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الف-نحوه نگهداری باطری الکتروشوک GS CORPULS
*با کلید Defiiدستگاه را روشن نمایید-با کلید  Energyمیزان ژول مورد نیاز را انتخاب کرده و برای
دستیابی به ژول  051یا  011ژول می توان از کلید شماره 5استفاده نمود.
*با فشار دادن یکی از پدلها APEXیا  sternumدستگاه را شارژ کنید.
*با فشاردادن همزمان  0پدل ( APEXو)Sternumمی توان اعمال شوک کرد.
ب-طرز نگهداری از باطری الکتروشوک GS CORPULS
*ابتدا شارژررا به دستگاه وصل نماییدکه متعاقبا چراغ سبز رنگ پایین دستگاه روشن شده وتا هنگامیکه
چراغ سبز رنگ به حالت چشمک زن در نیامده شارژررا از برق نکشید.
*زمانیکه چراغ به صورت چشمک زن در آمد یعنی دستگاه به طور کامل شارژشده است.
**برای طوالنی شدن عمر باطری به نکات ذیل توجه نمایید:
*دستگاه را هرماه یکبار روشن نموده و در حالت مانیتورینگ گذاشته تا شارژدستگاه کامال تخلیه
شود،پس از اطمینان از خالی شدن شارژ دستگاه ،مجددا دستگاه را به شارژر نمایید
*هنگام استفاده از دستگاه باید شارژررا از دستگاه جدانموده واز باطری آن استفاده شود.
ب-نحوه نگهداری پالس اکسی مترNovametrix513
پالس اکسی مترهای پرتابل  505با باطری قلمی کارمیکنند.
*در هنگام جااندازی باطری دستگاه از صحیح قرارگرفتن باطری ها اطمینان حاصل کنید(..به هیچ
عنوان باطری ها را اشتباه جااندازی نکنید)
حدالمقدور سعی کنید پروپ پالس اکسی متر(سیم وانگشتی)پیچ خوردگی وتاشدگی نداشته باشند.
حتما پالس اکسی متر دردرون محافظ زرد رنگ (محافظ کنترل مخصوص )قرار گرفته باشد.
از قرار دادن دستگاه در جلوی نورخورشید پرهیز نمایید.
برای ضدعفونی دستگاه و پروپ آن فقط از الکل ایزوپروپیل  01درصدویا گلوتارالدیید0درصددر
حالت خاموش استفاده نموده به طوریکه با گاز آغشته به محلولهای فوق الذکر دستگاه را تمیز نموده
وسپس با گاز خشک نمایید.
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آسان نفس
آسان نفس برای تسهیل استفاده از داروهای استنشاقی برای درمان آسم شناخته شده است.
-0درپوش دهنی اسپری و آسان نفس را بردارید.
 -0دهنی اسپری را به قسمت ورودی اسپری آسان نفس وارد کنید.
از بازشدن کامل باله های الستیکی محافظ در قسمت ورودی آسان نفس مطمئن شوید.
 -5اسپری و آسان نفس را که به هم متصل شده اند 0،یا  5بار تکان دهید.
-4دهنی آسان نفس را درون دهان خود قرار دهید ولبهای خود را به دور دهنی فشار دهید.
-5به طور طبیعی عمل بازدم را انجام دهید و اسپرس را یکبار فشاردهید (یک پاف)  ،تا مقدار معین دارو تخلیه شود.
بالفاصله و به آرامی با دهان نفس عمیق بکشید و این کار تا پرشدن کامل ریه ادامه دهید.
شنیدن صدای سوت نشانه آن است که سریعتر از حد مجاز نفس می کشید .در این صورت تنفس خود را آرامتر کنید و به
نفس کشیدن ادامه دهید.
-6آسان نفس را از دهان خود بیرون بیاورید و نفس خود را به مدت  5تا  01ثانیه حبس کنید تا دارو کامالً در ریه ته
نشین شود.سپس به طور طبیعی عمل بازدم را انجام دهید.
 -0اگر پزشک معالج شما بیش از یکبار اسپری کردن (پاف) را در هر نوبت تجویز کرده است ،باید بین دو اسپری متوالی
حداقل به مدت  51ثانیه صبر کنید(.یا به دستورالعمل سازنده در مورد فاصله زمانی بین دو اسپری توجه کنید)سپس
مراحل  5تا  6را تکرار نمائید.
توجه داشته باشید هرگز  0اسپری (دو پاف ) را به صورت همزمان در آسان نفس انجام ندهید.
 -8بعد از استفاده ،اسپری را از آسان نفس جدا کنید و در پوش آن را بر روی دهنی قرار دهید .برای آسانی حمل ،می
توانید قسمت باالی آسان نفس را مطابق شکل باز کنید و اسپری را در داخل محفظه قرار دهید و سپس بخش باالیی را
دوباره ببندید.

عینک محافظ
عینک محافظ برای جلوگیری از تماس ترشحات وخون بیماران ومصدومین با مخاطات چشم تکنسینهای فوریت پزشکی
مورد استفاده قرار می گیرد.

