بر می گردد. )توسط سوزن وریدی(

 

  SN Click-Clackدیالیز قطع و وصلی تک سوزنه   32525

 

 

 تذکر         

 از این روش باید فقط در شرایط استثنایی استفاده نمود چرا که بدلیل حجم استروك          

 گردش مجدد ممکن است موجب بروز اشکال گردد.                                       

 

 

 مثالی جهت استفاده از این روش 

 

اگر در دیالیز دوسوزنی مشکل جریان خون در یکی از مسیرهای دسترسی عروقی به وجود آید، همچنان امکان ادامه درمان با اساتفاده از  

پس از انتخاب منو و فشاردن دکماه، میازان معاین فشاار اعماال مای شاود و         روش دیالیز قطع و وصلی تک سوزنه وجود خواهد داشت. 

ترانسدیوسر فشار وریدی پمپ خون و کلمپ مسیر وریدی را کنترل می کند. مسیرهای خونی وریدی و شریانی توسط یک قطعه به شکل 

Y .به مسیر ورودی متصل می گردند 

 کلمپ کننده مسیر وریدی بسته می ماند.تا زمانی که پمپ خون شریانی خون را منتقل می نماید، 

 

بالفاصله پس از آنکه میزان فشار وریدی به حد قابل قبول رسید، پمپ خون متوقف و کلمپ مسیر وریدی باز می شود. فشاار موجاود در   

 مسیر، موجب بازگرداندن خون به بدن بیمار می گردد.

مپ کننده لوله وریدی مجددا بسته شده و پمپ خون شریانی شروع به کاار  پس از آنکه میزان فشار وریدی مجددا به حد پایین رسید، کل

 می کند و همان عمل مجددا تکرار می گردد.

ثانیه به طول انجامد، آالرم به کار خواهد افتاد، کلمپ مسیر وریدی بساته و پماپ خاون و پماپ      12در صورتی که زمان گردش بیش از 

 اولترافیلتراسیون متوقف می شوند.



 (219)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 دیالیز تك سوزنه )انتخابی(    2.2.3

 

 

 

 

 

1a  
فیلتر 

 هیدروفوبیک بیرونی

 نمایشگر فشار شریانی   2

 پمپ خون شریانی   3

 پمپ هپارین   4

 محفظه حبابگیر شریانی   5

 فیلتر دیالیز   6

7a  فیلتر هیدروفوبیک بیرونی 

7b  فیلتر هیدروفوبیک داخلی 

 شیر تخلیه     8

 نمایشگر فشار وریدی     9

 (ventilationپمپ تهویه )   10



 (221)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 فیلتر هیدروفوبیک   11

 آشکارساز هوا   12

 کلمپ کننده مسیر وریدی   13

 آشکارساز نوری   14

15a  محفظه انبساط بیرونی 

15b محفظه انبساط داخلی 

16a فیلتر هیدروفوبیک بیرونی 

16b فیلتر هیدروفوبیک داخلی 

  SNترل فشار نمایشگر کن  17

  SNپمپ خون    18

 

 

 شرح :

، خون متناوبا توسط یک سوزن از بیمار گرفته شده و به بدن او بازگردانده می شود. در این روش نیاز به استفاده از دو  SNدر طول دیالیز 

 پمپ خون است.

 جریان خون به روش زیر محاسبه می شود :

 

  QSN = (BPRart x BPRSN) / (BPRart + BPRSN) 

 

 ولی عمال از فرمول تقریبی زیر استفاده می شود :

 

                                       QSN = (BPRart + BPRSN) / 4  

 

پمپ خون شریانی، خون را به درون محفظه انبساط بیرونی هدایت می کند. حجم خون به میزان حجم استروك تنظیم شده بستگی دارد. 

(10-50 mlدر این .) حالت پمپ خونSN   متوقف است و کلمپ مسیر وریدی بسته است. محفظه انبساط بیرونی متصل به ترانسدیوسار



 (221)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

است. به محض آنکه فشار به میزانی باالتر از حد باالی تنظیم شده افزایش یابد، پمپ خون شریانی متوقف  SNفشار موجود در پمپ خون 

طریق فیلتر دیالیز، محفظه حبابگیر وریدی و کلمپ مسیر وریدی به سوی بادن بیماار   شروع به کار می کند و خون را از SN و پمپ خون

هدایت می کند. سپس به محض آنکه فشار درون محفظه انبساط داخلی به میزانی کمتر از حد پایین تنظیم شده کاهش یابد، روناد فاوق   

 مجددا تکرار می گردد. 

 ولی حد باالی آن به میزان استروك بستگی دارد.تنظیم شده است.  mmHg 75حد پایین فشار بر روی 

 

 

در مکانی قبل از فیلتر دیالیز ، از ایجاد نوسان در محفظه حبابگیر وریدی جلوگیری    می کند. همچنین باعث   SNقرارگیری پمپ خون 

 می شود. TMPپایداری 

چه میزان استروك بیشتر باشد، حجام باازچرخش خاون    نتیجه درمان )کلیرانس( به میزان جریان خون و حجم استروك بستگی دارد. هر

پایین تر خواهد بود. از اینرو باید میزان جریان خون و استروك را بر روی بیشترین مقدار ممکان تنظایم نماود. البتاه ایان تنظیماات در       

 بیماران مختلف بدلیل تفاوت در دسترسی های عروقی، متفاوت می باشد.

 نها در دیالیز دوسوزنه پرداخته شده است.در خصوص باقی اجزا و عملکرد آ

 ثانیه متوقف بماند، آالرم توقف پمپ خون فعال می شود. 73در صورتی که یکی از پمپ های خون برای مدت بیش از 

 

 

 تذکر 

                                            به گونه ای طراحی شده است که نوسانات فشار ناشی از 4008Sدستگاه دیالیز                                  

 حجم آن نخواهد داشت. هرگز تاثیری بر روی میزان اولترافیلتراسیون و SN عملیات                                  

                             

 

 جریان موثر خون و حجم خون انباشته شده    2.2.2

 

شده بر روی صفحه نمایشگر پمپ خون ، نشان دهنده جریان خون تئوری می باشد.این میازان بار اسااس    سرعت تحویل خون نشان داده 

 سرعت گردش روتور و قطر داخلی مسیر خون محاسبه می شود.

جریان خون واقعی )جریان خون موثر( ممکن است اندکی با میزان فوق تفاوت داشته باشد. زیارا وابساته باه فشاارهای شاریانی مختلاف       

 ودی به پمپ است.ور



 (222)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

پردازنده نمایشگر شامل الگوریتمی است که بر اساس میزان فشار شریانی، میزان جریان خون تئوری را تصحیح مای کناد. ایان مقادار در     

 منوی دیالیز نمایش داده می شود.

 ی کند.توسط جریان خون حقیقی و میزان زمان درمان سپری شده، نمایشگر میزان خون انباشته شده را محاسبه م

 می باشند. Cum. Blood Volاین اطالعات قابل مشاهده در منوی دیالیز، پنجره 

 

 برنامه هاي پاکسازي      2.3 

 

 اطالعات عمومی در خصوص برنامه های پاکسازی    32721

 

 مدت زمان برنامه های پاکسازی را می توان به دلخواه تنظیم و انتخاب نمود.

 

 

 تذکر 

 در صورتی که در طول برنامه پاکسازی، آالرم به صدا درآید، مدت زمان آالرم به  

 زمان برنامه اضافه خواهد شد.                               

 دقیقه پس از اتمام عمل پاکسازی 13در صورتی که دستگاه همودیالیز به مدت                             

 بدون برنامه باقی بماند، به طور خودکار خاموش خواهد شد.                            

 استثناء :                            

 فعال شده باشد و اگر عملیات     Auto-onاگر برنامه پاکسازی توسط برنامه  -                         

"AutoOFF after AutoON"                              غیر فعال باشد. 

 اگر برنامه پاکسازی متوقف شده باشد. )به عنوان مثال بدلیل پیچ خوردگی لوله  -                            

 ساکشن(                    

 

 

 



 (223)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 اجزا و عملیات زیر در طول عملیات پاکسازی تحت نظارت قرار می گیرند :

 

 شیر فیلتر دیالیز -

 شیر بای پس -

 مبرپالس سوئیچینگ باالنسینگ چ -

- Float switch  
 پمپ اولترافیلتراسیون -

 دما -

 v 12و  v 24منابع ولتاژ  -

 ( Software watchdogسیستم نگهبان نرم افزار ) -

- Shunt interlock flap 
 اتصال مسیرهای ورودی و خروجی فیلتر دیالیز -

 اتصال لوله های ساکشن کنسانتره و بیکربنات -

- CDS 
- V84 
- Retentate valve 

 

 

 ضدعفونی کردن و کلسیم زدایی      2.3.2

 

 تذکر  

 یک برنامه ضدعفونی اجرا گردد.ساعت متوقف بماند، بهتر است قبل از شروع درمان  35اگر دستگاه دیالیز بیش از                      

                                     

 

 ضدعفونی می گردد :در طول این برنامه ها دستگاه دیالیز به روش های زیر 

 

 ®Diasterilیا  ®Citrosterilگندزدایی حرارتی و کلسیم زدایی با استفاده از  -

 Puristeril® 340گندزدایی حرارتی و کلسیم زدایی با استفاده از  -

 Sporotal® 100گندزدایی با استفاده از  -

 

سیترواستریل یا دیااستریل، درقسمت پشت دستگاه متصل می شوند و ضدعفونی کننده حرارتی  713مواد ضدعفونی کننده پوری استریل 

 ( 1-1و مکش آنها از پشت انجام می شود. ) برنامه های ضدعفونی 



 (224)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

( از جلوی دستگاه     ) توسط لوله مکش 133می توان برای مکش ماده ضدعفونی کننده حاوی هیپوکلریت )مانند اسپروتال  2از برنامه 

 د.کنسانتره( استفاده نمو

 

 

 تذکر          

  13در هنگام استفاده از دیااستریل، یک شستشوی اجباری به مدت حداقل               

 دقیقه باید برنامه ریزی گردد.                                          

 

 

 

 تذکر 

 اجرای برنامه ضدعفونی حرارتی تنها در صورت استفاده از سیترواستریل یا  

 دیا استریل مجاز است.                             

 در صورت تعویض ماده ضدعفونی کننده موجود در پشت دستگاه ، ماده                             

 پاکسازی گردد. ضدعفونی کننده قبلی باید به طور کامل از درون لوله مکش                                    

 باید از وجود یک ظرف حاوی مقدار کافی  2در هنگام استفاده از برنامه ضدعفونی                                 

 )جهت جلوگیری از مکش هوا(از محلول ضدعفونی کننده در جلوی دستگاه اطمینان حاصل نمود.                              

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 (225)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

  های ضدعفونیفلوچارت برنامه 

 

 

 

  



 (226)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 

 هشتمفصل 

 

 

 مواد مصرفی/ لوازم جانبی / تجهیزات اضافی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (227)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 احتیاط                          

                                                                                                  . مورد تایید است ات و مواد مصرفی خاص عملکرد این دستگاه در صورت استفاده از تجهیز                         

      شرکت سازنده هیچگونه مسئولیتی جهت خرابی های ناشی از استفاده از تجهیزات و مواد                                           

 صحیح از دستگاه عهده دار نمی باشد. مصرفی غیرمجاز و یا استفاده غیر                         

 

 لوازم جانبی موجود 

 

1. Single-Needle blood pump 

2. BPM 4008 Blood Pressure Monitor 

3. Central Delivery System 

4. AdaptedFlow 

 

 

 تجهیزات اضافی دیگر 
 

1. Remote control (separate OP) 

2. Equilibration chamber 

 3. Water inlet filter " ( Integrated hot rinse"  در صورت استفاده ازعملیات غیرقابل استفاده)

 

 

 

 

 

 

 

 



 (228)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 مواد یکبار مصرف 

 

 

 

 احتیاط                                    

 فیلترهای دیالیز، کلیه مسیرهای عبور خون )الین ها ( و سرنگ های ذکر شده در این فصل،                     

 یکبار مصرف می باشند.                             

