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 دستگاهمشخصات  -1

 AII5000E دستگاهنام 
 درد نیو تسک یآرامبخش مورد مصرف

 

 هشدار 

 دیاستفاده نکن یعموم یهوشیب تیریمد ستمیاز س یبخش ایو  یعموم یهوشیب تیریمد یدستگاه برا نیاز ا. 

  درد  نیتسک ستمیطول استفاده از سدندان پزشکان درN2O/O2  در معرض گازN2O .در معرض بودن  نیا هستند

 نیو تمر هیتهو ستم،یس ریو تعم یشامل نگهدار یموثر یکنترل یهاروشبه حداقل برسد. با  مؤثر یهاکنترلبا  تواندیم

 کاهش داد. یرا در دندان پزشک N2Oتماس با گاز  یبه صورت موثر توانیم

 زاتیتجه Ambulance ستمیاز س cross protection  ییو کانکتورها ریپذانعطاف یهاشلنگ.کندیماستفاده 

 ستمیهستند. س O2گاز  یبرا 2/1 ”و N2Oگاز  یبرا 8/3 ”قطر  یدارا شوندیمدرد متصل  نیکه به دستگاه تسک

cross protection گاز  یکشلولهاز اتصال اشتباه  یریجلوگ یبراN2O  وO2 ایشده است. قطرها  یطراح 

زمان  در است. داریآن با خر تیمسئول cross protection ستمیس یکاردست. در صورت دینده رییکانکتورها را تغ

 یانکمپ نیگاز ا یهالوله رنگ مختلف متفاوت است. یدر کشورها هالوله رنگ .دیدقت کن گاز یهالولهسفارش به رنگ 

 است. یآب دیاکسا تروسیگاز ن یو برا دیسف ژنیگاز اکس یبرا ISO 32بر اساس استاندارد رنگ 

 در صورت. دیببند یبه صورت دست زیمخزن را ن یرهایو ش دیکن درد را خاموش نیهنگام قطع برق، دستگاه تسک 

از وصل  پس گاز، برق قطع شود و دستگاه روشن بماند، انیجر نیگاز، اگر در ح یکیالکتر یمرکز یهادستگاهاستفاده از 

 .ابدییمگاز ادامه  انیشدن برق، جر

 حیال صحبر اتص یمبن یمدارک کتب دیبا مانکاریپ ایاست. فروشنده  یالزام ماریب یمنیا یگاز برا یهالوله حیاتصال صح 

به  وجود بهتر است کاربر از دستگاه نیا با قبل از استفاده ارائه کند. ستمیگاز و تحت فشار قرار گرفتن س یهالولهتمام 

 ند.حاصل ک نانیگاز اطم یهالوله حیاز اتصال صح ستمیقبل از استفاده از س مانکاریپ ایصورت مستقل از فروشنده 

 کاربر است. بر عهدهگاز  یهالولهاز عدم اتصال اشتباه  نانیاطم یینها تیمسئول

 ز را ا یگاز مرکز نیتأمچند منظوره  یهادستگاهدرد و  نیدستگاه تسک یمنیا یهایژگیوخطوط متقاطع  دیاجازه نده

لوله  قیاز طر N2Oگاز  درصد 100 دنیکه سبب رس آوردیم به وجودرا  یخطرناک طیببرد. خطوط متقاطع شرا نیب

 ماندولویبه د N2Oگاز  درصد 100کننده  ایاح عیسراتصال  نیبر ا عالوه .شودیم ماریدرد به ب نیدستگاه تسک ژنیاکس

 .رساندیم( ژنیبه اکس ازین ریش) ژنیاکس

 هنگام استفاده از گاز ماری. اگر بدیزیاز حد بپره شیب نیتسک از .دیباش ماریکار، به طور دائم شاهد حاالت ب نیدر ح 

از خطوط متقاطع است. اگر خطوط متقاطع مشکوک  ینشانه قطع کی نیا شودیماز حد آرام  شیدرصد، ب 100 ژنیاکس

مجزا  از خطوط متقاطع ژنی. اگر منبع اکسدیکن قیتشو یرا به تنفس دهان ماریو ب دیرا بردار ینیماسک ب فوراًهستند 

 .دیبرسان ماریدرصد به ب 100 ژنیاکس ژن،یدمنده اکس ریش قیاز طر است،
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 :احتیاط 

 دندان پزشک است. ایپزشک  کیاستفاده توسط  یدستگاه برا نیا 

 شودیمناخالص باعث نقص عملکرد دستگاه  ایاز گاز مرطوب  استفاده .دیو خشک استفاده کن دیگر کالیاز گاز م شهیهم. 

