
 2/1  * מסמך זה הינו הוראות עבודה מקוצרות.
 להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.* אין מסמך זה בא 

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.

 .מסמך זה נכתב בלשון זכר אך הכוונה לשני המינים כאחד* 

 

 

  

 בחלקו הימני העליון של מסך הנגיעה MODEלחץ על לשונית 

 בחר את שיטת ההנשמה הרצויה

 MODESבתחתית חלון  Confirm -לחץ על כפתור האישור

 נפתח באופן אוטומטי. סקור את נתוני ההנשמה ובצע שינויים לפי הצורך. Controls –חלון ה 

 לאישור סופי של סוג ההנשמה שנבחר MODESבתחתית חלון  Confirmלחץ על כפתור האישור 

 הפעלת המנשם והתחלת הנשמה

 שינוי שיטת הנשמה

 הפעל את המנשם

New Patient 

 )ברירת המחדל(

Last patient* 

 

)אפשרות זו טוענת את נתוני 

ההנשמה והאזעקות שפעלו טרם 

הכיבוי וכן את כל הארועים 

 שנרשמו(

 

לחץ על כפתור 

START  בתחתית

מסך הנגיעה 

 להתחלת הנשמה

 בחר את סוג המטופל

Adult 

 ק"ג 30מעל 

Pediatric 

 ק"ג 42 - 3

Infant / Neo. 

 10 –פחות מ 

 ק"ג

 בחר את מין וגובה המטופל

 בהמשך(בחר את שיטת ההנשמה ונתוני ההנשמה )כמתואר 

לחץ על כפתור 

START  בתחתית

מסך הנגיעה 

 להתחלת הנשמה

  מסך זה מופיע גם כשנכנסים למצבStandby 

לאחר ניתוק המטופל. במקרה זה ברירת  

)לחזור לנתוני  2המחדל לבחירה היא 

המטופל(  ובצידו הימני של האזור הצהוב 

יופיע טיימר המראה את הזמן מאז הכניסה 

 למצב זה ומשמש למתן מידע  בלבד.

 



  

 2/2  * מסמך זה הינו הוראות עבודה מקוצרות.
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.

 .מסמך זה נכתב בלשון זכר אך הכוונה לשני המינים כאחד* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  אחר ללא אישור הקודם.ערך במצב שבו הנתון צבוע בכתום לא ניתן לבחור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקודם.של  ואחר ללא אישור בערךצבוע בכתום לא ניתן לבחור  ערךבמצב שבו ה 

 בחלקו הימני תחתון של מסך הנגיעה Controlsלחץ על לשונית 

 בחר את הנתון שברצונך לשנות. צבעו הופך מכחול לכתום.

עד להגעה לערך הרצוי לך. סיבוב עם כיוון השעון יעלה את הערך ונגד  PT-knob -סובב את כפתור הגלילה ה 

 כיוון השעון יוריד את הערך.

 לאישור. PT-knob -לחץ על הנתון או על כפתור הגלילה ה 

. אם לא בוצעה Controls –בחלקו השמאלי תחתון או על כפתור ה  X –ניתן לצאת מממסך זה ע"י לחיצה על ה 

 אחת מפעולות אלו, מסך זה יעלם לאחר כדקה.

מיד בצדו הימני של המסך. אם ברצונך לשנות אחד נתוני ההנשמה השימושיים ביותר בשיטה בה עובדים יופיעו ת

 מהנתונים האלו דלג על השלב הבא 

 בחלקו הימני תחתון של מסך הנגיעה Alarmsלחץ על לשונית 

 בחר את הערך שברצונך לשנות. צבעו הופך מכחול לכתום.

עד להגעה לערך הרצוי. סיבוב עם כיוון השעון יעלה את הערך  PT-knob -סובב את כפתור הגלילה ה 

 ונגד כיוון השעון יוריד את הערך.

 לחץ על הערך במסך  או על כפתור הגלילה 

 לאישור. PT-knob -ה 

 בחלקו השמאלי תחתון או על באמצעות לחיצה על כפתור  X –ניתן לצאת מממסך זה ע"י לחיצה על ה 

 . באם לא בוצעה אחת מפעולות אלו, מסך זה ייסגר כעבור דקה.Alarms –ה 

 שינוי נתוני הנשמה

 כיוון אזעקות