 به معنای عدم استفاده مجدد از محصول      Do not re-use    عالمت شناسایی :                        

                                              

                                                                          

 فیلتر دیالیز 

 

 

 

 

 

 الین خون 

 

 احتیاط                               

 استفاده از فیلتر هیدروفوبیک جهت جلوگیری از ایجاد آلودگی متقاطع در پورت فشار،  -                       

 الزامی است.                              

 عملیات دیالیز تک سوزنه بهینه فقط در صورت استفاده از الین های خون اصل،  -                            

 حاصل می گردد.                           

 در طول درمان دیالیز به صورت پیوسته، باید نسبت به تعویض الین های خون، حداقل   -                           

 ساعت ، اقدام نمود.51پس از گذشت                      

 



 (229)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرنگ های یکبار مصرف 

 

 

 

 تذکر 

 استفاده شده  B&Dمیلی لیتری  53جهت محاسبه سرعت تحویل دهی از سرنگ  

 از این رو توصیه می شود از انواع دیگر سرنگ استفاده نشود چرا که منجر به  است. 

 ایجاد انحرافات شدید در سرعت تحویل دهی می گردد.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (231)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 مواد مصرفی   2.2

  محلول های دیالیز 

 

 محلول های فرزنیوس جهت دیالیز بیکربنات

 (fold 35برابر ) 72اسید کنسانتره  -

 SK-F 213 (PGS 22)و  SK-F 003 (PGS 01), SK-F 203 (PGS 21)به طور مثال 

 

 دیالیز بیکربنات بی بگ فرزنیوس جهت

  g 650یا    g 900پودر کربنات هیدروژن سدیم     -      

 

 

 

 

 

 

 

 محلول سالین 

 

 محلول سالین ایزوتونیک در سایزهای مختلف موجود است.

 

– Fresenius PVC bag with plug 

– Fresenius Freka-Flex bag 

– Fresenius Duoflex bag 

 

 مواد ضدعفونی کننده 

 

 محلول ها جهت ضدعفونی و کلسیم زدایی دستگاه دیالیز استفاده می شود.از این 



 (231)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 احتیاط            

 موارد زیر حتما مورد توجه قرار گیرند :           

 تاریخ انقضاء درج شده بر روی محصول            -     -

 شرایط نگهداری محصول            -   -

 دستور العمل های شرکت سازنده       -

        

 

 

 احتیاط                

 مواد ضدعفونی کننده ای به جز موارد نام برده شده در این فصل،در صورت استفاده از                    

  Diasafe plusاز اثر بخشی و سازگاری آن با موادی که عملکرد دستگاه دیالیز و فیلتر                                

 را تحت تاثیر قرار می دهند، باید اطمینان حاصل نمود.                              

 استفاده نادرست از مواد ضدعفونی کننده )غلظت، رنج حرارتی، مدت زمان استفاده(                             

 گردد. Diasafe plusممکن است منجر به آسیب دستگاه دیالیز و فیلتر                           

               

                  

  

 

 احتیاط                

 ( به مسئله زیر توجه داشته باشید:Puristeril® plusاستفاده از پوری استریل )در هنگام            

 ، توصیه می شود عملیات پاکسازی قلیایی توسط High-fluxدر صورت استفاده از فیلتر                      

 به طور منظم اجرا گردد. 133اسپروتال                      
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 ضدعفونی

 

 در درون دستگاه دیالیز رقیق سازی می گردد. R.Oرقیق سازی :  ماده ضدعفونی کننده توسط ترکیب با آب 

 ( انجام می شود. 2)برنامه پاکسازی  1+71( و یا 1-1پاکسازی  )برنامه های 1+51این ترکیب به نسبت 
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 تذکر 

 : DIASAFE® plusفقط قابل اجرا برای  

 مرتبه می توان توسط  11را حداکثر  DIASAFE® plusپس از نصب ،                             

 پاکسازی نمود. 133اسپروتال  

 این عملیات تحت نظارت دستگاه دیالیز می باشد.                             

   

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 تذکر 

 دقیقه  13در هنگام استفاده از دیااستریل، یک شستشوی اجباری به مدت حداقل  

 باید برنامه ریزی گردد.                            
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 کلسیم زدایی
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 تذکر 

 دقیقه  13در هنگام استفاده از دیااستریل، یک شستشوی اجباری به مدت حداقل  

 باید برنامه ریزی گردد.                               

 

 شاخصی برای مواد ضدعفونی کننده

 

 احتیاط                                  

 همیشه باید مسیر تخلیه دستگاه دیالیز را جهت اطمینان از عاری بودن از هرگونه                              

 رسوب از جمله رسوبات ناشی از مواد ضدعفونی کننده، چک نمود.                               

 در صورت استفاده از روش های تست دیگر، مسئولیت این تصمیم گیری به عهده                                

 اپراتور خواهد بود.                                   

            

.                

 

 

 

 

 احتیاط                

 همیشه از کاغذ شاخص جدید استفاده نمایید.                        
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 احتیاط                     

 خیلی زیاد بود  PHثانیه انجام دهید. اگر  13-12عملیات تست برای مدت            

 دقیقه  2( ، یک برنامه شستشو حداقل به مدت  4.1کمتر از  PH)تغییر رنگ،                          

 انجام دهید. PHاجرا نمایید. سپس عملیات تست دیگری را جهت تعیین                           

           

                     

 : DIASAFE® plusمحلول جهت ضدعفونی سطوح خارجی دستگاه دیالیز و محفظه فیلتر 

 

 

 

 

 

 

 DIASAFE® plus 

 

 

 

                احتیاط

                اصل استفاده نمایید. DIASAFE® plusفقط از فیلتر 

                       

 

 همواره به تاریخ مصرف درج شده بر روی بسته بندی توجه داشته باشید.

 

 این تاریخ با عالمت روبرو همراه است :    
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 لوازم جانبی    2.3

 

 اندازه گیری فشار خون لوازم جهت

 

 Blood pressure cuffs 
 Pressure tubing 
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 فصل نهم

نصب دستگاه
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 نصب   2

 اطالعات مهم قبل از راه اندازي دستگاه  2.1

 نکاتی که باید دقیقا رعایت گردد تا عملیات دستگاه همودیالیز با ایمنی کامل انجام گردد:

 نصب سیستم الكتریكی:

آلمان ( باید هنگام وصل دستگاه به سیستم  DIN VDE 0100-710 مانند  (استانداردهای بین المللی و مقررات  -

   .دمحلی مولد نیرو رعایت گرد

استفاده می نماییم، کیفیت زمینه حفاظتی حائز اهمیت  CLASS Iوقتی که برای ضریب اطمینان از سیستم های    -

 در اکثرکشورها مقررات توسط مقامات بین المللی به تصویب می رسد. شود  واین موضوع در نظر گرفته می است.

در صورتی که نیاز باشد کابل برق را تعویض نماییم، فقط کابل اصلی که در فهرست قطعات یدکی فهرست شده  -

 است را باید استفاده نماییم.

برای هم پتانسیل نمودن دستگاه با زمین، طبق مقررات مجاز اتصال واز قسمت عقب دستگاه صورت می گیرد. )  -

 (5در فضای کاربردی گروه  DIN VDE 0100-710برای مثال بر طبق 

          

      

 اخطار:       

 استفاده از کابل های اضافه یا کانکتور ها و سوکت های اینتر فیس ممنوع شده است.     

 

 

 

   اخطار:                    

 اقدامات احتیاطی زیر مورد توجه قرار گیرند: هنگام استفاده از کاتترهای وریدی مرکزی          

 دستگاه دیالیز باید به یک ولتاژ منظم وصل گردد. .1

الکتریکی اضافی به بیمار وصل شوند یا در مجاورت بیمار مستقر شوند، باید اطمینان –ایل پزشکی اگر وس .5

حاصل نمود که همه جریان های نشتی این دستگاهها ) از قبیل جریان های نشتی دستگاه، جریان های 

قابل قبول عملی باشد.  CF نشتی حوضینگ، جریان های نشتی زمین، جریان های نشتی بیمار( در محدوده

 بدین معنی است که:

در این موارد نرمال می باشد.همچنین به  "سیگنال های خطا شرایط"در  A 23و  A13 ماکزیمم 

دستگاه های موقعیت یاب بیمار) مانند صندلی( نیز صدق می کند.دستگاه هایی با محدوده نشت جریان 
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های مشخص شده قابل استفاده، ولی با جریان نشتی بیش از محدوده مشخص شده ) به عنوان مثال 

electro stimulators  ).نباید استفاده شوند  

اگر همه نیازها برآورده شوند این دستگاه ها ممکن است عمل بر روی بیمار یا در محدوده قابل دسترسی از بیمار 

 سیستم یکپارچه هم پتانسیل آماده شوند.مانند دستگاه دیالیز یا 

اگر این شرایط مهیا نبودند، هیچ دستگاه پزشکی الکتریکی اضافی نباید به بیمار متصل یا در نزدیکی بیمار مستقر 

 شود.در صورت تردید در این مورد، از تکنسین های مستقر کمک بخواهید. 

 روی برق در این مورد از شرایط سیگنال خطادر تعیین طراحی اتاق، یک گروه اتاق کافی است یعنی نی .7

 می تواند خاموش گردد و درمان می تواند متوقف یا تکرار شود. 

 عالوه بر این اتاق باید یک ولتاژ هم پتانسیل را دارا باشد.برای اطالعات بیشتر به مقررات بین المللی رجوع شود.

                                                                                                                                                 

 

 خطر جریان نشتی بیش از حد مجاز بود، وجود دارد. اگر دستگاه های اضافی به دستگاه همودیالیز متصل شوند، -      

 ومغناطیسی ) مانند دستگاه های مخابرهای، تلفن هایسیستم ها یا دستگاه هایی که عمل انتشار امواج الکتر -     

 ( در مجاورت دستگاه موجب اختالل در عملکرد ماشین همودیالیز می شود.  CBسیم،  مجموعه انتقال بی سیم  بی  

 

 باطری 

 سرویس باطری:

 پس از اینکه دستگاه به دست مشتری رسید، باطری ها بایستی شارژ شوند:

 کابل برق به منبع تغذیه خارجی وصل نمایید.دستگاه را به وسیله  -

 ساعت روشن بگذارید. 13سپس ماشین را به مدت   -

 ماه یکبار تکرار گردد. 1در تمام مدتی که ماشین کار نمی کند این عمل بایستی هر 
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 تامین آب 

                               

 اخطار:                  

 باید به موارد زیر توجه داشت:  CDSیا   ROبرای استفاده از سیستم       

 استفاده گردد.   CDSیا   ROدستورالعمل سیستم       

 قطع گردد. ROو مسیر های منبع تغذیه آن در حال پاکسازی است، باید دستگاه همودیالیز از   ROوقتی که       

 متصل نباشد. CDSدستگاه دیالیز باید به   CDSدر طول پاکسازی تیوب توزیعی       

جهت اطمینان از مطلوب بودن کیفیت آب ، مقررات اجرایی را چک نمائید و در صورت لزوم چرخه پاکسازی و    ضدعفونی     

 سیستم منبع آب را اعمال نمایید. همچنین برای اتصال مسیر منبع آب دستگاه همودیالیز نیز کاربردی است.

 

ه برای دستگاه همودیالیز مناسب است، باید برای عملیات دیالیز استفاده گردد.کیفیت آب باید کامال با مقررات فقط آب ک -

 (Ph. Eur European Pharmacopoeiaمنطبق باشد) برای مثال قانون  . 

( فشار آب ورودی، فشار مایع دیالیز، دما و میزان جریان 15-1، بخش 15مقدارپارامترها منحصر بفرد است ) رجوع به فصل  -

 که برای عملکرد دستگاه همودیالیز الزم می باشد. 

