
Se våra pumpstartsfilmer på arabiska på  www.infucare.se  
– för barn och vuxna både i hem- och sjukhusmiljö.

Befintligt patientmaterial för arabisktalande patienter gällande

CRONO Super PID 10/20
och CRONO S-PID 50

ARABISKA

NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand • 08 601 24 40 • info@infucare.se • www.infucare.se
NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare

Nordic

För att erhålla Snabbguider på arabiska, gör en beställning på info@infucare.se. Glöm inte att uppge 
fullständig leveransadress.
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  NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare

بعد االنتهاء من الحقن

· يعود قضيب الكباس اوتوماتيكيا بعد االنتهاء من الحقن. 

· تغلق المضخة أوماتيكيا ويظهر النص )OFF( على الشاشة.

أشياء يجدر معرفتها

· عندما تكون المضخة في وضع )ON( بإمكان المرء تعيير الزمن.

· عندما تكون المضخة في وضع )OFF( بإمكان المرء تعيير حجم الدواء.

· أكبر حجم للدواء هو 50 ملليليتر.

· سعة المضخة = 100 ملليليتر كل ساعة )السرعة القصوى للمضخة(.

برايم )= إمأل مجموعة الضخ بالدواء قبل الحقن(

· ابدأ تشغيل المضخة عن طريق الضغط على +.

·  يظهر على الشاشة )Pr(. إذا كنت ترغب بريما أبق P مضغوطا. تدخل المضخة 

جرعة التعبئة حتى تحرر الزر. اآلن تومض P يتبع ذلك عدد الملليليترات التي تم 

اضافتها. عندما تحرر الزر مرة أخرى تظهر )Pr( على الشاشة مرة أخرى. يمكن 

تكرار العملية حتى يتم ملء الحد األقصى 1.5 ملليليتر في مجموعة الحقن.

ة )CRONO( للتَّْسريب. اقرأ دليل التعليمات للحصول على إرشادات مفصلة عن ِمَضخَّ

För utförlig instruktion av CRONO infusionspump läs bruksanvisning.

هكذا تفعل خطوة بخطوة لتعيير موديل الجديد

كرونو اس – بيد 50 ملليليتر 

Crono S-PIDTM 50 ml

تعيير جهازك كرونو اس – بيد  S-PIDTM 50  ملليليتر

)t( ، ”Tid” عندما تكون المضخة جديدة فتكون معيّرة على الوضع

يجب االبقاء على األزرار مضغوطة بضع ثوان لبدء تشغيل األوامر. يتم تأكيد ضغط على 

األزرار بإشارة صوتية قصيرة. يتم إعالق المضخة أوتوماتيكيا بعد انتهاء الحقن.
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كرونو سوبر بيد 10/20 ملليليتر هكذا تفعل خطوة بخطوة لتعيير موديل الجديد
Crono Super PIDTM 10/20 ml

Crono Super-PIDTM 10/20 /تعيير جهازك كرونو سوبر - بيد 10/20 ملليليتر

يجب اإلبقاء على األزرار مضغوطة لبضع ثوان لتفعيل األوامر. وتؤكد إشارة قصيرة ضغطاتك 

على األزرار. قبل البدء بالضخ؛ تأكد من أن العداد الخاص بحجم الحقنة، 10 ميلليلترات أو 20 

ميلليلتراً، قد جرى على نحو صحيح. تنطفئ المضخة تلقائياً  بعد انتهاء الضخ.

 
NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare

)”ON” إعداد مدة الضخ بالمخضة )يُجرى في وضعية
يتم تعيين حجم الدواء سلفاً لفترة 10 ساعات في المصنع.

اضغط على +. تظهر )Pr( على الشاشة. اضغط على + مرة أخرى. تبدأ المضخة في العمل.  ·

لتغيير مدة الضخ اضغط على –، وتومض ”t 10.00”. ويمكنك اآلن تغيير الوقت: اضغط على   ·

– لتقليل الوقت أو + لزيادته. توقف عن الضغط عندما ترى الوقت المطلوب على الشاشة. يتوقف 

الوميض وتبدأ المضخة في العمل. قم بإيقاف الجهاز بالضغط على – و + في نفس الوقت. اضغط 

عند انتهاء تزويد الدواء وريدياًعلى P و – في الوقت نفسه إلعادة قضيب المكبس إلى وضعه األصلي.
يعود قضيب مكبس المضخة تلقائياً بعد انتهاء الضخ الوريدي.  ·

تنطفئ المضخة تلقائياً. ويظهر )OFF( على الشاشة.  ·
من الجيد معرفة ما يلي:

عندما تكون المضخة في وضعية )ON( فيمكنك إعداد الوقت.  ·

وعندما تكون المضخة في وضعية )OFF( فيمكنك إعداد حجم الدواء. أكبر حجم للدواء 20 ميلليلتراً.·   ·

قدرة الضخ القصوى = 20 ميلليلتراً كل 30 دقيقة أو 10 ميلليلترات/15 دقيقة = أسرع مدة   ·
ضخ للمضخة. أطول مدة ضخ = 99 ساعة.

ويمكن تجميد المضخة على وضعية تمنع من تغيير اإلعدادات. وإن كانت المضخة مغلقة على   ·
قم بتشغيل المضخة بواسطة الضغط على +.برايم )= إمأل مجموعة الضخ بالدواء قبل الحقن(هذه الوضعية فيظهر الرمز )     (.  ·

تظهر )Pr( على الشاشة. وإن كنت ترغب في وضعية )Prime( فابق زر P مضغوطاً. تضخ   ·

المضخة جرعة التعبئة حتى ترفع إصبعك عن الزر. وتومض P اآلن، تليها عدد الميلليلترات 

الُمضافة. عندما ترفع إصبعك عن الزر تظهر )Pr( على الشاشة مرة أخرى. ويمكن تكرار هذا 

اإلجراء بحد أقصى لحين امتالء عدة إعطاء الدواء وريدياً بكمية 1.5 ميلليلتر.

ة )CRONO( للتَّْسريب. اقرأ دليل التعليمات للحصول على إرشادات مفصلة عن ِمَضخَّ

För utförlig instruktion av CRONO infusionspump läs bruksanvisning.

NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand. Tel 08-601 24 40 www.infucare.se
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