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منبع :كاتالوگ دستگاه
مترجم :نسترن درگاهي شفا كارشناس پرستاري
بيمارستان الزهراء اشتهارد واحد اتاق عمل
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دستگاه بيهوشي Fabius plus
يك دستگاه بيهوشي استنشاقي براي استفاده دراعمال جراحي ,سديشن واتاق ريكاوري مي باشدد كده درآن از گازهداي N2O, O2
وهواي سيستم مركزي ويا بصورت سيلندر خارجي مورد استفاده قرار مي گيرد.
موارد استفاده :تهويه مكانيكي كنترله-تهويده ششداري كنترلده-ششدار حمدايتي-مدد تهويده كمكدي-SIMVتدنف دسدتي –تدنف
خودبخودي
ص61

-6پانل كنترل دستگاه
-2صفحه نمايش
-3نشانگرهاي مخازنN2O, O2
-4نشانگرهاي ششار منبع تامين كننده گاز
-5شلومتر
-1شيرهاي كنترل گازهاي ورودي
-7ميز كار دستگاه
-8كشوهاي دستگاه
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-9جاذب co2
-61سيستم تنفسي
-66دستگاه تنف مصنوعي
-62شلومتر مخزن اكسيژن كمكي
-63محل نصب تبخير كننده
-64شيلنك گاز ورودي
-65شلش اكسيژن
ص34

Control panel
تمام عناصرواجزاء در پانل كنترل دستگاه توسط شمارهايي كوچك مشخص شده اند وبه راحتدي قابدل كنتدرل مدي باشدند .برخدي از
المانهاي اصلي عبارتند از:
-6صفحه نمايش اصلي جهت مانيتورينگ نمودن اطالعات كه به دو صورت عددي ويا نموداري مقادير نمايش مي دهد.
-2كليدهايي كه توسط آنها مي توانيم به سرعت به عملكرد اصلي دسترسي پيدا كنيم در واقدع بده ايدن كليددها اصد الحاد كليددهاي
دسترسي سريع مي گويند.
-3كليد هايي با عملكرد متغيير ويا ا ص الحاد كليدهاي لمسي
-4كليد چرخان يا روتاري جهت انتخاب وتاييد تنظيمات
-5چراغ هاي كوچكLED
ص35
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صفحه نمايش وضعيت تهويه مصنوعي ونمايش اطاعات را به طور كلي نشان مي دهد.
-6در قسمت يك از چپ به راست نمايش اطاعات عبارتنداز:
مد تهويه مصنوعي –مدت زمان باقي مانده از سكوت آالرم –وضعيت شارژ باطري –ساعت
-2صفحه نمايش آالرم وخ اء كه حداكثر تا  4خ ا قبلي را ذخيره ونمايش مي دهد.
 -3پنجره نمايش اكسيژن كه در اين پنجره ميزان اكسيژن به درصد به همراه حداقل مقدار وحداكثر مقدار اكسيژن بده درصدد نشدان
مي دهد.
-4پنجره نمايش حجم هاي تنف كه در آن تعداد تنف بيمار در دقيقه , Fحجم جاري ,VTحجم دقيقه اي MVوميدزان حدداقل
وحداكثر MVرا نمايش مي دهد.
-5پنجره نمايش ششار تنف كه در آن PEEPششار انتهاي بازدم –– MEANيا PLATو PEAKبدا حدداكثر وحدداقل محددوده
مشخص شده است.
-1پنجره نمايش ششار تنف كه بصورت موج ششار تنفسي را نمايش مي دهد.
-7كليدهاي لمسي ويا نرم
ص31