ید قوانین و هنگام نصب دستگاه به منظور جلوگیری از نشتی آب و عدم وجود شکاف هوا بین ارتباطات تخلیه و فاضالب، با -

 مراجعه شود. 15جهت اطالعات بیشتر به فصل   آلمان( VDE 07534 مقررات بین المللی مد نظر قرار گیرند) مانند 

 تامین آب DIASAFE® plus 

 باید به کیفیت آب، کنسانتره و مایع دیالیز توجه نمود.  DIASAFE® plusهنگام استفاده از 

 

 اخطار:

 استفاده نمایید. ROفقط از آب 

 همواره از فراورده های آب و مایع دیالیز استاندارد اطمینان حاصل نمایید.) طبق جدول ارائه شده(

 برای کیفیت استانداردهای میکروبیولوژیک به توصیه های جدول ارائه شده توجه نمایید.
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 نكته عمومی

 تهیه شده در دیالیز مرکزی توجه داشت. هنگام استفاده از باید به خلوص میکرو بیولوژیکی مایع دیالیز

 کیفیت فرآورده هاي آب

 .است European Pharmacopoeia - 4thفهرست حداکثر محدوده مجاز مواد شیمیایی و کیفیت میکروبیولوژیکی در 

مدرن و طراحی مناسب ازسیستم های ذخیره سازی آب و تحویلدهی )برای مثال حلقه توزیع کوتاه جهت   ROسیستم های 

 انطباق با این استاندارد را قادر می سازند. جلوگیری از مناطق جریان راکد(

 کیفیت کنسانتره

آل  یانجی یک تغذیه ایدهمطرح می گرددکه کنسانتره بیکربنات نیز م bacteriostaticدر صورت وجود کنسانتره اسید 

کنسانتره های  .استفاده از استریل یا کنسانتره میکروارگانیسم های ضعیف شده توصیه می شود.برای میکروارگانیسم ها است

برای تهیه مایع دیالیز با کیفیت باالی میکروبیولوژیکی نیزکمک می نماید. استفاده از باقی مانده  (®bibag)خشک آنالین 

مخازن باز و تهیه کنسانتره بیکربنات در مرکز دیالیز توصیه نمی شود.سیستم های تحویلدهی مرکزی برای کنسانتره یا مایع 

 رت منظم تحت نظارت باشد.دیالیز باید با استانداردهای بهداشتی مرغوب منطبق و بصو

 دیالیزفیلتر کیفیت

DIASAFE® plus   باکتری ها واندوتوکسین ها را از مایع دیالیز حذف می نماید، بنابراین امکان آماده سازی مایع دیالیز

 خالص می باشد.

 رعایت گردیده است.باید تضمین شود که استانداردهای کیفیت میکروبیولوژیکی  DIASAFE® plusحتما زمان استفاده از 

 استانداردهاي توصیه شده براي کیفیت میكرو بیولوژیك

      

 مایع دیالیز فوق خالص مایع دیالیز) تصفیه نشده( کنسانتره آب تصفیه شده 

 تعداد میکروب ها

(CFU/ml) 
 111>  1111> 1111>  1 > 

 اندوتوکسین ها

(IU/ml) 
 1.25> 1>  1>   1.13> 

 

CFU :  Colony-Forming Units                 IU  :  International Units 
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 بررسی هاي عملیاتی 

 (12121321قبل از هر درمان ، کنترل های عملیاتی توصیه شده باید اجرا گردد.) مراجعه به بخش 

 اطالعات مهم 

این موارد جهت حمایت  مدارات، توضیحات، فهرست قطعات یدکی و دیگر اسناد توسط شرکت سازنده موجود است.

 از پرسنل آموزش دیده و سرویس کاران تهیه شده است.

 در صورت درخواست مدارك زیر نیز موجود می باشد:

 دستورالعمل تست پاکسازی یا ضدعفونی موجود است.              -

مجدد جریان خون اگر ست های تصفیه، فیلترهای دیالیز، سوزن های فیستوال و کاتترها استفاده  می شوند، چرخش  -

 در مدار خارج از بدن در درمان تک سوزنه توصیه می شود.

 

 نکته:     

شرایط  این دستگاه همان گونه که در مستندات دستگاه مشخص شده است، مورد استفاده قرار گیرد. فقط تحت این

 تولید کننده خود را مسئول ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد دستگاه می داند.

 

                                                                                                                                                                                                          

 اتصال دستگاه دیالیز    2.1.1

راه اندازی اولیه دستگاه دیالیز حتما باید توسط سرویس کار فنی شرکت فرزنیوس یا یک شخص مجاز از طرف 

 شرکت  باشد.

قبل از  ساعت 5پس از جابجایی دستگاه همودیالیز از مکان خنک به مکان گرمتر جهت تنظیم تبادل دمایی حتما 

 متوقف بماند. روشن نمودن

 SETUPتنظیمات آن ها در صورت لزوم انجام گیرد. همجنین تنظیمات  سوئیچ ها و DIP قبل از راه اندازی اولیه

ثبت  سوئیچ فعال نیز تنظیم شود و سپس در دفتر DIP)به راهنمای خدمات مراجعه شود(.  باید چک گردد.

 وارد شود. تجهیزات پزشکی
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 اخطار: پس از اتصال منبع آب به مقررات بهداشتی زیر توجه گردد:

 ( استفاده نمایید. Medicalفقط از الین ها با پکیج های مرغوب) -

 پکیج تا زمان نصب الین باز نشود. -

 از دست زدن به لوله ها وآداپتور ها در صورت امکان تا پایان عملیات اجتناب نمایید -

                                                                                                                                                                                                     

 

 منبع آب را وصل نمایید. 

 اینچ و بست لوله می باشد. 1/7، پیچ mm 11*13 لوازم جانبی  شامل تیوب فابریک )قرمز( با ابعاد 

 متر تجاوز کند. 7طول لوله نباید از 

 تخلیه آب متصل شود.

 لوازم جانبی  شامل تیوب فابریک) مشکی( می باشد.

 متر تجاوز کند. 7طول لوله نباید از 

 ه سانتی متر از سطح زمین باشد. -133لوله تخلیه باید از 

 سانتی متر از طرفین فاصله داشته باشد. 5حداقل هر دستگاه دیالیز باید 

 دستگاه را به برق بزنید.

 (،آن را متصل نمایید و از تیوب های ضمیمه شده استفاده شود.CDSبرای عملیات سیستم تحویلدهی مرکزی)

 

          

   رجوع  15-1محاسبه گردد) به بخش  اخطار: اگر دستگاه دیالیز برای اولین بار نصب می گردد،اطالعات فنی نیز باید          

 شود.(                 
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 شیر مربوط به منبع آب را باز نمایید.

 کلید اصلی برق را بزنید.

 

 

 

           را فشار دهید. on/offکلید  

 روشن است.  on/off نشانگر

 

 

 

 

 

 پیغام روبرو ظاهر می شود.

 نشانگرپاکسازی چشمک زن است.

متصل  shunt interlockدیالیز را به   فیلتر ارتباطیمسیرهای 

 درب آن را ببندید.   نمایید و

 لوله مکش محلول کنسانتره )قرمز رنگ( را در جای خود قرار دهید.

 لوله مکش محلول بیکربنات ) آبی رنگ( را در جای خود قرار دهید.

 

نکته: از مشکالت در طول شستشوی اجباری جلوگیری نمایید )مانندحذف ضدیخ( بنابراین سوئیچ خدمات باید      

 ( تنظیم نمایید.down) off ( تنظیم شود و در شستشوی اجباری کامال سوئیچ را بر روی up) on روی 
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  کلید پاکسازی را فشار دهید.

 نشانگر پاکسازی چشمک زن است.

 

 

 

  

 منوی پاکسازی

 از کلیدهای جهت دار برای انتخاب برنامه پاکسازی مورد نظر

 استفاده نمایید.

 را فشار دهید.CONF  کلید 

 نشانگر پاکسازی روشن است.

 

 

 برنامه پاکسازی انتخاب شده نمایش داده می شود.

 برای مثال شستشوی اجباری

 

 

 

 

 تمه می یابد.در پایان برنامه شستشو، برنامه بصورت خودکار خا

 نشانگر پاکسازی خاموش می شود.
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  فنی را انجام دهد. ایمنی ( بررسی هایTSCاستفاده نشود، کاربر هم اکنون می تواند از )  DIASAFE® plus  اگر

 

 مایع دیالیز خالص تعبیه / پر نمودن    2.1.2

 

 

 مقررات بهداشتی زیر توجه نمایید:                                             پیرو تعبیه مایع دیالیز فوق خالص به  اخطار:           

 فقط از فیلتر هایی با مرغوبیت باال استفاده نمایید. -

 فقط بسته بندی فیلتر را باز نموده و برای ایمنی بیشتر دقیقا قبل از استفاده از آن راه اندازی شود. -

 نمایید.از لمس نمودن کانکتورهای آن اجتناب  -

 

 

 (number batchاطالعات و باید تنظیمات دستگاه پزشکی)از قبیل  DIASAFE® plusنکته : پس از نصب 

در دفتر  سوئیچ ها قبل از راه اندازی اولیه دستگاه تنظیم گردند. تنظیمات DIPبررسی ودر صورت لزوم  وارد شوند،

 ثبت تجهیزات پزشکی وارد شود.

 

 شرایط اصلی 

 ساز نوری روشن باشد.سنسور آشکار  -

 باشند.    shunt interlockکانکتورهای  مایع دیالیز )آبی وقرمز( در -

 .بسته شود shunt interlockدرب  -

   قراردهید و محکم نمایید. (Rinse Chamber لوله مکش محلول کنسانتره در جای خود ) -
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 مراحل اپراتوري

 

 کلید پاکسازی را فشار دهید.

 

 

 

 

 

 پاکسازیمنوی 

 از کلید های جهت دار برای انتخاب برنامه تعویض 

 فیلتر استفاده نمایید.

 

 

 

 

 را فشار دهید.CONFکلید  

 

 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.
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 ضامن قفل را باز نمایید. .1

 اسالید حفاظتی درب را باال بکشید و خارج نمایید. .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسالید فیلتر جدید را از باال به داخل شیار وارد نمایید. .1

 . ضامن قفل را ببندید.5
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 را فشار دهید.CONFکلید 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 پیغام روبرو ظاهر می شود.

 

 

 

 منوی پاکسازی

 ضدعفونی در دستورالعمل های عملیاتی مشخص شده است.

 

 

 

 

 

        

                                                                                                           اخطار: ضدعفونی حتما قبل از شروع درمان دیالیز صورت گیرد.                                                                                  

 رجوع شود( 11گردد.)به فصل بررسی ایمنی فنی اجرا   
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 فصل دهم

   نقل وانتقال دستگاه / نگهداري دستگاه
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 نقل وانتقال دستگاه / نگهداري دستگاه 11

 حمل ونقل 11.1

 

 داخل ساختمان   11.1.1

 اهرم ترمز را بلند کنید.

ماشین همودیالیز را می توان کج کرد،چرخاند یا به هر جهتی هل 

 داد.

 

 

برآمدگی های کوچک مانند درب ورودی آسانسور دستگاه دیالیز را آهسته از روی برآمدگی هنگام عبور از 

 بلغزانید تا از سقوط یا آسیب دیدگی دستگاه جلوگیری شود.

 هنگام عبور از پله ها :حداقل دو نفر برای این کار مورد نیاز است.

 آن را انتقال دهید. ابتدا ترمز را قفل کنید،سپس ماشین را کج نموده و بلند کنید سپس

 

 خارج از ساختمان  11.1.2

هرگز ماشین همودیالیز را بر روی سطوح ناصاف هل ندهید )مانند پیاده رو های سنگی یا موزائیک های 

 ناصاف(.همیشه آن را بلند کنید.

