
Centrul Pilot „Managementul Tehnologiilor Medicale” 

Monitor Fetal Prenatal 

ARGUS AFM 
Ghid rapid 

 

 

Alarme. Cauze. Remedii. 

Atunci când apăsaţi butonul de înregistrare grafică, sau când lipseşte una din 

sonde, pe afişaje poate apărea una din erorile de mai jos, cu formatul „REC ERR n”, 

unde „n” este numărul erorii.  

La apariţia alarmei este prezent şi un semnal sonor de alarmă, şi se aprinde 

lumina roşie de pe butonul de stingere a alarmei.  

Numărul alarmei Cauză posibilă Remedii posibile 

1 Uşa înregistratorului grafic este 

deschisă 

Închideţi uşa înregistratorului 

grafic 

2 Nu este hârtie în înregistratorul 

grafic 

Introduceţi hârtie în înregistratorul 

grafic 

3 Uşa înregistratorului grafic este 

deschisă sau nu este hârtie 

Închideţi uşa şi introduceţi hârtie în 

înregistratorul grafic 

4 Lipsă sondă DOP1 Conectaţi sonda DOP1 

5 Lipsă sondă DOP2 Conectaţi sonda DOP2 

 
La apăsarea butonului de stingere a alarmei, semnalul sonor va dispărea pe un 

timp, lumina insă va rămâne să ardă, indicând prezenţa alarmei. 

 



Centrul Pilot „Managementul Tehnologiilor Medicale” 

Întreţinere, Curăţare şi Dezinfectare: 
 

 Înainte de a curăţa dispozitvul, deconectaţi-l de la reţeaua de alimentare; 

 Nu utilizaţi metode de sterilizare de înaltă temperatură (cum ar fi 

autoclavele); 

 Nu utilizaţi agenţi abrazivi de curăţare; 

 Verificaţi detaliat dispozitivul şi sondele după curăţare; 

 Nu utilizaţi echipament defect şi învechit; 

 Pentru a menţine dispozitivul într-o stare curată, folosiţi alcool şi o cârpă 

moale şi curăţaţi carcasa dispozitivului şi sondele o dată pe lună; 

 Nu utilizaţi următoarele substanţe: lac, diluant, etilenă sau substanţe 

oxidante; 

 Păstraţi sondele într-un loc ferit de praf şi murdărie. Ştergeţi cablurile cu o 

cârpă umedă înmuiată în apă caldă (40 ºC), şi cu alcool o dată pe săptămână; 

 Nu cufundaţi dispozitivul în orice lichid sau detergent; 

 Evitaţi pătrunderea apei sau a detergenţilor în interiorul dispozitivului, 

aceasta poate duce la producerea scurtcircuitelor sau la defectarea 

componentelor interne; 

 Nu sterilizaţi dispozitivul; 

 După curăţirea dispozitivului ştergeţi surprusul de lichid cu o cârpă uscată ce 

nu lasă urme şi aţe; 

 NU uscaţi dispozitivul sub razele directe ale soarelui, în cuptor sau cu 

încălzitorul. 

 