 ملکرد دستگاه ع یبر رو یمجاز ممکن است باعث اثرات منف ریغ رییو تغ ریتعم .دینکن برهیکال ایو  رییتغ ر،یدستگاه را تعم

 .کندیمشود و ضمانت را باطل 

 سیاز دستگاه با نفت، روغن، گر یقسمت چیه دیانفجار هرگز اجازه نده ای یجهت به حداقل رساندن احتمال آتش سوز 

 کند. دایتماس پ ینفت هیمواد پا ریسا ای

 چند منظوره ) ستمیچک کردن خطوط متقاطع سVanguard (or Sentinel 

  50در سیستم چند منظوره )در محل ذخیره( بررسی را از سیستم عامل آغاز کنید. هر دو گیج باید عددpsi  را نشان

)اولیه( مورد نیاز  Vanguardالکتریکی و آالرم ها برای تست  عملکرد نشانگر نیز باید روشن باشند. یهاچراغ دهند.

بستن یک مخزن اکسیژن و  گاز در هرزمان روشن هستند. )نگهبان( فقط یکی از دو مخزن Sentinelهستند.)برای 

حذف  Sentinelنشانگر آالرم ها در طول آزمون  یهاچراغباز گذاشتن یک مخزن نیتروس اکساید و خاموش کردن 

 .کندیم

 مشاهده  قی. از طرابدی انیجر قهیبر دق تریل 6تا  5فقط  ژنیدرد نصب شده است گاز اکس نیکه دستگاه تسک یدر محل

 چیبسته است و ه N2Oفلومتر  ریکه ش دیحاصل کن نانی، اطمN2O انیجر یاشهیشلوله  یتوپ شناور در انتها

 انیاز دستگاه چندمنظوره جر یخطوط لوله مس قیاز طر ژنیعمل گاز اکس نیا با وجود ندارد. N2Oاز  یمشخص انیجر

 یحجم مناسب زانیم رایز ابدیینمکاهش  عیسر انیجر نیو همچن رسدیمبه دستگاه  وارهایو بعد از عبور از د ابدییم

 .شودیممشخص  O2 انیبا مشاهده محل توپ شناور در لوله جر O2 انیدر خطوط لوله وجود دارد. جر

 فولدیمن یرا رو ژنیفشار اکس جیو گ دیبرگرد فولدیمن رهیبه محل ذخ ژن،یاکس انیکاهش جر یصبر کردن برا یبه جا 

 دهدیمشروع به کاهش بکند که نشان  دیفشار خط با).دهدیمرا نشان  PSIG 50فشار  باًیتقر معموالً(دیمشاهده کن

. زندیبوق م PSIG 40آالرم در  Vanguard ستمیس یرو توسط مخازن دوباره پر نشده است. گرید ژنیاکس انیجر

 تینها در گردد. یبرم PSIG 40به  جیانجام خواهد شد و گ گریمخزن د هیمخزن  کیاز  ضیتعو PSIG 30در 

بماند نشان دهنده  یباق PSIG 50و حدود  رودینم نییپا قیطر نیبه ا ژنیرود. اگر فشار اکس نییتا صفر پا دیبا جیگ

 .است طعحالت خطوط متقا

 مخزن ری. شدیادامه ده طعخطوط متقا نییتع یبه بررس رودینم نییپا ژنیفشار اکس اگر N2O جیو گ دیرا ببند 

N2O جیخطوط متقاطع گ طی. در شرادیرا مشاهده کن N2O ستمیس(رودیم نییپا Vanguard هیشب یضیتعو 

. کندیم عبور N2O خطوط ازدرد  نیدستگاه تسک O2 ریکه ش دهدیمنشان  نیا  .دهدیمرا نشان  2به مرحله 

متقاطع  خطوط ببرد. نیدستگاه را از ب یمنیا یهایژگیوخطوط متقاطع  دیاجازه نده .رودیم نییتا صفر پا N2O جیگ
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را در  ژنیولو اکس ماندیبه ماسک و د دیاکسا تروسیگاز ن درصد 100 دنیخطر رس یوارید یدر ساختار لوله کش

 .شودیماز حد  شیو باعث آرامش ب آوردیمشده بوجود  میتنظ ژنیاکس درصد 100 یدرد رو نیدستگاه تسک کهیزمان

 :مشکل احتمالی نصب اولیه 

 DISS اینچ افزایش  1/2اینچ نیتروس اکساید به  3/8ایمنی شاخص قطر( در دیوار محل ذخیره زمانیکه لوله  )سیستم

 .ماندیمباقی  1/2. اکسیژن در سایز نرمال شودیم، اصالح ابدییم

  سایز معمولدر  شوندیملوله کشی اکسیژن و نیتروس اکساید در سراسر دیوارهای ساختمان که به اپراتورها منتهی 

 .شودیماینچ نگهداری  1/2

  اینچ که برای نیتروس اکساید در نظر گرفته  3/8اینچ اکسیژن به طور اشتباه به سایز  1/2در محل خروجی گاز، لوله

