
 טיפים לשימוש 
במשאבת

Sapphire
גירסת תוכנה 15

Continuous :למצב טיפול

השימוש מוגבל לרופא שהודרך והוסמך ע"י היצרן )או ע"י נציג מטעמו שהוסמך על ידו(,   * 

או לאחות עפ"י הוראות רופא, בבית חולים ובמרפאה בלבד וכן בבית המטופל
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1 מתוך 5

הכנסת הקסטה

שטיפת הסט

הוצאת הקסטה

הנח את האוכפים 
על גבי העוגן בזוית 

אלכסונית

דחוף את החלק 
העליון עד 

לשמיעת 'קליק' 

הרם את תפס המתכת 
על מנת לשחרר 

את הקסטה

תפס בולט החוצה
אין זרימה

יש אפשרות לשטיפה ידנית על ידי לחיצה 
של תפס הבטיחות פנימה ודחיפתו כלפי 

מטה להחזקתו במצב זה

תפס לחוץ יש 
זרימה

מומלץ לשטוף את הסט באמצעות המשאבה

ניתן להפסיק את שטיפת 
הסט על פי הצורך
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2 מתוך 5

ML/H-כאשר המרשם ב

Repeat Last Infusion :תחילת טיפול חוזר

כאשר המרשם ביחידות אחרות

PreSet Programs :תחילת טיפול שמור מראש

 New Infusion :תחילת טיפול חדש

1 . New Infusion לחץ 
לתכנות טיפול חדש

2 .mL/h בחר
הכנס 2 מתוך 	 הערכים. 	

 	)Rate( קצב
 	)VTBI( נפח נוזל
 	)Time( משך הטיפול

אשרר כל אחד מהערכים מול . 	
OK המרשם, ולחץ

לחץ Start כדי להתחיל את הטיפול. 5

לחץ Repeat Last Infusion לחזרה על . 1
 הטיפול הקודם.

שים לב: ניתן לבצע פעולה זו לאותו 
המטופל בלבד!

אם שונו ערכים במהלך הטיפול הקודם, . 2
אלה הם הערכים בהם תשתמש המשאבה 

בעת הטיפול החוזר! לכן יש הכרח 
לוודא כל אחד מהערכים מול המרשם 

לפני תחילת הטיפול החוזר, ולהשתמש 
באופציה זו אך ורק לאותו מטופל.

	 .OK לאחר וידוא ערכי המרשם לחץ
לחץ Start כדי להתחיל את הטיפול החוזר. 	

לחץ New Infusion לתכנות טיפול חדש. 1
2 .Dose calculation בחר
בחר את יחידות הריכוז על פי נתוני . 	

המרשם
הכנס ריכוז 1 על פי נתוני המרשם. 	
 אם הטיפול מתחשב במשקל החולה,. 5

.Yes בחר 
אם הטיפול אינו מתחשב במשקל החולה, 

בחר No והמשך להוראה מספר 7

1 . PreSet Programs לחץ
לבחירת טיפול שמור מראש

בחר טיפול מתוך רשימה. 2
אשר כל אחד מהערכים מול . 	

OK המרשם, ולחץ
לחץ Start להתחלת הטיפול. 	

1 - המשאבה תומכת גם בהכנסת כמות תרופה בנפח ממס

	 .OK הכנס את משקל החולה, ולחץ
בחר יחידות לקצב הטיפול על פי . 7

נתוני המרשם
הכנס 2 מתוך 	 הערכים. 	

)Rate( קצב  .a
)VTBI( כמות נוזל  .b

)Time( משך הטיפול  .c
אשרר כל אחד מהערכים מול . 	

OK המרשם, ולחץ
לחץ Start כדי להתחיל את הטיפול. 	1
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	 מתוך 5

שינוי ערכים

שיחרור מסך מנעילהנעילת המסך

המשך טיפול מעצירה

פעולות אפשריות במהלך טיפול

1 .,)Rate( לחץ על הערך לשינוי: קצב 
)Time( או זמן )VTBI( כמות נוזל

הכנס את הערך החדש. 2
	 .OK לאישור השינוי לחץ

 מסך הטיפול מופיע ובו ניתן	 
לראות את השינוי

1 .Lock ממסך הטיפול לחץ
בחר נעילת מסך – Lock Screen או . 2

Patient Lockout – נעילת משתמש
מסך הטיפול מופיע כשהוא נעול	 

Locked Screen – שחרור מסך נעול
1 .Press to unlock screen לחץ על
2 .OK לאישור שחרור המסך לחץ

מסך הטיפול מופיע ללא נעילה	 
Patient Lockout - שחרור משתמש נעול

1 .Press to unlock patient לחץ
2 .OK הקלד סיסמא ולחץ

מסך הטיפול מופיע ללא נעילה	 

1 .View/Edit לחץ על
בחר ערך לשינוי. 2
הכנס את הערך החדש. 	
	 .OK לאישור השינוי לחץ

מסך הטיפול מופיע ובו ניתן 	 
לראות את השינוי

לחץ OK נוסף לשמירת השינוי . 5
וחזרה למסך הטיפול

1 . - Request Continue לחץ על
הטיפול אינו ממשיך עד לאישור 

ההודעה
2 .OK לאישור המשך הטיפול לחץ

מסך הטיפול מופיע והטיפול 	 
ממשיך

או

עצירת הטיפול
לחץ על Request Pause - הטיפול . 1

ממשיך לפעול עד לאישור הלחיצה
2 .OK לאישור עצירת הטיפול לחץ
מופיע מסך Paused; הטיפול נעצר. 	