پوشش  هنگام انتقال ماشین همودیالیز به داخل وسیله نقلیه، آن را عمودی یا افقی قرار دهید و آن را با

 مناسب از ضربات احتمالی محافظت نمائید.

هنگام انتقال ماشین همودیالیز به خارج از بخش یا ساختمان برای مدتی طوالنی ، دمای مناسب جهت 

 نگهداری باید در نظر گرفته شود.در صورتی که الزم باشد ماشین را با ضد یخ پر کنید.
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 نگهداري  11.2

ر عمودی در یک اتاق دارای تهویه مناسب و حداقل تغییر دمایی نگهداری دستگاه همودیالیز را بایستی بطو

 نمود.

 محدوده دمایی:

 c°60+تا  c°5+بدون ضد یخ:  -

  c°60-    تا      c°20- با ضد یخ:  -

 

 اگر الزم باشد که ماشین همراه با ضد یخ نگهداری شود. ضد یخ باید از مواد زیرتشکیل شده باشد:

 Teta-Plus 522%% گلیسیرین ،  13232% آب ، 13232

 یا

 ClearSurf™ 3252%% گلیسرین ،133332% آب ،133332

 

 سرویس باتري هاي داخلی :

 پس از تحویل دستگاه، باتری ها بایستی به ترتیب زیر شارژ گردند:

 ماشین را به وسیله کابل برق به شبکه متصل نمائید. -

 روشن بگذارید.ساعت  13ماشین را به مدت  -

 در تمام مدتی که از دستگاه استفاده نمی شود این کار بایستی هر شش ماه یکبار تکرار شود. -
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 فصل یازدهم

 نظارت فنی
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 نظارت فنی ایمنی / تعمیر ونگهداري 11

 اطالعات مهم 11.1

 ماه یکبار باید صورت بگیرد. 51هر  دستگاه کنترل فنی ایمنی

 فنی دستگاه  به مشتریان بایستی طبق مقررات شرکت فرزنیوس و توسط فرد مجاز صورت گیرد. خدمات

سرویس و نگهداری دستگاه باید توسط افراد آموزش دیده و مجرب انجام گردد تا بتواند ایراد دستگاه را 

تگاه ثبت شناسایی و اصالح نموده و گزارش صحیحی از اطالعات سرویس ارائه دهند و در شناسنامه دس

 نمایند.
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 فصل دوازدهم

مشخصات دستگاه                                  
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 مشخصات دستگاه دیالیز       12

 

 ابعاد، وزن، جنس بدنه    1521

 ابعاد:

     cm173 حدود                               ارتفاع:        

 cm 13 حدود                                  : پهنا         

 cm 13 حدود                                  عمق:        

 cm 17*13 2حدود        سطحی که اشغال می نماید:        

 ها( optionبدون   (kg 31                                       وزن :        

 

 

 ایمنی الكتریكی     12.2 

 ( EN 60601-1و IEC 601-1 ایمنی الکتریکی ) طبقه بندی شده بر اساس   

 1ایمنی کالس        نوع محافظت در برابر شوك الکتریکی:

  B نوع     درجه محافظت در برابر شوك الکتریکی:

 drip-proof             محافظت در برابر ریختن مایعات :

  TSCمطابق با                                       جریان نشتی:
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 پیوست  152521
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 منبع الكتریكی   12.3

 

  

 

 

 

 

 

 منبع تغذیه )داخلی(
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 باطري

 اسیدی  -از نوع سرب

                V, 3 Ah 18مشخصات: 

 

 نوع برچسب )شناسایی دستگاه(    12.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کد تجهیزات 1

 شناسایی دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی 5

 Bدرجه محافظت در برابر شوك الکتریکی نوع  7

  CEعالمت استاندارد اروپایی  1

 اطالعات کارخانه سازنده )سال( 2

 (Drip-proofمقاوم در برابر نشتی ) 1

 برق مورد نیاز 3

 شماره سریال 3

  دستگاه نوع 3
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 فیوزها  12.5

 باطری    

 1 x T 3.15 A ;   /  واحد منبع تغذیه، فیوز در محفظه عقب دستگاهSI5 

 

 شرایط الزم براي عملكرد دستگاه   12.2

 bar1 تا  bar122 فشار آب ورودی :    

   73℃و حداکثر  2℃دمای آب ورودی :     حداقل 

 32 ℃تا  32℃برای شستشوی گرم بصورت مجزا:                           

  bar 122لیتر در دقیقه با فشار ورودی  127میزان آب ورودی:      

 سانتی متر 5طرفین سانتی متر باالتر از سطح زمین قرار گیرد، هر دستگاه دیالیز باید با  133تا  3خروجی آب )تخلیه(:  

 .در مسیر لوله فاضالب قرار گیردفاصله داشته باشد و همچنین باید                           

 میلی بار،  133تا  3حداکثر         تامین محلول) کنسانتره(:

 میلی بار( 233تا  3متر) در سیستم انتقال مرکزی: 1ارتفاع ساکشن: حداکثر                                          

 (  53℃وات ) در دمای محیط   133در هنگام دیالیز حداکثر                   انتقال حرارت:    

  72 ℃تا   12  ℃محدوده دمایی عملکرد دستگاه :  

  hPa 1313تا  hPa 333                  فشار اتمسفری: 

  kg 2حداکثر                     وزن پایه سرم: 

 :وقفه موقت

 از قبلاز خاموش نمودن موقت دستگاه و برنامه ضدعفونی  قبل  (PMG2)با حرارت شستشوتوصیه می شود برنامه 

 .گیرداستفاده انجام 
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 شرایط نگهداري    12.2

 نگهداری و حمل ونقل

 در هر دو حالت ماشین بایستی با مخلوط ضدیخ پر شودکه دارای مقادیری از ماده ضدعفونی کننده است.

 ترکیبات ضدیخ: 

 %13232  آب                          

 %13232   گلسیرین                  

                 Teta-Plus  522%                 

 یا

 %132332آب                              

 %132332گلسیرین                       

             ClearSurf™    3252% 

 

 دمای نگهداری: 

 + )با ضد یخ(13 ℃تا    – 53 ℃                       

 +   ) بدون ضد یخ(13 ℃+  تا 2  ℃                      

 

 سرویس باطری های داخلی:

 پس از اینکه دستگاه به دست مشتری رسید، باطری ها بایستی به ترتیب زیر شارژ شوند:

 دستگاه را توسط کابل برق به شبکه برق متصل نمایید. -

 ساعت روشن بگذارید. 13دستگاه را به مدت  -

 ماه یکبار تکرار گردد. 1در تمام مدتی که دستگاه غیر فعال است، این عمل بایستی هر  -
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  optionاتصاالت خارجی بصورت      12.2

 

 

 ISOیا   IECتجهیزات باید کامال با استانداردهای : احتیاط                        

 طبق اطالعات تجهیزات( IEC 60950یا  EN 60950 (DIN))برای مثال                                   

   باشند. مطابقت داشته                       

  .نظام پزشکی باشد مقرراتپزشکی بایستی طبق وسیله  هر اضافه شدن                                  

 خدمات فنی مشورت نمایید. نظام پزشکی با نمایندهسوال در مورد الزامات  صورت در                     

 

 

Network                      .رابط شبکه  بصورت انتخابی می باشد 

  Input / output               حداکثر (.برای اتصال تجهیزات خارجی یدکی کاربرد دارد W51 / V 51) 

Alarm in                      ).با اتصاالت خارجی توسط یک کلید پوش باتون کاربرد دارد.) در حالت عادی باز است 

(Alarm input)              اندازی یک آالرم استفاده شود. این باتون می تواند برای راه 

Alarm out                    .حداکثر  آالرم خروجی بدون پتانسیل (اتصال قابل تغییر  W51 /V 51) 

(Alarm output)            ( آشکار ساز آالرم خارجیNurse call .) 2 نقطه از طریق دیود تست حفاظتی 

 که از هر دو طرف به زمین متصل شده است.                                      

Diagnosis                      کامپیوتر کاربرد داردبرای ارتباط با. 

 

 شرایط مهم          12.2

 دقیقه قابل تنظیم می باشد. 5تا  1از   SETUP در منوی            متوقف نمودن صدای زنگ

 دقیقه می باشد.1تنظیم کارخانه                                                  

 هر آالرم جدید بصورت بی صدا می باشد.                                                  

 دقیقه 5تشخیص نشت خون                 زمان 



 (265)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 متوقف می کنند: Start/Resetتوقف آالرم                         کلیدهای 

 ثانیه متوقف می شود. 3آالرم فشاروریدی و شریانی پس از حدود  -

 ه متوقف می شود.ثانی 3آالرم نشت خون پس از حدود  -

 دارد.( uf دقیقه قطع می گردد.) زمان بستگی به 5پس از  TMPآالرم  -

 مسئولیت سالمت بیمار بر عهده اپراتور دستگاه می باشد. دستگاه متوقف گردد، safetyزمانی که سیستم   

 

 برنامه هاي عملیاتی        12.11

T1 test   .تست اتوماتیک برای بررسی سیستم های حفاظتی، باید قبل از هر عمل همودیالیز انجام گردد 

 این تست درموارد زیر اجباری می باشد:     

 پس از هر بار استفاده از منبع تغذیه خارجی )منظور قطع برق نیست(    -

 پس از هر بار برنامه شستشو     -

  

 

Preparation توسط آشکار ساز               آماده سازی O.D،که در زیر محفظه حبابگیر وریدی قرار دارد 

 O.D خون توسط تشخیص پس ازاین عملیات بالفاصله  مشخص می گردد.                                             

 پایان می پذیرد.                                             

 این عملیات بصورت اتوماتیک با فشردن یک کلید صورت می گیرد وبالفاصله پس از                         Primeعملیات 

 2تا  1محفظه حبابگیر وریدی خاتمه می یابد. مدت زمان انجام این عملیات  پرشدن                                             

  دقیقه 

 تنظیم شده است.(                 SETUP)زمان در منوی  می باشد                                              

 دیالیز بصورت استاتی یا بیکربناتی    دیالیز                                    

 ISO-UF لیز /اولترافیلتراسیون بدون مایع دیا               دیالیز خشک                

 در صورتی که در دیالیز دو سوزنی مشکلی در یکی از مسیرهای ورودی بوجود آمد       Click-Clack دیالیز تک سوزنی
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 می توان ازاین روش استفاده نمود.                                                

 روشی از دیالیز که با دو پمپ خون انجام می گیرد.          (option)دیالیز تک سوزنی 

 

 برنامه هاي شستشو

 شستشو و ضد عفونی شیمیایی:  

 ml/min 133جریان  ،73 ℃تنظیم شده است، دما در حدود  SETUPزمان در منوی 

 

 شستشو با حرارت/ ضدعفونی با حرارت/ شستشوی یکپارچه حرارتی:

 . وقتی که دما به حداکثرml/min 123، جریان  31℃تنظیم شده است، دما در حدود  SETUPزمان در منوی 

 مقدار خود رسید، خاتمه می یابد. 