ROTARY KNOB
-6كليد گردان جهت انتخاب وتاييد تمام حالت هاي دستگاه نمايش انجام وتاييد تنظيمات جهت اعمدال واجدراء عملكدرد طبدن ايدن
تنظيمات مي باشد.
چرخشي:باچرخش كليد گردان مي توانيد يك پارامتر را انتخاب يامقدار آن را تعيير دهيد خالف عقربه ساعت موجب اشزايش مقاديروچرخش در جهت عقربه ساعت باعث كاهش مقادير مي گردد.
ششردن :جهت تاييد يك مقدار يا اجراء شدن عملكرد مي بايست كليد گردان را پ از انتخاب مقدار مورد نظدر يكبدار ششدار دهيدد.هرگاه انتخاب مورد تاييد رابا ششردن تاييد نكنيد در اين صورت پارامترها تغيير نمي كنند.
كليد هاي عملكرد سريع
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كليدهاي ميانبر در دو طرف صفحه نمايش جهت دسترسي به عملكرد ها ي مانيتورينگ نصب شده اند .كليد هاي عملكرد سريع بايد
با ششار كليد روتاري (گردان) تايد شود.
-2كليد انتخاب تنف

مصنوعي ,كنترل دستي ويا تنف

خوبخودي

-3كليد انتخاب مد تنفسي SIMV/PS
-4كليد انتخاب مد ششاري مضاعفPressure support
-5كليد انتخاب مد ششاري كنترلي Pressure control
-1كليد انتخاب مد حجم كنترليVolume control
-7كليد نمايش صفحه محدوده آالرم
-8كليد تنظيمات داراي دو عملكرد مختلف وابسته به مد دستگاه:
اگر اين كليد در مد اماده باش ()standbyدستگاه ششار دهيد صفحه تنظيمات آماده باش نمايش داده مي شود كده اپراتدور را قدادرمي سازد تا بتواند تنظيمات را انجام ودستگاه را جهت كار پيكره بندي نمايد.
هرگاه اين كليد در مد تهويه مصنوعي ششرده در اين صورت اپراتور قادر به ديدن وتغيير تنظيمات مانيتورينگ مي باشد.-9وقتي چند صفحه پشت سر هم باز مي شوند با زدن اين كليد تنها صفحه اصلي نمايش داده مي شود.
-61جهت بي صدا كردن صداهاي آالرم به مدت  2دقيقه
-66دستگاه را به حالت مد standbyمي برد,در حالت standbyمانيتورينگ ها وآالرم ها خاموش بوده وتهويده مصدنوعي متوقدف
مي گردد.

ص37
تعداد  1عدد كليد لمسي در قسمت پايين صفحه نمايش قرار دارند در هر مد كاري كه انتخاب مي شود عملكرد ايدن  1كليدد تغييدر
مي كند در نتيجه پ روي آنها تيز تغيير مي كند.

-6مثالد :در مد كاري  standbyاين  1كليد در زير صفحه طبدن ليبدل ذيدل رداهر مدي
شوند.
از چپ به راست:شروع تست*كاليبراسيون شلو سنسور*كاليبراسيون سنسدور اكسديژن*
تست نشتي دستگاه *دسترسي به متن آالرم *ذخيره پيش شرض ها*
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-2در هر مد از مدهاي تهويه مصنوعي ,آنچه كه اين 1كليدد انجدام مدي دهدد در واقدع
تماماد پارامتر هاي مد تهويه مصنوعي ويا عملكردي كه در اين مد وجدود دارد را آشدكار
مي سازد وقابل تنظيم مي باشد.

-3كليد تنظيمات دستگاه ),(8هرگاه اين كليد بفشاريم در نتجه اين  1كليد لمسدي
در ذيل صفحه نمايش راهر مي شوند :
*خاموش وروشن كردن صداي آالرم * تنظيمات اتوماتيك * كاليبراسديون سنسدور
اكسيژن *  * Des compدسترسي به متن آالرم * دسترسي به صداي آالرم



نكته:كليد لمسي  Volume Alarms on/offدر مد كاري manspontظاهر نمي شود ودليل ظاهر نشدن آن
اين است كه آن را مي توانيم در صفحه man spontانتخاب نماييم.

ص 83
انتخاب وتنظيم عملكرد هاي مانيتورينگ در مثال هاي زير نحوه ي تغيير محدوده آالرم در صفحه نمدايش  standbyتوضدي
داده شده است.
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مثال:كليد  standbyرا بفشاريد تا صفحه  standbyنمايش داده شود.