לאחר כחצי דקה תופיע התרעה חד 	 
פעמית על כך שהטיפול נעצר

1 . STOP לחץ על הכפתור הקשיח
מופיע מסך Paused. הטיפול נעצר. 2

לאחר כחצי דקה מתקבלת התרעה 	 
חד פעמית שהטיפול נעצר

או

טיפים לשימוש במשאבת Sapphire | גירסת תוכנה 15
 .Sapphire וכל הוראות נלוות לפני הפעלת משאבת )USER MANUAL( מסמך זה אינו מחליף את הוראות השימוש הרשמיות. קראו את המדריך למשתמש



	 מתוך 5

צפייה בפרמטרים נוספים של הטיפולמתן בולוס

הטענת הסוללה

Mini Cradle - תחנת עגינה

1 .Bolus ממסך הטיפול לחץ
 הכנס את כמות התרופה שתינתן בבולוס,. 2

OK ולחץ
	 .OK לאישור מתן הבולוס לחץ
מסך מתן הבולוס מופיע. 	
 בסיום הבולוס יימשך הטיפול. 5

ללא צורך בהתערבות

 ממסך הטיפול לחץ. 1
View/Edit

2 .View system לחץ על
	 .Infusion values לחץ על
מופיע מסך בו רשומים . 	

הפרמטרים הנוספים על 
אלה המופיעים במסך 

הטיפול

יש להכניס את התקע לשקע 
החשמל לפני חיבור כבל 

המטען למשאבה
חבר את המטען כשהחץ . 1

הלבן בקצהו פונה אל 
החץ המוטבע בתחתית 

המשאבה
מומלץ לטעון את . 2

הסוללה בזמן טיפול ככל 
שמתאפשר

אסור לסובב את קצה . 	
המטען בעת חיבורו או 

ניתוקו מהמשאבה

לחיבור המשאבה לתחנת העגינה: 
החזק את המלחציים האחוריים של . 1

תחנת העגינה פתוחים על העמוד, 
והצמד אותם על ידי סיבוב הידית

שים לב שתחנת העגינה מחוברת היטב 
לעמוד לפני הנחת המשאבה על גביה!

לחיבור המשאבה לתחנת העגינה הנח . 2
את המשאבה על הווים התחתונים ואז 
הקלק את החלק העליון לתפס העליון

לשיחרור המשאבה מתחנת העגינה . 1
החזק את המשאבה והרם את התפס 

העליון
לניתוק תחנת העגינה מהעמוד, שחרר . 2

על ידי סיבוב הידית

תפס עליון

ווים תחתונים

ידית
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5 מתוך 5

פתרון תקלותפתרון אזעקות

בהשמע אזעקה עקוב . 1
אחרי ההוראות על גבי מסך 

המשאבה. כאשר הדבר 
אפשרי, תציע המשאבה 
את הדרך היעילה ביותר 

לפתרון הבעיה. 
ניתן להשתיק את ציפצוף . 2

האזעקה למשך 2 דקות על 
Mute ידי לחיצה על

אחרי פתרון האזעקה, . 	
בחר OK כדי לצאת ממסך 

האזעקה ולחזור למסך 
הטיפול

כדי לחזור למתן הטיפול . 	
במקרים בהם עצרה 

המשאבה בשל האזעקה, 
 Continue יש ללחוץ על
ולאשר את המשך הטיפול

פתרוןגורםתקלה

לא ניתן להשלים את תכנות 
המשאבה. כפתור ה OK אינו פעיל 

ושדה הנתונים מופיע באדום

הערך שהוכנס עבור הנתון נמצא מחוץ 
לטווח האפשרי במשאבה )או בספריית 

תרופות, אם נמצאת בשימוש(

בדוק את המרשם וודא שהנתונים נכונים. 
הכנס נתונים המתאימים לטווחים המותרים.

המשאבה ננעלת בכל פעם 
שמתחיל טיפול.

 אפשרות נעילת המשתמש האוטומטית
)Auto Patient Lockout( מופעלת.

בטל את אפשרות נעילת המשתמש 
)ר' הוראות במדריך למשתמש(. 

רמת הרשאה High נדרשת לביצוע הפעולה.

הידית התנתקה מהמשאבה, או שחוברה ידית הבולוס אינה מגיבה 
מלכתחילה לתחנת העגינה במקום 

למשאבה. 

חבר מחדש את ידית הבולוס למשאבה

מטען החשמל התנתק מתחנת העגינה בטריית המשאבה אינה נטענת
או מהמשאבה, או שהמטען אינו מחובר 

לשקע החשמל, או מטען החשמל אינו 
פועל כראוי.

חבר חזרה את מטען החשמל לתחנת העגינה 
או למשאבה, או חבר את מטען החשמל 
לשקע חשמל אחר, או החלף את מטען 

החשמל במטען אחר.

אזעקות AIR-IN-LINE חוזרות 
ונשנות

 

הטיפול קרוב לסיומו או הרגישות 
המתוכנתת לזיהוי אויר גבוהה מידי

סגור את הווסת, הוצא את הקסטה 
מהמשאבה ושטוף את הסט ידנית. אם 

האזעקות נשנות, החלף את הסט.
אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה פנה 

לטכנאי על מנת לכוון מחדש את טווחי זיהוי 
האויר.

סגור את הווסת, הוצא את הקסטה 	 גורם החסימה עדיין לא הוסראזעקות חסימה חוזרות ונשנות 
מהמשאבה ושטוף את הסט ידנית. 

החלף את הסט	 
החלף את מיקום האינפוזיה אצל המטופל	 
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הוראות השימוש מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות. 
ההוראות מיועדות לגברים ונשים כאחד.

לתמיכה ושאלות ניתן לפנות לאיתן מדיקל:
support@eitanmedical.com
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Q Core Medical Ltd. is the manufacturer of Sapphire products


