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                                         Alarme. Cauze. Remedii. 

 

 

 

Mesajul de 

alarmă 
Cauza posibilă Remedii posibile 

 

 

pH 

 

 Temperatura substantei analizate nu 

e 25°C 

 Putine reactive  

 E defect senzorul pH 

 Utilizati substante de 25°C 

 Schimbati pachetul cu reactive 

 Schimbati senzorul pH 

PO2 

 Daca rezultatele sunt mai sus de 

norma, temperatura substantei 

este<25°C 

 Daca rezultatele sunt mai joase de 

norma, temperatura substantei 

este>25°C 

 Membrana defecta 

 E blocat tubul de eliminare a 

deseurilor 

 Defect incalzitorul 

 Curatati modulul de probe 

 Curatiti tubul de eliminare a deseurilor 

  Schimbati membrana 

 Schimbati senzorul 

 

PCO2 

 Daca rezultatele sunt mai sus de 

norma, temperatura substantei 

este<25°C 

 Daca rezultatele sunt mai joase de 

norma, temperatura substantei 

este>25°C 

 S-a acumulat aer in senzor 

 Membrana defecta 

 Senzor defect 

 Curatati sau schimbati incalzitorul 

 Scuturati senzorul pentru a elimiana 

bulele de aer, daca rezultatele ramin 

aceleasi schimbati senzorul  

 

Cl-  Senzor defect  Schimbati senzorul 



Centrul Pilot „Managementul Tehnologiilor Medicale” 

 

   

 

 

    Curatare si dezinfectare: 

 
 Pericol de electrocutare!!! 

      Inainte de a curaţi sau a dezinfecta dispozitivul, deconectaţi-l de la sursa de alimentare. 

 Evitaţi pătrunderea apei sau a detergenţilor în interiorul dispozitivului 

 Nu sterilizaţi dispozitivul. 

 La necesitate efectuati curatirea portului de intrare cu ajutorul unui tampon umidificat cu apa distilat 

 Se interzice folosirea agentilor de curatare pe suprafetele metalice!  Aceasta poate duce la corozia lor. 

 Dupa curatire dispozitivului stergeti surprusul de lichid cu o cirpa uscata ce nu lasa urme şi aţe. NU 

conectati dispozitivul timp de 30 min. 

 NU uscati dispozitivul  sub razele directe a soarelui, in cuptor, cu incalzitor.  

Curatirea ecranului : 

Tastati-SYSTEM MENU, MAINTENANCE,CLEAR SCREEN; va aparea fereastra Clean Screen. 

Ecranul va fi inactiv pe o perioada de 45 secunde, timp care poate fi curatit ecranul sezor. 

Atentie!!  

Nu stropiti ecranul cu lichid.Ecranul poate fi sters doar cu o cirpa umeda. 

 

NU folositi agent de curatare care contin:  granule,  acentona, cetona, betadin,  spirt, saruri de natriu, 

acestea pot duce la: decolorarea dispozitivului, corozia partilor metalice, fragilitate sporita a cablurilor si 

a conectorilor, defectarea dispozitivului.  

 

 

  

 

 

 

Mesajul de alarmă Cauza posibilă Remedii posibile 

Na++  Senzor defect 

 Schimbati senzorul 

K+/Ca++/Mg++  Senzor defect  Schimbati senzorul 

Glucoza/Lactat/BUN/Creatinin 
 Membrana defecta 

 Senzor defect 

 Schimbati senzorul  

 Schimbati membrana  

 

 

Nivelul gazelor este mai mare 

de norma 
 Barometru defect 

 Schimbati sau reparati 

barometrul 


