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 اکسیژن راهنمای کاربری دستگاه

 

شت استان اصفهان  معاونت بهدا

 :اکسیژندستگاه 

تشای سساًذى اوسیژى تِ تیواساًی وِ تِ دالیلی دچاس ووثَد اوسیژى ضذُ اًذ  ایي دستگاُ،

ّا تیطتش اص َّای هعوَلی تاضذ  ٍ الصم است وِ اوسیژى هَجَد دس َّای استٌطالی آى

حذٍداً وپسَل داسای َّای فطشدُ است، وِ فطاس داخل آى  گیشد. هَسد استفادُ لشاس هی

 ،دّذ هاًَهتش عالٍُ تش ایٌىِ فطاس داخل وپسَل سا ًطاى هی. هی تاضذاتوسفش  (5۵-۰۵۵)

اص طشفی حجن َّای خشٍجی دس دلیمِ  .دّذ عول واّص فطاس سا تا حذ طثیعی اًجام هی

)تَسط هخضى هخصَصی وِ تِ وپسَل  تَاًذ اوسیژى سا هشطَب ًوایذ سا ًطاى دادُ ٍ هی

 تاضذ(. ٍصل هی

  اکسیژن: دستگاهاجسای 

 هخضًی استَاًِ ای ضىل ٍ حاٍی اوسیژى کپسول اکسیژن: -۰

 مانومتر شامل: -2

 ًطاى دٌّذُ فطاس گاص دسٍى وپسَل است. :الف( گیج

فطاس گاص دسٍى وپسَل سا لثل اص سسیذى تِ هاًَهتش  :خودکار کننده ب( شیر تنظیم

 واّص هی دّذ.

 هصشف ضذُ سا تشحسة لیتش دس دلیمِ ًطاى هی دّذ.همذاس اوسیژى : جریان سنجج(  

 سا تا تَجِ تِ جشیاى سٌج، هیتَاى تٌظین وشد.تِ ٍسیلِ آى هیضاى اوسیژى : د( پیچ کنترل

هحتَی آب همطش یا آب جَضیذُ سشد ضذُ است. وِ تا : ه( شیشه محتوی آب مقطر

هشطَب ضذى اوسیژى خط عالهت گزاسی ضذُ تایذ دس آى آب سیختِ ضَد. ایي آب تاعث 

 .هی ضَد ٍ اص آسیة تِ هخاط تیٌی ٍ دّاى تیواس جلَگیشی هی ضَد

  :نحوه استفاده از کپسول اکسیژن

 هاًَهتش سا تِ وپسَل اوسیژى ٍصل وٌیذ 

 ضیطِ هحتَی آب همطش سا تا دٍ سَم یا خط ًطاًِ پش وٌیذ.  

 سًَذ تیٌی یا هاسه ٍصل وٌیذیه سش لَلِ پالستیىی سا تِ ظشف هحتَای آب همطش ٍ سش دیگش سا ت ِ.  
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 اکسیژن راهنمای کاربری دستگاه

 

شت استان اصفهان  معاونت بهدا

 تشای اهتحاى سش سًَذ سا داخل لیَاى آب تگزاسیذ اگش حثاب تَلیذ لیتش دس دلیمِ تاص وٌیذ 3س حذٍد پیچ وٌتشل اوسیژى سا د ،

 .سپس پیچ وٌتشل سا تثٌذیذ ،است وِ جشیاى اوسیژى تش لشاس استدلیل تش ایي  ضذ،

  ٍ ِتٌذ وطی هاسه سا دس پطت سش ثاتت وٌیذ ، طَسی وِ اص اطشاف هاسه هاسه سا سٍی دّاى ٍ تیٌی فشد گزاضت

 .اوسیژى خاسج ًطَد

  گشدد.پیچ وٌتشل اوسیژى سا تاص وٌیذ تا جشیاى اوسیژى تشلشاسضَد. هیضاى اوسیژى طثك دستَس پضضه تٌظین 

 هٌاسثی لشاس دّیذتثٌذیذ ٍ وپسَل اوسیژى سا دس هحل  پس اص اتوام واس پیچ وٌتشل ٍ ضیش اصلی وپسَل سا. 

 پس اص اتوام واس لَلِ پالستیىی ٍ هاسه سا گٌذصدایی وشدُ ٍ دس هحفظِ ای تویض لشاسدّیذ. 

 :کپسول اکسیژن و نکات ایمنی در هنگام کار با نگهداشت

  .گاصٍئیل لشاس ًذّیذ ٍسٍغي، تیٌش، تٌضیي ، دس وٌاس وپسَل اوسیژى الىل، اسـپـشی .۰

  .سیص تشاش دس وـٌـاس وپسَل اوسیژى استفادُ ًٌواییذ ،سیگاس ،اص فٌذن .2

  .هشالة تاضیذ وپسَل اوسیژى صهیي ًیفتـذ ٍ تِ آى ضشتِ ٍاسد ًطَد .3

  .وپسَل اوسیژى سا وٌاس تخاسی لشاس ًذّیذ ٍ دهای اتاق تسیاس گشم ًثاضذ  .4

ّای چشب وپسَل سا  تا دست ّای چشب ٍ سٍغٌی تِ ّیچ ٍجـِ تِ لسوت هذسج وپسَل دست ًـضدُ ٍ تـا دست  .5

 .اص الىل جْت ًظافت سًَذ ّای تـیـٌـی استفادُ ًىٌیذ. تعَیض ًٌواییذ

 .آهادُ تاضذ وپسَل اوسیژى ّویطِ پش ٍ .6

  .تشای جاتجایی وپسَل اوسیژى اص پایِ چشخذاس استفادُ ضَدٍدس صَست ًثَدى ،تِ حالت دٍساًی حشوت دادُ ضَد .7

هطاّذُ ضذ وِ اوسیژى خاسج ًوی ضَد، ًثایذ ٍالَ سا تِ ّواى حالت تاص چٌاًچِ دس ٌّگام تاص وشدى ٍالَ وپسَل  .8

 گزاضت

  :تِ ضشح ریل هی تاضذ ،ذًعَاهل اصلی وِ هی تَاًذ هَجة حشیك ٍ اًفجاس دس ٌّگام استفادُ اص اوسیژى گشد .9
 ٍاسطِ ًطت اص تجْیضاتِ تاالتش سفتي هیضاى اوسیژى دس هحیط ت 

 اصگاس ًیستٌذاستفادُ اص هَادی وِ تا اوسیژى س  

 اوسیژى طشاحی ًطذُ تا تجْیضاتی وِ تشای واس اوسیژى دس استفادُ اص   

 تْشُ تشداسی ًادسست اص تجْیضات حاٍی اوسیژى 

 

 استان اصفهان بهداشت تجهیزات گروه توسعه شبکه مرکزواحد 