 

 موارد زیر در تمام برنامه های شستشو صورت می گیرد:

 پمپ خون متوقف می شود، گیره خون وریدی بسته می گردد. -

 شود.برنامه در حال اجرا توسط آالرم جریان متوقف می  -

 ضد عفونی شیمیایی، شستشوی اجباری انجام می شود.پس از برنامه   -

 

 گردش محلول مایع دیالیز و سیستم هاي حفاظتی    12.11

 

 در ورود خون در دقیقه به محلول دیالیز 322آستانه تحمل کمتر و یا برابر                (BLDآشکارساز نشت خون )         

 (ml/min 333تا  ml/min733می باشد.) حداکثر شدت جریان 3252هماتوکریت                                                       

با متوقف نمودن جریان مایع دیالیز، پاسخ به نشت خون به تعویق می 

 افتد.تاخیر 
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 آشکارساز فیلتر و در جواب به حجم جریان در قسمت های هیدرولیک بین

 نشت

 میلی لیتر حجم کل جریان( و به اندازه پاره شدگی ممبران،113خون)

 در فیلتر دیالیز بستگی دارد. همچنین آالرم نشت خون به میزان تنظیم                                                            

 راسیون وابسته است.               اولترافیلت                                                        

   

 میلی متر جیوه 253تا  -13فشار تراغشایی                                  محدوده نمایش:      

 میلی متر جیوه  53تفکیک پذیری:                                                          

 در آشکار ساز هواروشن تشخیص داده شود: پهنای پنجره آالرم: پهن. O.Dاگر                                                         

                                                         LED در حالت حداکثر و حداقل 

 تشخیص داده شود: پهنای پنجره آالرم: تاریک در آشکار ساز هوا O.Dاگر                                                   

 دارد. UFبستگی به ضریب                                                        

 به سمت محدوده مربوط به تغییرویسکوزیته خون  TMPدر طول دیالیز، 

 منحرف خواهد شد. 

                                                     SN click-clack  میلی متر جیوه   ±13: محدوده تا 

 .     با محدوده قابل تنظیم وجود دارد TMPدستگاه اندازه گیری                                                       

                                                      TMP = Pbo – Pdo + Offset 

                                                      TMPفشار تراغشایی : 

                                                      Pboفشار خون در قسمت خارجی فیلتر : 

                                                      Pdo خارجی فیلتر: فشار محلول دیالیز در قسمت 

                                                      Offsetتغییرات فشار وابسته به جریان : 

 

   I/h 1تا حداکثر سرعت تفکیک پذیری:  I/h32331  : قابل انتخاب  UFاولترافیلتراسیون                                سرعت  
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 ±% 1دقت:                                                      

 ( قابل تنظیم است.    1یا  7،5،1) I/hحداکثر سرعت داخلی تا                                                  

 ultrafiltration = 0  غشاء فیلتر،حالت ایمن: متعادل سازی فشار از طریق                                                   

 

 بسته    V24bو  V24 شیرهای ، Cyclic pressure holding         عملیات بای پس  

test                                                                                                                                                                                  

                                                                                               

 بستگی به حجم کل مایع دیالیز دارد. ±%  1دقت       باالنسینگ                               

                                   

 

  F = FUF + FBil                    :حداکثر خطای باالنس 

 

F    =  خطای باالنس کردن                                    حداکثر 

 

 FUF  =          خطای اولترافیلتراسیون                                                         

 

FBil =خطای باالنس کردن                                                 

         

 ±%  ml/h 13  ±  = 1ساعت:   1میلی لیتر در  1333مثال: خطای اولترافیلتراسیون برای 

 

 ml/min  233   :ml/h 73 ±  = 1%با جریان محلول دیالیز   لیتر جریان محلول در یک ساعت،73خطای باالنس کردن: برای 

± 

 

 حداکثر خطای باالنس کردن:                                                                                          

                               ml/h 13  ±  =    (ml/h 73 ± (  +  ) ml/h13 ±  )=  F = FUF + FBil                                                                                  

 

Degassing                             میلی لیتر هوا به  11حجم گاز باقی مانده در محلول دیالیز ورودی به فیلتر دیالیز حدود

 ازای

 (3℃و  hpa  1333یک لیتر از آب است )در                                            

به ازای  ml 51، میزان هوا حدود  55 ℃کار می کند آب    ROبا  دستگاه هنگامی که                                      

 یک 

 (3℃و  hpa  1333لیتر از آب است. )در                                            

                           طرز عمل: فشار منفی                                      
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    ms/cm 1223تا   ms/cm 1523غلظت مایع دیالیز                رنج نمایش:   

   ms/cm  321نداکتیویتی(                   تفکیک پذیری:  )کا  

      ms/cm321دقت :                                          

 پهنای پنجره آالرم:                                          

 تاریک یا روشن و حالتی که کانکتورهای محلول دیالیز به فیلتر دیالیز O.Dبا   -                                           

 قادیر واقعی(   حدود م ±% 2 >) ms/cm 323وصل باشند:                                           

 interlockتاریک و کانکتورهای محلول دیالیز در داخل  O.Dبا   -                                         

                                            

                                             LEDدر حالت حداکثر و حداقل                                       

                                ms/cm  1223تا  ms/cm 1523موقعیت پنجره آالرم:                                            

 استات:   -

 می باشد.1 + 71تنظیم استاندارد آن

 قابل تنظیم است.( SETUP)نسبت سایر اختالط ها در منوی

،که به غلظت بکار رفته بستگی  mmol/l 123تا mmol/l 152محدوده قابل تنظیم:  

 دارد.

 دقیقه به غلظت مورد نظر می رسد. 13حجم سیستم اختالط نسبی است،پس از حداکثر 

 بیکربنات: -

 ± mmol/l 3، محدوده قابل تنظیم  1+5321تنظیم استاندارد 

- bibag®   : 

 آماده می گردد.  ®bibagمحلول بیکربنات از طریق   

   72℃تا   12محدوده دمایی: 

 دما                                

 دمای محلول دیالیز،دمای شستشو و دمای ضدعفونی کننده شیمیایی: -

      73  ℃تا   72 ℃محدوده قابل تنظیم در دیالیز:                                             

 73  ℃دما در برنامه های شستشو:                                            

 322 ℃تفکیک پذیری:                                           

 ± 322 ℃دقت اندازه گیری:                                           

 محدوده پنجره آالرم:                                         

  13℃و   77 ℃در دیالیز:                                          

  11 ℃و   77℃در برنامه های پاکسازی:                                         

 تقل از تنظیمات و توسط محدوده ها تعیین می شود.تجهیزات دما مس                                        

 دقیقه 13در طول هر تست عملیاتی، ایمنی بررسی می شود.محاسبه دما پس از گذشت                                        
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 بدست می آید.                                        

                       

 دمای شستشوی گرم: -

   33 ℃تا   35  ℃ه نمایش )قابل نمایش بر روی صفحه نمایشگر( :  محدود

 31 ℃دمای محاسبه شده:   

 1 ℃تفکیک پذیری:   

 انجام می پذیرد. 33 ℃در طول برنامه شستشوی گرم، به محض رسیدن دما به 

 خاموش می شود.  33 ℃در صورت وقوع خطا هیتر در دمای 

  

 

 جریان

 

 جریان محلول دیالیز: -

  ml/min   333 ,233  ,733 :مقادیر محاسبه شده

 ml/min  133±دقت:  

 ±% 13جریان: 

 اندازه گیری به کمک پالس های زمانی روی صفحه نمایش

 جریان هنگام شستشو و ضدعفونی شیمیایی: -

  ml/min  133مقدار محاسبه شده:      

 جریان هنگام شستشوی گرم: -

 ml/min  123مقدار محاسبه شده:     

 هنگام آالرم جریان: -

 % است.53جریان محلول دیالیز بیشتر از 

 

 : آب کمبودهنگام در  -

ادامه OD، هیتر خاموش میشود و این روند تا تشخیص خون درwater alarmزمان 

 دارد.

 

 

 DIASAFE® plus  بار استفاده از 11هفته یا پس از 15طول عمر فیلتر :                 حداکثر 

 برنامه های چربی زدایی می باشد.                                                

 طول عمر فیلتر توسط دستگاه دیالیز وهشدار) جهت تعویض فیلتر(                                             

 در صفحه نمایش مشخص می گردد.                                             

 



 (271)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 : OCMعملیات 

  OCM :     12 bit with 2 channels ارزیابی کانداکتیویتی    _  

     ms/cm   1223 -   1523محدوده اندازه گیری :                

      ms/cm     3232اندازه گیری :          دقت         

 OCM :        12 bit with 2 channelsارزیابی دمای         -

  7722  - 11 ℃       : محدوده اندازه گیری  

 325  ℃اندازه گیری:          دقت         

                  

  

 بعد از فیلتر برای اندازه گیری کانداکتیویتی ، سنسورکانداکتیویتی قبل و :احتیاط                         

 .قرار گرفته است ،  kt/v برای محاسبه پارامترهای  پاکسازی                           

                           

 

 محدوده شریانی:       12.12

 

  +mmHg 533 تا  -733فشار شریانی:           محدوده نمایش:

  mmHg 53 : تفکیک پذیری                            

    mmHg  13 دقت:                            

 + mmHg533 تا  -733  پهنای پنجره آالرم: روشن حس گردد: LDدر ODاگر                 

+ قابل تنظیم در تمام محدوده  mmHg 153 تاریک حس گردد: پهنای پنجره آالرم:  LDدر ODاگر                        

 نمایش.

 هم تاریک و روشن حس می شود. LDدرchick-clack SN:  ODبا دیالیز تک سوزنی ودیالیز                          

 میلی متر جیوه قابل تنظیم است. -733از3شده و حد پایین  ثابت +mmHg 533حد باالیی در                        
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 پمپ خون شریانی:                 

 ml/min 133  تا12 سرعت تحویل دهی:                       

 (mm3)با لوله به قطر  ml/min 2  تفکیک پذیری:                     

 ±% 13دقت:                      

 mm13تا 5 تنظیم قطر لوله:                    

  mm 325 تفکیک پذیری)قطر لوله(:                    

 ثانیه( 73)تنظیم کارخانه  ثانیه 12،73آالرم توقف پمپ خون:                    

 .خون بطور الکتریکی انجام می شود پمپچرخش . است 523ک ها تا حدود تفشار فنر غل                   

    

 (ml 73)تنظیم کارخانه ای  ml 23تا 13حجم استروك:                    

 ml2 تفکیک پذیری:                    

 اطالعات فنی همانند پمپ خون می باشد. شرح                    

 فشار معکوس  SN: دفشار ترانسدیوسر برای کارکر                  

 ml/h13 تا  321مقدار تحویل دهی:       پمپ هپارین:      

 ml/h321 تفکیک پذیری:                              

ساعت به باال با فشار  5اندازه گیری زمان از ml/h 13و 1مقدار تحویل دهی از  ±%2دقت:                              

  1/5برگشتی

 باشد. ±% 2تلرانس نمایش داده شده ممکن است بیشتر از   < ml/h1  ز مقدار تحویل دهی  کمترا                             

 ساعت 5تا  3از  :زمان توقف                              

  ml 2تا  bolus :321مقدار                             

 ml321 :تفکیک پذیری                            

 1محتویات سرنگ* :  bolusحداکثر داروی موجود در                            
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 محدوده وریدی:

 اندازه گیری فشار وریدی:  -

  + mmHg253 تا  -13 محدوده نمایش:                                   

 mmHg53  تفکیک پذیری:                                  

 mmHg 13 دقت:                                  

 + mmHg 253تا -13 روشن حس گردد:پهنای پنجره آالرم: LDدر ODاگر                                  

  mmHg 533تا   13تاریک حس گردد: پهنای پنجره آالرم:  LDدرOD اگر                                  

 است ، اگر گزینه  میلی متر جیوه 253تا  13تنظیمات در صفحه نمایش از                                  

                                   "Ven. Window position ON " در منویSETUP   .فعال شده باشد 

 : click-clackدیالیز تک سوزنی ودیالیز                                    

  mm/Hg 113تا 33پهنای پنجره آالرم:                                   

  mm/Hg 113 تا53: قابل تنظیم  محدوده                                

 فشار برگشتی وریدی نظارت گردد.                               

