
 

 

       
 

 دستورالعمل برای انجام سرویس دوره ای دستگاههای دیالیز فرزنیوس
 

 

 مراکز درمانی با فاصله یک ماه انجام شود.هر سرویس دوره ای در  (1

روز قابل قبول است در صورتی که  5(: جابجایی انجام سرویس دوره ای برای یک ماه در یک مرکز تا 1تبصره )  -

 نده ای ارائه کند.تکنسین مربوطه دالیل قانع کن

 انجام سرویس دوره ای عبارت است از تست و کالیبراسیون دستگاه براساس چک لیست فرم سرویس دوره ای  (2

 سیون مقادیر دستگاه استفاده شود.برای کالیبرا H medو یا  U medالزم است هر سه ماه یکبار از دستگاه  (3

نسبت به چک اً گردگیری ضمنپشت دستگاه را بازکرده و  هنگام انجام سرویس دوره ای الزم است تعمیرکار مربوطه (4

 .کندقطعات داخلی نیز اقدام 

 تمیز کردن فیلتر هوای دستگاه از الزامات است. (5

 به انجام تعمیر دستگاه نیز اقدام کند. ورت نیازصالزم است تعمیرکار مربوطه در  (6

دقیقه( در کنار دستگاه بماند و پس از عبور  16) Rinseالزم است پس از انجام سرویس دوره ای حداقل به اندازه انجام  (7

 تست های مربوطه، دستگاه را به سرپرستار یا پرستار بخش تحویل دهد.از 

 

بلی با سرپرستار بخش انجام شده قورود به بخش های دیالیز پس از ساعات اداری بیمارستان ممنوع است مگر هماهنگی  (8

 باشد.

 برای انجام سرویس دوره ای الزم است روز قبل سرپرستار بخش در جریان قرار گیرد. (9

شد در قسمت رؤیت ، در صورتی که دستگاه متوقف با هر قدمتی در بخش دیالیز الزم است در هر سرویس دوره ای (10

ندازی دستگاه نمی توضیحات عبارت سرپرستار بخش موافق راه اندازی دستگاه است و یا سرپرستار بخش موافق راه ا

 ، نوشته و تکلیف دستگاه متوقف روشن شود.باشد 

دوره ای و تکمیل  سرویسدستگاه در همان  بررسیمستلزم  ،(: بدیهی است موافقت با راه اندازی دستگاه2تبصره)  -

 می باشد.نمودن فرم تعمیر و درخواست قطعات 

طعه آن توسط تعمیرکار چک و چرخه پیش فاکتور (: هر دستگاه متوقف الزم است فرم آخرین درخواست ق3تبصره) -

 آن با سرپرستار بخش دیالیز بررسی شود. 

توسط  H med ویا  U medالزم است فرم سرویس دوره ای دستگاه با دقت تکمیل شود و انجام کالیبراسیون با دستگاه  (11

 تعمیرکار مربوطه در فرم سرویس دوره مشخص شود.

 


