Hướng Dẫn Sử Dụng
Hướng dẫn sử dụng:

1. Cảm biến lưu lượng là bộ phận cần thiết cho máy thở, máy gây mê kèm thở dùng đo lưu
lượng dòng khí

2. Cảm biến oxy
Thông số kỹ thuật chung, mục đích sử dụng và đặc điểm của cảm biến oxy
Mục đích sử dụng: Cảm biến oxy được thiết kế để sử dụng trong các thiết bị y tế như máy gây mê,
máy thở, máy theo dõi và phân tích oxy, v.v. để đo nồng độ oxy trong hỗn hợp khí thở.
Các chất cản trở khí gây mê theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 80601-2-55: 2012
Thời gian sử dụng lên đến 12 đến 15 tháng
Thời gian lưu trữ tối đa lên đến 6 tháng. được khuyến nghị (tùy thuộc vào loại cảm biến)
Nhiệt độ bảo quản từ 0o C và 40o C.
Nhiệt độ hoạt động từ 10o C đến 40o C
Thời gian khởi động tối thiểu hoặc về cơ bản là không cóÍt rủi ro rò rỉ hơn dựa trên vỏ cảm biến
được cải thiện
Có thể có hiệu suất chính xác cao và ổn định OEM

3. Phin lọc khuẩn
Chỉ định:


Phin lọc khuẩn có thể loại bỏ các loại virus và vi khuẩn trong khí ở đường dây thở phòng chống lây nhiễm
chéo do sự phát triển của các vi sinh vật trong ống thở để bảo vệ bệnh nhân, nhân viên y tế và hệ thống máy
thở.
Cấu trúc và thành phần:

Thiết bị gồm có nắp trên nắp dưới, cổng kết nối luer, màng lọc

Hướng dẫn sử dụng:
- Bộ lọc khuẩn co thể kết nối với đầu ra vào của máy thở hoặc đầu Trạc chữ Y.
- Cổng lấy mẫu phải hướng về phía trước.
- Cần kết nối máy tạo ẩm để làm ẩm khí thở nêm kết nối bộ lọc ở đầu ra của máy thở.
Chống chỉ định:
- Không sử dụng cho bệnh nhân tiết nhiều dịch đường hô hấp, tiết ra máu hoặc phản ưng
ho mạch.
- Không sử dụng cho bệnh nhân có nhiệt độ cơ thể dưới 32oC.
- Không sử dụng cho bệnh nhân bị mất nước, vì không gian chết có thể giữ lại khí CO2 khi
thở ra
Vận chuyển và lưu trữ:
- Tránh xa áp xuất lớn, ánh sáng mặt trời, mưa, tuyết và giữ khô giáo trong quá trình vận
chuyển.
- Độ ẩm tương đối nhỏ hơn 80%, nhiệt độ 5-40oC, kho giáo, không có khí ăn mòn và sạch
xẽ.
Các biện pháp phòng ngừa:
- Không sử dụng nếu thiết bị hỏng hoăc bao bì bị rách
- Không sử dụng nếu sản phẩm quá hạn sử dụng.
- Chỉ sử dụng cho 1 bệnh nhân.
- Cổng lấy mẫu phải ở trạng thái luôn đóng trừ khi lấy mẫu
- Khuyến nghìn thay bộ lọc trong 72 giờ
4. Van điều khiển thở ra
- Ứng dụng cho máy thở, máy gây mê kèm thở được sở dụng điều khiển dòng khí ra vào
của bệnh nhân với máy thở

5. Bản cực trung tính dùng 1 lần
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Bản cực trung tính (Neutral plate) là phần không thể thiếu của máy nếu sử dụng cắt và
cầm máu bằng tay dao đơn cực, bản cực trung tính là phần dòng điện cao tần đi về sau
khi phát ra từ tay dao và đi qua người bệnh khi cắt, cầm máu để tạo thành dòng điện khép
kín.
Bản Cực Trung Tính gồm có bản cực trung tính kim loại và bản cực trung tính dán.
Bản cực trung tính kim loại được thiết kế đơn giản, chắc chắn độ bên rất cao. Bản cực
được làm từ vật liệu inox không gỉ, có đủ độ mềm dẻo, bề mặt tiếp xúc rất tốt, và đặc biệt
có độ bền rất cao.
Cấu tạo: Bản cực gồm một bản inox (30x15) kết nối với dây cáp dài 3m và đầu còn lại
được kết nối với đầu rắc 6 ly. Cáp gồm 2 sợi được nối với 2 cực của rắc 6 ly và cùng
được nối với bản cực inox.
Bản cực trung tính dán bao gồm một dây cáp dẫn điện một đầu có rắc cắm vào máy đầu
còn lại được kẹp với bản cực mass có phủ một lớp keo dính ở bề mặt tiếp xúc.
Các lưu ý khi sử dụng bản cực trung tính: - Máy được thiết kế là bản cực trung tính cách
điện với đất (GND), nên khi khi sử dụng không để bản cực tiếp xúc với đất hoặc giường,
bàn mổ bằng kim loại.
Vị trí đặt bản cực trên người bệnh phải phù hợp tùy từng vị trí phẫu thuật, tránh để dòng
điện cao tần đi qua tim, phải đặt ở vị trí có tiếp xúc tốt nhất để tránh tổn hao công suất và
có thể gây bỏng cho bệnh nhân.