 آشکارساز هوا  -

 ،اوجود حباب های هو آغاز واکنش)آستانه پاسخ دهی(:کاهش در میزان محلول،                               

 ml/min133 تا  3اختالط خون و هوا در جریان کامل خون از                                 

 جریان ، تشخیص داده شود. ml/min 133از هوا با   ml 2آالرم زمانی فعال می شود که                                

 است.    μm 13نشانه وجود هواة میکرو حباب هایی با قطر کمتر از                               

 روش: انتقال اولتراسونیک                             

 

 :آالرم صوتی 

 مقدار انتخابی برای آالرم های صوتی:             

 است. ≥ dBA 12ولوم تنظیمات در پشت مانیتور می باشد که حداقل تنظیمات             



 (274)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(
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 فصل سیزدهم

تعاریف
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 تعاریف          13

 شرایطتعاریف و      1721

 عبارات استفاده شده در این کاتالوگ به شرح ذیل تعریف می گردند: 

  

 فشار شریانی                          فشار در مسیر گردش بیرونی، بین ورودی شریانی وپمپ خون است.

 وسیله ای که به مسیر عبور خون متصل شده تا گازهایی را که درخون           محفظه حبابگیر وریدی  

 محلول نیستند را جدا نماید.                                          

 آب مناسب برای همودیالیز) برای مثال آب تصفیه شده  توسط اسمز معکوس(   ب تصفیه شده                    آ

 ند:گروهی از آالرم ها که موجب توقف سیستم خون می گرد      آالرم خون                       

 فشار شریانی -

 فشار برگشتی وریدی -

  TMPفشار  -

 نشت خون -

 هوا  -

 آالرم توقف پمپ خون -

 سیستم های خونی                     سیستم هایی که عملکرد گردش بیرونی خون را حفظ و کنترل می نمایند.

Bypass                                    فیلتر دیالیز گذشته است. راهی فرعی برای هدایت محلول دیالیزی که از 

Dialyzer blood connection     اتصاالت خون وریدی یا شریانی در فیلتر 

Dialysate                               مایع کاربردی در طول دیالیز 

Dialysate pressure               د.فشار موجود در قسمت تعیین شده سیستم که محلول دیالیز را عبور می ده 

 مثال در خروجی فیلتر دیالیز                                                

 

 Luer-lock کانکتور اندازه گیری فشار         برای اندازه گیری فشار مثل 
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 خط اندازه گیری فشار                خط ارتباطی از مسیر لوله های خون به تجهیزات اندازه گیری فشار

                     (Compliance chamber) محفظه انبساط  

 وسیله ای برای تعیین تغییرات در فشار و حجم با استفاده از روش تک سوزنی                                                   

 مسیر گردش بیرونی خون           قسمتی از گردش خون که خارج از بدن انجام می گیرد.

Conductivity                     مقاومت ویژه الکتریکی مثال برای محلول دیالیز 

Pump head                       .این پمپ شامل روتور و استاتور می باشد 

Pump rotor                        .قسمت متحرك بر روی هد پمپ قرار دارد 

Pump segment                 .لوله ای که بر روی هد پمپ نصب می شود 

 وسیله ای برای ثابت نگهداشتن لوله در پمپ خون      Pump segmentنگهدارنده 

Pump stator                        برای پشتیبانی از قرقره های فشار درPump rotor          

         Sequential therapy   دیفیوژن و اولترافیلتراسیون می باشد همودیالیز شامل دو قسمتعملکرد. 

 (ISO-UF  ) 

Single-Needle                    .روشی که در آن لوله متصل به عروق فقط از طریق یک پانچر ثابت می شود 

 تفاوت بین فشار فعال در غشاء فیلتر دیالیز) فشار خون و فشار در محلول دیالیز(                            TMPفشار  

 فشار در مسیر بیرونی خون قبل از کنوال، برای مثال در محفظه حبابگیر وریدی   شار برگشتی وریدی               ف

 ستم های خون نمی شوند، کانداکتیویتی گروهی از آالرم ها که موجب توقف سی     آالرم آب                           

                                                 (bypass operation)  دما،(bypass operation) جریان ، 
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 اختصارات     13.2

     

AC                جریان متناوب 

AD                آشکار ساز هوا 

BC              محفظه متعادل کننده 

BIC             بیکربنات 

BP              پمپ خون 

CD             کانداکتیویتی 

CDS          دستگاه تحویلدهی مرکزی 

DC            جریان مستقیم 

Fig.           دیاگرام 

HD           همودیالیز 

HDF         همودیافیلتراسیون 

LED         نشانگر 

OCM      نظارت بر پاکسازی آنالین   

OD         آشکار ساز نوری 

SI            Shunt interlock 

SN          Single-Needle 

SV          شیر برقی 

TMP       فشار ممبرن 

UF         اولترافیلتراسیون 
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 اختصارات      13.3

                       

 تذکر –توجه  -هشدار                          

               

 به دفترچه راهنما مراجعه گردد.                           

 

YYYY                     کارخانه سازنده و سال تولید 

 شماره سریال                       

 برابر ریختن مایعاتحفاظت شده در                               

 Bحفاظت در برابر شوك الکتریکی از نوع                                  

 جریان متناوب                             

 

 اتصال به زمین                            

                            

 ارت -زمین                              

                                          

 پتانسیل اتصال به زمین                         

I/O                    خاموش –روشن 

 شروع یک رویه  ویژه                          

                              

 ولتاژ الکتریکی خطرناك                          

 

 برق را قبل از باز نمودن قطع نمایید                        



 (281)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 تابش گرما                          

 دوبار استفاده نشود                          

 

 تنهایی استفاده نگرددبه                           

 

 مجموعه کدها                      

 

 تاریخ کارخانه سازنده                      

                        

 مقدار                       

         

 شناسایی الکترونیک و وسایل الکترونیکی                       

 

 ترانسمیتر                     

                                     

 احتمال سوختگی                       

                   

 سنجش دمای سطح                      
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 فصل چهاردهم

Options
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 Option          ها 

 دیالیز تك سوزنی        12.1

 

              پیشگیری از آلودگی اخطار:                             

 جهت جلوگیری از آلودگی فقط از الین های خون با فیلترهای هیدروفوبیک متصل                            

 به الین های فشار استفاده شود.اگر فیلترهیدروفوبیک مرطوب شود الین های خون                           

 باید تعویض گردند.                           

          آلوده باشد،همه قسمت های مرتبط باید جایگزین یا ضدعفونی شوند. اگر واحد سنجش فشار                     

    

 

 آماده سازي      12.1.1

 (1212121آماده سازی و تنظیمات میزان تحویلدهی ) مراجعه به بخش 

  

 

 چمبرهای مورد قبول را داخل نگهدارنده پایین .1

 پمپ های خون قرار دهید. 

 را متصل نمایید. S-Nترانسدیوسر فشار  .5

 

 

 

 

            

 تک سوزنه را نصب ننمایید.  segment: پمپ نكته                       
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   S-Nتنظیمات حجم هنگام استفاده از پمپ خون           12.1.1.1

 

 

 را همزمان درصفحه کلید Start/Stopو   کلید 

 فشار دهید.     S-Nپمپ   

 لیتر نمایش داده می شود.حجم بر حسب میلی 

 

 

 برای انتخاب مطلوب حجم استفاده نمایید. یا از کلید

 میلی متر 23الی  13میلی لیتر می توان تا  2میزان انتخابی: از 

 افزایش دهید. 

 

   S-Nدرصفحه کلید پمپ خون روي  Start/Stopکلید   

 فشار دهید.     

 نمایش داده خواهد شد.ثانیه  5میزان تحویلدهی پس از حدود 

 

 

 اتصال به بیمار     12.1.1.2

 .روي پمپ شرياني را فشار دهيد Start/Stopکلید  

 .خاموش است Operationنشانگر 

 .پمپ خون شرياني متوقف مي گردد

 

 ست شریانی را به بیمار وصل نمایید.

 در صورت تزریق سرم به بیمار،باید ست را از مسیر وریدی

 وصل نمایید. 
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 را برای تنظیم میزان تحویلدهی  و    کلید  

 پمپ خون شریانی فشار دهید. 

 

 

 تک سوزنه را از ست های خون segmentپمپ خون 

 تک سوزنه نصب نمایید. به پمپ خون 

  

 

 

 

 

 

 

 را برای تنظیم میزان تحویلدهی  و    کلید  

 پمپ خون شریانی فشار دهید.  

  13 - 12که %  SNانتخاب میزان تحویلدهی توسط پمپ خون  

   باالتر از پمپ خون شریانی می باشد، توصیه می گردد. 

  

 را فشار دهید.  SNکلید 

 است. روشن SNنشانگر  
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 پمپ خون شریانی را فشار دهید. Start/Stop کلید 

 پمپ خون روشن است.  Operationنشانگر 

 وارد عمل می شوند. پمپ های خون

 ) در صورتی که آالرم خون وجود نداشته باشد.(

 

 سنسور آشکار ساز نوری خاموش است.

 اطالع ( روشن است. –نشانگر وضعیت به رنگ زرد ) هشدار 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 و کانداکتیویتی( TMPمحدوده های آالرم ) شریانی،وریدی، 

 بطور اتوماتیک تنظیم می شوند. 

 پمپ خون متوقف می شود.

 کلمپ ست وریدی بسته می شود.

 آالرم صوتی شنیده می شود.

 

 چشمک زن است.  Start/Resetنشانگر 

 چشمک زن است. Muteنشانگر 

 ست وریدی را به بیمار وصل نمایید.

 

 

 چمبر حبا ب وریدی را بررسی نمایید ودر صورت نیاز 

 نمایید.تنظیم 

 فعال باشد.  SNفقط در صورتی که پمپ خون  
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 را فشار دهید. Start/Resetکلید 

 روشن است. Start/Resetنشانگر 

 پمپ هاي خون بصورت اتوماتیك شروع بكار می نمایند. 

 

 

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 

 

 ، جریان خون  SNبا اجرای درمان دیالیز بصورت  نكته:                                  

 در حداکثر مقدار ممکن می باشد.                                  

 

 پایان درمان       12.1.1.3

 

 اطالع ( روشن است. –نشانگر وضعیت به رنگ زرد ) هشدار 

 

 برای مثال پیغام روبرو نمایش داده می شود.  

 

 متوقف می شود.           SNپمپ خون شریانی یا  
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 درپوش را باز نمایید. .1

 را فشار دهید وتا زمان متوقف شدن Start/Stopکلید  .5

 روتور نگهدارید. 

 را از سمت چپ بیرون آورید. segmentالین   .7

 را فشار دهید وتا زمانی که الین بطور کامل Start/Stop کلید .1

 دهید.خارج گردد، فشار 

 را از سمت راست بیرون آورید. segmentالین  .2

 درپوش را ببندید. .1

 

 را فشار دهید.  SNکلید 

 است. خاموش SNنشانگر  
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12.2          Option BPM  

 Option BPMرعایت مواردی قبل از استفاده از         112521

                  

 : اخطار                         

 (3فقط می توانید از لوازم یدکی مجاز استفاده نمایید.)مراجعه به فصل                           

 استفاده نمایید. cuffجهت کسب نتایج صحیح اندازه گیری فشار خون از                         

                       BPM .نباید برای نوزادان یا کودکان استفاده گردد 

 فشار نباید خمیده یا تاب دار باشد. تیوب                       

 ، باید چرخه خون بیمار  BPMدر صورت استفاده مکرر و کوتاه مدت اپراتور از        

 حتی زمان کوتاهی مسیر خون مسدود نباشد. cuffچک شود که توسط        

 

 

 اخطار:                        

 کیفیت زیرین دستگاه باید بعنوان یک جایگزین برای تنظیمات نمایش                         

 وضعیت بیمار توسط پرسنل کلینیک استفاده شود.                        
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 BPMمشاهده منوي        12.2.2

 

 

 

 وضعیت های نشانگر بخش های پایین .1

 اندازه گیری شدهآبی: آخرین مقدار 

 زرد: فعالیت طوالنی مدت

 سبز: فعالیت سریع یا اندازه گیری

 محدوده های باال و پایین انقباض وانبساط قلبی، فشار شریانی و نبض .5

 دقیقه 2اندازه گیری سریع، اندازه گیری های ترتیبی با یک اندازه گیر زمان حدود  .7

OFF مد سرعت خاموش است : 

START ند شروع شود: مد سرعت می توا 

ACTIVE مد سرعت فعال است : 

 تنظیمات .1

Presel. Pressure   فشار (cuff) 

Interval         دقیقه 13،12،73،12،13،2تنظیمات اندازه گیری طوالنی مدت: خاموش یا 

 نظارت     .2
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SYS           فشار سیستولیک 

DIA           فشار دیاستولیک 

MAP        فشار شریانی 

PULSE   )ضربان قلب ( 

 مقادیر بصورت واقعی نمایش داده می شوند.