 .ابدییمشده است کاهش 

  شودیماینچ متصل  1/2و به خروجی  ماندیماینچ باقی  1/2 اشتباهاًدر قسمت خروجی گاز، سایز لوله نیتروس اکساید 

 .ابدییمو در خطوط اکسیژن جریان 

  100اکسیژن تنظیم شده است ولی به دلیل خطوط متقاطع  درصد 100شیر دستگاه تسکین درد دندان پزشکی روی 

 .دهدیمدرصد نیتروس اکساید تحویل 

  شودیماکسیژن تنظیم شده است بیمار بیش از حد آرام  درصد 100زمانیکه دستگاه برای (over sedated)  و

 ممکن است به نظر برسد که خوابیده است.

  دهدیمدرصد نیتروس اکساید تحویل  100شیر دمنده اکسیژن نیز به دلیل خطوط متقاطع. 

 

  دستور العملADA :آمریکا 



 مستیخ ب محمودآباد،منطقه صنعتی ، کیلومتر پنج جاده تهران، اصفهان

 031-33802140تلفن: 
 

 دستگاه تسکین درد برپایه نیتروس اکسایداستفاده  یراهنما
 

 

  

in
fo

@
d

arm
an

g
az.co

m
 

  نیاز مورد موارد به زیر مشخصات 1967تسکین درد، در اوت  یهانیماشایمنی یافت شده در اکثر  یهایژگیوعالوه بر 

 شد: اضافه دندان پزشکی یهادستگاهدر مورد مواد و  ADA شورای پذیرش برای

 شیر هوای اضطراری 

  شیر بررسیNon-rebreathing 

 اتصال سریع احیاکننده 

  نیتأمط توس ستمیس .کندیمعالوه بر این، مخزن گاز و سیستم تحویل گاز نیازهای ایمنی آتش نشانی ملی ما را برآورده 

 .شودیمکننده مجاز گاز و تجهیزات نصب 

  نشانیدستورالعمل ایمنی آتش: 

 Ambulanceتسکین درد نیتروس اکساید  دستگاه برای اطمینان از عملکرد ایمن و سازگاری با کدهای آتش نشانی محلی،

ایمنی منتشر شده توسط مراکز ایمنی آتش نشانی کشور شما برای گازهای طبی غیر قابل اشتعال را رعایت  یهادستورالعمل

 .کندیم

 موارد استفاده: 

این دستگاه جهت استفاده برای بیمار توسط یک پزشک یا دندان پزشک که به طور مناسب برای استفاده از آن آموزش دیده 

 یاراکسیژن برای تسکین هش -کاربر با استفاده از مخلوط نیتروس اکساید شودیم شنهادیپ است در نظر گرفته شده است.

 بیمار به طور کامل آشنا باشد و قبل از استفاده از این محصول به طور مناسب آموزش ببیند.

 USE SCAVENGING تخلیه() 

مقدار  بر هستند، مؤثر N2Oگاز  ppmبرای دستیابی به سطوح پایین  هاکنترل در طی عملیات جهت اطمینان از اینکه

N2O .نظارت داشته باشید 

  گاز: ینتأماتصاالت 

واقع در پشت واحد  (DISS)قطر اکسیژن و نیتروس اکساید را به سیستم ایمنی نشانگر  نیتأمبعد از نصب دستگاه، خطوط 

تنظیم شده باشند  PSIG ±2 PSIG 50فشار در محدوده  نیتأمرگالتور هر دو گاز برای  نکهیا جریان سنج متصل کنید.

 ییهاحبابحائز اهمیت است. عدم وجود نشت در اتصاالت فشار واحد را تائید کنید. هنگام استفاده از محلول آب و صابون 

 .شوندیمدر محل نشت ظاهر 

 :بررسی ماهیانه نشت 

مانند زمانیکه در کارخانه برای سرویس دستگاه شلنگ  اندشدهوصل  مجدداًو  اندشدهاگر اتصاالت دستگاه تسکین درد قطع 

DISS/DISS فشار کاری. بعد از محکم کردن تمام  یهاینشتآزمون نشت دستگاه تسکین درد برای  .جایگزین شده است

قرار دهید. مطمئن  offرا روی حالت  on/off، دستگیره کنترل جریان را در حالت بسته قراردهید و دکمه هاشلنگاتصاالت 

. بعد از یک دوره PSI 50گاز تسکین درد را روی فشار  نیتأمباز باشند. خطوط  DISS Shut-Offشوید که شیرهای 

 مجاز است.( PSI 5افت فشار ) مراقب هرگونه افت فشاری را مشاهده کنید. ساعته 24زمانی 
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هر پروسه جهت اطمینان از باقی ماندن گاز کافی در تانک برای کامل شدن پروسه، بر فشار گاز اکسیژن نظارت  آغازدر 

 داشته باشید.

