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 دستگاهمشخصات  -1

 Analgesic Demand valve 828-9003 دستگاهنام 

 درد نیو تسک یآرامبخش مورد مصرف

 سند اهداف -2

 گاز لندریاز اعتبار س ناناطمی حصول 

 از صحت و اعتبار گاز نانیحصول اطم 

 یبردارروش بهره 

 اطیموارد احت 

 با شماره تلفن  ایدستگاه مراجعه و  یبه راهنما شتریاطالعات ب یبرا

 .دییتماس حاصل فرما 03133802141

 
 

 :حصول اطمینان از صحت و اعتبار سیلندر گاز 

  سال  5سیلندر گازهای طبی هر  6792. )طبق استاندارد ملی شماره ییدفرمااز اعتبار تست سیلندر اطمینان حاصل

 گردد( یگذارنشانهتوسط شرکت تأیید صالحیت شده تست و  بایستیم باریک

  یلندرساز فشار کاری (WP 200bar و فشار تست سیلندر )(TP 300bar )بر روی شانه سیلندر اطمینان  شدهحک

 .ییدفرماحاصل 

 :حصول اطمینان از صحت و اعتبار گاز 

  ت به در سایت شرک دسترسقابل)پلمپ سیلندر و شیر سیلندر را طبق دستورالعمل مراحل کنترل پلمپ شرکت درمان گاز

 .ییدفرماکنترل ( www.darmangaz.comآدرس 

  ییدفرماواحد ارتباط با مشتری شرکت درمان گاز تماس حاصل  بادر صورت لزوم. 

  یبرداربهرهروش: 

  شدهیزیربرنامهات سیلندر برای درمان ید که محتویمطمئن شوو  ییدنماقبل از اتمام گاز سیلندر نسبت به تعویض آن اقدام 

 .ییدنماباز و بسته  یالحظهبه سیلندر، شیر را  رگالتور. قبل از اتصال کافی است

  گونهیچه و کافی باز است اندازهبهلندر یر سیمتصل بوده و ش رگالتورد که دستگاه به یمطمئن شو یکاردرمانقبل از شروع 

 .یدبازکنو در جهت خالف عقربه ساعت  یآرامبهلندر را همواره یر سیشنشتی وجود ندارد. 

  قبل از شروع درمان، با فشردن دکمه"TEST" پس از فشردن دکمه  د.یر دمنده مطمئن شویح شیاز عملکرد صح

"TEST"دکمه  کردن بارها ،ابدیان یجر یآسانبهد ی، گاز با"TEST" د متوقف شود.یان گاز بایجر 

 هرچه تنفس  نی و دهان گرفته و نفس بکشد.یا ماسک صورت را بر روی بیخود قرار داده  د دهنی را در دهانیمار بایب

 .شودیم خارجشتری از گاز یباشد، حجم ب تریقعممار یب

 فادهمورداست یزشدهتجواز مدت  تریطوالنمدتی  راید بیاست و نبا شدهیطراحر دمنده برای مصرف گاز تسکین درد یش 

 د.یا مهار به ماسک صورت خودداری کنیاز وصل کردن سربند  رد.یقرار بگ

www.darmangaz.com
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  از دکمه"TEST"  استفاده نکنید. درمان  عنوانیچهبهاز گاز  یبرداربهرهبرای افزایش میزان گاز خروجی در هنگام

 نیاز خود نسبت به استنشاق آن اقدام خواهد نمود. برحسب نوکس )انتونوکس( یک گاز خود تجویزی بوده لذا بیمار

 ا فشردن ب رگالتور از شیر سیلندر را قبل از جدا کردنشلنگ  داخل و فشار ببندیدرا  شیر سیلندرل درمان، یپس از تکم

د کنید. این مراحل عیناً در مور بازدستبا را  رگالتورو سپس پیچ گیره  ه شودیالً تخلد تا کامیکم کن "TEST"دکمه 

 جایگزینی سیلندر پر با خالی نیز باید رعایت گردد.

 د.یز نگهداری کنیطی تمیمصرف در مح یهانوبتن یب ر دمنده رایش 

 لذا ترجیحاً از جدا کردن آن خودداری  فتدین نی، به زمشودیمر دمنده در زمانی که از آن استفاده یتا ش کندیمکمک  بند

 .ییدفرما

  (ییدفرمااحتیاط )برای سایر موارد به راهنمای دستگاه مراجعه 

 در صورت مشاهده  د.ید استفاده کنیر بازدم جدیک شیمار، از یروز استفاده برای هر ب 30پس از  اید یمار جدیبرای هر ب

 (است بارمصرفیک)شیر بازدم  ض آن ضروری است.یر بازدم، تعویر رنگ در شییا تغیآلودگی 

 ی در در صورت نشت ر مواد پایه نفتی تماس برقرار کند.یا سای ریس، گد گاز تسکین درد با نفت، روغنیهرگز اجازه نده

 .یدینما)اورینگ( سازگار با اکسیژن اقدام  رنگیاهسبه شیر سیلندر نسبت به تعویض واشر  رگالتورمحل اتصال 

  ر یا دمای زی( گرادیسانتدرجه  50)باالی  ازحدیشبا نگهداری کردن گاز تسکین درد در مجاورت گرمای یاز مصرف

 10ساعت در دمای باالی  24سیلندر محتوی گاز انتونوکس را قبل از مصرف  د.یکن یخوددار گرادیسانتدرجه  10

 درجه سانتی گرد قرار دهید.

 د.یگار نکشیتسکین درد سدستگاه گاز  سیلندر و در اطراف 

 و هنگام جابجایی از بسته بودن کالهک  دیا چرخ محکم کنیه یوار، پایمنی بر روی دیلندرها را مطابق با مقررات ایس

 .ییدفرمامحافظ شیر اطمینان حاصل 

 در استفاده عادی از آلودگی حفظ  را یرشمار، بدنه اصلی یر بازدم اختصاصی بیش ر دمنده را در اتوکالو قرار ندهید.یش

 د.یز کنیتم کنندهیضدعفونا یالکلی  یزکنندهتمک یر دمنده و شلنگ گاز را با یش بدنه اصلیقسمت خارجی  .کندیم

 تسکین دمنده شیر سرویس یراهنما «شیر دمنده مشکوک هستید، استفاده از آن را متوقف کرده و به  بدنه اصلیاگر به آلودگی 

 کنید. مراجعه»درد

 