 هر مقدار در یک خط و مقدار اندازه گیری شده کوتاه مدت نمایش داده می شود.

 اگر مقداری در باال وپایین مشخص باشد، به رنگ زرد نمایش داده می شود.

 

 

 روی نمایشگر، می توان BPM Start/Stopبا کلیدهای 

 فشار خون را شروع یا قطع نمود.اندازه گیری 

 ، منوی فشار خون فعال شده است.BPM Menuبا کلید 

 

 

 

 با کلید های جهت دار بخش مورد نظر را انتخاب نمایید.

 /+ مقادیر را وارد نمایید.-یا  3-3با کلیدهای 

 مقادیر ذخیره می شوند. Confبا کلید 

 مقادیر ورودی را حذف نمایید. Cبا کلید 

 بدون ذخیره مقادیر از منو خارج شوید. Escبا کلید 
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 متصل نمودن اندازه گیر فشار خون          112527

 

 اخطار :                

 پس از اتصال اندازه گیر خون :                 

 تغییر نماید.، نباید در طول اندازه گیری  cuff فشار وارده برمطمئن شوید که مقدار                

 بطور صحیح باشد. cuffموقعیت و اتصال                

 

 

Cuff .را بطور صحیح ، برای مثال باالی بازو قرار دهید 

 نگاه کنید.b و  aبه تصاویر 

Cuff  همواره به پوست بدن متصل باشد و 

 نشانگر روی رگ قرار گیرد.

 

 

 آالرم بررسی/ تنظیمات فشار/ محدوده های        112521

 

 اخطار:                       

 هنگام تنظیمات پمپ خون مطمئن شوید که رنج تنظیمات باال نباشد.                        

 

         

 وارد شده، SETUPدر طول اندازه گیری اول، فشار توسط اپراتور یا مقدار پیش فرض که در               

 استفاده خواهد شد.                 

 بصورت اتوماتیک از آخرین فشار سیستولیک BPMبرای کلیه اندازه گیری های  فشار پمپ                 
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 محاسبه خواهد شد.              

 در هر زمان اپراتور می تواند بصورت دستی فشار پمپ را تنظیم نماید.            

 محدوده آالرم ها برای سیستولیک، دیاستولیک،فشار شریانی و ضربان بررسی می شود.  BPMدر منوی             

 انتخاب نمایید. Confپارامتر های مورد نظر را وقتی که الزم است، تنظیم نمایید.مقدار وارد شده را با کلید               

 .مقادیر انتخاب شده را چک نمایید           

 

 تنظیمات اندازه گیر فشار خون             12.2.5

 

 در طول اندازه گیری اگر بیمار به سمت چپ بدن خود باشد، اندازه گیری بطور اتوماتیک قطع شود.

 بدنبال کلیه اندازه گیری های صورت گرفته:

 دقیقه طول می کشد. 7هر اندازه گیری حداکثر تا 

 بار انجام شود. 7هر اندازه گیری می تواند حداکثر 

 

 اندازه گیری ) منفرد(      11252221

 

 فشار دهید.را  BPM Start/Stopکلید 

 رنگ سبز ،یعنی فشار در حال  وضعیت نشانگر به

 اندازه گیری می باشد. 
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 اندازه گیري طوالنی مدت         12.2.5.2

 

 را فشار دهید.  BPMکلید منوی 

 از کلیدهای جهت دار برای انتخاب بخش 

 Interval  .استفاده نمایید 

 /+ برای انتخاب زمان اندازه گیری و-از کلیدهای 

 برای تایید آن استفاده نمایید.   Confاز کلید   

 

 

 برای شروع اندازه گیری   BPM Start/Stopاز کلید 

 اول استفاده نمایید.

 در طول اندازه گیری نشانگر وضعیت به رنگ سبز 

 .می باشد

 نشانگر وضعیت طی اندازه گیری،رنگ زرد 

 بیانگر فشار سیستولیک و دیاستولیک

 قبلی است.

 اندازه گیری در حال اجرا نشان داده نمی شود.

 

 

 نکته: با شروع برنامه پاکسازی می توان برنامه اندازه گیری را  غیر فعال نمود.                  
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 اخطار:              

    با فشردن کلید ، اگر اندازه گیری در حال اجرا باشد  Intervalدر مد اندازه گیری                 

                 BPM Start/Stop  می توان بدون وقفه در مد Interval ،اندازه گیری را متوقف نمود. 

 جدید فعال می شود. پس از پایان چرخه اندازه گیری،یک اندازه گیری                

 .باید غیر فعال شود Intervalمد  برای اینکه از اندازه گیری غیر عمدی اجتناب نمایید،             

 

  

  توقف در مد 

 

 را فشار دهید. BPM Menuکلید          

 از کلیدهای جهت دار برای انتخاب بخش           

Interval .استفاده نمایید 

 /+ برای خاموش نمودن عملیات و-هایاز کلید        

 برای تایید آن استفاده نمایید.  Confاز کلید        

 

   Intervalاندازه گیري سریع در مد        12.2.5.3

 

 را فشار دهید. BPM Menuکلید 

 از کلیدهای جهت دار برای انتخاب بخش سریع     

 استفاده نمایید. 

 استفاده نمایید. STARTبرای /+- از کلیدهای
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 اندازه گیری سریع استفاده نمایید.برای شروع  Confاز کلید 

 در طول اندازه گیری:

 نشانگر وضعیت در طول اندازه گیری به رنگ سبز می باشد.

 باقی مانده است. BPMمنوی 

 محدوده مقادیر به رنگ خاکستری غیر فعال می باشد.

 مشاهده می شود.     Quick   ،ACTIVEدر بخش 

 پس از اندازه گیری:

 نشانگر وضعیت در طول اندازه گیری به رنگ آبی می باشد.

 فشار سیستولیک و دیاستولیک از اندازه گیری قبلی نمایش

 داده می شود. 

 مشاهده می شود.    Quick   ، OFFدر بخش 

 دقیقه می باشد. 2حداکثر زمان اجرا 

 

 

 استفاده نمایید.  BPM Start/Stopاز کلید  ،  Quickبرای توقف برنامه در بخش نكته:                     

    

 

 پایان / وقفه در اندازه گیري فشار خون        12.2.2

 

 اخطار:                    

       BPM Start/Stopدر صورتی که توقف اندازه گیری فشار خون با فشردن کلید                   

 خارج نمایید. BPMتیوب فشار را از پورت  میسر نشد،                   
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 را فشار دهید.  BPM Start/Stopکلید   

 نشانگر وضعیت به رنگ آبی است.فشار

 سیستولیک و دیاستولیک از آخرین اندازه گیری

 نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 اخطار:                    

 پارامترهای فشار خون را جهت معقول بودن شرایط بیمار بررسی نمایید.                     

                

           

 نمایش گرافیكی و تاریخچه فشار خون        12.2.2          

 در منوی ها می توانند   Option در منوی دیالیز نمایش داده می شوند. BPMگرافیک های مختلف          

Dialysis representation  انتخاب گردند.   

 

   مقدارBPM )سیستولیک و دیاستولیک ( 
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 نمودارهای گرافیکی نشانگر:

 ( x( برحسب میلی متر جیوه،) به رنگ قرمز وبا عالمت  sysفشار سیستولیک )   -

 ( +برحسب میلی متر جیوه، ) به رنگ آبی و با عالمت  (diaفشار دیاستولیک ) -

 ( oبه رنگ مشکی و با عالمت   min/1پالس بر زمان ) -

 

  مقادیرBPM 

 

 

 

 

 

 

 ( xبه رنگ قرمز وبا عالمت  برحسب میلی متر جیوه،) (  MAPفشار متوسط شریانی )   -

 ( oبه رنگ مشکی و با عالمت   min/1پالس بر زمان ) -

 

  تاریخچهBPM 
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 زمان اندازه گیری -

 فشار سیستولیک بر حسب میلی متر جیوه -

 فشار دیاستولیک بر حسب میلی متر جیوه -

 برحسب میلی متر جیوه (  MAPفشار متوسط شریانی )   -

 پالس بر زمان -

 آخرین مقدار گزارش گیری در باالی لیست ثبت می شود. اگر فقط یکی از دیاگرام ها از

dialysis representation menu .انتخاب شده باشد. نمایش تاریخچه دو برابر می شود 

 

 مشخصات/ نكات عمومی           12.2.2

 ،شرایط عمومی(1جهت دستگاه های فشار خون مطابقت داشته باشد.) قسمت   EN 1060-1باید با استاندارد  BPMگزینه 

 

1. Cuff 

 Cuffنگهدارنده  .5

 BPMکانکتور فشار  .7

 رابط فشار سنج .1

 

 

 

 

 

BPM  :  قابل قبول برای فشار خون ، نظارت بر شوك الکتریکی 

Defibrillator-protected applied part, type CF 

 

 



 (313)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 فشار خون: 

 میزان نمایش داده شده:                   

 میلی متر جیوه 533تا  73فشار سیستولیک: از  -

 میلی متر جیوه 513تا  13فشار دیاستولیک: از  -

- MAP  میلی متر جیوه    522تا  53: از 

 میلی متر جیوه 1دقت: 

 میلی متر جیوه 533تا  133فشار اولیه انتخاب شده: 

 دقت اندازه گیري فشار خون: 

 حداکثر خطای اندازه گیری سیستماتیک:               

 میلی متر جیوه  -323فشار خون سیستولیک:               

 میلی متر جیوه  -725استولیک: فشار خون دی             

 خطای استاندارد بر طبق تست بالینی:              

 میلی متر جیوه 121فشار خون سیستولیک:                

 میلی متر جیوه 321فشار خون دیاستولیک:               

 : BHSدسته بندي              

 Cسیستولیک:               

   Bدیاستولیک:             

 میلی متر جیوه±  7حداکثر خطای اندازه گیری برای فشار :              

 پالس:      

  min/1  512تا  53محدوده نمایش:               

 min/1دقت :            



 (314)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 BPMمعرفی        12.2.2

 : قواعد کلی عملیات 

 مطابقت دارند. سرانجام فشار مرحله به مرحله کاهش می یابد. oscillometricماژول عملیاتی با قواعد  

 ، مانع کنترل فشار عمومی توسط پمپ و از طریق شیر خروجی می شود. Cuffتغییرات فشار پالس های تصادفی در 

 میلی متر جیوه است. 733حداکثر فشار   BPMدر محدوده های کنترل  

 میلی متر جیوه تجاوز کرد،تحت نظر قرار گیرد. ± 13تلرانس  میلی متر جیوه با 753در صورتی که فشار از 

 مقدار  13مقادیر اندازه گیری شده در طول مراحل آماده سازی،درمان و رینفیوژن ذخیره شده است. 

 مقدار آخر می تواند بعنوان تاریخچه نمایش داده شود.13می تواند بصورت گرافیکی نمایش داده شود و 

 گیری تغییر فیلتر ممکن نیست. در طول انجام اندازه

 

 

 بصورت الکتریکی ) الین فشار ایزوله شده(، از بیمار در مقابل سوختگی  BPMنکته:    

  وقتیکه تجهیزاتی جراحی با سیگنال های فرکانسی باال استفاد ه می شوند،   

 در آن واحد محا فظت می نماید.  