 

 نصب  هایینهگزAII5000E: 

ممکن است روی یک دیوار نصب شده باشد و از قسمت موجود در پشت دستگاه استفاده  AII5000Eدستگاه تسکین درد 

صب مختلفی برای ن یهانهیگزپایین بلوک استفاده شود.  یارشته یهاحفرهشود یا روی یک پایه همراه نصب شده باشد و از 

ی آسان و امکان مشاهده بدون مانع دستگاه باید دسترس شودیموجود دارد. محلی که برای نصب انتخاب  هانیکابفلومتر بین 

ل تحوی یهاشلنگرا فراهم کند. باید در پشت دستگاه فضای کافی برای 

 دهنده گاز اکسیژن و نیتروس اکساید موجود باشد.

 (:B شکلو  A شکلنصب روی دیوار )

 .دهدیمنصب روی دیوار را نشان  A شکل

 سر دستگاه را نصب کنید 

  قالب نصب کنید.سر دستگاه را روی 

  قالب را در قسمتی که سر دستگاه با پیچ به دیوار متصل شده است

 نصب کنید.

 .پیچ را به آرامی محکم کنید 

 مربوط به زمانی است که دستگاه نصب شده است. B شکل

 (Dو  Cحالت )جدا کردن دستگاه 

 شفت را به سمت باال جدا کنید 

 نقره ای را در باالی پایه -سفیدموجود در پایین بلوک  حفره

 دهید. ( قرارmobile stand poleایستاده )

  شفت را در قسمت پایین  دیاداشتهدرحالیکه هنوز دستگاه را نگه

 دستگاه بچرخانید.

  کناری را شل کرده و  یهااهرامبرای تنظیم تلسکوپی با شست

 موقعیت وسیله را تنظیم کرده و سپس دسته را محکم نمایید.

 

 توجه کنید. Dو  C شکلبرای مرحله خاص به 

 

 

 
B  

A  
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متحرک نصب  هیپا یبرو هلیوس کهاست  یمرحله خاص یبرا C شکل

 .شودیم

 

 

 

 

 

 

 

 

ه شدمتحرک نصب  هیپا یبرو هلیوس کهاست  یمرحله خاص یبرا D شکل

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایه متحرک Eشکل 

 

 

 

 

 

 

  قطعات جانبی دستگاه تسکین دردAII5000E 

 ور یک مانیت منظوربهیک فشارسنج  عنوانبه: کیسه به حرکت به داخل و خارج با هر دم و بازدم کیسه سه لیتری

 .رودیمکننده نرخ تنفسی بیمار به کار 

  فشار مثبت / دیماندوالو )اختیاری(: آمبوالنسAII5000E  توسط یک اتصال سریع احیا کننده مجهز شده است

 منظوربه مؤثرساده و  سریع، یالهیوس. دیماندوالو احیاکننده دهدیمکه اجازه اتصال یک دیماندوالو اکسیژن را 

C 

D 



 مستیخ ب محمودآباد،منطقه صنعتی ، کیلومتر پنج جاده تهران، اصفهان

 031-33802140تلفن: 
 

 دستگاه تسکین درد برپایه نیتروس اکسایداستفاده  یراهنما
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اکسیژن مورد نیاز فراهم کرده است. شدت جریان احیا کننده در  %100 نیتأمتخلیه هوای تنفس نشده بیمار و 

 انجمن قلب آمریکا برای احیا کردن محدود شده است. 1992لیتر بر دقیقه است بر طبق پیشنهاد سال  40حد 

 ماسک بینی: دو نوع ماسک بینی وجود دارد 

 ماسک بینی I 

ساخته شده است و شامل دو الیه داخلی و خارجی است. ماسک خارجی به لوله  یکونیلیساز الستیک 

خروجی بازدم متصل شده است در حالیکه ماسک داخلی به لوله ورودی تنفسی متصل شده است. با 

چند  یایک  تواندیمتخلیه را انجام دهد ماسک نرم و راحت داخلی  یمؤثر طوربه تواندیمتوجه به اینکه 

دندان  یهایجراحایجاد بی حسی در  را پوشش داده و باعثماسک بینی بیمار  نیا ده شود.بار استفا

 .ردیگیمپزشکی مورد استفاده قرار 

 
  ماسک بینیII 

. قسمت استو بزرگ  این ماسک شامل سه مدل کوچک، متوسط ساخته شده است یکونیلیس کیاز الست

که شامل کالهک خروجی، دریچه  استآن  جزء دریچه تنفسی و ساختار خروجی نیترمهمماسک بینی  رأس

 تنفسی و ماسک بینی ساخته شده است.

 
 


