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س به صورت مکتوب اعالم و موارد ذيل را تامين نموده باشند و سپكليه مراكز درماني بايد قبل از نصب ماشين هاي همودياليز 

 كارشناسان شركت تجهيزات پزشکي هالل ايران )سها( جهت نصب و راه اندازي دستگاه ها اعزام خواهند شد. متعاقباً

 بايد نصب شده باشد. مديکال  ROدستگاه-1

همودياليز بنابراين با توجه به تعداد ماشين  ،ليتر در ساعت مي باشد  50ماكزيمم م آب الزم براي هر ماشين همودياليز حج -2

 پيش بيني شود. بايد مخزن ذخيره آب با حجم مناسب جهت حداقل يك شيفت كاري در مواقع قطع آب

 نگ باشد.زحداقل اتصاالت و از جنس ضد داراي ورودي بايد  ROب آمسير  -3

ليتر در دقيقه باشد و  1.3آب ورودي  دبيباشد  bar 6تا  bar 1.5ت ورود به دستگاه بايد در محدوده جه ROفشار آب  -4

 باشد. C °30تا   C°5دماي آب در محدوده 

 (40cmالي  30cm باالتر از سطح زمين ) به طور معمول cm 100تا  cm 0ارتفاع خروجي فاضالب بايد در محدوده  -5

درين دستگاه حداقل بايد  نبين خروجي فاضالب و الي باشد و همچنين بايد پايين تر از خروجي فيلتر دياليز واقع شده باشد.

2cm درين دستگاه مستقيماً و بدون فاصله به  نجهت جلوگيري از آلودگی هرگز نبايد الي، فاصله باشد و

 خروجی فاضالب متصل گردد.

 .جهت جلوگيري از صدمه ديدن قطعات الکترونيکي در مقابل نوسانات برق استفاده شود UPSيا  استابياليزربايد از  -6

 وات باشد. 2500، براي هر دستگاه دياليز بايد  UPSالزم به توضيح است توان الکتريکي استابياليزر يا 

 باشد.وجه نبايد ولتاژي روي ارت وجود داشته به هيچ ارت سيستم بايد موجود باشد و همچنين  -7

 هرتز استفاده شود. 50ولت متناوب با فركانس  220بايد از ولتاژ ورودي  -8

و حداكثر  C° 35تا C° 15محل نصب بايد از نظر رطوبت ، گرما و تهويه مناسب باشد ، دماي مناسب در محدوده  -9

 باشد. %75الي  %30و در حالت عادي  %95رطوبت هوا براي مدت كوتاه 

  محل قرار گيري دستگاه بايد تراز باشد. -10

 ست دياليزو  Disinfection،محلول پودر بی کربنات ، محلول اسيدي تهيه موارد مصرفي از قبيل  -11

 همودياليز به عهده مراكز درماني مي باشد.مخصوص اين دستگاه جهت نصب ماشين 

در  S Classic 4008تص دستگاه دياليز مخ ست و پودرمطابق با استاندارد شرکت فرزنيوس استفاده از 

 مراکز درمانی الزامی می باشد.

 کامالً متفاوت است.4008B با دستگاه دياليز  4008S Classicپودر و ست دستگاه دياليز 
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 را داشته باشند. C°95لوله هاي فاضالب بايد تحمل دماي -12

 هزينه نصب طبق فاکتور ارائه شده پرداخت گردد.-13

 آموزش اپراتوري ماشين هاي همودياليز طبق فاکتور ارائه شده پرداخت گردد.هزينه -14

ماشين هاي دياليز فرزنيوس مدل : پرداخت هزينه آموزش صرفاً براي مراکز درمانی که اولين بار 1تبصره

4008S  4008ياB . نصب می شود ، الزامی است 

ودياليز به خريدار توسط واحد فروش نکته : اين استاندارد به همراه مدارك فروش ماشين هاي هم

 تحويل می گردد .

 دستگاه پس از نصب فاقد گارانتی می باشد. 8و  7و  6در صورت عدم رعايت موارد :2تبصره
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