*كليد تنظيمات بفشاريدوسپ پسورد مورد نظر را وارد نماييدد تدا صدفحه
 standby setupنمايش داده شود

*كليد چرخان شما را قادر مي سازد تا بتوانيد تنظيمات پيش شدرض defult
settingsيا پيكر بنديconfigurationرا انتخاب نماييد.
باچرخش كليد گردان وانتخاب گزينه هاي موجود در ستون موجود در صفحه
وشما مي توانيد تنظيمات پيش شرض در هر يك از اين گزينه هاي موجود در
ستون را طبن تنظيمات خود انجام دهيد
ص39
*با انتخاب وتاييد Alarm Limtisپنجره پديش شدرض محددوده آالرم طبدن
شكل روبرو راهر مي شود

*انتخاب مقدار محدوده آالرم نياز بده تغييدر دادن مقدادير نشدان داده شدده در
صفحه پيش شرض روبرو دارد
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*تاييد مقدار محدوده آالرم وانتخاب مقدار جديد (براي مثال :همان ور كده
در شكل روبرو نشان داده شده مقدار محدوده آالرم از21به  25تغييدر داده
شده است)
محدوده آالرم با مقدار جديد تايدشدو آالرم جديد ذخيره مي گردد واجدازه
برگشت به صفحه قبل را مي دهد.
ص41
انتخاب وتنظيم پارامتر هاي تهويه مصنوعي
در ذيل مثال براي توصيف تغييرات پارامتر VTدر مد تهويه حجمي كنترله

-6با ششردن كليدvolume controlپنجره تنظيمات اين مد بدا شدكل مدوج جدايگزين مدي
شود.

-2با ششردن كليد vtكليد پر رنگ مي شود.
* در انتخاب مقدار جديد
* تاييد حجم جديد

توجه:جهت اعمال تغييرات در مد تهويه مصنوعي  65ثانيه زمان صرف مي شود واين بدين صورت است كه بعد از سدپري شددن
 61ثانيه و 3صداي بوق متوالي زده مي شود.
در صورتي كه اگر تنظيمات بعد از گذشت  65ثانيه تاييد نگردد  ,همدان تنظيمدات قبلدي بداقي مدي مانددو تغييدري نمدي كندد
وسيستم از صفحه تنظيمات تهويه مصنوعي خارج مي شود و به صفحه شكل م.ج بر مي گردد.
ص46

كنترل گازها
مجموعه شلومترها وگيج هاي نشان دهنده ششار در قسمت پانل جلويي دستگاه در زير صفحه قرار دارند.
جهت تنظيم O2وهوا و N2Oكليدهايي تحت عنوان كليد هاي كنترل وجود دارند .اين كليد ها توسط ليبل مشخص شده اندد
وهمچنين عالوه بر ليبل با كد هاي رنگي نيز مشخص شده اند.
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جهت اشزايش شلو كليد گردان را در جهت خالف عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
جهت كاهش شلو مي بايست كليد گردان را در جهت عقربه ي ساعت بچرخانيد.
-6گيج ششار جهت مخازن O2و  N2Oوهوا
-2لوله ها يا مجراي شلومتر
-3شير كنترل شلوي جريان O2
-4شير كنترل جريان هوا
-5شير كنترل جريانN2

ص 42
نشانگر هايLED
تعدادي از نشانگر هاي  LEDدر قسمت پانل جلوي دستگاه نصب شده اند
-6چراغ LEDنشان دهنده تغذيه دستگاه كه بيان كننده وصل بودن دستگاه به تغذيه الكتريكي مي باشد.
-2چراغ هايي LEDكه جهت نشان دادن اهميت خ اهاي رخ داده مي باشند
*( قرمز چشمك زن( Warningخ ر)
* زرد چشمك زن(  Cautionهشدار )
*زرد ثابت ( Advisoryاحتياط)
-3چراغ كه LEDنشان مي دهد كه س

O2پايين است.

بعالوه چراغ هاي كوچكي بر روي مد  Standbyوديگر مد هاي تنف
لحظه انتخاب شده است.

روشن مي شود كه نشدانگر مدد كداري اسدت كده در آن
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