 

 

  کاربرد دارد.( BFمحافظت شده برای  بخش  defibrillator)defibrillatorهمزمان با   BPMاستفاده از                 

 است. پذیرامکان                 

 موثر نیست. BPMدر عملیات   defibrillatorتغییرات                  

 

 :بخش های کار بردی 

 امکان پذیر است.   BPMدنبال کردن اجرای اندازه گیری فشار خون توسط  

 اندازه گیری منفرد:



 (315)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 .شروع می شود BPM Start/Stopاندازه گیر منفرد با فشردن کلید  

 با اندازه گیر فشار خون منفرد اجرا می گردد.در صورتی که پارامترهای  BPMدر حال حاضر            

ا یک پیغام خطا ظاهر می شود.) رجوع شود به فشار خون تعیین نگردد،پروسه بطور اتوماتیک تکرار می شود ی          

1125213) 

 اندازه گیری طوالنی مدت:        

 بصورت خودکار تنظیم می شود. Intervalکه اندازه گیری های منفرد اجرا می شوند،   Intervalدر طول روش         

       Interval    م شود.پس از اتمام هر سیکل یک اندازه گیری دقیقه تنظی 2،13،12،73،  12و  13می تواند در زمان های 

 جدید منفرد شروع می شود.      

 فغال باقی می ماند. Intervalاندازه گیری منفرد می تواند در حین کار متوقف شود ولی روش اندازه گیری       

 .غیر فعال شود  BPM Menuمی تواند در   Intervalروش        

   

 اندازه گیری سریع:      

 این روش تحت شرایط ویژه استفاده می شود،جائیکه اندازه گیر فشار خون بطور مکرر الزم است.       

 فعالیت  این روش اندازه گیری می تواند توسط پرسنل کارشناس صورت گیرد.      

 دقیقه تنظیم می شود. 2در این روش چندین اندازه گیر منفرد اجرا می شوند، پس از هر کاهش دقت در حدود      

 اندازه گیری سریع ،مطابق با اندازه گیری منفرد با روش دستی می باشد.سپساندازه گیری اول در روش     

 این رابطه مقدار فشار سیستولیک که قبال امکان پذیر است. در اندازه گیری های سریع پس از یکدیگر بسرعت    

 اطالعات بصورت چشمک زن نمایش داده می شود. این مقدار توسط در شروع فشار خروجی تعیین شده،     

 مربوط به اندازه گیری مشخص می شود.     

 .از این روش خارج گردید BPM Start/Stop  همواره می توان با فشردن کلید       

 این امکان را برای انتخاب روش های گیری فشار خون مداوم خواهد بود سپس فورا متوقف می شود.اندازه      

 دیگر میسر می سازد.     

 



 (316)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 :محدودیت ها 

 heart/lung دستگاهاستفاده از -

 محیطی مدار در عوارض -

 تشنج -

 اسپاسم -

 لرزش -

 تپش قلب -

 توسط پزشک معالج تصمیم گیری می شود.  BPM موقعیت استفاده از چگونگی 

 

 

 BPMپیغام هاي خطاي        12.2.11

 

 در این مورد از پیغام های خطا و وضعیت آالرم ها اولین موردی که اخطار:                          

 .و فشار تیوب می باشد Cuffبازوی بیمار ،  بررسی  می شود،                         

 تیوب فشار از کانکتور جدا گردد. وضعیت مجهول است فورا باید وقتی که                        

 

               

                

 

 

 

 

 



 (317)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 راه حل علت پیغام / کد

    FXX BPM Error 

 (از بیمار Cuffجدا شدن  )

خطا در سیستم. دیالیز می تواند بدون 

 داشته باشد.اندازه گیر فشار خون ادامه 

  در صورت خطا های مکرر، سرویسکار را مطلع 

    نماید.

BPM: Measurement   

value outside the 

alarm limits       

         

دستگاه فشار خون بدرستی متصل نشده 

است. تیوب فشار نشتی دارد.محدوده های 

آالرم نمی توانند بر طبق بیمار تنظیم 

 شوند.

 خون چک شوند. کانکتور های فشار

 کانکتور های فشار پیچ و تاب نداشته باشند.

محدوده های آالرم در صورت لزوم تنظیم 

 شوند.

BPM: Cuff cannot be 

inflated            

دستگاه فشار خون بدرستی متصل نشده 

 .است. تیوب فشار نشتی دارد

 اتصال دستگاه فشار خون چک شود.

 نداشته باشند.کانکتور های فشار پیچ و تاب 

 

BPM: Inflation time     

limit exceeded 

 تیوب فشار نشتی دارد.

بررسی نمایید که تیوب فشار پیچ و تاب 

 نداشته باشند.

 

BPM: Cuff pressure 

lower than 

preselected pressure 

 

 

 نشتی در طول  اندازه گیری رخ داده است.

تیوب فشار در طول اندازه گیری دچار 

 پارگی  شده است.

 کانکتورهای دستگاه فشار سنج را چک نمایید.

بررسی نمایید که تیوب فشار پیچ و تاب 

 نداشته باشند.

BPM: Measuring time 

limit exceeded           

         

 اندازه گیری در حداکثر زمان اندازه گیری

 مجاز صحیح نیست.

 اندازه گیری جدید را پس از زمان مجاز جهت

 برگشت خون شروع نمایید.

BPM: Maximum cuff 

     pressure exceeded 

تیوب فشار در طول پر شدن تاب خورده 

، پس از پر شدن فشرده Cuffباشد.دستگاه

 شده باشد.

بررسی نمایید که تیوب فشار پیچ و تاب 

 را بررسی نمایید. Cuffکانکتور  نداشته باشند.

 در صورت خطا های مکرر،

 را مطلع نماید سرویسکار

 

 

       



 (318)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 راه حل علت پیغام / کد

BPM: Inflation pressure 

reached to 

quickly                            

    

دستگاه فشار خون نادرست استفاده 

 شده است.

 تیوب فشار تاب نداشته باشد.

 .دستگاه فشار خون  نادرست استفاده  شده است

وتاب و گرفتگی بررسی تیوب فشار را از لحاظ پیچ 

 نمایید.

BPM: Cuff pressure 

higher than preselected 

pressure 

 

تیوب فشار در طول پر شدن تاب 

، پس از Cuffخورده باشد.دستگاه

 شدن فشرده شده باشد.پر

را بررسی نمایید. بررسی نمایید که   Cuffموقعیت 

تیوب فشار پیچ و تاب نداشته باشند. در صورت خطا 

 مکرر، سرویسکار را مطلع نماید. های

 

BPM: Measurement not 

Successful 

 مقدار اندازه گیری تشخیص داده

 نمی شود. 
 را بررسی نمایید.موقعیت دستگاه فشار خون 

BPM: Option not 

available 

Option BPM .نصب نشده است 

 FXX BPM"بدلیل خطای 

error" BPM  در طول در مان

 ممکن نیست.

 نصب شده است:    Option BPM صورتی کهدر 

 در صورت خطا های مکرر، سرویسکار را مطلع نماید.

 

  

 

 شبكه(  optionانتقال پارامترهاي درمان ) دانلود( )          12.3

 معرفی         12.3.1

 امکان انتقال پارامتر های مخصوص بیمار را به "  انتقال پارامترهای درمان ) دانلود(" عملیات    

 نماید.  می دستگاه دیالیز فراهم  

 

 

 

 



 (319)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 پارامترهاي  درمان انتقال یافته:

 اطالعات بیمار:

 نام بیمار -

 :UFاطالعات 

- UF Rate 

- UF Goal 

- UF Time 

- UF Profile Number 

 :Dialysateاطالعات 

 Dialysateجریان  -

 Dialysateدما  -

- Base Na+ 

 

- Prescribed Na+ 

- Bicarbonate value 

 +Naشروع  -

 +Na شماره پروفایل -

 ( استفاده نمایید.data sourceبرای انتقال پارامتر های درمان می توانید از یک دستگاه )

 همه پارامترهای درمان باید به دستگاه دیالیز انتقال یافته باشند. امکان انتقال پارامترهای درمان ویژه نیست.

 

 شرایط اولیه          12.3.2

 باید به دقت انجام گردد. T1تست 

 انتخاب شده باشد.  offباید بر روی    UFواحد  

 تنظیم شده باشد. 0000بر روی   UFمقدار   

 آماده نمودن مد عملیاتی



 (311)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 ) سنسور نوری در سنسور هوا ، خون را تشخیص ندهد، آْشکار ساز نوری عاری از مایع باشد.(

 

 

 نکته:   برای پارامترهای درمان دانلود شده توصیه می شود، شرایط  زیر باید                           

 برای  وقوع انتقال تکمیل گردد:                           

 انتخاب شده باشد.  offباید بر روی    UFواحد      -                           

 تنظیم شده باشد. 0000بر روی   UFمقدار      -                           

 

 

 نكات مهم       12.3.3

 

 پارامترهای درمان توسط دستگاه همودیالیز، قبل از شروع انتقال باید اخطار:                          

 دند. پس از این دسترسی به مقادیر چک گر از لحاظ کامل بودن توسط اپراتور                          

 استفاده نمایید. Confاز  کلید                            

 آالرم مقادیر انتقال یافته از طریق شبکه نباید بعنوان اعالم خطر خارجی استفاده شود.                            

 

 

 انتقال های ویژه ای برای پردازش اطالعات وجود دارد.  اخطار:                                 

 کاربر شبکه مسئول حصول اطمینان از شبکه برای انتقال اطالعات می باشد.                               

 تحریف اطالعات مربوط به دقت،صحت ودرستی ناشی از شبکه و سرور نرم افزار                              

 می باشد که دستگاه دیالیز آن را به رسمیت نمی شناسد.                                             

 

 



 (311)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

 

 سازمان مسئول شبکه، مسئولیت بار بیش از حد شبکه را بر عهده دارد. اخطار:                                

 (. در صورت لزومport scansتودهای از پیغام های پخش و یا  ) برای مثال تجمع                           

 اتصال به شبکه باید توسط رهیاب و یا فایروال صورت گیرد.                          

 سیستم تنظیم کننده مسئولیت امنیت اطالعات پردازش شده را دارد برای مثال                           

 PCبرنامه های کاربردی نرم افزار                           

 سازمان مسئول شبکه، مسئولیت امنیت داده های کد گذاری شده را برعهده دارد.                         

    آالرم مقادیر انتقال یافته از طریق شبکه نباید بعنوان اعالم خطر خارجی استفاده شود.                        

 

 

 مراحل ترتیب انجام کار             112721

 

 انتقال اطالعات به ماشین همو دیالیز         

  

 پیغام       

 در صورتی که انتقال اطالعات به درستی وارد شوند           

 نام بیمار نمایش داده می شود.     

           

 را فشار دهید. Confکلید     

                   

 



 (312)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 

 

               

 منوی اوالترافیلتراسیون نمایش داده می شود.  

 زمینه برای انتقال اطالعات زرد رنگ می شود.  

 

 

 

 

 

 را فشار دهید. Confکلید 

 

 

 

 

 منوی اوالترافیلتراسیون نمایش داده می شود.  

 زمینه برای انتقال اطالعات زرد رنگ می شود.  

 

 

 

 

 

 فشار دهید.را  Confکلید 



 (313)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 پیغام روبرو نمایش داده می شود.

 نام بیمار در سمت چپ نمایان می گردد.

 در صورتی که اطالعات بدرستی وارد شوند پیغام مقابل 

 نمایش داده می شود.

 

 توقف عملیات         12.3.5

 منو

 برای مثال منوی اولترافیلتراسیون

 

 

 

 

 

 را فشار دهید. Escکلید 

 

 

 

 روبرو نمایش داده می شود.پیغام 

 

 

 

 را فشار دهید. Confکلید  

 



 (314)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

  



 (315)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 فصل پانزدهم
Certificate

 



 (316)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 



 (317)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 



 (318)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 



 (319)صفحه  تکنودیالیز-شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران)سها(

 

 


