CLESTA II A
2018
חוברת הדרכה לרופא ולסייעת

חיפה מדיקל בע"מ
דרך בר יהודה  ,52,נשר
טלפון04-8218883 :
פקס04-8218884 :
www.belmonthm.com

תוכן עניינים

תוכן
1-9

הכר את המערכת

נקיון ושמירה על המערכת _________________________________________________________ 10-11
טיפול בתקלות נפוצות _______________________________________________________________ 12

1

1

הכר את המערכת
מגש רופא

מפסק
ראשי

צד ימין
מזרק  3פעולות
ברז ברז
אוויר מים

קולט
שמן

 מפסק ראשי -מפעיל אוויר ,מים וחשמל ביוניט.
 ברז אוויר/מים.
 קולט שמן -מרכז את שאריות השמן מהטורבינה.
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חזית המגש

ברז מים
לסקיילר
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ברז מים
לזוויתן

ברז מים
לטורבינה
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F

 -Aמילוי כוס מים.
 -Bשטיפת המרקקה-לחיצה ארוכה גורמת לשטיפה רציפה של המרקקה.
 -Cכפתור אופציונלי (לא בשימוש).
 -Dשליטה ידנית על תזוזת הכיסא.
 4 -Eמצבי כיסא אוטומטים:
 -LP .1חזרה לתנועה אחרונה של גב הכיסא.
 -0 .2חזרה למצב ראשוני של הכיסא.
 -1,2 .3כיוון מצב אוטומטי לבחירת הרופא -לאחר כיוון ידני של
הכיסא יש ללחוץ על אחד הכפתורים למספר שניות עד להישמע
צפצוף וכך נקבע את המצב הרצוי.
 -Fכפתור פנאומטי לתזוזת המגש.
 -Gנורת ביקורת-מציינת הימצאות אוויר וחשמל ביוניט.
 -Hנורת  -LOCKמציינת נעילת כיסא.
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חלק אופציונלי -יש להתייחס לעמוד זה ולהוראות התחזוקה שלו רק במידה וקיים ביוניט

מפריד נוזלים לסקשן CS1- DURR
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פילטר לסקשן

על מנת לטפל במפריד הנוזלים יש לפתוח את הדלת בעזרת פתיחת הכפתורים
בתחתית.
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פילטר סקשן -פתיחה המכסה ושליפת הפילטר.
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מנורת LED TYPE 920

A

 מנורה בעלת  10נורות  LEDהיוצרות מלבן מדויק על
המטופל.
 oעל מנת לבצע תאורה אופטימלית על המטופל יש למקם
את המנורה במרחק שבין  60-70ס"מ.
 על מנת להפעיל את המנורה יש להעביר את היד התחתית
המנורה (מתחת למלבן השחור).
 oבעת לחיצה על אחד מכפתורי המצבים האוטומטים של
הכיסא ( )1/2המנורה תדלק לאחר התנועה הסופית של
הכיסא.
 oבעת לחיצה על כפתור ( )LP/0המנורה תכבה מיידית.
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 oבמידה ונרצה להוריד את עוצמת האור למינימום מבלי
לגעת בכפתור "ויסות תאורה" על מנת למנוע הקשיית
ה"קומפוזיט" יש להחזיק את היד למשך מספר שניות
מתחת לריבוע השחור (הריבוע המפעיל את התאורה) -בעת
ביצוע פעולה זו נורת ה LED-הירוקה תהבהב (.)A
 oכפתור "ויסות תאורה" (.)A

מפסק הפעלה לכיסא בלבד
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מפסק בורר למנורה

חיבור מהיר מים
לסקילר וברז
לוויסות עוצמה
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מרקקה פורצלן/זכוכית נשלפת לניקוי
ובעלת יכולת סיבוב של 180°
פילטר למרקקה
כיסוי לפילטר
ברז למילוי כוס מים
ברז לשטיפת מרקקה
 צינורות סקשן נשלפים ב ¼-סיבוב

 לחצן לשינוי זווית וגובה משענת ראש
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ניקיון ושמירה על המערכת
 .1יש לנקות את המערכת עם מטלית רטובה ויבשה בלבד ללא
חומרי ניקוי!
 .2חל איסור מוחלט לנקות את מנורת ה LED-במטליות
אלכוהול!
 .3בסוף יום עבודה יש להגביהה את הכיסא לגובה המקסימלי
וללחוץ לחיצה רציפה על לחצן שטיפת הקערה(ראה עמוד )B-3
ולהמתין לשטיפה רצופה למשך  5-10דק'.
*יש לבצע פעולה זו גם במהלך עקירות כירוגיות!
 .4את הריפוד ניתן לנקות באמצעות מטליות אלכוהול או ספוגית
הפלא.
 .5ברזי מים ואוויר יש לסובב ימינה ושמאלה לפחות פעם בשבוע
על מנת למנוע הצטברות אבנית.
 .6יש לנקות את קולט השמן (ראה עמוד  )1אחת לשבועיים ע"י
פתיחת הכוסית (בסיבוב קל) ולספוג את הפילטר נייר עם
מטליות יבשות.
 .7ניתן לשלוף את המרקקה על בסיס יומי ע"י סיבוב ומשיכה כלפי
מעלה -יש להפריד את הפילטר ומכסה הפילטר (ראה עמוד )9
לפני הפירוק.
חל איסור מוחלט להשרות בכלור!
 .8יש לנקות את פילטר הסקשן (ראה עמוד  )5בסוף כל יום עבודה.
חל איסור מוחלט להשרות בכלור!
 .9בסוף כל יום עבודה/במהלך ביצוע עקירה יש לשאוב כמות
גדולה של מים נקיים עם שני פיות הסקשן מתוך כלי-בקשר
לחומרים יש להתייעץ עם דוד עומר.
חובה בסוף יום עבודה להניח את הפדל על מושב הכיסא
.10
(כשמגבת/סמרטוט חוצצים בין הפדל לריפוד).
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נדרש ניקוי יום-יומי לפילטר הצהוב של מפריד הנוזלים
.11
(ראה עמוד  )4בתוך גוף המרקקה (.)1CS-DURR
יש לשמן את הגומיות (בית פילטר ,אטמים מגומי) בווזלין.
.12
את הצינורות של כלי היד במגש הרופא יש לנקות עם
.13
מטליות אלכוהול לפחות פעם בשבוע כדי למנוע בלאי החומר.
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טיפול בתקלות נפוצות
 .1כיסא לא זז -וודא מפסק דולק (ראה איור בעמוד .)7
 .2סתימה במרקקה -יש להגביהה את הכיסא לגובה מקסימלי
ולשפוך מים מהולים בכלור.
 .3מנורה לא נדלקת -יש לוודא מפסק במצב (sensorראה עמוד -8
אדום) .
*במקרה שלא ניתן לפתור את התקלות באופן עצמאי יש לפנות
אל משרדינו בטלפון04-8218883 :

אנו תמיד עומדים לשירותכם!
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